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PAVLE SICHERL

RAZLIKE V STOPNJI RAZVOJA IN POLOŽAJ
SLOVENIJE V EVROPI 

RAZLIKE V STOPNJI GOSPODARSKEGA RAZVOJA MED DRŽAVAMI HWF

Že v prejšnjih poglavjih se je pokazalo, da med državami, ki sodelujejo v
projektu HWF, obstajajo znatne razlike glede strukturnih značilnosti celo
pri širših sektorjih, kot so kmetijstvo, industrija in storitve. Vse analizira-
ne države kandidatke so v socialističnem ekonomskem sistemu doživele
obdobje hitre industrializacije ter skušale zmanjšati razlike v razvoju v
primerjavi z razvitimi državami. Ta proces sta prekinila dva glavna de-
javnika, naraščajoča neučinkovitost sistema in pozneje sprememba poli-
tičnega in ekonomskega sistema. Med dvema skupinama držav HWF:
Nizozemsko, Švedsko in Veliko Britanijo, ki sodijo k vodilnim razvitim
kapitalističnim državam, ter petimi državami kandidatkami, ki so v pro-
cesu tranzicije v nov sistem, sta torej dve pomembni razliki.

Prva pomembna razlika je v stopnji gospodarskega razvoja in v življenj-
skem standardu, ki sta rezultat zgodovinskih razmer, in ta razlika je v
mnogih vidikih celo narasla v obdobju tranzicije. Druga razlika je dejs-
tvo, da je bil razvoj teh treh razvitih držav neprekinjen, z definiranim
sistemom in brez večjih prevratov. 

Kar se tiče kvantitativnih indikatorjev stopnje razvoja, je BDP na prebi-
valca po kupni moči najpogosteje uporabljen indikator dosežene stopnje
ekonomskega razvoja. Statistične razlike tega indikatorja za osem držav,
ki sodelujejo v projektu HWF, prikazuje zadnja vrstica v tabeli 5.1. Po
Eurostatovih podatkih je raven BDP na prebivalca (po kupni moči) leta
2001 znašala 112 % povprečja EU 15 za Nizozemsko, 100 % za Švedsko in
Veliko Britanijo, 69 % za Slovenijo, 57 % za Češko, 51 % za Madžarsko, 
28 % za Bolgarijo in 25 % za Romunijo. Če razdelimo osem sodelujočih
držav po BDP na prebivalca po kupni moči, nastanejo tri skupine s pre-
cejšnjimi razlikami v velikosti indikatorja: v prvo skupino spadajo Nizo-
zemska, Švedska in Velika Britanija, v drugo Slovenija, Češka in Madžar-
ska, v tretjo pa Bolgarija in Romunija. 
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Poleg statičnih mer razlik se razlike lahko merijo tudi s časovne perspek-
tive. Metodološki dodatek v prilogi razlaga glavne značilnosti časovne
distance (S-distance) kot nove metode primerjalne analize, ki je bila
predstavljena med drugim tudi na XV. svetovnem kongresu sociologije v
Brisbanu (Sicherl, 2002a). Časovna distanca v splošnem pomeni razliko v
času med dvema dogodkoma. S-distanca pa je posebna kategorija časov-
ne distance, ki je definirana za dano raven indikatorja. V nasprotju s sta-
tičnimi merami, ki so definirane glede na določeno časovno enoto, je 
S-distanca definirana za določeno raven indikatorja in meri razliko v
času, ko primerjani enoti dosežeta dano raven opazovanega indikatorja.
Tako določeno distanco v času (npr. število let, mesecev, dni, itd.) upo-
rabljamo kot dinamično (časovno) mero neenakosti med opazovanima
enotama podobno, kot določeno razliko (absolutno ali relativno) v dolo-
čenem trenutku uporabljamo kot statično mero razlik med opazovanima
enotama. 

Da bi izračunali ocene ustreznih časovnih distanc, je treba uvesti nekate-
re aproksimacije, ker potrebne serije BDP na prebivalca po kupni moči 
v stalnih cenah uradno še niso objavljane. Tabela 5.1 kaže preračunane
podatke, ki jih bomo uporabljali za računanje ex post časovnih distanc.
Prvič, trend v BDP na prebivalca za EU 15 je izračunan s pomočjo časov-
nih serij BDP v stalnih cenah in časovnih serij o gibanju prebivalstva (Eu-
ropean Commission, 2001) in poznejših podatkov, celotna serija je trans-
formirana tako, da je baza 2001 = 100. To ni trend po kupni moči, temveč
njegova aproksimacija. S pomočjo te serije so obstoječe serije BDP na
prebivalca v tekočih cenah in po tekoči pariteti kupne moči za obdobje
1990–2001 za države kandidatke in za obdobje 1960–2001 za tri sodelujo-
če države EU (ti podatki, izraženi v odstotkih glede na povprečje EU 15,
so na voljo v raznih številkah publikacije European Economy) v tabeli 5.1
transformirani na bazno leto 2001.

Na levi strani slike 5.1 je prikazano izračunavanje ustreznih časovnih 
distanc (S-distanc) za ravni dohodka per capita za leto 2001 za države
HWF. Logika izračunavanja ex post časovne distance, ki temelji na zna-
nih podatkih v preteklosti, uporablja zgodovinsko časovno serijo za BDP
na prebivalca za EU 15 in ugotavlja, v katerem letu je bil v EU 15 isti
odstotek vrednosti za EU 15 za leto 2001, kot je vrednost indikatorja za
Slovenijo za leto 2001, izražena glede na vrednost EU 15 v tem letu. Z
drugimi besedami, če je po podatkih Eurostata BDP na prebivalca v Slo-
veniji v letu 2001 znašal 69 % vrednosti EU 15 v tem letu, iščemo v časov-
ni seriji indikatorja za EU 15 tisto leto, v katerem je ta vrednost znašala
približno 69 % vrednosti EU 15 za leto 2001. To vrednost je povprečje EU
15 doseglo približno v letu 1983 (glej tabelo 5.1), kar pomeni, da vrednost
ex post S-distance znaša približno 18 let. Torej je približno isto raven
BDP na prebivalca povprečje EU 15 doseglo pred 18 leti (v letu 1983 v
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Tabela 5.1 Aproksimacija časovnih serij realnega BDP po kupni moči na
prebivalca (EU 15 2001 = 100)

Leto EU 15 S NL UK SI CZ HU BG RO
1960 35.9 44.2 40.3 44.1
1961 37.5 46.5 41.1 45.2
1962 38.9 48.2 42.1 45.2
1963 40.2 49.6 43.0 46.7
1964 42.2 53.4 45.9 48.8
1965 43.6 55.0 47.7 49.8
1966 45.0 55.6 48.3 50.5
1967 46.2 57.0 50.3 51.3
1968 48.3 58.8 53.0 53.1
1969 50.9 61.3 55.8 54.0
1970 53.0 64.6 58.3 55.0
1971 54.4 64.8 60.1 55.8
1972 56.4 66.1 61.3 57.6
1973 59.4 68.6 63.9 61.3
1974 60.2 70.5 65.9 60.4
1975 59.7 72.0 65.5 60.4
1976 62.1 72.5 68.0 61.8
1977 63.5 71.1 69.2 63.1
1978 65.2 72.1 70.4 65.4
1979 67.3 74.8 71.5 67.1
1980 68.0 75.9 71.8 65.9
1981 67.8 75.8 70.9 65.0
1982 68.2 76.4 69.7 66.1
1983 69.3 77.7 70.6 68.3
1984 70.7 80.8 72.6 69.8
1985 72.3 82.1 74.5 72.0
1986 74.3 83.8 76.1 74.9
1987 76.2 86.1 76.6 78.2
1988 79.2 87.6 78.1 81.9
1989 81.6 89.1 81.3 83.4
1990 83.4 89.3 84.1 83.4
1991 84.2 87.9 86.1 81.6
1992 84.6 84.0 86.4 82.7
1993 83.8 82.4 87.0 82.9 51.9 49.4 37.7 23.5 25.1
1994 85.9 84.1 89.8 84.5 55.0 51.6 38.7 24.1 26.6
1995 87.8 88.2 93.6 83.9 57.1 54.5 39.5 24.6 28.1
1996 89.1 88.0 93.3 87.4 59.7 57.0 41.0 22.3 30.3
1997 91.4 88.6 95.9 90.8 62.1 57.6 42.9 21.0 28.3
1998 93.7 92.8 105.9 95.6 63.7 56.2 45.9 21.6 25.3
1999 95.8 97.1 109.5 96.5 65.2 56.5 47.9 26.8 23.0
2000 98.8 99.8 111.5 98.7 67.2 55.3 50.4 26.7 23.7
2001 100.0 100.3 112.3 100.3 69.0 57.0 51.0 28.0 25.0
Vir: Za časovno serijo za EU 15 za BDP na prebivalca v stalnih cenah European Commission (2001), za države kandidatke Euro-
stat (2002a). Za razlago postopka izračunavanja glej tekst.
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primerjavi z letom 2001 za Slovenijo). Za države kandidatke v projektu
HWF ustrezne vrednosti časovnih distanc znašajo za Češko 29 let, za
Madžarsko 32 let, medtem ko za Bolgarijo in Romunijo znaša časovna
distanca več kot 40 let. Vrednost povprečja EU 15 v letu 1960 je znašala
36 % vrednosti za EU 15 v letu 2001, kar pomeni, da sedanje vrednosti
BDP na prebivalca za Bolgarijo in Romunijo (28 % oziroma 25 %) te ravni
še ne dosegata in je torej ex post S-distanca večja kot 40 let.

Slika 5.1 je tudi empirični primer pomembnega razlikovanja med ex post
S-distanco (katere ocena temelji na znanih podatkih iz preteklosti) in ex
ante S-distanco (ki predstavlja oceno vrednosti S-distance na podlagi sce-
narijev oziroma projekcij v prihodnost). Glavna razlika je torej v tem, da
se nanašajo na različna obdobja, preteklost in prihodnost. Ex post S-di-
stanca pripada domeni statističnih mer, ki temeljijo na znanih dejstvih;
ex ante S-distanca pa je pomembna za opisovanje bodočih sprememb
vrednosti časovne distance kot rezultatov alternativnih scenarijev politik
in ukrepov za bodoče obdobje. V tem delu bomo pretežno uporabljali 
S-distanco kot deskriptivno statistično mero na podlagi znanih dejstev v
preteklosti. Taka aplikacija časovne distance omogoča dodatno informa-
cijo o tem, v kateri časovni točki oziroma časovnem obdobju je za dani
indikator za primerjavo izbrana bazična država, regija ali druga enota
opazovanja imela isto raven tega indikatorja, kot ga ima primerjana
enota v sedanjosti. To nam daje informacijo o velikosti časovne prednosti
ali časovnega zaostanka med primerjanima enotama za izbrano raven
indikatorja kot eno od več možnih perspektiv analiziranja velikosti razlik
v razvoju in blaginji. Zato koncept časovne distance in ustrezno operativ-
no statistično mero S-distanco lahko uporabljamo kot dodatno analitično
metodo na številnih področjih in za veliko število indikatorjev.

Na desni strani slike 5.1 je prikazan primer možne uporabe ex ante S-di-
stance kot analitičnega in prezentacijskega instrumentarija za opisovanje
časovne perspektive rezultatov scenarijev bodočega razvoja. Bodoče
časovne distance za raven BDP na prebivalca za EU 15 za leto 2001 so
izračunane na podlagi ene od možnih predpostavk, da bi po takem sce-
nariju BDP na prebivalca v vseh HWF-državah kandidatkah naraščal po
4 % na leto. Če bi se tak scenarij uresničil, bi Slovenija sedanjo vrednost
povprečja EU 15 za leto 2001 dosegla okoli leta 2010, kar pomeni, da bi
na opazovani ravni indikatorja bodoča vrednost časovne distance za Slo-
venijo znašala okoli 9 let. Ker nismo sočasno predstavili tudi scenarija za
rast BDP na prebivalca za povprečje EU 15 v prihodnosti, seveda ni mo-
goče izračunati, kakšna bi bila absolutna razlika ali razlika v odstotkih
med povprečjem EU 15 in Slovenijo v letu 2010. Za tako oceno bi morali
dodati še scenarij za EU 15. Vidimo, da že s prvo predpostavko doseže-
mo oceno ene od razsežnosti razlik v letu 2010, to je, da bi se v tem pri-
meru časovna distanca med Slovenijo in povprečjem EU 15 zmanjšala s

XFLEKSIBILNOST DELA – PRIMERJALNA ANALIZAX



135
XRAZLIKE V STO

PN
JI RAZVO

JA IN
 PO

LO
ŽAJ SLO

VEN
IJE V EVRO

PIX

Slika 5.1 Ocene časovne distance v letu 2001 in časovne distance (projekcija) na ravni povprečja
BDP na prebivalca za EU 15 za 2001 (Scenarij: stopnja rasti v izbranih državah je 4 %)
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sedanjih 18 let na 9 let. Ustrezne vrednosti ex ante časovnih distanc bi na
ravni povprečja EU 15 za 2001 znašale za Češko 15 let in Madžarsko 17
let; na tej ravni pa bi časovni distanci za Bolgarijo in Romunijo po tej
predpostavki znašali 32 let in 38 let. Računanje, koliko let bi bilo potreb-
no za te države, da bi dosegle dano raven indikatorja (v našem primeru
povprečja za EU 15 za leto 2001), je preprosta vaja v algebri, ki se običaj-
no uporablja za prikazovanje takih možnosti. V okviru konceptualne
zgradbe časovne distance kot dodatne statistične mere razlik v razvitosti
in blaginji pa imajo tako izračunane vrednosti še dodaten pomen, pred-
stavljajo namreč ocenjene bodoče vrednosti časovnih distanc za dano
raven indikatorja za izbrani scenarij razvoja.1

Kot je podrobneje razloženo v metodološkem dodatku o časovni distanci,
namen časovne distance ni nadomestiti sedaj prevladujočih statičnih
mer razlik v razvoju, kot sta absolutna ali relativna razlika v določenem
časovnem trenutku (razmerje ali razlika v odstotkih) v primeru primerja-
ve dveh ali več enot (pri primerjavi večjega števila enot ustrezne statistič-
ne mere, kot so npr. Ginijev koeficient, Theilov indeks, Lorenzova krivu-
lja ali koeficient variacije). Namen časovne distance je dodatna perspek-
tiva, ki omogoča izražanje še ene od razsežnosti razlik, in to v časovnih
enotah, ki so lahko razumljive vsem, politikom, menedžerjem, medijem,
skratka vsem slojem prebivalstva. Osnovna teoretska predpostavka
novega pristopa je v tem, da je za bolj realistično oceno občutka celotne
velikosti razlik med primerjanimi enotami treba obravnavati obe razsež-
nosti razlik, tako statične razlike v določenem trenutku kot tudi časovne
distance za določeno raven indikatorja.

POLOŽAJ SLOVENIJE V EVROPI

Analizo indikatorja BDP na prebivalca kot enega najbolj pogosto uporab-
ljanih indikatorjev pri razpravi o politiki in strategiji razvoja ter pri ana-
lizi stopnje razvoja je treba dopolniti še z analizo nekaterih drugih indi-
katorjev, saj BDP na prebivalca ne more biti reprezentativni indikator za
celoten nabor relevantnih vprašanj razvoja in blaginje.

XFLEKSIBILNOST DELA – PRIMERJALNA ANALIZAX

1 Te projekcije pomenijo ocene bodočih vrednosti časovne dimenzije neenakosti za
dano raven indikatorja. Če bi želeli dobiti tudi projekcijo statične relativne razlike s
povprečjem EU 15 v prihodnosti, bi morali uvesti še drugo predpostavko o prihodnji
stopnji rasti BDP na prebivalca za EU 15.
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Tabela 5.2 Velikost razvojnih vrzeli med Slovenijo ter EU 15 in izbranimi
državami EU, merjena s časovno distanco v letih, 
Slovenija = 0 (časovna distanca: – časovna prednost pred 
Slovenijo, + časovni zaostanek za Slovenijo)

Indikator EU 15 NL S UK E P EL
1 BDP na prebivalca – 18 – 24 – 28 – 18 – 5 – 2 1
2 BDP na zaposlenega – 18 – 18 – 13 – 15 – 17 4 – 4
3 izvoz na prebivalca – 4 – 25 – 17 1 5 8 15
4 uvoz na prebivalca – 2 – 23 – 7 – 1 4 4 8
5 pričakovana življ. doba (ženske) – 12 – 21 – 17 – 6 – 18 – 1 – 12
6 preživetje dojenčkov 0 0 – 7 5 – 1 5 6
7 PC-ji na prebivalca – 1 – 4 – 5 – 3 4 5 6
8 mobilni telefoni na prebivalca 0 0 0 0 1 0 0
9 gostiteljski računalniki na prebivalca – 4 – 5 – 6 – 4 0 – 1 0
10 avtomobili na prebivalca – 6 1 – 2 0 – 1 6 13
Vir: lastni izračuni (zaokroženi na cela leta) na podlagi podatkovnih virov, navedenih v tabeli 5.3

Tabela 5.3 Velikost razvojnih vrzeli med Slovenijo ter EU 15 in izbranimi
državami EU, merjena s procentualno razliko okoli leta 2001
(v odstotkih od Slovenije kot baze) 

Indikator EU 15 NL S UK E P EL
1 BDP na prebivalca 45 63 45 45 20 7 – 3
2 BDP na zaposlenega 39 33 26 30 27 – 10 15
3 izvoz na prebivalca 32 154 135 – 8 – 31 – 46 – 74
4 uvoz na prebivalca 18 130 67 5 – 20 – 22 – 39
5 pričakovana življ. doba (ženske) 3 2 4 1 5 0 2
6 preživetje dojenčkov 0 0 0 0 0 0 0
7 PC-ji na prebivalca 9 55 104 33 – 39 – 57 – 71
8 mobilni telefoni na prebivalca – 5 – 3 1 3 – 14 2 – 1
9 gostiteljski računalniki na prebivalca 138 1000 330 151 – 10 61 – 9
10 avtomobili na prebivalca 12 – 3 5 1 2 – 23 – 37
Podatkovni viri: Eurostat, European Commission, OECD, ITU, WIIW, Statistični urad Republike Slovenije

Tabeli 5.2 in 5.3 prikazujeta rezultate primerjalne analize Slovenije z EU
15 in izbranimi državami v obeh omenjenih razsežnostih za deset indi-
katorjev z različnih področij: ekonomski indikatorji (indikatorji 1 do 4),
socialni indikatorji (indikatorja 5 do 6), indikatorji komunikacij in infor-
macijske infrastrukture (indikatorja 7 do 9) ter indikator mobilnosti (in-
dikator 10). Tako vidimo, da z dodatno uporabo časovnih distanc nismo
nič izgubili pri informaciji, ki jo imamo o razlikah v odstotkih, temveč le
pridobili še eno dodatno časovno dimenzijo razlik.2

XRAZLIKE V STOPNJI RAZVOJA IN POLOŽAJ SLOVENIJE V EVROPIX

2 Časovne distance v sliki 5.2 so za države, katerih vrednosti so bile v letu 2001 pod
vrednostjo za Slovenijo, izračunane za raven BDP na prebivalca v teh državah v letu
2001; za države, ki so bile nad vrednostjo za Slovenijo, pa je časovna prednost izraču-
nana za raven Slovenije v letu 2001. 
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Čeprav seveda ta izbor indikatorjev ne pokriva vseh relevantnih področij
(manjkajo npr. indikatorji s področja okolja, zaposlenosti, institucional-
nih oblik itd.) oziroma drugih alternativnih relevantnih indikatorjev,
vseeno pomeni pomemben širši pogled na položaj Slovenije v Evropi v
dveh pogledih. Prvič, poleg običajnih statičnih mer razlik so dane tudi
ocene časovnih prednosti oziroma časovnih zaostankov, ki na operativni
ravni kažejo na dejstvo, da razvoja kot multidimenzionalne in dolgoroč-
ne kategorije in razvojnih vrzeli v hitro se spreminjajočem svetu ne mo-
remo meriti samo v eni perspektivi. Drugič, ocena velikosti in pomem-
bnosti razvojnih vrzeli se med področji lahko bistveno razlikuje, če kot
analitični instrumentarij uporabljamo statične statistične mere razlik ali
pa časovne distance. To pa pomeni, da je treba za koncipiranje ustrezne
strategije in politik, za spremljanje njihovega uresničevanja in za dialog v
družbi o razvojnih vprašanjih uporabljati skupaj obe dimenziji. 

Podrobnejši rezultati položaja Slovenije glede na EU 15 in nekatere posa-
mezne države EU in države kandidatke so navedeni v Sicherl (2002b). V
zgornjih tabelah so prikazani le sumarni rezultati za primerjavo Sloveni-
je s povprečjem EU 15, tremi razvitimi državami HWF (Nizozemska,
Švedska in Velika Britanija) ter tremi najmanj razvitimi državami v seda-
nji EU 15 (Španija, Portugalska in Grčija) v omenjenih dveh dimenzijah:
časovne distance in procentualne razlike v določenem času (tj. okoli leta
2001, odvisno od razpoložljivosti podatkov).3 Prikazani tabeli omogočata
nadaljnjo analizo v dveh pogledih: primerjavo med državami za določen
indikator v obeh dimenzijah razvojnih vrzeli oziroma primerjavo zao-
stankov in prednosti med Slovenijo in posamezno državo za velikost
razvojnih vrzeli med posameznimi indikatorji (tj. v splošnem med posa-
meznimi relevantnimi področji). 

Če se najprej osredotočimo na primerjave Slovenije s povprečjem EU 15,
vidimo, da so za izbrani niz desetih indikatorjev največji časovni zao-
stanki pri BDP na prebivalca po kupni moči in indikatorju produktivno-
sti na makro ravni (BDP na zaposlenega), kar ponazarjata sliki 5.2 in 5.3.
Za ta dva indikatorja časovni zaostanek znaša okoli 18 let.4 Glavni prob-
lem približevanja povprečju EU 15 je na ekonomskem področju, pri po-
večanji produktivnosti slovenskega gospodarstva. To približevanje ne bo
preprosto. Doslej najbolj učinkovit proces približevanja je v bližnji prete-
klosti pokazala Irska, ki je za približno enak odstotek zaostajanja v BDP
na prebivalca potrebovala samo okoli 6 let, da je dosegla povprečje EU

XFLEKSIBILNOST DELA – PRIMERJALNA ANALIZAX

3 Vrednosti indikatorjev za življenjsko dobo žensk in preživetje dojenčkov se nanašajo
na leto 2000, za avtomobile na prebivalca na leto 1999. Vrednosti za ostale analizirane
indikatorje se nanašajo na leto 2001, razen za nekatere države, kjer vrednosti za leto
2001 še niso bile na voljo.

4 Zanimivo pa je pogledati ta časovni zaostanek še v drugi perspektivi. Sicherl (2002c) je
pokazal, da je za BDP na prebivalca po kupni moči časovni zaostanek Slovenije za pov-
prečjem EU 15, ki je okoli 18 let, približno enak zaostanku povprečja EU 15 za ZDA. 
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Slika 5.2 Razlike v dveh dimenzijah: statične razlike in časovne distance med EU 15 in Slovenijo
za izbrane indikatorje okoli leta 2001
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Slika 5.3 Časovne distance med Slovenijo in povprečjem EU 15 okoli 2001 (Slovenija = 0)
S-distanca v letih, – časovna prednost, + časovni zaostanek EU 15
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15. Seveda pa je Irska dosegala v ustreznem obdobju bistveno višje stop-
nje rasti kot Slovenija, pri čemer je bil družbeni konsenz v razvoju še po-
membnejši dejavnik dohitevanja kot pa dodatna sredstva EU.5 Irska ima
najmanj trikrat večjo vrednost izvoza na prebivalca kot Slovenija in je v
tem indikatorju najmanj 13 let pred Slovenijo, in to po irskih stopnjah
rasti izvoza, s katerimi se Slovenija ne more primerjati. Jasno je, da če
Sloveniji ne bo uspelo doseči dejanskega razvojnega konsenza in sočasno
bistveno popraviti skupine indikatorjev, ki se nanašajo na vlado, interna-
cionalizacijo in finance,6, ne more niti približno računati na irski trend
približevanja povprečju EU 15. 

Oceni o pomembnosti razvojnih vrzeli glede indikatorjev BDP na prebi-
valca po kupni moči in BDP na zaposlenega se ne razlikujeta bistveno
glede na časovno distanco oziroma procentualno razliko v določenem
trenutku (pri procentualnih razlikah samo indikator gostiteljski računal-
niki7 na prebivalca kaže še bistveno večjo vrzel kot omenjena dva indika-
torja), za nekatera druga področja pa se sklepi o velikosti razvojnih vrzeli
za različne indikatorje bistveno razlikujejo, kar kaže tudi slika 5.2. Naj-
bolj drastičen primer glede na velikost razvojnih razlik med Slovenijo in
povprečjem EU 15 sta oceni za indikator pričakovana življenjska doba
(ženske) kot enega od pomembnih sintetičnih indikatorjev ter za indika-
tor gostiteljski računalniki na prebivalca. Če bi ostali pri običajnem nači-
nu primerjave med procentualnimi razlikami v določenem času, bi bila
odločitev zelo preprosta. Vrednost indikatorja gostiteljski računalniki na
prebivalca je za povprečje EU 15 več kot dvakrat višja od vrednosti za
Slovenijo, vrednost indikatorja pričakovana življenjska doba (ženske) za
povprečje EU pa je le za 3 % večja kot za Slovenijo. Če bi se ravnali po
običajnih statičnih statističnih merah, bi lahko menili, da so razlike pri
življenjski dobi zanemarljive. Če pa primerjamo časovni distanci za ta
dva indikatorja, se slika bistveno spremeni. Časovno zaostajanje pri pri-
čakovani življenjski dobi za ženske znaša 12 let, pri gostiteljskih računal-
nikih na prebivalca pa manj kot 4 leta. Očitno so težave pri približevanju
povprečju EU 15 na teh področjih različne. Kvalitativni zaključki, ki te-
meljijo hkrati na obeh dimenzijah razvojnih razlik in ne le na običajnih
procentualnih razlikah v določenem trenutku, lahko zato vodijo do bis-
tveno drugačnih opažanj in odločitev v strategiji razvoja. 

Če se še nekoliko zadržimo pri primerjavi Slovenije s povprečjem EU 15,
lahko vidimo, da pri povečevanju produktivnosti in blaginje in s tem
zmanjševanju razvojnih vrzeli glede na Evropo pomembno oviro pomeni
stanje glede tako imenovanega “človeškega faktorja”. Prvi primer je bil
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5 Glej Sicherl (2002d).
6 Rezultati IMD (Lausanne) že več let kažejo na bistveno zaostajanje v teh kategorijah. 
7 V podatkovnih bazah je originalni izraz v angleškem jeziku “Internet host”, izraz v slo-

venskem jeziku je povzet po Raziskovalnem poročilu RIS (2000).
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že naveden, pričakovana življenjska doba nedopustno veliko zaostaja
tako za povprečjem EU 15 kot tudi za posameznimi državami. Časovna
distanca kaže, da je bila sedanja vrednost za Slovenijo v državah HWF
dosežena na Nizozemskem že pred 23 leti, na Švedskem pred 17 leti in
pred 6 leti v Veliki Britaniji; tudi manj razvite sredozemske države EU
nas bistveno prekašajo v tem pogledu, vrednost za Slovenijo je bila v
Španiji dosežena že pred 18 leti, v Grčiji pa pred 12 leti. Seveda pričako-
vana življenjska doba ne izraža le stanja na področju zdravstva, ampak
so v njeni vrednosti izraženi rezultati mnogih drugih dejavnikov, kot so
način življenja, prehranjevalne navade in sociološki vzroki. To se vidi
tudi s pomočjo primerjave indikatorja preživetje dojenčkov (v pozitivno
smer obrnjen indikator umrljivosti dojenčkov), kjer je Slovenija na pov-
prečju EU 15 in jo od primerjanih držav bistveno prekaša le Švedska, ki
ima časovno prednost 7 let; od razvitih držav HWF je Slovenija na ravni
Nizozemske, Velika Britanija pa za 5 let zaostaja za Slovenijo. Slovenija
za razvitimi državami HWF bistveno zaostaja v odstotku prebivalstva s
končano terciarno stopnjo izobrazbe. Čeprav je število študentov v zad-
njih letih hitro naraščalo, ti trendi še niso mogli popraviti zanemarjanja
izobraževanja v preteklosti. Poleg te slabe startne osnove za vstop v bo-
dočo na znanju temelječo družbo še dodatno zbuja skrb podatek, da je v
mednarodni anketi o pismenosti odraslih velik del anketirancev v Slove-
niji izjavil, da nima namena, da bi se še naprej izobraževal in usposabljal.

Prikazana je tudi primerjava analiziranih deset indikatorjev s tremi manj
razvitimi državami v EU 15 okoli leta 2001 (slika 5.4). Primerjava s Špani-
jo, Portugalsko in Grčijo kaže, da se v teh indikatorjih Slovenija od njih
ne razlikuje bistveno, veliki so le zaostanki v času za Španijo pri produk-
tivnosti na zaposlenega ter za Španijo in Grčijo pri pričakovani življenj-
ski dobi. Prednost Slovenije pri izvozu in uvozu na prebivalca v teh pri-
merjavah je deloma rezultat velikosti Slovenije. Vsekakor pa ne sme
zakriti dejstva, da Slovenija bistveno zaostaja pri izvozu na prebivalca za
uspešnimi manjšimi evropskimi državami. V tabeli 5.2 vidimo, da je bila
sedanja vrednost izvoza na prebivalca v Sloveniji dosežena na Nizozem-
skem že pred 25 leti in na Švedskem pred 17 leti. 

To je izjemno alarmanten razkorak, ki ga metoda časovne distance jasno
izpostavi kot pomembno vprašanje strategije razvoja in bodočega gospo-
darskega uspeha v Evropi in v svetu. Prvič, velikokrat se namesto indika-
torja izvoz na prebivalca uporablja indikator delež izvoza v BDP, ki je pri
majhnih državah praktično vedno večji kot pri velikih, ter se tako razgla-
ša, kako velika in uspešna je vključenost slovenskega gospodarstva v
mednarodno menjavo. Drugič, na tem primeru lahko dodatno ponazori-
mo pomen ideje časovne distance kot dodatne metode v statistični anali-
zi, ki lahko pomembno dopolnjuje sklepe, ki jih napravimo na podlagi
drugih metod analize.
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Slika 5.4 Časovne distance med Slovenijo ter Španijo, Portugalsko in Grčijo okoli 2001 
(Slovenija = 0), S-distanca v letih, – časovna prednost, + časovno zaostajanje drugih
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V tabeli 5.3 razlike med Nizozemsko in Švedsko na eni strani in Sloveni-
jo na drugi strani so v odstotkih kar nekajkrat večje za indikator gosti-
teljski računalniki na prebivalca kot za izvoz na prebivalca. Tako bi na
podlagi običajnih statičnih primerjav menili, da je problem vrzeli v raz-
voju na področju interneta veliko težji in pomembnejši kot pri izvozu na
prebivalca ali pri BDP na zaposlenega ali na prebivalca. Časovne distan-
ce kažejo bistveno drugačno sliko in seveda navajajo na povsem drugač-
ne sklepe. Nizozemska in Švedska sta sedanje vrednosti BDP na zaposle-
nega ali na prebivalca ter izvoza na prebivalca dosegali že pred približno
dvema desetletjema, pri gostiteljskih računalnikih pa ta zaostanek znaša
okoli 5 let. Ugotovitev je jasna: za boljše razumevanje stanja in iz takega
razumevanja izvedene strateške sklepe moramo skupaj in hkrati uporab-
ljati različne statistične metode in mere; v našem primeru statične mere
razlik, stopnje rasti, pa tudi časovne distance,.

Sliki 5.5 in 5.6 sta primera dvodimenzionalnih grafikonov, kjer so soča-
sno prikazane razlike med Slovenijo in EU 15 v določenem trenutku v
navpični smeri in časovne distance v vodoravni smeri za indikatorja oseb-
ni računalniki na 100 prebivalcev in naročniki mobilne telefonije na 100
prebivalcev. V presečišču obeh osi je položaj Slovenije kot baze. Navpična
os kaže, za koliko odstotkov je vrednost indikatorja za EU 15 višja ali niž-
ja od ustrezne vrednosti za Slovenijo. V vodoravni smeri so enote na osi
leta, ki predstavljajo časovno prednost ali časovno zaostajanje EU 15
glede na ustrezno vrednost indikatorja za Slovenijo. Podrobnejša razlaga
o uporabljeni meri časovni distanci (S-distanci), ki omogoča dodatno ra-
zumevanje teoretske ideje o dvodimenzionalni percepciji velikosti vrzeli
oziroma razlik v stopnji razvitosti in blaginji med opazovanimi enotami in
konkretni načini njihovega izračunavanja, je v metodološkem dodatku.

Širša analiza za Ministrstvo za informacijsko družbo (Sicherl, 2002e) je
pokazala, da je Slovenija blizu povprečju EU 15 pri indikatorjih osebnih
računalnikov in uporabnikov interneta na 100 prebivalcev, pri številu na-
ročnikov mobilne telefonije je boljša od povprečja EU 15, pri gostiteljskih
računalnikih pa zaostaja. Pri zadnjih je Slovenija bolje začela kot nadalje-
vala. V splošnem je položaj Slovenije boljši pri manj zahtevnih področjih,
kot so mobilni telefoni, slabši pa pri bolj zahtevnih, kot so na primer go-
stiteljski računalniki na prebivalca. To pa kaže na nujno potrebne bistve-
ne izboljšave na teh področjih.

Tukaj dodatno primerjamo izbrana dva indikatorja, ki sta prikazana v sli-
kah 5.5 in 5.6, kot ilustracijo zgornjega sklepa in kot primer, ko izjemna
dinamika aplikacije nekaterih novosti v informacijski tehnologiji bistve-
no spreminja obstoječe razlike v statičnih merah in v časovni distanci.
Položaj Slovenije glede na osebne računalnike na 100 prebivalcev je v
zadnjih petih letih blizu povprečja EU 15. Slovenija je najboljša med 10
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Slika 5.5 Analiza razlik v dveh dimenzijah za osebne računalnike na 100 prebivalcev: statična
procentualna razlika in časovna distanca za EU 15 glede na Slovenijo
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Slika 5.6 Analiza razlik v dveh dimenzijah za naročnike mobilnih telefonov na 100 prebivalcev:
statična procentualna razlika in časovna distanca za EU 15 glede na Slovenijo
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državami kandidatkami in je pred Portugalsko, Italijo, Grčijo in Španijo.
V letu 1996 je bila vrednost tega indikatorja v EU 15 za 33 % višja kot v
Sloveniji. Do leta 1999 je Slovenija dosegla povprečje EU 15, pozneje pa
je spet nekoliko zaostala. Ocenjevanje njenega položaja glede na pov-
prečje EU 15 pa ne pomeni hkrati končnega cilja, h kateremu bi morali
stremeti. Časovni zaostanek v letu 2001 je za ZDA znašal osem let, za
Švedsko pa šest let. V tem indikatorju, ki je zelo pomemben tako za gos-
podarsko učinkovitost kot za izobraževanje in informiranost, Slovenija ni
pokazala kontinuirane sposobnosti dohajanja trendov v svetu, širitev
uporabe te tehnologije na čim večji delež prebivalstva in s tem ustvarja-
nja možnosti za hitro zmanjševanja vrzeli v razvoju.

Drugačna je zgodba z mobilnimi telefoni. Indikator število naročnikov
mobilne telefonije na 100 prebivalcev je eden od najbolj dinamičnih indi-
katorjev v zadnjih letih. Položaj Slovenije glede na ta indikator je zelo
ugoden: Slovenija je na osmem mestu med 25 primerjanimi državami. V
letu 2001 je ta vrednost 5 % višja kot povprečje EU 15, višja je ne le od
vseh držav kandidatk, ampak tudi od osmih držav EU. To je posledica
zelo hitre stopnje rasti, tudi v primerjavi z drugimi državami (Sicherl,
2002e). Začetno stanje je bilo drugačno, saj je bila v letu 1997 vrednost
za Slovenijo skoraj trikrat manjša od povprečja EU 15 (vendar je bila
časovna distanca zaradi izredno visoke stopnje rasti mobilne telefonije le
nekaj več kot dve leti ali približno enaka kot pri indikatorju osebni raču-
nalniki na 100 prebivalcev, kjer je bila statična razlika veliko manjša).
Dejstvo, da je vseh 25 evropskih držav v omenjeni analizi v časovnem in-
tervalu okoli treh let, je izjemna situacija, ki je povsem neprimerljiva z
ustreznimi časovnimi distancami za splošne ekonomske in socialne indi-
katorje, kot so na primer BDP na prebivalca ali pričakovana življenjska
doba. Položaj Slovenije je tu boljši kot na večini opazovanih področij in
ponoven primer izraženih preferenc potrošnim dobrinam, ki niso zelo
neposredno povezane z drugimi pomembnimi dejavniki za povečevanje
konkurenčne sposobnosti in trajnostnim razvojem Slovenije.

Skupaj z že prej omenjenimi problemi Slovenije, izpostavljenimi v med-
narodnih primerjavah IMD glede na skupine indikatorjev, povezanih z
vlado, internacionalizacijo in financami, te ugotovitve pomenijo, da tako
imenovani mehki razvojni faktorji pomenijo bistveno oviro pri hitrejšem
približevanju Slovenije povprečju EU 15. Nekateri že dolga leta poudarja-
mo pomen družbenega konsenza o razvoju za učinkovitost gospodarje-
nja in blaginjo. Poleg implementacijskega deficita se je treba odločneje
spopasti tudi s koordinacijskim deficitom v pripravi in uresničevanju
trajnostnega razvoja v Sloveniji (Sicherl, 2002d).

Položaj Slovenije v Evropi je analiziran kot kontekst, ki poleg institucio-
nalnih opredelitev pomembno vpliva na pojmovanje in stališča do atipič-
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nih oblik zaposlenosti. Ugotovljeni so bili dolgi časovni zaostanki na
področju produktivnosti, sektorske strukture gospodarstva, izvoza na
prebivalca in pričakovane življenjske dobe. Problemi s kvalitativnimi
dejavniki razvoja vključno z družbenim konsenzom o razvoju so žgoči in
napredek bo zahteval veliko časa, napora, volje in drugačnega načina
razmišljanja v vsej družbi. S stališča iskanja uravnoteženih pozitivnih in
negativnih vidikov fleksibilnih oblik dela za Slovenijo sta posebej zani-
miva primera Nizozemske in Švedske, kjer velik delež atipičnih oblik
dela sovpada z visoko stopnjo gospodarskega razvoja, visoko pričakova-
no življenjsko dobo in hitrim razvojem informacijske infrastrukture.
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