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Sedanja situcija – začaran krog?
• Velika podjetja zaostajajo po konkurenčnosti in so
prezadolžena, premalo zaposlenih v srednjih in majhnih
podjetjih
• Bančni problem
• Nezaposlenost raste (12,5%), poraba in prihranki
prebivalstva upadajo
• BDP upada
Ekonomski
kazalci

• Ena najvišjih rasti javnega
dolga v EU (z 48,5% 2012
KL na 62,6% 2013 ML)
• Visoka cena (obresti na 10l
obveznice 6,17%)

Javni dolg

Proračuns
ki prihodki
so napeti

• Proračunske obremenitve
polnilcev proračuna so
napete (višja DDV in
obremenitev plač kot v EU)
• Padajoči prihodki polnilcev
(BDP, -1,3% v 2008-12)
• Proračunski primanjkljaj nad
maastrichtskim kriterijem
(4% in 2012, 5,3% in 2013)
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Slovenija potrebuje preobrat - Program odpiranja 100.000 novih
delovnih mest
Mobilizacijski cilj preobrata:
Ustvariti 100.000 novih delovnih
mest z dodano vrednostjo 40.000+
EUR
Utemeljitev:
Ocena potrebnih investicij: 10 mlrd.
EUR1)
Obdobje: 5 let
Dosega tega cilja pomeni vzdržno
raven nezaposlenosti na 7%
Materialna osnova državljanov je edini
vir za vzdržno socialno raven.

Viri in poraba investicijskih sredstev v obdobju
5 let
10 mlrd. EUR
Prebivalstvo
– 400 mil.
EUR letno
Investicije
države za
del. mesta,
5% letnega
proračuna
(dodatno k
2,3 mlrd.)
Neposredne
– “greenfield”
investicije
2% BDP
letno

2 mlrd. EUR

4 mlrd. EUR

8 mlrd. EUR

Srednja in
mala
podjetja (20
250
zaposlenih)

4 mlrd. EUR
2 mlrd. EUR
Viri

Ocena: 100 K EUR investicij potrebnih za odprtje enega delovnega mesta

10 mlrd. EUR

Velika
podjetja

Poraba
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Nujne so štiri skupine ukrepov
 Prestrukturiranje podjetij
• Izboljšanje mednarodne konkurenčnosti: dvig produktivnosti, razdolževanje (DUBT,
privatizacije, stečajna zakonodaja,…):
• Povečanje deleža srednjih in malih podjetij, predvsem v razredu 50-249 zaposlenih
 Prestrukturiranje bančnega sektorja: prenos toksične aktive, privatizacija, dvig ravni
učinkovitosti in konkurenčnosti bank.
 Javne finance:
• Doseganje maastrichtskih kriterijev
• Stabilizacija zadolževanja in znižanje cene
• Postopno zniževanje davčnih bremen in deleža plač in socialnih transferjev v BDP in javni
porabi
 Podporno okolje:
• Prestrukturiranje javnega sektorja, poenostavitve postopkov in dvig njegove produktivnosti
• Deregulacija trga dela
• Dvig pravne varnosti

Nacionalni konsenz o cilju in ukrepih ter ustvarjanje pozitivne poslovne klime
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Sklepne misli

Moč slovenske ekonomije

Kazalci uspešnosti, ki jih moramo
doseči

• Solidna raven BDP in BDP na prebivalca

• BDP in BDP na prebivalca

• Obvladljiva raven javne porabe v BDP

• Delež javne porabe v BDP

• Relativno sprejemljiva raven javnega dolga

• Plače in socialni transferji, kot delež javne
porabe / proračuna

• Raven nezaposlenosti v obvladljivih mejah
• Raven javnega dolga
• Cena javnega dolga
• Raven nezaposlenosti
• Investicije (tuje), kot delež BDP
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