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Slovenija posluje vse bolj zeleno

Darko Švetak
urednik

facebook.com/irt3000
@irt3000

Official Media
Partner of
ISTMA World

Za statistiko pravijo, da je lahko največja
laž, saj se lahko na sporočila, ki se skrivajo
v številkah in odstotkih, gleda z različnih
zornih kotov. No, pri nekaterih standardiziranih kazalnikih je tolmačenje enotno,
prostora za manipulacijo pa bistveno manj,
celo nič. Priznam, včasih se za informacije
o tem, kaj in kako se »dogaja« v državi,
odpravim kar na spletno stran Statističnega urada RS, kjer me njeni skrbniki in
pripravljavci vsebin skoraj vedno znova
presenetijo z zanimivo obdelanimi podatki.
Nič drugače ni bilo v začetku meseca, ko
sem si prvomajski oddih kratkočasil s
podobnim brezciljnim brskanjem. In zopet
izvedel nekaj zanimivega, tako zanimivega,
da moram deliti z vami, sicer bo v medijih
bržkone ostalo (skoraj) povsem spregledano.
O čem govorim? O kazalnikih t. i. zelene
rasti države. Tik pred prazničnim koncem
aprila se je namreč na spletni strani Statističnega urada RS pojavila novica o snovni
in drugih produktivnostih v Sloveniji, ki
je precej spodbudna. Pustimo ob strani
dejstvo, da so obdelani podatki še za leto
2016 (ažurnost pa taka) in primerjani z
letom poprej, a bolj pomembno je tisto, kar
nam sporočajo. Če citiram www.stat.si: »V
2016 se je glede na 2015 snovna produktivnost povečala za 7 %, vodna produktivnost
za 5 %, izkoriščanje domačih virov snovi
na prebivalca pa se je zmanjšalo za 6 %. Vsi
trije kazalniki kažejo na zeleno rast v Sloveniji.« V nadaljevanju avtorica prispevka
pojasni, da kazalniki zelene rasti pojasnjujejo, v kolikšni meri nam uspeva spodbujati
gospodarsko rast ter hkrati zagotavljati
trajnost naravnih dobrin.
Na kratko: kar delamo, delamo načeloma prav. Proizvodnja je očitno vse bolj
trajnostno naravnana, čeprav imamo marsikje še ogromne rezerve, na kar kažeta
podatka, da se je emisijska produktivnost

v proučevanem obdobju zmanjšala za
2 %, energetska produktivnost pa je ostala
skoraj enaka (5,67 mio. EUR/ktoe). A tudi
najdaljša pot se začne s prvim korakom,
kajne? Pomembno je, da znamo vire
čim bolj izkoristiti in ob tem ustvariti
čim manj odpad(k)a – tega pa ustrezno
predelati.
K sreči so državni statistiki v tabelo
dodali še podatke za leto 2006 in tako
lahko ugotovimo, da smo v desetletju
vendarle občutno napredovali; v primerjavi
z letom 2006 so se vse vrste produktivnosti povečale – snovna za 75 %, emisijska
za 27 %, energetska za 16 % in vodna za
skoraj 13 %.
A niso bila le podjetja in podjetniki tisti,
ki so (po)skrbeli za napredek. Svojo vlogo
je odigrala tudi država z dodeljevanjem
proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD), namenjenih
okolju in energiji. Z nekaj preproste logike
pa hitro vidimo, da država res ni najboljši
gospodar, RRD za energijo so znašala
denimo 3 % (v 2006 pa 1,1 %), a obenem se
je delež davkov v ceni električne energije za
industrijo v 2016 glede na leto 2006 povečal z 20 % na 31 %. Bržkone si, tako kot vsi
gospodarstveniki, želim, da se proračunske
razsipnosti v prihodnje ne bi reševale z
davki na energente in si (vem, utopično)
želim nasprotnega trenda.
Zavedam se, da gredo zasluge za omenjen napredek marsikomu, ki bere revijo
IRT3000, saj si vsi skupaj prizadevamo
za kar najbolj učinkovito, vitko, zeleno in
informirano industrijo. Naj bodo pretekli
dosežki le še večja motivacija – saj veste,
kakšen je pristop v športu: rekordi so za to,
da se rušijo!
PS: Letošnji jubilejni 10. Industrijski forum
IRT bo prav tako postavljal rekorde. Bodite
del njih.

Preverite, ali je žreb tokrat izbral vas!

Vmesno žrebanje v
veliki nagradni igri
za naročnike revije
IRT3000

Pri reviji IRT3000 vas, cenjeni naročniki, kar naprej razvajamo. Skrbimo za vašo odlično
obveščenost, izobraževanje in včasih tudi za razvedrilo.
V tokratnem žrebanju med našimi zvestimi naročniki, nagrado (igra LESS) prejmeta:
• HME, d.o.o., Miha Homar, Naklo
• ANTHRON, d.o.o., Jože Lorbek, Izola
Sodelujte tudi vi. Podaljšajte naročnino ali izpolnite naročilnico na spletni strani www.irt3000.si.
Letna naročnina znaša samo 50 evrov, naročnina na e-revijo pa 30 evrov.
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