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Povzetek 
Rezultati raziskave so predstavljeni v dveh delih. V prvem delu obravnavamo dve glavni temi. Prva je 
osnutek modela uporabe indikatorjev v razvojnem planiranju, ki ga bo treba razdelati v prihodnjih letih. 
Glavni cilj tega modela je izbolj�ati kvaliteto odločanja o uporabi sredstev za razvoj, zlasti v povezavi s 
proračunom dr�ave, vskladitev odločanja s prakso EU, doseganje večje transparentnosti in 
demokratizacije odločanje in predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti. Smisel razvojnega 
planiranja je maksimiranje dru�bene blaginje. Predlagani sistem indikatorjev je zami�ljen kot matrika, 
kjer so v vrsticah razvr�čeni elementi blaginje in področja ekonomske politike, v stolpcih pa so 
sistematizirani koraki za določanje ciljev in načinov za doseganje ciljev. 
 
 Druga glavna tema prvega dela je ocena izhodi�čnega polo�aja Slovenije in povzetek glavnih razlik in 
razvojnih vrzeli med Slovenijo in EU. V tem delu so prikazani rezultati mednarodnih primerjav za 
bruto domači proizvod in bruto domači proizvod na prebivalca, zaposlenost, investicije, izvoz in uvoz 
na prebivalca, makroekonomsko stabilnost, primerjave večjega �tevila indikatorjev in primerjave 
izbranih indikatorje iz World Competitiveness Yearbook. Prikazane so tudi glavne razlike in razvojne 
vrzeli med EU in Slovenijo. Kot najpomembnej�i problemi so bili poudarjeni: doseganje dru�benega 
konsenza za strategijo razvoja, reorganizacija dr�avne uprave, pravni red in varnost ter svoboda 
podjetni�tva in ustvarjalnosti, zaposlenost in nezaposlenost kot glavni dolgoročni problem, 
produktivnost in konkurenčnost, izvozna usmeritev, povezava med učenjem, znanostjo in dr�avo, 
inovacije in tehnolo�ki razvoj, globalizacija in načelo orientacije na kupca in uporabnika, netr�ni sektor 
kot pomemben element blaginje.  
 
V drugem delu avtorji obravnavajo sledeča izbrana področja: socio-kulturne in politični vidike, 
socialno (ne)enakost v Sloveniji, percepcijo delovanja slovenske vlade in dr�avne uprave kot 
institucionalnega dejavnika za izbolj�anje nacionalne konkurenčnosti, mednarodne primerjave 
konkurenčne sposobnosti s posebnim ozirom  na tehnolo�ki razvoj, izbor okoljskih indikatorjev, razlike 
v BDP per capita z EU dr�avami, ter spremljanje razvoja informacijske dru�be v Sloveniji. Prikazani 
rezultati predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj indikatorskega sistema v podporo SGRS, ki bo 
predmet raziskovanja v naslednjem obdobju.  
 

Abstract 
The results are presented in two parts. In the first part we discuss two main topics.  The first topic is the 
preliminary outline of a model for the use of indicators in development planning which will be further 
elaborated in the next years. The main purpose of the model is to improve the quality of decision-making 
of the allocation of development resources, particularly as related to the government budget, to 
harmonize the decision-making process with the EU practice, achievement of greater transparency and 
democratization of decision-making, and presentation of Slovenia to foreign partners and foreign public. 
The essence of development planning is maximizing social welfare. The proposed indicator system is 
conceived as a matrix in which in rows welfare elements and areas of economic policy are presented, and 
in columns there are systematic steps for setting the goals and ways of their implementation. 
  
 The second main topic of the first volume is the evaluation of the starting position of Slovenia and a 
summary of the main development gaps between Slovenia and the European Union.  In this part the 
results of international comparisons for gross domestic product and gross domestic product per capita, 
employment, investment, import and export per capita, macroeconomic stability and selected indicators 
from the World Competitiveness Yearbook are presented.  The following problems are emphasized: the 
attainment of social consensus on development strategy, reorganization of public administration, legal 
order and security, freedom of enterprise and creativity, employment and unemployment as the main 
long run problem, productivity and competitiveness, export orientation, the relationship between 
learning, science and the state, innovation and technological development, globalization and the principle 
of customer orientation, and nonmarket sector as an important element of welfare. 
 
In the second part authors deal in more detail with the following selected areas: social, cultural and 
political aspects, social equality and inequality in Slovenia, perception of the working of Slovene 
government and public administration as institutional factor for the improvement of national 
competitiveness, international comparisons of competitiveness with a special reference to technological 
development, the selection of environmental indicators, the differences in GDP per capita with EU 
countries, and monitoring the development of information society in Slovenia. The results represent the 
basis for the development of the indicator system in support of the strategy of economic development of 
the Republic of  Slovenia. 
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PREDGOVOR 
 
Rezultati te raziskave, pripravljene na podlagi pogodbe s Slu�bo vlade Republike 
Slovenije za evropske zadeve, so podani v dveh delih. Raziskava je v zelo kratkem 
roku treh mesecev imela nalogo odgovoriti na dve vpra�anji. Prvič, pripraviti predlog 
zasnove metodologije uporabe indikatorjev v razvojnem planiranju v kontekstu 
priprave SGRS in spremljanja njenega izvajanja. Drugič, pripraviti analizo izbranih 
indikatorjev za nekatera pomembnej�a področja, kar bo lahko neposredno slu�ilo za 
pripravo Preliminarnega dr�avnega plana za 2000-2002 in za uporabo v SGRS. Zato 
so bili predhodni rezultati mednarodnih primerjav za izbrane indikatorjev in ocena 
izhodi�čnega polo�aja Slovenije (prednosti in zaostankov) pripravljeni �e za sestanek 
na Ribnem. 
 
Prvi del rezultatov raziskave ima dve glavni temi. Prvo poglavje predstavlja idejno 
razdelavo osnutka dolgoročnega projekta za model uporabe indikatorjev v razvojnem 
planiranju, ki naj bi ga v jeseni predlo�ili kot dolgoročni raziskovalni projekt. 
Dolgoročni cilj takega projekta je med drugim povezava dela v raziskovalnih 
organizacijah, vladnih ustanovah in organizacijah civilne dru�be, da bi s tem 
omogočal transparentnost scenarijev na posameznih področjih, olaj�al določanje 
prioritet in omogočal ovrednotenje dose�enih rezultatov. 
 
Drugo poglavje predstavlja pripravo in analizo kvantitativnih ocen izbranih 
indikatorjev za nekatera pomembnej�a področja SGRS. Drugo poglavje je torej 
neposredni kratkoročni rezultat raziskovalnega dela po tej pogodbi, ki lahko 
neposredno slu�i za diskusije pri pripravi Preliminarnega dr�avnega plana in za 
uporabo v SGRS. Obravnava indikatorjev in mednarodnih primerjavav je v �tudiji 
razdeljena na dva dela. Del izbranih indikatorjev obravnavamo v točki 2.2.1 prvega 
dela, del analize indikatorjev pa obravnavamo v drugem delu tega poročila v obliki 
prispevkov sodelavcev za izbrana posamezna področja. To so: prof. dr. Frane Adam, 
dr. Pavle Gmeiner, mag. Bojan Radej, prof. dr. Pavle Sicherl in doc. dr. Vasja 
Vehovar. Rezultati tega projekta so povezani s projektom »Baza podatkov za 
mednarodne primerjave razvoja« (�t. pogodbe V9-6926) v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa Osnove strategije razvoja Slovenije, ki ga vodi prof.dr. A. 
Vahčič. V nadaljnjem delu na SGRS  bodo na razpolago novi prispevki �e za druga 
področja, za katera so bile �ele pravkar ali pa �ele bodo sklenjene raziskovalne 
pogodbe v okviru CRPov. Povzetek glavnih razlik in razvojnih vrzeli med EU in 
Slovenijo je podan v točki 2.2.2. 
 
Iz praktičnih razlogov je skupina tabel in grafikonov opremljena z angle�kimi naslovi 
in opombami. Na ta način bo statistična dokumentacija na voljo na�im institucijam in 
pogajalcem v obliki, da jo bodo po potrebi lahko neposredno uporabili v diskusijah s 
tujimi partnerji. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, oktober 1999                                                       prof.dr. Pavle Sicherl 
                                                                                             prof.dr. Ale� Vahčič  
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2.2.2 Povzetek glavnih razlik in razvojnih vrzeli med EU in Slovenijo 
  
1. Doseganje dru�benega konsenza za strategijo razvoja. 
2. Reorganizacija dr�avne uprave 
3. Pravni red in varnost ter svoboda podjetni�tva in ustvarjalnosti 
4. Zaposlenost in nezaposlenost kot glavni dolgoročni problem 
5. Produktivnost in konkurenčnost 
6. Izvozna usmeritev 
7. Povezava med učenjem, znanostjo in dr�avo, inovacije in tehnolo�ki razvoj  
8. Globalizacija in načelo orientacije na kupca in uporabnika 
9. Netr�ni sektor kot pomemben element blaginje 
 
REFERENCE 
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 1. RAZVOJ IN PREDLOG METODOLOGIJE UPORABE INDIKATORJEV 
V RAZVOJNEM PLANIRANJU 
 
 
Smisel razvojnega planiranja je maksimiranje dru�bene blaginje. Ker blaginje ne 
moremo meriti neposredno jo merimo z mno�ico indikatorjev. Metodologija 
razvojnega planiranja mora med drugim določiti način izbire indikatorjev in način 
doseganja za�eljenih vrednosti indikatorjev. Poleg makroekomskih modelov in 
projekcij je potrebno vzpostaviti �ir�i sistem kvantitativnih indikatorjev (ekonomskih, 
socialnih, okoljskih, prostorskih, regionalnih, tehnolo�kih), da bi se lahko zagotovila 
celovitost pogleda na trajnostni razvoj in povezava s proračunom in ekonomsko 
politiko. V obdobju izvajanja strategije bi to omogočilo kvantitativno podprte ocene 
doseganja strate�kih ciljev in spremljanje njihovega doseganja.  
 
Ta proces ima dve plati: strokovno plat, kjer je treba zagotoviti visoke mednarodne 
standarde pri vzpostavljanju sistema indikatorjev in pa politično plat, kjer je treba 
zagotoviti predsem transparentnost postavljanja prioritet in javnost pri ocenjevanju 
dose�enih rezultatov.  
 
Dolgoročni cilj je v tem, da se za pomembna področja ekonomske politike definira 
sistem indikatorjev in da se postavijo  s pomočjo scenarijev časovno razporejeni cilji 
za doseganje določenih vrednosti teh indikatrojev. Vzpostaviti je potrebno standardne 
postopke za zbiranje informacij o vrednosti indikatorjev za Slovenijo in za 
mednarodne primerjave, da bi se la�je postavili kvantitativni cilji in spremljalo 
doseganje teh ciljev.  
 
Na �alost javno mnenje v Sloveniji �e vedno v veliki meri smatra tudi indikativno 
planiranje dru�benega in gospodarskega razvoja kot karakteristiko prej�njega sistema 
in nekaj, kar skoraj ni primerno za tr�no gospodarstvo in politično demokracijo. �al je 
tak�no stanje duha tisto, ki pri usmerjanju razvoja zapostavlja pomen strokovnega 
znanja in objektivnih elementov, ter �iri vlogo političnih odločitev tudi na področja, 
kjer to ni optimalno. S tem vna�a arbitrarnost in neučinkovitost tako v kratkoročne kot 
v dolgoročne odločitve.  
 
Morda je najla�je neprimernost takih pogledov ilustrirati s tujim primerom: ZDA 
verjetno nihče ne more obto�evati, da so ostanek miselnosti socialističnega sistema ali 
ekonomija, ki ne temelji na tr�nem gospodarstvu. Zato bomo za ilustracijo navedli 
nacionalne cilje za doseganje trajnostnega razvoja, ki jih je opredelil svet, imenovan 
od predsednika Clintona, pod naslovom Sustainable America: A New Consensus for 
the Future. Deset skupnih ciljev opredeljuje konkretne elemente trajnostnega razvoja. 
Skupaj s temi cilji so predlagani tudi indikatorji, ki bi jih lahko uporabljali za pomoč 
pri merjenju napredka pri doseganju teh ciljev. Ti cilji so: 1. Zdravje in okolje; 2. 
Gospodarsko blagostanje; 3. Pravičnost in zagotovitev mo�nosti; 4. Varovanje narave; 
5. Skrbni�tvo in odgovornost; 6. Zdrave skupnosti; 7. Aktivna vloga dr�avljanov; 8. 
Prebivalstvo; 9. Mednarodna odgovornost; 10. �olstvo.  
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1.1   Namen uvajanja indikatorskega sistema 
 
Osnovni namen uvajanja predlaganega indikatorskega sistema izhaja iz �tirih 
osnovnih potreb: 
 
1. Izbolj�anje odločanja in doseganje večje učinkovitosti in konkurenčnosti  
2. Vskladitev s prakso EU  
3. Doseganje večje transparentnosti in demokratizacije odločanja 
4. Predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti 
 
1.1.1 Izbolj�anje odločanja in doseganje večje učinkovitosti in konkurenčnosti 
 
Najbolj pomemben vzrok za uvajanje indikatorskega sistema so na�e lastne potrebe. 
Kot bomo videli pri mednarodnih primerjavah, je ena od osnovnih slabosti  Slovenije 
premajhna učinkovitost in konkurenčnost, potrebno je bistveno povečanje 
koordinacije za doseganje sinergije in za doseganje dru�benega konsenza za strategijo 
razvoja gospodarstva in dru�be. Sistem indikatorjev naj bi omogočal večjo 
preglednost na najrazličnej�ih področjih in predstavljal analitično podlago za bolj�e 
odločanje in za spremljanje izvr�evanja sprejetih odločitev. Z ozirom na skope 
naravne vire, Slovenija lahko dosega bolj�e rezultate le z bolj�o uporabo člove�kih 
potencialov in bolj�o koordinacijo v gospodarstvu in dru�bi. Predlagani sistem 
indikatorjev bo slu�il za povezavo dela v raziskovalnih organizacijah, vladnih 
ustanovah in organizacijah civilne dru�be, s tem da bo omogočal transparentnost 
scenarijev na posameznih področjih, olaj�al določanje prioritet in omogočal 
ovrednotenje dose�enih rezultatov. 
 
1.1.2 Vskladitev s prakso EU 
 
Zaradi bli�ujočega se vstopa v EU se bo Slovenija morala vedno hitreje prilagajati 
pravilom igre v EU. Zmanj�eval se bo pomen samostojne makroekonomske 
ekonomske politike, povečeval pa se bo pomen programskega planiranja in 
financiranja. Tako se pred Slovenijo postavlja zahteva za pripravo Preliminarnega 
dr�avnega plana, ki ga pripravlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in ga 
mora Republika Slovenija do konca oktobra 1999 predlo�iti Evropski komisiji za 
pridobitev predpristopne strukturne pomoči v okviru projekta PHARE. Sistem 
indikatorjev je torej istočasno potreben tako za bolj�e odločanje in učinkovitost 
na�ega gospodarstva in dru�be kot za naslednji korak v predpristopni strategiji. Za 
pridobivanje sredstev iz EU bo nujno potrebno slediti vse procedure, ki so v EU 
predpisane za načrtovanje, pridobivanje sredstev, implementacijo, monitoring in 
obračun porabljenih resursov. Najpomembnej�i tipi skupin indikatorjev v tem pogledu 
so: socio-ekonomski indikatorji, indikatorji za ciljne skupine, indikatorji za 
implementacijo in indikatorji učinka posameznih ukrepov. Ti zahtevani sistemi 
indikatorjev v EU so ob�irni in raznovrstni. Kot primer za eno fazo evalvacije pri 
uporabi strukturnih fondov v EU lahko omenimo European Commission, Common 
Guide for Monitoring and Interim Evaluation (1997).  
 
1.1.3   Doseganje večje transparentnosti in demokratizacije odločanja 
 
Omenjena ameri�ka �tudija v tretjem poglavju obravnava informacije in izobra�evanje 
kot izjemen potencial za povečanje osve�čanja in sposobnosti dr�avljanov za 
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sodelovanje v odločitvah, ki zadevajo njihovo �ivljenje. Poudariti je potrebno njihovo 
stali�če, da debele knjige statističnih tabel, kupi računalni�kih izpisov, ali pa baze 
podatkov v vladinih računalnikih niso oblike v katerih je informacija najbolj dostopna 
ali izkori�čena. Zato je potrebno tudi v na�em primeru razviti poenostavljene formate 
za prezentacijo in obve�čanje, ki bi pomagali vsem sektorjem dru�be, da bi odločali 
na osnovi vseh informacij. Taki indikatorji rezultatov bodo lahko močna orodja za 
merjenje napredka glede na dru�bene cilje. Tako javnosti kot odgovornim za politiko 
razvoja bi omogočali, da bi lahko sproti ocenjevali ali politike delujejo in ali se dru�ba 
premika v �eljeni smeri.  
 
1.1.4 Predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti 
 
Z ozirom na to, da se po rezultatih Eurobarometra Slovenija nahaja na zadnjem mestu 
od dosedaj zbranih kandidatk za vstop v EU glede na mnenje prebivalcev v EU, je 
očitno, da dosedanji diplomatski in promocijski ukrepi niso bili uspe�ni. Jasno je, da 
naloga ni lahka. Zato so tako večja transparentnost v dogajanju v gospodarstvu in v 
dru�bi pri nas kakor tudi mednarodne primerjave pomemben način seznanjanja tujih 
gospodarstvenikov in tuje javnosti s stanjem in dogajanjem v Sloveniji. Ta prikaz pa 
mora biti narejen po mednarodnih merilih in njihovih kriterijih, ne pa po predstavah 
na�ih političnih strank. Ustvarjanje take podobe Slovenije je dolgotrajen proces, ki je 
v prvi vrsti potreben za razre�evanje na�ih razvojnih problemov. Če bo model 
indikatorjev uspe�en v tem pogledu, potem bo ob povezanosti v globalni ekonomski 
in dru�beni proces po mednarodnih merilih slu�il tudi kot pomembno orodje za 
predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti. 
 
 
1.2 Teoretske osnove   
  
V ekonomski znanosti je �e dolgo znano vpra�anje, kako meriti ekonomsko blaginjo. 
Vseskozi je znano, da uporaba BDP na prebivalca kot glavnega ali celo edinega 
indikatorja �ivljenskega standarda prebivalcev neke dr�ave ni adekvatna re�itev. 
Kljub temu v ekonomski analizi in tudi v političnih razpravah ta indikator in drugi 
agregatni indikatorji, izračunani iz dru�benih računov, igrajo glavno vlogo v 
ekonomskih odločitvah. Prav tako je jasno, tudi v teoriji, da na blaginjo (kvaliteto 
�ivljenja) vplivajo mnogi drugi faktorji, ki so lahko ali pa tudi ne korelirani z BDP-
jem na prebivalca. Gre zlasti za delitev dohodka in premo�enja, zaposlenost kot 
pogoja za dru�beno kohezivnost, zdravje, izobra�enost, okolje, varnost, participacijo v 
odločanju, demokracijo, itd. Vse na�tete stvari odločilno vplivajo na blaginjo 
prebivalstva. V ekonomski teoriji blaginje je tudi jasno, da prost trg in konkurenca 
sama po sebi ne zagotavljata niti maksimalne ekonomske učinkovitosti, zaradi 
prisotnosti monopolov in javnih dobrin.  Zaradi vseh teh razlogov je prisotnost dr�ave 
pri odločanju o alokaciji resursov nujna. Ne gre torej za vpra�anje dr�ava da ali ne, 
ampak za vpra�anje optimalne dr�ave.  
 
Prav v zadnjih nekaj letih je pod vplivom ameri�kih vrhunskih ekonomistov, ki 
sodelujejo v vladi in mednarodnih razvojnih institucijah pri�lo do poglobljene debate 
o tem, kaj pravzaprav ekonomisti kot profesija vedo o razvoju, oziroma bolj natančno 
o tem, kako naj neka dr�ava povečunje blaginjo prebivalstva. Glavna ugotovitev je, da 
preprosti recepti, kot so zmanj�anje dr�ave, liberalizacija, prost trg, sami po sebi ne 
peljejo do optimalnih re�itev in da mora vsaka dr�ava v vsakem času sama najti 
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optimalno kombinacijo ekonomskih politik in intervencij, ki peljejo do za�elenega 
cilja (World Bank 1999). Vsekakor brez redistributivne vloge dr�ave ni moč 
zmanj�ati neenakosti, brez fleksibilne delovne sile ni moč zmanj�ati nezaposlenosti, 
brez vlaganja v zdravstvo ni moč izbolj�ati zdravja. Velik del zagotavljanja optimalne 
alokacije resursov ni mogoče zagotoviti brez učinkovite dr�ave, ki mora demokratično 
izbrane cilje tudi doseči.  
 
Glavni pogoj za dobro delujočo dr�avo je, da je demokratično odzivna na potrebe 
prebivalstva, kar pa se da doseči le z zagotovitvijo transparentnosti v celotnem 
procesu odločanja o alokaciji resursov in z ocenjevanjem rezultatov dr�avne 
intervencije. Postavlja se problem, kako to izvesti, seveda ob predpostavki, da za to 
obstaja politična volja. 
 
Predlagani sistem indikatorjev v tem projektu se neposredno navezuje na zgoraj 
opisane teoretične ugotovitve in predstavlja poskus operacionalizacije takega sistema 
za Slovenijo.  
 
 
1.3 Dru�beni aspekti pri pripravi strategije 
 
1.3.1 Celovitost in sinergija 
 
Ekonomisti lahko prispevamo le delen pogled na kompleksno celoto. V tem času 
burnih sprememb doma in v svetu je �e toliko manj primerno pričakovati, da 
ekonomska znanost in praksa lahko nudita gotove in zveličavne re�itve za probleme 
razvoja. To pa pomeni, da pri proučevanju mo�nosti razvoja ne gre le za iskanje 
konkretnih odgovorov, temveč tudi za postavljanje pravih vpra�anj in upo�tevanja 
potrebne �irine pri razumevanju tujih izku�enj. Če naj strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije predstavlja koristen pripomoček pri odločanju v smislu 
dolgoročnega indikativnega programiranja, bo potrebno poiskati neko operativno 
mogočo kombinacijo raznih pristopov, ki bodo na bolj ali manj konkreten način zajeli 
vse bistvene elemente t.i. trajnostnega razvoja ter soodvisnost procesov razvoja v 
gospodarstvu in dru�bi. In na tem področju, na integraciji in celovitosti, je po na�em 
mnenju največji problem v usmerjanju dru�benih in gospodarskih procesov v 
Sloveniji. Poudarek pri strategiji ni v tem, da bomo imeli dokument z deklaracijami in 
�tevilkami, ki jih bo hitro najedel čas, temveč v samem načinu razmi�ljanja, ki temelji 
na celovitosti in integraciji ter mobilizaciji stroke in javnosti v reakcijah in prispevku 
k dejanskemu procesu odločanja (Sicherl, 1994).  
 
�al se pri nas pri usmerjanju razvoja zapostavlja pomen strokovnega znanja in 
objektivnih elementov, ter �iri vlogo političnih odločitev tudi na področja, kjer to ni 
optimalno. V tem pogledu so pogoji za pripravo bolj�e SGRS sedaj verjetno celo manj 
ugodni, kot so bili leta 1994. Po eni strani so se sicer nekateri �e začeli zavedati 
pomena strokovnega znanja in potrebe po učenju na tujih izku�njah, po drugi strani pa 
po dveh pomembnih dose�kih, osamosvojitvi Slovenije in pridobitvi pridru�enega 
članstva v EU, sedaj dru�bena, zlasti politična, atmosfera za dolgoročno razvojno 
usmerjene odločitve ni ugodna 
 
Čeprav je pri analizi izku�enj drugih pomembno razumevanje in ne enostavno 
kopiranje njihovih re�itev, so lahko opredelitve omenjenega sveta, imenovanega od 
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predsednika Clintona, koristne tudi za na�e delo. Menili so, da je pomembno gledati v 
prihodnost in oblikovati vizijo tega, kar je za�eljeno in mo�no. Pomembno je 
ugotoviti skupne cilje in poglede kot podlago za priporočila za strategijo razvoja. To 
je kritična točka, da bi se lahko dosegel konsenz glede politik, ki naj bi sku�ale 
zagotoviti uresničitev teh ciljev. �e sam naslov ameri�kega projekta pa vsebuje 
opredelitev dveh elementov, ki bosta predstavljala verjetno dva največja problema pri 
koncipiranju take SGRS, ki bi res bistveno izbolj�ala kvaliteto na�ih odločitev in 
njihove uresničitve. To sta trajnost in dru�beni konsenz. Trajnosti ni brez vidika 
celovitosti in sinergije, dru�beni konsenz pa je tista kvaliteta, ki loči papirnati 
dokument od Schumpetrovega pojma "nacionalni duh" kot pomembnega dejavnika 
gospodarskega razvoja. Seveda je tak konsenz te�ko doseči, tako v ZDA kot v 
Sloveniji. Medtem ko so posamezni problemi na določenih področjih specifični in 
zahtevajo specifična znanja in specifične re�itve, pa dr�i, da SGRS ne bo uspe�na, če 
ne bo temeljila na celovitosti in sinergiji. 
 
1.3.2 Odnos med cilji in instrumenti 
 
Gre seveda za zelo zapletene povezave, zato bi navedli samo par točk v razmi�ljanje. 
Če bo prevelik poudarek le na novih institucijah in instrumentih ekonomske politike, 
ki jih bomo prevzemali od EU, se bo morda preveč hitro zabrisala pomembna delitev 
med cilji in instrumenti. Kljub temu, da bomo uporabljali večino istih instrumentov 
kot druge dr�ave v EU, to �e ne pomeni, da bodo na�i cilji in prioritete po posameznih 
področjih določeni s povprečnim stanjem v EU. Jasno je, da je zlasti v t.i. 'domačih 
sektorjih' svoboda odločanja bistveno drugačna kot v sektorjih mednarodne menjave. 
Na marsikaterem področju bodo prav cilji dru�be izven ozko gledanega 
produkcijskega področja v veliki meri poleg pomena za hitrej�i in učinkovitej�i 
gospodarski razvoj najbr� določeni tudi z drugimi elementi, ki na neposreden način 
povečujejo splo�no dru�beno blagostanje. Z drugimi besedami, dru�beni proizvod ne 
more biti sinonim za blagostanje. 
 
Poleg tega, da blagostanje v dru�bi nikakor ni odvisno samo od gospodarske rasti, je 
potrebno vzeti v po�tev tudi dejstvo, da povezava med institucijami in učinki nikakor 
ni niti enoznačna niti enostavna. �e na teoretskem področju zadeve niso enostavne. 
�tudija Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 'Challenging Neighbours' 
navaja �tiri koordinacijske mehanizme glede na tip člove�ke interakcije: tr�no 
tekmovanje, kontrola, skupne vrednote in norme, ter kooperativna menjava. Ko te 
mogoče koordinativne mehanizme prepletemo z glavnimi problemi, ki zahtevajo 
koordinacijo (tr�na moč, zunanji učinki, specifičnosti in delitev rizikov), se pojavijo 
različne mo�ne kombinacije. Vsaka od njih ima določene prednosti in slabosti, in 
izbira določenih kombinacij pomeni opredelitev za poudarjanje enih elementov na 
račun drugih elementov (trade-off), kar ima za posledico različne učinke celo pri 
formalno istih institucijah. Poleg zelo zanimive teoretske obdelave raznih opcij s tega 
področja ima omenjena �tudija �e dve pomembni sporočili za SGRS.  
 
Prvič, podnaslov knjige 'Ponovni premislek o nem�kih in nizozemskih ekonomskih 
institucijah' pomeni, da se tudi dr�ave z dolgoročnim članstvom v EU v mnogih 
pogledih med seboj razlikujejo. Očitno tudi dr�ave na vi�jem nivoju razvoja niso 
zaverovane same v sebe v smislu, da �e imajo najbolj�e re�itve in da jim ni treba iskati 
novih re�itev glede na spremembe v svetu. Zato sta Nemčija in Nizozemska uporabili 
podrobno komparativno analizo obeh dr�av in njunih institucij, ker sta pač smatrali, 
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da se lahko ena od druge marsikaj naučita. Drugič, na konferenci v Duesseldorfu 
septembra 1997 je v razpravah prevladalo mi�ljenje, da je večja fleksibilnost 
Nizozemske in njena večja pripravljenost za potrebne spremembe posledica 
dru�benega konsenza, ki ga je Nizozemska dosegla takrat, ko je imela resne te�ave v 
svojem razvoju. Z drugimi besedami, če �elimo v Sloveniji doseči učinkovitej�i in 
pravičnej�i gospodarski in dru�beni razvoj, je poleg znanja dru�beni konsenz osnovni 
predpogoj za uresničitev bodočega razvoja. 
 
 
1.3.3 Dru�bena organiziranost pri pripravi strategije 
 
Za uspe�en razvoj je treba znati in hoteti. Pri iskanju poti nastopa stalno prepletanje 
med mogočim in �eljenim. Cilj je blagostanje, ekonomska aktivnost je nujen pogoj, 
vendar predvsem sredstvo. V praksi pa se stvari ne dajo natančno določiti. Pojem 
blagostanja je večdimenzionalen in njegova percepcija je med drugim odvisna od 
subjektivnih sodb in upo�tevanja dalj�ega časovnega obdobja. Tako se �e pri 
določanju ciljev (in seveda kasneje pri spremljanju rezultatov razvoja kot udejanjanja 
neke strategije razvoja in primerjave s cilji) pojavlja vpra�anje kako primerjati in 
vzpostavljati preference in prioritete med raznimi elementi blagostanja (poleg 
problema zveze med individualnimi in dru�benimi preferencami). To vpra�anje 
zadeva dva pomembna aspekta: vrednostne ponderje med raznimi elementi 
blagostanja in izbiro indikatorjev, s katerimi posku�amo operacionalizirati stanje in 
razvoj na posameznih področjih (pri posameznih elementih blagostanja). 
 
Proizvodne funkcije povezujejo inpute z outputi. Tehnolo�ke proizvodne funkcije so 
stvar znanja in aplikacije tehničnih principov, pa �e tu je izbira odvisna od relativnih 
cen in obsega resursov. Z njenim invertiranjem za določene scenarije outputov 
dobimo odgovarjajoče stro�ke. Dru�bena proizvodna funkcija je bolj kompleksna, saj 
poleg ekonomskih in neekonomskih elementov motivacije vsebuje vsaj �e elemente 
dru�bene organizacije procesa proizvodnje. V zadnjem času se poudarja predvsem 
izbira in razvoj institucij. To področje bo imelo velik poudarek v SGRS, saj 
predvideni polo�aj Slovenije kot polnopravne članice EU omogoča (in hkrati omejuje) 
uporabo novih institucij in instrumentov urejanja odnosov na ekonomskem, socialnem 
in okoljevarstvenem področju. To so pomembna področja sprememb, ki jih mora 
zlasti dr�avna administracija v povezavi z gospodarskimi subjekti in njihovimi 
asociacijami strokovno in proceduralno usvojiti in udejaniti. S tem je povezano tudi 
izpolnjevanje pogojev z na�e strani, da bi lahko scenarij hitrej�ega vključevanja sploh 
bil realistična alternativa, odvisna od odločitve EU. Kljub podpori tem točkam v 
dispoziciji pa moramo opozoriti na dva mo�na problema.  
 
Prvič, izbira ciljev in prioritet v Sloveniji ostaneta na�a suverena odločitev, egzogeni 
faktorji kot so polo�aj v svetu in na� sedanji in bodoči polo�aj v EU pa so okvir, 
znotraj katerega so nam povečane ali zmanj�ane mo�nosti izbire. Drugič, nejasno je v 
koliki meri bodo v teh točkah po posameznih podtočkah opredeljeni tudi cilji in vizije 
razvoja in ne le instrumentarij in institucije z oceno mo�nosti kdaj in koliko lahko kot 
članica EU dobimo nekaj dodatnih sredstev. Tudi to zadnje je v praksi za smer 
odločanja zelo pomembno, tako sta za premi�ljeno izbiro med mogočim in �eljenim 
potrebna dva nujna elementa. To sta sumarna vizija razvoja Slovenije in alternativni 
scenariji glede na izbiro med več variantami, ki bi se razlikovale med seboj predvsem 
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po različnih prioritetah za različne dejavnosti v povezavi s cilji povečevanja 
blagostanja. Celovitost in sinergija sta nujna pogoja za uspeh.  
 
Pri obravnavanju problema informacij in informiranosti je potrebno ločiti dve stvari. 
Ena je informacijska infrastruktura v smislu tehnologije in dostopnosti, ki je seveda 
zelo pomembna. Poleg tega je potrebno poudariti poseben pomen razpolo�ljivosti 
informacij, ki lahko vplivajo na izbolj�anje kvalitete �ivljenja in odločanje 
posameznih subjektov in dru�be kot celote. Omenjena ameri�ka �tudija v tretjem 
poglavju obravnava informacije in izobra�evanje kot izjemen potencial za povečanje 
osve�čanja in sposobnosti dr�avljanov za sodelovanje v odločitvah, ki zadevajo 
njihovo �ivljenje. Glavni elementi njihove strategije v tem pogledu so bolj�e 
upravljanje z informacijami, povečan pristop k odločanju in bolj celovito merjenje 
napredka pri doseganju dru�benih ciljev. Predvideno je tudi vključitev mer in 
indikatorjev, ki izobra�ujejo in usposabljajo subjekte odločanja in posameznike za 
odločitve, ki so ekonomsko, okoljevarstveno in dru�beno bolj sprejemljive. 
 
Iz tega izhaja nekaj njihovih predlogov za razvojno politiko: 1. Izbolj�anje zbiranja, 
organizacije in diseminacije informacij, ki bi zmanj�ale podvojenost in uskladile 
zahtevke za poročanje, hkrati pa dale subjektom odločanja informacije povezane z 
ekonomskimi, okoljevarstvenimi  in distributivnimi cilji. 2. Izbolj�anje in povečanje 
uporabe znanstvenih dose�kov s strani subjektov odločanja in prebivalstva. 3. 
Izbolj�anje dostopa do informacij in vzpodbujanje razvoja dru�bene informacijske 
infrastrukture s strani zasebnega sektorja na načine, ki bodo izbolj�ali dostop vsem. 4. 
Informiranost za trajnostni razvoj in merjenje napredka pri doseganju dru�benih 
ciljev. 5. Razvijanje indikatorjev napredka glede na cilje dru�benega trajnostnega 
razvoja in redno poročanje o teh indikatorjih javnosti. 6. Izbolj�anje dru�benih 
računov in podjetni�ke računovodstvene prakse, zlasti z vključitvijo stro�kov za 
okolje. 
 
Poudariti je potrebno njihovo stali�če, da debele knjige statističnih tabel, kupi 
računalni�kih izpisov, ali pa baze podatkov v vladinih računalnikih niso oblike v 
katerih je informacija najbolj dostopna ali izkori�čena. Zato �elijo razviti 
poenostavljene formate za prezentacijo in obve�čanje, ki bi pomagali vsem sektorjem 
dru�be, da bi odločali na osnovi vseh informacij. Taki indikatorji rezultatov lahko 
slu�ijo za merjenje napredka glede na dru�bene cilje, ker tako javnosti kot 
odgovornim za politiko razvoja omogočajo, da bi lahko sproti ocenjujejo ali politike 
delujejo in ali se dru�ba premika v �eljeni smeri.  
 
Celovitost in sinergija zahtevata, da tudi pri izdelavi SGRS omogočimo vključevanje 
čim �ir�ega kroga ljudi, tako iz vladnih ustanov, znanosti, podjetij in asociacij, kot 
tudi nevladnih institucij in javnosti. V tej točki ne bomo obravnavali osnovne sheme 
modela indikatorjev, ki je ilustrirana v točki 1.5. Omenili bi le eno od metodolo�kih 
novosti pri mednarodnih primerjavah, evaluaciji scenarijev in spremljanju izvajanja 
SGRS, to je pojem časovne distance in S-distanco kot statistično mero neenakosti ali 
razlik med dejanskimi vrednostmi in projekcijami. Oni predstavljata dodatno orodje 
za predstavitev razlik v indikatorjih, ki so lahko razumljive vsem, ker je čas poleg 
denarja najbolj razprostranjena dimenzija v primerjavah. V tem pogledu je časovna 
distanca eden od mo�nih elementov, ki bi jih uporabljali v zgoraj omenjenih 
poenostavljenih formatih za prezentacijo in obve�čanje. Drugič, dejstvo, da imamo 
�tevilne elemente blagostanja, mnogi od njih pa so izra�eni z nemonetarnimi 
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indikatorji, �e povečuje pomen časovne distance kot primerljive mere ene dimenzije 
razlik pri oceni in opisovanju raznih situacij. Namen uvajanja časovne distance v 
analizo razlik ni v nadomestitvi običajno uporabljanih statičnih metod in meritev, 
temveč v njihovi dopolnitvi in raz�iritvi celotnega teoretskega in metodolo�kega 
pristopa, kar omogoča dodatno razumevanja problema in izbolj�ave na dveh 
področjih, konceptualnem in analitičnem.  
 
 
1.4 Povezava s proračunom 
 
V Sloveniji je razmerje med prejemki in izdatki dr�avnega proračuna in BDP okoli 
45%. To predstavlja ogromno diskrecijsko moč dr�ave, saj preko davkov in 
prispevkov ter raznih vrst izdatkov odločilno vpliva na narodnogospodarsko aktivnost 
in neposredno na blaginjo. En del fiskalnih učinkov je makroekonomskih preko 
vplivov na agregatno povpra�evanje in agregatno ponudbo, en del je alokacijski  npr. 
preko subvencij,  en del pa neposredno vpliva na blaginjo preko redistribucije in 
preko zagotavljanja dobrin in storitev. Ker gre večina izdatkov proračuna preko 
ministrstev, so ministrstva v ključni meri odgovorna za učinke dr�avnih izdatkov na 
blaginjo. Zato je treba indikatorski sistem koncipirati v prvi vrsti kot del 
informacijskega sistema ministrstev, ki bo omogočal vladi, parlamentu in javnosti na 
enostaven in transparenten način ugotavljati, kak�ne cilje zasleduje neko ministrstvo, 
v kolik�ni meri so cilji dose�eni in koliko doseganje cilja stane. To nato omogoča tudi 
medministrsko primerjavo stro�kov in koristi določene porabe sredstev, kar bi nato 
iterativno peljalo do optimalne porabe sredstev.  
 
Indikatorski sistem bo zato zgrajen tako, da bodo indikatorji iz splo�nega nabora 
indikatorjev, ki sledi logiki teorije blaginje, prerazporejeni po minstrstvih, ki s porabo 
sredstev vplivajo na določen indikator. Za doseganje določenih ciljev je lahko 
odgovornih več ministrstev, kar pomeni, da se določen indikator lahko pojavi na več 
ministrstvih. Npr. varnost na cestah je skupna odgovornost vsaj treh mnistrstev, 
ministrstva za promet in zveze,  ministrstva za notranje zadeve, in ministrstva za 
zdravstvo. Kar se tiče minstrstva za promet in zveze ima za njih gradnja cest le delno 
za cilj večjo varnost, dominantni cilj je učinkovitost prevoza, indirektni cilj pa je tudi 
zagotavljanje dela gradbenim podjetjem. Prav ta zadnji cilj je vpra�ljiv s stali�ča 
blaginje, ker je pod močnim vplivom lobijev, kar nujno potegne za seboj mo�nost 
korupcije in neracionalnega tro�enja sredstev v splo�nem. Zato je treba v takem 
primeru nujno eksplicitno povedati, kak�ne cilje zasledujemo, kako bomo doseganje 
tak�nih ciljev merili in katera ministrstva bodo imela kompetenco pri tem. Slovenija 
ima eno največjih stopenj smrtnosti na cestah na svetu. Če bi imeli na lestvici 
nacionalnih ciljev blaginje na visokem mestu izbolj�anje varnosti v cestnem prometu 
in bi ugotovili, da draga gradnja cest ne prispeva bistveno k zmanj�anju nesreč, bi 
moralo ministrstvo za zdravstvo in ministrsvo za notranje zadeve zahtevati 
preusmeritev sredstev od gradnje cest, k izbolj�anju urgentne pomoči in k povečani 
aktivnosti policije za kaznovanje prekr�kov. 
 
Na ravni ministrstev bi bilo treba za vsako postavko oziroma skupino postavk 
ugotoviti, kak�nemu cilju je izdatek namenjen in kako bomo ugotavljali, kako uspe�no 
je bil ta cilj dose�en. Pri ustvarjanju meril za ocenjevanje je bistveno,  da imamo 
objektivne norme, kot npr.,   koliko v povprečju stane gradnja kilometra cest v Evropi. 
Če je ta znesek v Sloveniji bistveno vi�ji, je treba stvar analizirati. 
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1.5 Koraki pri uporabi modela indikatorjev za podporo odločanju in za 
spremljanje izvajanja 
 
Shematsko si dolgoročno predlagani sistem indikatorjev lahko zamislimo kot matriko, 
kjer so v vrsticah razvr�čeni elementi blaginje in področja ekonomske politike, v 
stolpcih pa so po vrstnem redu sistematizirani koraki, po katerih naj bi potekalo 
določanje ciljev, ugotavljanje doseganja ciljev in postavitev novih ciljev za naslednje 
obdobje. Za vsak element blaginje oziroma področje ekonomske politike bo predlagan 
postopek za izbor indikatorjev. Za vsak indikator ali skupino indikatorjev je 
predvideno zaporedje korakov (okoli 20), od postavitve indikatorjev, določitve 
benchmarka, opredelitve izhodi�čnega polo�aja Slovenije do benchmarka v času in 
prostoru, določitve instrumenta in ocenitve stro�kov za doseganje ciljnega zmanj�anja 
razlik, določitve strokovne skupine in komunikacije s strokovnimi krogi doma in v 
tujini, uporabniki in ustreznimi ministrstvi, organizacijska in finačna priprava 
programov in projektov. Objava ciljev in indikatorjev v medijih olaj�uje javno in 
politično razpravo o cilju in indikatorju.  Na podoben način se pri uresničevanju 
SGRS ugotavlja doseganje ciljev in eventuelne korekcije. Ta ciklus korakov se ponovi 
vsako leto. 
 
Predstavljen je primer take matrike, ki naj bo podlaga za ilustracijo pristopa pri 
predlogu za dolgoročno raziskavo �Model indikatorjev za podporo odločanju o 
razvojni politiki in za spremljanje izvajanja SGRS�. Postaviti je treba nov okvir 
razvojnega planiranja, ki bo v mnogo manj�i meri kot doslej makroekonomsko 
orientiran, ker pač Slovenija ne bo več suverena na teh področjih, mnogo bolj pa bo 
orientirana na regionalni razvoj in posamezne programe. Zato je treba zgraditi 
transparenten okvir za analizo primerjave in nadzor tako pri pripravi projektov, kot pri 
njihovem izvajanju. Cost benefit analize bo treba izvajati ne samo za posamezne 
projekte, ampak tudi za različne kombinacije projektov. Treba je zgraditi znanje s tega 
področja. 
 
Izdelava analitičnih podlag: začeti je treba graditi znanje, tako da se identificira 
posameznike, skupine, oz. institucije, ki se bodo začeli specializirati za posamezna 
področja. Sredstava morajo zagotavljati, da  bodo te skupine na tekočem tako s 
teoretično kot strokovno literaturo in da bodo vzdr�evale profesionalne stike s 
podobnimi skupinami iz drugih dr�av. Na administrativni ravni in ravni izvajanja je 
treba zagotoviti tesno povezavo med slovensko administracijo in izvajalskimi 
institucijami ter ustreznimi institucijami v evropskih dr�avah. Treba je zagotoviti 
sistematično usposabljanje zaposlenih v sestrskih evropskih institucijah. To mora biti 
eden izmed ključnih delov strategije. Gre za profesionalizacijo uprave in strokovnih 
teles. Strategija mora postaviti tudi osnove za alokacijo proračunskih sredstev in 
pridobivanje evropskih sredstev za izvajanje programov. Treba je zagotoviti 
transparentnost in javno evaluacijo pridobivanja in porabe sredstev. Spodaj navedeni 
koraki predstavljajo začasno ilustracijo potrebnih korakov, ki bi predstavljali kolone v 
omenjeni matriki, kjer bi bili v vrsticah razvr�čeni elementi blaginje in področja 
ekonomske politike.   
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Postopek uporabe indikatorjev: 
 
Prvi korak je uvrstitev cilja v nabor, na primer, uravnote�eni proračun.  
 
Drugi korak je utemeljitev s stali�ča blaginje, na primer, uravnote�eni proračun 
zmanj�uje javni dolg in s tem obremenjenost prihodnjih generacij z obrestmi. 
 
Tretji krak je definicija indikatorja. Na primer (javni prejemki-javni izdatki)/BDP. 
 
Četrti korak je določitev benchmarka. Na primer povprečje Evropske zveze. 
 
Peti korak je ugotovitev časovne distance (S-distance) v preteklosti. Na primer, 
razlika med BDP na prebivalca med Slovenijo in povprečjem EU zna�a 19 let. Enako 
velja za druge mere razlik.  
 
�esti korak je ugotovitev cilja zmanj�evanja razlik, formuliranega bodisi v statični 
razliki ali bodoči časovni distanci, obeh ali v drugih merilih. Na primer, za ciljno 
zmanj�anje nekega elementa blaginje bi Slovenija potrebovala x let pod določenimi 
predpostavkami tudi glede proračunskih sredstvev, če bi �elela za toliko zmanj�ati 
zaostanek za povprečjem EU. 
 
Sedmi korak je določitev instrumenta za doseganje ciljnega zmanj�anja. Na primer, 
zmanj�anje dinamike izdatkov za ceste, povečanje odstotka davka na bencin. 
 
Osmi korak je ocenitev stro�kov za doseganje cilja. Na primer, povečanje zaposlenih 
v davčni upravi stane 20 mio EURO na leto. 
 
Deveti korak je določitev strokovne skupine, ki bo opravljala strokovna dela v zvezi z 
indikatorjem. Na primer, predlaga uvrstitev cilja v nabor, opredeli indikator, zbere 
podakte in opravi izračune. 
 
Deseti korak je pridobitev dokumentacije in informacij glede indikatorja. Na primer, 
pridobitev dokumentov o zmanj�anju proračunskega primankljaja na Irskem, v Danski 
itd., pridobitev statističnih podatkov o gibanju proračunskih primankljajev v dr�avah s 
katerimi se Slovenija primerja z danim indikatorjem. 
 
Enajsti korak je vzpostavitev osebnih in strokovnih stikov s tujimi strokovnimi 
skupinami, ki se ukvarjajo z indikatorjem. Na primer, avstrijski WIIW za Vzhodno 
Evropo. 
 
Dvanajsti korak je navezava osebnih in delovnih stikov tujimi skupinami iz dr�avnih 
uprav iz tistih resorjev, ki imajo na skrbi proučevni indikator. Na primer, ministrstvo 
za finance Finske. 
 
Trinajsti korak je vzpostavitev komunikacije s strokovnimi krogi, ki so povezani z 
indikatorjem. Na primer, učitelji in raziskovalci na področju javnih financ. 
 
�tirinajsti korak je vzpostavitev komunikacij z uporabniki. Na primer z mlaj�o 
generacijo, ki bo plačevala manj obresti od dr�avnega dolga. 
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Petnajsti korak je sodelovanje z minstrstvom, ki je odgovorno za doseganje cilja. 
 
�estnajsti korak � objava ciljev in indikatorjev v medijih.  
 
Sedamnajsti korak � javna in politična razprava o cilju in indikatorju, parlamentarna 
razprava. 
 
Osemnajsti korak � ugotavljanje doseganja ciljev. Na primer: Deficit se je zmanj�al 
od 2% na 1,7 %.  
 
Devetnajsti korak � korekcija. Na primer: Dodatno upočasniti dinamiko izgradnje 
cest, izbolj�ati izterjavo davkov. 
 
Dvajseti korak � določitev novih ciljev. Na primer: zmanj�ati deficit na 1,5%.  
 
Enaindvajseti korak � predlog programa. Na primer: Phare: program usposabljanja 
načrtovalcev cest v DARSu na �vedskem s ciljem, da zgre�ijo predračun za manj kot 
50%.  
 
Dvaindvajseti korak � ocenitev stro�kov programa. Na primer: Usposabljanje bo stalo 
2 mio EURO. 
 
Triindvajseti korak - finaciranje Slovenije. Na primer: Slovenija bo prispevala 1 mio 
EURO za usposabljanje. 
 
�tiriindvajseti korak - finacnciranje EU. Na primer: EU bo prispevala 1 mio EURO za 
usposabljanje. 
 
Petindvajseti korak � določitev nosilca projekta. Na primer: Ministrstvo za promet in 
zveze. 
 
�estindvajseti korak � določitev izvajalca. Prometni in�titut in �vedski institut za 
ceste. 
  
Tak ciklus se ponovi vsako leto in je povezan s proračunom in z drugimi razvojnimi 
dokumenti.  
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2.1 PRIPRAVA IN ANALIZA KVANTITATIVNIH OCEN IZBRANIH 
INDIKATORJEV IN MEDNARODNE PRIMERJAVE 
 
 
2.1.1 Uvod 
 
Razvoj je po svoji naravi dolgoročen in večdimenzionalen.  Na eni strani gre torej za 
sočasno proučevanje različnih dimenzij razvoja, saj razvoj nikakor ni enakomeren 
porast v vseh svojih dimenzijah, ampak je zanj značilna prav različna hitrost 
sprememb v posameznih dimenzijah v določeni fazi razvoja, t.j, določena 
asimetričnost. Po drugi strani pa je treba razvoj analizirati za dalj�e obdobje in ne le v 
določenem trenutku, saj nam dinamična analiza lahko poka�e bistveno drugačno 
sliko, kot jo ka�ejo odnosi v določenem trenutku.  
 
Mednarodne primerjave nudijo bolj realistično in nepristransko ocenjevanje domače 
situacije, pri čemer pa gre seveda pri mednarodnih primerjavah bolj za kvalitativne 
sklepe kot za veliko preciznost, saj je popolna primerljivost the podatkov zaradi 
različnega obsega zajemanja in zaradi razlik v statističnih metodologijah in 
dru�benem računovodstvu izredno drag in zahteven postopek. Pri tem gre za razlike v 
konceptih, preferencah in vrednostnih sodbah, ki so med drugim pogojene z obstoječo 
ravnijo gospodarskega in dru�benega razvoja ter vrednostnimi in kulturnimi 
razlikami, kakor tudi za statistične razlike, ki izhajajo iz razlik v definicijah, zajetju, 
kvaliteti, konzistentnosti in mednarodni (medregionalni) primerljivosti razpolo�ljivih 
podatkov. Medtem ko je statistične razlike vsaj v principu mogoče opravljati, kljub 
običajno prohibitivno visokim stro�kom in časovni zamudi, prva vrsta razlik ostaja 
kot omejitev, s katero moramo pri mednarodnih (medregionalnih) komparacijah pač 
računati. 
 
 
2.1.2 Izbrana področja in indikatorji: testna izbira, kvantitativne ocene in 
analiza izbranih indikatorjev 
 
Obravnava indikatorjev in mednarodnih primerjavav je razdeljena v dva dela. Del 
izbranih indikatorjev obravnavamo v točki 2.2.1 tega dela, del indikatorjev pa 
obravnavamo v drugem ločenem delu tega poročila v obliki prispevkov sodelavcev, 
specialistov za izbrana področja. V nadaljnjem delu na SGRS bodo bodo na razpolago 
novi prispevki �e za druga področja, za katera so bila �ele pravkar ali pa �ele bodo 
sklenjene raziskovalne pogodbe v okviru CRPov.   
 
2.1.3 Standardni opis indikatorja: vir, enota mere, metode zajemanja, 
primerljivost 
 
Tako pri pripravi baz podatkov kot tudi pri pripravi indikatorjev za odločanje na 
posameznih področjih je potrebno pri sistematizaciji za posamezne svrhe upo�tevati 
standardni opis vsakega indikatorja, ki pa seveda zavisi od cilja uporabe. Gre za 
podatke o podatkih, t. j. za meta podatke. Čeprav je zahtevnost in podrobnost meta 
podatkov različna za različne svrhe si lahko na kratko ogledamo nekatere od 
elementov, ki lahko pridejo v po�tev. Kot primer bomo navedli elemente, ki jih navaja 
OECD za svoj nabor razvojnih indikatorjev A Working Set of Indicators of 
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Development Progress. Izbran konkreten indikator za opis primera je indikator 
umrljivosti dojenčkov (OECD, 1999). 
 
Definicija  
Področje definicije je razdeljeno na tri podpodročja: cilj politike in kvantitativni cilj, 
vsebovana dimenzija in tehnična definicija z enoto mere.  
Cilj politike: zmanj�anje umrljivosti dojenčkov 
Kvantitativni cilj: zni�ati v svetu do leta 2015 umrljivost dojenčkov za 2/3 od ravni za 
leto 1990  
Vsebovana dimenzija: pre�ivetje dojenčkov je indikacija socialnih, ekonomskih in 
okoljskih vplivov na  �ivljenje dojenčkov.  Torej ta indikator ni le mera zdravstvenih 
storitev (tako preventivnih kot kurativnih), temveč �ir�e odraz okolja v katerem so 
otroci rojeni.  
Statistična definicija: mera umrljivosti dojenčkov je verjetnost smrti med rojstvom in 
prvim rojstnim dnem, izračunano na 1000 rojstev  �ivih otrok. 
Enota mere: smrti na 1000 rojstev �ivih otrok 
 
Baza in cilj: vrednosti v baznem letu 1995 in cilj v letu 2015, vir UNICEF 
 
Viri:   
Glavna agencija: UNICEF, UNPD 
Agencije na nacionalnem nivoju zadol�ene za pripravo podatkov: ministrstva 
Časovni zaostanek pri podatkih: 1 � 3 leta 
Dezagregacija po spolu: da 
Uporabljena podatkovna baza: WDI, 1998, Table 2.17 
 
Vključenost: 
Vključenost populacije, dr�ave s podatki, populacija vključena 100 %, razen Mideast, 
N. Africa and Europe (vir UNICEF) 
 
Metode: 
Mednarodno dogovorjena metodologija: da 
Metoda zbiranja: registracija in ankete 
Limitacija indikatorja: majhna zanesljivost pri zbiranju podatkov 
 
Komentar: primerljivost 
 
Na tem primeru se lahko vidijo nekateri  potrebni elementi za standardni opis 
indikatorjev (glej tudi Radej, 1999). V dolgoročni raziskavi za pripravo modela 
indikatorjev bodo za razne skupine indikatorjev podrobno specificirani standardni 
opisi posameznih skupin indikatorjev.  
 
 
2.1.4 Nivo obdelave 
 
 
V bodočem modelu indikatorjev bodo predvideni indikatorji na zelo različnih nivojih 
agregacije in podrobnosti obdelave, glede na njihov pomen za politiko in odločanje na 
različnih nivojih in za transparentnost odločanja. Kot je �e bilo omenjeno v točki 
1.1.2, lahko pri procedurah, ki so v EU predpisane za načrtovanje, pridobivanje 
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sredstev, implementacijo, monitoring in obračun porabljenih resursov, najdemo 
ob�irni in raznovrstni zahtevani sistem indikatorjev: socio-ekonomski indikatorji, 
indikatorji za ciljne skupine, indikatorji za implementacijo in indikatorji učinka 
posameznih ukrepov.  
 
Ena od zahtev za bodoči sistem indikatorjev bo omogočanje primerjav in kontrole 
tako med posameznimi nivoji agregacije kot tudi med različnimi viri podatkov, ki jih 
pripravljajo razne agencije, z upo�tevanjem zahtev za tajnost individualnih podatkov. 
Potrebno je odpraviti nepotrebno podvajanje zbiranja podatkov in koordinirati obseg 
in definicije zajemanja podatkov. �e bistveno več pozornosti pa je potrebno posvetiti 
analitičnemu izplenu informacij za odločanje iz zbranih podatkov.  
 
  
2.1.5 Pomen 'trdih' in 'mehkih' indikatorjev 
 
Za odločanje sta potrebni obe vrsti indikatorjev: statistične kvantitativne ocene 
vrednosti 'trdih' indikatorjev kakor tudi 'mehki' indikatorji, ki odra�ajo subjektivne 
ocene �elja, preferenc in ocen o dose�enih rezultatih oz. stanju. V točkah 1.3, 1.4 in 
1.5 je podrobneje naveden pomen razpolo�ljivosti informacij, ki lahko vplivajo na 
odločanje posameznih subjektov in dru�be kot celote ter na izbolj�anje kvalitete 
�ivljenja in demokratičnosti odločanja. Zato na tem mestu teh argumentov, ki jih bo 
potrebno vgraditi v bodoči sistem indikatorjev, ne bomo ponavljali.  
 
Vseeno pa sta na mestu dva komentarja. Prvič, pri tako imenovanih trdih indikatorjih 
je potrebno zagotoviti mednarodne standarde tako pri definicijah in zbiranju podatkov 
kot tudi pri metodah analize. Na ta način bomo lahko zagotovili mednarodno 
primerljivost na�ih analiz in kredibilnost v svetu. Na ta način izvedene mednarodne 
primerjave so lahko izredno pomembna informacija za na�e lastne odločitve, na eni 
strani, kot tudi potrebna osnova za diskusijo s tujimi subjekti na osnovah, ki 
zagotavljajo čim večjo objektivnost pri ocenjevanju stanja in polo�aja Slovenije v 
svetu, na drugi strani.  
 
Drugič, pri tako imenovanih mehkih indikatorjih je, kljub njihovemu pomenu, slaba 
stran v tem, da se lahko respondenti anket hitro premislijo in da torej njihovi odgovori 
niso nujno bazirani na objektivnih faktorjih. Pri pogledu na Slovenijo od zunaj pri 
mehkih indikatorjih Slovenija ne more argumentirati, da je tak�no javno mnenje (npr. 
da prebivalci EU Slovenijo postavljajo na zadnje mesto glede preferenc za sprejem v 
EU) nepravilno ali nepravično, saj gre za percepcije in ne za objektivizirani pogled na 
polo�aj Slovenije v Evropi, kar pa je mogoče dosegati pri posameznih 'trdih' 
indikatorjih. 
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2.2 OCENA IZHODI�ČNEGA POLO�AJA SLOVENIJE 
 
 
2.2.1 Ocena polo�aja Slovenije iz mednarodnih primerjav 
 
Bruto domači proizvod in bruto domači proizvod na prebivalca 
 
Slovenija je �ele v letu 1998 dosegla raven bruto domačega proizvoda iz leta 1986. 
Začetni padec v prej�njem sistemu se je nadaljeval v veliko bolj drastično tranzicijsko 
depresijo do leta 1993, ko se je pričela ekonomska aktivnost spet dvigovati. Medtem 
ko je Slovenija dobro vzdr�ala simultane udarce, ki so jih prinesli dezintegracija biv�e 
Jugoslavije in tranzicija sistema, bi bili lahko rezultati in učinkovitost izhoda iz 
depresije bolj�i. Če namreč primerjamo rezultate izhoda iz krize v Sloveniji (in v 
drugih tranzicijskih dr�avah centralne in vzhodne Evrope) z rezultati v doseganju 
ravni gospodarske aktivnosti pred krizo v primeru velike gospodarske krize po letu 
1929 ali po drugi svetovni vojni v razvitih kapitalističnih dr�avah, lahko ugotovimo, 
da je bila stopnja rasti BDP po najni�ji točki v krizi hitrej�a v razvitih dr�avah v 
preteklosti kot v Sloveniji in drugih tranzicijskih dr�avah (Sicherl, 1998).  
 
Dobra stran Slovenije pri izhodu iz krize je v tem, da ni prihajalo do večjih nihanj v 
stopnji gospodarske rasti kot v večini majhnih vzhodnoevropskih dr�av v tranziciji 
(The Economist, 1999). Hkrati pa je bila stopnja rasti ni�ja od pričakovanega 
scenarija (+) v SGRS iz leta 1995, kakor tudi od zgoraj navedenih zgodovinskih 
izku�enj razvitih kapitalističnih dr�av.  
 
V primerjavi bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca po kupni moči, je 
Slovenija v letu 1997 dosegla 68 % povprečja EU15, kar predstavlja tudi najvi�jo 
vrednosti od dr�av kandidatk iz Vzhodne in Centralne Evrope. Ta vrednost je blizu 
vrednosti za Portugalsko in Grčijo, za okoli 10 odstotnih točk ni�ja od vrednosti za 
�panijo, praktično vse ostale dr�ave EU15 pa so pred Slovenijo toliko ali več kot 
povprečje EU15. Gledano s stali�ča, če je BDP na prebivalca v Sloveniji za leto 1997 
100, potem  zna�a povprečje za EU15 147. Z drugimi besedami, za dvanajst dr�av 
EU15 je BDP na prebivalca za vsaj okoli 50 % vi�ji od Slovenije (glej tabelo II.7.3, 
II.7 pomeni prispevek �tevilka 7 v posebnem drugem delu �tudije).   
 
Grafikon 2.1 prikazuje razlike v BDP na prebivalca za izbrane dr�ave za leto 1997 
glede na EU15 v dveh dimenzijah: navpično so prikazane statične razlike od 
povprečja za EU15 (ki so podane v tabeli II.7.5), v vodoravni smeri pa so podane 
vrednosti časovnih prednosti in časovnih zaostankov glede na EU15 (tabela II.7.5, 
druga kolona). Podrobnej�a obravnava pomena statistične mere časovna distanca (S-
distanca) je podana npr. v Sicherl (1999c). Za raven BDP na prebivalca v letu 1997 
Slovenija zaostaja za povprečjem EU15 za okoli 19 let. To pomeni, da je raven 
indikatorja za Slovenijo v letu 1997 povprečje EU doseglo �e v letu 1978, to je pred 
devetnajstimi leti. Grafikon 2.2 na levem delu nazorno prikazuje časovno distanco za 
preteklost, ki predstavlja deskriptivno statistično mero.  
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Graph 2.1 

 
 
Graph 2.2  

   
 
 

Distances in time (projected) at the level of EU15 average GDP per capita 
for 1997; Scenario: growth rate 4% CEEC
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Na desni strani grafikona 2.2 pa je prikazan način računanja časovnih distanc za 
bodoče scenarije, na kak�en način bi prikazane tranzicijske dr�ave dosegle nivo BDP 
na prebivalca za EU15 za leto 1997. Če predpostavimo, da bi ta indikator za omenjene 
tranzicijske dr�ave rastel v prihodnosti po povprečni stopnji 4 % letno, bi npr. 
Slovenija dosegla ta nivo EU15 v letu 2007. Na tem nivoju bi po tej predpostavki 
časovno zaostajanje Slovenije zna�alo le �e 10 let, kar je bistveno manj kot 19 let v 
letu 1997.  
 
V tabeli II.7.5 so podani izračuni za vse dr�ave EU15 glede na Slovenijo za a) 
časovne distance za nazaj, b) za časovne distance pri  scenariju, ko bi dr�ave EU15 
imele rast indikatorja 2.5 % in Slovenija 4 % letno, ter c) čas potreben za polno 
izenačitev vrednosti BDP na prebivalca Slovenije in vsake od dr�av EU15. V letu 
1997 je časovno zaostajanje za enajstimi dr�avami EU15 zna�ala vsaj 16 let. Če bi po 
omenjenem scenariju Slovenija uspela imeti rast indikatorja BDP na prebivalca 4 % 
letno, bi do leta 2007 zni�ala časovno zaostajanje za EU15 na pribli�no 10 let. Če pa 
bi �eleli po tem scenariju doseči polno izenačitev z povprečjem EU15, bi za to 
potrebovali okoli 25 let (glej tabelo II.7.5). Na ta način je ilustrirana razvojna vrzel 
med Slovenijo, povprečjem EU15 in v II. delu tudi s posameznimi dr�avami s tega 
področja, kakor tudi glede na druge dr�ave kandidatke za indikator BDP na prebivalca 
po kupni moči. 
 
Zanimivo je tudi s preprostim izračunom nakazati nekatere elemente, ki vplivajo na 
velikost teh razlik  Ena od najbolj enostavnih dekompozicij dru�benega proizvoda na 
prebivalca je dekompozicija na demografsko in zaposlitveno komponento ter 
komponento produktivnosti (Sicherl 1977). Dru�beni proizvod na prebivalca  
razdelimo na tri komponente:  
 
BDP/preb. = del. kontingent/preb. x zaposleni/del. kontingent x BDP/zaposleni                      
 
Demografsko komponento definiramo kot količnik delovnega kontingenta 
(prebivalstvo v starosti 15-65 let) in celotnega prebivalstva. Zaposlitvena komponenta  
je pravzaprav kombinacija dveh elementov � kvantitete in kvalitete zaposlenosti. V 
�ir�em smislu je količnik med delovnim aktivnim prebivalstvom (persons in 
employment) in delovnim kontingentom (working age population), v o�jem smislu pa 
med zaposlenimi osebami (persons in paid employment) in delovnim kontingentom. 
Tukaj bomo za ilustracijo dekomponirali relativno razliko za BDP  na prebivalca med 
EU15 in Slovenijo za leto 1997.   
 
Tabela 2.1 Dekompozicija razlik v BDP na prebivalca med EU15 in Slovenijo za leto 
1997 na demografsko, zaposlitveno in produktivnostno komponento. 
 BDP/preb. del. kontingent 

/preb. 
zaposleni/del. 
kontingent 

BDP/zaposleni 

EU15 1 0.67 0.593 2.518 
Slovenija 0.68 0.698 0.546 1.784 
EU15/SLO 1.47 0.96 1.085 1.41 
Vir: glej priloge 
 
Očitno je treba največji dele� razlik v BDP na prebivalca med EU15 in Slovenijo 
pripisati razlikam v produktivnosti. Vrednost za BDP na prebivalca je v EU15 večja 
za 47 %, vrednost BDP na zaposlenega pa za 41 %. Vendar je z gospodarskega in 
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drugega stali�ča zelo pomembno analizirati tudi demografsko in zaposlitveno 
komponento. Analiza demografske komponente ka�e, da ima Slovenija kljub velikim 
problemom s staranjem prebivalstva �e vedno prednost glede na povprečje EU15, saj 
ima Slovenija za okoli 4 % večji dele� prebivalstva v potencialno delovni dobi od 
celotnega prebivalstva kot EU15. Z drugimi besedami, če bi v Sloveniji imeli enak 
odstotek zaposlenih od prebivalstva v delovni dobi in enako produktivnost po 
zaposlenem, kot jo ima EU15, bi Slovenija imela za 4 % vi�jo vrednost BDP na 
prebivalca kot EU15. 
 
Vso prednost v demografski komponenti pa Slovenija zapravi pri zaposlitveni 
komponenti, kjer je dele� delovnega aktivnega prebivalstva v prebivalstvu v delovni 
dobi skoraj za 9 % ni�ji od povprečja EU15. Z drugimi besedami, celo glede na 
Evropo Slovenija bistveno odstopa v negativni smeri glede na uspe�nost vključevanja 
svojega prebivalstva v delovne procese. Ta razkorak je seveda �e veliko večji, če bi se 
primerjali z ZDA in nekaterimi dr�avami izven EU15, kjer je stopnja aktivnosti 
prebivalstva bistveno večja kot v EU15. Povedano na drug način, če bi imeli 
zaposlitveno komponento vsaj na ravni povprečja EU15, bi bil BDP na prebivalca  v 
EU15 le za 35 % (in ne za 47 %) vi�ji od vrednosti za Slovenijo. Poleg tega efekta na 
velikost produkta, pa je pomen bolj�e uporabe razpolo�ljivih potencialov delovne sile 
v Sloveniji �e bistveno večji, če upo�tevamo pri sedanji veliki stopnji nezaposlenosti 
potrebo za  večjim �tevilom in bolj�imi mo�nostmi za delo in kreativno udejstvovanje.   
 
Zaposlenost in nezaposlenost 
 
�e analiza komponent BDP na prebivalca nam je nakazala pomembnost kvantitete in 
kvalitete zaposlitvenih oziroma delovnih mo�nosti. Temu je potrebno dodati �e dva 
aspekta. Prvi je socialni in je pomemben za dru�beno kohezivnost. Visoka stopnja 
nezaposlenosti je prav gotovo eden od najpomembnej�ih, če �e ne najpomembnej�i 
problem slovenskega gospodarstva in dru�be. Drugič, tudi problem produktivnosti je 
zelo tesno povezan s kvaliteto delovne sile in kvaliteto podjetnikov in dr�ave, da bi s 
pomočjo novih zamisli, novih tehnologij, novih produktov in vzpostavljanja bolj�ih 
pogojev za delovanje ter koordinacijo dvignila in pribli�ala stopnjo produktivnosti pri 
nas tisti v EU in v svetu.  
 
Za  analizo problemov zaposlenosti v Sloveniji je koristno narediti celovit pregled 
gibanja zaposlitvenih struktur v obdobju od 1985 (pred tranzicijo) do sedaj. Ta 
pregled je dan v tabelah 2.01 in 2.02. Grafično je to prikazano tudi na grafikonih 2.01 
in 2.02. V tabeli  2.01 je prikazana najprej ocena potencialne delovne sile, ki je 
razdeljena na dejansko delovno silo in tiste, ki so predčasno zapustili delovno silo. 
Delovna sila se naprej deli v nezaposlene in zaposlene. Zaposleni so razdeljeni v tri 
velike skupine: samostojni podjetniki (vključno s kmeti, in profesionalnimi poklici), 
zaposleni v netr�nem sektorju (dr�ava, �olstvo zdravstvo...), in zaposleni v tr�nem 
sektorju. Ti zadnji so naprej razdeljeni na zaposlene v podjetjih, ki so izgubljala 
delovno silo (stara velika podjetja) in na zaposlene podjetjih, ki so povečevala 
zaposlenost. Med podjetji, ki so povečevala zaposlenost, je velika večina novih 
majhnih podjetij, nekaj pa je tudi podjetij, ki so se odcepila od starih velikih podjetij. 
 
Dejanska delovna sila je nara�čala do leta 1988, ko je dosegla 960 tisoč ljudi. Pozneje 
je začela padati in leta 1996 je �tela le �e 858 tisoč ljudi. V tem kratkem času se je 
delovna sila torej zmanj�ala za celih 100 tisoč ljudi. To zmanj�anje je posledica  
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TABLE 2.01 
 

Labor Force and Employment in Slovenia, 1985-1996 (in 1000) 
CATEGORY OF LABOR FORCE AND 
EMPLOYMENT 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 DIFFER
ENCE 
1996-
1991 

POTENTIAL LABOR FORCE 925 941 955 960 960 960 960 960 960 960 960 960 0 

DROP OUTS FROM LABOR FORCE AND 
EARLY RETIEREES 

0 0 0 1 3 18 57 83 80 97 106 102 46 

ACTUAL LABOR FORCE 925 941 955 959 957 942 903 877 880 863 854 858 -46 

REGISTERED UNEMPLOYED 15 14 15 21 28 44 75 103 129 127 121 120 45 

TOTAL EMPLOYMENT 911 927 940 938 929 898 828 775 751 736 732 738 -90 

FULL TIME FARMERS, SOLE 
PROPRIETORSHIPS, AND 
PROFESSIONALS 

96 100 104 107 109 112 115 116 122 130 138 140 25 

EMPLOYED IN ENTERPRISES AND 
ORGANIZATIONS 

814 828 836 831 820 786 713 659 629 605 594 597 -116 

EMPLOYED IN SCHOOLS, HOSPITALS, SOCIAL ORGANIZATIONS, AND 
GOVERNMENT 

141 133 149 136 115 135 -6 

EMPLOYED IN ENTERPRISES (LIMITED LIABILITY AND JOINT STOCK 
COMPANIES) 

572 526 480 469 479 463 -109 

EMPLOED IN ENTERPRISES THAT LOST JOBS (MAINLY OLD LARGE 
COMPANIES) 

533 457 346 314 281 224 -310 

EMPLOYED IN ENTERPRISES THAT GAINED JOBS  39 69 134 155 198 239 200 

EMPLOYED IN COMPANIES THAT GAINED 1 TO 49 JOBS  (MAINLY NEW 
SMALLER COMPANIES) 

26 39 53 72 95 114 88 

EMPLOYED IN COMPANIES THAT GAINED MORE THAN 50 JOBS (MAINLY 
SPIN OFFS OF OLD LARGE COMPANIES) 

13 30 81 83 104 125 112 

 
 
 
Table 2.02 Changes in employment in enterprises in the period 1991-1996 

CHANGES IN ENTERPRISES  
OVER THE PERIOD 1991-1996: 

EMPLOY
MENT 
1991 

EMPLO
YMENT 

1992 

EMPLO
YMENT 

1993 

EMPLO
YMENT 

1994 

EMPLO
YMENT 

1995 

EMPLO
YMENT 

1996 

CHANGE 
IN 

EMPLOY
MENT 
1991-96 

NUMB
ER OF 
ENTER
PRISE

S 

LOST MORE THAN 100 JOBS 380906 298277 203230 180858 161533 126934 -253972 653 
LOST BETWEEN 50 AND 99 
JOBS 

65285 56902 47994 40650 40004 37279 -28006 395 

LOST BETWEEN 10 AND 49 
JOBS 

65743 59673 52867 50451 50786 43917 -21826 893 

LOST BETWEEN 2 AND 9 JOBS 15908 17623 14633 13151 12422 10988 -4920 1225 
LOST 1 JOB 2463 2653 2506 2578 2147 1548 -915 915 
LOST 0 JOSBS 2897 21765 24973 26509 14030 2897 0 17958 
GAINED 1 TO 9 JOBS 11643 19263 27751 39620 51981 61419 49776 20353 
GAINED 10 TO 49 JOBS 13882 19648 25422 32877 42529 52130 38248 1986 
GAINED 50 TO 100 JOBS 3628 8179 12462 14597 18680 20781 17153 240 
GAINED MORE THAN 100 JOBS 9500 21669 68525 68135 84944 1E+05 95137 278 

TOTAL 571855 525652 480363 469426 479056 462530 -109325 44896 
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Graph 2.01 
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Graph 2.02 
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emigracije neslovenskega prebivalstva, prostovoljnega odhoda iz delovne sile, 
predvsem pa predčasnih upokojitev. Kljub temu, da se je delovna sila za toliko 
zmanj�ala, se je �tevilo nezaposlenih povzpelo od 15 tisoč pred letom 1988 na 120 
tisoč v letu 1996. Pribli�no toliko je nezaposlenih �e vedno v letu 1999. 
 
Kot rezultat teh gibanj je skupna zaposlenost padla od vrha leta 1987, ko je zna�ala 
940 tisoč, na 738 tisoč leta 1996. Padla je torej za okroglo 200 tisoč. Na ta padec 
zaposlenosti lahko gledamo na dva načina. Slovensko gospodarstvo je sedaj sposobno 
(produktivno) zaposliti bistveno manj ljudi kot pred tranzicijo, po drugi strani pa se je 
glede na to, da je bruto domači proizvod na prebivalca �e vi�ji kot pred tranzicijo, 
produktivnost močno povečala, saj sedaj Slovenija producira isti (fizični) produkt z 
bistveno manj�im �tevilom ljudi. To ka�e med drugim tudi na to, da je v slovenskih 
podjetjih v predtranzicijskem obdobju vladala zelo velika latentna nezaposlenost. Če 
pa upo�tevamo povečanje BDP po pariteti kupne moči pa je povečanje produktivnosti 
�e bistveno večje.  
 
Pri ocenjevanju brezposelnosti je treba upo�tevati �e dejstvo, da okoli polovica 
registriranih zaposlenih dejansko dela, tako da je ocena brezposelnosti po metologiji 
ILO skoraj polovico manj�a.  
 
Velik upad zaposelnosti v agregatu prikriva dejstvo, da so različna podjetja 
zaposlovala zelo različno. Nekdanja velika podjetja so izgubila nad 300 tisoč delovnih 
mest, nova delovna mesta pa so nastala predvsem v novih majhnih podjetjih, in v 
manj�em �tevilu podjetij, ki so iz�la iz starih podjetij. 
 
 
Investicije 
 
Po velikem padcu investicij v tranzicijski depresiji je dele� fiksnih investicij v BDP v 
Sloveniji začel nara�čati in je dosegel 24 %. V primerjavi s podatki za dr�ave EU15 v 
tabeli 2.2, je ta vrednost večja od povprečja za EU15, ki zna�a 20 %. Vi�je vrednosti 
od teh dr�av ima Portugalska s 33 %, Grčija z 29 % in Avstrija s 25 %. Vendar je 
potrebno ta podatek relativizirati, da ne bi pri�lo do napačnih ocen o velikosti 
ustvarjanja kapacitet slovenskega gospodarstva. Prvič, taka stopnja dele�a fiksnih 
investicij v BDP �e ne pomeni nujno, da je tudi stopnja rasti fiksnih fondov vi�ja od 
tiste v drugih dr�avah EU15. Drugič, z ozirom na to, da je vrednost na�ega BDP na 
prebivalca bistveno ni�ja od velike večine dr�av EU15, tudi povečani dele� fiksnih 
investicij v BDP ne pomeni, da so investicije na prebivalca pri nas večje. Tretjič, ker 
so v manj razvitih dr�avah stro�ki investicij večji kot v razvitej�ih dr�avah, je tudi je 
tudi dejanski dele� fiksnih investicij v BDP manj�i (in v razvitej�ih dr�avah večji) kot 
so vrednosti v tabeli 2.2. Če tudi investicije obračunamo po kupni moči, so npr. fiksne 
investicije na prebivalca v Sloveniji le 48 % vrednosti za Avstrijo, medtem ko 
dru�beni proizvod na prebivalca dosega 60 % vrednosti za Avstrijo (OSZA 1997). Z 
drugimi besedami, medtem ko sedanja vrednost dele�a fiksnih investicij v BDP v 
Sloveniji izgleda v primerjavi z evropskim okoljem primerna in je morda s stali�ča 
stopnje varčevanja �e precej�nja, glede na za�eljene spremembe v rasti kapacitet ni 
nobenega razloga za pretirano samozadovoljstvo, da o strukturi investicij ne 
govorimo.  
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Tabela 2.2 Dele� fiksnih investicij v dru�benem proizvodu za EU15 in Slovenijo 
 LUX DAN BEL AUT DEU FRA NED ITA SW UK FIN IRL ESP PRT GRE EU15 SLO 

1960 23.6 19.4 19.5 22.0 26.5 17.6 22.8 23.1 18.9 15.9 31.1 13.6 16.7 20.2 27.5 21.0  
1961 33.4 20.8 20.7 23.5 27.0 18.5 23.6 23.8 19.4 16.9  15.1 17.7 20.7 26.8   
1962 23.9 21.0 21.1 23.6 26.7 18.8 23.7 24.6 19.7 16.9  16.8 17.9 19.5 28.6   
1963 27.6 20.4 20.2 23.4 26.3 19.4 23.3 25.2 20.0 16.4  18.0 18.2 21.0 27.4   
1964 30.4 23.0 21.0 24.2 27.5 20.1 25.6 23.1 20.2 18.2  19.2 19.9 21.0 30.5   
1965 27.8 23.0 21.5 24.8 27.3 20.5 25.5 20.5 20.2 18.6  20.8 21.8 21.7 31.5   
1966 26.1 23.4 22.2 25.5 26.8 20.9 26.9 20.2 20.7 18.8 30.5 20.0 22.9 24.4 30.6 22.8  
1967 24.0 23.8 22.3 24.8 25.0 21.2 27.7 21.0 21.1 19.9 29.7 20.2 23.3 23.7 28.6 22.7  
1968 22.0 23.4 20.9 24.4 24.5 21.5 28.9 21.9 20.5 20.4 27.2 21.1 23.9 20.1 32.5 22.8  
1969 22.1 24.6 20.2 24.1 25.0 21.9 27.5 22.2 20.3 19.8 28.1 24.0 24.2 21.3 35.1 23.0  
1970 24.3 24.6 21.7 24.7 25.9 23.3 28.0 26.1 19.7 19.9 28.9 22.6 24.0 21.9 32.0 24.1  
1971 26.1 24.4 20.5 26.8 26.6 23.8 27.3 25.4 19.4 19.8 29.5 23.8 22.2 22.6 34.1 24.2  
1972 26.2 25.3 20.1 28.2 26.2 24.0 25.8 24.9 19.8 19.1 29.6 24.1 23.5 24.1 36.2 24.1  
1973 27.1 25.3 20.2 27.0 25.0 24.4 25.7 25.3 19.5 19.1 30.3 26.8 24.6 24.0 36.3 24.0  
1974 24.2 23.3 20.7 27.0 22.5 23.9 23.7 24.7 18.4 18.9 29.5 22.7 24.7 28.1 28.0 22.9  
1975 24.0 20.5 20.8 25.8 21.6 22.5 22.7 23.4 18.4 18.5 32.2 20.7 23.5 32.5 26.5 22.0  
1976 22.4 22.6 20.4 23.4 21.2 22.2 21.1 21.8 18.6 18.4 29.5 23.2 22.6 27.4 26.6 21.4  
1977 22.0 21.7 20.3 24.5 21.4 21.1 22.7 21.5 18.3 17.7 28.6 22.3 21.8 27.9 27.7 21.1  
1978 21.4 21.6 20.3 22.7 21.6 20.9 22.7 20.8 16.8 17.6 26.0 24.7 20.9 28.8 27.5 20.8  
1979 21.7 20.8 19.3 22.5 22.1 20.9 21.8 20.7 16.9 17.6 24.9 27.2 19.9 26.9 28.9 20.7  
1980 24.2 18.2 19.3 22.9 22.4 21.2 21.5 21.7 17.2 16.9 26.3 25.2 19.6 27.9 26.5 20.9  
1981 22.6 14.9 16.4 22.7 21.2 20.7 19.5 20.9 16.2 15.5 26.1 26.7 19.2 29.0 24.5 19.9  
1982 22.2 15.5 15.5 20.7 20.3 19.9 18.9 19.8 16.0 16.1 26.6 25.2 19.3 29.0 24.0 19.3  
1983 19.0 15.4 14.6 20.2 20.5 19.1 19.1 19.4 16.0 16.3 26.8 22.9 18.4 27.0 23.6 19.0  
1984 17.9 16.6 14.6 20.1 20.0 18.4 19.5 19.5 16.3 17.4 25.5 21.4 16.9 22.7 21.6 18.8  
1985 15.2 17.9 15.1 21.0 19.5 18.6 20.3 19.1 18.4 17.5 25.2 19.2 17.5 21.3 22.1 18.8  
1986 20.2 20.2 15.4 21.1 19.7 19.0 21.1 18.9 18.0 17.2 24.6 18.3 18.6 22.7 20.4 19.0  
1987 21.6 19.4 15.9 21.6 19.8 19.5 21.1 19.2 18.9 18.2 24.7 17.3 20.2 25.2 23.4 19.5  
1988 22.9 18.2 17.7 22.4 19.9 20.5 21.5 19.7 19.7 19.7 25.9 17.3 21.8 26.9 21.3 20.3  
1989 24.0 18.2 19.1 22.8 20.4 21.3 21.5 20.0 21.4 20.5 28.1 18.0 23.7 26.7 21.9 21.0  
1990 24.1 17.7 20.3 23.3 20.9 21.4 21.0 20.3 21.4 19.7 27.0 18.8 24.4 27.6 23.0 21.2  
1991 25.3 16.5 19.0 23.9 22.8 21.2 20.6 20.2 19.7 18.2 23.2 16.9 24.2 27.9 23.4 21.2  
1992 23.9 15.7 19.0 23.6 23.1 20.3 20.3 19.8 17.8 18.0 20.0 16.3 23.0 28.5 22.5 20.8  
1993 24.0 14.7 18.6 23.0 22.1 19.1 19.6 17.4 15.1 17.7 16.3 14.9 20.8 27.1 22.1 19.5  
1994 21.4 14.4 18.1 24.4 22.2 18.8 19.4 17.1 14.9 17.7 15.6 15.2 20.8 27.4 21.3 19.4  
1995 21.9 15.6 18.3 24.3 22.0 18.9 19.9 17.8 16.1 17.5 16.6 15.1 21.9 27.8 22.4 19.6 21.4 
1996 21.4 16.4 18.2 24.5 21.5 18.5 20.5 17.9 16.5 17.5 17.3 16.1 21.6 29.0 23.8 19.5 22.6 
1997 23.7 17.5 18.5 24.9 21.3 18.2 20.8 18.0 15.5 17.3 18.8 16.9 21.6 31.3 25.5 19.5 23.5 
1998 21.8 17.4 18.8 25.1 21.0 18.4 20.9 18.3 15.9 17.7 19.6 17.6 22.5 32.3 26.8 19.7 23.9 
1999 22.6 17.8 19.2 25.4 21.3 18.7 21.3 18.9 16.3 18.1 20.4 18.3 23.3 33.3 28.7 20.1 24.9 

Vir: Eurostat in UMAR 
 
 
Izvoz in uvoz na prebivalca 
 
Slovenija je pri pospe�evanju rasti kot majhna dr�ava nujno odvisna od zunanjega 
trga. Zato je eno bistvenih gonil gospodarskega razvoja, tako direktno kot indirektno, 
uspe�no uveljavljanje na svetovnem trgu dobrin in storitev. Dele� izvoza in uvoza v 
BDP je visok, kar je značilno za majhne dr�ave. Bolj relevantna za na� razvoj pa je 
ocena vrednosti izvoza na prebivalca  ter dinamika in kvaliteta tega izvoza.  
 
Glede na povprečje EU15, ki vključuje tudi vse velike dr�ave v tej skupnosti, ima 
Slovenija izvoz blaga in storitev na prebivalca ni�ji za okoli 25 % in zaostaja za 
ravnijo izvoza na prebivalca za povprečjem EU15 za 3-4 leta. Če pa primerjamo izvoz 
na prebivalca z nekaterimi manj�imi dr�avami v EU15, potem je ta izvoz v 
Luksemburgu vsaj petkrat vi�ji, v Belgiji in na Irskem trikrat vi�ji, v Avstriji, 
Nizozemski in �vedski vsaj dvakrat vi�ji. Edine dr�ave v EU15, ki imajo ni�ji izvoz 
na prebivalca kot Slovenija, so �panija, Portugalska in Grčija. Časovna distanca za ta 
indikator zna�a glede na  Luksemburg vsaj 40 let, za Belgijo in Nizozemsko več kot 
25 let, za Dansko, �vedsko in Avstrijo okoli 15 let, za Irsko več kot 10 let, itd. Če 
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zadevo gledamo na ta način, je očitno, da morajo biti na�i izvozni cilji bistveno vi�ji 
od sedanjih. 
 
Na uvozni strani so razlike nekoliko manj�e. Uvoz blaga in storitev na prebivalca je v 
povprečju za EU15 za okoli 15 % vi�ji kot v Sloveniji, časovna distanca zna�a okoli 2 
leti. Nekateri večkratniki, ki smo jih opazili pri izvozu na prebivalca, se pojavljajo 
tudi tukaj. Luksemburg ima glede na Slovenijo petkrat večji uvoz na prebivalca, 
Belgija trikrat večji, Irska, Danska, Avstrija, Holandija in �vedska pa okoli dvakrat 
večji uvoz na prebivalca. Tudi časovne distance za manj�imi dr�avami v EU15 so 
precej�nje.  
 
Prav tako je zaskrbljujoča dinamika izvoza blaga in storitev pri nas. Pri tem so sicer 
nekatere primerjave z leti na prelomu devetdesetih let in prej problematične v smislu 
kako obravnavati izvoz v druge republike biv�e Jugoslavije in kako izvoz v druge 
dr�ave v tem obdobju. Če pa pogledamo podatke OECD o indeksih realnega obsega 
izvoza blaga in storitev z bazo v letu 1991, potem so v vsakem slučaju performance 
Slovenije bistveno slab�e od dinamičnih ekonomij v Evropi in v svetu. Za skupino 
dinamičnih ekonomij v Aziji zna�a v letu 1999 ta indeks 225, za ZDA, Kanado in 
Mehiko skupaj 200, za 18 manj�ih dr�av v Evropi 177, za EU15 167 (izdvajate se 
zlasti Irska z 280 in Finska z 213), najslab�o performanco pa ka�ejo dr�ave Centralne 
in Vzhodne Evrope z indeksom 137.  
 
Na osnovi podatkov Eurostata in EBRD je zanimivo primerjati Slovenijo z dvema 
dr�avama v EU15, ki so nam med drugimi lahko za primer pomembnosti izvoza za 
pospe�evanje gospodarske rasti in obe tudi spadata v skupino manj�ih dr�av. Če 
vzamemo za osnovo leto 1989, zna�a indeks dinamike BDP za Irsko do leta 1998 194, 
Finske 112 in Slovenije 103. Slovenija in Finska sta v tem obdobju do�iveli depresijo 
in sta se obe dr�avi po letu 1993 začeli vračati proti prej dose�enim nivojem 
gospodarske aktivnosti. V Finski je bil ta nivo dose�en v letu 1996, v Sloveniji pa v 
letu 1998. Irska se izdvaja zlasti po dveh indikatorjih: zelo visoka stopnja BDP in �e 
veliko večja stopnja rasti obsega izvoza blaga in storitev, indeks za ta indikator za leto 
1998 zna�a 302. Pri primerjavi Finske in Slovenije za to obdobje ni najbolj 
pomembna hitrej�a rast Finske iz depresije, temveč predvsem način izhoda iz 
depresije. Indeks realnega obsega izvoza blaga in storitev je zna�al za leto 1998 za 
Finsko 194, za Slovenijo pa je �e vedno ni�ji od 100, to je pod nivojem leta 1989. 
Tudi če upo�tevamo prej omenjeni problem ocene izvoza Slovenije za leto 1989 v 
mednarodnih publikacijah, sta indeksa 300 za Irsko in 194 za Finsko daleč nad 
performancami Slovenije, ne glede na probleme s podatki. Če se torej primerjamo s 
primernimi zgledi tudi v EU15, da ne govorimo o nekaterih bolj dinamičnih delih 
sveta kot je EU15 v povprečju, je zaključek jasen: na�i izvozni cilji in rezultati morajo 
biti bistveno vi�ji od dosedanjih dose�kov.   
       
Makroekonomska stabilnost 
 
Gledano v celoti, je Slovenija v samostojni dr�avi uspela zagotoviti ugodno 
makroekonomsko stabilnost. V prvih letih je s hitro prodajo dru�benih stanovanj 
pridobila pomembna devizna sredstva in prihranke, ki so pomagala premostiti velik 
preobrat v tr�ni situaciji in preskrbovalnih verigah. Modra politika Banke Slovenije je 
preprečevala velika nihanja v gospodarstvu, zlasti s kontrolo kapitalskih tokov iz 
tujine. Tako smo se lahko izognili velikim nihanjem, ki so prizadele precej�nje �tevilo 
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tranzicijskih dr�av v Vzhodni in Centralni Evropi. Tako samostojno razmi�ljanje, 
čeprav pod stalnimi kritikami misij MMF in nekaterih pritiskov iz EU, sedaj dobiva 
potrditev tudi z ekonomskimi raziskavami v Svetovni banki. Raziskava (Easterly, 
Islam, Stiglitz, 1999), ki jo je predstavil glavni ekonomist Svetovne banke J. Stiglitz 
na svetovnem kongresu ekonomistov v Buenos Airesu letos avgusta, izvaja zaključek, 
da ima odprtost trga kapitala lahko različne učinke in da je v nekaterih dr�avah v 
razvoju pospe�evala fluktuacije v gospodarski aktivnosti. 
 
Medtem ko je stanje pri fiskalnih kriterijih Maastrichta zaenkrat ugodno,  je stanje 
glede inflacije in obrestnih mer �e vedno previsoko in izven zahtevanega območja. V 
kolikor bi se Slovenija zadovoljila s stopnjami rasti proizvoda med 3-4 % letno, 
verjetno na srednji rok ni pričakovati prevelikih te�av pri ohranjanju 
makroekonomske stabilnosti, čeprav izku�nje drugih tranzicijskih dr�av ka�ejo, da je 
velika nevarnost odpiranja vrzeli v plačilni bilanci. Kolikor je makroekonomska 
stabilnost delovala pozitivno, prav toliko pa je potrebno poudariti, da so vse na�e 
vlade delale napako v tem, da so makroekonomsko stabilnost izgleda smatrale tako za 
potreben kot zadosten pogoj za gospodarski razvoj. Makroekonomska stabilnost je 
potreben ne pa zadosten pogoj za pospe�eni gospodarski razvoj. Če �elimo dohitevati 
Evropo, bodo odločilni kvalitativni premiki v dru�bi in gospodarstvu, in ne le 
zagotavljanje makroekonomske stabilnosti.  
 
Primerjava večih indikatorjev 
 
Za oceno izhodi�čnega polo�aja Slovenije ni pomembno samo primerjati indikatorje 
za posamezna področja, ampak je tudi pomembno ocenjevati velikost razlik in 
razvojnih vrzeli glede na EU med raznimi področji. To bomo napravili na dva načina. 
Prvič, uporabili bomo nekatere najpomembnej�e zaključke rezultatov tujih 
raziskovalnih ustanov ali mednarodnih organizacij. Ena od takih �tudij je The World 
Competitiveness Yearbook, ki ga pripravlja IMD iz Lausanne. Drugič, med seboj 
bomo primerjali nekatere indikatorje, ki smo jih obravnavali pri diskusiji posameznih 
področij. Pod to točko bomo najprej uporabili drugi omenjeni pristop.  
 
V grafikonu 2.3 je predstavljeno enajst indikatorjev iz raznih področij, ki ka�ejo na 
relativno pomembnost razlik med Slovenijo in EU15 na posameznih področjih. 
Grafikon predstavlja dvodimenzionalni prikaz razlik med Slovenijo in EU15. V centru 
grafikona se nahaja polo�aj Slovenije okoli leta 1997. V navpični smeri od centra 
grafikona so prikazane procentualne razlike med vrednostmi za EU15 in Slovenijo 
okoli leta 1997. To je standardni prikaz procentualnih razlik. Poleg teh procentualnih 
razlik v določenem času pa nam grafikon 2.3  omogoča primerjavo �e druge dimenzije 
razlik: časovne distance, ki nam pove koliko let prej je EU15 dosegla isti nivo 
določenega indikatorja kot ga ima Slovenija danes. Točke, ki se nahajajo na grafikonu 
zgoraj in levo predstavljajo dve dimenziji razlik med EU15 in Slovenijo za tiste 
indikatorje, pri katerih je EU15 pred Slovenijo. Točke ki se nahajajo desno in spodaj, 
pa predstavljajo tiste indikatorje za katere je Slovenija pred EU15. Izbira the 
indikatorjev je začasna, prikazuje pa metodologijo načina kako bi lahko prikazovali 
razvojne vrzeli med EU15 in Slovenijo za veliko področij, tako znotraj področij kot 
med področji, ko bodo druge �tudije v okviru SGRS II pripravile take ocene, oziroma 
ko bo na dolgi rok "Model indikatorjev za podporo odločanju o razvojni politiki in za 
spremljanje izvajanja SGRS� s sodelovanjem �tevilnih drugih ustanov pokril vsa 
zahtevana področja. �e na prvi pogled je mogoče opaziti, da je pomembno pri oceni  
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Graph 2.3 

 
 
Graph 2.4 

S tatic difference and time distance between Austria and Sloven ia for 
selected  indicators around 1997 (Slo venia=0)
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razvojne vrzeli upo�tevati obe dimenziji razlik, ker vsaka od njih daje dodatno 
informacijo. Nekateri indikatorji, pri katerih so statične razlike zelo majhne, imajo 
lahko pomembne časovne distance, in obratno. 
 
Največja časovna prednost EU15 pred Slovenijo zna�a 19 let za BDP per capita, 17 let 
za BDP na delovno aktivnega prebivalca, 12 let za �tevilo telefonov na prebivalca in 
11 let za pričakovano �ivljenjsko dobo �ensk. Od prikazanih 11 indikatorjev so to tisti 
indikatorji, kjer Slovenija zaostaja za več kot 10 let. To ne pomeni, da ne obstojijo 
tudi drugi indikatorji, pri katerih je zaostajanje Slovenije večje od 10 let, verjetno 
nekateri tehnolo�ki indikatorji in drugi, kar se bo pokazalo pri rezultatih zgoraj 
omenjenih raziskav v prihodnosti.  
 
Statično gledano, od prikazanih indikatorjev je največja razlika pri �tevilu Internet 
stre�nikov na prebivalca, kjer je vrednost za EU15 za 71 % vi�ja kot v Sloveniji. 
Sledijo BDP na prebivalca, ki je vi�ji za 47 %, �tevilo telefonov na prebivalca z 41 % 
in  BDP na delovno aktivnega prebivalca z 38 %. Največja razlika med oceno 
razvojne vrzeli v odstotkih in v času je pri indikatorjih Internet stre�niki na prebivalca 
in pričakovano �ivljenjsko dobo �ensk. Kljub temu, da je pri Internet stre�nikih na 
prebivalca vrednost za EU15 kar za 71 % vi�ja, je sedanja vrednost za Slovenijo 
EU15 dosegla pred manj kot dvema letoma. In obratno, pričakovana �ivljenjska doba 
�ensk je, izra�ena v procentih, le za 2 % vi�ja kot v Sloveniji, vendar je bila v EU15 
sedanja vrednost za Slovenijo dose�ena �e pred 11 leti, kar na drugačen način kot 
odstotki ka�e na potreben veliki napor, da bi se tudi v tem pomembnem idikatorju 
pribli�ali standardu v EU15.  
 

Indikator �tevilo potni�kih avtomobilov na prebivalca ka�e na obsedenost Slovencev z 
avtomobili. Kljub temu, da je BDP na prebivalca v enajstih dr�avah EU15 praktično 
najmanj za 50 % vi�ji od vrednosti za Slovenijo, je �tevilo avtomobilov na prebivalca 
v EU15 le za 18 % vi�je in časovno zaostajanje Slovenije zna�a manj kot 6 let. EU15 
ima v svoji sestavi tudi nekaj velikih dr�av, pri katerih je pričakovati, da je dele� 
izvoza v BDP bistveno ni�ji kot je ta dele� v majhnih dr�avah. Kljub temu je vrednost 
izvoza na prebivalca za povprečje EU15 za 29 % vi�ja kot v Sloveniji, pri tem kazalcu 
zaostajamo za okoli 4 leta. Pri vrednosti uvoza na prebivalca je vrednost za EU15 za 
15 % vi�ja, časovno zaostajanje zna�a nekaj več kot 2 leti. Kot je bilo �e zgoraj 
omenjeno, če �elimo bistveno pospe�evati gospodarsko aktivnost, bomo morali 
izvozne cilje uresničiti na bistveno vi�ji ravni kot je bilo to doslej. Od indikatorjev, 
kjer je Slovenija v prednosti pred povprečjem EU15 smo prikazali v grafikonu 2.3 tri 
primere. Prvi je pre�ivetje dojenčkov, kjer časovna prednost Slovenije zna�a 2 leti. 
Drugi primer je indikator uporabe telefonov za mednarodne pogovore na telefonskega 
naročnika, kjer je intenzivnost v Sloveniji večja za okoli 20 % in časovna prednost 
okoli 3 leta. To pomeni, da če pove�emo ta rezultat z indikatorjem telefonski 
naročniki na prebivalca, kjer ima EU15 veliko prednost, se na ta način ta razlika med 
EU15 in Slovenijo ubla�i. Tretji primer so emisije CO2 na prebivalca, ki so v 
Sloveniji za okoli 20 % ni�je kot v EU15. Koliko je časovna razlika pri tem 
indikatorju se da le pribli�no ugotoviti, ker niso podane vrednosti tega indikatorja za 
vse dr�ave EU15 za dalj�e razdobje v preteklosti. �al ni veliko indikatorjev za okolje 
kjer bi bila Slovenija v prednosti.  
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Graph 2.5 

 
 
Graph 2.6 

S tatic difference and time distance between Finland  and Slo venia for 
selected  indicators around 1997 (Slo venia=0)
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S tatic difference and time distance between Ireland an d Slovenia fo r 
selected indicators around 1997 (Slovenia=0)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

S-distance (years): - time lead, + time lag

Pe
r 

ce
nt

 d
iff

er
en

ce
 fr

om
 S

lo
ve

ni
a'

s 
le

ve
l

1

2

3

4

5

6

7

8

1. GDP per capita  2. Life  expectancy (female)  3. Infant  surviva l rate    4. Export per cap ita 5. Import per capita  6. Telephones per capita 
7. International calls per subscriber 8 . Internet hosts per 10000 inhabitan ts 9 . Cars per capita 10. CO2 per capita 11. GDP per employed

9
10

11



 

 38 

 Table 2.3 Magnitude of development gaps between Slovenia and EU15, Austria, 
Ireland and Finland for selected  indicators in time distance and in percentage 

(Slovenia=0, for time distance: � time lag, + time lead of Slovenia) 
Time distance (years) Percentage differences (%) 

EU15 AUT IRL FIN EU15 AUT IRL FIN 

-18.6 -20 -6.1 -17 47 65 45 44 

-10.8 -9 -1.3 -13 2.4 2.4 0.1 2.2 

2 -1.3 2.7 -5 -0.03 0.05 -0.1 0.1 

-11.9 -11.8 -2 -17 41 35 13 53 

3 -7.8 -11 3.7 -22 52 195 -17 

-1.8 -2.3 -1.4 -4.8 71 103 56 700 

-5.6 -7 8 0.3 18 22 -26 -1.6 

-4 -14.5 -11 -7.4 29 112 239 96 

-2.1 -11.9 -10 -5.2 15 95 142 43 

9 26.3 19.1 28.7 -21 -12 -47 -43 

Indicator 

 

GDP per capita (ppp) 

Life expectancy (female) 

Infant survival rate 

Telephones per capita 

Inter. calls per subscriber 

Internet hosts per capita 

Cars per capita 

Exports per capita 

Imports per capita 

Emissions CO2 per capita 

GDP per employed -16.9 -14.6 -8.3 -9 38 48 43 38 

Source: own calculation 

 
V takem grafikonu bi bilo nedvomno potrebno dodati �e marsikateri vodilni indikator 
z raznih področij, kot so tehnologija, kvaliteta člove�kih virov in učinkovitost dru�be 
za uveljavljanje njihovih potencialov, kapitalna opremljenost, cenovni razredi na�ih 
izvoznih produktov, razni indikatorji �ivljenjskega standarda, neenakosti in rev�čine, 
itd. Bodoče raziskave, med njimi tiste ki so in bodo razpisane v okviru aktivnosti za 
pripravo SGRS II, bodo dovoljevale podrobnej�e opredeljevanje glede velikosti in 
faktorjev razvojnih vrzeli med EU15 in Slovenijo.  
 
Če  povzamemo rezultate iz tabele 2.3, primerjava velikosti razlik med povprečjem 
EU15 in Slovenijo med posameznimi indikatorji glede na časovno distanco ka�e, da 
Slovenija zaostaja največ pri BDP na prebivalca  (19 let), BDP na delovno aktivnega 
prebivalca (17 let), pri telefonih na prebivalca (12 let) in pri pričakovani �ivljenjski 
dobi za �enske (11 let). Če pa za primerjavo vzamemo razlike v odstotkih, je največja 
razlika pri �tevilu Internet stre�nikov na prebivalca, kjer je vrednost za EU15 za 71 % 
vi�ja.Če gledamo EU15 kot celoto, je zaostanek Slovenije pri izvozu na prebivalca 4 
leta. 
 
Če pa primerjamo Slovenijo z manj�imi in uspe�nimi dr�avami v EU15, kar je 
primernej�a ciljna primerjava za nas, se slika bistveno spremeni. V tabeli 2.3 smo 
navedli �e primerjave z Avstrijo, Irsko in Finsko. Pri primerjavah s temi dr�avami pa 
se pri procentualnih razlikah največje vrednosti poka�ejo pri izvozu na prebivalca, ki 
je v teh dr�avah 2-3 krat vi�ja kot v Sloveniji, primerjava v času pa npr. poka�e, da je 
sedanjo vrednost izvoza na prebivalca za Slovenijo Avstrija imela �e pred 15 leti. 
Izjemno velika je tudi prednost Finske pred Slovenijo glede Internet stre�nikov na 
prebivalca, kjer je ta vrednost kar 7 krat vi�ja kot v Sloveniji. Z drugimi besedami, 
čeprav razlike s temi tremi dr�avami EU15 pri BDP na prebivalca in na delovno 
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aktivnega prebivalca niso bistveno različne od zaostajanja za povprečjem EU15, so 
razlike v izvozu na prebivalca �e veliko večje in se torej uvr�čajo na prvo mesto glede 
velikosti razvojnih vrzeli med temi dr�avami in Slovenijo, ko merimo te vrzeli v 
odstotkih. Pri Irski je tudi časovna distanca največja za izvoz na prebivalca, pri 
Avstriji pa je časovna distanca vi�ja le za BDP na prebivalca. 
 
Primerjave med velikim �tevilom indikatorjev v World Competitiveness Yearbook 
 
V intenzivno nara�čajoči svetovni debati o produktivnosti in konkurenčnosti dr�av 
igrata pomembno vlogo dve poročili o mednarodni konkurenčnosti, in sicer The 
World Competitivenss Yearbook, ki ga izdaja IMD, in Global Competitiveness 
Report, ki ga izdaja WEF. Tudi poročilo Svetovne Banke World Development Report 
1999 se ukvarja predvsem z vpra�anjem katere dr�ave so uspele peljati uspe�no 
razvojno politiko na dolgi rok. Vsa ta poročila potrjujejo konec monoindikatorskega 
gledanja na razvoj. Performanco dr�ave merijo z mno�ico indikatorjev in se splo�na 
ocena uspe�nosti dr�ave formira preko raznih skupin indikatorjev. Ta pristop nam 
daje bistveno bogatej�o sliko, tako o faktorjih uspe�nosti kot tudi o kvaliteti �ivljenja. 
Slabost velikega �tevila indikatorjev pa je v te�avnosti interpretacije, zlasti sumarne 
slike. Zaradi problema korelacije med indikatorji se iska�e, da je mo�no bistveno 
zmanj�ati �tevilo indikatorjev in pri tem v veliki meri ohraniti rangiranje dr�av 
(Gmeiner, Figar, 1998). 
 
World Competitiveness Yearbook v letu 1999 prvič vključuje tudi Slovenijo in jo s 
tem predstavlja v mednarodno javnosti kljub njeni majhnosti. Za Slovenijo je poleg 
večje prepoznavnosti v svetu pomembno zlasti to, da smo dobili vpogled v dejavnike, 
ki zmanj�ujejo konkurenčnost Slovenije, ko je ta primerjava napravljena po 
mednarodnih kriterijih in standardih. Podrobnej�a analiza je podana v II.delu v 
prispevku P. Gmeinerja. Eden od načinov prezentacije v publikaciji IMD je tudi 
posebna stran, ki za vsako dr�avo npr. prika�e dva seznama: na eni strani so tisti 
indikatorji, ki predstavljajo močne strani določene dr�ave glede na povprečje, na drugi 
strani pa tisti indikatorji, ki ka�ejo največje slabosti. Slovenija je v celoti zasedla 40. 
mesto med 47 dr�avami. Tabela 2.4 ka�e �tevilo indikatorjev po vsaki od osem 
tematskih skupin za primer Slovenije. �e na prvi pogled se vidi, da je za Slovenijo 
največja negativna razlika (-12) prav pri skupini �vlada�. 
 
Table 2.4 Strengths and weaknesses of Slovenia (IMD, p. 283) 
 Number of indicators 
 Strengths Weaknesses Difference 
Domestic economy 11 5 + 6 
Internationalization 13 14 - 1 
Government 6 18 - 12 
Finance 2 8 - 6 
Infrastructure 6 0 + 6 
Management 8 5 + 3 
Science & technology 5 8 - 3 
People 12 6 + 6 
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2.2.2 Povzetek glavnih razlik in razvojnih vrzeli med EU in Slovenijo  
 

Za diskusijo o pomembnosti razlik in razvojnih vrzeli je zanimiva definicija razvoja, 
ki jo je uporabil K. Boulding. On meni, da je ekonomski razvoj v bistvu proces učenja 
in komaj kaj drugega. Na ta pogled se lahko nave�e tudi bolj normativno usmerjena 
definicija, ki pravi, da gre za razvoj človeka in za človeka.  Blaginja ima svoje 
materialne in nematerialne komponente. Kako pridemo do njih, pa zavisi  od virov, ki 
so nam na razpolago, in učinkovitosti, s katero te vire uporabljamo v okviru danih 
vrednostnih opredelitev. Ker je začetno stanje glede materialnih in člove�kih virov v 
Sloveniji ni�je od povprečja EU15, je jasno, da bo dinamiziranje razvoja in 
pribli�evanje Slovenije EU odvisno predvsem od učinkovitosti njihove uporabe, to je 
od tako imenovanih kvalitativnih aspektov.  
 
Pri SGRS gre predvsem za na�o lastno zamisel o strategiji razvoja Slovenije, pri 
pripravi Preliminarnega dr�avnega plana, ki je skupen dokument Slovenije in EU, pa 
�e za povezavo in koordinacijo z EU, ki naj bi prinesla tudi nekatera dodatna sredstva 
in omogočala hitrej�e prilagajanje za vstop v polno članstvo Slovenije v EU. To 
povezovanje nam poleg dodatnih sredstev prina�a tudi nekatere druge napotke, ki bi 
jih bilo treba resno upo�tevati pri pripravi SGRS. Prvič, izbrane prioritete v EU so: 
pomembnost zaposlenosti oziroma nezaposlenosti kot dolgoročnega problema, 
pomembnost ekonomske in socialne kohezije ter pomembnost institucionalnih 
sprememb ter zlasti administrativnih reform v Evropski komisiji, ki naj bi izbolj�ala 
učinkovitost in transparentnost. To so hkrati tudi verjetno najpomembnej�e strate�ke 
opredelitve za Slovenijo, tudi če se ne bi vključevali v EU.  
 
Drugič, čeprav ne smemo nekritično gledati na institucionalno ureditev in 
administrativne predpise v EU, saj je EU glede na nekatere bolj dinamične dele 
svetovnega gospodarstva sama potrebna pomembnih sprememb, je prilagajanje bolj  
urejenim pogojem gospodarjenja in delovanja zelo koristno za Slovenijo (gledano v 
celoti in ne nujno za vsak posamezn ukrep), ker se na ta način v pravilni smeri zni�uje 
mo�nost arbitrarnosti odločitev na�ih političnih strank. 
 
1. Doseganje dru�benega konsenza za strategijo razvoja. 
  
Ocenjujemo, da je najpomembnej�i problem pri usmerjanju dru�benih in 
gospodarskih procesov v Sloveniji kako doseči bistveno povečanje koordinacije za 
doseganje sinergije, uvesti v odločanje elemente celovitosti pogleda ter trajnosti 
razvoja s stali�ča dru�be kot celote, kakor tudi priprava pogojev za doseganje 
dru�benega konsenza za strategijo razvoja. 
 
Potrebno je povečati kvaliteto podjetni�tva v naj�ir�em pomenu besede, to je 
spremembo v kriterijih in načinu odločanja ter pona�anja na vseh nivojih (od vlade in 
dr�avne uprave, odločanje na podjetni�kem nivoju, v raznih skupnostih, pa vse do 
gospodinjstev in posameznikov). Z drugimi besedami, če sta na� cilj večja uspe�nost 
in večje zadovoljstvo, se morajo spremembe pričeti v glavi, to je s spremembami v 
načinu mi�ljenja in obna�anja. Za pribli�evanje razvitej�im in večjo blaginjo v 
Sloveniji so potrebni viri,  vizija, znanje in volja. Kot smo �e omenili, sta dva od 
centralnih ciljev v Evropski komisiji povečanje učinkovitosti in transparentnosti 
odločanja. Ta problem je karakterističen za vse vlade v samostojni Sloveniji, pri 
sedanji vladi pa je problem potenciran zaradi koalicijskih odnosov. 
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V poročilu IMD o konkurenčnosti je rangiranje kazalcev po osmih področjih pokazalo 
najmanj ugodne rezultate pri kategorijah vlada, finance, internacionalizacija ter 
znanost in tehnologija (glej tabelo 2.4). V okviru skupine indikatorjev, ki ka�ejo na 
vpliv vlade na konkurenčnost, je npr. od 47 vključenih dr�av Slovenija pristala na 
zadnjem mestu pri vpra�anju konsenza o usmeritvi politike znotraj vlade in 
transparentnosti, samo dve mesti vi�je pa pri vladni ekonomski politiki in vladnih 
odločitvah. Podrobnej�a analiza je podana v II.delu v pripevku P. Gmeinerja. 
Rangiranje je bilo opravljeno na podlagi anketnih odgovorov 250 direktorjev 
pomembnej�ih podjetij v Sloveniji. Čeprav so lahko te ocene deloma subjektivne, 
vendar ka�ejo na to, da poslovni svet v Sloveniji izra�a mnenje, da vlada ni uspela 
formulirati jasne razvojne strategije. 
 
Vlada je uspela ohraniti makroekonosko stabilnost in socialni mir, kar je dosedaj 
zado�čalo za stabilno 3-4% rast. Odsotnost bolj ambiciozne in koherentne vizije in 
strategije razvoja, ki zahteva drugačno kvalitativno prestrukturiranje in politični 
konsenz, pa preprečuje doseganje bolj�ih rezultatov. Proučevanje nacionalnih 
razvojnih strategij primerljivih evropskih dr�av, ki jih lahko jemljemo za vzgled, kot 
so Irska, Finska in Danska, ka�e, da so uspele doseči in udejaniti tak nacionalni 
konsenz. Pri nas je nujno potrebno povečati socialni kapital dru�be in politično 
kulturo. Na podlagi zgornje analize smatramo, da je iskanje poti za bolj�o 
koordinacijo in doseganje takega konsenza na�a prva razvojna prioriteta.  
 
Model indikatorjev, katerega idejna skica je predlagana v prvem poglavju raziskave, 
naj bi deloval kot katalizator v tem procesu potrebnih izbolj�av za povečanje 
učinkovitosti in transparentnosti odločanja v Sloveniji, zlasti v procesu vsklajevanja 
ciljev in potrebnih sredstev med ministrstvi, kakor tudi med vlado in civilno dru�bo.  
   
2. Reorganizacija dr�avne uprave 
 
Revitalizacija in racionalizacija dr�avne uprave pri nas je eden od pogojev, če �elimo 
govoriti o pospe�evanju razvoja in pribli�evanju Evropi. Doseganje konsenza o 
razvojnih ciljih ni dovolj. Dr�avna uprava mora biti sposobna operacionalizirati te 
cilje in zagotoviti pogoje za njihovo doseganje. Princip odprtosti, transparentnosti in 
participacije je treba raz�iriti na proces implementacije, kar pomeni bistveno večjo 
odgovornost do javnega delovanja dr�avne uprave (Stiglitz, 1999b, str.11). Zato je 
treba principe javnega delovanja in javne kontrole raz�iriti na notranje delovanje 
ministrstev in drugih delov javne uprave, med drugim s pomočjo modernega 
informacijskega sistema.  
 
En del informacijskega sistema ministrstev in drugih upravnih organov mora biti 
povezan v javno dostopni indikatorski sistem. Ministrstva so se �e zaradi zahtev EU 
začela organizirati v tej smeri. Veliko bolj natančno po potrebno spremljati porabo 
sredstev in doseganje učinkov. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi civilna dru�ba in 
mediji, ki lahko zagotovljajo nepristransko javno razpravo o ciljih in doseganju ciljev. 
 
3. Pravni red in varnost ter svoboda podjetni�tva in ustvarjalnosti 
 
Niti konsenz niti transparentna javna uprava ne moreta sama po sebi zagotoviti 
učinkovitega izvajanja, če pravni red in sodni sistem ne omogočata hitrega in 
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cenenega odločanja v konfliktnih situacijah. V svetu se kopičijo dokazi o tem, da se 
na dolgi rok hitro in uspe�no razvijajo le gospodarstva, kjer dr�ava deluje na 
transparenten in demokratičen način. Take dr�ave uspevajo v veliki meri zmanj�ati 
korupcijo pod raven, ki bistveno zavira razvoj. Za zmanj�anje korupcije je treba 
zmanj�ati monopole in diskrecijsko pravico odločanja o teh koristih, to pa povečamo s 
transparentnostjo in verjetnostjo, da bodo kr�itelji kaznovani. To predpostavlja hitro 
in vsem dostopno delovanje sodnega sistema (Kaufmann, 1999). Ocenjeno je, da med 
tranzicijskimi dr�avami Slovenija spada v skupino z najni�jo stopnjo korupcijo. Pač 
pa je Slovenija glede hitrosti odločitev v sodnem sistemu daleč od optimuma in s tem 
se načenjajo predpostavke pravnega reda in varnosti. Kot zanimivost lahko omenimo, 
da je neka mednarodna �tudija kot indikator, ki pojasnjuje razlike med uspehi dr�av,  
uporabila razmerje med zdravniki in pravniki v neki dr�avi v smislu, da je pri 
uspe�nej�ih dr�avah razmerje v korist zdravnikov večje. Slovenija v tem indikatorju 
ne kotira dobro.  
 
Pri samem usmerjanju s strani javne uprave je potrebno uvesti hkrati več reda in več 
svobode za podjetni�tvo in ustvarjanje. Po eni strani v nekaterih primerih javna uprava 
ne uredi potrebne regulative in s tem hote ali nehote dovoljuje nered in aktivnosti, ki 
niso v javnem interesu. Po drugi strani pa se velikokrat z regulativo z namenom, da se 
preprečuje mo�nost korupcije ali nereda, gre v drugo skrajnost, kar zavira svobodo 
podjetni�tva in ustvarjalnosti. Indirektna indikacija, ki izhaja iz �tudije IMD, ka�e, da 
tudi v teh pogledih Slovenija ne kotira visoko. 
 
Indikatorski sistem naj bi omogočil meritve in evalvacijo učinkovitosti pravne 
regulative  za �tevilna področja in sodnega sistema po raznih kriterijih. 
 
4. Zaposlenost in nezaposlenost kot glavni dolgoročni problem  
 
Gospodarsko blagostanje lahko dose�emo le z ustvarjanjem več in bolj�ih delovnih 
mest. Polo�aj v Sloveniji se je v tem pogledu v času tranzicije spremenil �e bolj kot 
pri proizvodnji. Velika stopnja nezaposlenosti je predvsem rezultat slabih podjetni�kih 
sposobnosti managerjev in dr�ave ter stanja v biv�i Jugoslaviji. Tedaj je Slovenija kot 
najbolj razvita republika imeli ni�jo kvalifikacijsko strukturo v dru�benem sektorju 
kot Jugoslavija v povprečju (Sicherl, 1990). Ni bilo motivacije, niti na strani 
direktorjev niti na strani zaposlenih, da se zvi�a kvalifikacijska raven. Stopnja 
aktivnosti je sedaj padla pod povprečje EU, kljub večjemu dele�u delovnosposobnega 
prebivalstva v Sloveniji glede na EU. Slovenija je izločila znaten del 
delovnosposobnega prebivalstva iz aktivnega prebivalstva, z odgovarjajočimi 
dolgoročnimi posledicami za dru�beno kohezivnost. Največje odstopanje od 
povprečja za 47 dr�av v �tudiji IMD je pri indikatorju dele� zaposlenosti v dr�avnem 
sektorju, ki zna�a v Sloveniji okoli 42%, povprečje pa je 16%. Ne le, da je stopnja 
zaposlenosti v Sloveniji ni�ja kot v EU15, �e ta zaposlenost je preveč skoncentrirana v 
dr�avnem sektorju. 
 
Dolgoročno gledano, ima Slovenija relativno majhno potencialno delovno silo in v 
prihodnosti bi pri scenariju hitre rasti nastal problem pomanjkanja delovne sile, na 
določenih področjih in za določene kvalifikacije ta �e obstaja. Prav tako je stopnja 
izobrazbe v Sloveniji v povprečju ni�ja od EU. Strate�ka usmeritev bi zato morala 
biti, da čim večji del prebivalstva usposobimo in motiviramo za vključitev v delo, 
vključno s starej�o generacijo. Kljub temu lahko predvidimo, da bomo v primeru 
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pospe�ene stopnje rasti morali neketere profile delovne sile uva�ati, tako 
nekvalificirane kot visoko specializirane strokovnjake za posamezna področja. Visoka 
rast pomeni hitro rast v določenih panogah in določenih vrstah podjetij, zato ni nujno, 
da sta ponudba in povpra�evanje po specifičnih vrstah delovne sile usklajena. 
Mednarodne izku�nje ka�ejo, da taka politika pomaga splo�ni zaposlitveni situaciji, 
zapiranje imigracije pa jo lahko poslab�a. Če pa nam ne bo uspelo pospe�iti 
gospodarske rasti, bo stopnja nezaposlenosti ostala velika cokla razvoju. 
 
Za večino ljudi v Sloveniji, z izjemo te�ko zaposljivih starej�ih in manj kvalificiranih 
delavcev, bo kmalu postalo glavno vpra�anje kako kvalitetno so zaposleni. To pa 
pomeni, da bo postalo ključno vpra�anje rasti razvijanje produkcije z visoko dodano 
vrednostjo, v industriji, zlasti pa v storitvah in v izvozni dejavnosti. Povečanje znanja 
zaposlenih je hkrati pogoj za njihovo večjo zaposljivost in za uvajanje novih zamisli, 
novih tehnologij in novih produktov. Ustvarjanje mo�nosti za bolj�o zaposlitev ne 
povečuje le produkta in produktivnosti, temveč pomaga tudi pri vzdr�evanju 
sprejemljive stopnje neenakosti in ekonomske in socialne kohezije. Kvalitetna 
delovna mesta zahtevajo tudi večjo mobilnost delovne sile, tako notranjo kot 
mednarodno. 
 
5. Produktivnost in konkurenčnost 
 
Pri mednarodnih primerjavah so zaostanki Slovenije pri produktivnosti in 
konkurenčnosti veliki. Vendar samo s povečanimi sredstvi brez povečane 
absorbcijske sposobnosti Slovenije teh zaostankov ne bomo bistveno zmanj�ali. Zato 
smatramo, da so bistveni pogoj za povečanje produktivnosti tisti elementi, ki so bili 
navedeni v točkah zgoraj (povečanje koordinacije za doseganje sinergije, celovitost 
pogleda ter trajnosti razvoja, priprava pogojev za doseganje dru�benega konsenza za 
strategijo razvoja, reorganizacija dr�avne uprave, pravni red in varnost ter svoboda 
podjetni�tva in ustvarjalnosti, kakor tudi bolj celovito kvalitetno zaposlovanje 
člove�kih potencialov).  
 
V IMD �tudiji je izračunana preprosta simulacija spremembe ranga Slovenije, če bi 
namesto 20 najslab�e ocenjenih indikatorjev vzeli povprečne vrednosti za 47 dr�av. 
Pri takem hipotetičnem računu bi se Slovenija premaknila s 40. mesta na 33. mesto. Ti 
indikatorji so od kvantitativnih indikatorjev dele� zaposlenih v dr�avnem sektorju, 
stopnja davčne obremenitve delovnih dohodkov in dohodnine, od indikatorjev iz 
ankete pa je večina najslab�e ocenjenih indikatorjev povezana z vlogo dr�ave. 
 
Zaradi pomanjkanja podatkov o osnovnih sredstvih v Sloveniji ni mogoče oceniti, 
ka�en dele� pri razlikah v produktivnosti izhaja iz razlik v kapitalni opremljenosti. 
Način privatizacije pa je bil tak, da podjetja niso bila prisiljena oddajati prostih 
kapacitet. To je vplivalo tudi na splo�no nizko stopnjo izkori�čenosti kapacitet in s 
tem na nizko produktivnost. 
 
Potrebno je bistveno izbolj�ati �tevilne aspekte, ki povečujejo produktivne 
sposobnosti podjetni�kega sektorja. Kot smo v tem delu primerjali Slovenijo kot 
celoto z bolj razvitimi dr�avami EU, tako je tudi na nivoju podjetij in sektorjev 
potrebno s programi notranjega in zunanjega  'benchmarkinga' ocenjevati zaostajanje 
slovenskih podjetij in spro�iti programe, ki bodo te razlike zmanj�evali. Na podlagi 
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teh znanj sledijo programi tehnolo�ke in organizacijske modernizacije, vključno z 
vspostavitvijo modernih informacijskih sistemov.  
 
Za povečevanje produktivnosti je pomembno povezovanje na�ih podjetij s tujimi 
podjetji,  tudi tako preko direktnih tujih investicij v Slovenijo kot na�ih v tujino. Vsi ti 
načini povezav vzpostavljajo kvalitnej�e odnose v globalnih verigah dodane vrednosti 
in zvi�ujejo kvalitetno raven gospodarjenja v Sloveniji. 
 
6. Izvozna usmeritev 
 
Glede na majhnost Slovenije sta pospe�itev gospodarske rasti in povečana 
konkurenčnost odvisna od uspeha na zunanjih trgih. Očitno je, da so dr�ave v EU15, 
ki so hitro rasle, �e hitreje povečevale dele� izvoza v BDP. Irska ima trikrat večjo, 
Finska in Avstrija pa okoli dvakrat večjo vrednost izvoza na prebivalca kot Slovenija. 
Večje dr�ave bodo te�ko na dolgi rok vzdr�evale stopnjo rasti izvoza, ki je bistveno 
večja od stopenj rasti domačega povpra�evanja v razvitih dr�avah. Za Slovenijo kot 
majhnega dobavitelja pa ta omejitev ne velja.  
 
Izvozna usmeritev v tem pogledu ne pomeni rast izvoza okoli 4% letno, temveč 
bistveno večje povečanje količine, kvalitete in spremembe strukture izvoza blaga in 
storitev, kar bi vodilo do bistveno vi�je stopnje rasti izvoza v primerjavi s stopnjo rasti 
BDP.  Tu ne gre za premike, ki jih lahko povzroči makroekonomsko stimuliranje s 
tečajno politiko, ampak za rezultate �iroke akcije sprememb v gospodarstvu in dru�bi. 
Bistveno povečanje stopnje rasti izvoza zahteva hitrej�e povezovanje na�ih podjetij s 
tujimi podjetji, to pa zahteva investiranje v znanja in pogoje, ki to omogočajo. To so 
npr. managerska znanja o poslovanju in povezovanju s tujimi podjetji, znanje jezikov 
in dostop do relevantnih informacij, ki se zelo hitro menjajo. Slovenski poslovne�i so 
slabo prisotni v tujini in povezava z na�imi predstavni�tvi in dr�avno upravo redko 
dose�e minimalni potrebni prag.  
 
Dr�ava mora podpreti intenzivno po�iljanje slovenskih poslovne�ev in administracije 
v referenčna tuja podjetja in organizacije z jasnimi cilji in programi učenja od 
najbolj�ih, s posebnim poudarkom na navezovanju poslovnih stikov in izvozne 
usmeritve.   
 
7. Povezava med učenjem, znanostjo in dr�avo, inovacije in tehnolo�ki razvoj  
 
Slovenija ima razvit �olski sistem in relativno visoko vrednost �tevila raziskovalcev 
na prebivalca in sredstev, vendar močno zaostaja pri komercializaciji znanosti in 
tehnologije. Pomanjkljivo je sodelovanje med univerzami in podjetji, primanjkuje 
kvalificiranih in�enirjev in tudi nekaterih drugih profilov v informatiki. Slovenija je v 
primerjavi z drugimi tranzicijskimi dr�avami bila bolj uspe�na v ohranitvi sistema 
znanstvenih institutov, ni pa bila uspe�na v ohranitvi razvojnih oddelkov v podjetjih, 
kar je velika zapreka za hitrej�i kvalitativen premik. Nova rastoča podjetja so �e v 
večini primerov pre�ibka, da bi lahko več vlagala v razvoj. Na univerzah so bili 
navajeni delati na velikih projektih za večja podjetja in se le počasi navajajo na 
razvojno sodelovanje z manj�imi podjetji.  
 
Slovenija se je hitro začela vključevati v trende hitre rasti informacijske 
infrastrukture, vendar z neenakomernimi rezultati. Pri opremljenosti s telefoni na 
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prebivalca je kljub izbolj�evanju Slovenija bila v letu 1997 na ravni, ki so jo imele 
Finska pred 17 leti, Nemčija in Francija pred 15 leti in Avstrija pred 12 leti. Pri 
računalnikih in Internet stre�nikih na prebivalca so razlike v času manj�e,vendar se po 
sredini leta 1997 situacija glede Internet stre�nikov na prebivalca bistveno poslab�uje 
glede na trende v svetu. Takrat je Slovenija zaostajala za Finsko kot vodilno dr�avo v 
EU v tem indikatorju le za okoli 3 leta, danes zna�a časovna distanca �e okoli 5 let in 
nara�ča. To zahteva podrobno analizo in ukrepe.  
 
Upočasnitev teh trendov je sicer mogoče gledati kot rezultat prehoda preko določene 
faze spontanega razvoja. Vendar to s stali�ča strategije razvoja Slovenije ne more biti 
sprejemljiv scenarij. Razvoj informatike v �olah je pozitivna aktivnost, drugače pa je 
zaslediti odsotnost aktivne politike na tem kot na mnogih drugih področjih. To je 
tipičen primer potrebnih defenzivnih investicij: investirati moramo zato, da vsaj 
odločilno ne zaostajamo za dogajanji v svetu; �ele potem bomo lahko diskutirali 
koliko hitreje bi morali teči, da bi si pridobili kak�no komparativno prednost. Trend v 
svetu je jasno izra�en v  sloganu na neki Intelovi konferenci: 'Every business=E-
business, every home=E-home'. To sicer ne bo jutri, je pa očitno ena od velikih 
nevarnosti in prilo�nosti, ki se je verjetno vlada in gospodarstvo ne zavedata dovolj. 
 
8. Globalizacija in načelo orientacije na kupca in uporabnika   
 
V tranzicijskih dr�avah je v načinu mi�ljenja najte�ji prehod od orientacije na za�čito 
proizvajalca na upo�tevanje zahtev kupca, kar je osnovno načelo za pre�ivetje v 
pogojih globalizacije. To pomeni, da v konkurenčni borbi na dolgi rok pre�ivijo 
podjetja, ki lahko zagotovijo kvaliteto, ceno in servis. Ta kriterij bo treba uveljaviti 
tako v domačih sektorjih kot v sektorjih menjave s tujino; enako v komercialnih 
sektorjih kot v dru�benih dejavnostih.  
 
Pri danih sredstvih dr�ave za intervencije to pomeni bistveno zmanj�anje subvencij 
podjetjem za ohranjanje delovnih mest pri nespremenjenih programih in povečanje 
stimulacij podjetjem, ustanovam in posameznikom, ki razvijajo orientacijo na kupca 
in s tem ustvarjajo podlago za dolgoročno pre�ivetje. Gre predvsem za vključevanje 
tr�nih in netr�nih proizvajalcev v programe celovitega obvladovanja kvalitete, na 
netr�nem delu pa �e za razvoj evalvacijskega sistema. Ti elementi so prisotni tudi v 
predlaganem modelu sistema indikatorjev. 
 
Globalizacija ne pomeni samo povečane konkurence, temveč tudi večje mo�nosti za 
razvijanje kooperacije tako doma kot v tujini. V dana�njih razmerah ni več 
kontradikcija, če podjetja, ki si sicer konkurirajo na končnih trgih, sodelujejo pri 
razvoju in določanju standardov. Tako je predsednik dru�be Novell uporabil izraz 
'coopetition' kot opis hkratne kooperacije in konkurence. Danes tudi dr�ave podpirajo 
tak�no povezovanje s pomočjo analize poslovnih grozdov in vlagajo v njihov skupni 
razvoj. V Sloveniji bi lahko razvijali tudi grozde, ki se razvijajo čez nacionalne meje. 
Skupne programe je smiselno razvijati tudi na nekomercialnih sektorjih. 
 
9. Netr�ni sektor kot pomemben element blaginje 
 
Poleg elementov blaginje, ki jih zagotavljamo preko trga, so vedno bolj pomembni 
drugi elementi, ki jih trg ne more učinkovito zagotoviti ali pa sploh ne. To so npr. 
zdravje, izbolj�ano okolje, znanje, kultura, pravičnost, socialna varnost, dru�bena 
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kohezivnost itd. Na teoretski ravni je to povezano s problemom javnih dobrin. Zato je 
potrebno najti nove inovativne poti za povečevanje blaginje pri teh elementih. Tako bi 
npr. dr�ava lahko odkupila od imetnikov avtorskih pravic za kodificirana znanja 
pravico uporabe za vse dr�avljane Slovenije, ki pa bi potem imeli enako mo�nost 
dostopa. Potrebno je razviti javno debato o prioritetah in ugotavljati koristi in stro�ke, 
potem pa na transparenten in cenen način distribuirati koristi. 
 
V Sloveniji je v primerjavi z drugimi dr�avami velika razlika v indikatorju 
�ivljenskega pričakovanja, kjer Slovenija zaostaja in med indikatorjem pre�ivetja 
dojenčkov, kjer so rezultati zelo dobri. �tevilo zdravnikov na prebivalca pri nas ni 
zelo visoko, vendar je splo�no stanje v zdravstvu dobro. Očitno so razlike v polo�aju 
glede teh dveh indikatorjev odvisne tudi od drugih elementov, kot so �ivljenske 
navade, materialni polo�aj itd. V odkriti javni debati bi sčasoma pri�li do optimalnega 
mehanizma izbolj�evanje zdravja in zdravstva. Poleg splo�nih pogojev je bistven za 
optimizacijo tudi sam proces, po katerem pridemo do re�itev. Pri tem pa je tudi samo 
vzpostavljanje procesa demokratične debate javna dobrina, ki jo treba financirati.  
 
Tudi vpliv okolja na trajnost razvoja in blaginjo bi bilo potrebno tretirati na podoben 
način. Sistem indikatorjev, ki ga je treba razviti, naj bi slu�il predvsem odločitvam in 
akciji. Slovenija je v pogledu okolja precej bli�ja drugim tranzicijskim dr�avam kot pa 
EU in zato bodo potrebna sredstva za sanacijo velika. Če bo SGRS uspela zagotoviti 
celovitost pogleda in koordinirane programe, so bodo tudi netr�ni sektorji in aspekti 
organsko vključevali v celoto in dobili primerno ute� v zagotavljanju blaginje. 
 
Model indikatorjev razvoja, ki naj bi bil razvit kot infrastrukturna podlaga za analizo, 
pripravo SGRS in spremljanje njenega izvajanja, bi dolgoročno po idejni zasnovi in 
participaciji minstrstev, raziskovalcev, interesnih skupin proizvajalcev in uporabnikov 
ter civilne dru�be dajal okvir za zaokro�eno razpravo o razvojni politiki in povezavo z 
dr�avnim proračunom.   
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