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Na gozdarstvo smo primarno gledali predvsem iz ekonomsko
ekonomsko-gospodarskega stališča. Večina gozdov je bila
vzpostavljenih oz. se jih upravlja z namenom zagotavljanja
lesa in lesnih proizvodov. Vendar pa v zadnjem desetletju
postaja vse pomembnejša tudi vloga gozdarstva kot ponudnika
številnih drugih proizvodov in storitev (FAO / ECE / ILO 1997).
Ustvarjena so bila številna nova delovna mesta, npr. s
področja rekreacije in okoljskega izobraževanja, ki narekujejo
pridobitev ustreznih novih znanj in sposobnosti. To bo prišlo še
bolj do izraza v prihodnosti, ko bo vse več odločitev s področja
planiranja in ohranjanja gozdarstva v rokah zaposlenih v
gozdnem sektorju.
Trend prehoda gozdnega sektorja v storitveno industrijo se bo
nadaljeval in podjetja v gozdnem sektorju postavil pred nove
izzive – z večjim poudarkom na proizvodnji ne-lesnega blaga in
storitev za splošno prebivalstvo (http://www.unece.org/
timber/docs/dp/dp-29.pdf). In ravno ta multidisciplinarni
pristop gozdnega sektorja, bi lahko bil vir konkurenčne
prednosti novih dejavnosti gozdnega sektorja.
Študija »Barriers to the Enhanced Use of Wood in
Europe« (Ovire pri boljši uporabi lesa v Evropi) iz leta 2003 je
razkrila dve glavni skupini pomanjkljivosti gozdnega sektorja,
t.j. pomanjkljiv tehnološki razvoj gozdnega sektorja ter
pomanjkanje ustrezne izobrazbe, usposabljanja in znanj.
Značilnosti podjetij v gozdnem sektorju (večinoma so to mala
in srednje velika podjetja (MSP) oz. celo mikro podjetja, ki
imajo posledično nizko zmožnost investiranja svojih sredstev v
R&R ter izobraževanje) so glavni zaviralci rasti sektorja v
prihodnje. Študija je ugotovila, da je potrebno spodbujati
osem ključnih znanj, med drugim npr. tehnična znanja,
upravljaljske spretnosti in sposobnosti ter znanja s področja
informacijske tehnologije. Posledično je bilo v študiji
predlagano sodelovanje podjetij z izobraževalnimi institucijami,
kar bi prispevalo k spodbujanju strategije izobraževanja in
usposabljanja, ki temelji na prenosu dobrih praks, ter pripravo
izobraževanj
in
usposabljanj
v
okviru
koncepta
vseživljenjskega učenja.
V sled navedenemu, ASEMFO, v sodelovanju s partnerji iz
petih različnih držav, predstavlja projekt iForest. Projekt
iForest bo skušal vzpostaviti partnersko delovno okolje,
katerega namen je z razvojem neformalnega gradiva za
usposabljanje spodbujati inovacijske procese v podjetjih
gozdnega sektorja.
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Rezultati poročila o stanju inoviranja
Osnovni cilj projekta iForest je oblikovati interaktivno učno orodje, ki bo nudilo podporo upravljanju z inovacijami in
razvoju gozdarske industrije.
Da bi odkrili najpomembnejše potrebe ciljne skupine projekta, t.j. podjetnikov, ki delujejo v gozdarskem sektorju, je bil
drugi del projekta usmerjen v raziskavo trenutnih značilnosti upravljanja z inovacijami v gozdarskem sektorju, t.j.
opredelitvi najpomembnejših težav, ki izhajajo iz upravljanja. Da bi dosegli ta rezultat, je partnerstvo iForest izvedlo
vseobsežno analizo na področju inoviranja v gozdarski panogi v petih državah, ki so vključene v projekt (Bolgarija,
Nemčija, Grčija, Slovenija in Španija) in evropskega pristopa k inovacijam, zlasti na področju analize. Ta članek na kratko
povzema glavne ugotovitve analize in nudi povzetek najbolj vplivnih dejavnikov upravljanja z inovacijami v gozdarstvu v
vsaki od držav, vključenih v projekt. V naslednjih korakih, pa se bo skupina partnerjev ukvarjala z realizacijo projekta.
Najprej je potrebno poudariti, da je izhodišče upravljanja z inovacijami v teh petih državah, vključenih v projekt, precej
različno: razpon med vodilno državno na področju inovacij, Nemčijo, in Bolgarijo kot državo, ki na tem področju komaj
dohaja, je pomembna in seveda vpliva na potrebe in zahteve gozdarskega sektorja. Evropska unija se trudi, da bi
zagotovila kontinent s trdno finančno in kulturno podlago za spodbujanje in podpiranje razvoja inovacij: nedavna objava
"Unija inovacij", ki je vodilna pobuda pod okriljem strategije Evropa 2020 za rast in zaposlovanje, je samo zadnji korak v
širšem političnem in strateškem pristopu, ki naj bi EU postavil na vodilno mesto na področju inovacij v svetu. Vendar pa
se, glede na “EU Industrial R&D Investment Scoreboard” (EU semafor investicij v industrijski razvoj in raziskave)
Evropske komisije, med 1000 najboljšimi podjetji s področja inovacij v EU, pojavlja le 7 gozdarskih podjetij, od katerih je
najboljše šele na 216. mestu.
Potreba po inoviranju v tem sektorju je torej več kot očitna, vendar, kot je bilo omenjeno zgoraj, se ta potreba razlikuje
od države do države. Če pogledamo pet držav, ki so vključene v projekt iForest, je brez dvoma najboljša Nemčija. V
Nemčiji gozdarstvo igra pomembno bodočo vlogo v gospodarstvu, še posebej na področju pridobivanja čiste energije.
Nemški gozdarski sektor je tako precej visoko razvit in dejansko zaposluje več delavcev kot proizvodnja industrija in se
zanaša na dobro organiziran sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, medtem ko je sistem izobraževanja s
področja upravljanja z inovacijami še precej nerazvit, ker se gozdarstvo tradicionalno uvršča med komercialne
dejavnosti. Posledično se bo projekt iForest v Nemčiji osredotočil bolj v izboljšanje inoviranja kot gonilno silo
trajnostnega razvoja in v spodbujanje inovacijske kulture v tem sektorju.
Medtem ko bo poudarek Nemčije krepitev že dobro strukturiranih značilnosti v gospodarskem sektorju, bo poudarek
Bolgarije, Grčije, Slovenije in Španije predvsem na okrevanju gospodarstva. Dejstvo je, da so bile vse te države močno
prizadete v obdobju ekonomske krize. Čeprav je med njimi kar nekaj razlik, pa so vse ostale države veliko bolj prizadete
kot Nemčija. Zato upravljavce gozdarskega sektorja večinoma zanimajo kratkoročna vprašanja, kot je na primer
preživetje na vedno bolj konkurenčnem in kompleksnem trgu. V tem kontekstu lahko inoviranje igra pomembno vlogo.
Dejstvo ostaja, da je večina podjetnikov, ki so sodelovali pri izvedbi analize skupine iForest, dodelila velik pomen
raziskavam in razvoju ter inoviranju in se strinjala, da so to koraki k novim gospodarskim in poslovnim vzorcem. Vendar
pa je ustrezna opredelitev "inoviranja" še vedno neznana in ukrepi, ki bi vzpostavili ustrezen načrt inoviranja, še vedno
nejasni.
Vsem pa je jasno, da je inoviranje ključnega pomena za strategijo izhoda iz
trenutne gospodarske krize in za izboljšanje trajnostne in "zelene"
gospodarske rasti. Toda inovacijske poti se od države do države razlikujejo
glede na specifične pogoje na trgu ter glede na socialno-ekonomsko osnovo.
Na primer v Španiji in Bolgariji je osrednja točka osredotočenje na okrevanje
po gospodarski krizi in prizadevanje za boljšo prihodnost gospodarstva, v
Grčiji bi se morali osredotočiti na pozornost javne uprave, politični sistem pa
bi moral posvetiti več pozornosti gozdarskemu sektorju, medtem ko je jasno,
da je v Sloveniji nujni predpogoj za vzpostavitev načrta inoviranja, analiza.
Tako lahko zaključimo, da mora projekt iForest oblikovati fleksibilno in
konkretno orodje, ki se bo lahko spopadlo z zgoraj navedenimi zahtevami in
potrebami gozdarskega sektorja. Značilnosti in vsebino končnega produkta
bodo razvili partnerji v projektu, v skladu z rezultati analize, katere končno
poročilo je na voljo na uradni spletni strani projekta (www.iforest.eu).

Intervju z go.
Jano Jazbec
iz podjetja Tajfun
Planina d.o.o.

(Podjetje Tajfun Planina d.o.o. je
inovativni razvijalec in proizvajalec
gozdarske mehanizacije.)

1. Kaj inovativnost pomeni v gozdnem sektorju? Ali
znajo podjetja v tem sektorju upravljati
inovacijske procese?

za krepitev panoge same, ampak tudi za oživljanje in
krepitev celotnega slovenskega gospodarstva.

Inovativnost v gozdarski panogi označuje uvajanje
novosti, ki jih na trg plasirajo gozdarski akterji. Pojavlja se
lahko v obliki novih proizvodov oz. storitev, novih
tehnologij in proizvodnih procesov, novega načina
nastopanja na trgu, novih organizacijskih oblik in tako
naprej.
V Sloveniji je inovativnost podjetij v gozdarskem sektorju
zelo odvisna od sprememb v delovanju organizacij
javnega sektorja, ki narekujejo pravila delovanja v tej
panogi in skupaj s gozdarskimi podjetji soustvarjajo
inovacijski sistem. S pomočjo tega zasebna podjetja
pridobivajo ustrezna znanja in spodbude, ki povečujejo
inovativnost v njihovem delovanju. Ker je trenutno
inovativnost slovenskih podjetij v gozdarstvu kljub
nekaterim izjemam v povprečju relativno nizka, imajo
slovenska podjetja v tem sektorju v tem pogledu še veliko
neizkoriščenih priložnosti.

3. Katere so glavne inovacijske potrebe podjetja v
gozdnem sektorju?
Za krepitev in razvoj gozdarskega sektorja so dobrodošle
kakršnekoli inovativne rešitve na vseh nivojih gozdarskih
podjetij, tako na nivoju novih tehnoloških rešitev,
organiziranosti, razvoja izdelkov, širjenju poslovne
mreže… Morebitne priložnosti za takšne inovacije podjetje
najlažje ugotovi z analizo trga in konkurence ter tako
poišče morebitne niše, na osnovi katerih potem začrta
smer razvoja inovacij.”

2. Glede na trenutne gospodarske okoliščine,
kakšno vlogo ima lahko inovativnost pri krepitvi
gozdarskega sektorja?
Tako kot v vseh drugih gospodarskih sektorjih, ima tudi v
gozdarstvu inovativnost zelo pomembno vlogo in je
gotovo eden izmed bistvenih pogojev za dolgoročno
ohranjanje konkurenčnosti podjetij in ne nazadnje tudi
njihovo preživetje. Sploh v trenutnih gospodarskih
okoliščinah, ki jih že lep čas zaznamuje recesija, je
inovativnost tudi v gozdarskem sektorju eden izmed
pogojev za premagovanje gospodarske krize.
Čeprav ima Slovenija v gozdarski panogi dolgoletno
tradicijo, pa je položaj gozdarstva kot tudi
lesnopredelovalne industrije s katero sovpada, po mnenju
številnih strokovnjakov, kritičen. Razlog je predvsem v
neizkoriščenosti slovenskih gozdov, ki je posledica
predvsem velike razdrobljenosti zasebnih gozdov,
zaostanka v razvoju gozdarske in lesnopredelovalne
dejavnosti, nekonkurenčnosti in seveda splošna
gospodarska kriza. Prav ta neizkoriščenost potencialov v
slovenski gozdarski panogi pa bi ob inovativnih pristopih
akterjev v gozdarstvu lahko pomenila priložnost ne samo

4. Po vašem mnenju, v katera področja v gozdnem
sektorju
je potrebno
usmeriti
nadaljnja
prizadevanja za rast in razvoj podjetij?
Glede na ugotovitve, da je v Sloveniji gozdarska panoga
dokaj slabo razvita in da je eden izmed razlogov za to
prav velika neizkoriščenost gozdnih potencialov, bi morali
v sklopu slovenskega gozdarskega sektorja oživiti
lesnopredelovalno
industrijo,
ozavestiti
posamezne
lastnike gozdov o vrednosti lesa kot materiala, vsekakor
pa bi moral inovacijski sistem, v katerem delujejo
gozdarska podjetja in javne gozdarske organizacije
poskrbeti za razvoj učinkovitega pretoka informacij in
znanj s tega področja, poskrbeti za ustrezen razvoj novih
tehnoloških rešitev, pri katerih bi upoštevali tudi ustrezna
ekološka vprašanja in razvoj inovativnega komuniciranja
gozdarskih podjetij s trgom.

5. Ali lahko projekti za spodbujanje ustvarjalnosti
in inovativnosti (kot npr. iForest in temu projektu
podobni) pripomorejo k razvoju in rasti podjetij v
gozdnem sektorju? Če da, kako?
Projekti kot so iForest in podobni gotovo pozitivno vplivajo
tudi k razvoju in rasti podjetij v gozdnem sektorju, saj
omogočajo izmenjavo
informacij o tem, kakšna
razmišljanja in pristope uporabljajo in s kakšnimi problemi
pri razvoju gozdarstva se srečujejo strokovnjaki
gozdarskega sektorja v drugih deželah, kulturnih območjih
in trgih. Te podatke lahko strokovnjaki nato vrednotijo in
ugotavljajo razloge za določene razlike med posameznimi
območji, na podlagi teh izsledkov pa lahko oblikujejo
nadaljnje smernice svojega razvoja.

