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Zadnje poročilo Švicarskega inštituta IMD o padcu Slovenije na mednarodni
lestvici konkurenčnosti kaže, da nas tekmeci prehitevajo po levi in po desni.
V primerjavi z rangom na tej lestvici v lanskem letu smo izgubili dodatna 3 mesta, enako kot
Grčija, ter pristali na 55. mestu, le dve mesti pred Grčijo. Po tem, ko smo od leta 2009
izgubili kar 20 mest, največ od vseh držav, je to skrajno resen poziv za ukrepanje vseh
deležnikov z vlado na čelu, v smeri večje mednarodne konkurenčnosti.
Poročilo kaže jasno in s konkurenco primerljivo sliko stanja. Vsekakor so priporočila IMD
pričakovana in skladna z našimi zahtevami: gre zlasti za ukrepe za javno-finančno
konsolidacijo, strukturne reforme pokojninskega sistema, trga dela, zdravstva, za ukrepe za
hitrejšo razdolžitev podjetij, zmanjšanje transferjev in subvencij in razvojna vlaganja v smeri
pametne specializacije, z omejenimi subvencijami na najzgodnejše faze razvoja, s povratnimi
finančnimi spodbudami in z ukrepi za skupna, javno zasebna vlaganja.
To so ključni vzvodi in področja za dvig konkurenčnosti, kjer nas konkurenca pospešeno
prehiteva po levi in po desni in s čemer bomo prej pritegnili tuje investicije in ohranili
domače investitorje. Uvedba socialne kapice bi imela močno opazen pozitiven učinek na
stimulacijo dela in zaposlovanje visoko izobraženih, s čemer bi presegli nevarnost selitve
razvojno raziskovalnih kapacitet v cenejše regije.
Poročilo IMD znova nastavlja ogledalo tudi javnemu sektorju, kje in kako izboljšati
učinkovitost. S pravo reformo, ne le z linearnimi zniževanji mase plač, s katero je nujno
spodbujati odlične uradnike in motivirati slabše k zavzetosti za učinkovito delo.

Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS: »Zadnji podatki o konkurenčnosti
Slovenije samo dodatno dokazujejo, da Slovenija nujno in hitro potrebuje ukrepe
za izboljšanje poslovnega okolja in višjo konkurenčnost. Upamo, da bo to poročilo
o nujnosti čim hitrejših predčasnih volitev prepričalo vse tiste, ki menijo, da
imamo dovolj časa za volitve jeseni.«

