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Gospodarstvo ne more pokriti neuspeha pogajanj 

Upravni odbor Združenja Manager je na včerajšnji seji izrazil strinjanje s stališčem Gospodarske zbornice 

Slovenije, ki je prekinila sodelovanja na pogajanjih za Socialni sporazum za gospodarsko rast in nova 

delovna mesta 2015-16. Od novega ministra Počivalška pričakujejo uresničitev njegove napovedi 

prizadevanj, da gospodarstvo ne bo dodatno finančno obremenjeno.  

 

»V poslu 15-odstotna uresničitev cilja ne šteje za uspeh, ampak polom. Zato dosežen sporazum vlade s 

sindikati razumemo točno tako, kot polom in nadaljevanje politike izčrpavanja gospodarstva,« so na 

včerajšnji seji upravnega odbora Združenja Manager (UO) izjave vlade komentirali managerji. Vlada  je 

namreč s sindikati od ciljnih 127 milijonov evrov izpogajala zgolj 20 milijonov evrov prihranka v letu 

2015.  

 

V razpravi so člani UO podprli stališče in dejanje GZS, da se iz pogajanj za socialni sporazum izvzame, 

dokler se ne zagotovi, da gospodarstvo ne bo dodatno finančno obremenjeno.  Kot poudarjajo, je vlada v 

odnosu s sindikati javnega sektorja popustljiva, napačno računajoč, da bo manjkajočo luknjo lažje 

zapolnila z dodatno obremenitvijo gospodarstva kot z vztrajanjem pri svojih stališčih. »Vlada s   

tem v prvem koraku otežuje življenje podjetjem, a v drugem tudi sama sebi. Podjetja ne blefirajo, ko 

opozarjajo, da bodo morala krčiti delovna mesta. Poleg  tega v tako nestabilnem okolju podjetja nimajo 

interesa ne zaposlovati, ne vlagati v dolgoročne naložbe, to pa je scenarij, ki ne pelje v rast,« poudarja 

Sonja Šmuc, izvršna direktorica. 

 

Podpirajo usmeritev v tri do pet ključnih področij izboljšav, med katerimi izpostavljajo predvsem 

razbremenitev stroškov dela in privatizacijo slabo upravljanjih državnih podjetij, za nove naložbe in 

delovna mesta pa bi država veliko prispevala že s pospešitvijo izdaje gradbenih dovoljenj.  

 

Managerji pričakujejo, da bo novi gospodarski minister Zdravko Počivalšek uspešen v prepričevanju 

vlade, zakaj so napovedani ukrepi škodljivi za Slovenijo in bo prispeval k oblikovanju gospodarstvu 

spodbudnega okolja . Glede na njegovo dobro poznavanje razmer v gospodarstvu UO ocenjuje, da je 

prava oseba na pravem mestu za tako veliko nalogo. 
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