
Deglobalizacija kot priložnost
Nabavni vrh Pričakuje se zmanjšanje odvisnosti od cenovno ugodnih dobaviteljev

Ljubljana - Pandemija covida-19
je okrepila naravnanost k deglo-
balizaciji in regionalizaciji oziro-
ma lokalizaciji proizvodnje. Če-
prav je gospodarski in politični
kontekst v svetu kompleksen, to-
ksičen in negotov, so globalna
gibanja velika priložnost za Evro-
po in Slovenijo, je bilo slišati v
uvodnem delu letošnjega Nabav-

nega vrha.

Predsednik strokovnega sveta

Združenja nabavnikov Slovenije
Srečko Bukovec je v uvodu v leto-
šnje srečanje nabavnikov povedal,
da so pandemija in njene posledice
le podkrepile dejstvo, da je globali-
zacija dosegla vrhunec. To ne pome-
ni, da je ne bo več, bo pa drugačna.

Po obdobju koronavirusa lahko
po njegovih besedah pričakujemo
večji poudarek na varnosti, odpor-

nosti, zanesljivosti in skrajšanju
dobavnih verig. Vse to so dejavniki,
ki spodbujajo regionalizacijo proi-
zvodnje.

Ravno ta bo, tako Bukovec, ver-
jetno gonilo nadaljnjega razvoja.
Industrija se tako vrača na izvorne

razvojno intenzivnih dejavnosti, a
Slovenija za to potrebuje strategijo
in vizijo ter spodbujanje razvojnih
kompetenc. Natančneje, Slovenija

po Damijanovih besedah potrebuje
sodobno infrastrukturo na vseh po-
dročjih, tudi v zdravstvu in na soci-
alnem področju, za kar med drugim
predlaga ustanovitev naložbenega
oziroma infrastrukturnega sklada,
ld bi lahko izdajal obveznice na do-
mačem trgu.

Okrepiti mora tudi znanje in kul-
turo z več sredstvi za ti področji,
ob pomoči pametne in učinkovite
porabe sredstev EU mora izvesti ze-
leno in digitalno preobrazbo ter raz-
viti s tem povezane nove poslovne
modele, spodbujati mora tehnološki
razvoj in komercializacijo razvojno
prebojnih idej ter sprejeti učinkovi-
te ukrepe za odgovor na demograf-
ski izziv, v katerih se po njegovem
skrivajo številne priložnosti za go-
spodarsko rast in nove storitvene
dejavnosti. »Deglobalizacija je ve-
lika priložnost za nas. Pametni to

izkoristijo in upam, da smo tokrat
med njimi,« je sklenil.
STA

trge ali blizu njih, vrača se tudi na-
cionalni strateški interes, v modi so
nekatere gospodarske paradigme, ki

so dolga leta veljale za bogokletne.
Globalno gospodarstvo bo tako v
prihajajočem obdobju najbrž manj
odprto in manj svobodno, posledi-
ca pa bodo tudi višji stroški in več
regulacije za podjetja, je napovedal
Bukovec. Pričakuje se zmanjšanje
odvisnosti od cenovno ugodnih
dobaviteljev v strateških panogah.
To pa je lahko pozitivno tudi za
evropsko in slovensko gospo-
darstvo, je dejal.

Zakaj je globalizacija
zatonila

Pritrdil mu je profesor z lju-
bljanske ekonomske
fakultete Jože Da-

mijan, ki je najprej
na kratko povzel

Zgodil se bo pre-
mik industrije bližt
izvornim trgom
ali nazaj nanje,
predvideva Jože
Damijan.

razloge za somrak globalizacije, kot

smo jo poznali v zadnjih desetletjih,
ter za rast populizma in protekcio-
nizma, predvsem v razvitem svetu.

Pandemijo Damijan vidi le kot do-
datek k trenutnemu negotovemu
in toksičnemu svetu, ki je nastajal v
zadnjih desetletjih. Svet mora tako
najti novo ravnovesje med globali-
zacijo in lokalizacijo. Tudi Damijan
zato napoveduje nadaljnji premik

industrije bliže izvornim trgom ali
nazaj nanje. V tem vidi veliko

priložnost za razvite države
in znotraj tega za Slovenijo,
ki jo prepoznava kot izje-

mno dobro pri industriji,
izvozu in poleg tega kot stra-

nsko dobro umeščeno za lo-
gistične tokove. Manjka-

jo pa državi še vedno
razvojne kompeten-

ce in inovacije, je
ocenil Damijan.

Pandemija po
njegovem mne-
nju prinaša
priložnost za

rast tehnološko
zahtevnejših in
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