A holnap Szlovéniája – a jólét országa

Tisztelt Szlovének, tisztelt polgárok!

Milyen Szlovéniát szeretnénk?
Milyen legyen a holnap Szlovéniája?
Ma jövőnk érdekében nagy célokat
tűzhetünk magunk elé, nagyobbakat,
mint korábban bármikor. Nem akarunk
kevesebbet, csupán azt, hogy a világ
egyik legsikeresebb országa legyünk. A
21. század egyik világítótornya. Nemzeti
karakterünkben rejlő legjobb erényeinket
használjuk majd az e cél felé vezető úton.
Még akkor is, ha a múltban néha mélyen
elrejtettük ezeket. Alkotókedvünket.
Munkakedvünket. Vállalkozó- kedvünket.
Odaadásunkat. Igazságérzetünket.
Nyitottságunkat. Toleranciánkat.
Tisztességünket. Szolidaritásunkat.
Ősi szlovén értékek.
Új szlovén öntudat.
Egyesek azt állítják, hogy félünk
a változásoktól. 15 évvel ezelőtt
bebizonyítottuk, hogy ez nem igaz. 15 évvel
ezelőtt nem csupán a jugoszláv kommunista
hadsereget győztük le, hanem a változástól
való félelmünket is. Meg kell őriznünk e
bátorságot, mert ma is szükségünk van rá.
2

A holnap Szlovéniája

A minket körülvevő világ naponta változik.
Minden új nap új döntést követel tőlünk.
Sokszor találkozom emberekkel, akik azt
mondják: »Csak rosszabb ne legyen«. Erre
én: »Ez messze nem elég. Legyen jobb.
Sokkal többre vagyunk képesek. Mikor, ha
nem most? Ki, ha nem mi? Tagja vagyunk az
Európai Uniónak és a NATO-nak. Teljesítettük
az euró bevezetésének feltételeit. Elértük
az Európai Unió áltagos fejlettségének 80
százalékát. Volt-e valaha jobb esélyünk? Soha
még. Sem nekünk, sem őseinknek.«
Változásra van szükség a másik emberrel,
mint polgártársunkkal fenntartott
viszonyunkban. Nemcsak jogok léteznek,
hanem felelősség is. Felelősség a másik
ember iránt. Mindenkinek esélyt kell
adnunk, de mindenkitől el kell várnunk,
hogy felelősségteljesen viselkedjék.
Felelősségteljesen, mely egyben a másik
ember tiszteletét és az iránta tanúsított
toleranciát is jelenti. Ugyanakkor
határozottságot a bűncselekmények és
visszaélések feltárásában.
A piacgazdaság mellett döntöttünk, amely
lehetővé teszi, hogy jólétben éljünk. Tizenöt

év alatt 56 százalékkal nőtt bruttó hazai
össztermékünk, polgáraink nettó ﬁzetése
pedig 57 százalékkal. Sikeresek voltunk, de
tudjuk, hogy a piac nem mindenható, s nem
minden megvásárolható.
A piac nem oktathat, és nem nevelhet
minket. Ehhez nagyon jó iskolák kellenek
és a jövőnek elkötelezett, küldetéstudattal
rendelkező tanárok.
A piac nem gyógyíthat minket. Ehhez nagyon
jó egészségügyi intézményrendszer kell és
felelősségteljes, szakmai kötelességtudattal
rendelkező orvosok.
A piac önmagában nem biztosíthatja
nyugdíjas éveink szociális biztonságát.
Ehhez szükségünk van a generációk közötti
szolidaritásra.
A piac nem tudja megvédeni az egyént
azoknak a visszaéléseitől, akik erőfölényben
vannak. Ezért meg kell egyeznünk a
játékszabályokban és ezek betartását
ellenőriznünk kell.
Nem vásárolhatjuk meg a szolidaritás, a
kölcsönös segítségnyújtás egyes formáit.
A holnap Szlovéniája
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Ezeket tervezetten kell fejlesztenünk és
támogatnunk.
Az előző század háborúja, forradalma, a
háborút követő korszak szabadsághiánya
tönkretette a bizalom kultúráját. A
felszabadult, boldog emberek társadalmában
szükségünk van az egymás iránti bizalomra.
Szükségünk van arra, hogy partnerek
legyünk. A bizalom kultúrája törékeny érték.
Csak tisztességre és pozitív tapasztalatra
épülhet. Az adott szóra. Mely nyílt és
becsületes, mely jó szándékú közbeszéd.
Tisztelt polgártársaim! Az elmúlt
évszázadokban, évtizedekben, de
különösen a mögöttünk lévő 15 évben,
amikor szabadon alkothattunk, rendkívül
eredményesek voltunk. Bizonyos területeken
elért nagyszerű eredményeink nyomán a
világ élvonalához sorolnak minket.
A költők, írók, művészek és a kultúra nemzete
vagyunk, ugyanakkor messze nem csupán ez.
Már régóta a sikeres vállalkozók, tudósok,
mérnökök, katonák és misszionáriusok
nemzete is vagyunk. Ismerjük a
legnagyobb szlovén vállalatokat. Ismerjük
a legjelentősebb szlovén sportsikereket,
művészeti alkotásokat, és méltán vagyunk
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büszkék rájuk. Ugyanakkor kevésbé ismert,
hogy a szlovén tudás és munka beleépült
a legjobb gépkocsi márkákba. Hogy
egy szlovén vállalat programjait a Nasa
Űrközpont is használja. A világon a legjobb
ultrakönnyű repülőgépeket gyártjuk és
szénszálakból készítettük el az év európai
bárkáját.
A szlovén tudás gyümölcseként létrejövő
megoldások a lehetetlen határait ostromolják
a gyógyszeriparban, az újfajta anyagok
kifejlesztésében, a nanotechnológiában, a
részecske-gyorsítók kutatásában.
Vállalataink több tízszázaléknyi piaci
részesedést érnek el Európában és a
világon elektromotorok, elektromos
biztonsági berendezések, speciális
elektromos mérőberendezések és egyéb
versenyképes termékek gyártásában.
Ezeket az eredményeket kevésbé ismerjük,
kevésbé hangsúlyozzuk, s alig veszünk
róluk példát. Változtassunk ezen! Kapjanak
végre legjobbjaink több ﬁgyelmet a
nyilvánosságtól!
Legyünk nyitottak, s ne becsüljünk le
másokat. Akik valaha gyorsan fejlődtek,
de mára megtorpantak, sikereiket más
időben és más viszonyok közepette érték
el. Példaképeink legyenek azok, akik ma

sikeresek és gyorsak, ugyanabban az időben
és ugyanolyan körülmények között, amelyek
között mi is versenyzünk. Nem a múlt, hanem
a ma és a holnap kihívásaira kell választ
kapnunk.
Legyünk a legjobbak. Modernizáljuk
Szlovéniát. Legyünk részesei az ország
felemelkedésének. Egyesítsük erőinket.
E felemelkedésen mindenki együtt
munkálkodhat, mindenki számára jut elég
hely. Bízzunk egymásban.
Tegyük meg, hogy a bennünk levő jó
a közösség javát is szolgálja. Adjuk át
Szlovéniának ötleteinket, energiánkat,
reményeinket, a bennünk rejlő tehetséget.
Használjuk fel ezeket az erényeket arra, hogy
olyan közösséget építsünk, melynek minden
tagja elmondhatja: »Számomra fontos,
hogy mi lesz Szlovéniával, mert tudom,
hogy Szlovéniának sem mindegy, hogy
velem mi lesz.«
Soha sem leszünk a legnagyobbak. Soha
sem leszünk a legerősebbek. De lehetünk
a legjobbak. Megteremthetjük a legjobb
környezetet, hogy teljes életet élhessünk.
A legjobb környezetet, hogy gyermekeink
biztonságban és egészségesen

nőhessenek fel. A legjobb helyet a
boldogsághoz.
Cankarnak igaza volt. Széles e világon egy
szlovéniányi területen sehol sem találunk
annyi természeti szépséget, mint éppen
nálunk. Sehol sem találunk ily szép folyókat,
réteket, hegyeket és tavakat. Szőlőhegyeket,
karsztmezőket, hatalmas erdőket és kékellő
tengert. Tényleg igaz, miénk a paradicsom
a Triglav alatt.
Tegyünk meg mindent, hogy e természeti
kincseket épségben megőrizzük a
jövő nemzedékeknek. S mindent, mi
erőnkből telik, hogy a szükséges reformok
sikeresek legyenek, hogy felszínre
kerüljenek vállalkozói képességeink, hogy
modernizáljuk Szlovéniát.
Szlovénia – a jólét országa. A mi
Szlovéniánk – a mi hazánk.

Janez Janša
A Szlovén Köztársaság miniszterelnöke
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Miért A holnap
Szlovéniája?
Szlovénia ma jelentős kihívások előtt áll,
melyek közül számos Európa egészét érinti.
A globalizáció ránk nehezedő nyomása
miatt dinamikusabbá, innovatívabbá kell
alakítanunk gazdaságunkat, olyanná,
mely a tudáson, vállalkozó-kedven és az
emberek, a munkaerő szabad áramlásán
alapul. Ugyanakkor meg kell találnunk
annak a módját is, hogy a szükséges
társadalmi lendület mellett megőrizzük
az európai fejlődési modell értékeit, a
jólét és életminőség magas szintjét, a
társadalmi szolidaritást, az egészségügyi
és oktatási szolgáltatások elérhetőségét, az
állampolgárok részvételét a döntésekben és a
fenntartható fejlődést.
Szlovénia az Európai Unió új tagjaként
további kihívásokkal szembesül. Feltétlenül
fel kell gyorsítanunk a gazdaságot, hogy
utolérhessük Európa fejlettebb részét, ha a
belátható jövőben szeretnénk eljutni az ott
tapasztalható
jólét szintjére. Ugyanakkor az Európai Unión
belül meg kell találnunk önálló fejlődésünk
útját, saját politikai és gazdasági érdekeink
érvényesítésének, nemzetközi helyzetünk
megerősítésének, kultúránk fejlesztésének
útját. Bizonyos eredményeink már vannak, de
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az év végéig rengeteg munka vár még ránk.
Alapvető célunk, mely a reformok
végrehajtásában motivál minket az, hogy
sikerüljön magasabb életszínvonalat
biztosítanunk Szlovénia minden polgára
számára, hogy sikerüljön gazdaságunkat
versenyképesebbé és eredményesebbé
tennünk. Az állam túlságosan beleavatkozik
a gazdasági folyamatokba, alacsony a
gazdaság megújulási képessége, gyenge
a vállalkozásfejlesztés, szerény a kutatásés oktatásfejlesztésbe való befektetések
hatékonysága, nem eléggé rugalmas a
munkaerő-piac, a szociális támogatási
rendszerek pedig nem elég ösztönzők.
Mindezt meg kell és meg is fogjuk változtatni!
A holnap Szlovéniája ezért nemcsak a
gazdasági kérdéseket helyezi előtérbe, hanem
minden polgárának teljes körű jólétét, az
ország teljes lakosságának jobb életét is.
A tervezett változások elengedhetetlenek
– végre kell őket hajtanunk, ha olyan
országban szeretnénk élni, mely mindenben
követni tudja a fejlett Európát. Ezért A holnap
Szlovéniája.
A holnap Szlovéniája országunk válasza a
ma kihívásaira társadalmunk holnapi teljes
körű jóléte érdekében.

Szlovénia fejlesztési
elképzelései
Az új fejlesztési modell kiindulópontja az
ember. Az állampolgár, mint saját értékekkel
és kultúrával rendelkező egyén, aki szabadon
fejleszti képességeit, nagyobb felelősséget
vállal gazdasági haladásáért és szociális
jólétéért. Szlovénia fejlesztési elképzeléseinek
középpontjában olyan értékeket találunk,
mint a gazdasági szabadság és szociális
biztonság, az emberi jogok, valamint az
ember azon képessége és felelőssége, hogy
közvetlenül dönthet saját jövőjéről.
A holnap Szlovéniájának a nagyobb
versenyképesség elérése mellet is szociális és
szociálisan igazságos országnak kell maradnia.
Ez azt jelenti, hogy minden állampolgára
egyenlő esélyekkel juthat azokhoz az alapvető
forrásokhoz, melyek megfelelő életminőséget
biztosítanak neki. De azt is jelenti, hogy
jólétet és biztonságot nyújt azoknak, akik a
mindennapok harcaiban kevésbé sikeresek,
hiszen az állam alapvető felelőssége, hogy
minden polgára számára garantálja a szociális
biztonság meghatározott szintjét.
A holnap Szlovéniájának gazdasági fejlődése
a szabad gazdasági kezdeményezésen és
a sikeresek tisztességes javadalmazásán
alapul. Az állam szerepe a piac egyensúlyának

Skandináv országok
A munka piacán Szlovénia szeretne
közelíteni ahhoz a modellhez, amelyet
a skandináv országokban használnak,
ezért a versenyképesség növelése és
a szociális jólét emelése érdekében
szükséges változások programjának
kidolgozásánál néhány, a skandináv
országokban már kipróbált és bevált
u. n. jó gyakorlatot követtünk.
Bevezetésüknél azonban ﬁgyelembe
vesszük a szlovén térség sajátosságait
is. Skandináviában a munkaerőpiacok
rugalmasak és biztonságosak. E
rugalmasságot a skandináv országok
azzal érik el, hogy munkaadóik a
munkahelyek bezárásánál és új
munkahelyek nyitásánál alkalmazkodnak
a piac igényeihez. Rendkívül fejlett a
munkanélküliek szociális biztonságát
garantáló szociális ellátó rendszer, mely
a munkanélküliség idejére biztosítja az
egyén jövedelmét. Ezen országok aktív
foglalkoztatáspolitikája arra irányul, hogy
olyan programokat indítanak, melyekbe
bevonják a munkanélkülieket, akik így
gyorsan találnak újra munkát. Az u. n.
teljes életen át tartó tanulás programja
lehetővé teszi számukra a permanens
képzést és átképzést, s így a gyors
elhelyezkedést. Ennek eredménye a
rendkívül alacsony munkanélküliségi ráta
és a versenyképes gazdaság.
A holnap Szlovéniája
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megteremtésében nem más, mint hogy
kiegyensúlyozott, egyértelmű és minél jobban
átlátható gazdasági környezetet teremtsen.
A gazdasági eredményesség és igazságosság
azt is megköveteli, hogy tartsuk tiszteletben,
és megfelelő módon jutalmazzuk az egyén
teljesítményét, illetve a fejlődéshez való
hozzájárulását.
Az áru, a munkaerő és a tőkepiac szabadon
működhet, ugyanakkor világos szabályok
szerint, melyek ösztönzik a vállalkozói
kezdeményezéseket, valamint a cégek,
nonproﬁt szervezetek és egyének társadalom
iránti felelősségteljes magatartását.
Vállalkozói szellem, a cégek üzleti
alkalmazkodóképessége, az egymás iránti
bizalom, a társadalom különböző területeinek
együttműködése. Ezeknek az értékeknek kell a

holnap Szlovéniájában a fejlődés hajtóerejévé
válniuk. Legyen hatékonyabb a közszféra
is – melyet értelemszerűen kiegészítünk és
összekötünk a civil szférával, különösen a civil
szervezetekkel és magánkezdeményezésekkel.
Mindenek előtt a civil szervezetek kiterjedt
hálózata, szervezeti formájuk sokszínűsége,
valamint személyi (hivatásos és önkéntes) és
pénzügyi lehetőségeik jelenthetik az alapját
a viszonylag puha átmenetnek, valamint
az egyes szolgáltatások átruházásának a
közszféráról a civil szférára.
Szlovénia fejlesztési elképzeléseit az Európai
Unión belül valósítja meg és a jövőben is egy
olyan plurális Európai Uniót támogat, mely
nem törekszik a politikai intézményrendszer
és döntési mechanizmusok túlzott
központosítására.

Borut Pahor:
»Amennyiben elutasítottuk volna a Partnerséget,
szándékosan lemondtunk volna arról a lehetőségről,
hogy hatással legyünk a reformok koncepciójára.
Így lehetőségünk van arra, hogy társszerzői legyünk
a szociálisan elfogadhatóbb változásoknak és
megteremtsük egy szociálisan erős állam megfelelő
gazdasági alapjait.«
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Szlovénia fejlesztési céljai
• A gazdaságfejlesztés célja
Tíz éven belül meghaladni az Európai Unió
átlagos gazdasági fejlettségét és a lisszaboni
stratégia céljainak megfelelően, emelni a
foglalkoztatás szintjét.
• A társadalmi fejlődés célja
Javítani az életminőséget és a társadalom
tagjainak jólétét
• Generációk közötti és természetbarát
fejlesztési cél
A fenntarthatóság elvének, mint a fejlődés
minőségi alapelvének érvényesítése minden
területen, ideértve a népesség tartós
megújulását is.
• Szlovénia fejlesztési célja a nemzetközi
környezetben
Szlovénia fejlesztési modelljével,
kulturális önazonosságával, a nemzetközi
közösségben való odaadó munkájával
a világ tekintélyes és önálló arculattal
rendelkező országává válik.

A felsorolt célok olyan irányelvek, melyek alapján alkotó és nyitott társadalmat szeretnénk
teremteni. A fejlesztési célok meghatározásával
és végrehajtásával, a szükséges változásokkal
és aktív promociójukkal szeretnénk a holnap
Szlovéniáját haladó és modern országgá tenni.

Maart Laar, Észtország korábbi
miniszterelnöke
»Nem fontos, hogy az összes szükséges
reformot egyszerre vezessék be, de a
többi ország tapasztalata megmutatta,
hogy a fokozatos gazdasági reformok ára
semmivel sem alacsonyabb a gyökeres
reformok áránál. Észtországban először
egyszerűsítettük adórendszerünket,
mégpedig úgy, hogy az emberek értsék,
áttekinthetővé tettük, így kiküszöböltük
az adócsalásokat. A másik, ennél is
fontosabb célunk az emberek ösztönzése
volt, hogy többet dolgozzanak, és többet
keressenek, s így járuljanak hozzá a
gazdasági növekedéshez.«

Andrej Bajuk:
»Szlovénia nagy kihívások előtt áll, ez a
küzdelem, a rájuk adandó válaszok elmélyült
társadalmi vitát és a minél szélesebb politikai
egyetértést követelnek. A Partnerség
létrehozása egy új politikai kultúra
kialakulásához vezető konkrét lépés.«

A holnap Szlovéniája
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Milyen lesz a változások
ránk gyakorolt hatása
Azok a munkanélküli személyek, akik hajlandóak munkát vállalni, a reformokat követően
jobb helyzetbe kerülnek, hiszen az adó- és
szociális rendszerek változása miatt, javul
anyagi helyzetük. Több lehetőségük lesz arra,
hogy különböző formában munkát találjanak.

Azoknak a személyeknek, akik nem alkalmasak munkavégzésre, mert ténylegesen
munkaképtelenek (rokkantak, idősek), a helyzete a reformokat követően nem változik, hiszen megőrizzük a szociális biztonság jelenlegi
szintjét. Az alacsony jövedelemmel rendelkező
foglalkoztatottak helyzete közvetlenül a reformokat követően ugyanolyan marad, mint
előtte, hiszen az adóreformot kísérő intézkedések gondoskodnak arról, hogy jövedelmük
reálértéke ne csökkenjen.

Munkanélküliek száma ezer főben megadva
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A tervezett változások maradéktalan végrehajtása esetén 2010-re 25.000-rel csökken a
munkanélküliek száma.
Janez Janša:
»A Partnerség a fejlődésért a jelentős
döntések előtt elért széles politikai összhang
pozitív hagyományának folytatását jelenti.
Létrehoztunk egy fórumot, ahol közösen
keressük a konkrét válaszokat a fejlődés
kihívásaira.«

10

A holnap Szlovéniája

2013

Javul az időskorúak helyzete, hiszen a
nyugdíj-jogosultak aktív munkavállalási
lehetősége lehetővé teszi, hogy a részleges
nyugdíj mellett munkát vállaljanak. Róluk,
szükség esetén, egy kidolgozott hosszú
távú ellátási-gondoskodási rendszer is
gondoskodik majd.
A reformok után az egyetemi, főiskolai
hallgatók jobb helyzetbe kerülnek, hiszen
a bolognai rendszer bevezetését követően
megnő a képzés színvonala, emelkedik
a képző intézmények száma, valamint a
felsőfokú képzésre fordított eszközök és
az ösztöndíj mértéke. A munkaerőpiac
reformja több elhelyezkedési lehetőséget
nyújt a végzetteknek. A hallgatók megfelelő
szociális biztosítással rendelkeznek majd
és a szükséges munkatapasztalatokat is
megszerzik. Nem csorbulnak szociális jogaik,
hiszen ezeket nem szüntetjük meg. Megmarad
az étkezési hozzájárulás, illetve az étkezési
jegyek.

A ﬁatal szakemberek könnyebben találnak
majd munkát, és gyorsabban növekszik majd
a ﬁzetésük, hiszen a munkaadói járulék miatt
már nem jelentenek olyan jelentős kiadást.
A középosztály tagjai a reformok után jobb
helyzetbe kerülnek, hiszen több lehetőségük
lesz, hogy tudásukat, képességeiket
kiaknázzák, érvényesítsék ambícióikat a
vállalkozások területén vagy munkahelyi
karrierjük érdekében.
A reformok kellemetlenül érintik majd a
közszférában dolgozók egy részét, akik
munkavégzésük során eddig nem voltak olyan
erősen kitéve a minőségi és határidős elvárásoknak, mint a magánszektorban dolgozók.
Kellemetlenek lesznek a reformok azoknak
az embereknek is, akik olyan cégeknél vagy
munkahelyeken dolgoztak, amelyek a piacra
jutáshoz jogtalan gazdasági védelemben
részesültek. Ezek közé tartoznak a
rendvédelmi szervek területén dolgozók is.
Janez Podobnik:
»A Partnerség az elengedhetetlen fejlődési
áttörés érdekében létrehozott szövetség,
amelyben átgondoltan fogunk nekilátni
demográﬁai és a fenntartható és egyenletes
regionális fejlődés érdekében meghozandó
intézkedéseket.«

A holnap Szlovéniája
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Elsődleges feladatok
2006-2007-ben

majd a jelenleg bonyolult törvényi
előírásokat és adózást.

• Versenyképes gazdaság. Ösztönözni
fogjuk a vállalkozások, a kis- és
középvállalatok gyorsabb fejlődését,
vállalkozásbarát környezetet teremtünk,
illetve felerősítjük a hazai és az ígéretes
idegen befektetéseket. Támogatjuk a
sikeres szlovén vállalatok nemzetközi
szereplését és növeljük a szolgáltatói ágazat
versenyképességét.
• Adóreform. A tervezett adóreform a
foglalkoztatási kiadások csökkentésével
tehermentesíti a munkaadókat, és ezzel
lehetővé teszi, hogy többet fordítsanak
kutatási tevékenységre és fejlesztési célokra.
Ez egyrészt javítja versenyképességünket,
másrész nagyobb foglalkoztatást tesz
letetővé. Jelentős mértékben egyszerűsíti

• Több befektetés a humánerőforrás
fejlesztés (a lakosság tudása és
képességei) területén, valamint a
műszaki fejlesztés ösztönzése. Az e
területen tervezett intézkedések egyrészt
azt jelentik, hogy az állam több támogatást
szán a kutatásokra és fejlesztésekre,
másrészt szeretné növelni a magánpénzek
ideáramlását. A meglévő hazai és külföldi
tudást az eddigieknél jobban ki kell
használnunk gazdaságunk fejlesztése
és színvonalas munkahelyek teremtése
érdekében.

A holnap Szlovéniája

A reális bruttó bér összege Sit-ben
390.000
SRS

370.000

2006 tavasza

350.000
330.000
310.000

• Az állam kivonulása a gazdaságból. A
vállalkozói szektor nagyobb hatékonysága
érdekében végre kell hajtanunk a
privatizáció második hullámát. Ha a
gazdaságban aktív szerepet betöltő állam
átlátható módon kivonul e szektorból,

Zmago Jelinčič:
»Beléptünk e szövetségbe, hogy konstruktív
ellenzéki pártként továbbra is őrködhessünk
nemzeti érdekeink felett. Nem vagyunk
hajlandók kívül maradni, mint egyesek, akik
csak kritizálnak, és nem hajlandók hozzájárulni a
nehézségek legyőzéséhez.«
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• A közpénzek átstrukturálása. E terület
alapvető irányvonala a közkiadások, tehát az
állami kiadások csökkentése és átszervezése.
Növelni kell a kutatásokra, fejlesztésre,
képzésre és ösztöndíjakra, valamint a
foglalkoztatásra szánt összegeket.

hozzájárul a pénzügyi piacok hatékonyabb
működéséhez is. E célunkat elsősorban
a Kapitalske družba d.d. és a Slovenske
odškodninske družbe d.d. portfolióval
rendelkező befektetővé történő
átalakításával, illetve az állam tulajdonában
lévő legnagyobb gazdasági társaságok
privatizációjával szeretnénk elérni.

290.000
270.000
250.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A tervezett változások maradéktalan végrehajtása esetén 2009-ig reális bruttó bérünk több mint
316.000 tollárra emelkedik.

Pozsonec Mária:
»Meggyőződésem, hogy a Partnerségben való
közreműködésem révén felhívhatom a ﬁgyelmet
a magyar kisebbség gondjaira és szükségleteire,
a Partnerség egyben hozzájárulhat északkelet
Szlovénia gyorsabb fejlődéséhez. Örömömre
szolgál, hogy ebben egyenrangú partnerként
vehetek részt.«
A holnap Szlovéniája
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• A munkaerőpiac. Különösen e piac
alkalmazkodóképességét és szereplőinek
szociális biztonságát szeretnénk erősíteni.
Ösztönözzük a foglalkoztatást, ugyanakkor
a nagyobb szociális biztonság elérése
érdekében támogatjuk a képzésnek és
továbbképzésnek azon formáit, melyek
javítják az elhelyezkedési esélyeket és a
szereplők alkalmazkodóképességét. A
munkanélkülieket és a szociális ellátásban
részesülőket motiválnunk kell, hogy aktív
munkahelykeresőkké váljanak és fejlesszék
képességeiket, illetve, hogy az időszakos és
az ideiglenes munkát is vállalják el.
• Szociális támogatások. Szeretnénk
ösztönzőbb, ugyanakkor igazságosabb
szociális támogatási rendszert kialakítani.

A szociális támogatási rendszerek jobb
áttekinthetőségével és egyszerűsítésével
el kell érni, hogy a támogatást azok kapják,
akik ténylegesen rászorulnak, illetve meg
kell akadályozni a visszaéléseket.
• Nyugdíjrendszer. E területen szeretnénk
ösztönözni azokat a kezdeményezéseket,
amelyek lehetővé teszik azt, hogy
akik szeretnék, minél tovább aktív
munkavállalók maradhassanak,
továbbá azt, hogy bekapcsolódjanak a
kiegészítő nyugdíjbiztosítás rendszerébe.
Ezzel növelhetnénk a kiegészítő
nyugdíjbiztosításba bekapcsolódók számát,
illetve erősíthetnénk a nyugdíjrendszer
hosszú távú fenntarthatóságát.

Jelentős eredmények

A Szlovén Köztársaság Kormánya és
Országgyűlése elfogadott már néhány, a
reformok szempontjából fontos törvényt.
Ebben az évben szeretnénk még a Partnerség
a fejlődésért keretében több mint 40 törvényt
elfogadni.

A Szlovén Köztársaság kormánya Szlovénia
stratégiai fejlesztési terve, illetve e benne
foglalt célok alapján már számos javaslatot
dolgozott ki és számos intézkedést hozott:
• Elkészült a gazdasági társaságokról szóló új
törvény.
• Felállítottuk a VEM rendszert, mely lehetővé
teszi az egyéni vállalkozók egy helyen
történő regisztrációját.
• A kormány megkétszerezte a
vállalkozásfejlesztésre szánt összeget.
• Adókedvezményt vezettünk be a
kutatási tevékenység támogatására,
ezzel ösztönözzük a kutatási és fejlesztési
célú beruházásokat, illetve növeljük a
versenyképességet.
• Javítottuk a rendszert, mely az európai
pénzügyi alapoktól nyert támogatások
produktív felhasználásáról gondoskodik.
Szlovénia a pénzügyi alapokból elnyert

Sorsdöntő pillanatokban mi, szlovének
mindig túl tudtunk lépni a politikai
különbözőségeken, és közösen cselekedni
egy jobb Szlovéniáért. Ma is, amikor tudjuk,
hogy a változások elkerülhetetlenek, politikai
ellenfelekből szövetségessé váltunk, hiszen
mindannyian fel tudjuk mérni az előttünk álló
projekt fontosságát.
A Partnerség a fejlődésért tagjai: SDS, NSi,
SLS, SD, SNS, DeSUS, a magyar nemzeti
közösség és az olasz nemzeti közösség
parlamenti képviselője.

Munkahelyek száma
90
SRS

Partnerség a fejlődésért

2006 tavasza

80
70

Roberto Battelli:
»Az olasz nemzeti közösség is hozzáteheti
saját részét Szlovénia emancipációjához.
E keretek között elvárjuk saját tényleges
emancipációnkat is.«
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30
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A tervezett változások maradéktalan végrehajtása esetén 2010-ig 35.000 új munkahelyet
teremtünk.
14
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és felhasznált összegek alapján az új
tagállamok között a harmadik helyen áll.
Fokozatosan csökkentjük a kiﬁzetett
bérek adóját, melyet 2009-ig teljesen
megszüntetünk.
Egyszerűsítettük az adózás módját.
Lényegesen csökkentettük a közjegyzői
díjszabást.
Rendeztük a közszférában dolgozó
igazgatók ﬁzetését, így e szférában sem
lehetnek mértéktelenül magas jövedelmek.
Elfogadtuk a regionális fejlesztési törvényt,
növeltük a községek költségvetési összegeit.
Teret adtunk új, színvonalas főiskolai és
egyetemi intézmények megnyitásának,
megváltoztattuk a főiskolai, egyetemi
beiratkozási trendeket, így növeltük a
természettudományi illetve műszaki karok
hallgatói létszámát.
Közérdeknek tekintjük a kiegészítő
egészségbiztosítást és korától, nemétől és
egészségi állapotától függetlenül egyenlő
elbánást biztosítunk minden biztosítottnak.
Megújítjuk a szakképzési, főiskolai és
egyetemi programokat. Ehhez EU-s
támogatást is felhasználunk.
Számos intézkedést fogadtunk el az
általános iskolai oktatás színvonalának
emelése, s egyben a korábbi merev iskolai
rendszer miatti tanulói túlterheltség
csökkentése érdekében.
Elfogadtuk az egészségbiztosítás
kiegyenlítési sémáit szabályozó törvényt.
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• Bevezettük a csökkent munkaképességűek
foglalkoztatási kvótáját. A bevezetést
követő hónapokban már 35 százalékkal
több csökkent munkaképességű embert
foglalkoztattak Szlovéniában, mint a múlt év
azonos időszakában.
• Módosítottuk a szülői gondozásról
szóló törvényt, mely szerint ma
rövidebb munkaidőre jogosultak azok
is, akik nem foglalkoztatottak, tehát az
önfoglalkoztatottak és a parasztok is.
• Eltöröltük a miniszterek, parlamenti
képviselők és egyes állami tisztségviselők
azon jogát, hogy a betegállomány első
30 napjára 100 százalékos táppénzre
jogosultak, s e területen egyenlővé tettük
őket a többi állampolgárral.
• A közalkalmazottak jogállását
– alkalmatlanság megállapítása, fegyelmi
eljárás, munkaviszony megszüntetése
kérdésében – azonos módon szabályoztuk,
mint a magánszférában foglalkoztatottak
jogállása.
• Az »Equal« projekttel csökkentjük a ﬁatal
nők hátrányos megkülönböztetését,
mellőzését a munkavállalásban.
• Csökkentjük az államigazgatásban dolgozók
számát.
• Hosszú idő után először növeltük a kultúrára
szánt támogatási összeget.

Vélemények a
reformokról
»Szlovéniának jobb versenyképessége és
gazdasági növekedése érdekében feltétlenül
szüksége van reformokra, hiszen csak a
hatékony gazdaság lehet az állampolgárok
életszínvonal emelkedésének alapja a
következő években. A kitűzött célok
ambiciózusak, de végrehajthatók. A sikeres
végrehajtás érdekében minél előbb szilárd
és széles nemzeti egyetértésre kell jutni
a legfontosabb célokról. Ehhez szociális
párbeszédre van szükség, melybe minden
szereplőt be kell vonni.«
Franjo Bobinac,
Gorenja, d. d. Igazgatóságának elnöke
» Reformokra természetesen szükségünk van
– minél előbb, annál jobb. Az adótörvények
területén tehermentesíteni kell a
bérköltségeket, hiszen szlovén vállalkozók ma
még túl drága szolgáltatásokat nyújtunk.«
Boris, 52 éves,
vállalkozó

»Tíz, tizenöt éven belül, ami nem hosszú
idő, ég és föld lesz gazdasági helyzetünk,
természetesen attól függően, hogy
folytatódik-e a négy százalékos növekedés,
melyet reformok nélkül nehéz lesz tartani,
vagy pedig hét-nyolc százalékos lesz a
növekedés, ami jól végrehajtott reformokkal
nem lehetetlen. A kelet-európai országok,
melyek területük nagyságát nézve,
hasonlóak Szlovéniához és a reformokat
már végrehajtották, körülbelül hét
százalékos gazdasági növekedést érnek el.
Hasonló növekedéssel számolnak azok az
államok is, melyek követni fogják őket a
reformokkal. Ezt a növekedést csak akkor
érhetjük el, ha demonopolizáljuk a piacokat,
és megengedjük, hogy olyan emberek
érvényesüljenek, akik képesek győzelmeket
szerezni a világpiacon. Ez a reformok célja.«
Prof. dr. Aleš Vahčič,
Közgazdasági Egyetem, Ljubljana

A holnap Szlovéniája
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»Üdvözlöm a hallgatói szervizek felszámolását,
hiszen méltánytalan konkurenciát teremtettek
a munkaerőpiacon. Ezt az anomáliát az EU
többi országában nem ismerik. Őszintén
remélem, hogy a magas képzettséggel
rendelkezők kedvezőbb lehetőségekhez
jutnak majd elhelyezkedéskor. Ugyanakkor
szeretném, ha valóra válna az ígéret, és
több kapcsolat lenne a gazdaság és a képző
intézmények között.«
Eva, 25 éves,
hallgató, Társadalomtudományi kar
Kellenek-e a reformok vagy nem, ez már
nem kérdés. Szlovéniának ki kell használnia
esélyét, hogy állampolgárainak hosszú távú
anyagi és szociális biztonságot nyújtson.
De ez csak akkor lehetséges, ha a gazdaság
tehermentesítésével valamint a teljesítmény,
a munka jobb javadalmazásával nagyobb
versenyképességet érünk el.«
Prof. dr. Rasto Ovin,
dékan, Maribori Egyetem KözgazdaságiÜzleti Kar

»A gyökeres változások elengedhetetlenek,
hiszen egyre nehezebb az élet Szlovéniában.
Ha a javasolt reformok eredményeként több
ﬁatal talál munkahelyet, ha nő a gazdaság
versenyképessége, ahogy ezt ígérik, örülni
fogok. A ﬁatalok miatt fogok örülni, akikre így
szebb jövő vár majd.«
Janez, 65 éves,
nyugdíjas
» A kormány reformjai nem érintik a
mezőgazdaságot, de közvetve mégis hatnak
rá. A ﬁatalok között erősen csökken az
érdeklődés a mezőgazdaság iránt. Azt hiszem,
hogy a reformok, elsősorban azok, amelyek a
gazdaság és a képzés erősebb kapcsolatáról
szólnak, élénkíthetnék az érdeklődést a mi
tevékenységünk iránt is.«
Mirko, 52 éves,
parasztgazda

Karl Erjavec:
»A Partnerség a fejlődésért bátor és érett
projekt, mely a jövő érdekében született. Teret
enged a párbeszédnek és tapasztalatcserének
azokban a kérdésekben, melyek Szlovénia
jövője szempontjából a legfontosabbak.«
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A holnap Szlovéniája – a jólét országa c. kiadvány
a Szlovén Köztársaság Kormánya kommunikációs
stratégiájának a része. A kiadvánnyal szeretnénk
hozzájárulni ahhoz, hogy polgáraink tájékozódhassanak
Szlovénia fejlesztési stratégiájának végrehajtásáról és
megértsék, hogy a gazdasági és szociális reformok, milyen
hatással lesznek az ország életére.
A holnap Szlovéniája
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