
  
 25 MO 
 + 30 PO 
 + 35 TD 
 + 40 FT 
 + 20 I
 + 25 KU
= 60.000 EDV
___________

MO - makroekonomsko okolje, PO - učinkovitost poslovnega okolja, TD - učinkovitost trga dela,  
FT - razvitost finančnega trga, I - inovativnost, KU - kvaliteta upravljanja, EDV - evrov dodane vrednosti

Formula uspeha
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Cilj letošnjega Vrha slovenskega gospodarstva je pripraviti Formulo uspeha za gospodarsko odličnost. 
Za dosego višje dodane vrednosti na zaposlenega (60.000 EUR), večjega izvoza (50 miliard EUR) in 
višje povprečne mesečne plače (2.300 EUR) so potrebne spremembe. V analizi našega poslovnega 

okolja smo uporabili nekatere najbolj znane globalne analize – Global Competitiveness Report World 
Economic Foruma ter IMD World Competitiveness Ranking Report. Slovenija je v zadnjih letih na teh 

lestvicah napredovala, na nekaterih področjih smo v samem svetovnem vrhu, obstoje pa še področja, 
kjer še zelo zaostajamo. Ocenjujemo, da bi s hitrejšim napredovanjem na teh področjih lažje in hitreje 

dosegli višjo razvitost in zastavljene razvojne cilje.
 Zato predlagamo nove ukrepe predvsem na naslednjih šestih področjih:
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28. mesto
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Formula uspeha za gospodarsko odličnost

Pozitivni poudarki Napoved  
za 2018

Rast v % 
2018/2010

Dodana vrednost/zaposlenega, v EUR 44.448 23,3 %

Izvoz, v mio EUR 40.109 83,2 %

Zaposleni po registrskih virih 872.509 4,5 %

EBITDA, v mio EUR 8.683 36,2 %

Neto dobiček, v mio EUR 3.803

PREDLAGANI UKREPI
1. Makroekonomsko področje

2. Učinkovitost poslovnega okolja

1. Spoštovanje fiskalnega pravila in zmanjševanje javnega 
dolga

2. Učinkovito upravljanje z državnim dolgom
3. Nadaljevanje prodaje velikih državnih družb  

(Country credit ranking)
4. Vzpodbujanje varčevanja v 3. pokojninskem stebru  

(Gross national savings)
5. Pokojninska in zdravstvena reforma v smeri vzpodbude 

za osebno varčevanje in racionalizacijo/modernizacijo 
sistema

1. Razbremenitev stroškov dela in uvedba razvojne kapice
2. Zmanjšanje administrativnih bremen - prepolovitev  

sedanjih 20.000 predpisov
3. Konkretni ukrepi/strategija za vzpodbudo izvozu 
4. Poenostavitev administrativnih postopkov -  

npr. gradbeno dovoljenje
5. Podpora digitalizaciji malih in srednjih podjetij 

Slovensko gospodarstvo se po recesiji z dvojnim dnom krepi vse 
od leta 2013 naprej. Dosežena gospodarska rast je bila višja kot 
v EU-28, vendar je zaostajala za srednjeevropskimi tekmeci. V 
letu 2017 je Slovenija dosegla isti nivo razvitosti, kot ga je imela 
v 2008, pri čemer je dokapitalizirala banke, razdolžila gospodar-
stvo ter tudi dosegla presežek v proračunu v letu 2017.

Višina pokojnine v razmerju do zadnje zaslužene plače v Sloveniji

Javni dolg (ESA 95) (v % BDP)

Učinkovitost poslovnega okolja predstavlja eno izmed pomemb-
nejših področij za doseganje višje dodane vrednosti v gospodar-
stvu. To pa lahko dosežemo z nižjimi bremeni za strokovnjake ter 
manj administracije.

Število dni, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja

Slovenija 248         OECD, razvite države 153

13. VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

V Sloveniji imamo številne vizije in strategije, v katerih kar poka 
od odličnosti, kakovosti, zaupanja, inovativnosti, socialne 
vzdržnosti, učinkovitosti in podobnih plemenitih ciljev. Vendar pa 
je med strategijami in ukrepi/politikami/praksami velik razkorak. 
Mednarodne analize in primerjave nam lahko pomagajo, ko se 
primerjamo z uspešnimi, ukrepe, s katerimi bomo napredovali, 
pa bomo morali postavljati sami. Seveda ne za to, da bi izboljšali 
položaj na teh lestvicah, temveč, da bomo s spremembami (ki 
bodo posredno sicer izboljšale tudi našo uvrstitev) zagotovili 
lažje poslovanje in hitrejši razvoj. 

59 % 65 % 70 % 
Priporočilo OECD 
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3. Učinkovitost trga dela

4. Razvitost finančnega trga

5. Inovativnost

1. Davčne in druge vzpodbude in programi za vlaganje v razvoj
2. Krepitev programov SRIP - kot elementa povezovanja 

gospodarstva, akademske sfere, oblikovalcev politike in 
civilne družbe  

3. Okrepitev sistema financiranja mladih raziskovalcev v 
gospodarstvu

4. (De)regulacija prenosa znanja med raziskovalnimi 
organizacijami in gospodarstvom s stimulacijo R&R za 
povezovanje z gospodarstvom

5. Davčne vzpodbude za nagrajevanje inovativnosti v 
gospodarstvu

1. Razvoj finančnih instrumentov za start-upe in mala podjetja
2. Razvoj instrumentov za razvojne projekte in PPP
3. Razvoj skladov tveganega kapitala
4. Razvoj instrumentov za lastniško financiranje podjetij - 

borza idr.
5. Manjši delež slabih posojil v bankah

1. Aktivna politika priseljevanja in omejitev bega možganov
2. Podaljševanje delovne aktivnosti z vzpodbudami
3. Varna prožnost dela - poenostavitev postopkov
4. Prožnejše nove oblike dela  
5. Usklajevanje izobraževalnih programov z razvojnimi spre-

membami na trgu dela

Slovenski finančni sistem je slabo razvit, saj še vedno temelji pre-
težno na bančnem financiranju. To povzroča negativne sistemske 
učinke za podjetja in banke v času gospodarske krize, ko težave 
pri odplačevanju dolga povzročijo tudi povečanje slabih posojil v 
bankah. 

Gibanje tržne kapitalizacije borz v BDP

Gibanje dodane vrednosti in plač v gosp. družbah, rast v %

Živorojeni v letih

Delež bančnih posojil do podjetij, ki se plačujejo z zamudo, 
večjo od 90 dni

Slovenija je na najnovejši evropski inovacijski lestvici uvrščena v 
drugo najmočnejšo skupino t. i. »močnih inovatorjev«. Največja 
konkurenčna prednost Slovenije so človeški viri. Precej prostora za 
izboljšave je v finančni podpori R&R v javnem sektorju, v naložbah 
tveganega kapitala, v medsebojnem sodelovanju med inovativni-
mi MSP-ji in v privatnem financiranju R&R v javnem sektorju.
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Indikatorji European Innovation Scoreboard (EIS), EU=100

Delež inovacijsko aktivnih podjetij v industriji in izbranih 
storitvenih dejavnostih

39,8 %

Slovenija se je pridružila tistim razvitim državam, ki se soočajo s 
pomanjkanjem delovne sile kot posledico staranja prebivalstva. 
Problematika se bo v naslednjih desetletjih še stopnjevala in 
lahko resno ogrozi želeni ekonomski razvoj in vzdržnost javnih 
financ.
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6. Kvaliteta upravljanja podjetij

1. Okrepitev menedžerskih praks z najboljšimi praksami iz 
tujine

2. Izboljšanje učinkovitosti poslovanja z okrepitvijo nadzor-
nih svetov

3. Povečanje inovativnosti podjetij – sistem ocenjevanja 
menedžerjev inovativnosti

4. Povečanje deleža žensk na vodilnih menedžerskih položajih
5. Zasledovanje mešanih nadzornih svetov po naboru izku-

šenj, izobrazbe in drugih kriterijev

Že danes imamo v Sloveniji preko 2.000 podjetij, ki zaposlujejo 
30.000 ljudi in so lani ustvarila dodano vrednost preko 100.000 
EUR na zaposlenega ter z izvozom iztržila 12 miliard EUR. Zato je 
priložnost za izboljšanje menedžerskih praks ne le obvladovanje 
najboljših praks v tujini, temveč tudi poznavanje in prenašanje 
najboljših praks iz Slovenije.

13. VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

ZAKLJUČKI
Višjega socialnega standarda in višje kvalitete življenja ni brez go-
spodarske rasti. Zdrave gospodarske rasti, ki bo okolju prijazna 
in socialno vzdržna. Gospodarska zbornica Slovenije je že v pre-
teklih letih gradila vizijo na inovativnosti, digitalizaciji, odprtosti 
in sodelovanju. Formula uspeha za gospodarsko odličnost je 
nadaljevanje te poti. Iskanje odgovorov na vprašanja, s katerimi 
se srečujemo vsak dan: kaj storiti, da bodo proizvodi in storitve, 
ki jih ustvarjamo, našli kupce na globalnem trgu. Vsako podjetje 
se na svoj specifičen način sooča s tržnimi in razvojnimi izzivi. 
Kako organizirati, kako inovirati, kako prodati. In tako kot so pri 
tem ena podjetja uspešnejša, so tudi pri zagotavljanju pogojev 
poslovanja nekatere države uspešnejše od drugih. S prenosom 
dobrih praks, z učenjem na napakah drugih, s pripravljenostjo 
spreminjati se in sprejemati spremembe Slovenija lahko in zmo-
re še hitreje napredovati. Na številnih področjih smo v preteklih 
letih dosegli velik napredek. Ker smo bili vztrajni, drzni, inovativ-
ni in prilagodljivi. In ker vemo, da je za uresničitev visokih razvoj-
nih ciljev potreben še drznejši in zahtevnejši korak, predlagamo 
Formulo uspeha kot predlog konkretnih ukrepov in sprememb, s 
katerimi bomo cilje tudi uresničili.

Izdala 
Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
T: 01 5898 000, F: 01 5898 100
www.gzs.si, info@gzs.si
Facebook: GSZsi, Twitter: GZSnovice, Youtube: GZSvideo, blog.gzs.si 
  
Ljubljana, 28. novembra 2018
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november 2014DIAGNOZA STANJA V SLOVENIJI
Dejstvo je, da slovensko poslovno okolje ni prijazno za 

investitorje. Tuji kapital noče v Slovenijo. Zato ni dovolj 

delovnih mest. Tudi zato imamo krizo v javnih financah. 

In zato bo sanacija bank in javnih financ zaman, če ne 

bomo končno podprli zaposlovanje v gospodarstvu. 

GZS je poleti pripravila tri ključne dokumente kot prispe-

vek za novo ekonomsko politiko: Kako do delovnih mest, 

prenovo Agende malega gospodarstva in Gospodarsko 

agendo GZS za novo Vlado RS (več na: www.gzs.si/slo/

skupne_naloge/za_uspesno_slovenijo). Že ti predlogi 

ukrepov so bili v veliki meri rezultat interaktivnega so-

delovanja GZS in širšega gospodarstva s strokovnjaki, z 

vladnimi strokovnimi službami, pa tudi rezultat pregleda 

in prenosa tujih zgledov. Na Vrhu slovenskega gospodarstva 14. oktobra 2014 smo 

v interaktivni razpravi med gospodarstveniki, strokov-

njaki in različnimi predstavniki vlade skupaj sooblikovali 

predloge prioritetnih ukrepov po načelu “manj je več.” 

Prispevke sodelujočih na Vrhu slovenskega gospodar-

stva, pa tudi tiste, ki smo jih v naslednjih dneh še prejeli, 

smo pregledali in zapisali v Gospodarski memorandum 

GZS o prioritetah. Ta dokument je krovni dokument GZS. Naša želja in zah-

teva do Vlade RS je, da ga vzame kot pomemben doku-

ment deležnikov iz gospodarstva in se nanj v najkrajšem 

možnem času odzove. GZS je pri pripravi konkretnih re-

šitev pripravljena tvorno sodelovati z vsemi deležniki,  v 

smeri skupnega cilja: ekonomsko suverene Slovenije.

GOSPODARSKI MEMORANDUM

Gospodarstvo je v letu 2014 raslo predvsem zaradi dveh 

dejavnikov: konjunkture na naših izvoznih trgih in lokal-

nega investicijskega razmaha zaradi županskih volitev. 

Toda izvozni trgi, predvsem nemški, se že zelo ohlaja-

jo. Globalne napovedi so poleg Latinske Amerike ta hip 

najslabša prav za EU in Rusijo. Po drugi strani županskih 

volitev prihodnje leto ne bo. Oba ključna razloga za višjo 

rast BDP od predvidene v letu 2014 sta v dobršni meri 

izpuhtela. Slovenija medtem kljub rasti še naprej drsi 

po mednarodnih lestvicah konkurenčnosti navzdol, kar 

pomeni, da še naprej izgublja relativne prednosti pred 

konkurenčnimi državami.Ob tem ne smemo spregledati srednjeročnega zornega 

kota. Slovenija je še vedno na prelomnici – v paradoksal-

ni situaciji, ko smo letos izšli iz recesije, še vedno pa smo 

globoko v krizi. BDP na prebivalca je namreč kljub letoš-

nji rasti realno za 7,5 odstotka pod tistim izpred krize. 

Letos smo v gospodarstvu pridobili nazaj zelo malo od 

več kot 90.000 delovnih mest, ki smo jih izgubili po letu 

2008. Res se razdolžujemo, toda številna podjetja so še 

prezadolžena, stečaji še kosijo med njimi. Ni dovolj de-

narja za raziskave in razvoj. Še vedno čakamo na nujno 

razvojno prestrukturiranje javne porabe. Še vedno čaka-

mo na nujne reforme.Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da je izhod iz 

krize možen ob naslednjih predpostavkah:
1.  V Sloveniji nujno potrebujemo nova delovna mesta 

v gospodarstvu.2. Ta bodo mogoča samo z novim razvojnim zagonom.

3. Nov razvojni zagon ni mogoč brez znižanja obreme-

nitev gospodarstva.4. Obremenitev gospodarstva ni mogoče znižati brez 

strukturnih reform.

MANIFEST INDUSTRIJSKE POLITIKE

Slovenija
5.0

Poslanstvo: 

Intenzivna vključitev vseh deležnikov v industriji,  

ki že imajo potrebne globalne razvojne, proizvodne in tržne kompetence.

Izziv: 

Kako do optimalnega razvoja industrije kot ključnega motorja izvoza in gospodarstva do leta 2020/2030, 

vključujoč močne povezave s povezanimi neindustrijskimi panogami?

Cilj: 

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.

Gospodarska zbornica Slovenije, Strateška skupina Slovenija 5.0 pri GZS

Oktober 2015

IZHODIŠČE Digitalno gospodarstvo je mnogo več kot prestavitev poslovnih procesov na digitalno tehnologijo.
Z digitalno transformacijo se zavzemamo za celovite spremembe v poslovnih modelih, 

procesih, produktivnosti posameznikov in odnosih s strankami, z uporabo obstoječih ali novih 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij. 

POSLANSTVODigitalno ni vzporedno, temveč nadomestno!

CILJ 2025Prehod v 4. kvadrant razvitosti (hitra rast in uspešnost) indeksa digitalnega gospodarstva in družbe 

(DESI); vzpon z 18. na 10. mesto do leta 2025 (za 1 mesto na leto višje).
Zaradi digitalizacije dvig povprečne rasti produktivnosti v slovenskem gospodarstvu do leta 

2025 na 3 % (trenutno: 2 %); 10.000 novih digitalnih delovnih mest do leta 2025.

DigitAgenda 2016

NASTAVKI ZA RAZVOJNO PARTNERSTVO 
TREH GENERACIJ 2018-25

Slovenija po hudi krizi v obdobju 2008-13 v zadnjih treh letih spet beleži gospodarsko rast, letos celo rekordno po 
kriznem obdobju. Ta naj bi po zadnjih ocenah (Consensus) v letu 2017 znašala med 4 in 5 % realno. 

H gospodarski rasti je na začetku najbolj pripomogel izvoz, v zadnjem letu pa se končno krepi tudi domača potrošnja. 
Izvoz naj bi se v letu 2017 okrepil realno za več kot 8 %. Ob tem se zmanjšuje tudi zadolženost države, merjena v 
deležu BDP, saj naj bi do konca leta padla na 75 odstotkov BDP. Zadolženost podjetij je bistveno nižja kot pred krizo 
leta 2007. V letu 2017 se bo razmerje med neto dolgom in EBITDO znižalo na 2,7 ali manj, kar je najmanj v zadnjem 
desetletju. 

Konjunkturo je nujno izkoristiti za nov razvojni zagon, kajti Slovenija je zaradi globoke recesije, kljub ugodnim 
trendom, šele v drugem polletju 2017 dosegla raven realnega BDP na prebivalca iz leta 2008. Obenem produktivnost, 
navkljub odličnim izvoznim rezultatom, še vedno za 20 odstotkov zaostaja za povprečno produktivnostjo v EU-28. To 
je predvsem posledica strukture gospodarstva oziroma umeščenosti na sredino proizvodne verige .

Čas je za srednjeročni nacionalni razvojni sporazum, ki bo okrepil zdrave gospodarske trende, s tem pa omogočil tudi 
višji življenjski standard prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) na podlagi obstoječih razmer, razvojnega pogleda gospodarstva in dosedanjega 
sodelovanja s socialnimi partnerji daje v javno razpravo na Vrhu slovenskega gospodarstva 2017 Nastavke za Razvojno 
partnerstvo treh generacij 2018-25. Ti temeljijo na viziji razvoja gospodarstva do leta 2025, po kateri bi se dodana 
vrednost na zaposlenega dvignila s sedanjih 42.000 na preko 60.000 evrov, izvoz pa z 32 milijard na 50 milijard evrov.

Na GZS želimo, da je dokument  eden od prispevkov za razvojno partnerstvo s socialnimi partnerji za obdobje 2018-
25. V tem obdobju bi morala Slovenija realizirati svoje dane prednosti skozi okrepljen socialni dialog, katerega cilj 
mora biti hitrejši gospodarski razvoj kot podlaga za večjo kakovost življenja prebivalcev Slovenije.

Delež žensk v vodstvenih položajih

Slovenija
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