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Najslabše: vlada ni 
usklajena pri davčni politiki
Odziv vlade na manifest je pričakovan, a je vseeno razočaral.

Nina Oštrbenk

Alojz Burja, direktor 
družbe Lip Bled: 

»Zdaj, ko se vlada 
ukvarja z drugimi 

temami, od nje kaj 
dosti več ni bilo za 

pričakovati.«

Blaž Nardin, direktor 
družbe Gorenje 

Orodjarna:

»V industriji 
pričakujemo, da 
bo javna poraba 

učinkovita.«

»Mešane občutke imam, pričakoval sem več,« o svojih 
prvih vtisih na odziv vlade na Manifest industrijske po-
litike pravi Marjan Mačkošek, predsednik Gospodar-
ske zbornice Slovenije (GZS) in direktor družbe Štore 
Steel: »Nekateri roki so tako dolgi, da gredo v obdobje 
nove vlade, kar je za nas povsem nesprejemljivo.« 

Po njegovem je ključna davčna politika, pri kateri 
pa vlada ni niti enotna: »Treba je reorganizirati 
davčno politiko, znižati stroške dela, določiti, kaj bo 
z davkom na nepremičnine, predvsem pa reformirati 
javno upravo. Javni sektor zdaj spet pričakuje neke 
pravice, nihče pa ne ve, s čim jih bomo plačali.« 

Tudi Blaž Nardin, direktor družbe Gorenje Orod-
jarna, pravi: »V industriji pričakujemo, da bo javna 
poraba učinkovita. S tem imam v mislih predvsem 
sistem javnega naročanja, ki je danes vse prej kot 
ekonomsko učinkovit.«

Sprva dve ministrstvi, dve mnenji, nato eno 

mnenje

Vlada glede ključnega predloga davčne politike 
(racionalizacija obdavčitve stroškov dela, uvedba 
razvojne kapice, redefiniranje dohodninske lestvice in 
davčna stabilnost) ni povsem usklajena, izpostavlja 
Alojz Burja, direktor Lip Bleda in član strateške 
skupine, ki je pripravila manifest: »Pomenljivo je, da 
sta gospodarsko in finančno ministrstvo dolgo imeli 
ločeni mnenji.« Prvo je predlog gospodarstvenikov 
podprlo, drugo pa zapisalo, da »v času javno finančne 
konsolidacije splošnega zniževanja davkov ni mogoče 
podpreti.« Tega stavka v končni verziji odziva vlade ni 
več, saj je finančno ministrstvo svoje mnenje omililo. 
V odzivu zdaj pojasnjuje, da ne podpira uveljavitve 
razvojne kapice, da pa je redefiniranje dohodninske 
lestvice sprejemljivo in da se strinjajo z ukrepi za 
davčno stabilnost. 

Vlada je v zadnjem odzivu še napovedala, da bo 
preučila predloge iz davčne politike manifesta in 
pripravila načrt za njihovo postopno uvajanje. Burjo 
ob tej napovedi skrbi, da bo to za gospodarstvo 
pomenilo le še slabše razmere. Nardin dodaja, da si 
želi, da ne bi prihajalo do novih nenapovedanih dav-
kov, ki predvsem izvozno naravnana podjetja dodat-

no obremenjujejo (na primer obdavčitev zavarovanja 
izvoznih terjatev). Poudarja, da je nujen dialog med 
vlado in gospodarstveniki. Ker tega ni bilo, je konec 
lanskega leta padla mini davčna reforma: »Pričaku-
jem, da se bo praksa zdaj spremenila.«

Šolstvo ne producira zaposljivih kadrov

Mačkošek in Nardin izpostavljata tudi nujnost 
sprememb izobraževalnega sistema, ki jih je vlada 
zamaknila za nekaj let. »S šolstvom se vse začne, 
prvi rezultati morajo biti vidni že čez pet let, ne pa 
čez 15 ali več. Danes šolstvo producira kadre, ki niso 
zaposljivi, ne pa tistih, ki jih gospodarstvo potrebuje,« 
ponazori Mačkošek.

Nardin je presenečen tudi, ker vlada ne podpira 
ustanovitve nove razvojne agencije, ki zdaj deluje 
v sklopu SPIRIT-a in ki bi morala nuditi učinkovito 
razvojno podporo slovenski industriji. Je pa zato 
zadovoljen s premiki, ki jih je vlada naredila »v smeri 
odpiranja konzulatov in veleposlaništev v državah, ki 
so strateškega pomena za našo industrijo. Pri tem pa 

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
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Marjan Mačkošek, 
predsednik GZS in 
glavni direktor družbe 
Štore Steel: 

»Danes šolstvo 
producira kadre, 
ki niso zaposljivi, 
ne pa tistih, ki 
jih gospodarstvo 
potrebuje.«

2021
Vlada je nekatere ukrepe iz manifesta 

prestavila v leto 2020, rok za ukrep za 

spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij 

e-storitev in mobilnih aplikacij je celo 1. 

januar 2021.

je treba opozoriti na dejstvo, da morajo biti velepo-
slaniška mesta zasedena, saj v Srbiji na primer več 
kot šest mesecev ni bilo veleposlanika.«

Tudi Janez Škrabec, direktor Rika, je izpostavil 
nekaj pozitivnih odzivov vlade, za katere upa, da 
bodo razbremenili gospodarstvo in pozitivno vplivali 
na gospodarsko rast: »Naj izpostavim tehtno podpo-
ro vlade pri krepitvi gospodarske diplomacije in SID 
banke, ki je pri internacionalizaciji nujna, podporo 
podjetjem pri mednarodnih sejemskih predstavitvah 
in skupinskih predstavitvah slovenskega gospodar-
stva v tujini.«

Manj domače »politične kuhinje«!

Napoved vlade, da bo ohranila davčne olajšave za raz-
iskave, razvoj in investicije je največji uspeh Manifesta 
industrijske politike, so soglasni sogovorniki. »To je 
konkreten dosežek!« pravi Burja. Mačkošek pa dodaja: 
»To je omililo problem drugih davkov, ki so pri nas 
absolutno previsoki.«

Burja in Nardin sicer menita, da je odziv vlade 
na manifest pričakovan. »Zdaj, ko se vlada ukvarja z 
drugimi temami, kaj dosti več ni bilo za pričakovati. 
Načeloma naše pobude v večini podpira, seveda pa 
je problem realizacija, ki bo v veliki meri odvisna od 
mednarodne konjunkture in uspešnosti pogajanj 
vlade z javnim sektorjem,« pravi Burja, ki meni, da bi 
se morala vlada manj ukvarjati z domačo »politično 
kuhinjo« in več z reševanjem gospodarskih proble-
mov.

Mačkošek za konec poudarja, da bodo na GZS in 
v okviru strateške skupine odziv vlade še temeljito 
preučili, nato pa poskušali igrati aktivno vlogo, ne le 
kritizirati. Po prvem pregledu pa so na GZS ocenili, 
da vlada sicer retorično podpira večino predlogov, 
ob tem pa poudarja, da jih je precej že izpeljala, kot 
da novi ukrepi ne bi bili potrebni. Menijo tudi, da 
je vlada podala premalo konkretnih odgovorov na 
predloge gospodarstvenikov, pogosto pa si je pri 
svojih zavezah zadala zelo pozne roke, kot recimo do 
leta 2021.

Na GZS kot pozitivno v odzivu vlade izpostavlja-
jo njeno načelno podporo znižanju energetskih in 
okoljskih dajatev v okviru zelene davčne reforme in 
analizi teh dajatev glede na konkurenčnost znotraj 
EU; napoved, da bo v drugi polovici letošnjega leta 
pripravljen operativni dokument za implementacijo 
strategije razvoja prometa, ki bo določal prednostni 
vrstni red projektov; uvedbo MSP testa z junijem 
2016; povečanje varnostnih rezerv SID banke in 
okrepitev programov izobraževanja za internaciona-
lizacijo v drugi polovici 2016.

Med kritičnimi točkami odziva pa ob zgoraj že 
omenjenih dodajajo uvedbo namenskega infrastruk-
turnega prispevka, ker ta ni uvedba zlatega investi-
cijskega pravila (GZS zahteva zagotovitev sredstev 
za vzdrževanje cest in nove strateške infrastrukturne 
projekte iz tekočih proračunskih prilivov, ne pa z 
novimi dajatvami); zamik priprave Bele knjige o 
prenovi pokojninskega sistema do konca leta 2016; 
nepripravljenost na večjo prožnost trga delovne sile; 
nič zapisanega o aktivnem privabljanju strateških 
vlagateljev; nederegulacijo predpisov in s tem 
zmanjšanje administrativnih ovir ter pričakovano 
zmanjšanje javne uprave. gg

Celoten 

odziv vlade  

na manifest
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