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6. Italian Business Forum: 

Okrepiti sistem javnih naložb v znanje, raziskave in razvoj za bolj 

konkurenčno družbo 

Sporočilo za javnost - za takojšnjo objavo 

Ljubljana, 14. februarja 2018 

Letošnji IBF, ki se je zgodil v torek, 13. februarja na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, se je osredotočil na izziv 

trajnostne gospodarske rasti, ki jo je moč dolgoročno ohranjevati le z rastjo produktivnosti in s tem 

obvarovati družbeno blaginjo. V tem pogledu je vloga znanosti, raziskav in razvoja temeljnega pomena za 

inovativnost in podjetniško aktivnost. 

Povečanje faktorske produktivnosti je bistvenega pomena za večjo konkurenčnost držav juga Evrope, kamor se 

umeščata tako Italija kot Slovenija. Da bi to dosegli, moramo obnoviti sistemski pristop k financiranju znanosti, 

raziskav in razvoja in povečati razpoložljivost javnih sredstev za ta namen. Šele sistematično financiranje 

znanosti ter raziskav in razvoja v povezavi z visokim šolstvom lahko ponudi zadostna zagotovila za dodatne 

naložbe zasebnega sektorja. To so ključni povzetki včerajšnjega šestega Italian Business Foruma. Sklepi srečanja 

so zelo sorodni tako za Italijo kot za Slovenijo, čeprav državi izhajata iz različnih izhodišč in razsežnosti. Obe iz 

desetletnega obdobja gospodarskega krčenja in stagnacije izhajata z osiromašenimi možnostmi za sistemsko 

podporo visokemu izobraževanju in znanosti, s tem pa je tudi manj raziskav in razvoja.  

Prehod v inovativno družbo v takih razmerah poteka manj vključujoče in nepovezano. Zato je treba čim prej 

zasukati ta negativen trend. Osredotočenje na znanje za povečevanje produktivnosti in konkurenčnosti države 

dandanes omogoča rešitve za največje izzive današnjega časa: od staranja prebivalstva in bega možganov do 

priseljevanja, od digitalizacije in robotizacije proizvodnih zmogljivosti do trajnostnega razvoja in prehoda v 

krožno gospodarstvo. 

Srečanje so uvedli minister italijanske vlade za delo in socialne politike Giuliano Poletti, državna sekretarja 

Tadej Slapnik s Kabineta Predsednika Vlade in Peter Pogačar z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti. Osrednji govornik Andrea Goldstein, glavni ekonomist prestižne bolonjske svetovalne hiše 

Nomisma, je izpostavil pet smeri delovanja na nacionalni ravni, ki lahko prinesejo rezultate na dolgi rok: 

oblikovanje ustreznih strategij za pridobivanje novih kompetenc, zlasti po zgledu dualnega izobraževalnega 

sistema, ki je v veljavi, denimo, v Nemčiji, sistematične javne investicije v razvoj znanosti ter široko dostopnost 

potrebnih znanj, vključujoč proces digitalizacije, ustrezen sistem javnega in zasebnega korporativnega 

upravljanja (governance) za uresničevanje nacionalnih politik  ter stimulativno, odprto in konkurenčno 

poslovno okolje.  
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Sledil mu je direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič, ki je kritično opozoril, da se Slovenija v zadnjih letih 

oddaljuje od začrtanih smernic Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS). "Slovenija je v 

zadnjih letih hujšala v možgane," je bil slikovit Lenarčič. Tudi nedavna naprezanja Vlade za povečano 

financiranje znanosti zgolj blažijo razkorak od zastavljenih ciljev, strateška razvojno-inovacijska partnerstva 

(SRIPi) pa v pogojih, ki financiranje ne omogoča več prevajanja temeljne raziskovalne dejavnosti v aplikativno in 

inovacijsko dejavnost, ne predstavljajo učinkovite alokacije za to namenjenih sredstev.  

Dekan tržaške univerze Maurizio Fermeglia je izpostavil pomen univerze za razvoj inovacijskega okolja, saj je 

izzive našega časa moč nasloviti z rešitvami, ki vključujejo prispevke vseh znanosti.  

Tjaša Redek in Matjaž Koman z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani sta izpostavila izzive slovenskih 

podjetij pri soočanju z robotiko in fenomenom industrije 4.0 in razkrila izpostavljenost njihovih strategij, ki 

prevečkrat temeljijo na pridobljenih prednostih iz preteklosti. 

 Giancarlo Miranda, sicer donedavni predsednik koprske Intesa Sanpaolo Bank, je na primeru Inovacijskega 

centra te vodilne italijanske bančne skupine pojasnil vlogo sistemske banke v razvoju inovacijskega okolja. To 

obsega podporo novim podjetjem - startupom, sposobnost prepoznavanja, financiranja in širše podpore 

trajnostnim - krožnim poslovnim projektom svojih klientov in "digital on-boarding", ki pomeni vključevanje 

svojih strank v digitalne storitve in s tem digitalno preobrazbo lastnih storitev. 

V nadaljevanju so spoznali dva odlična poslovna primera podjetništva z visoko dodano vrednostjo. Primer 

ajdovskega Pipistrela, ki je obenem največji slovenski investitor v Italiji ta hip, je predstavil ustanovitelj in 

direktor Ivo Boscarol, predsednik uprave Salonita Anhovo Julijan Fortunat pa je predstavil preobrazbo tega 

proizvajalca cementa in gradbenega materiala, ki je močno izboljšala tako okoljski učinek družbe kot tudi 

njegovo strukturo zaposlenih in njihovih znanj. 

Član uprave Unicredit Banke Slovenija Alessandro Pontoglio in član uprave Generali Slovenija Mitja Feri sta v 

sklepih srečanja poudarila potrebo po konkurenčnem izobraževalnem sistemu ki je tudi iz njunih izkušenj del 

globalne tekme. 

Italian Business Forum, ki se ga vsako leto udeleži prek 150 gospodarstvenikov, znanstvenikov, raziskovalcev ter 

predstavnikov institucij obeh držav in diplomatskih predstavništev v Sloveniji, je Na srečanju, ki ga bosta uvedla 

in predsednik Italijansko-slovenskega Foruma Jurij Giacomelli, bodo spregovorili tudi; Giancarlo Miranda, 

Intesa Sanpaolo Group; Ivo Boscarol, ustanovitelj in direktor družbe Pipistrel; Julijan Fortunat, predsednik 

uprave Salonita iz Anhovega; Alessandro Pontoglio, član uprave, Unicredit Bank, Slovenija in Mitja Feri, član 

uprave zavarovalnice Generali Slovenija. 

Srečanje Italian Business Forum zunanja ministrstra obeh držav prepoznavata kot dobro praksa na področju 

gospodarskega sodelovanja med obema državama, je uvodoma poudaril veleposlanik Republike Italije v 

Ljubljani, Nj. E. Paolo Trichilo. Srečanje, ki ga je Instittu Jožef Stefan gostil že četrtič po vrsti, je vodil in 

povezoval predsednik Italijansko-slovenskega Foruma Jurij Giacomelli.  

Srečanje vsako leto organiziral združenje "Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno" skupaj z Veleposlaništvom 

Republike Italije, uradom Agencije za zunanjo trgovino (ITA) in Italijanskim kulturnim institutom v Ljubljani ter 

Institutom Jožef Stefan. Srečanje podpirajo pokrovitelji Intesa Sanpaolo Bank, Eni Adriaplin, Generali Slovenija 

in Unicredit Banka Slovenija. Po srečanju, kot vsako leto, organizatorji pripravijo publikacijo na naslovno temo 

srečanja, ki je odsev prispevkov in razprav na srečanju. 

Več informacij ter prezentacije predavateljev so na voljo na spletni strani dogodka: www.ibf.si . 


