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Konkurenčnost

Slovenija razpolaga 
z usposobljeno 

delovno silo, 
visoko izobrazbeno 
ravnjo in zanesljivo 

infrastrukturo. 

Gospodarska rast izboljšala tudi konkurenčnost Slovenije

V maja objavljeni lestvici konkurenčnosti IMD je 
Slovenija na 37. mestu, s čimer je pridobila šest mest 
med 63 državami in naredila enega največjih skokov 
med državami. To je najboljši dosežek po letu 2009, 
ko smo bili 32. Največji napredek smo dosegli pri 
gospodarski uspešnosti, kjer smo se povzpeli za kar 
18 mest (na 29.). Še naprej smo najbolje ocenjeni pri 
infrastrukturi (28. mesto, skok za 3 mesta). Izboljšalo 

se je tudi razpoloženje gospodarstvenikov. Napredek 
v zadnjih 3 letih je predvsem posledica gospodar-
ske rasti, a je uvrstitev nižja kot pred krizo, kar gre 
pripisati predvsem občutnemu znižanju vrednosti 
anketnih kazalnikov med krizo, kjer so bili slovenski 
gospodarstveniki bolj pesimistični od drugih držav 
EU. Najslabši ostajamo pri vladni učinkovitosti (42. 
mesto) in pri poslovni učinkovitosti (47. mesto).

V Sloveniji je 
pomanjkanje 

kvalificirane in 
visoko izobražene 

delovne sile.

Višja uvrstitev 
privabi več tujega 

kapitala.

Pripravila: Analitika GZS

Uvrstitev na lestvicah  
vpliva na investitorje
Lestvice investitorjem dajejo pomemben signal o tem, kakšni premiki se 
dogajajo v državi.
Nina Šprohar

Slovenija se je po raziskavi Slovensko-nemške gospo-
darske zbornice letos že sedmo leto zapored uvrstila 
na peto mesto po privlačnosti gospodarskih okolij v 
državah srednje in vzhodne Evrope. »Kljub temu da 
je od leta 2015 Sloveniji uspelo zmanjšati korupcijo, 
izboljšati transparentnost javnih razpisov in doseči 
politično in socialno ter gospodarsko stabilnost, so 
področja, kjer je Slovenija zasidrana na zadnja mesta 
že najmanj zadnja tri leta,« pravi Žiga Fišer, vodja 
komuniciranja in odnosov z javnostmi na Slovensko-
nemški gospodarski zbornici. »Pogoji za raziskave in 
razvoj so v Sloveniji med najboljšimi v regiji,« meni 
Fišer. Kje torej zaostajamo? »Slovenija je v primerjavi z 
drugimi državami srednje in vzhodne Evrope na repu 
glede stroškov dela, davčne obremenitve in fleksibil-
nosti delovnopravne zakonodaje,« odgovarja Fišer in 
dodaja, da »v zadnjih letih kljub nekaterim poskusom 
na tem področju ni opaznega premika«. Zaznati je 
tudi pomanjkanje delovne sile, od kvalificirane do 
tiste, visoko izobražene, ki ustvarja dodano vrednost 
in jo bo treba pridobiti iz tujine.

Lestvice konkurenčnosti so zelo pomembne za 

investitorje

»Lestvice konkurenčnosti na standardiziran način 
prikazujejo kakovost poslovnega okolja, v kate-
rem delujejo podjetja - višja uvrstitev na tej lestvici 
praviloma pomeni, da se podjetja soočajo z nižjimi 
administrativnimi omejitvami pri poslovanju, 
imajo boljši dostop do virov, stimulativno davčno 
in inovacijsko okolje, bolj izobražene zaposlene, 
manj je kriminala in politične nestabilnosti,« razlaga 
dr. Polona Domadenik, profesorica na Ekonomski 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Razvrstitev držav 
torej potencialnim investitorjem nakazuje, v kateri 
državi bodo posredni stroški njihovega poslovanja 
nižji. »Poleg tega lestvice kažejo tudi premike držav 
v času - če ena država pridobiva mesta na lestvici 
konkurenčnosti, je to pomemben signal investitorjem, 
da se v tej državi dogajajo pozitivni premiki,« pravi 
Domadenikova in dodaja, da »uvrstitev posamezne 
države zagotovo vpliva na zaznavo posameznega 
investitorja o tem, kako kakovostno in stabilno je 
poslovno okolje v posamezni državi, saj to nepos-
redno in posredno vpliva na njegov dobiček, če se 
odloči za investicije v tisti državi«. gg
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