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Akcijski načrt za dvig produktivnosti

Zdravko Počivalšek: Preprosto moramo z danimi sredstvi
ustvariti več 
Minister Zdravko Počivalšek za gospodarski razvoj in tehnologijo 
verjame, da je zbir ukrepov iz akcijskega načrt za dvig produk-
tivnosti prava podlaga za načrtovanje nadaljnjega dela kater-
ekoli vlade: »Naj opozorim, da govorimo o ukrepih, ki bodo 
učinkovali na daljši rok.«

Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti smo pripravili v dogo-
voru z vašim ministrstvom. Prepoznali ste pomen produktivnos-
ti, če želimo naprej razvijati državo in zagotavljati ter nadgraje-
vati blaginjo ljudi. Kaj vam ta dokument predstavlja?

Točno to, kar ste rekli že v vprašanju. Vidim ga kot dokument z 
ukrepi za zagotovljanje blaginje naših državljank in državljanov, 
sploh ob zavedanju demografskih trendov, ki so neizprosni. Pre-
prosto moramo z danimi sredstvi ustvariti več, tukaj pa imamo, 
sploh če se primerjamo z Avstrijo in Nemčijo, še precej prostora. 
Od večje vrednosti, ki jo bomo ustvarili, bomo vsi bolje živeli. 
Slovenija je na gospodarskem področju v zadnjih treh desetlet-
jih naredila velike razvojne premike. Naše gospodarstvo je šlo 
skozi resno in zahtevno preobrazbo ter je danes v evropskem in 
svetovnem merilu prepoznavno na številnih področjih, kjer šte-
jeta vrhunsko znanje in izvirnost. Nekaj nalog pa smo vendarle 
puščali ob strani. Mislim, da je akcijski načrt priložnost, da te 
naloge zdaj izpolnimo. Partnerstvo med ministrstvom, Združen-
jem Manager in raziskovalno skupino se je izkazalo kot odlično 
in vesel sem, da smo prišli do takšnega dokumenta.

Načrt predvideva vrsto ukrepov in usmeritev na različnih po-
dročjih, ki posegajo na večino vladnih resorjev. Nedvomno je 
potreben celovit pristop. Ali po vaši oceni obstaja politična volja 
za implementacijo ukrepov - tako v vladi kot v koaliciji?

Kot minister praktično od začetka svojega mandata govorim 
isto: če želimo dolgoročno ostati v koraku z najmočnejšimi drža-
vami in jim konkurirati, moramo spremeniti svoj pogled na to, 
kakšno gospodarstvo želimo imeti. Danes sem zadovoljen, da 
je ta pogled bolj jasen tudi v politiki, ne le v gospodarstvu in 
znanosti. Želim si, da bi se hitreje zedinili okoli tega, kaj želimo 
doseči. Ocenjujem, da politična volja za to obstaja, saj se v vladi 
in koaliciji zavedamo položaja Slovenije, njenih potencialov in 
izzivov. Mislim, da je ta zbir ukrepov prava podlaga za načrto-
vanje nadaljnjega dela katerekoli vlade. Naj namreč opozorim, 
da govorimo o ukrepih, ki bodo učinkovali na daljši rok.

Poleg politične volje je za takšne ukrepe nujen tudi širši družbe-
ni konsenz. Že na lanskem kongresu smo enoglasno, tudi z 
vami, poudarjali pomen dolgoročnega družbenega dogovora. Je 
ta v Sloveniji mogoč?

Imamo izbiro? Akcijski načrt je dober temelj za razpravo. Vsi 
deležniki – vlada, gospodarstvo, sindikati in civilna družba – 
smo odgovorni za stanje v družbi. Če želimo zagotoviti per-
spektivno prihodnost mladim generacijam, moramo zagotoviti 
pogoje, da se bo družba lahko razvijala. Morda se kateri izmed 
ukrepov v tem trenutku sliši malce ‘trd’ ali ‘oster’, a na srednji 
in daljši rok je kombinacija ukrepov kot celota zelo socialna.
Kot vedno poudarjam, je najboljši socialni ukrep omogočanje

dostojnega dela. Dostojno delo pa je samo tisto, ki je plačano v 
tolikšni meri, da omogoča dostojno življenje, posamezniku pa, 
da izkoristi svoje potenciale.

Kakšni so vaši naslednji koraki, povezani z akcijskim načrtom? 
Ali ga je po vaši oceni mogoče povezati z ukrepi za krepitev 
odpornosti gospodarstva po covidu-19 in s predvidenimi fi-
nančnimi sredstvi, ki so Sloveniji pripadla po julijskem vrhu v 
Bruslju?

Z Združenjem Manager smo se dogovorili za pripravo načrta, ko 
so bile gospodarske razmere precej drugačne od današnjih, so 
pa že nakazovale prihajajoče resne izzive. Zdaj, ko je pandemi-
ja globoko pretresla svet in naša gospodarstva, nam je vsem 
jasno, da bomo morali v prihodnje delovati in razmišljati dru-
gače. Če smo se še včeraj ukvarjali s tem, kako izboljšati krvno 
sliko našega gospodarstva, se danes ukvarjamo s tem, kako 
okrepiti njegov imunski sistem. Vesel sem, da bomo akcijski 
načrt širši javnosti predstavili na Managerskem kongresu. Zdaj 
sledi vključujoča javna razprava in verjamem, da lahko ukrepe 
obogatimo s predlogi in pogledi drugih, to pa bo dober temelj 
za snovanje nadaljnjih vladnih prioritet. Četudi akcijski načrt ni 
odgovor na to izjemno situacijo zaradi covida-19, je vsekakor 
marsikaterega od ukrepov mogoče uporabiti tudi kot priložnost 
za izhod iz krize, npr. na področju infrastrukture in okolja, ter 
krepitev odpornosti. 

Zdravko Počivalšek od decembra 2014 vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Pred prevzemom mini-
strske funkcije je vodil Terme Olimia in leta 2010 postal 
manager leta.


