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Če bomo dosegli družbeni konsenz, bomo 

na dolgi rok vsi bolje živeli  
Poskušajmo to situacijo izkoristiti za preboj, pravi Polona 

Domadenik z ekonomske fakultete, sokoordinatorica 

akcijskega načrta za dvig produktivnosti. 
 

Profesorica, s kolegom Dušanom Mramorjem ste 

sokoordinatorica akcijskega načrta za dvig 

produktivnosti, ki ga je lani v precej drugačnih 

okoliščinah naročilo ministrstvo za gospodarstvo. V 

kakšni fazi je zdaj načrt, ki si je za glavni cilj postavil 

zmanjšanje zaostanka v produktivnosti za sosednjo 

Avstrijo za polovico? 
 

Akcijski načrt je rezultat skupnega dela Združenja Manager [ZM] in naše strokovne skupine, ki je delovala 

pod okriljem Observatorija ZM. Skupaj smo identificirali trinajst prednostnih področij in na podlagi 

primerjalne analize zaostankov z Avstrijo in Nemčijo predlagali – po našem mnenju – 38 najprimernejših 

ukrepov. Neposredno in posredno je pri pripravi sodelovalo več kot 40 ljudi. Načrt imajo zdaj na 

ministrstvu in seveda so škarje in platno pri njih, to bo zdaj treba realizirati. 

 

Seveda, kateri so glavni poudarki vaših predlaganih 

ukrepov? 
 

Glavni poudarek je, da se zadeve med seboj dopolnjujejo. Empirične študije kažejo, da višja vlaganja v 

raziskave in razvoj povečujejo profitno stopnjo investicij v fiksni kapital (opremo). Ta je eden od 

pomembnih spodbujevalcev investicijske aktivnosti. Recimo, v Sloveniji smo že v času konjunkture imeli 

izjemno nizke stopnje investicijske aktivnosti, po deležu v BDP ene od najnižjih v EU. Zakaj? Zato, ker ni 

bilo dovolj investicij v tako imenovani mehki kapital – to so raziskave, razvoj, inovacije, človeški viri itd. 

Vlaganja v fiksni in mehki kapital se dopolnjujejo, zato bi težko izluščili le nekaj poudarkov oziroma 

prioritetno rangirali področja. Če hočemo zmanjšati zaostanek v produktivnosti za našo severno sosedo za 

polovico, se moramo lotiti vseh identificiranih področij. Ker lahko na vseh področjih identificiramo 

ogromno različnih projektov, smo s širšim naborom strokovnjakov, ekspertov, izbrali za vsako področje 

tri, ki jih je mogoče čim hitreje realizirati, hkrati pa najbolj vplivajo na produktivnost. 

 

Kako ste izbrali ključna področja, na katerih predlagate 

ukrepe? 
 

Do trinajstih ključnih dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost podjetij, smo prišli na podlagi pregleda 
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literature – empiričnih študij – za tuje države. S sodelavci na ekonomski fakulteti smo v preteklosti opravili 

veliko raziskav o vplivu različnih dejavnikov na produktivnost slovenskih podjetij. Vse to smo v več 

iteracijah predebatirali z ljudmi, ki so sodelovali v izvršilni veji oblasti kot nekdanji ministri ali državni 

sekretarji. V neprecenljivo pomoč so bile tudi diskusije z menedžerji v okviru ZM, bivšim predsednikom 

združenja gospodom Zalaznikom in sedanjo predsednico gospo Lončar, pa tudi širše. Raziskave 

poudarjajo, da je za povečanje produktivnosti ključnih pet dejavnikov. To so institucije, javna 

infrastruktura, inovacije, človeški kapital –izobraževanje – in tržna usmerjenost. 

 

Na podlagi tega smo postavili temelje drugačni »logiki urejanja družbe«, ki temelji na dolgoročni 

usmerjenosti in premišljeni, ne ad hoc, reakciji na dogodke v okolju. S tem so povezani širši dejavniki 

institucionalnega okvirja – politični, pravni in okoljevarstveni sistem. Samostojne dejavnike, ki vplivajo na 

produktivnost, smo razvrstili v tri večje skupine: vlaganja v kapitalsko opremljenost, ki se nanašajo na 

javna in zasebna vlaganja v infrastrukturo, zdravstvo, raziskave ter osnovna sredstva, robotizacijo, umetno 

inteligenco, digitalizacijo ipd. na ravni podjetij. Drugi velik segment so vlaganja v »mehke dejavnike 

povečevanja produktivnosti«. 

 

Na ravni države je ključno izboljšati korporativno upravljanje podjetij v državni lasti ter zavodov in drugih 

institucij, izboljšati kakovost in primernost finančnega sistema, javne finance, vlagati več v izobraževanje 

in usposabljanje, izboljšati sodelovanje med raziskovalno in razvojno sfero ter povečati učinkovitost javne 

uprave. Administrativne ovire ostajajo visoke in zavirajo razvoj. Na ravni podjetij je treba več vlagati v 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, razvoj novih tehnologij in izboljšati upravljanje podjetij na 

podlagi spodbujanja »trajnostnega vodenja«, ki poleg ekonomskih vidikov upošteva tudi družbo in okolje, 

v katerem podjetje deluje. 

 

V splošnem bi rekli, da vlaganja v mehki kapital zajemajo vlaganja v znanje in izboljšavo procesov 

upravljanja ter sodelovanja tako na ravni države kot podjetij. Imamo veliko sposobnih mladih ljudi. Na 

fakulteti vodim mednarodni program, v okviru katerega sodelujemo z več multinacionalkami, ki 

zaposlujejo naše diplomante. Eden od njih je enkrat pripomnil, da bi zaposlili kar cel razred, če bi le bili 

pripravljeni priti k njim. Vidimo, da imamo pametne mlade ljudi, ki so pripravljeni delati, in nič ni narobe, 

če gredo v tujino in potem pridejo nazaj. Kroženje možganov je super. 

 

Če se vrnemo na drugo stran Karavank, v Avstrijo, so bili 

tam leta 2018 kar za 51 odstotkov bolj produktivni od nas, 

posledično je tam neto plača skoraj dvakrat višja. V čem 

so Avstrijci boljši od nas, so bolje organizirani, bolj 

delavni? 
 

Imajo drugačno logiko urejanja družbenih razmerij kot mi. Na neki način so sklenili družbeni dogovor že 

dosti prej. Podobno kot Nemčija s Hartzovimi reformami, ki so sicer socialdemokratsko vlado po mnenju 

političnih analitikov stale uspeha na naslednjih volitvah, a kljub vsemu so Nemci izpeljali ključne reforme 

in so namesto kroničnega evropskega bolnika postali lokomotiva Evropske unije. Podobno so ravnali tudi 

Avstrijci, čeprav so šli v manj radikalne reforme. Pri nas se radi zgledujemo po Avstriji, Nemčiji, in 

prenašamo direktive EU, a pogosto ravnamo bolj papeško od papeža. Po drugi strani želimo določene 

anomalije urejati s takojšnjo reakcijo, t. i. »ad hoc logiko urejanja družbe«, ki potem ne sankcionira zgolj 

tistega, ki bi ga morala, temveč prinaša več omejitev za vse. 

 

Podatki Ajpesa kažejo, da se produktivnost, merjena z 

dodano vrednostjo na zaposlenega, pri nas dviga počasi. 

Lani je znašala dobrih 46.700 evrov, daleč od cilja GZS za 



leto 2025, ko naj bi se povzpela na 60.000 evrov. Kako bo 

na doseganje tega cilja vplivala kriza zaradi koronavirusa, 

ki najeda gospodarstvo? 
 

Ta kriza je doseganje tega cilja zagotovo otežila. A po drugi strani bodimo optimistični. Slovenija je dobila 

11,2 milijarde evrov sredstev, ki jih lahko porabi v prihodnji finančni perspektivi. Dajmo ta denar vložiti v 

projekte, ki nam bodo omogočili doseganje večje produktivnosti. Kriza zaradi koronavirusa je vplivala na 

upad gospodarske aktivnosti v vseh državah, a verjetno bi se tudi sicer zgodil obrat poslovnega cikla. 

Seveda bo težje, a žal smo za izpeljavo določenih ukrepov in vlaganje v pomembne projekte zamudili 

dobro obdobje v času gospodarske rasti. Zdaj bodo ukrepi na določenih segmentih lahko nekoliko boleči. 

A po drugi strani, če dosežemo družbeni konsenz, novo družbeno pogodbo, da se ve, da bomo vlagali v 

ključne stvari, ki bodo povečale produktivnost na dolgi rok, tako, da bomo na dolgi rok vsi bolje živeli, 

sem prepričana, da smo zdaj vsi pripravljeni nekoliko zategniti pas. 

 

Drži, omenjenih dobrih 11 milijard iz evropskih sredstev 

in skladov je veliko denarja. V kakšne projekte bi jih 

veljalo vložiti? Bi v zdajšnjih razmerah ta denar namenili 

tudi za povišanje deleža izdatkov za zdravstvo z 8 na 10 ali 

11 odstotkov BDP, kolikor jih dosegajo Nemci in 

Avstrijci? 
 

Gotovo, z vidika ključne infrastrukture. Mislim, da so načrti že pripravljeni, o tem govorijo tudi 

odločevalci, da naj bi se vlagalo v infrastrukturo v zdravstvu in dolgotrajno oskrbo. A tu je večji problem. 

Profesor Tajnikar, strokovnjak za ekonomiko zdravstva, že dolgo poudarja, da moramo kot družba 

nameniti večji delež izdatkov v BDP za zdravstvo, če hočemo zvišati raven zdravstvene oskrbe. 

 

Z vidika produktivnosti so v Sloveniji problem čakalne dobe. Nekdo, ki je ujet v čakalno dobo, je bolniško 

odsoten, ni aktiven na trgu dela in zanj po 30 dneh plačuje nadomestilo zavod za zdravstveno zavarovanje. 

Dodatnih stroškov, ki jih ima družba z nekom, ki je dlje odsoten z dela zgolj zato, ker ne pride do 

zdravstvene oskrbe zaradi dolgih čakalnih dob, nihče ne upošteva. Tu se izgublja ogromno družbenega 

produkta, ki bi ga tak čakajoči lahko v tem času ustvaril, če bi pravočasno prišel do obravnave. Pomembno 

je, da se kot družba zavežemo, da bomo več denarja vlagali v zdravstvo. Eno je infrastruktura, drugo pa 

boljša organizacija zdravstvenega sistema, ki spada med mehke dejavnike in vključuje izboljšanje 

upravljanja zavodov na splošno. Ta (žal) še vedno temelji na zakonu o zavodih iz daljnega leta 1991. 

 

V načrtu opozarjate na delovanje pravne države, sodni 

mlini meljejo prepočasi, zaostanki se kopičijo, pravno 

varstvo je vprašljivo. Kako bi odpravili to pomanjkljivost 

našega družbenega okolja? 
 

To je pogoj, ki mora biti izpolnjen, da lahko z ukrepi ciljamo na večjo produktivnost. Posvetovali smo se s 

kolegi pravniki in ugotovili, da je nujna reorganizacija sistema. Število sodnih sporov in zadev je treba 

zmanjšati na tiste, ki so sorazmerni in stroškovno upravičeni. Sodni postopek bi moral biti opredeljen kot 

skrajno sredstvo za dosego pravične rešitve, ne pa nacionalni šport. Krepiti je treba alternativne poti za 

reševanje sporov. Prav tako bi morali zagotoviti sodobnejše možnosti odločanja z upoštevanjem sodobne 

metode razlage, večjo uporabo tehnologije in poenostaviti postopke. Vsebina mora imeti prednost pred 

procesnimi postopki in bistveno bolj se je treba posvetiti pravičnosti vsebinskih odločitev, kar bi lahko 



dosegli z več diskrecije sodnikom, ki bi prevzeli strokovno odgovornost za odločitve. Pri nas ni problem, 

da nimamo dovolj sodnikov, po drugi strani pa se postopki zaradi prevlade postopkov nad vsebino vlečejo 

kot jara kača. Podjetja nam pravijo, da imajo probleme s pravnim varstvom, kar je del poslovnega okolja. 

 

Koliko naš volilni sistem ovira sprejemanje učinkovitih 

odločitev pri upravljanju države? Bi kazalo dvigniti prag 

za vstop v parlament? 
 

O tem smo se veliko pogovarjali s strokovnjaki. Predlagamo povišanje volilnega praga na pet odstotkov, 

kar pomeni, da bi stranka morala res imeti prepričljivo podporo, da bi vstopila v državni zbor. Manjše 

stranke izsiljujejo s svojimi projekti, če recimo zdaj pogledamo samo demografski sklad. 

 

Po drugi strani je treba vplivati tudi na to, da se renome politikov in funkcionarjev zviša. Ne nazadnje tudi 

prek plač, ko ste recimo novinarji v Delu pisali, da imajo naši ministri plače na ravni bruseljskih vratarjev. 

To vodi do tega, da nimaš sposobnih kadrov, ki bi bili pripravljeni žrtvovati kariero, da bi šli v politiko in 

naredili nujne premike. To pripelje do negativne selekcije v politiki. Kdo se torej pri nas odloči za vstop v 

politiko? Ne predlagamo le zvišanja praga, temveč tudi mehanizem spodbude, torej smo za korenček in 

palico, da se pritegne v politiko sposobne ljudi. V EU se sicer ljudje bistveno lažje odločijo za kandidaturo 

za katero od funkcij, saj je tudi nagrajevanje temu primerno. Zdaj se veliko govori tudi o zastopanosti 

žensk v politiki. Narejena je bila empirična študija, ki je pokazala, da so se države, ki jih vodijo ženske, v 

času epidemije bolje odrezale z vidika okužb kot tudi vpliva na gospodarstvo. Po moje samo s kvotami ne 

bomo mogli pritegniti sposobnih mladih žensk v politiko. 

 

Pojdiva s političnega na korporativno upravljanje. Vaša 

raziskava o produktivnosti slovenskih podjetij iz leta 2016 

je pokazala, da imajo podjetja z več politično aktivnimi 

člani nadzornega sveta nižjo produktivnost od povprečja 

panoge. Kakšen je zdaj vaš občutek o tem? 
 

V času ekspanzije, ko je bila oblikovana strategija upravljanja kapitalskih naložb v državi, se mi je zdelo, 

da so bili postavljeni pravi temelji. A kaj se je zgodilo kasneje? Je bil kdo zamenjan, ker ni dosegal 

donosov? Takega primera se ne spomnim. Se pa zdaj ob zamenjavah oblasti, v času prejšnje in zdajšnje 

vlade, znova uveljavlja razmišljanje, češ mi smo vlada, izvršna oblast, torej je del našega mandata, da na 

položaje v podjetjih nastavimo svoje ljudi. 

 

Drži, vse vlade se pri kadriranju ravnajo po načelu, 

glavno, da je naš. 
 

Da, in kar me je zdaj presenetilo pri nekaterih člankih, je to, da že novinarji izpostavljate, da je ta in ta 

kandidat za nadzorni svet hkrati tudi kandidat te ali one stranke. To pomeni, da se ključnim odločevalcem 

ne zdi pomembno, kaj ta kandidat zna, temveč kdo, katera politična stranka ga je predlagala oziroma član 

katere stranke je. Očitno so na tem področju korporativnega upravljanja dosegli kompromis med vladajočo 

koalicijo in opozicijo o razdelitvi mest v organih upravljanja podjetij in tega nihče ne problematizira. Pred 

časom je na to opozoril tudi Žiga Vavpotič v člankih o korporativnem zapravljanju v Sloveniji, ko je kot 

neodvisni kandidat hotel priti v enega od nadzornih svetov velikih slovenskih podjetij. 

 

Da, v Telekom … 



 

Da ... in so mu enostavno povedali, da nima političnega botra, zato ne bo prišel zraven. Na podlagi teh 

anekdotičnih primerov vidimo, da se zadeve niso prav nič izboljšale. Kar pomeni, da je na papirju vse 

super in fino – a kje so zdaj tisti, ki bi morali skrbeti, da bi v podjetjih dosegali ustrezne donose, in 

ustrezno ukrepati, če tega ne dosegajo? Saj ni problem, da je nekdo politično profiliran, a pomembno je, da 

ima kompetence za predsednika ali člana uprave. 

 

Problem našega političnega kadrovanja je, da ljudje ne postanejo člani nadzornih svetov ali predsedniki 

uprav zato, ker bi bili kompetentni, temveč zato, ker imajo neke zasluge za »predano delo« v politični 

stranki in podobno. To je problem. Ni pa problem sama politična aktivnost. Tudi drugje po svetu lahko 

vidimo, kako politiki, ko odslužijo kot ministri ali predsedniki, vstopajo v podjetja bodisi kot lobisti, 

predsedniki uprav ali člani nadzornih svetov. Njihove mednarodne zveze in kontakti podjetjem odpirajo 

nove trge, povečujejo produktivnost in dodano vrednost. 

 

Drži, pri nas imamo pa levi in desni pol in ko se oblast 

zamenja, nastavi svoje ljudi. Ni pa nekega zavedanja, da 

smo majhna nacija z omejenim kadrovskim bazenom in bi 

bila zato na mestu neka meritokracija, kjer bi podjetjem 

vladali ljudje s sposobnostmi in referencami. 
 

Tako je. Zdaj se točno vidi, tudi na podlagi rezultatov, da te meritokracije pri nas ni. Mi imamo strategijo 

upravljanja s kapitalskimi naložbami države in v skladu z njo bi morali ukrepati. Očitno tisti, ki je za to 

poklican, najsibo to SDH ali DUTB,, ne ukrepa. To je razumljivo, saj je dolžina mandata uprav odvisna od 

dobre volje svojih političnih botrov. Ker je delovanje družb v državni lasti pomembno tako z vidika 

zagotavljanja »javnega interesa« kot tudi dodatnih javnofinančnih virov, bi morali vsi postati bolj 

občutljivi družbe na to, kaj se dogaja tako v upravah SDH in DUTB kot tudi ostalih družbah, kjer ima 

država pomemben lastniški delež. 

  

Eden od ključnih instrumentov za povečanje 

produktivnosti in dodane vrednosti so inovacije. Kaj nam 

je storiti, da bomo hitreje in uspešneje razvijali in 

absorbirali nove tehnologije? Je dovolj, če povečamo delež 

BDP za raziskave in razvoj? 
 

Delež BDP za te namene moramo zagotovo povečati, podobno kot v zdravstvu. Če ne bomo več vlagali, 

stvari ne moreš izboljšati še s tako reorganizacijo. V akcijskem načrtu predlagamo zvišanje deleža javnega 

financiranja raziskav in razvoja z 0,5 na en odstotek BDP. V preteklosti smo imeli pozitiven trend 

povečevanja javnih sredstev za raziskave in razvoj, potem pa je prišel Zujf in očitno so bili rezi tu najlažje 

izvedljivi. Ker ni bilo dovolj sredstev za program mladih raziskovalcev, imamo zdaj pomanjkanje kadrov. 

Tisti, ki so doktorirali in zaradi pomanjkanja javnih sredstev za raziskave niso pridobili projektov, so 

bodisi odšli v tujino ali si poiskali nove karierne izzive. Raziskovalne ekipe se gradijo na dolgi rok. Ne 

moremo reči, aha, danes bomo pa začeli izvajati neki projekt ali razvijati novo tehnologijo oziroma 

proizvod (v podjetjih). Take stvari, inovativno sposobnost, je treba graditi na dolgi rok. 

 

Zagotovo je treba povečati sredstva in jih usmeriti v dopolnitev manjkajoče raziskovalne infrastrukture – 

to je tudi del našega akcijskega načrta. To opremo moramo med sabo povezati s tisto, ki jo že imamo, in jo 

dati na razpolago podjetjem, da delajo raziskave z inštituti in univerzami. Mogoče bi morali še bolj 

spodbuditi inštitute, da bi se bolj usmerili v izvajanje raziskav za poslovni sektor. Ena od drznih idej je tudi 

povezovanje znanosti in gospodarstva s prostorskega vidika, kot bi lahko bil naravoslovno-tehnološki 



kampus na Brdu v Ljubljani ali znanstveno mesto Medicinska dolina. Predlagamo tudi ponovno 

ustanovitev samostojne tehnološke agencije po vzoru Finske, Danske in drugih razvojno prebojnih držav, 

ki bi nudila finančno pomoč podjetjem pri praktičnem preizkušanju inovacij, in ponovno vzpostavitev 

programa mladih raziskovalcev v gospodarstvu. Tovrstna agencija je v preteklosti že obstajala, vendar je 

bila verjetno zaradi »špar programa« leta 2013 skupaj s STO in JAPTI združena pod okrilje agencije Spirit. 

 

Da, tu se dotaknemo izobraževanja, področja, ki je zelo 

pomembno, da postanemo bolj produktivni in 

konkurenčni. Kje je zdaj ljubljanska univerza v 

svetovnem merilu – je že med 500 najboljšimi? 
 

Je bila, vendar je žal pri zadnjem merjenju nazadovala. Če se ne motim, je med 601. in 700. mestom na 

šanghajski lestvici. Je pa mednarodna prepoznavnost eno od njenih ključnih strateških prednostnih 

področij in v okviru tega je treba izboljševati tudi mednarodne rejtinge, če se lahko tako izrazim. 

 

Kaj nam je storiti na področju izobraževanja, da bo bolje 

vpeto v rast slovenske produktivnosti? 
 

To je spet tek na dolge proge. Določena področja, na primer matematika, fizika, tudi medicina in del 

tehnike, so v svetovnem vrhu. Na drugi strani smo kot največja univerza majhne države prisiljeni gojiti 

veliko različnih področij. Povsod je težko biti najboljši, sploh ko tekmuješ z univerzami, ki so precej bolj 

specializirane in finančno podprte. Po mojem mnenju bi bilo treba v prvi fazi z namenom prepoznavnosti 

univerze razviti nekaj vrhunskih programov, tudi na ekonomski fakulteti imamo enega, mednarodni 

magistrski program poslovodenja in organizacije (IMB), ki je glede na lestvico FT med sto najboljšimi na 

svetu na področju »Master in Management«. 

 

Z vidika večanja produktivnosti bi morali mladi na trg dela vstopiti prej. Bolonjska reforma tri plus dva ne 

pomeni pet let šolanja, temveč sedem, ker imaš kot študent dve leti možnosti koriščenja absolventskega 

staža. Če bi ukinili diplome na prvi bolonjski stopnji, bi prišli na šest let študija. Mladi bi hitreje vstopili na 

trg dela. 

V drugi fazi bi morali tudi na drugih področjih stremeti k večji prepoznavnosti naših univerz v tujini, saj bi 

s tem pridobili več tujcev, tako tujih študentov kot profesorjev, kar je dobro za Slovenijo kot državo, ki se 

srečuje tudi s primanjkljajem na področju rodnosti. Naš razvoj bo v prihodnosti odvisen tudi od tujih 

strokovnjakov. Na splošno je naš visokošolski sistem relativno soliden. 

 

Naši diplomanti, ki gredo na tuje, brez težav dobijo službo v razvojnih oddelkih multinacionalk, delujejo 

kot strokovnjaki na svojem področju ali postanejo vrhunski raziskovalci. Predvsem bi morali imeti 

ustrezne »mehanizme«, da bi te najboljše mlade ljudi pritegnili nazaj, da znanje, ki so ga pridobili, delijo z 

našimi podjetji, in tisti, ki delujejo na tujih univerzah in inštitutih, tudi z našimi študenti. 

 

Pomembna bi bila tudi večja avtonomnost univerze pri plačevanju in nagrajevanju najboljših, saj smo zdaj 

v izjemno rigidnem sistemu plač javnih uslužbencev. Tujim profesorjem ne moreš ponuditi primerljive 

plače, kot jo imajo v tujini. Pred časom smo se dogovarjali s kolegom, Slovencem, ki je vrsto let zaposlen 

na ugledni poslovni šoli v Veliki Britaniji. Na podlagi primerjave plače in drugih sredstev, ki jih ima na 

razpolago za svoj raziskovalni razvoj, se ni odločil za prijavo na prosto delovno mesto na UL, čeprav si je 

želel vrnitve v Slovenijo. 

 

Analize kažejo, da potrebujemo večjo produktivnost tudi 

zaradi demografskih trendov in posledic staranja 



prebivalstva, ki bodo pritiskale na naše javne finance. Vaš 

pogled? 
 

Kolega Mramor in Sambt sta predstavila študijo, katere rezultati so zelo pomenljivi. Slovenija bi za 

ohranitev statusa quo pri izdatkih za pokojnine in zdravstvo v deležu BDP zaradi neugodnih demografskih 

gibanj, naraščanja deleža starejših in ob nespremenjeni upokojitveni starosti morala povečevati 

produktivnost po stopnji 9,8 odstotka na leto. Ob tem, da je bila v obdobju 2000–2018 zgolj 1,7 odstotka 

na leto. 

 

Tega scenarija v sedanjih okoliščinah ni mogoče doseči. Zato moramo ali zvišati upokojitveno starost, to 

predlaga tudi OECD, kar pri nekaterih poklicih še gre, nekateri so pa tako zgarani, da ne bo šlo. Poleg tega 

so pri nekaterih upokojencih že zdaj pokojnine zelo nizke. Če hočemo biti socialna družba, moramo biti 

toliko zreli, da sklenemo družbeni dogovor. Ljudje se bodo lahko upokojevali pri starosti, ki bo vzdržna z 

vidika poklica, ki ga opravljajo. Pokojnine bodo take, da bodo omogočale dostojno preživetje. Po drugi 

strani bodo ljudje zaradi večje produktivnosti lahko računali tudi na višje plače. Kot družba smo zdaj zelo 

kohezivni, a naša kohezivnost, naša enakost je zdaj nekje pri tisoč evrih povprečne mesečne plače. Pri tem 

nas pri plačah in BDP zdaj že prehitevajo po desni Češka, Estonija itd., in vemo, kje so te države startale, 

mi pa se želimo približati Avstriji. 

 

Torej je zdaj zadnji čas, da z akcijskim načrtom naredimo 

večji premik? 
 

Če se bomo tega resno lotili, povečali produktivnost in vložili denar v pametne projekte – ne v tiste, ki so 

ravno nekje napisani, ali tiste, ki zgolj kupujejo socialni mir in prihodnje glasove na volitvah –, bo na 

koncu za vse bolje. Kot sta zapisala kolega profesor dr. Mojmir Mrak in dr. Peter Wostner v Sobotni 

prilogi, je zdaj ključno, kam bomo usmerili ta nepovratna in potem še povratna sredstva. Mislim, da jih je 

mogoče dobiti še več, tukaj so še Evropska investicijska banka in drugi mehanizmi. Ni problem, da se 

projektov ne da financirati. To se da. Tako, da bomo pri denarju, ki bo na razpolago, če bomo pametno 

vložili, vsi imeli nekaj od tega. 

 

Tudi zadolževanje nam je zdaj v prid, naši dolžniki nam zdaj celo plačajo, da vzamemo posojilo. Če bomo 

danes pametno vložili te milijarde, ki jih imamo na razpolago, in povečali produktivnost, bomo imeli višjo 

dodano vrednost in v končni fazi višjo davčno osnovo ter več pobranih davkov. Če pa se bomo sukali pri 

tem BDP na prebivalca, kot ga imamo zdaj, in ne bomo naredili koraka naprej, bomo imeli nizke plače, 

nizke pobrane prispevke, premalo davkov v blagajni za financiranje javnih storitev, bo to začarani krog. 

Enkrat moramo narediti ta preskok. 

 

Med ukrepe in področja za povečanje produktivnosti 

uvrščate tudi infrastrukturo in projekte s tega področja. 

To so energetika, ceste, železnice itd. Kje bi tu morale biti 

prioritete, da se bo blaginja države in državljanov 

povečala? 
 

Pri teh projektih smo izhajali iz dejstva, da je ključni izziv Evrope, da se elektrificira in spodbudi prehod v 

zeleno, digitalno in krožno gospodarstvo. Projekti so zastavljeni v to smer. Pri energetiki je ključno, da se 

spodbudi proizvodnja električne energije, tudi z dokončanjem verige hidroelektrarn na spodnji Savi, 

izgradnjo plinske termoelektrarne in več vetrnih elektrarn. Med predlogi je tudi izgradnja drugega bloka 

jedrske elektrarne Krško, investicija naj bi znašala približno pet milijard evrov. To so izjemno velika 

sredstva. Upam, da se ne bomo začeli prepirati, ali potrebujemo nuklearko ali ne, in kaj Avstrijci menijo o 



tem. 

 

Poglejte, tudi Čehi in Poljaki so sprejeli odločitev, da bodo zgradili nove jedrske elektrarne. Na drugi strani 

Nemčija veliko vlaga v vodikovo tehnologijo, saj si želi na podlagi nedavno sprejete razvojne strategije 

postati svetovni dobavitelj sodobnih vodikovih tehnologij. Za dosego tega cilja so namenili devet milijard 

evrov. Tamkajšnji avtomobilski proizvajalci že razvijajo motorje na ta pogon. Če Slovenija resno misli z 

elektrifikacijo, bo nujna tudi prenova elektrodistribucijskega omrežja, saj, kot pravi stroka, naše zdajšnje 

omrežje ne bo zmoglo servisirati prihodnjih potreb po elektriki. 

 

Drži, med drugim ga čakajo dodatne velike obremenitve 

ob polnjenju električnih avtomobilov. 
 

Seveda, si predstavljate, da bomo vsi naenkrat polnili električne avtomobile? Predviden vložek v razvoj 

distribucije naj bi znašal okrog sedem milijard evrov. To so res veliki projekti – in kdaj naj jih izpeljemo, 

če ne zdaj. Pri cestah moramo izboljšati infrastrukturo, saj smo zaradi varčevanja v zadnji gospodarski 

krizi zaustavili tudi tovrstne projekte. Veliko lokalnih in regionalnih cest ni bilo obnovljenih. Prav tako 

potrebujemo nove cestne povezave, recimo Koroške z osrednjo Slovenijo. 

 

Pa recimo gradnja predora pod Gorjanci za nadaljevanje 

tretje razvojne osi. itd. 
 

Točno tako. Tudi v Zasavju poudarjajo, da je slaba prometna infrastruktura eden od vzrokov za 

gospodarsko zaostajanje regije kot celote. Rešitev je lahko tudi železnica – to, da vlak na določenih 

odsekih vozi s povprečno hitrostjo od 30 do 40 kilometrov na uro, je v današnji dobi res nesprejemljivo. 

Če bi bila malo ironična, bi rekla, da je to primerno za muzejski vlak. Naša železniška infrastruktura bi 

lahko prevzela tudi breme dnevnih migracij ljudi v Ljubljano ali Maribor. Tudi to je eden od predlaganih 

projektov v našem načrtu. Nujna sta posodobitev prog in izboljšanje povezav, da bodo ljudje za pot v 

službo bolj uporabljali električne vlake. Tako v tujini poteka razvoj vseh velikih mest. Prehod na električno 

mobilnost bo pri nas povezan z veliko naložbami – če resno mislimo s tem. 

 

Razmere analizirate z znanstvenimi metodami in 

praktičnimi izkušnjami ter prihajate na dan z domiselnimi 

in tehtnimi predlogi. Koliko vas politika posluša in 

upošteva? 
 

(Smeh) Ne vemo, to bomo zdaj videli. Zavedamo se, da je politika podvržena političnim ciklom in da je 

kratkoročni cilj politikov, da so izvoljeni na naslednjih volitvah. Povsem legitimno. Zaupam tudi 

sodržavljanom, da bomo na prihodnjih volitvah izbrali tiste, ki imajo dolgoročno vizijo razvoja Slovenije. 

Upam, da bomo v teh gospodarsko težkih časih strnili vrste tako, kot smo jih v času osamosvojitve, in se 

poenotili v tem, da si želimo »boljši jutri za vse«. Akcijski načrt smo že prediskutirali z različnimi 

deležniki in to nameravamo še početi. Ob tem smo že ugotovili, da vsak skuša vleči malo na svojo stran. 

Pomembno bo, da bo za tem akcijskim načrtom v fazi izvedbe stala močna oseba, ki bo na koncu videla 

cilj in bo znala pravočasno zavreti različne parcialne interese. Če je naš cilj povečanje produktivnosti, 

mora vsak projekt izkazovati posredne in neposredne učinke na večjo produktivnost naše države. 

 

Kakšne naloge imajo pri tem menedžerji, vodilni v 

podjetjih? 



 

Akcijski načrt je nastal v tesnem sodelovanju z Združenjem Manager. V diskusijo so bili vključeni 

menedžerji največjih in najboljših slovenskih podjetij. Ni samo država tista, ki mora narediti svoje, tu so 

tudi podjetja. Kot rečeno, so tudi podjetja identificirala ključne izzive, kot je recimo usposabljanje 

zaposlenih, upravljanje podjetij in razvoj novih tehnologij. Vseživljenjsko izobraževanje je danes nujno. 

Tisto, kar smo znali pred 20 leti, je danes zastarelo. Ključno je, da tudi zaposleni vidijo motiv in namenijo 

del prostega časa poglabljanju znanja, tudi splošnega. Svoje naloge imajo tudi menedžerji, vodje v 

podjetjih. Zvišati morajo naložbe. Prepričati morajo lastnike, da namenijo del dobička za investicije, 

namesto da si ga izplačajo. Pa tudi zaposleni se lahko odrečejo določenemu delu povišanja plač iz naslova 

uspešnega poslovanja, ta denar vložijo v prihodnji razvoj podjetja in tako postanejo solastniki podjetja. 

 

Imamo nekaj uspešnih primerov, recimo Dewesoft iz Trbovelj, kjer sta solastnika in ustanovitelja podjetja 

leta 2016 pritegnila zaposlene v nakup deležev podjetja izključno iz naslova nagrad za uspešnost. Odziv 

zaposlenih je bil izjemno pozitiven in svoje odločitve tudi zdaj ne obžalujeta. Ključni izziv za vodje je, 

kako stimulirati zaposlene, da bodo vlagali v podjetje svoje znanje in bili pripravljeni živeti s podjetjem. 

Ni vse na strani države, pomembna so tudi podjetja in na koncu je za produktivnost ključno, da ima 

podjetje dober poslovni model, odlične in predane zaposlene ter je vključeno v globalne verige vrednosti. 

To na koncu prinese želeno dodano vrednost. 

 

Pomembne so tudi institucije, da so pregledne, 

nekoruptivne, funkcionalne, vključujoče, kot ugotavljata 

Acemoglu in Robinson v delu Zakaj države propadejo. 

Tudi pri institucijah imamo še kar nekaj deficita, mar ne? 
 

Zagotovo imamo deficit, sploh ko se primerjamo z drugimi. To smo prikazali tudi v akcijskem načrtu, ko 

smo različne dimenzije razvitosti institucij v Sloveniji primerjali z Avstrijo in Nemčijo. Eno je, kot rečeno, 

politični sistem oziroma politična stabilnost. Izredne seje, interpelacije, ustavne obtožbe so očitno 

slovenska folklora. Tu je pravni sistem, ki dopušča, da postopki prevladujejo nad vsebino, in na koncu 

lahko izpostavimo še sistem varovanja okolja, predvsem v zvezi s pridobivanjem dovoljenj. Nad 

dolgotrajnimi postopki, ki ne doživijo epiloga, se podjetja veliko pritožujejo, bolj kot zaradi korupcije. Pri 

nas ni problem, da bi bilo treba državnega uradnika podkupiti, da nekaj stori, problem je, da državni 

uradniki niso pripravljeni sprejeti odgovornosti za svoje odločitve oziroma poiskati pozitivne rešitve v 

okviru obstoječih možnosti. Raje iščejo vzroke, da ne bi dali gradbenega ali kakšnega drugega dovoljenja, 

ker so lahko kasneje podvrženi kritiki in javnemu linču. 

 

Včasih smo preveč rigidni in počasni v odločitvah ter se premalo zavedamo, da naši državljani potrebujejo 

delo, in nove »greenfield naložbe« so še kako pomembne. Seveda se vsi strinjamo, da morajo biti smiselno 

umeščene v prostor. V našem akcijskem načrtu tudi predlagamo, da bi stvari obrnili, tako da bi molk 

organa pomenil strinjanje s predlagano rešitvijo. S tem bi jih spodbudili, da se držijo rokov. Pomembno je, 

da se javna uprava drži rokov. Spomnim se, da nam je v diskusiji ob pripravi akcijskega načrta direktor 

Spara gospod Mervič povedal, da so za gradbeno dovoljenje za nakupovalno središče Aleja čakali več kot 

pet let. Tovrstne »jare kače« podjetnike izredno motijo. 

 

Da, ali pa primer pivovarne, ki jo je slovenski investitor 

zaradi naših birokratov raje postavil na avstrijski strani 

Mure. 
 

Da, tik za mejo. Ali nam je tega treba? Kako dobro institucionalni okvir vpliva na znanje in tuje naložbe, 

lepo kaže primer Švice, ki ima svoje poslovno okolje zelo prijazno za multinacionalke. Podjetja, ki imajo 

znanje in visoko dodano vrednost, prenesejo sedež tja. Švica je zdaj zaradi tega najbolj inovativna država 

na svetu, saj ima najbolj inovativna podjetja. Tukaj institucije res igrajo pomembno vlogo. Institucionalna 



nadgradnja je pogoj, da lahko ukrepi delujejo. In niso vsi ukrepi povezani z denarjem, vsaj ne neposredno. 

Določeni ukrepi so stvar implementacije in družbenega konsenza. Poseben izziv bo po mojem mnenju 

prepričati sindikate. 

 

Zagotovo, sindikati so pomemben socialni partner in 

ključni sogovornik, še posebej, če naj bi rast plač sprva 

zaostajala za rastjo produktivnosti. 
 

Sindikati, če je njihov interes dolgoročen, bi ta akcijski načrt morali podpreti. V preteklosti so se 

naposlušali obljub, da bo stanje za vse bistveno boljše, ko bo gospodarstvo raslo. Kratkoročno bodo 

verjetno bolj za to, da se večji del obstoječih sredstev nameni za blažitev socialnih stisk. Seveda, tudi to je 

nujno, ker mora socialna država – kar naj bi Slovenija po ustavi bila – poskrbeti za najranljivejši del 

populacije. A če bomo dosegli družbeni dogovor, ko bodo podjetja svoj dobiček ali del dobička vlagala v 

nove razvojne projekte, tudi sindikatov ne bo težko prepričati, da bodo take stvari podprli. Res pa moramo 

doseči družbeni konsenz. Če se bomo prepirali o vsakem milijonu, nas bo to samo zaviralo, vmes bodo 

dve, tri leta minila zelo hitro, mi pa ne bomo imeli pripravljenih projektov. Še sploh pri skladu za 

okrevanje, kjer je sredstva treba smiselno počrpati bistveno hitreje. 

 

Ob tem je mogoče stvari izpeljati komplementarno. Recimo, ukrep čakanja na delo bi lahko v času krize 

zaradi koronavirusa povezali s tem, da bi se delavci na čakanju vmes usposabljali ali pridobivali nova 

znanja. Večina usposabljanja lahko poteka prek spleta. Na to v Sloveniji ni nihče pomislil in tu malo 

pogrešam daljnovidnost tistih, ki snujejo ukrepe. Seveda, ljudem je treba pomagati in jim zagotoviti 

prihodke. A glede na to, da naša država precej zaostaja pri deležu ljudi, ki se vseživljenjsko izobražujejo 

ali usposabljajo, bi lahko v času krize tu naredili korak naprej. Poglejmo recimo digitalno pismenost, po 

kateri smo na repu držav članic EU. V času krize bi bilo smiselno spodbuditi ljudi, ki so na čakanju, da 

svoj čas vložijo v pridobivanje novih, tudi digitalnih veščin. Na dolgi rok bo vse to vodilo do večje 

produktivnosti v Sloveniji. 

 


