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in energetiko, slovenska

Maja Cerar, gospodarstvo
pon, 18.04.2011, 12:17

Indija ima kot tretje največje azijsko gospodarstvo letos osemodstotno rast, do leta 2015 ji
napovedujejo dvomestni dvig BDP.

Posel in denar
Dober inženir naj ne stoka, temveč naj
se dokaže
5 Jasna Kontler Salamon, notranja polit ka ob 20:06

Na okrogli mizi se je
precej razpravljalcev
lotilo izobraževanja
bodočih inženirjev.

Dvojna vloga bonitetnih agencij
1 Karmen Lugarič, Delo.si ob 16:57

Ameriške bonitetne
agencije so po mnenju
analit kov prispevala k
izbruhu finančne krize,
zdaj pa dolžniške v EU.
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Za kakovostne naložbe in konkurenčna
podjetja je vedno dovolj posojil
Čandrakant Salunkhe, foto: Blaž Samec Delo

Maja Cerar, gospodarstvo ob 16:28
Posojilna aktivnost v
Sloven ji že od leta 2008
pada.

Surovinsko revna država izvaža največ živilskih izdelkov, izjemno hitro razvija računalniški in
telekomunikacijski sektor ter industrijo tekstila, jekla in avtomobilov. Kljub zanemarljivemu deležu
naložb, tako iz Indije v Slovenijo kot obratno, je blagovna menjava med državama z 28,5 milijona
evrov v letu 1999 zrasla na 286,5 milijona evrov v 2010. Da smo Slovenci premalo odzivni na
potrebe mednarodnega trga, se je izkazalo tudi tokrat. Čandrakant Salunkhe, predsednik indijske
zbornice za mala in srednja podjetja, je prišel v Slovenijo z namenom, da poživi gospodarsko
sodelovanje med državama. »Slovenska vlada je bila do zdaj premalo aktivna pri spodbujanju
gospodarskih odnosov z Indijo,« poudarja. Dodaja, da naša mala in srednja podjetja na indijski trg
najlaže prodrejo z izdelki za električno industrijo ter zdravili, medtem ko Indijci pri nas vidijo
priložnosti predvsem v nepremičninskem in energetskem sektorju.

France Arhar: Slabi krediti nastanejo v
drugem delu konjunkture
2 Miha Jenko, gospodarstvo ob 15:18

Leto 2010 je bilo za
poslovanje bank v
Sloven ji eno najtežjih.

Ob vašem obisku ste se srečali tudi s premierom Pahorjem. Kaj je bila rdeča nit vašega
pogovora?
Vaš predsednik vlade bo med 14. in 16. junijem obiskal Indijo, kjer se bo z našo vlado dogovarjal o
tesnejšem gospodarskem sodelovanju. Dogovarjala sva se tudi, da bi organizirali poslovno
konferenco, kjer bi mala in srednja podjetja iz Indije, Slovenije in EU lahko mrežila, izmenjala
izkušnje in konec koncev vzpostavila dolgoročno sodelovanje.

Za bančnim sistemom je najslabše leto
Miha Jenko, gospodarstvo ob 15:00
Bančni sistem kot celota
je konec leta 2010 prvič
po osamosvojitvi države
izkazal izgubo.

Konkretnih dogovorov s slovenskimi podjetji torej še ni?
Ne, za zdaj vse poteka na organizacijski ravni. Najprej morata vladi obeh držav vzpostaviti pogoje za
sodelovanje, potem se bomo dogovarjali naprej. Naj poudarim, da bomo podpirali predvsem mala in
srednja podjetja, saj slednja potrebujejo največ mentorstva.
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Skromen obseg slovenskih naložb v Indijo in skoraj nične indijske naložbe v Slovenijo so
posledica nepoznavanja poslovnega okolja v državah, omejenega financiranja in neizdelanih
podjetniških strategij. Katere od teh težav se boste lotili najprej?
Prvi korak je ustanovitev indijsko-slovenskega sveta za mala in velika podjetja, kjer bodo slednja
lahko iskala nasvete in poslovne partnerje v obeh državah. Vzpostaviti nameravamo dvostransko
trgovinsko sodelovanje, združiti več majhnih in srednjih indijskih in slovenskih podjetij, povezati
proizvodni sektor in seveda spodbuditi naložbe. Pogovarjal sem se že s predstavniki GZS, OZS,
Japtijem in drugimi zainteresiranimi skupinami, kot so Celjski sejem in Gospodarsko razstavišče v
Ljubljani. Namen tega obiska je bil namreč spodbuditi vašo vlado in ustanove, da začnejo aktivneje
vzpostavljati platformo za poslovno sodelovanje malih in srednjih podjetij. Maja se bomo vrnili v
Slovenijo, kjer bomo naprej preučevali vaš predelovalni sektor, bančni sistem in poslovno okolje.

V iskanju dinamične republike
Dinamična republ ka gleda na
vprašanje lastninske pravice bistveno
drugače kakor tradicionalna, statična
republika.
Matjaž Nahtigal

V žarišču
Matjaž Nahtigal
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Dinamična republ ka gleda na vprašanje
lastninske pravice bistveno drugače kakor

Zakaj Slovenija?
Evald Flisar

Geografsko je Slovenija zelo dobro locirana, saj je dobro izhodišče za trgovanje s Srednjo in
Zahodno Evropo, Balkan, pa tudi afriške trge.
Smo torej bolj kot ne most v druge države ali boste vlagali tudi pri nas? V katerih panogah
vidite največ priložnosti za naložbe?
Kar se tiče naložb, je treba najprej vzpostaviti sodelovanje na državni ravni, potem sledi izvajanje
programov in ustanavljanje institucij, ki bodo vlagateljem nudile svetovanje, pa tudi financiranje. Ko
bo to dogovorjeno, bodo naša podjetja prišla v Slovenijo. Glede na to, da je šlo veliko vaših
gradbenih podjetij v stečaj, vidimo priložnost v gradbenem sektorju, pa tudi obnovljivih virih energije,
predvsem solarnih sistemih. Naša podjetja se zanimajo tudi za proizvodnjo živilskih izdelkov, odkup
strojev in uveljavljenih blagovnih znamk slovenskih tekstilnih podjetij. Vlagati želimo tudi v podjetja, ki
se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, razvojem programske opreme in podobno.

Ob odprti knjigi: ego in penis
Med vzroki za kriminalno (ali državno)
nasilje je poleg egoizma ter infantilnosti
2 Marko Pečauer, notranja politika

Brez idej, kako naprej
Geslo dneva

Poudariti moram, da nameravamo zaposlovati slovensko delovno silo, tako nizko kot visoko
kvalificirano.
V Indiji posluje kar nekaj slovenskih podjetij, med drugim tudi Krka in Iskraemeco, gre
predvsem za proizvodnjo farmacevtskih in elektronskih izdelkov. Kje so še izvozne priložnosti
za slovenska podjetja?
Veliko potenciala je v že omenjenih panogah, saj je v Indiji izjemno veliko povpraševanje po
antibiotikih ter polizdelkih za električno industrijo. Poleg tega potrebujemo tudi proizvode za solarno
energijo, medtem ko manjša podjetja iščejo predvsem kakovostno strojno opremo. Priložnost je tudi
za organske kemijske proizvode, jedrske reaktorje, mehanske naprave, železo in jeklo ter papir in
karton. Mala in srednja podjetja naj ciljajo predvsem na izvoz nišnih izdelkov.
Kaj pa obratno? Kaj lahko indijski trg ponudi Slovencem?
Izdelke, ki jih v manjšem obsegu uvažate že zdaj, torej mineralna goriva in olja ter zdravila za
prodajo na drobno. Opažam, da vaša kemijska industrija ne proizvede dovolj organskih kemijskih
proizvodov, kot so denimo gnojila, zato je veliko priložnosti tudi v tej panogi. Zelo konkurenčni smo
tudi v farmacevtskih izdelkih, električnih strojih ter osebnih vozilih.
Kako boste slovenskim vlagateljem olajšali prodor na indijski trg?
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Naj poudarim, da ima Indija čedalje močnejši zasebni sektor, tržna ekonomija se vzpostavlja zelo
hitro in uspešno. Poleg tega uspešno liberaliziramo trg, od leta 1990 so bile uvozne carinske stopnje
80-odstotne, danes so 8,3-odstotne, še naprej bomo odpravljali ovire za izdelke in storitve.
Kakšne so vaše plače v primerjavi z EU?
Bistveno nižje, poleg tega nimamo predpisane minimalne plače. V letu 2007 je bila povprečna plača
v mestih 100 evrov neto, za delo v pisarni pa 233 evrov. Celotno povprečje je leta 2009 znašalo 44
evrov. Nekdo na vodilnem položaju v Indiji zasluži tisoč evrov, primerljiva funkcija v Evropi je plačana
deset tisoč evrov.
Na kakšen odziv ste naleteli pri slovenskih podjetjih, ko ste jim predstavljali možnosti za
sodelovanje?
Pri majhnih in srednjih smo naleteli na ogromno zanimanja za indijski trg. Kaj bolj konkretnega kot
to, da se dogovarjamo za sodelovanje s podjetjem, ki izdeluje opremo za solarne sisteme, pa vam še
ne morem povedati, saj za zdaj nismo podpisali še nobene pogodbe.
Večina projektov indijskih vlagateljev v Sloveniji je bilo kratkoročnih in se niso razvili v
dolgoročno sodelovanje. Zakaj?
Bistveno je, da ima vlada izdelano dolgoročno strategijo za gospodarsko sodelovanje z neko državo.
Če ni pobude s strani države, se taki projekti težko razvijejo v dolgoročno sodelovanje.
Lahko kot zunanji opazovalec opredelite, kje vidite konkurenčno prednost naših podjetij in kje
so največje pomanjkljivosti?
Za zdaj imam zgolj pozitiven vtis, saj sem tu premalo časa, da bi lahko opazil pomanjkljivosti. Imate
zelo kakovostne in tehnološko izpopolnjene izdelke za električno industrijo, pa tudi energetski sektor.
Na tem bi morali graditi vašo konkurenčno prednost. Kot pomanjkljivost, ki pa ne leti neposredno na
gospodarstvo, temveč na vašo birokracijo, bi poudaril predolg postopek za izdajanje vizumov.
Francozi in Nemci ga na primer izdajo v dveh dneh, vi pa potrebujete več kot deset dni, kar je za
poslovneže bistveno predolgo.
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