
 

 

Na vladi je odgovornost za razvojno politiko! 
 

Prek 450 vodilnih predstavnikov gospodarstva, stroke in politike je sredi oktobra 2015 na Brdu pri 

Kranju razpravljalo o ključnih ukrepih, ki bi zagotovili pogoje, ne le za industrijsko prihodnost, ampak 

njen preporod in ne le za tehnološki razvoj, ampak oblikovanje širšega prijaznega poslovnega okolja 

od davčnega, administrativnega do razvojnega in izobraževalnega. GZS je pripravila platformo za 

ozaveščanje javnosti o pomenu industrije in njenega razvoja ob nujno uravnoteženem razvoju vseh 

družbenih podsistemov. Dokument so poimenovali »Manifest industrijske politike«. Predstavili so 

ga Vladi RS in drugim ključnim deležnikom v državi, saj pravijo, da je pomembno, da se zavedamo, 

da na globalni ravni tekmujejo države in ne gospodarske družbe. Zato mora biti dolgoročna razvojna 

politika neodvisnost od tega, katera politična opcija je trenutno na oblasti. 
 

Manifest prepoznava izvoz kot ključen motor razvoja industrije in predvideva intenzivno vključevanje 

vseh deležnikov, ki že imajo potrebne globalne razvojne, proizvodne in tržne kompetence ter 

predvideva močne povezave z neindustrijskimi panogami. Cilj projekta je do leta 2020 zvišati dodano 

vrednost v najmočnejših slovenskih industrijskih panogah na 80 % povprečja EU, kar pomeni realen 

dvig za 2 odstotni točki na leto. 
 

Avtorji Manifesta obravnavajo 12 prednostnih ukrepov in sodijo, da so realno izvedljivi v roku enega 

do dveh let: 

 Štipendijska politika 

 Izobraževanje kadrov na vseh ravneh skladno s potrebami delodajalcev 

 Prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo 

 Digitalizacija industrije 

 Pametno usmerjanje razvojnih sredstev  

 Okrepljena vloga slovenske diplomacije in okrepitev ponudbe SID banke  

 Postopno znižanje obdavčitve stroškov dela do povprečja višegrajskih držav 

 Davčne olajšave za razvoj in raziskave 

 Okoljske in energetske dajatve naj se postopno zmanjšujejo 10% na leto 

 Odpravljanje administrativnih ovir, pri prostorski zakonodaji, pri vzpodbujanju novih investitorjev... 

 Večja prožnost trga dela za gospodarstvo in še zlasti pa za javni sektor 

 Spremeniti delovanje javne uprave: sprememba vrednot, nadzor in osebna odgovornost, večja 

povezanost z gospodarstvom. 
 

Gospodarstveniki se zavedajo, da morajo večji del nalog - delovanje podjetji spraviti na nivo odličnih 

- opraviti sami v podjetjih, vendar pravijo, da bo Slovenija dolgoročno konkurenčna in stabilna le, če 

bomo izvedli tudi družbene reforme, ki bodo to omogočile.  

 

Spomladi 2014 smo v Sintezi pripravili posvet o podpornem okolju. Ugotovili smo, da bo le 

nova ekonomija dala boljše zaposlitvene možnosti in usmerila gospodarski razvoj v smeri višje 

dodane vrednosti. Skupaj s profesorji in uspešnimi mladimi podjetniki smo poizkušali 

opredeliti potrebne ukrepe za vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za inovativno 

podjetništvo.  »Posvet4: Podporno okolje za inovativno podjetništvo« 
 

Kakšna bo slovenska industrijska prihodnost je res odvisno tudi od zunanjih globalnih 

dejavnikov, vendar smo in bomo ključni akterji slovenske prihodnosti mi sami. Na vladi je 

odgovornost za razvojno politiko. Če so že preslišali množico naših predlogov in priporočil, 

želimo slišati, kako so sprejeli sugestije »vrha slovenskega gospodarstva«.   

 

Miroslav Marc, 25.2.2016 

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2016/02/GZS-manifest-5-0.pdf
http://www.sinteza.co/posvet-4-podporno-okolje-za-inovativno-podjetnistvo

