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PAVLE SICHERL

ČASOVNA DISTANCA (S-DISTANCA) 
KOT NOVA STATISTIČNA MERA RAZLIK 

V RAZVITOSTI IN BLAGINJI

UVOD

Namen metodološkega dodatka je omogočiti bralcu boljše razumevanje
uporabe metode časovne distance v poglavjih 4 in 5 ter pokazati možno-
sti uporabe te metodologije na številnih drugih področjih. Na tem mestu
se bomo osredotočili predvsem na idejo posebne kategorije časovne 
distance in na iz nje izhajajočo statistično mero S-distanco kot analitični
in prezentacijski pripomoček, ki omogoča dodaten pogled na problem in
vodi do dvodimenzionalnega koncepta razlik v razvoju in blaginji. Sicer
pa koncept časovne distance in S-distanca predstavljata veliko bolj splo-
šen generičen koncept in statistično mero, ki ju lahko apliciramo na šte-
vilne druge probleme v ekonomiji, politiki, poslovnem svetu in statistiki.
Ta koncept in statistična mera sta novost tudi v svetovni literaturi in
omogočata nadaljnje razširitve in uporabo na številnih področjih. Tako je
eden od vodilnih svetovnih ekonometrikov na področju časovnih serij,
profesor C. Granger, uporabil pojem časovne distance in S-distanco kot
eno od mer za ugotavljanje velikosti odstopanja dejanskih vrednosti od
ocenjenih vrednosti ter posledično za izboljševanja napovedovanja
časovnih serij (Granger and Jeon, 1997, 2002). 

Količina in dostopnost podatkov, zlasti pa možnosti njihove računalniške
obdelave, se spreminjajo z izjemno hitrostjo. Vse bolj jasno pa postaja
tudi dejstvo, da je korist za boljše odločanje v kritični meri odvisna od
tega, kar bi lahko imenovali ‘človeški vmesnik’: razumevanje informaci-
je, vsebovane v podatkih in obdelavah, ter komunikacija tega razumeva-
nja. Koncept časovne distance in njegove operativne statistične mere S-
distance predstavljata dve novosti v tem pogledu, ki ju lahko koristno
uporabimo tudi za boljše razumevanje problemov razvoja in neenakosti
in kot enega od dodatnih pripomočkov za seznanjanje javnosti s temi
problemi in za komunikacijo med vladnimi institucijami, gospodars-
tvom, družbenimi dejavnostmi in civilno družbo.
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DEFINICIJA IN NOV PRISTOP

Časovna distanca je v splošnem razdalja v času med dvema dogodkoma.
S-distanca pa je posebna kategorija časovne distance, ki je definirana za
dano raven spremenljivke (indikatorja).1 V nasprotju s statičnimi mera-
mi, ki so definirane glede na določeno časovno enoto, je S-distanca defi-
nirana za določeno raven spremenljivke in meri razliko v času, ko primer-
jani enoti dosežeta dano raven opazovane spremenljivke. Tako določeno
distanco v času (npr. število let, mesecev, dni, itd.) uporabljamo kot dina-
mično (časovno) mero neenakosti med opazovanima enotama v istem
smislu, kot določeno razliko (absolutno ali relativno) v določenem trenut-
ku uporabljamo kot statično mero razlik med opazovanima enotama.

Ko dve funkciji ali seriji s časovnimi subskripti primerjamo za dano
raven spremenljivke X, razlika v času med dobljenima vrednostima za
čas t1 in t2 predstavlja časovno distanco med tema dvema enotama za
dano raven spremenljivke X. Za dano raven spremenljivke XL, XL = Xi(ti)
= Xj(tj), S-distanco med enoto (i) in enoto (j) za dano raven XL napišemo
kot: 

Sij(XL) = ∆T(XL) = ti(XL) – tj(XL) (1)

kjer je T določen z XL. V posebnih primerih je T lahko funkcija ravni
spremenljivke XL, v splošnem pa lahko pričakujemo, da lahko dobimo
več vrednosti za čas T, kadar je bila dana raven spremenljivke dosežena v
več časovnih točkah oziroma časovnih intervalih. Takrat je S-distanca
vektor, katerega elementi so poleg ravni spremenljivke XL povezani tudi
s časom. V splošnem je torej S-distanca med enotama (i) in (j) opredelje-
na z ravnijo spremenljivke XL v določenem času (t). Potrebujemo tri sub-
skripte za označitev specifične vrednosti S-distance: (1 in 2) med kateri-
ma dvema enotama merimo časovno distanco in (3) za katero raven spre-
menljivke X (enako kot uporabljamo časovni subskript za označevanje
statičnih mer razlik). V splošnem pa potrebujemo še četrti subskript, ki
kaže, glede na katero časovno točko je časovna distanca opredeljena (T1,
T2… Tn).

Pri predznaku časovne distance pri primerjavi dveh enot je pomembno
razlikovati, ali gre za časovno prednost (–), ali za časovni zaostanek (+)
(razumljeno v statističnem smislu in ne kot funkcionalna povezava)
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1 V splošnem gre za raven spremenljivke X, ker je uporaba koncepta S-distance mogoča
pri zelo različnih specifikacijah odnosov med enotami in spremenljivkami. Razen pri
začetni definiciji bomo v nadaljevanju namesto izraza raven spremenljivke uporabljali
izraz raven indikatorja, ker je v knjigi koncept uporabljen za analizo razlik v izbranih
indikatorjih. 
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Sij(XL) = -Sji(XL) (2)

Namen uvajanja časovne distance v analizo razlik ni v nadomestitvi
običajno uporabljanih statičnih metod in meritev, temveč v njihovi do-
polnitvi in razširitvi celotnega teoretskega in metodološkega pristopa.
Uporaba koncepta časovne distance in njena operacionalizacija s pomoč-
jo statistične mere S-distance omogočata kot dodatni instrumentarij k
obstoječim metodam analize dodatno razumevanja problema in izboljša-
ve na dveh področjih, konceptualnem in analitičnem. 

Prvič, na teoretski ravni se postavlja problem celovite ocene velikosti raz-
lik oz. neenakosti. Izhaja se iz predpostavke, da ima neenakost svojo sta-
tično in svojo dinamično dimenzijo in da nobena od njiju sama po sebi
(bodisi statična razlika ali časovna distanca) ne more predstavljati adek-
vatne ocene celotne velikosti neenakosti. Ta naj bi bila v splošnem neka
ponderirana kombinacija statične in dinamične dimenzije. Drugič, za
praktično uporabo ima S-distanca vsaj dve izredno zanimivi lastnosti.
Ker je izražena v enotah časa, je lahko razumljiva vsem, od ministrov in
poslancev do najširše javnosti. To je ena od idealnih lastnosti, ki naj jih
ima neki instrument prezentacije in komunikacije. Hkrati pa je priča-
kovati, da bosta imeli zaradi te lastnosti analiza in diskusija časovnih 
distanc velik vpliv na javnost. Dodatna prednost je lastnost, da vse dose-
danje metode in rezultati (ne pa nujno tudi zaključki!) ostanejo nespre-
menjeni, saj časovna distanca dodaja novo dimenzijo in ne nadomešča
drugih pogledov. Širši teoretski pogled in izboljšana semantika sta zani-
mivi tako za strokovno javnost kot za civilno družbo.

Predlagana metodologija uvaja v literaturo nov pogled na stopnjo neena-
kosti v razvoju in blaginji in s tem boljšo analitično podlago za vred-
nostne sodbe, ki jih o svoji relativni poziciji v družbi in svetu oblikujejo
posamezniki in skupine na različnih ravneh. V tej svoji vlogi lahko
pomembno pomaga kot analitični, prezentacijski in komunikacijski pri-
pomoček pri razumevanju razvojnih procesov in položaja v družbi. Še
preden pa se osredotočimo na to vlogo, lahko omenimo splošen pomen
koncepta časovne distance in statistične mere S-distance v smislu učin-
kovitosti izkoriščanja informacije v obstoječih podatkih. 

S-distanca pomeni v splošnem novi, dodatni pristop k iskanju informaci-
je iz danih podatkov. Bistvo tega pristopa je v tem, da zamenjamo raz-
merje med časom in vrednostjo indikatorja tako, da ravni vrednosti indi-
katorja (indikatorjev) opredelimo kot klasifikatorje in čas postane fokus
primerjave in ‘numeraire’. V dosedanjih pristopih je v primerjavah čas
uporabljen predvsem kot informacija o lokaciji posameznega podatka, to
je kot koordinata v parametrskem okviru, ki oblikuje koordinatni sistem,
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ki ga uporabljamo, da organiziramo (indeksiramo) skupino spremenljivk.
Z drugimi besedami: čas je igral vlogo deskriptorja, subskripta (indeksa)
ali klasifikatorja. V tem pristopu izkoristimo še dodatno informacijo, ki
je omogočena s tem, da podatkovno bazo prestrukturiramo tako, da
izbrane vrednosti indikatorja prevzamejo vlogo deskriptorja, ali sub-
skripta (indeksa), ali klasifikatorja, čas pa postane ‘numeraire’, v kate-
rem lahko izrazimo in merimo določene distance med primerjanimi eno-
tami in indikatorji. Ta pristop je mogoče generalizirati na določenem po-
dročju tudi na druge spremenljivke razen časa (Sicherl, 1998b). Vendar je
časovna distanca za nas najbolj zanimiva zaradi svoje intuitivne narave
in pomena časovne dimenzije v semantiki opisovanja različnih situacij 
v gospodarskem razvoju in družbi ter formiranju naših percepcij o teh
dogodkih in položaju v družbi in svetu.

Seveda pa je treba poudariti, da je v dinamični komparativni analizi po-
ložaj lahko videti bistveno drugačen kot v konvencionalni statični analizi
in da ignoriranje dinamičnih karakteristik v literaturi in raziskavah lahko
pomeni osiromašenje prispevka, ki ga družbene vede lahko dajo k razu-
mevanju razlik v razvoju in problemu neenakosti v družbi in politiki
reševanja teh problemov. Ta širši pojmovni in analitični pogled odpira, če
že ne more dati dokončnih odgovorov, številna pomembna vprašanja o
percepciji razlik v razvoju in neenakosti, o adekvatnosti statističnih mer
na tem področju ter o novih načinih povezovanja problemov rasti in
problemov neenakosti v teoriji in praksi (ibid).

DOJEMANJE IN POMEN MERJENJA RAZLIK V DVEH DIMENZIJAH

Za preprost prikaz merjenja razlik v dveh dimenzijah bomo uporabili pri-
mer razlik med dvema enotama za dani indikator. Če časovno serijo indi-
katorja X izrazimo kot X1 = f1 (t) za prvo enoto in X2 = f2 (t) za drugo
enoto, dobimo kvantitativne ocene statičnih in dinamičnih mer razlik
med obema enotama na naslednji način:

1. Če omenjeni dve funkciji primerjamo med seboj navpično v določe-
nem časovnem trenutku (t), dobimo statično dimenzijo razlik. Kvanti-
tativni meri statične relativne pozicije sta v tem preprostem primeru
absolutna statična razlika A

A12 (t) = X1 (t) – X2 (t) (3)

in relativna statična razlika R

R12 (t) = X1 (t) / X2 (t) (4)

XFLEKSIBILNOST DELA – PRIMERJALNA ANALIZAX
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ali statična procentualna razlika

Pij(t) = [Xi(t)/Xj(t) – 1]*100 (5)

2. Če omenjeni dve funkciji primerjamo med seboj vodoravno za določe-
no raven indikatorja X, dobimo časovno distanco med obema enota-
ma za to raven indikatorja X. Za določeno raven indikatorja XL,

XL = XL (t1) = X2 (t2) (6)

Časovno distanco S za to raven lahko napišemo kot: 

S12 (XL) = ∆t (XL) = t2 (XL) – t1 (XL) (7)

Sliki 1a in 1b poenostavljeno prikazujeta obe perspektivi razlik med
dvema enotama, ki ju potem slika 2 spoji v prikaz koncepta celotne stop-
nje neenakosti, kjer gre za simultano dojemanje in merjenje razlik v
dveh dimenzijah (statična razlika v vrednostih indikatorja v določenem
času in časovna distanca za določeno raven indikatorja). Slika 2 kaže dva
primera, pri obeh je vrednost indikatorja za enoto 1 za 50 % večja od
vrednosti za enoto 2 za vsa leta opazovanega obdobja. V zgornjem delu
slike obe enoti rasteta po letni stopnji rasti 4 %, v spodnjem delu pa po
1 % letno. Različna stopnja rasti2 privede do bistvene razlike v oceni
situacije pri dvodimenzionalnem konceptu celotne stopnje neenakosti,
saj je časovna distanca v prvem primeru 10 let, v drugem pa kar 40 let. 

Konvencionalne relativne statične mere neenakosti ocenjujejo obe situa-
ciji kot enako stopnjo neenakosti (statično razmerje 1.5, oziroma 50 %, je
v tem primeru iste stopnje rasti obeh enot enako, enako velja za Ginijev
koeficient ali Lorenzovo krivuljo za primer več enot), dinamična analiza
pa ju ocenjuje kot bistveno različni stopnji neenakosti. Že ta poenostav-
ljeni primer omogoča zaključek, da konvencionalna statična analiza ne-
enakosti ne more zadovoljivo prikazati kompleksne realnosti v današ-
njem dinamičnem svetu.

Istim vrednostim relativnih statičnih razlik lahko ustrezajo zelo različne
vrednosti S-distance, če se velikost (absolutna vrednost) stopenj rasti za
različna obdobja za isti indikator ali med različnimi indikatorji bistveno
razlikuje. Vzemimo drug primer, ko se dinamika razvoja v določeni drža-
vi spremeni. Naj se stopnja rasti spremeni z 2 % na 4 %. Tri različne mere
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2 Na obeh slikah je predpostavljena nespremenjena stopnja rasti skozi vse obdobje. To
je narejeno samo zaradi tega, da bi bil primer za predstavitev ideje čim bolj preprost.
Prav tako to ne pomeni, da metodologija v splošnem temelji na projiciranju sedanjih
odnosov v prihodnost. 
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neenakosti med opazovanima enotama (npr. bolj razvito področje in
manj razvito področje) bodo dale tri različne zaključke celo o smeri spre-
membe. Relativne razlike bodo ostale nespremenjene, časovna distanca
bo manjša, absolutne razlike pa večje. 
Primer r1 = r2 je dobra ilustracija kompleksnosti problema pri merjenju
razlik med dvema enotama že pri tako poenostavljeni situaciji in to še
preden vključimo tudi kvalitativne in normativne vidike tega problema.
Ker po predpostavki zaradi preprostosti prikaza za zdaj ni razlike v stop-
nji rasti indikatorja med obema opazovanima enotama, je lahko spre-
memba v merah neenakosti le funkcija spremembe v velikosti skupne
stopnje rasti indikatorja. 

Slika M.1 Dojemanje in merjenje razlik v dveh dimenzijah 
(v vrednosti indikatorja in v času)

Slika M.1a Statična dimenzija: razlika v vrednosti indikatorja 
v določenem trenutku 

Slika M.1b Časovna distanca: razlika v času za določeno raven 
indikatorja 

XFLEKSIBILNOST DELA – PRIMERJALNA ANALIZAX
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Slika M.2 Koncept celotne stopnje razlik: simultano dojemanje in merje-
nje razlik v dveh dimenzijah (v vrednosti indikatorja in v času)

Relativna statična razlika in časovna distanca:
— primer višje (4 %) rasti, R = 1.5, S = 10 let;
— primer nižje (1 %) rasti, R = 1.5, S = 40 let.

Tako dobimo v tem primeru tri popolnoma različne rezultate (celo glede
smeri spremembe):

1. relativna statična razlika R12(t) (in podobne mere, kot so Lorenzova
krivulja, Ginijev koeficient koncentracije itd.) je povsem neobčutljiva
in ne kaže nobene spremembe;

2. S-distanca kot mera dinamičnega vidika neenakosti je padajoča funk-
cija velikosti skupne stopnje rasti;

3. absolutna statična razlika A12(t) je rastoča funkcija velikosti skupne
stopnje rasti (Sicherl, 1977).

Relativne statične mere neenakosti so najbolj pogosto uporabljane v lite-
raturi, zgornja analiza pa kaže, da te mere niso zmožne razlikovati med
raznimi situacijami glede spremembe velikosti stopnje rasti med različni-
mi obdobji. Z njihovega stališča, tj. iz statične perspektive, se nič ne spre-
meni, kadar pride do prehoda iz obdobja nizke stopnje rasti v obdobje
visoke stopnje rasti ali obratno. Z drugimi besedami, če opazujemo rela-

XČASOVNA DISTANCA (S-DISTANCA) KOT NOVA STATISTIČNA MERA RAZLIK V RAZVITOSTI IN BLAGINJIX
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tivne statične razlike v času, te v danem primeru ostajajo nespremen-
jene, pa naj gre za rastočo, stagnantno ali nazadujočo situacijo. V dina-
mičnem svetu se ne moremo zadovoljiti samo z opazovanjem relativnih
statičnih mer neenakosti, ki ne reagirajo na spremembe v stopnji rasti.

Kompleksne presoje o razlikah v razvitosti in njihovem položaju ljudje
ne temeljijo samo na trenutnem položaju, ampak jih prek spomina pove-
zujejo s preteklostjo in prek pričakovanj s prihodnostjo. Problem je torej
že v samem konceptualnem pristopu. Razvoj, ki je inherentno multidi-
menzionalen in dinamičen fenomen, se ne more zadovoljivo obravnavati
s statičnimi metodami. Zato je celo časovna vrsta kazalcev razlik v razvi-
tosti (npr. razmerij, indeksov ali Gini koeficientov v primeru več enot)
slab nadomestek za resnično dinamičen pojmovni in analitičen okvir, saj
implicitno predpostavlja, da so za presojo pomembne le razlike v določe-
nem trenutku. Tak pristop bistveno podcenjuje kompleksnost pojmova-
nja in ocenjevanja razlik v razvitosti in blaginji.

Ker tak širši pojmovni pristop doslej ni obstojal pri definiranju celotne
stopnje neenakosti, ki je tu koncipirana kot neka ponderirana vrednost,
sestavljena iz statične in dinamične komponente, so tudi tisti elementi
analize razlik v razvitosti, ki so se nanašali na spremembe v času, kot je
npr. razlika v stopnjah rasti za opazovani enoti, ostajali izolirani in nedo-
rečeni. Tako je pri nas in tudi v tujini glavni poudarek ostajal na statičnih
(relativnih) razlikah, kar je bistveno osiromašilo samo analizo razlik v
razvitosti, še bolj pa iskanje povezav med dinamiko rasti in stopnjo ne-
enakosti. Dosedanji pojmovni in analitični instrumentarij ni dajal zado-
voljivih podlag za razumevanje stvarne življenjske situacije, tj. da se
medsebojni odnosi v dinamičnem kontekstu lahko bistveno razlikujejo
od opazovanih statičnih odnosov.

Absolutna velikost stopnje rasti za celo državo in za posamezna območja
pa bistveno vpliva ne samo na stopnjo zadovoljevanja potreb na vseh
območjih, ampak tudi na občutek neenakosti v družbi in svetu. Visoka
stopnja rasti namreč, ceteris paribus, zmanjšuje zaostajanje v času med
bolj razvitimi in manj razvitimi območji ali državami, nizka stopnja rasti
pa ga povečuje. To je pomembno tako z ekonomskega kot političnega
stališča za realistično oceno razlik v razvitosti in boljše razumevanje ob-
čutkov ljudi glede teh razlik.

Kar je še bolj pomembno, učinkovitost in neenakost sta po tej teoriji po-
vezani še drugače. Večja učinkovitost omogoča večjo stopnjo rasti pri
istih sredstvih, višja stopnja rasti pri dani distribucijski politiki zmanjšu-
je časovno distanco, to zmanjša eno dimenzijo neenakosti in povečuje
kohezijo v družbi, bolj kohezivna družba je bolj fleksibilna pri sprejema-
nju odločitev za potrebne spremembe, to pa spet vodi v bolj učinkovit

XFLEKSIBILNOST DELA – PRIMERJALNA ANALIZAX
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razvoj. Lahko si seveda zamislimo začarani krog v obratni smeri. Tako
lahko tudi ukrepi, ki izboljšujejo učinkovitost gospodarstva, v določeni
meri posredno pomagajo pri reševanju problema neenakosti oziroma
neučinkovitost še poslabšuje problem neenakosti. Ta teorija opozarja, da
bo treba mnoge stvari gledati v spremenjeni perspektivi. 

Lahko si predstavljamo, kako bi razne politične stranke glede na svoje
interese lahko isto objektivno situacijo prikazovale na tri različne načine.
Tisti, ki bi želeli argumentirati, da se ni nič spremenilo v pogledu stopnje
razlik, bi se sklicevali na relativno mero razlik. Drugi, ki bi želeli pokaza-
ti, da so se stvari v tem pogledu poslabšale, bi poudarjali absolutne razli-
ke. Tretji bi lahko poudarjali časovno distanco in trdili, da so se razlike
zmanjšale. Stroka ima nalogo opozoriti na dejstvo, da je situacija bolj
kompleksna kot se običajno prikazuje, da vsaka od teh treh mer kaže na
enega od možnih pogledov na dejansko situacijo.

PRIMERI METOD IZRAČUNAVANJA VREDNOSTI ČASOVNIH DISTANC

Metode izračunavanja časovnih distanc so lahko zelo različne, od prepro-
stih pri primerjavi dveh enot za stalno rastoče ali stalno padajoče indika-
torje do zelo zapletenih pri več serijah s fluktuacijami. Tukaj bomo prika-
zali najbolj preproste metode, ki so potrebne za razumevanje primerov v
poglavjih 4 in 5. 

Prvi način izračunavanja časovnih distanc iz vrednosti časovnih serij v
tabeli je bil prikazan v oddelku 5.1. Tabela 5.1 kaže aproksimacije časov-
nih serij realnega BDP po kupni moči na prebivalca za osem sodelujočih
držav v projektu HWF. Pri primerjavi med dvema enotama vzamemo
neko določeno vrednost indikatorja, poiščemo v tabeli ustrezni dve vred-
nosti časa, ko je bila ta vrednost indikatorja dosežena v obeh primerja-
nih enotah, ter ti dve vrednosti časa med seboj odštejemo. Tako izračuna-
na vrednost časovne distance predstavlja ex post oceno S-distance, ki se
nanaša na časovno zaostajanje v preteklosti. Če bi imeli v tabeli tudi
vrednosti indikatorja, ki bi izražale razne scenarije gibanja v prihodnosti,
bi lahko tako izračunali tudi predpostavljene vrednosti ex ante S-distanc.
V oddelku 5.1 smo že poudarili pomen razlikovanja med ex post in ex
ante pojmom S-distance. Glavna razlika je torej v tem, da se nanašata na
različni obdobji, preteklost in prihodnost. Ex post S-distanca pripada
domeni statističnih mer, ki temeljijo na znanih dejstvih; ex ante S-distan-
ca pa je pomembna za opisovanje bodočih sprememb vrednosti časovne
distance kot rezultatov alternativnih scenarijev politik in ukrepov za pri-
hodnje obdobje.
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Druga metoda je podobna. Približno vrednost časovnih distanc lahko od-
čitamo z grafikonov, ki prikazujejo časovne serije izbranega indikatorja
za primerjane enote. Slika 5.1 je primer takega ocenjevanja tako ex post
kot ex ante S-distanc za BDP na prebivalca za pet držav v projektu HWF.
Kot prej, na grafikonu izberemo določeno vrednost indikatorja, nato s
pogledom na horizontalni časovni osi odberemo vrednosti časa, ko je
bila ta vrednost indikatorja dosežena v primerjanih enotah, in z odšteva-
njem teh dobimo ustrezno vrednost S-distance. 

Tretja metoda se prav tako nanaša na hiter pregled in oceno z grafikonov,
vendar to sedaj velja tudi za dvodimenzionalne grafikone, kjer so za opa-
zovane enote vrednosti dveh indikatorjev (X in Y) za dve ali več enot
predstavljene ne kot časovne serije s časom na horizontalni osi, temveč
se na abscisi nahajajo vrednosti spremenljivke X, na ordinati pa vredno-
sti spremenljivke Y, vsaka taka točka pa ima navedeno tudi svojo časov-
no vrednost. Na tem mestu ni prostora, da bi ta primer podrobneje obde-
lali. V Sicherl (1998b, 1999a) je prikazan tak primer za razmerje med
BDP na prebivalca in pričakovano življenjsko dobo za ZDA in Japonsko.
Tudi tukaj izberemo določeno vrednost indikatorjev (sedaj X ali Y), naj-
demo vrednosti ustreznih časovnih subskriptov pri točkah za primerjane
države in jih odštejemo. To je dodatni dokaz za dejstvo, da novi pristop v
n-dimenzionalnem indikatorskem prostoru uporablja še čas kot (n + 1)
dimenzijo, na podlagi katere izračunava časovne distance (S-distance).
Običajna regresijska analiza preprosto spregleda, da je skupaj z vred-
nostmi X in Y v originalnih podatkih povezana tudi informacija o času, in
tako ne izkoristi vse informacijske vsebine, ki obstaja v originalnih
podatkih (ibid). V razmerah informacijske družbe je jasno, da se bodo
novosti, ki dopolnjujejo standardne pristope in pomenijo dodatno rele-
vantno izrabo informacij iz obstoječih podatkov, morale prej ali slej tudi
standardno uporabljati glede na njihov pomen na posameznih področjih.

V vseh treh zgoraj omenjenih metodah je bila S-distanca izračunana iz
originalnih podatkov (včasih s pomočjo interpolacije ali ekstrapolacije)
samo na podlagi informacij o ravneh vrednosti indikatorjev in časa, ko
so bile te vrednosti dosežene. To še enkrat potrjuje, da S-distanca upo-
rablja (n + 1) dimenzijo v multidimenzionalnem prostoru n indikatorjev;
možnost uporabe te dodatne dimenzije je vedno obstajala, vendar ni bila
prej izkoriščena, ker ni obstajala konceptualna podlaga za ta novi dodat-
ni pogled. 

Obstaja tudi četrta metoda, ki izračunava vrednosti S-distance s pomočjo
formule, ki aproksimira razmerje med relativno statično razliko in us-
trezno stopnjo rasti indikatorja
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Sij = Rij(t)/ri (8)

Ta metoda je posebno primerna za računanje ex ante časovne distance v
scenarijih. Predstavlja tudi eno od možnih povezav med statičnimi rela-
tivnimi merami razlik, S-distanco in stopnjami rasti primerjanih enot.
Podrobna razlaga alternativnih povezav je dana v Sicherl (1973, 1977,
1978, 1989a, 1997b). Te možne povezave sicer pomagajo pri razumevanju
povezav med že običajno uporabljanimi merami razlik v razvoju in poj-
mom časovne distance. Spet pa je treba poudariti, da ima teoretično S-di-
stanca svoje izhodišče v primerjavi v času za dano raven indikatorja in
nikakor ni nujno, da bi bila s takimi praktičnimi približki odvisna od
relativnih statičnih razlik ali stopnje rasti. Vsaka od teh mer pomeni
enega od komplementarnih vidikov kompleksne ocene velikosti razlik.

PRIMERI UPORABE ČASOVNE DISTANCE 

Razvoj teorije časovne distance je imel svoj začetek v aplikativni raziska-
vi regionalnih razlik v Jugoslaviji konec 60. let. V študiji problemov dode-
ljevanja dopolnilnih sredstev proračunom manj razvitih republik in po-
krajin Sicherl et al. (1968) je bilo ugotovljeno, da so bile stopnje rasti za
posamezne indikatorje med republikami in avtonomnima pokrajinama
zelo podobne, hkrati pa različne za različne indikatorje. Za obdobje
1952–1966 je bila značilna hitra rast gospodarstva, saj je narodni doho-
dek naraščal po povprečni stopnji rasti okoli 8 % v vseh republikah in av-
tonomnih pokrajinah. Postavilo se mi je vprašanje, ali so enake stopnje
rasti in stabilni statični indeksi v primerjavi s povprečjem za Jugoslavijo
res edini način, na katerega je možno predstaviti velikost regionalnih raz-
lik. Miselni preblisk, ki je botroval novi generični meri razlik, je bil v
tem, da sem se vprašal, zakaj bi razlike med časovnimi serijami meril
samo v navpični smeri, ko se ponuja tudi nova komplementarna mera
razlik, ki meri razliko med serijama v vodoravni smeri za dano raven in-
dikatorja in je izražena v enotah časa. Tako je bil uveden pojem časovne-
ga zaostajanja in objavljen primer za oceno razlik v nacionalnem dohod-
ku na prebivalca (Sicherl, 1969), kjer je bil poudarjen izreden pomen
dinamike rasti za celo gospodarstvo za zaostajanje v času med regijami.
V Sicherl (1970) je metodologija kvantitativne analize statičnih in dina-
mičnih odnosov v ravni razvitosti že povezana v formalni okvir, prikaza-
ni sta dve možni definiciji časovne distance (ex post in ex ante), njene
spremembe v času kot negativna funkcija stopnje rasti, implikacije za
večdimenzionalno analizo razvitosti, prikazana pa je tudi empirična ana-
liza za več kazalcev. V vseh teh primerih je šlo za razvoj nove metodologi-
je in uporabo te novosti v analizi regionalnih razlik. 
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Sledi tudi objava v tujini (Sicherl, 1973), ki podaja teorijo časovne distan-
ce kot dinamične mere razlik v družbenem in ekonomskem razvoju; em-
pirična ilustracija pa poleg regionalnih razlik vključuje tudi razlike v in-
dikatorjih razvoja med izbranimi državami. Nadaljnji razvoj koncepta in
analitičnega instrumentarija, povezanega s časovno distanco, je v glav-
nem objavljen v tuji literaturi. Sicherl (1977) v metodološkem delu študi-
je za ILO razpravlja o definicijah in elementih za povezave s statičnimi
merami za primer več enot in za frekvenčne distribucije. Lažje dostopni
publikaciji sta Sicherl (1978) in Sicherl (1980a). 

Aplikativne raziskave razlik na regionalni ravni si sledijo še naprej doma
(Sicherl, 1980b, 1981, 1988a, 1988b, 1989b, 1989c, 1989d, 1990a) in v tuji-
ni (Sicherl, 1975, 1980c, 1992a, 1993). Časovne distance so bile uporablje-
ne tudi pri analizi razlik med moškimi in ženskami za razne indikatorje
(Sicherl, 1985, 1987, 1989e), za analizo umrljivosti dojenčkov kot primer
proučevanja družbene blaginje v Evropi (Rose, 1992) ter za analizo časov-
nih razlik med dohodki rasnih skupin v ZDA (Sicherl, 1998a). 

Pozneje se uporaba časovnih distanc širi na analizo razlik v ekonomskih
in socialnih indikatorjih med državami. Sicherl (1990b) jo uporablja pri
primerjavi indikatorjev razvitosti Slovenije z Avstrijo, Italijo, Jugoslavijo
in Madžarsko. Analize na podlagi časovnih distanc so v mnogih primerih
privedle do kvalitativno drugačnih sklepov, kot so izhajali iz konvencio-
nalne analize relativnih statičnih razlik. Sicherl (1996) obravnava razlike
v BDP na prebivalca med sedanjimi državami EU in državami kandidat-
kami, kakor tudi obstoječe regionalne razlike v tem indikatorju za regije
v EU 15 in v državah kandidatkah okoli leta 1993 ter učinke dveh možnih
scenarijev razvoja do leta 2003. Sicherl (1997c) primerja razlike za izbra-
ne indikatorje v dveh dimenzijah med Slovenijo, Avstrijo, Irsko, Portu-
galsko in Grčijo. Pozneje je ta razprava z dodatnimi elementi objavljena
kot razlika v času med ekonomijami v tranziciji in EU v Empirical Econo-
mics (Sicherl, 1999b). Strnjen prikaz pomena časovne distance kot nove
statistične mere razlik na področju razvitosti in blaginje je predstavljen v
Sicherl (1997b in 2003a). 

Poznejši prispevki analize časovnih distanc za razlike med Španijo, Por-
tugalsko in Grčijo na eni strani ter Slovenijo, Češko, Madžarsko, Slovaš-
ko in Poljsko na drugi strani so podani v Sicherl (2001b, 2002d, 2002f).
Zlasti v zadnjem prispevku je z metodološkega stališča zelo pomembna
tipologija procesov, ko so razlike v posameznih indikatorjih med temi
izbranimi državami EU in kandidatkami strukturirane v tipe procesov I,
II in III glede na zelo različno velikost stopenj rasti indikatorjev, kar pov-
zroči različna medsebojna razmerja med velikostjo statičnih razlik in
časovne distance. Tako so na primer procentualne razlike glede na pov-
prečje EU 15 pri pričakovani življenjski dobi za ženske zelo majhne,
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časovne distance pa velike. Obraten tip procesov so nekateri procesi v
informacijski infrastrukturi, kjer so statične razlike velike, časovne
distance pa zaradi visokih stopenj rasti majhne. 

Na podlagi podatkov za BDP na prebivalca za ZDA, Francijo, Španijo,
Portugalsko in Grčijo je tudi pokazano, da je treba za oceno konvergence
oz. divergence upoštevati obe dimenziji, tako statične razlike kot časov-
no distanco, ker se zaključki za obdobje 1973–1998 bistveno razlikujejo
glede na uporabljeno mero razlik. Sicherl (2000b, 2002a) obravnava raz-
vojne distance v jugovzhodni Evropi, kjer so merjene časovne distance
med Grčijo in Slovenijo na eni strani ter Hrvaško, Bolgarijo, Romunijo,
Makedonijo na drugi strani; za nekatere indikatorje tudi za FR Jugoslavi-
jo, Bosno in Hercegovino ter Albanijo. V Sicherl (1999c in 1996c) je pred-
stavljeno še širše področje uporabe časovne distance, kot so razlike med
državami, kjer se analizirajo časovne distance za BDP na prebivalca med
svetovnimi regijami, regijami v Avstriji in med skupinami distribucije do-
hodka v Veliki Britaniji. Pri analizi časovnih distanc med ZDA in EU 15
se je izkazalo, da je največje časovno zaostajanje za ZDA na področju
indikatorjev raziskav in razvoja, kjer je bistveno daljše kot pri izbranih
ekonomskih in socialnih indikatorjih oz. indikatorjih informacijske in
komunikacijske infrastrukture (Sicherl, 2003b, 2003d). 

Analiza podrobnejših razlik za izbrane indikatorje med Slovenijo in pov-
prečjem EU 15, kot tudi z nekaterimi izbranimi državami EU, na podlagi
novejših podatkov je predstavljena v Sicherl (2002e), ta je dosegljiva tudi
na spletni strani www.rtd.si, kjer ima prispevek tudi vlogo informacije o
Sloveniji tujim partnerjem. Kot je v metodoloških materialih večkrat pou-
darjeno, se razlike v rangiranju izbranih indikatorjev glede velikosti raz-
lik lahko bistveno razlikujejo, če te indikatorje rangiramo glede na statič-
no mero razlik ali pa glede časovnih distanc. V poglavju 5 je bil že nave-
den primer, da se glede pričakovane življenjske dobe žensk Slovenija raz-
likuje od povprečja EU 15 le za 3 %, časovna distanca pa znaša 12 let, kar
očitno daje povsem drugačen občutek o velikosti razlik na tem področju.
Sicherl (2003b) tako ugotavlja, da Slovenija zaostaja za EU 15 pri produk-
tivnosti in strukturnih značilnostih ter zdravju za okoli 10 do 20 let, pri
avtomobilih in mobilnih telefonih pa je blizu povprečja. Po analizi časov-
nih distanc je v splošnem položaj Slovenije boljši pri manj zahtevnih kot
pri bolj zahtevnih področjih. UMAR (2003) je v Poročilu o razvoju za
izbrane indikatorje krovnega sistema za spremljanje uresničevanja stra-
tegije gospodarskega razvoja pripravil tudi prikaz časovnih distanc. 

Uporaba časovnih distanc za indikatorje informacijske družbe in še po-
sebej za merjenje razlik za digitalni razkorak med posameznimi svetov-
nimi regijami je prikazana v Sicherl (2000a, 2003c). Rezultati za Sloveni-
jo, države EU, ZDA in Japonsko ter izbrane države kandidatke (Sicherl,
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2001c, 2002b, 2002c) pa so tudi na spletni strani Ministrstva za informa-
cijsko družbo. Sicherl (2003c) je na podlagi rezultatov projekta SIBIS iz 5.
okvirnega programa raziskovanj EU poleg analize razlik med državami
pokazal tudi primer, kako se časovna distanca lahko koristno uporabi za
ocenjevanje časovne dimenzije digitalnega razkoraka za različne skupine
prebivalstva, kot so ženske, starejši od 50 let ter skupine prebivalstva z
nižjimi dohodki in nižjo izobrazbo. 

Z metodološkega stališča je bila dosežena pomembna generalizacija ča-
sovne distance (S-distance) z razširitvijo na merjenje razlik med ocenje-
nimi in dejanskimi vrednostmi v regresijah in modelih (Sicherl, 1994a,
1997a, 1998) in s tem za predvidevanje in monitoring, kakor tudi za ana-
lizo gospodarskih ciklov (Sicherl 1994a, 1996b). Ta nova metodologija je
bila uporabljena tudi za dve interni poročili za Banko Slovenije (Sicherl,
1994b, 1995). S tem razvojem se je potrdilo, da je S-distanca generična
statistična mera razlik, ki bistveno presega naš tukajšnji interes kot ena
od statističnih mer razlik v stopnji razvoja in blaginje. Med drugim je
mogoče koncept razlik, ki ustrezajo ideji S-distance in so definirane za
določeno raven indikatorja, razširiti tudi na druge spremenljivke, razen
časa (Sicherl, 1999a), kot je bilo to uporabljeno v primeru časovne distan-
ce. Vendar smo se zaradi intuitivne razumljivosti ideje in možnosti upo-
rabe kot vsem razumljivega prezentacijskega in komunikacijskega instru-
mentarija, za zdaj osredotočili predvsem na razvijanje S-distance kot
koncepta časovne distance. V okviru koncepta časovne distance sta
Granger in Jeon (1997, 2002) ta koncept uporabila kot enega od kriterijev
za ocenjevanje modelov napovedovanja. Granger in Jeon (1997) ome-
njata, da “več Sicherlovih prispevkov predstavlja ne-tehnično razpravo
teorije časovne distance. Ta koncept nam lahko pomaga, da bolj jasno
razmišljamo o možnosti napovedovanja časovnih serij”. V svojih zgoraj
omenjenih razpravah predstavita formalizacijo uporabe časovne distance
za primer napovedovanja na podlagi vodečih indikatorjev in ugotavljata,
da je zaželeno, da začnemo primerjati modele med seboj tudi s pomočjo
časovne distance. 

V tej knjigi je bila časovna distanca uporabljena predvsem za ponazori-
tev dolgoročne narave razlike v strukturi zaposlenosti v četrtem poglavju
in za ustrezno orientacijo razlik v stopnji gospodarske razvitosti med
sodelujočimi državami v petem poglavju. Glavni poudarek analize časov-
nih distanc je bil v tem, da časovne distance kažejo bistveno drugačno
sliko in seveda navajajo na povsem drugačne sklepe kot izključna upora-
ba statičnih mer razlik. Tako so v tabeli 5.3 razlike med Nizozemsko in
Švedsko na eni strani in Slovenijo na drugi strani v odstotkih kar nekaj-
krat večje za indikator gostiteljski računalniki na prebivalca kot za izvoz
na prebivalca. Na podlagi običajnih statičnih primerjav bi menili, da je
problem vrzeli v razvoju na področju interneta veliko težji in pomem-
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bnejši pri produktivnosti (BDP na zaposlenega) ali pri izvozu na prebival-
ca. Na podlagi časovnih distanc pa vidimo, da sta Nizozemska in Šved-
ska sedanje vrednosti BDP na zaposlenega ali na prebivalca ter izvoza na
prebivalca dosegali že pred približno dvema desetletjema, pri gostitelj-
skih računalnikih pa ta zaostanek znaša okoli 5 let. Še večja je časovna
distanca zaposlenosti v storitvah kot deležu v celotni civilni zaposlenosti.
Sedanjo vrednost Slovenije so Nizozemska, Švedska in Velika Britanija
dosegle že v letu 1970, torej je časovna distanca več kot 30 let. Na tisti
ravni dohodka in pri tisti sektorski strukturi zaposlitve je bil delež atipič-
nih oblik zaposlitve dosti nižji tudi v teh treh državah, ki so sedaj med
razvitimi državami na vrhu lestvice z atipičnimi oblikami zaposlitve. Z
drugimi besedami, uporaba časovnih distanc pri mednarodni primerjalni
analizi kaže, da fleksibilnost dela ni odvisna le od institucij in predpisov
na trgu delovne sile, temveč med drugim tudi od stopnje razvitosti in
strukture gospodarstva.

Vloga dodatnega pristopa s pomočjo časovne distance omogoča dodatno
informacijo in razumevanje vsem akterjem pri razpravah in odločitvah o
različnih oblikah fleksibilnosti dela. Poleg znanstvenega pomena kot do-
datne generične mere razlik je poudarjen pomen časovne distance kot
enega od vrste pripomočkov za razumljivejše prikazovanje razvojnih
vprašanj in s tem tudi za uveljavljanje vloge civilne družbe v gospodar-
skem in družbenem razvoju (Sicherl, 1999d). 

Če strnemo razpravo o nekaterih primerih uporabe časovne distance,
nam obravnavani pristop deloma ponuja odgovore, deloma pa sugerira
nove smeri raziskovanja naslednjih pomembnih vprašanj:

1. Na deskriptivni ravni analize razlik je sistemizirana časovna distanca
(S-distanca) kot nova statistična mera neenakosti, katere prednosti pri
razširitvi in dopolnitvi dosedanjih mer neenakosti so enostavnost
definicije časovnega zaostajanja oziroma prehitevanja, ki je lahko
razumljiva za vse sloje prebivalstva, hkrati pa čas kot enota mere te
distance omogoča primerljivost med različnimi področji in nivoji ana-
lize, tako na makro kot na mikro ravni.

2. Na analitični ravni je časovna distanca tisti manjkajoči element, ki
sedaj omogoča formalno povezovanje statičnih mer razlik, stopenj
rasti in časovne distance v formalno konsistenten dinamični model.

3. Na konceptualni ravni gre za novo pojmovanje celotne stopnje neena-
kosti oziroma razlik v razvitosti in blaginji, to je za integralno opazo-
vanje statične in dinamične dimenzije neenakosti in iz tega izvedenih
konsekvenc za boljše razumevanje ocen ljudi o njihovem položaju v
družbi in svetu.

4. Za ekonomsko in socialno politiko je zelo pomemben zaključek, da
pri dani razliki v določenem trenutku časovna distanca med analizira-
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nima enotama upada pri povečevanju stopnje rasti kazalca (in obrat-
no, se povečuje, če se stopnja rasti zmanjšuje). V dinamičnem kontek-
stu povečanje (zmanjšanje) stopnje rasti lahko prek zmanjšanja (pove-
čanja) časovne distance bistveno vpliva na oceno in občutek celotne
stopnje neenakosti.

5. Če sledimo tej novi teoriji, potem je pričakovati določene spremembe
v stopnji neenakosti, kadar pride do občutnejših sprememb v stopnji
rasti najpomembnejših kazalcev razvoja in standarda. Tako prehod z
nižje stopnje rasti na višjo zmanjšuje časovno distanco, s tem pa ver-
jetno tudi vpliva na celoten občutek neenakosti in blaži statične razli-
ke. Prehod z višje na nižjo stopnjo rasti je bistveno težji. Povečuje se
časovna distanca, s tem pa dolgoročna perspektiva dohitevanja seda-
nje ravni razvitejših in prek te komponente zelo verjetno tudi celotna
stopnja neenakosti.3

6. Ta povezava vnaša v splošnem nove elemente v medsebojne odnose
med dvema izredno pomembnima vidikoma strategije družbenoeko-
nomskega razvoja – stopnjo gospodarske rasti in stopnjo neenakosti.4
Prav zaradi tega je ta metodološki pristop zelo primeren za razprave v
zvezi z evropsko razvojno paradigmo, saj se lizbonska deklaracija zav-
zema tako za hitrejšo rast kot za večjo kohezijo in je zanjo povezava
teh dveh elementov eden od najpomembnejših elementov celotne
strategije. 

7. Časovna distanca je v malo spremenjeni obliki lahko orodje za moni-
toring, na primer za odstopanje dejanskih vrednosti od projekcij, ta
odstopanja se tudi lahko izražajo v dveh dimenzijah: odstopanje v
vrednosti indikatorja v določenem trenutku in odstopanje v času za
določeno raven indikatorja. Ima pomembno vlogo tudi pri opisovanju
in ocenjevanju razlik med različnimi scenariji razvoja. Če scenarije
med seboj primerjamo po drugih kriterijih, bi bilo vsekakor umestno
in koristno, da bi jih primerjali še po enem univerzalnem kriteriju –
času.5 Gre za generičen pristop, ki ga lahko uporabimo na številnih
področjih, vključno z odločanjem v podjetjih. 
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3 Ta teorija je konsistentna z opažanji, da je s padanjem stopnje rasti v 70. in 80. letih
prišlo do povečanega trenja, spopadov in zmanjšane strpnosti tako med raznimi sku-
pinami znotraj številnih držav kakor tudi med državami.

4 Odnos med stopnjo gospodarske rasti in stopnjo neenakosti je eden od najpomem-
bnejših in najbolj kontroverznih elementov, ki karakterizirajo posamezne strategije
razvoja.

5 Tako bi npr. pri obravnavi alternative, ali več denarja vlagati v ceste ali v šolstvo in in-
formatiko, lahko med seboj primerjali scenarije, kako bi ob istem celotnem obsegu
sredstev eno leto zaostajanja v izgradnji cest omogočalo toliko in toliko prednosti v
času za omogočanje dostopa do informacijskih povezav glede na scenarij B (Sicherl et
al., 2001).
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POMEN ČASOVNE DISTANCE ZA RAZPRAVE O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH 
IN ZA METODOLOGIJO OCENJEVANJA RAZVOJNIH RAZLIK

Pri odločanju o gospodarskem in družbenem razvoju ima pomembno
vlogo tudi izbira pojmovnega okvira, izrazov, statističnih mer in indika-
torjev, ki izboljšujejo način informiranja javnosti o naravi problemov,
možnih alternativnih scenarijih in položaju posameznih skupin v družbi
oziroma v širšem okolju v razmerah globalizacije. Treba je povečati do-
stop do informacij in razviti poenostavljene formate za prezentacijo in
obveščanje, ki bi vsem sektorjem v družbi pomagali sodelovati v odloči-
tvah. 

V takem širšem okviru je predstavljen pojem časovne distance in stati-
stična mera S-distanca. Po eni strani gre za generičen koncept in statistič-
no mero, ki je novost tudi v svetovni literaturi in prispeva novo dimenzijo
informacije iz obstoječih podatkov. Kot komplementarna mera konven-
cionalnim meram razlik ima zelo obsežno potencialno uporabo pri anali-
zi časovno opredeljenih podatkov pri primerjavah med raznimi enotami,
regresijah, modelih, predvidevanjih in monitoringu. Po drugi strani pa
predlagana metodologija uvaja v literaturo nov pogled na stopnjo neena-
kosti v razvoju in blaginji in s tem boljšo analitično podlago za vrednost-
ne sodbe, ki jih o svoji relativni poziciji v družbi in svetu oblikujejo posa-
mezniki in skupine na različnih ravneh, kakor tudi za nove hipoteze o
načinih povezovanja problemov rasti in problemov neenakosti v teoriji in
praksi. Ta povezava pa je ena od ključnih točk evropske razvojne para-
digme, kot je izražena v lizbonski deklaraciji. 

Celo v primeru, da nove teoretske povezave med dinamiko rasti in dvodi-
mezionalnim opazovanjem stopnje neenakosti in iz njih izhajajoči sklepi
za strategijo in politiko razvoja ne bi bili uporabljeni v praksi, bi bilo tež-
ko najti argumente, zakaj ne bi časovne distance uporabljali kot izjemno
uporaben analitični, prezentacijski in komunikacijski pripomoček za vse
socialne partnerje skupaj s civilno družbo pri razumevanju razvojnih
procesov in položaja v družbi ter za diskusijo o razvojnih vprašanjih.
Izražena je v enotah časa, zato je lahko razumljiva vsem, od ministrov in
poslancev do javnosti. To je ena od idealnih lastnosti, ki naj jih ima nek
instrument prezentacije, komunikacije in evalvacije. Hkrati pa je priča-
kovati, da bosta imeli zaradi te lastnosti analiza in diskusija časovnih di-
stanc velik vpliv na javno mnenje. Zato je časovna distanca tudi eden od
možnih elementov, ki bi jih uporabljali v zgoraj omenjenih poenostavlje-
nih formatih za prezentacijo in obveščanje. Dodatna prednost je dejstvo,
da vse dosedanje metode in rezultati ostanejo nespremenjeni, saj časov-
na distanca dodaja novo dimenzijo in ne nadomešča drugih pogledov.
Zaključki pa so v dinamičnem kontekstu lahko bistveno drugačni, kar so
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pokazali tudi obravnavani primeri. Zato sta tako širši teoretski pogled
kot izboljšana semantika zanimiva za vpliv na javno mnenje in s tem na
možnosti za večjo participacijo javnosti pri odločanju ter na večanje
odgovornosti za odločitve.

Z ožjega znanstvenega stališča gre teoretsko za radikalno drugačen po-
gled na odkrivanje dodatne informacijske vsebine, ki obstaja v podatkov-
nih bazah s časovnimi serijami. Novi pristop menja medsebojni položaj
časa in vrednosti indikatorja na način, da raven indikatorja postane iden-
tifikator, čas pa postane fokus primerjave. S-distanca je teoretsko univer-
zalna in intuitivno razumljiva in tako v razvojnih primerjavah predstavlja
generično statistično mero, kot sta to relativna statična razlika ali stopnja
rasti. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Ta novost je dokaz, da dose-
danje metode v ekonomiji in statistiki niso v polni meri izkoristile infor-
macije o določenih elementih časovne dimenzije, ki je bila vedno na raz-
polago v obstoječih podatkih. Dejstvo, da smo lahko iz istih podatkov –
dveh vektorjev vrednosti danega indikatorja s časovnimi subskripti –
razvili novo teoretsko univerzalno in praktično relevantno statistično
mero, je jasna indikacija, da lahko informacijo, vsebovano v danih po-
datkih, z novim pristopom izkoriščamo bolj učinkovito. V razmerah
informacijske družbe je pričakovati, da se bodo novosti, ki dopolnjujejo
standardne pristope in pomenijo dodatno relevantno izrabo informacij iz
obstoječih podatkov, morale prej ali slej tudi standardno uporabljati
glede na njihov pomen na posameznih področjih.
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