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»Gospodarna raba virov kot pogoj za konkurenčnost gospodarstva« 

 

Spoštovane gospe in gospodje, 

Vesel sem, da vas lahko nagovorim na letošnjem Okoljskem  srečanju, ki se 

osredotoča na dva ključna vira, energijo in vodo, in njun prispevek k okrevanju 

slovenskega gospodarstva. 

Prepričan sem, da bo prav intenzivna raba naravnih virov najpomembnejši 

omejitveni dejavnik, ki bo v prihodnosti določal našo sposobnost za rast in 

zagotavljanje višjih življenjskih standardov povsod po svetu. Odgovornejše 

ravnanje z naravnimi viri in izboljšanje gospodarjenja z viri nasploh bo zato 

ključ do trajnosti, ki odpira vrata gospodarskega in socialnega razvoja. 

Vendar pojdimo po vrsti. Najprej bi z vami želel deliti svoj pogled na globalno 

zgodbo, ki je ključna za razumevanje nacionalnih in lokalnih izzivov. Povedana 

je bila že velikokrat, tudi tu, v Sloveniji, a od tega, da bi jo dobro razumeli in 

vzeli zadosti resno, smo žal še daleč.  

7. junija lani je bil v referenčni znanstveni reviji »Nature« objavljen članek, 

pod katerega se je podpisalo večje število avtorjev. V njem je bilo med drugim 

zapisano tudi naslednje: 

»Okoliščine so danes drugačne. Soočamo se s pojavom globalnih neravnotežij, 

kot so na primer, a ne izključno, podnebne spremembe, ki so neposredna 

posledica človekovih dejavnosti. Rast svetovnega prebivalstva in stopnja 

potrošnje na prebivalca sta temeljna vzroka vseh globalnih sprememb in 

izzivov.« 
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Dejstva so zgovorna. Svetovno prebivalstvo se bo najkasneje do leta 2050 iz 

sedanjih 7 milijard povečalo na 9 milijard. To pomeni, da si bosta dodatni dve 

milijardi ljudi v okviru ene same generacije delili naš planet. To je več, kot je 

bilo  celotno svetovno prebivalstvo v začetku 20. stoletja (1.5 milijarde). 

Povedano drugače, prebivalstvo na planetu dnevno priraste za več kot 200.000, 

v manj kot desetih dnevih za prebivalstvo Slovenije in približno v enem letu za 

prebivalstvo Nemčije.  

Obstajajo tudi ocene, da bo se bo do leta 2030 število potrošnikov srednjega 

razreda povečalo za okoli 3 milijarde. Gre za ljudi, ki danes živijo na pragu 

revščine v velikih in hitro rastočih gospodarstvih. To je seveda spodbudno za te 

tri milijarde ljudi, katerih življenjski standard se bo zvišal, in tudi za podjetja, ki 

bodo pridobila na račun zadovoljevanja njihovih potreb.  

Oboje bo povzročilo velik dodaten pritisk na številne vire. Do leta 2050 se 

bodo kot posledica tega potrebe po hrani, krmi in vlakninah povečale za okoli 

70 odstotkov. Že danes pa 60 odstotkov svetovnih ekosistemov, od katerih so ti 

viri odvisni, propada ali pa se jih izkorišča na netrajnosten način. Brez 

občutnejšega izboljšanja učinkovitosti bomo do leta 2030 potrebovali 40 

odstotkov več vode, kot nam je bo na voljo.  

Pred kratkim je odhajajoči urednik rubrike okolje pri »The Independent« po 

15 letih dela zapisal:  

»Zemlja je, kot še nikoli prej, v nevarnosti zaradi človeka, njegovih agresivnih 

navad in dejavnosti. Imamo znanje in sposobnost, da uničimo lasten dom in tudi 

sami sebe. Ljudje smo že dokazali, da smo sposobni uničevanja, povzročanja 

neizmernega trpljenja drugim, sedaj pa smo na dobri poti, da uničimo tudi ta 

edini dom, ki ga imamo.« 
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Svet se je spremenil. Med seboj smo vse bolj povezani in odvisni. Z mnogimi 

izzivi, kot so na primer podnebne spremembe, izginjajoča biotska raznovrstnost, 

omejeni viri (voda, zemlja ali oceani), morebitne pandemije, revščina in 

svetovna varnost… se lahko spopademo le, če združimo sile.  

V zadnjih dveh stoletjih se je v industrializiranem delu sveta razvil model rasti, 

ki je slonel na rabi neomejene količine poceni virov. Rast se je zrcalila v 

izjemnih dosežkih, neverjetnemu izboljšanju zdravja in kakovosti življenja, a 

žal samo manjšega dela prebivalstva planeta. Toda model, kjer najbogatejših 20 

odstotkov porabi šestdesetkrat več kot najrevnejših 20 odstotkov, je preživet. V 

razvitih državah moramo zato spremeniti proizvodne in potrošne navade, v 

tistih, ki se hitro razvijajo, pa morajo ubrati drugačne razvojne poti. To 

preprosto ni povezano z mehkimi ekonomskimi zakoni, ampak z jasnimi in 

prepričljivimi zakoni fizike. Ljudje s svojo dejavnostjo usodno vplivamo na 

ravnovesje našega planeta. Tveganje je veliko, naša odgovornost za upravljanje 

lastne prihodnosti pa se je močno povečala.  

Evropa, in z njo Slovenija, je seveda del tega med seboj povezanega in 

odvisnega sveta. Pomemben del. Vsi izzivi, ki sem jih naštel, so tudi naši izzivi. 

Poleg tega se soočamo s trdovratno finančno, gospodarsko in celo politično 

krizo. Borimo se, da bi našli izhod, stabilizirali in strukturno posodobili naša 

gospodarstva ter da bi našli nove učinkovite načine za spodbujanje rasti in 

ustvarjanje novih delovnih mest. Kopičenje dolgov, primanjkljajev in 

neravnovesij v naših gospodarstvih se ni zgodilo čez noč in tudi za rešitev je 

potreben čas. Če bi obstajala čudežna palica, bi jo že uporabili.  

Zakaj je vse uvodoma povedano tako zelo pomembno tudi v Evropi, 

predvsem za povečanje konkurenčnosti naših gospodarstev in izhod iz 

krize? 
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Prvič: Evropsko gospodarstvo temelji na intenzivni rabi virov. Na osebo na 

letni ravni porabimo 15 ton virov, od tega odvržemo okoli 5 ton. Polovica teh 

odpadkov konča na odlagališčih. Gospodarstvo je ujeto v zatečene strukture, 

infrastrukturo, poslovne in finančne modele.  

Drugič: Viri, kot npr. energija ter surovine, postajajo vse dražji, njihove 

cene pa vse bolj nihajo. Po stoletju upadanja realnih cen virov se te v zadnjem 

desetletju in pol neprestano povečujejo. V Evropi 87 odstotkov vseh podjetij 

pričakuje, da bodo cene virov v naslednjih petih letih še naprej naraščale.  

Tretjič: Viri so že danes prevladujoč dejavnik v stroškovni strukturi 

dejavnosti podjetij. V Nemčiji, na primer, lahko 43 odstotkov vseh stroškov v 

industriji pripišemo rabi virov in 18 odstotkov ceni dela. Preveč smo 

osredotočeni na produktivnost dela in premalo na skupno faktorsko 

produktivnost.  

In četrtič: Od številnih virov smo uvozno odvisni. Uvažamo več kot 60 

odstotkov energije in Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da se bo delež 

še povečeval. Obstajajo ocene, da je polovica vseh sestavin v proizvodih, ki jih 

izdelamo, uvoženih. Imamo najvišjo raven neto uvoza surovin na osebo. In naša 

odvisnost se le še povečuje. 48 odstotkov bakrove rude, 64 odstotkov cinka in 

boksita, 78 odstotkov niklja prihaja iz tujine. Uvažamo tudi ves kobalt, platino, 

titan in vanadij ter ostale redke zemeljske kovine. 

Sklep je logičen in preprost. Proizvajanje proizvodov in storitev z manjšo 

porabo energije, vode in surovin, manjšim vplivom na ekosisteme, proizvodov, 

ki jih lahko ponovno uporabimo ali recikliramo, ni le okolju koristno, ampak je 

tudi ekonomsko privlačno. Je ključni odgovorza izboljšanje naše konkurenčne 
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sposobnosti. To je nujno, če smo resnično iskreni v želji, da zadržimo v Evropi 

močno in zdravo industrijsko jedro. 

Kaj lahko storimo in kaj moramo storiti? Zmoremo in dolžni smo spremeniti 

današnje izzive v jutrišnje priložnosti. Zavedam se, da to zveni klišejsko, ampak 

ne najdem boljšega izraza, ki bi ga lahko uporabil. 

Bistven izziv za podjetja je aktiviranje in preusmeritev inovacijskega 

potenciala, ki je bil v preteklosti osredotočen predvsem na povečevanje 

produktivnosti dela, v povečevanje produktivnost virov. Potrebujemo 

spremembe, razmislek o načinu, kako proizvajamo in trošimo. Proces 

gospodarskega razvoja mora temeljiti na drugačni rasti, rasti, ki je sposobna 

zagotoviti vključujočo in trajnostno prihodnost.  

McKinsey je ocenil, da bi takšno zvišanje produktivnosti virov zadovoljilo 

približno 30 odstotkov povečanega povpraševanja, ki ga lahko pričakujemo do 

leta 2030. Torej, pomagalo bo, ne bo pa dovolj. Zato je treba istim virom 

omogočiti drugo in tretje življenje, jih ponovno uporabiti in reciklirati. Naš cilj 

je, da opustimo način proizvodnje, ki temelji na izkopavanju, proizvajanju, 

uporabi in metanju odpadkov stran in razvijemo model, ki bo spodbujal 

ponovno uporabo in sistematično spreminjanje odpadkov nazaj v nove surovine, 

ki se ponovno vrnejo v proizvodni krog. V krožno gospodarstvo. 

Gospodarstvo, ki dela v sozvočju z naravo in ne proti njej. Gospodarstvo, ki 

upošteva, da smo tudi ljudje del te narave in da se temu primerno obnašamo.  

Lep primer, ki to preprosto ponazori, so naši  mobilni telefoni. Skoraj vsi jih 

imamo v svojih žepih ali torbicah (mikalo me je, da bi izpustil besedico skoraj), 

vendar pa večina ljudi ne ve, da vsebujejo veliko dragocenih kovin. Ena med 

njimi je zlato. Če bi želeli izdelati zlat poročni prstan, bi potrebovali približno 
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10 ton zlate rude, lahko pa namesto tega recikliramo 10 kilogramov mobilnih 

telefonov. Kljub temu v Evropi recikliramo le okoli 9 odstotkov mobilnih 

telefonov, ki jih ne uporabljamo več. Letno odložimo in ne recikliramo okoli 

160 milijonov mobilnih telefonov letno, kar pomeni izgubo surovin med 300 in 

490 milijonov Evrov (ocena McArthur Foundation & McKinsey). Preračun na 

raven Evropske unije, opravljen na podlagi študije, ki je bila narejena za 

Združeno kraljestvo, pokaže, da v nerecikliranih mobilnih telefonih letno obleži 

okoli 2.4 tone zlata, 25 ton srebra, tona paladija in 900 ton bakra.   

Od leta 2000 je evropska eko-industrija ustvarila 1.2 milijona novih delovnih 

mest in danes zaposluje 3.4 milijona ljudi. Napovedi kažejo, da se bo svetovni 

trg čistih tehnologij do leta 2020 podvojil, kar pomeni, da moramo izkoristiti 

naše trenutne prednosti. Smo med vodilnimi na svetu v sektorjih, kot so 

energetska učinkovitost ter upravljanje z vodo in odpadki. Lastimo si tretjino 

svetovnega trga čistih tehnologij in če bomo ta delež v hitro rastočem sektorju 

obdržali, bo to neizogibno privedlo do novih delovnih mest, novih trgov in 

novih koristi od uvedbe inovativnih tehnologij in poslovnih modelov.  

A ključ ni le v spodbujanju t.i. čistih industrij, ampak v ozelenitvi vseh 

gospodarskih dejavnosti, v strateškem pristopu, ki bo sistematično uvajal 

gospodarno ravnanje z viri in krožno gospodarstvo v vse naše politike in 

odločitve.  

Preseči moramo tradicionalni pristop upravljanja, nadzora in spoštovanja ter 

načela »onesnaževalec plača« in ga dograditi s sistemom inovacij, spodbud in 

integracijo politik. Podjetja bodo ključna za prehod. A ne bo lahko. Sile trga so 

toge in nepopolne, finančni, poslovni in gospodarski svet zasleduje preveč 

kratkoročne cilje, politiki pa živijo, v svojem svetu volilnih ciklov. Resnici na 
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ljubo jih volivci praviloma ne nagradimo za odgovorne in strateško usmerjene 

politike in odločitve.  

Zasebnemu sektorju moramo poslati jasne signale, da bo naložbena 

prihodnost podjetij predvidljiva. Industriji ne delamo usluge, če jo "uničujemo s 

prijaznostjo". Namesto boja proti moči kapitala izkoristimo sile trga in 

inovativno sposobnost gospodarstva za preboj na pot, ki bo trajnostna tako 

gospodarsko, finančno in družbeno kot tudi okoljsko. A tudi industrija in 

vlagatelji morajo v večji meri integrirati skrb za okolje v svoje poslovanje. 

Namesto da poskušajo prepričevati, kako škodljivi so okoljski predpisi za 

njihov razvoj in konkurenčnost, naj porabljeni denar in energijo raje vložijo v 

iskanje prepotrebnih rešitev.  

Kot je po vrhu RIO+20 dejal Achim Steiner, izvršni direktor Programa 

Združenih narodov za okolje: 

"Čeprav nam v zadnjih dvajsetih letih stvari ni uspelo obrniti v pravo smer, se 

pod površjem tega neuspeha skriva izjemen nabor dejavnosti in 

inovativnosti."… "Pred dvajsetimi leti smo se dogovorili, kaj je treba storiti, 

danes imamo orodja, da lahko to dejansko storimo." …"Če ne bomo posegli v 

samo bistvo gospodarskih politik, se bomo tukaj, na vrhu RIO+40, srečali 

ponovno brez pravih odgovorov in z še večjim občutkom krivde. Trgi so 

družbeni konstrukt. Niso sila, kot je na primer gravitacija. Lahko jih upravljamo 

in obvladujemo." 

Naša naloga je, da bo neizogibni prehod v trajnostno gospodarstvo učinkovit, 

nemoten in pravičen. Na žalost smo šele na začetku. Preoblikovanje bo 

zahtevalo nadaljnje ukrepe na številnih področjih: od energije, transporta, 

gradbeništva in zelenega kmetijstva do soočanja s podnebnimi spremembami, 
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ohranjanjem biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov, odpravo okolju 

škodljivih subvencij ter prenosom davkov iz dela na onesnaženje in rabo virov. 

Prav tako bo pomembno spodbujanje industrije, da začne upoštevati dolgoročni 

vidik in prične vlagati v tehnologije, ki bodo zmanjšale vplive na rabo virov.  

 

 

Gospe in gospodje,  

Današnje srečanje je posvečeno energiji in vodi, dvema pomembnima viroma 

življenja in gospodarske dejavnosti. Kompleksnost medsebojnih povezav je 

tolikšna, da je učinkovito ravnanje z viri nujno obravnavati celostno. Pri 

proizvajanju energije potrebujemo vodo, surovine in v nekaterih primerih tudi 

zemljo. Z energetsko učinkovitostjo bomo torej prihranili tudi druge vire. Po 

drugi strani pa je energija potrebna pri uporabi drugih virov, na primer pri 

proizvodnji in distribuciji vode ali pridobivanju surovin. Ta energija predstavlja 

strošek za potrošnika. In seveda, poraba energije pogosto povzroča tudi emisije 

in pomembno vpliva na podnebne spremembe. 

V preteklosti je bila pozornost oblikovanja politik usmerjena pretežno v 

energetsko učinkovitost. Energetska učinkovitost je namreč pomemben del 

energetsko-podnebnega paketa do leta 2020, ki predvideva 20 odstotno 

povečanje energetske učinkovitosti do omenjenega leta. Evropska komisija je v 

sklepni fazi priprav predloga naslednjega koraka energetsko –podnebne politike 

do leta 2030. Predvidoma bo predlog predstavljen sredi januarja prihodnje leto. 

Da bi zapolnili vrzel, ki je bila prisotna na področju gospodarjenja z ostalimi 

viri, smo v krovnem dokumentu »Strategija 2020« kot eno ključnih 

predostnih nalog uvrstili gospodarno ravnanje z viri. Naloge so bile 
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podrobneje razdelane v Načrtu za učinkovito ravnanje z viri (»Resource 

efficiency roadmap«), ki je v zadnjih nekaj letih v fazi intenzivne 

implementacije. Naslednji korak bom predstavil predvidoma v maju naslednje 

leto. Predlog bo predvidoma vseboval revizijo vseh ključnih ciljev na področju 

ravnanja z odpadki, predstavil možni okvirni cilj na področju učinkovitega 

ravnanja z viri, ki bi ga bilo smiselno vključiti v naslednjem mandatu Komisije 

v revidirano »Strategijo 2020« in ga dopolnil z indikatorji na ravni posamičnih 

virov. Vse skupaj naj bi bila neke vrste nadgradnja že sprejetega načrta v smeri 

krožnega gospodarstva.  

Vprašanj, povezanih z učinkovito rabo energije in vode, je preprosto preveč, da 

bi jih lahko sistematično povzel in predstavil vse, kar Komisija počne. Zato le 

par besed o dveh konkretnih primerih, odpadnih vodah in stavbah. Obe 

področji sta zanimivi tudi za Slovenijo. 

Najprej o odpadnih vodah. Neobdelana odpadna voda je še vedno eden glavnih 

onesnaževalcev vode v Evropski uniji. Je tudi eden pomembnih izzivov članic, 

ki imajo resne probleme pri zagotavljanju skladnosti z evropsko zakonodajo in 

uveljavljanju inovativnih tehnik, ki bodo k tej skladnosti prispevale na 

trajnosten način.  

Zadnji podatki, ki so nam na voljo, so iz leta 2009 in kažejo, da bo tudi 

Slovenija morala prehoditi še dolgo pot, preden bo zagotovila skladnost z 

zakonodajo. Le 32 odstotkov odpadnih voda je bilo odvajanih ustrezno v skladu 

zahtevami Direktive in le 23 odstotkov ustrezno očiščenih. Okrepljeni ukrepi za 

doseganje skladnosti z Direktivo bi ne prispevali le k boljšemu ravnanju z 

odplakami in čistejšim vodam, ampak tudi k izboljšanju in širitvi 

kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav.  
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Odpirajo tudi priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in rast sektorja, ki 

je v letu 2010 zaposloval okoli 4500 oseb in ustvaril 174 milijonov bruto 

dodane vrednosti. Sektor odpadnih voda se spopada s pomembnimi izzivi. 

Nujne so dodatne raziskave za razvoj in trženje novih tehnologij, ki bi 

omogočale učinkovitejšo rabo električnih in vodnih naprav, ponovno uporabo 

odpadnih voda in izboljšanje sanitarij. Nujni so inovativni pristopi.     

K temu lahko pripomore Evropsko partnerstvo za inovacije na področju vode, 

ki ga je Evropska komisija vzpostavila v lanskem letu. Sredstva evropske 

kohezijske politike so že tradicionalno namenjena pomoči pri doseganju 

skladnosti z evropsko okoljsko zakonodajo, zlasti na področju vode. Evropska 

kohezijska politika podpira tudi pobude, ki spodbujajo konkurenčnost in 

učinkovito rabo virov ter inovacije. Priložnosti, ki jih ne velja zamuditi.  

Drugo področje, o katerem bi želel spregovoriti nekaj besed, so stavbe. 

Pomembne so tako z vidika učinkovitega ravnanja z energijo kot tudi z vodo.  

Stavbe skozi celoten življenjski cikel porabijo velik delež virov, od gradbenih 

materialov do energije in vode. Sedanje politike in pobude na ravni Evropske 

unije kot tudi na ravni držav članic se osredotočajo le na energetsko 

učinkovitost zgrajenih stavb. A raziskave kažejo, da tudi ostali deli 

življenjskega cikla občutno prispevajo k celotnemu vplivu na okolje. Zelo malo 

stavb v Evropi je zgrajenih tako, da bi upoštevale ta širši vidik. Nizka stopnja 

ozaveščenosti je povezana tudi s tem, da podatkov o vplivih na okolje, stroških 

ali koristih trajnostno grajenih stavb, praktično ni. Zato potrebujemo najprej več 

in boljše podatke. Na trgu sicer obstajajo številne sheme za ocenjevanje 

okoljske uspešnosti stavb, a uporabljajo različne metode in kazalce. Zato bi bil 

prvi nujen korak vzpostavitev zanesljivih in primerljivih podatkov.  
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Marsikaj je bilo že narejenega in se že dogaja tudi v okviru raziskovalnih 

projektov 7. okvirnega programa, kot sta npr. »Open House« s slovenskim 

partnerjem Slovenski Gradbeni Grozd - Gospodarsko Interesno združenje ali 

»Super Buildings«. 

Sam bom predlagal nekaj idej na tem področju v prvi polovici prihodnjega leta, 

ko bomo predstavili strateški dokument Evropske komisije o trajnostnih 

stavbah.  

Pomembne priložnosti se nanašajo tako na zmanjšanje porabe vode kot tudi 

porabe energije. Oskrba gospodinjstev z vodo predstavlja 21 odstotkov celotne 

porabe vode v Uniji in prav poraba v stavbah je najpomembnejša. Ukrepi 

učinkovitega ravnanja z vodo neposredno vplivajo tudi na zmanjšanje rabe 

energije in emisij toplogrednih plinov gospodinjstev.  

Obstaja več primerov, kako z izboljšanjem energetske učinkovitosti neposredno 

doseči dodatne koristi. Eden od njih je zmanjšanje energetske intenzivnosti 

stavb. Stavbe namreč  predstavljajo 40 odstotkov končne rabe energije v 

Evropski uniji. V letu 2011 je McKinsey izračunal potencialne prihranke, če bi 

bile stavbe energetsko učinkovite. Na svetovni ravni bi ta prihranek znašal 515 

milijard evrov, celotni prihranek na podlagi učinkovitega  gospodarjenja z viri 

pa bi letno v letu 2030 znašal 2,1 bilijona evrov. Številke, ki celo v primerjavi s 

stroški sanacije bančnega sektorja, zvenijo prepričljivo. 

Evropsko združenje gradbene industrije priznava, da bi Evropska unija s 

politiko učinkovite rabe virov v gradbeništvu, infrastrukturi in stavbah lahko  

vplivala na 42 odstotkov končne porabe energije, več kot 50 odstotkov vseh 

pridobljenih materialov in prispevala k do 30 odstotnim prihrankom vode. 
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Slovenija si je v okviru nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 

učinkovitost (AN-URE) kot cilj zadala energetski prihranek v višini 4.261 

gigavatnih ur do leta 2016, kar je vsekakor pohvale vredno. Sodeč po 

ugotovitvah projekta  „Energy Efficiency Watch”, ki ga financira „Intelligent 

Energy Europe”, je na dobri poti, da doseže cilj, še posebej na stanovanjskem in 

gradbenem področju.  

 

Spoštovane gospe in gospodje,  

Naj zaključim. 21. stoletje je stoletje ranljivosti. Kako ga lahko spremenimo 

v stoletje trajnosti? 

Enačba, ki jo moramo rešiti, je kompleksnejša od navidezne dileme med 

varčevanjem ali rastjo in navidezne samoumevnosti zavzemanja za rast in 

delovna mesta. Oboje je pomembno, a ljudje predvsem pričakujejo, da nam bo 

uspelo obdržati kakovost življenja, na katero smo vajeni. Pri iskanju odgovora 

moramo nujno upoštevati nekatera dejstva: 

 Gospodarska rast v Evropi pada že desetletja.  Po podatkih OECD je v 

šestdesetih letih znašala 5.4 odstotka, v sedemdesetih  3.8 odstotka, v 

osemdesetih  3.1 odstotka, v devetdesetih 2.3 odstotka in v prvem desetletju 

tega stoletja 1.4 odstotka. Verjetno je razloge treba iskati predvsem v vse 

bolj povezanem in soodvisnem svetu, lažjem pretoku znanja in tehnologije in 

dejstvu, da so nekatere države pač na bistveno nižji ravni razvoja, kar jim 

omogoča hitrejšo rast in dohitevanje razvitih - kar je tudi edino prav. Zato je 

na mestu vprašanje, kakšne stopnje gospodarske rasti lahko realno, kljub 

vsem naporom za pospešitev rasti in ustvarjanje delovnih mest, pričakujemo 

v prihodnosti.  
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 Kakovosti življenja si v bodoče ne bomo mogli, niti smeli, zagotavljati s 

sistematično pomočjo dodatnega presežka trošenja nad ustvarjenim, ali 

povedano drugače, prostora za zadolževanje na račun prihodnosti ni več. 

Napak, ki jih danes drago plačujemo, ne smemo ponoviti. Odgovorna 

politika pri zagotavljanju makroekonomske stabilnosti je in bo 

neizogiben del naše stvarnosti. 

 Hodimo po robu socialne zdržnosti. Zato je nujno zmanjševati razlike v 

družbi in preprečevati razslojevanje. Ignoriranje razlogov, ki so ljudi privedli 

na ulice in na rob obupa, bi bila napaka, ki bi privedla do kratkoročno 

neobvladljivih in dolgoročno nepredvidljivih posledic. Brez zaupanja ljudi v 

boljši jutri spremembe, ki so sicer nujne, niso  mogoče.  

 Razvojni vzorec v preteklosti praviloma ni upošteval meja našega 

planeta. Okoljska politika je bila pogosto videna kot faktor zmanjševanja 

konkurenčnosti gospodarstva in ovira gospodarskemu razvoju države 

(mimogrede, pod težo krize se ta argument vrača). Do tega je privedlo 

dejstvo, da so politike, kot so kmetijska, ribiška, industrijska, prometna, 

energetska, razvojna in druge, prepočasi in premalo upoštevale okoljske 

omejitve in posledice. Integracija  politik, ki je nujna za trajnostni razvoj, se 

ni nikoli zgodila v zadostni meri. Vsaka dejavnost je praviloma zasledovala 

svoje interese in ko je bila voda dovolj umazana in zrak škodljiv za naše 

zdravje, smo sprejeli ukrepe, standarde, zakonsko določene meje, ki so 

njihovo delovanje omejili. Prepozno seveda. Napačne odločitve za investicije 

so bile že sprejete, pogosto v dobri veri, in zatečeno stanje je bilo v 

navzkrižju s sprejetimi zakoni, standardi, ukrepi … našimi pričakovanji. Zato 

je integracija politik predpogoj, da se izognemo morebitnim problemom, 

napačnim investicijskim odločitvam in vklenjenosti v strukture in procese, ki 
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so trajnostno nesprejemljivi. Preprečiti je bolje kot zdraviti in na dolgi rok 

tudi bistveno ceneje.  

Če povzamem. Najti moramo odgovor na vprašanje, kako v čim večji možni 

meri ohraniti doseženo raven kakovosti življenja, upoštevajoč, da smo morda 

soočeni z daljšim obdobjem nizke stopnje gospodarske rasti, obdobjem, ko 

bomo morali voditi odgovorno in uravnoteženo makroekonomsko in socialno 

politiko, ter dosledno upoštevati meje našega planeta. Načrtovanje prehoda na 

trajnostno gospodarstvo je edina pot naprej. Je edin način, da se izognemo 

prehodu iz finančnega v okoljski »posojilni krč«. To ni program za »zeleno« 

rast, to je preprosto program rasti, ki bo zelena.  

Pozivi, da se moramo v času krize osredotočiti predvsem na kratkoročna 

vprašanja, so zgrešeni. Pogosto so narejeni z namenom zaščite obstoječih 

interesov. Posledica je usmerjanje energije in sredstev, tudi finančnih, v 

branjenje neubranljivega. Gospodarstvo tako izgublja potrebni zagon za 

spremembe in je ujeto v spiralo životarjenja.  

Skrb za okolje ni ovira gospodarski rasti. Prinaša inovacije, ki bodo 

vprašanja konkurenčnosti, učinkovitega ravnanja z viri v krožnem, 

nizkoogljičnem gospodarstvu, osvetlile v drugačni luči. Je predpogoj, da v 

spremenjenih globalnih pogojih ustvarimo razmere, da bo industrijska 

proizvodnja v Evropi konkurenčna in tako sploh še lahko mogoča. Resnična 

ovira gospodarski rasti je ignoriranje dejstva, da se je svet spremenil. 

Ignoriranje vseh tistih dejstev, ki sem jih omenil uvodoma. Vse to velja imeti v 

mislih, tudi ko razmišljamo o ponovnem zagonu slovenskega gospodarstva. 

Zahvaljujem se vam za pozornost. 


