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Pozor: Ura še vedno teče nazaj!

Bo Slovenijo reševala slovenska ali mednarodna trojka? Bo Slovenijo reševala slovenska ali mednarodna trojka?

2013: Žal je bilo premalo izpeljanih ključnih ukrepov!                      2014: Če ne bo gospodarske rasti, se kriza utegne še poglobiti.     ▷
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Urgentni ukrepi za leto 2014
Pravna država

1. Stop birokratskim oviram. 
Akcijsko odpravljanje birokratskih ovir in skrajšanje postopkov izdajanja soglasij pri investicijah. Nujna je 
revizija sistema javnega naročanja. Podpora arbitraži pri reševanju sporov.

2. Odločen boj za pravno državo.
Oster boj proti gospodarskemu kriminalu, proti sivi ekonomiji, proti veriženju podjetij, za hitrejše izvršbe in 
boj za plačilno disciplino ter visoke kazni za črnograditelje. 

Boljše poslovno okolje
3. Razbremenitev gospodarstva. 

Določiti zdajšnjo raven obdavčenja podjetij kot najvišjo možno efektivno davčno in trošarinsko 
obremenitev podjetij in zastaviti strategijo zniževanja davčnih bremen.

4. Nadaljevanje reforme trga dela in pokojninske reforme.
Razmerje delovno aktivnih in neaktivnih v državi je nevzdržno. Nujni so ukrepi za zmanjšanje 
zaposlitvenega krča in nova javnofinančno vzdržna pokojninska reforma.

5. Učinkovitejša javna uprava. 
Namesto pridobivanja sredstev na prihodkovni strani preko dvigovanja davkov je nujno učinkovitejše in 
racionalnejše upravljanje javnega sektorja.

6. Učinkovito in kakovostno zdravstvo. 
Reforma zdravstva je simbol vseh reform. Cilj ne sme biti več denarja za zdravstveno blagajno, ampak 
boljše in kakovostno delovanje zdravstvenega sistema ter odprava anomalij. 

Nov razvojni zagon
7. Prestrukturiranje gospodarstva. 

Hitrejši postopki prenosa slabih bančnih terjatev in njihovo učinkovito upravljanje. Dokapitalizacija in/ali 
privatizacija bank. Pravočasna razdolžitev podjetij s finančnim,  lastniškim in poslovim prestrukturiranjem. 

8. Injekcije za zagon gospodarstva. 
Odločnejši akcijski program za privabljanje tujih investicij in privatizacijo. Svež kapital za nova delovna 
mesta. Akcijski načrt strateških investicij.

Odločna podpora izvozu
9. Pametna specializacija. 

Učinkovitejše črpanje in investiranje razvojnih, nacionalnih in evropskih sredstev, da bo gospodarstvo 
konkurenčnejše na globalnih trgih. Skrbna priprava in implementacija strategije pametne specializacije.

10. Promocijska in finančna podpora izvozu. 
Nov akcijski program za dodatno podporo izvozu in odločnejšo podporo turizmu. Krepitev programov za 
internacionalizacijo. Nov program za čezmejno internacionalizacijo.

Uresničene zahteve gospodarstva v letu 2013
Pravna država

1. Prenova insolvenčne zakonodaje - 1. del
Učinki: 
• do 6 mesecev krajši postopki javnih dražb premoženja dolžnika,
• do 10% večje poplačilo upnikov zaradi njihove večje moči,
• do 50% hitrejše ugotavljanje insolventnega položaja v podjetjih …

Boljše poslovno okolje
2. Trg dela

Učinki: 
•  8 mio € letnega učinka zaradi delne oprostitve plačila prispevka delodajalcev za starejše delavce,
•  20% znižanja obveznosti pri začasnem in občasnem delu,
•  1 mio € letnega učinka zaradi vračila prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev …

3. Okolje 
Učinki: 
•  25 mio € prihrankov zaradi fleksibilnejših določb uredbe o emisiji v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
•  15 mio € prihrankov pri izkoriščanju energetske vrednosti lesnih ostankov zaradi spremembe uredbe,
•  5-krat nižje dajatve na fluorirane toplogredne pline …

4. Selektivni davki
•  30 mio € učinka zaradi umika predloga o davku na sladke pijače.

5. Energija.
Učinki: 
•  8 mio € prihranka industriji zaradi prepolovitve prispevka za OVE letos.

Nov razvojni zagon
6. Mikro, mala in srednja podjetja

Učinki: 
•  500 mio € novega kreditnega potenciala za malo gospodarstvo prek posojilnih linij SID.

Odločna podpora izvozu
7. Turizem

Učinki: 
•  3 mio € več sredstev za promocijo turizma ob rebalansu proračuna.

8. Internacionalizacija
 Učinki:

• 3.500 bolje usposobljenih izvoznikov v programu Go International Slovenia .

2014: Če ne bo rasti, bo tudi sanacija bank zaman!                        →

Bo Slovenijo reševala slovenska ali mednarodna trojka? Bo Slovenijo reševala slovenska ali mednarodna trojka?

2014: Če ne bo rasti, bo tudi sanacija bank zaman!     ▷                                   2013: Ni tako zelo malo ukrepov, ki so bili izpeljani.     ▷                 


