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Namen Namen 

• Predstaviti poglede kandidata na stanje, 
probleme in potrebne temeljne usmeritve 
gospodarskega razvoja Slovenije

• Predstavitev temeljnih usmeritev v mandatu, 
če bom potrjen za ministra za gospodarstvo 
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Bistvene znaBistvene značčilnosti trenutnega ilnosti trenutnega 
stanja razvojastanja razvoja

• Svetovna finančna in globalna kriza
• Razvite države predstavljajo 55% 

svetovnega BDP
• V, U ali L oblika recesije?!
• IMF in OECD napovedujeta za Evro-

območje recesijo: -0,5% BDP
• Po napovedi OECD naj bi brezposelnost 

najbolj prizadela Evro-območje 
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Trenutna gospodarska slika SLO Trenutna gospodarska slika SLO 

• 89% BDP EU po PPP
• Javni dolg države (še) ni problematičen: 24,1% 

BDP ampak vanj niso zajeta poroštva DARS-a!
• Bruto zunanji dolg: 102,4%; EO (191,8%)
• Zunanje neravnotežje se povečuje!
• Primanjkljaj na TR (2007: 4-5% BDP)! V letu 

2008 bo krepko presegel  2 mrd Evra, kar je po 
vsoti in deležu v BDP največ od osamosvojitve

• Blagovni primanjkljaj bo konec leta po oceni 
EIPF znašal že 3 mrd Evrov
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Trenutna gospodarska slika SLOTrenutna gospodarska slika SLO

• V recesijo vstopamo s povišanimi stroški dela
• Problematika plač v javnem sektorju
• Razlika v hitrosti spreminjanja stroškov dela med SLO in 

EU se je letos močno povečala in prehitela razliko v rasti 
produktivnosti

• V letu 2007 smo bili neto plačnik sredstev v proračun EU
• Upad naročil napoveduje močno recesijo
• Izvozna naročila so bila oktobra najmanjša po letu 1997 

(EIPF)
• Močno krčenje povpraševanja se že kaže v hitrem 

povečevanju zalog (EIPF)
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Banke in problem (ne)likvidnosti Banke in problem (ne)likvidnosti 
podjetnipodjetnišškega sektorjakega sektorja

• Konvergenca obrestnih mer je vplivala na 
upočasnitev rasti vlog v bankah in hkrati 
spodbujala D nebančnega sektorja po posojilih
• Obseg posojil nebančnemu sektorju se je v 
obdobju 2004-2007 skoraj podvojil
• Neto finančna pozicija se je močno poslabšala in 
lani znašala že 21,9% BDP
• Izdatki od K zaradi višjih obrestnih mer še 
povečujejo primanjkljaj na TR
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Banke in problem (ne)likvidnosti Banke in problem (ne)likvidnosti 
podjetnipodjetnišškega sektorjakega sektorja

• Pokritost posojil bank z vlogami nebančnega 
sektorja bo letos 62%; EU: 82%
• Problem je, da se hitro zmanjšuje refinanciranje 
bančnih posojil v tujini
• Manjši kreditni potencial za financiranje realnega 
sektorja
• Plačilna nedisciplina močno narašča tako po 
obsegu kot številu pravnih oseb
• Trgovina, gradbeništvo, predel. dejavnosti najbolj 
izpostavljene; povečuje se tudi v finančnem sektorju
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Intervencijski ukrepiIntervencijski ukrepi

• Ukrepi za zagotovitev stabilnosti 
finančnega sistema

• Ukrepi za izboljšanje položaja realnega 
sektorja: nujna je razbremenitev 
gospodarstva
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IzhodiIzhodišščča za razvojno politiko (1)a za razvojno politiko (1)
• Kazalniki, ki na daljši rok opredeljujejo konkurenčnost gospodarstva, 

kažejo na prepočasne premike na pomembnih področjih  kot so: 
povečanje tehnološke zahtevnosti proizvodov, rast vhodnih 
neposrednih tujih investicij, stopnja inovacijske dejavnosti, raven 
vlaganj v raziskave in razvoj in razvitost poslovnih in finančnih 
storitev (UMAR, 2007).

• Slovenija v inovacije sicer vlaga 16% več kot EU25, dosega pa le 
26% izplena, kar je 4,46 krat manjši učinek (GZS, 2008). To kaže na 
neučinkovitost inovacijskega podpornega okolja. 

• Zaostajamo pri kazalcih, ki kažejo uporabo znanja za gospodarsko 
konkurenčnost - očitno je problem povezava med raziskovalno in 
gospodarsko sfero.

• Po razvitosti skladov tveganega kapitala se Slovenija uvršča na rep 
članic EU. 
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IzhodiIzhodišščča za razvojno politiko (2)a za razvojno politiko (2)
• Za razvitimi malimi državami EU, s katerimi se 

lahko primerjamo, zaostajamo po kazalniku 
števila blagovnih znamk na prebivalca 7,3 krat, 

• Po triadnih patentih (EU, ZDA, Jap.) 23,2 krat, 
po zaščitenih designih 6,2 krat, po deležu HT 
izvoza za 3,98 krat in po višini BDP na 
prebivalca za 2,66 krat. 

• Pri sodobnih sistemih vodenja po oceni GZS 
zaostajamo 10 do 15 let za vodilnimi svetovnimi 
podjetji (GZS, 2008). 



1111

Gospodarska politikaGospodarska politika
• Spodbujanje odprtega trga in konkurence
• Krepitev najpomembnejših dejavnikov 

konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in v 
tem okviru:
– spodbujanje inovativnosti ter vlaganj v znanost in 

tehnološki razvoj v tesni povezavi z gospodarstvom 
– spodbujanje podjetništva in njegovega ključnega 

nosilca, podjetnika in njegove ustvarjalnosti
– odpravljanje nepotrebnih administrativnih ovir in 

regulacijskih stroškov
– ustvarjanje ugodnega poslovnega in davčnega okolja 

za poslovanje podjetij 
– spodbujanje internacionalizacije
– spodbujanje razvoja storitev
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Razvojne usmeritve Razvojne usmeritve 
• Področje inovativnosti in tehnološkega razvoja:

– s prestrukturiranjem državnega proračuna v smer podpore razvoju in 
povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in 

– z vzpostavitvijo učinkovitega inovacijskega podpornega okolja na 
državni ravni;

• Izboljšanje poslovnega in davčnega okolja:
– s pripravo nove, ustreznejše zakonodaje;

• Zagotovitev učinkovitega črpanja sredstev evropskih 
strukturnih skladov:
– z vzpostavitvijo učinkovite implementacijske strukture na državni ravni,
– z vzpostavitvijo sodelovanja med državnimi izvajalskimi organizacijami 

in gospodarstvom pri oblikovanju javnih razpisov in
– z zagotovitvijo večje transparentnosti dodeljevanja razvojnih spodbud.
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DolgoroDolgoroččna strategija tehnolona strategija tehnološškega kega 
prestrukturiranja (1)prestrukturiranja (1)

• Povečali bomo vlaganja v znanost in tehnološki razvoj za najmanj 
0,1 do 0,3 odstotne točke BDP letno glede na odhodke v letu 2008 s 
srednjeročnim ciljem doseči 1% BDP javnih sredstev in 3%BDP 
skupnih javno zasebnih sredstev za namene znanosti in 
tehnološkega razvoja v letu 2012. 

• Ciljne tehnološke subvencije za uvajanje novih proizvodov in 
procesov visoke tehnologij ter zaposlovanja high tech delovne sile

• Tehnološki preboj bomo podprli s spodbudami za zaposlovanje 
raziskovalcev in mladih raziskovalcev v gospodarstvu. 

• Zagotovili bomo tudi spremembo deleža javnega financiranja R&R v 
korist gospodarstva. S tem bomo pospešili prenos rezultatov 
raziskav v gospodarstvo in njihovo komercializacijo za hitrejše 
prestrukturiranje proizvodnega in storitvenega sektorja s ciljem
doseganja večje dodane vrednosti.
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DolgoroDolgoroččna strategija tehnolona strategija tehnološškega kega 
prestrukturiranja (2)prestrukturiranja (2)

• S spodbujanjem regionalnih tehnoloških 
parkov in inkubatorjev bomo dodatno 
spodbudili hitrejši regionalni razvoj. Pri tem 
bomo bolj spodbujali vsebinske programe 
in konkretne projekte, manj pa izgradnjo 
novih prostorov in fizične infrastrukture. S 
sodelovanjem in mreženjem zasebnih 
podjetij in javnih agencij naj tehnološki 
parki rojevajo tehnologijo, ne pa praznih 
zidov.
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DolgoroDolgoroččna strategija tehnolona strategija tehnološškega kega 
prestrukturiranja (3)prestrukturiranja (3)

• Zagotavljanje infrastrukture za učinkovito 
črpanje sredstev iz strukturnih in kohezijskih 
skladov (lokalne razvojne agencije, ki nudijo 
izobraževanje ter pomoč pri pripravi programov 
in dokumentacije)

• Največji delež državnih pomoči mora biti 
usmerjen v izvozno usmerjene, tehnološko 
visoko zahtevne dejavnosti 

• Imigracijska politika upoštevajoč potrebe 
gospodarstva
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Spodbujanje razvoja storitevSpodbujanje razvoja storitev
• Pospešili bomo razvoj nosilnih storitvenih dejavnosti 

(trajnostni turizem, poslovne, finančne in informacijske 
storitve, storitve na visoko tehnoloških področjih). 
Sredstva iz evropskih strukturnih skladov bomo 
prednostno usmerili na področje spodbujanja 
inovacijskega okolja in turizma.

• Na področju turizma bomo povečali intenzivnost 
razvojnih spodbud v krepitev znanja, kakovosti, razvoj 
inovativnih turističnih proizvodov in storitev ter povečali 
vlaganja v javno turistično infrastrukturo, vključno z 
vlaganji v objekte kulturne dediščine. 
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Ali naj MG eksplicitno doloAli naj MG eksplicitno določči prednostne i prednostne 
panoge in konkurenpanoge in konkurenččne prednosti?!ne prednosti?!

• Problem izbire: kdo ima boljše informacije od podjetij 
in trga?!

• Problem moralnega hazarda: okostenelost “izbranih”
in demotivacija “neizbranih”

• Problem oportunitetnih stroškov: neizkoriščene 
razvojne priložnosti neprioritetnih panog

• Problem politične izbire prioritet
• Alternativa: oblikovanje prioritet “od spodaj”, prek 

“horizontalnih” ukrepov
• Tehnološke platforme: IKT, novi materiali, procesne 

tehnologije, okolje in energetika
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Spodbujanje konkurenSpodbujanje konkurenččnosti nosti 
davdavččnega in poslovnega okoljanega in poslovnega okolja

• Uveljavili bomo možnosti pavšalnega načina obdavčevanja tudi za mala 
podjetja z obsegom poslovanja, ki je primerljiv s praksami v EU,

• dvignili prag za pavšalni način obdavčevanja na raven, ki bo primerljiva s 
praksami EU, in dvignili prag zavezancev za DDV, 

• vzpostavili sistem za vplačevanje davkov na en sam vplačilni račun, 
• poenostavili računovodsko poročanje za enoosebne d. o. o. in druge 

manjše d. o. o., 
• prilagodili postopek plačevanja davka višini obveznosti, kar pomeni 

poenostavitev predvsem pri majhnih zneskih, 
• poenostavili sistem pobiranja prispevkov za socialno varnost, pri čemer bo 

prvi korak poenotenje zavezancev za plačilo vseh prispevkov, sledilo pa bo 
poenotenje dinamike plačevanja ter poenotenje osnov za obračun in plačilo 
vseh prispevkov za socialno varnost, 

• dovolili obročno plačilo davka vsem davčnim zavezancem, tudi samostojnim 
podjetnikom in drugim samostojnim poklicem in

• poenostavili obveznost objavljanja fiktivnih razpisov za prosta delovna 
mesta, za katera so se podjetja z delojemalcem že dogovorila. 
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IzboljIzboljššanje razpoloanje razpoložžljivosti zemljiljivosti zemljišščč

• Spodbujanje delovanja industrijskih con in 
tehnoloških parkov je prioriteta v 
spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja.

• Aktivni poseg države na trg s stavbnimi 
zemljišči (ugoden vpliv informatizacije 
zemljiške knjige; potrebna poenostavitev 
spremembe statusa zemljišč ob veliki 
stopnji transparentnosti)



2020

Umik politike iz gospodarstva in Umik politike iz gospodarstva in 
upravljanje premoupravljanje premožženjaenja

• Trije vsebinski sklopi državnega premoženja
• Znižali in poenotili bomo način plačevanja sejnin ter 

uvedli spremembe sistema nagrad za upravljanje 
premoženja v imenu države. Na tej podlagi bo vlada 
oblikovala poenoteno uredbo o plačevanju sejnin in 
nagrad predstavnikov države in paradržavnih skladov. 

• Koalicijski partnerji bomo vzpostavili kriterije za 
transparentno imenovanje članov uprav in nadzornih 
svetov v podjetjih, kjer ima država pretežni delež. Kriteriji 
za imenovanje bodo temeljili na izkušnjah in strokovnih 
referencah kandidatov in bodo vključevali najmanj 
dokazila o strokovnem znanju, sposobnostih in 
strokovnih izkušnjah ter potencialnih interesnih konfliktih 
kandidata. 
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Energetika (1)Energetika (1)
Slovenija energetsko ni bogata dežela, njena 
odvisnost od uvoza je po podatkih iz energetske 
bilance RS za leto 2007 znašala 52,7 %.
Temeljni cilj elektroenergetike je čim večja 
samozadostnost oskrbe z električno energijo. 
Izkoriščanje učinkov sinergij z nadgradnjo 
uravnotežene strukture energetskih virov v 
Sloveniji (1/3 HE, 1/3 JE, 1/3 TE).
Slovenska poraba električne energije je med 
najhitreje rastočimi med vsemi evropskimi 
državami (za obdobje 2000 – 2006 po 3,8% na 
leto).
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Energetika (2)Energetika (2)

• Stabilnost oskrbe in okoljska sprejemljivost
• Gradnja elektrarn na spodnji Savi, ki bo 

trajala 15 let, npr. zadošča le za pokritje 
rasti slovenske porabe v zadnjih dveh 
letih.

• NEK 2 in Blok 6 TEŠ sta potrebna
• TET - Proučiti podaljšanje obratovanja 

RTH
• Premajhen delež obnovljivih virov
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