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Vlada še usklajuje,  
odzvala se bo ta mesec
Gospodarstveniki pričakujejo predvsem konkreten načrt vlade. »Za 
izvedbo ne ostaja veliko časa, ker manifest predvideva učinke že v letu 
2016,« pravi Marko Derča (A. T. Kearney), član strateške skupine GZS.
Nina Oštrbenk

Konec januarja je potekel rok, do katerega bi se 
morala vlada odzvati na Manifest industrijske politike 
(manifest), ki ga je pripravila strateška skupina Slo-
venija 5.0 pri GZS. »Vlada se bo na manifest odzvala. 
Trenutno poteka usklajevanje med ministrstvi, ker 
predlogi manifesta posegajo na delovna področja več 
ministrstev. Ta so predlogom ukrepov večinoma nak-
lonjena, nekateri ukrepi se že izvajajo,« so sporočili z 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
dodali, da se bo to zgodilo februarja, po predvide-
vanjih nekaterih sredi tega meseca. Tudi na GZS so 
obveščeni, da koalicija potrebuje več časa za odziv. 
Temu ne nasprotujejo, ker želijo, da bi bil odziv vlade 
kakovosten in da bi se ukrepi potem res izvajali.

Načrt mora imeti merljive učinke
Od odziva vladne koalicije pričakujem predvsem 
zelo konkreten načrt z jasnimi in merljivimi učinki ter 
odgovornostmi in s čim manj predpostavkami, ki jih 
ni mogoče obvladovati. Manifest predvideva učinke 
že v letu 2016, kar pomeni, da za izvedbo ne ostaja 
veliko časa,« pravi Marko Derča, podpredsednik v 
A. T. Kearney in član strateške skupine Slovenija 5.0 
pri GZS. Dodaja, da celotna izvedba ni odvisna le od 
vlade in da bo moralo gospodarstvo aktivno izvesti 
nekatere prioritete.

»Na GZS pričakujemo zelo konkretne odgovore, ali 
vlada vsakega od 25 predlogov podpira oziroma če ne, 
ali ima alternativni predlog,« poudarja Samo Hribar 
Milič, generalni direktor GZS. Podobno kot Derča 
meni: »Če vlada resnih reform ne bo sprožila v prvi 
polovici leta, obstaja zelo resna bojazen, da jih sploh 
ne bo uspela uresničiti. Drugi del mandata vlade, ki bo 
predvsem predvolilno obarvan, se bliža. Iskanje zgolj 
kompromisnih rešitev in večje všečnosti pri javnosti 
bi bila igra z ognjem, ki bi dodatno ogrozila že tako 
nestabilno konkurenčno pozicijo Slovenije.«

Premiki so, a tudi skrbi
Ob tem pravi, da prvi razgovori na ministrstvih na-
kazujejo na nekatere premike, pa tudi kritične točke. 
Med premiki izpostavlja podporo ministrov zlatemu 

investicijskemu pravilu (predvideva drsno petletno 
stabilno financiranje infrastrukturnih projektov), 
uvedbi testa MSP, vajeništvu in ustanovitvi neodvisne 
tehnološke agencije ter nasprotovanje še višjim ener-
getskim in okoljskim dajatvam.     

Hribar Milič ob tem izpostavlja, da z nestrpnostjo 
pričakujejo odziv vlade do nekaterih ključnih nujnih 
sprememb, kot sta razbremenitev plač in omejitev 
vpisa v programe suficitarnih poklicev. Skrbi ga, ker 
vlada – kot kaže – ne podpira predlogov gospodar-
stva, kot so uvedba pogoja, da morajo ekonomski 
svetovalci na veleposlaništvih imeti vsaj nekaj let 
izkušenj iz gospodarstva; podpora izobraževanju za 
deficitarne poklice, vključno s štipendijsko politiko; 
jamčenje, da bodo evropska razvojna sredstva na-
menjena programom in produktom, ki jih bodo slo-
venska podjetja lahko vnovčila na trgu; zagotovitev 
boljših koordinacij različnih ustanov pri promociji 
slovenskih podjetij na tujih trgih in okrepitev ponud-
be SID banke za internacionalizacijo gospodarstva.

Kadrovanje na ambasadah
Janez Škrabec (Riko), eden od članov strateške sku-
pine, ob tem konkretno navaja, da bi država morala 
podpreti sejemske nastope v tujini, kot je nastop na 
EXPU v Dubaju čez pet let ter prenoviti sistem kadro-
vanja ekonomskih svetovalcev na ambasadah. »Pogoj 
za diplomate, ki naj bi prevzeli te funkcije, je izkušnja 
v realnem sektorju, da so vsaj del svoje kariere bili v 
podjetjih,« pravi Škrabec. Veliko težav je tudi s prido-
bivanjem viz, predvsem v zalivskih državah, zato bi 
morali vizumske režime poenostaviti. Po njegovem bi 
morala država še pogosteje in več uporabljati sredstva 
za razvojno pomoč, ki jih druge države uporabljajo za 
osvajanje trga. »Zato naj finančno ministrstvo na to 
pomoč ne gleda kot na nebodigatreba strošek, ampak 
resnično kot na vstopnico za naša podjetja na te trge. 
Predpogoj za vse skupaj pa je, da bi vse institucije, 
ki se v Sloveniji ukvarjajo z internacionalizacijo go-
spodarstva, oblikovale enoten program (MZZ, SPIRIT, 
GZS), ga med seboj uskladile in sinhrono izvajale,« 
zaključuje sogovornik. gg

25 predlogov 
iz manifesta so 

gospodarstveniki 
predali vladi. 

»Prihodnje leto 
bo skrajni čas za 

izpeljavo ključnih 
reform v Sloveniji.«

Samo Hribar Milič, 
generalni direktor GZS
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