
 

 

Dajmo si postaviti eno vprašanje za uvod. Na čem temelji gospodarstvo? Gospodarstvo 
temelji seveda na delu. Delo temelji na delavkah in delavcih, bivših in sedanjih. 
Gospodarski razvoj temelji na - pozabite, da je to naslov tega ministrstva, gospodarski 
razvoj in tehnologija - presežni vrednosti, če ste marksistka ali marksist oziroma na 
dodatni vrednosti na zaposlenega, če to niste. Kje se ustvarja ta dodana vrednost? Ne 
boste verjeli, dodana vrednost se v Sloveniji ustvarja v veliki meri ob tretji razvojni osi.  
 
Kaj smo slišali v predstavitvi gospoda Počivalška? Bom citiral: "Delavec je predrag v 
odnosu do državnih podjetij, manj delavcev bo delalo več, privatizacija naj se nadaljuje a 
brez cen na listkih. Slišali smo tudi staro zgodbo laganja realni versus, javni sektor."  
 
Kaj nismo slišali? Skoraj nič o delavkah in delavcih kot nosilci gospodarstva in 
gospodarskega razvoja, nič o ekonomski demokraciji in socialnem podjetništvu ter zelo 
malo o zadružništvu glede na dejstvo, da je gospod kar nekaj časa delal v zadrugah. Nič 
nismo slišali o zaposlovanju mladih, nič vsebinskega o gospodarski politiki. Celo o turizmu 
ne, kaj šele o strategiji pametne specializacije in tehnološkem razvoju. Kaj bomo sploh mi 
delali, počeli v tem našem slovenskem gospodarstvu, kolikor bo še ostalo slovensko? 
Poslušali smo zopet staro zgodbo, izkrivljeno mantro o realnem versus javnem sektorju. 
Pa dajmo se vprašati, kaj smo mi prenesli na slabo banko? Bom kar citiral kolega iz SMC: 
"Filozofijo realnega sektorja."  
 
Dejstvo, da nam je dvajset let vladala mavrična koalicija, ki so jo sestavljali stari politiki in 
politike, gospodarstveniki, finančniki in pravniki. Kaj so počeli pravniki? Zagotavljali so, da 
je to kar ljudstvo imenuje kraja, bilo legalno, če že ne legitimno. Nadalje. Lahko se 
strinjamo, da so problem javna naročila. Za okrog 4 milijarde jih je. Ta je prostor za 
zajedanje zasebnih interesov; javni sektor - to je tisti prostor, gospod Cerar, za varčevanje. 
Nekaj računalniških firm obvladuje in sodeluje z javnim sektorjem. Osem, devet 
oligopolistov obvladuje) naročila zdravstvene blagajne. O energetiki sploh  ne bi govoril, 
ker ste si to področje malo razdelili: en lobi bolj SDS, drugi bolj SD in tako naprej. To so 
težave, ne pa že zdaj nesramno slabe plače medicinskih sester, gasilcev, policije, 
neakademskega dela, visokega šolstva, in lahko bi zdaj našteval še pol ure. Iz tega kar je 
kandidat za ministra povedal oziroma še bolj iz tega kaj vse je zamolčal oziroma ni 
povedal, je več kot jasno, da gre za nadaljevanje privatizacije na način razprodaje ter neke 
vrste nojevsko pozicijo, ki jo predvsem uteleša mrežo okoli Gospodarske-zbornice 
Slovenije. Upal bi si celo reči, številni od njih nikoli niso delali v tem, pod nevednicami, 
realnem sektorju. 
  
Skratka, te in takšne politike ter tovrstnega kandidata, Poslanska skupina Združene levice 
seveda ne more in ne bo podprla. 
 
A ker mi je ostalo še malo časa, ena metodološka opomba pod črto. Vedno se nam pojavi 
nekdo, ki privleče en indeks in pravi: ja, po tem indeksu Slovenija, potem nekdo, ki privleče 
nek drugi indeks, dajte prosim brati tudi metodologijo, ki je zadaj za temi indeksi in dajmo 
se vesti intelektualno v Sloveniji in triangulirati več tovrstnih indeksov. 
 
Hvala za besedo. 
Kot sem že rekel, Združena levica seveda takšnih politik, ki gradijo razvoj oziroma 
blokirajo razvoj na plečih delavcev nikakor ne more podpirati. 
 
Hvala.  
 
 


