Na Vrhu slovenskega gospodarstva, ki se je danes odvijal na Brdu pri Kranju, so
gospodarstveniki opozorili, da v Sloveniji vlada nezaupanje, pesimizem, splošna
pasivnost, zato so nujno potrebne hitre, učinkovite in pozitivne spremembe.
Ugotavljajo tudi, da ustrezne klime, da bi se uvedle te spremembe, ni. Tudi za cilje, kako
iz krize, ni pravih prijemov.
Ne proceduralne napake: če si kriv, si kriv
Pravna država pomeni zaupanje v državo. Ampak, mnogi se sprašujejo, ali bomo kdaj
dočakali, da bomo v pravnih zadevah dali večji podarek na vsebino in manj na
proceduralne postopke, ker kdor je kriv, je kriv četudi je prišlo do proceduralne napake.
Menijo, da gospodarstvo potrebuje pravosodni sistem, ki bo hitro in pravično zajezil
plačilno nedisciplino, reševal gospodarske spore in zagotovil učinkovit pregon
gospodarskega kriminala.
Dobrega delavca se ne odpušča
Za svoje delovanje podjetja med drugim potrebujejo stabilno poslovno okolje, spodbudno
davčno politiko, odpravo administrativnih ovir pa tudi bolj fleksibilno delovno zakonodajo.
Kot opozarja Zdravko Počivalšek, Terme Olimia, 'dobrega delavca ne bomo nikoli
odpustili, zato bi morala biti zakonodaja bolj prožna'. S predlogom strategije, da bi s
transakcijami na plačila doprinesli k boljšemu poslovanju, se poslanec Ivan Vogrin ne
strinja: 'Zdi se mi, da našo državo vodijo talibani.'
Marko Jagodič iz papirnice Vevče pa je opozoril na diskrepanco na našem trgu plina, ki
prav tako ne izboljšuje poslovnega okolja: 'Trg plina se je začel po mišjih korakih
spreminjati, nas pa žulijo dolgoletne pogodbe s plinskimi dobavitelji. V Nemčiji so jih
razdrli brez posledic, Poljska je ta dekret utemeljila z zakonom - to morajo narediti v
roku enega meseca. Kaj to pomeni za papirnico Vevče? Prihranili bi lahko 1 milijon evrov
za račune za plin, če bi ga lahko kupovali skupaj z avstrijskimi lastniki.
Odgovor politike
Predloge in pripombe so poslušali tudi predstavniki vlade. Predsednik DZ Gregor Virant je
dejal, da so politični riziki pomemben dejavnik slabega stanja pri mednarodnih agencijah,
veliko odgovornost za to pa nosi institut referenduma, ko vlade ne morejo sprejeti
ukrepov, saj jih posamični sindikati rušijo. Opozarja, da smo veliko zamudili: 'Od leta
2000 naprej bi lahko državno srebrnino prodali za dobro ceno, podjetja, ki delujejo tržno
pa dali v roke zasebnikov. S tem bi imeli danes projekte in denar za investicije.'
Gospodarstvenike pa zanima tudi, kaj lahko konkretno naredi v naslednjih mesecih vsak
od pristojnih. Radovan Žerjav minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je dejal, da
so definirali četrti paket za spodbujanje gospodarstva, 'ampak moramo biti bolj
konkretni'. Končno smo prišli do dokumenta, kjer smo se dogovorili, katere trge bomo
sistematično obdelovali v prihodnjem letu. S tem bodo vse inštitucije delale usmerjeno in
strateško. Tudi promocija za turizem je zagotovljena, vendar bo moralo pri tem
sodelovati tudi gospodarstvo.' Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje se strinja,
da je slovenski prostor razdrobljen, da je preveč administracije in da je tudi na njegovem
področju treba marsikaj spremeniti.
O pravni državi so rekli:
Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS: 'Red in poštenost sta nujna. Prepozna pravica
ni pravica, ker delovna mesta prej ugasnejo. Na državi je, da prepreči izčrpavanje
podjetij, za kar je potrebna tudi zakonodaja.'
Otmar Zorn, Iskra zaščita: 'Mi smo optimisti, mi bomo svoje naredili in bomo zmagali.
Državo pa naj sprejme zakon, da ne pride do kraje premoženja.'

Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora Jelovica: ' Večja likvidnost je večji del
težav, s katerimi se ukvarja slovensko gospodarstvo, k temu pa prispevajo tudi javna
naročila, kjer izvedeni projekti niso v celoti plačani.'
Klara Stanič, Coface Slovenija: 'Dobro bi bilo, če bi se izvedle sankcije za podjetja, ki se
neupravičeno pritožujejo na izvršbe, ker se tam izgublja preveč časa.'
Boštjan Kočar, Lambda Group: 'Dokler pravna zakonodaja ne bo veljala za vse enako in
ne bo spoštovana v čim krajših rokih, se ne bo nič spremenilo.'

