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1. RAZVOJ IN PREDLOG METODOLOGIJE UPORABE INDIKATORJEV 

V RAZVOJNEM PLANIRANJU  
 
Rezultati projekta 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, in s 
tem doseganja večje učinkovitosti in konkurenčnosti. Prav tako je njegov namen 
vskladitev odločanja s prakso EU, doseganje večje transparentnosti in demokratizacije 
odločanja in predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti. Smisel razvojnega 
planiranja je maksimiranje dru�bene blaginje. Ker blaginje ne moremo meriti 
neposredno, jo merimo z mno�ico indikatorjev. Metodologija razvojnega planiranja 
mora določiti način izbire indikatorjev in način doseganja za�elenih vrednosti 
indikatorjev. 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, ugotavljanje doseganja ciljev in postavitev 
novih ciljev za naslednje obdobje. Glavno merilo za postavljanje in doseganje ciljev 
so mednarodne primerjave Slovenije. 
 
Poleg makroekomskih modelov in projekcij je treba vzpostaviti �ir�i sistem 
kvantitativnih indikatorjev (ekonomskih, socialnih, okoljskih, prostorskih, 
regionalnih, tehnolo�kih), da bi lahko zagotovili celovitost pogleda na trajnostni 
razvoj in povezavo 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 indikatorjev. Vzpostaviti je treba standardne postopke za zbiranje 
informacij o vrednosti indikatorjev za Slovenjo in za mednarodne primerjave, da bi se 
la�je postavili kvantitativni cilji in spremljalo doseganje teh ciljev.  
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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 smo 
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. 
 
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. 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 treba 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. 
 
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 treba tudi v na�em primeru dodatno 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. Poleg tega pa mora tak prikaz biti hkrati narejen po 
mednarodnih merilih in 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. 
 
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. 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. Glavni pogoj za dobro delujočo dr�avo je, da je 
demokratično odzivna na potrebe prebivalstva, kar pa se da doseči le z zagotovitvijo 
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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 omenjene teoretične ugotovitve in predstavlja 
poskus operacionalizacije takega sistema za Slovenijo 
 
Če naj strategija gospodarskega razvoja Slovenije predstavlja koristen pripomoček pri 
odločanju v smislu dolgoročnega indikativnega programiranja, bo treba poiskati neko 
operativno 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. Na tem področju, t.j. na integraciji in celovitosti, je po 
na�em mnenju največji problem v usmerjanju dru�benih in gospodarskih procesov v 
Sloveniji. 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. 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. 
 
Poleg tega, da blagostanje v dru�bi nikakor ni odvisno samo od gospodarske rasti, je 
treba vzeti v po�tev tudi dejstvo, da povezava med institucijami in učinki nikakor ni 
niti enoznačna niti enostavna. Tudi dr�ave z dolgoročnim članstvom v EU se v 
mnogih pogledih med seboj razlikujejo. Prvič, izbira ciljev in prioritet v Sloveniji 
ostaneta na�a suverena odločitev, eksogeni 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 kolik�ni meri bodo v točkah po 
posameznih podtočkah SGRS 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. Potrebna sta sumarna vizija razvoja Slovenije in 
skupek alternativnih scenarijev glede na izbiro med več variantami, ki bi se 
razlikovale med seboj predvsem po različnih prioritetah za različne dejavnosti v 
povezavi s cilji povečevanja blagostanja. Če �elimo v Sloveniji doseči učinkovitej�i in 
pravičnej�i gospodarski in dru�beni razvoj, je poleg znanja osnovni predpogoj za 
uresničitev bodočega razvoja dru�beni konsenz s poudarkom na celovitosti in 
sinergiji. To zahteva, da tudi pri izdelavi SGRS omogočimo vključevanje čim �ir�ega 
kroga ljudi tako iz vladnih ustanov, znanosti, podjetij in asociacij, kot tudi nevladnih 
institucij, civilne dru�be in javnosti. 
 
V Sloveniji je razmerje med prejemki oziroma 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. 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. 
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Indikatorski sistem naj bo zato zgrajen tako, da bodo indikatorji iz splo�nega nabora 
indikatorjev, ki sledi logiki teorije blaginje, prerazporejeni po ministrstvih, 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. 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. 
 
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. 
 
Taka matrika bo predstavljala podlago za ilustracijo pristopa pri predlogu za 
dolgoročno raziskavo �Model indikatorjev za podporo odločanju o razvojni politiki in 
za spremljanje izvajanja SGRS�. V �tudiji je prikazano tudi ilustrativno zaporedje 
mo�nih zgoraj omenjenih korakov. 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 identificiramo posameznike, 
skupine, oz. institucije, ki se bodo začeli specializirati za posamezna področja. 
Sredstava se 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 
evalvacijo pridobivanja in porabe sredstev.  
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2.1 PRIPRAVA IN ANALIZA KVANTITATIVNIH OCEN IZBRANIH 
INDIKATORJEV IN MEDNARODNE PRIMERJAVE 
 
 
V tem delu �tudije so prikazani predvsem nekateri tehnični problemi in zahteve pri 
pripravi in analizi indikatorjev. Med temi so izdvojene potrebe podatkov o podatkih, 
t.j. zahtevani elementi za standardni opis indikatorjev, nivoji obdelave in pomen 'trdih' 
in 'mehkih' 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. 
 
 
2.2 OCENA IZHODI�ČNEGA POLO�AJA SLOVENIJE 
 
2.2.1 Ocena polo�aja Slovenije iz mednarodnih primerjav 
 
Analiza BDP in BDP per capita je podana v dveh stopnjah. Najprej je prikazana 
dinamika teh dveh spremenljivk v času, nato pa so analizirane razlike v nivoju teh 
indikatorjev glede na druge dr�ave. Prva ugotovitev, ki je pomembna za bolj 
realistično ocenjevanje polo�aja Slovenije, je dejstvo, da je Slovenija �ele v letu 1999 
dosegla isti nivo BDP kot ga je imela �e v letu 1986. Dose�ena stopnja rasti je bila 
ni�ja od pričakovanega scenarija (+) v SGRS iz leta 1995, kakor tudi od zgodovinskih 
izku�enj razvitih kapitalističnih dr�av pri izhodu iz depresij v preteklosti. Podrobnej�a 
analiza je podana v prispevku P. Sicherla v II. delu �tudije. Slovenija ni bila sposobna 
doseči dru�benega konsenza za efektivno in učinkovito strategijo razvoja, problemi s 
koordinacijo in kooperacijo se ne re�ujejo, posledično stopnja rasti Slovenije pri 
izhodu iz tranzicijske depresije ni le ni�ja od zgodovinskih izku�enj razvitih dr�av, 
ampak tudi od stopnje rasti v Poljski in Slova�ki.  
 
Po ocenah Eurostata je v letu 1997 je zna�ala raven BDP na prebivalca v Sloveniji 
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 
in za okoli 10 odstotnih točk ni�ja od vrednosti za �panijo. 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. 
Če dodatno merimo razliko s pomočjo časovne distance, 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. V letu 
1997 je časovno zaostajanje za enajstimi dr�avami EU15 zna�ala vsaj 16 let. Če 
predpostavimo scenarij, da bi v prihodnje Slovenija imela 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 s povprečjem 
EU15, bi za to potrebovali okoli 25 let.  V II.delu je ilustrirana razvojna vrzel med 
Slovenijo, povprečjem EU15 in tudi s posameznimi dr�avami s tega področja, kakor 
tudi glede na druge dr�ave kandidatke za indikator BDP na prebivalca po kupni moči. 
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Največji dele� razlik v BDP na prebivalca med EU15 in Slovenijo je treba 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 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. 
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. 
 
�e analiza komponent BDP na prebivalca nam je nakazala pomembnost kvantitete in 
kvalitete zaposlitvenih oziroma delovnih mo�nosti. Temu je treba 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 napravljen celovit pregled gibanja 
zaposlitvenih struktur v obdobju od 1985 (pred tranzicijo) do sedaj. V grafikonih in 
tabelah so 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.  
 
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 
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. 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. 
 
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 %. Vendar je treba 
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ta podatek relativizirati, da ne bi pri�lo do napačnih ocen o velikosti ustvarjanja 
kapacitet slovenskega gospodarstva. Ker 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. Ker so v manj razvitih 
dr�avah stro�ki investicij večji kot v razvitej�ih dr�avah, je tudi dejanski dele� fiksnih 
investicij v BDP manj�i (in v razvitej�ih dr�avah večji) kot so nominalne vrednosti 
indikatorja. 
 
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. Razmerje med izvozom in 
uvozom ter BDP je visoko, 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. Če 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. Prav tako je zaskrbljujoča dinamika izvoza blaga in storitev pri nas. 
Primerjava s Finsko in Irsko ka�e velike zaostanke v dinamiki izvoza in njegovi vlogi 
v strategiji razvoja. Če zadevo gledamo na ta način, je očitno, da morajo biti na�i 
izvozni cilji in rezultati bistveno vi�ji od sedanjih.  
 
Kolikor je makroekonomska stabilnost delovala pozitivno, prav toliko pa je treba 
poudariti, da so vse na�e vlade delale napako v tem, da so makroekonomsko stabilnost 
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.  
 

Tabela 2.3 Velikost razvojnih vrzeli med Slovenijo in EU15, Avstrijo, Irsko in Finsko 
 za izbrane  indikatorje izra�ena v časovni distanci in v procentih 

(Slovenija=0, pri časovni distanci: � pomeni prednost, + zaostajanje glede na Slovenijo) 
Časovna distanca (leta) Procentualna razlika (%) 

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 

Indikator 
 
BDP per capita (ppp) 
Pričakovano do�ivetje (�) 
Pre�ivetje dojenčkov 
Telefoni per capita 
Inter. pogovori / naročnik 
Internet 'hosts' per capita 
Avtomobili per capita 
Izvoz per capita 
Uvoz per capita 
Emisije CO2 per capita 
BDP na zaposlenega -16.9 -14.6 -8.3 -9 38 48 43 38 

Vir: lastni izračun 
 
 
Za oceno izhodi�čnega polo�aja Slovenije ni pomembno samo primerjati indikatorje 
za posamezna področja, ampak je tudi pomembno ocenjevati velikost razlik in 
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razvojnih vrzeli glede na EU med raznimi področji. To je v �tudiji napravljeno na dva 
načina. Prvič, med seboj primerjamo nekatere indikatorje, ki smo jih obravnavali pri 
diskusiji posameznih področij. Drugič, uporabljeni so nekateri najpomembnej�i 
zaključki rezultatov tujih raziskovalnih ustanov ali mednarodnih organizacij. Ena od 
takih �tudij je The World Competitiveness Yearbook, ki ga pripravlja IMD iz 
Lausanne. 
 
Predstavljenih je enajst izbranih indikatorjev iz raznih področij, ki ka�ejo na relativno 
pomembnost razlik med Slovenijo in EU15 na posameznih področjih. Te razlike so v 
grafikonih predstavljene v dveh dimenzijah: procentualne razlike v določenem 
trenutku in časovna distanca med Slovenijo in povprečjem EU15, na eni strani, in med 
Slovenijo in izbranimi dr�avami EU (Avstrijo, Irsko in Portugalsko), na drugi strani. 
Tabela 2.3 sumira ocene the razlik. 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 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. Pri primerjavah s 
temi dr�avami 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. Pri Irski je 
tudi časovna distanca največja za izvoz na prebivalca, pri Avstriji pa je časovna 
distanca vi�ja le za BDP na prebivalca. 
 
World Competitiveness Yearbook v letu 1999 prvič vključuje tudi Slovenijo in jo s 
tem predstavlja mednarodni 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 dveh prispevkih 
P. Gmeinerja v II.delu. 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 v tekstu �tudije ka�e �tevilo indikatorjev za vsako 
od osem tematskih skupin za primer Slovenije. �e na prvi pogled se vidi, da je za 
Slovenijo največja negativna razlika prav pri skupini �vlada�.  
 
2.2.2 Povzetek glavnih razlik in razvojnih vrzeli med EU in Slovenijo  
 
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. 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 
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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.  
 
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. Ta problem je karakterističen za vse 
vlade v samostojni Sloveniji, pri sedanji vladi pa je problem potenciran zaradi 
koalicijskih odnosov. 
 
Treba je povečati kvaliteto podjetni�tva v naj�ir�em pomenu besede, to je spremembo 
v kriterijih in načinu odločanja ter obna�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. Odsotnost bolj ambiciozne in koherentne vizije in 
strategije razvoja, ki zahteva drugačno kvalitativno prestrukturiranje in politični 
konsenz, pa preprečuje doseganje bolj�ih rezultatov. Na podlagi analize smatramo, da 
je iskanje poti za bolj�o koordinacijo in doseganje dru�benega konsenza na�a prva 
razvojna prioriteta.  
 
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. En del informacijskega sistema 
ministrstev in drugih upravnih organov mora biti povezan v javno dostopen 
indikatorski sistem. Ministrstva so se �e zaradi zahtev EU začela organizirati v tej 
smeri. Veliko bolj natančno po treba 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 
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. Slovenija je glede hitrosti odločitev v sodnem 
sistemu daleč od optimuma in s tem se načenjajo predpostavke pravnega reda in 
varnosti. Pri samem usmerjanju s strani javne uprave je treba 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 velikokrat z regulativo z 
namenom, da se preprečuje mo�nost korupcije ali nereda, gre v drugo skrajnost, kar 
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zavira svobodo podjetni�tva in ustvarjalnosti. Indirektna indikacija, ki izhaja iz �tudije 
IMD, ka�e, da tudi v teh pogledih Slovenija ne kotira visoko. 
 
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. 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. Ne le, da je stopnja 
zaposlenosti v Sloveniji ni�ja kot v EU15, �e ta zaposlenost je preveč skoncentrirana v 
dr�avnem sektorju. 
 
Stopnja izobrazbe je 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 
pospe�ene stopnje rasti morali neketere profile delovne sile uva�ati, tako 
nekvalificirane kot visoko specializirane strokovnjake za posamezna področja. Za 
večino ljudi v Sloveniji, z izjemo te�ko zaposljivih starej�ih in manj kvalificiranih 
delavcev, bo pri uspe�ni strategiji razvoja 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. 
 
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).  
 
Treba 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 treba s programi 
notranjega in zunanjega  'benchmarkinga' ocenjevati zaostajanje slovenskih podjetij in 
spro�iti programe, ki bodo te razlike zmanj�evali. Na podlagi teh znanj sledijo 
programi tehnolo�ke in organizacijske modernizacije, vključno z vzpostavitvijo 
modernih informacijskih sistemov. Za povečevanje produktivnosti je pomembno 
povezovanje na�ih podjetij s tujimi podjetji, tako preko direktnih tujih investicij v 
Slovenijo kot na�ih v tujino. Vsi ti načini povezav vzpostavljajo kvalitnej�e odnose v 
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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. 
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. 
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. 
 
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.   
 
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. S stali�ča 
strategije razvoja Slovenije zana�anje na spontani razvoj ne more biti sprejemljiv 
scenarij. 
 
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 storitev. 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 
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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 bodo prisotni tudi v 
predlaganem modelu sistema indikatorjev. 
 
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 
kohezivnost itd. Zato je treba najti nove inovativne poti za povečevanje blaginje pri 
teh elementih. 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 dru�be javna dobrina, ki jo treba financirati.  
 
 Tudi vpliv okolja na trajnost razvoja in blaginjo bi bilo treba 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. 
 

II del  
 IZBRANA PODROČJA 

Prof.dr. Pavle Sicherl in prof.dr. Ale� Vahčič 
(urednika) 

 
Avtorji: izr.prof.dr. Frane Adam, dr. Pavle Gmeiner, mag. Bojan Radej, 

prof.dr Pavle Sicherl in doc. dr. Vasja Vehovar   
 
 
Prispevek F. Adama (v sodelovanju z M. Tom�ičem in B. Rončevićem) 'SOCIO-
KULTURNI VIDIKI TER INDIKATORJI DRU�BENO-EKONOMSKEGA 
RAZVOJA' najprej prika�e rezultate letnega poročila Freedom House Foundation o 
političnih in dr�avljanskih svobo�činah. V tem pogledu je Slovenija dobro ocenjena (z 
oceno 1 in 2, sedem je najslab�a ocena) in spada v kategorijo svobodnih dr�av. V 
drugem delu poročila, ki govori o dr�avah v tranziciji, je Slovenija uvr�čena v prvo 
skupino konsolidiranih demokracij in konsolidiranih tr�nih ekonomij skupaj  s Če�ko, 
Mad�arsko, Poljsko ter balti�kimi de�elami. Znotraj te kategorije pa - kar zadeva 
stanje  demokracije  - zaseda skupaj  z Estonijo  četrto  do  peto  mesto,  za 
Mad�arsko, Poljsko, Če�ko. Kar zadeva uvrstitev v okviru konsolidiranih  tr�nih 
 ekonomij pa je na petem  mestu  (za omenjenimi dr�avami), eden  od vzrokov za tako 
uvrstitev je v najni�jem dele�u zasebnega (privatiziranega) gospodarstva v BDP-ju. S 
temi rezultati oziroma uvrstitvami ne moremo biti pretirano zadovoljni.   
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V pogledu nevladnih organizacij in socialnega kapitala Slovenija spada v skupino, 
kjer med nevladinimi organizacijami prevladujejo organizacije s področja kulture in 
rekreacije. Na področju nevladnih organizacij primanjkuje denarja in kvalificiranih 
kadrov. Primanjkuje tudi raziskovalnih in izobra�evalnih organizacij. Slovenija ka�e 
nizek nivo socialnega kapitala, ki je pomemben faktor gospodarskega in dru�benega 
razvoja in nizko stopnjo zaupanja.  
 
Na področju kognitivne kompetence glede na podatke letopisa svetovne 
konkurenčnosti (The World Competitivness Yearboook 1998-1999) zaseda Slovenija 
na področju člove�kih resursov 28. mesto med 47 obravnavanimi dr�avami, je za 
Mad�arsko in pred Če�ko in Poljsko. Dobre vrednosti izkazuje Slovenija pri kazalcih  
posedovanje lastnine, dele�u �enske delovne sile, nepismenosti, razmerju učenci-
učitelji na  prvi in na drugi stopnji, delovnem času, enakosti mo�nosti, medicinski  
oskrbi ter 'begu mo�ganov'. Zelo slabo pa se uvr�ča pri kazalcih alkohol in droge, 
razpolo�ljivosti usposobljene delovne sile na trgu dela ter fleksibilnosti in 
prilagodljivost ljudi. Slovenija je  na področju kvalitete člove�kih resursov uvr�čena 
relativno visoko (najvi�je  med  vsemi  področji), za 12 mest vi�je kot na skupni 
lestvici konkurenčnosti. Najvi�je je uvr�čena na  področju kvalitete �ivljenja in pri 
brezposelnosti, najni�je pa na področju obna�anja in vrednot.  
 
Glede stanja na področju znanosti in tehnologije zaseda Slovenija v tem letopisu 36. 
mesto. Na področju znanosti in tehnologije je Slovenija uvr�čena nekoliko bolje, �tiri 
mesta vi�je kot na skupni  lestvici. Najvi�je je uvr�čena pri izdatkih za R&R, kjer je 
pred vsemi tranzicijskimi dr�avami, najslab�e pa pri inovativnosti okolja, kjer je za 
vsemi temi dr�avami. Na področju izobrazbe in znanja se pri dele�u visoko 
izobra�enih v prebivalstvu Slovenija zelo slabo odre�e. Povprečje za dr�ave OECD 
zna�a 21%, kar je precej več od slovenskih 12%. Po dele�u prebivalcev z visoko 
izobrazbo Slovenija zaostaja tudi za nekaterimi srednje razvitimi majhnimi dr�avami 
(baltske dr�ave, nekatere dr�ave Srednje in Ju�ne Amerike). Povprečno �tevilo let 
�olanja je Sloveniji leta 1991 je bilo kar za dve leti manj�e od povprečja OECD v letu 
1995. Tudi po indeksu izobrazbenega kapitala Slovenija zaostaja za veliko večino 
dr�av EU, pa tudi za Poljsko. Pomembno je tudi zaostajanje pri izobra�evanju 
odraslih in vpisu �tudentov na tehnične univerze.  
 
Prispevek F. Adama �SOCIALNA (NE)ENAKOST V SLOVENIJI V LUČI 
STATISTIČNIH PODATKOV IN JAVNOMNENJSKIH RAZISKAV� 
predstavlja eno od ključnih področij sociolo�kega raziskovanja. Stopnja dru�bene 
neenakosti (tu gre predvsem za ekonomsko neenakost) ni samo moralno vpra�anje, 
ampak je povezana tudi s kvaliteto �ivljenja ljudi in kvaliteto t.i. člove�kih resursov v 
dru�bi, ki pomembno vplivajo na razvojno sposobnost posameznega dru�benega 
sistema. To področje analiziramo tako s statističnimi kazalci kot s kazalci subjektivne 
percepcije neenakosti. 
 
V omenjenenu letopisu svetovne konkurenčnosti sta dva kazalca neenakosti: dele�a 
dohodka 20% najbogatej�ih in 20% najrevnej�ih gospodinjstev. Za Slovenijo zna�ata 
38.6% in 9.3%, respektivno, kar ka�e na večjo neenakost kot v drugih tranzicijskih 
dr�avah. Tudi Ginijev koeficient je vi�ji kot v teh dr�avah, vendar je bistveno ni�ji od 
povprečja EU. Pomemben kazalec dru�bene neenakosti je stopnja rev�čine. V 
Sloveniji je leta 1996 �ivelo pod pragom rev�čine 14.9% gospodinjstev, kar je pod 
povprečjem trinajstih dr�av EU. V Poročilu o člove�kem razvoju (HDR) je izdelan 
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indeks GDI (Gender Development Index), ki označuje stanje glede enakosti med 
spoloma v posameznih dr�avah. Slovenija v razvrstitvi za leto 1998 zaseda 24. mesto 
med 163 dr�avami, kar je za 13 mest vi�je od mesta, ki ga zaseda glede na indeks HDI 
(Human Development Index), ki meri splo�no stanje človekovega razvoja. Glede na 
GDI je Slovenija uvr�čena pred vsemi postsocialističnimi dr�avami. Pričakovati je, da 
čim večja je stopnja dru�bene neenakosti, tem manj�e je zaupanje ljudi. Vendar pa to 
za Slovenijo ne dr�i. Slovenija namreč sodi glede na vrednosti Ginijevega koeficienta 
med dr�ave z nizko stopnjo neenakosti (sem �tejejo dr�ave s koeficientom med 0,20 
in 0,35). Kljub temu pa je glede na podatke iz Svetovnega pregleda vrednot (World 
Value Survey) iz leta 1995 med dr�avami z najni�jo stopno zaupanja med ljudmi, saj 
samo je 15.5% respondentov odgovorilo, da je ljudem mogoče zaupati (v Skandinaviji 
zna�a ta vrednost okoli 55%).   
 
Javnomnenjske raziskave ka�ejo subjektivne precepcije ljudi glede neenakosti. Tako 
je v raziskavi SJM 98 skoraj 90% respondentov menilo, da so razlike v dohodkih v 
Sloveniji prevelike, čeprav spada Slovenija po statističnih kazalcih med dr�ave z 
nizko stopnjo neenakosti. Tudi Svetovno poročilo o vrednotah za leto 1995 ka�e na 
izredno egalitarno naravnanost Slovencev glede razporeditve dohodkov med 
posamezniki, le Finska je kazala �e večjo preferenco v tem pogledu. Večina 
Slovencev meni, da je rev�čina posameznika posledica nepravičnega odnosa dru�be, 
ne pa lenobe ali pomanjkanja  volje. Glede percepcije stanja rev�čine v Sloveniji v 
primerjavi z stanjem pred desetimi leti večina vpra�anih  meni, da je je več in da 
imajo revni malo mo�nosti, da se izkopljejo iz rev�čine. Slovenija je nekje na 
povprečju glede pomena tekmovalnosti, vi�je od tega je v mi�ljenju, da je za blaginjo 
ljudi bolj odgovorna dr�ava kot ljudje sami in v večji meri odobrava privatno lastnino 
podjetij kot tranzicijske dr�ave, vendar v manj�i meri kot zahodne dr�ave. 
 
Pripevek P. Gmeinerja �DIAGNOZA DELOVANJA SLOVENSKE VLADE  IN 
DR�AVNE UPRAVE KOT INSTITUCIONALNEGA DEJAVNIKA ZA 
IZBOLJ�ANJE NACIONALNE KONKURENČNOSTI' temelji predvsem na 
poročilu IMD World Competitiveness Yearbook za leto 1999, ki je obravnavalo 47 
dr�av in 288 indikatorjev. Avtor analizira rezultate skupine indikatorjev �vlada� in 
primerja Slovenijo z izbrano skupino 12 referenčnih dr�av v tem pogledu. Te dr�ave 
so Finska, Danska, Avstrija, Holandija, Belgija, Irska, �panija, Grčija, Portugalska, 
Če�ka, Mad�arska in Poljska. Skupina indikatorjev �vlada� ima 48 indikatorjev (ki so 
razdeljeni v 5 podskupin), za to skupino indikatorjev se Slovenija nahaja na 47. mestu 
od 47 dr�av, t.j. na zadnjem mestu. IMD poročilo navaja, da bi se Slovenija 
pomaknila v celotni oceni s 40. mesta na 33. mesto, če bi namesto najslab�ih 
dejanskih vrednosti imela povprečno vrednost teh indikatorjev. Zato je pomembno 
raziskati, kateri so ti indikatorji in kako jih čim prej popraviti. 
 
Prva podskupina indikatorjev �dr�avna učinkovitost� je tista, ki v veliki meri pogojuje 
slabo pozicijo Slovenije v celotni skupini �vlada�. Ta podskupina se sestoji iz sledečih 
indikatorjev: 1. stopnja prilagajanja vladne politike gospodarskim razmeram, 2.  
zakonodajna podpora konkurenčnosti, 3. aktivnost parlamenta pri vzpodbujanju 
konkurenčnosti, 4. konsenz o smernicah ekonomske politike znotraj vlade, 5. 
transparentnost vlade o namerah ukrepanja, 6. učinkovitost izvedbe vladnih odločitev, 
7. prilagojenost političnega sistema gospodarskim izzivom, 8. birokratske ovire 
poslovnemu razvoju, 9. riziko politične nestabilnosti. Slovenija je končala zadnja v tej 
referenčni skupini v povprečju ter pri večini posameznih indikatorjev. Očitno je, da 
managerji v podjetjih smatrajo, da vlada zavira konkurenčnost gospodarstva. 
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Druga podskupina 'pravni red in varnost' vsebuje indikatorje: stopnja pravnega reda in 
varnosti v dru�bi, osebna varnost in za�čita privatne lastnine, prioriteta socialne 
kohezije, riziko politične nestabilnosti in kriminal. Tu je Slovenija na predzadnjem 
mestu, za njo je �e Poljska. Za prehod v dinamično gospodarstvo bo treba veliko 
postoriti. Tretja podskupina indikatorjev se nana�a na fiskalno politiko. Gledano za 
celo podskupino, Slovenija spet zavzema predzadnje mesto, visoko mesto pa zavzema 
v treh indikatorjih: podjetni�ka davčna stopnja na profit, prispevek delodajalcev za 
socialno varnost v % od BDPpc, davki na kapital in lastnino v % od BDP. V 
podskupini 'dr�avno vme�avanje' je Slovenija spet na zadnjem mestu za celotno 
podskupino in �tirikrat na repu od sedmih indikatorjev. Podskupina 'vladni izdaki' je 
zelo heterogena, in reforma dr�avne uprave bi lahko izbolj�ala pozicijo Slovenije v tej 
podskupini. Zadnja podskupina je 'nacionalni dolg', Slovenija tu zavzema 5. mesto.   
Zelo dobro kotira pri dele�u tujega dolga centralne vlade v BDP, vendar so znaki 
poslab�anja upravljanja z javnimi financami, kar jo potiska navzdol. 
 
Delovanje vlade kot institucionalnega dejavnika ima pri IMD z 48 kriteriji največjo 
te�o, tu pa ima Slovenija prilo�nost velikih izbolj�anj. Mednarodna primerjava 
nacionalne konkurenčne sposobnosti po metodologiji IMD, kamor je bila prvič v 
zgodovini vključena tudi Slovenija, je ena od uporabljivih strokovnih osnov pri 
oblikovanju razvojne strategije. Zadnje mesto v skupini �vlada� in prav tako zadnje 
mesto v njeni podskupini �vme�avanje� dr�ave sta bili zadostni razlog za primerjalno 
analizo, ki je istočasno napotilo, da dr�ava prioritetno poskrbi za odpravo �ibkih točk 
kot so razvidne iz predhodne analize. Tu so tudi pomembni vzvodi za povečanje 
konkurenčne sposobnosti Slovenije in doseganje sinergije ter dru�benega konsenza za 
hitrej�i gospodarski in dru�beni razvoj. 
 

Prispevek P. Gmeinerja 'SLOVENIJA IN MEDNARODNE PRIMERJAVE 
KONKURENČNE SPOSOBNOSTI NACIONALNIH GOSPODARSTEV S 
POSEBNIM OZIROM NA TEHNOLO�KI RAZVOJ� predstavlja kombinacijo 
uporabe dveh metodologij analiz konkurenčnosti: World Competitiveness Yearbook 
IMD iz Lausanne in The Global Competitiveness Report Svetovnega gospodarskega 
foruma (WEF) iz �eneve. Avtor uporablja tudi svojo metodo skraj�anega pristopa k 
analizi WEF. Poudarek je na vpra�anju, do katere mere je tehnolo�ki razvoj  kritičen 
faktor pri pospe�evanju nacionalne konkurenčnosti. Pri primerjavah uporablja isto 
skupino 12 referenčnih dr�av kot pri prej�nji analizi. 
 
Po metodologiji IMD je po sintezni oceni Slovenija zavzela 40. mesto med 47 
dr�avami, njena pozicija pa glede na 8 glavnih skupin faktorjev konkurenčnosti varira 
med 28. mestom pri skupini �člove�ki faktor� in zadnjim 47. mestom pri faktorju 
�vlada�. Spremembe v lestvici mednarodne konkurenčnosti za dr�ave niso brez 
politične in strokovne odmevnosti. Ne nazadnje zato, ker se da locirati npr. 
zaostajanje na konkretno področje ali �e o�je: na vpliv uvedenih ali opu�čenih vladnih 
ukrepov. Ker Slovenija zaseda v de�elnem riziku 32 mesto (Euromoney, marec 1999), 
uvr�čenost na 40. mesto pri IMD ni ravno razveseljiva, je pa lahko izhodi�če za večji 
skok navzgor. V skupini "znanost in tehnologija" se Slovenija uvr�ča na 36. mesto 
med vsemi dr�avami in na 10. mesto v referenčni skupini. Slabosti so posebej 
izra�ene pri transferju znanja med univerzami in podjetji, podpori pravnega okolja za 
razvoj in aplikacijo tehnologije.  
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Eksperimentalna ocena globalne konkurenčnosti in tehnolo�kega razvoja po metodi 
WEF uvr�ča Slovenijo na 35. mesto med 50 dr�avami, med dvanajsterico pa za njo 
zaostajajo Če�ka, Grčija, Poljska in Mad�arska. Med osmimi poskupinami faktorjev v 
referenčni skupini Slovenija zaseda 3. mesto pri delovnem trgu, 10. mesto pri civilnih 
institucijah, pri tehnologiji pa 6. mesto. V tej kategoriji so dobre vrednosti dose�ene 
pri izdatkih za R&R in baznem raziskovanju, slabosti so izra�ene pri pomanjkanju 
�venture� kapitala, zaostanku pri proizvodnji novih tehnologij in uvedbi TQM ter pri 
pomanjkanju mednarodnih izku�enj managerjev. Pri analizi po tej metodi je Slovenija 
izbolj�ala svojo pozicijo v referenčni skupini od ranga 10 v letu 1995 na rang 8 v letu 
1998. Obsojijo odprte mo�nosti za napredovanje, vendar bi bilo zato treba uvesti take 
ukrepe in instrumente, ki bi odpravili največje slabosti, in da bi se ti ukrepi 
vključevali v letni proračunski memorandum in sektorske strategije.  
 
Prispevek P. Sicherla 'WHAT DOES GDP TELL ABOUT THE POSITION OF 
SLOVENIA' podrobneje prikazuje polo�aj Slovenije v tem pogledu in predstavlja 
podlago za sumarno oceno izhodi�čnega polo�aja Slovenije v tem pogledu v prvem 
delu �tudije. Kljub temu, da sta bruto domači proizvod (BDP) in BDP per capita dva 
najbolj pogosto uporabljena indikatorja v ekonomski analizi in diskusiji o opcijah in 
uspehih ekonomske politike, v EU pa �e indikator, s pomočjo katerega se meri stopnja 
kohezije in predstavlja pomemben kriterij za evalvacijo potrebe za strukturnimi fondi, 
je poudarjeno stali�če, da BDP ne more meriti mnogih elementov blaginje in je 
analizo BDPja nujno treba dopolniti s sistemom drugih indikatorjev.  
 
Analiza BDP in BDP per capita ugotavlja, da je Slovenija �ele v letu 1999 dosegla isti 
nivo BDP kot ga je imela �e v letu 1986. Seveda niti struktura niti splo�na ekonomska 
situacija v gospodarstvu ni v letu 1999 ista kot je bila v letu 1986, zato je treba 
polo�aj ocenjevati �e z večjim �tevilom indikatorjev, na eni strani, in postaviti 
vpra�anje zakaj tranzicija v Sloveniji ni bila bolj učinkovita, na drugi strani. Prvič, če 
primerjamo dejanske stopnje rasti BDP s predvidevanji scenarijev v strategiji 
gospodarskega razvoja Slovenije, je dejanska stopnja rasti ni�ja od scenarija (+) in 
vi�ja od scenarija (-). To pomeni, da je bila stopnja rasti pod pričakovanji in 
proklamiranimi cilji. Drugič, če primerjamo rezultate Slovenije in dr�av vzhodne in 
centralne Evrope pri izhodu iz tranzicijske krize z izku�njami razvitih de�el pri izhodu 
iz njihovih depresij v preteklosti, vidimo da so bile stopnje rasti v teh fazah v razvitih 
de�elah vi�je. Čeprav so bila pričakovanja na začetku tranzicije verjetno preveč 
optimistična, je osnovni razlog za manj uspe�no tranzicijo verjetno treba iskati v 
pomanjkanju inovativnega pristopa namesto nepremi�ljenega kopiranja drugih, 
predvsem pa v pomanjkanju modrosti in politične volje za ustvarjanje sinergije v 
dru�bi. Mogoče je zaključiti, da vlade in nove elite v teh dr�avah kot tudi relevantne 
mednarodne organizacije niso zagotovile optimalnih pogojev za dobre performance  
na ekonomskem in dru�benem področju. Podrobnej�a analiza je podana v citiranem 
članku avtorja za Economist Intelligence Unit v Londonu. Koordinacija in kooperacija 
skupaj z regulirano konkurenco so nujni pogoji za sinergijo v dru�bi, ki je osnovna 
podlaga za kapaciteto dru�be, da uvaja inovacije in se prilagaja spremenjenemu 
okolju v svetu ter na ta način re�uje probleme tranzicije in mednarodne 
konkurenčnosti.  
 
Pri primerjavah dose�ene ravni BDP per capita z drugimi dr�avami uporabljamo 
ocene Eurostata za BDP per capita po kupni moči. Namreč, če primerjamo BDP per 
capita v Sloveniji za leto 1997 s povprečjem EU15, Slovenija dosega samo 43 % te 
ravni, če za preračunavanje uporabimo menjalni tečaj valut, v primerjavi po kupni 



 

 17 

moči pa dosega 68 % povprečja EU15. Glede ocen časovnega zaostajanja Slovenije za 
dr�avami EU so podani trije zanimivi zaključki. Prvič, tri dr�ave v EU zaostajajo več 
kot 10 let za povprečjem EU15: �panija 11 let, Portugalska 15 let in Grčija 18 let. 
Slovenija in Če�ka z časovnima distancama 19 in 21 let sta blizu manj razvitim 
članicam EU, za Slova�ko in Mad�arsko je časovna distanca 19 let, za Poljsko 33 let 
in za Estonijo 35 let. Ostale 4 dr�ave kandidatke imajo v letu 1997 ni�je vrednosti 
BDP per capita kot jo je povprečje EU15 imelo v letu 1960. Omenjene časovne 
distance predstavljajo statističen podatek, koliko let prej je povprečje EU15 imelo isto 
raven BDP per capita kot jo ima primerjana dr�ava v letu 1997. Drugič, v primerjavah 
časovnih distanc za obdobje 1993-1997 je pomemben zaključek, da so v tem obdobju 
vse dr�ave EU, ki so bile pod povprečjem, zmanj�ale časovno distanoco do povprečja 
EU15. To pomeni, da je v tem obdobju bilo dose�eno pribli�evanje teh dr�av 
povprečju v obeh dimenzijah: v procentih in v času. Posebno uspe�ni sta bili Irska in 
Finska. Tudi dr�ave kandidatke, razen Mad�arske in Bolgarije so zmanj�ale časovno 
distanco.  
 
Tretjič, zanimiva je tudi projekcija časovnih distanc pod raznimi scenariji razvoja. V 
�tudiji so ilustrirani učinki za scenarij, po katerem bi BDP per capita v Sloveniji rastel 
po �tiri odstotke letno, v dr�avah EU pa po 2.5 odstotkov letno. Izračune so razne 
variante časovnih distanc med Slovenijo in vsemi dr�avami EU. Po tem scenariju bi 
npr. Slovenija dosegla nivo povprečja EU15 iz leta 1997 v letu 2007, časovna distanca 
bi se takrat zmanj�ala na 10 let. Drug zanimiv podatek je čas, ki je pod 
predpostavkami tega scenarija potreben, da bi se BDP per capita v Sloveniji 
popolnoma izenačil s povprečjem EU15 ali z nivojem v posamezni dr�avi EU. Pod 
predpostavkami tega scenarija, bi bilo treba okoli 25 let, da bi se Slovenija izenačila z 
nivojem povprečja EU15. Tudi za 12 dr�av EU-ja bi bilo treba vsaj 25 let dinamike po 
tem scenariju, da bi dosegli njihovo raven BDP per capita. 
   
 V prispevku B. Radeja 'IZBOR OKOLJSKIH INDIKATORJEV' so prikazani 
nekateri izbrani indikatorji s tega področja. Postavlja se problem, da se Slovenija v 
gospodarskih razvojnih dokumentih �e ni opredelila za zdr�ni razvoj, čeprav je pred 
mednarodno skupnostjo sprejela obveznost za oblikovanje tak�nega razvojnega 
modela. Sinteznega merila zdr�nosti v Sloveniji, enako kot v večin drugih dr�av, �e 
nimamo. Pri primerjavi indeksa človekovega razvoja (HDI) je nakazan zaključek,  da 
bo porast blaginje odvisen predvsem od izbolj�anja kakovosti rasti.  
 
Eden od pomembnih indikatorjev povezan s problemi okolja je cena naftnih derivatov  
v primerjavi s povprečjem EU. Ni�je cene energije kot na svetovnem trgu so ena od 
najznačilnej�ih podedovanih lastnosti dr�av z gospodarstvi na prehodu. Slovenski 
zaostanek na tem področju je bil manj�i kot drugod, ka�e pa, da bo tudi odpravljanje 
disproporca počasnej�e. Okoljevarstveno ovrednostenje davčne obravnave naftnih 
derivatov je primerno za identifikacijo okoljevarstvenih ambicij ekonomske politike.  
 
SGRS (Potočnik in dr., 1995) si je postavila za cilj zni�anje energetske intenzivnosti v 
celotnem energetskem ciklusu in pri vseh namenih rabe energije, ni pa opredelila 
ciljne vrednosti, niti za�elene smeri spreminjanja strukture energetske rabe. 
Energetska intenzivnost je v Sloveniji na ravni, ki je pribli�no enaka kot v dr�avah, 
kjer je BDP na prebivalca pribli�no enak slovenskemu: Portugalska, Grčija, Ciper (ne 
pa tudi �panija!). Tako kot v teh dr�avah, tudi v Sloveniji trend energetske 
intenzivnosti v proučevanem destletnem obdobju ne upada. Tranzicija v tr�ni 
ekonomski sistem ni prispevala k izbolj�anju slovenske energetske intenzivnosti. 
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Tranzicija v zdr�ni razvoj bo ta premik morala realizirati, zato sodimo, da je indikator 
relevanten za spremljanje okoljske in ekonomske integracije, ki jo bo tranzicija 
zahtevala. 
 
Intenzivnost blagovnega izvoza glede na naravne vire je prav tako pomemben 
indikator za strategijo razvoja Slovenije. Po presoji analitikov Svetovne banke je 
dinamika sprememb tega indikatorja za Slovenijo sicer primerna, vsebnost naravnih 
virov v blagovnem izvozu Slovenije v EU  pa �e vedno previsoka upo�tevaje dejstvo, 
da Slovenija nima bogatih zalog naravnih virov. Slovenija tudi �e ni formulirala 
nobenega razvojnega cilja, s katerim bi eksplicitno �elela zni�ati vsebnost izdelkov 
umazanih industrij v izvozu.  
 
Osrednja lastnost varstva okolja v Sloveniji z razvojnega stali�ča je prepočasno 
povečevanje izdatkov za varstvo okolja � povečajo se �ele z izrecnimi napori dr�ave: s 
stopnjevanjem okoljevarstvenih zahtev, povečanjem dostopnosti atraktivnih finančnih 
virov za financiranje okoljevarstvenih projektov ali realizacija katerega izmed 
'dr�avnih' okoljevarstvenih projektov, ipd. Izdatki za varstvo okolja v nekaterih, kar se 
onesna�evalne problematike tiče primerljivih, srednje in vzhodnoevropskih dr�avah 
(SVE) ka�ejo, da za okoljevarstvo tro�ijo razmeroma precej več kot sedaj tro�i 
Slovenija. SVE sicer tipično več tro�ijo za varstvo okolja kot dr�ave EU. Glede na to, 
da je okoljevarstvena problematika v Sloveniji bli�je SVE, je treba slovenske izdatke 
za varstvo okolja prvenstveno vrednotiti nasproti tem dr�avam.  
 
Dva prispevka se nana�ata na problematiko nekaterih elementov informacijske dru�be 
v Sloveniji. V prispevku V. Vehovarja 'SPREMLJANJE INFORMACIJSKE 
DRU�BE' je poleg kvantitativnih podatkov izpostavljen tudi problem, da v času, ko 
je realnost informacijske dru�be postala stalnica, obstoja tudi niz razhajanj pri 
zbiranju podatkov in interpretaciji indikatorjev na tem področju, kar tudi ote�uje 
razumevanje stanja in polo�aja. V prispevku je podana analiza kvantitativnih meritev 
za izbrane pomembne kvantitativne indikatroje informacijske dru�be, kot so npr. 
�tevilo uporabnikov interneta, �tevilo 'internet hosts', dele� podjetij z dostopom do 
interneta, itd. Izpostavljena je potreba po vsklajenosti metodologij, natančnosti 
definicij in zajemanja podatkov. Če to ni dose�eno, se lahko v mednarodnih 
statistikah uglednih korporacij pojavijo razlike, ki ne odra�ajo dejanskega stanja na 
tem področju.  
 
Zelo zanimivi obravnavani primeri v prispevku se nana�ajo na podatke o 
elektronskem poslovanju, na �tevilo uporabnikov interneta, �tevilo in strukturo 
uporabe računalnikov, kompleksnost računanja �tevila internet 'hosts' in razlike med 
podatki organizacij RIPE in Network Wizard v tem pogledu. Vse navedeno je posebej 
kritično za Slovenijo, kjer �tetje hostov zadnji dve leti govori o cca. 10 % letni rasti, 
vsi ostali indikatorji pa v tem obdobju jasno ka�ejo več kot 50 % rast. Posebej izrazito 
pa to velja za �tevilo registriranih domen in �tevilo uporabnikov Interneta, pa tudi za 
�tevilo podjetij priključenih na Internet in �tevilo gospodinjstev z dostopom do 
Interneta. 
  
Če so problematični celo indikatorji, ki so natančno merljivi na numeričnih 
razmernostih lestvicah, potem so lahko �e toliko bolj te�avni kazalci, ki se nana�ajo na 
stali�ča in odnos do informacijske dru�be. Po drugi strani pa so stali�ča uporabnikov 
do različnih vidikov informacijske dru�be izredno pomembna, od odnosa do varnosti 
in zasebnosti pa do odnosa glede zlorab, monopolov in vloge dr�ave.  
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Interes za uporabo navedenih informacijskih storitev, izra�en v anketah, je v Sloveniji 
brez izjeme večji kot v povprečju v Evropski uniji. Podroben pregled poka�e, da je v 
tem pogledu Slovenija primerljiva s skandinavskimi dr�avami. Dobljene ocene bodo 
preverjene �e v drugih anketah. Bolj verjetno je, da je v Sloveniji dejansko prisotna 
klima, ki je za fenomene informacijske dru�be nadvse odprta in je kot taka vredna tudi 
nadaljnjega proučevanja. 
 
S hitrim tehnolo�kim napredkom se vpra�anje zaznavanja dogajanj v dru�bi pojavlja v 
novi luči. Za prisotnost in funkcioniranje v novi realnosti je namreč treba vsrkavati 
vedno več informacij in tudi vse bolj pogosto. Vse pogosteje je zato treba izvajati 
merjenja realnosti,  vse bolj natančno pa se je treba tudi poglabljati v to, kaj ta 
merjenja pravzaprav pomenijo. Na prehodu v novo tisočletje se nahajamo v 
določenem - začasnem in prehodnem - informacijskem vakumu, ko ne razpolagamo z 
dovolj poglobljenimi informacijami, da bi natančno razbrali, kje točno se v pogledu 
razvoja informacijske dru�be Slovenija nahaja. 
 
Prispevek P.Sicherla �INTERNET EXPANSION SLOWED: WHAT DOES IT 
MEAN FOR POSITION OF SLOVENIA IN EUROPE?� ima poudarek na 
metodologiji proučevanja razlik v razvitosti in uporabi metodologije časovne distance 
kot pomembnega orodja za prezentacijo in komunikacijo v diskusiji ocene polo�aja in 
scenarijev razvoja na posameznih področjih.  V tem prispevku je ta metodologija 
aplicirana na problem upočasnitev rasti indikatorja �internet hosts� per capita v 
Sloveniji od sredine leta 1997. Ta problem je mogoče predstaviti na razne načine, 
prispevek pa ka�e, kako s pomočjo časovne distance nazorno predstavimo problem 
vladi, zainteresiranim skupinam in javnosti  z namenom, da signaliziramo potrebo po 
takoj�nji podrobnej�i analizi in ukrepanju. 
 
Po razlagi metodologije sledi analiza indikatorja �internet hosts� per capita za obdobje 
1993-avgust 1999. V letu 1996 je bila Slovenija �e v ugodnem polo�aju, zaostajala je 
le 3 leta za Finsko, ki je bila vodilna dr�ava v Evropi, in je bila pred nekaterimi 
dr�avami EU, Belgijo, Francijo, Italijo, �panijo, Portugalsko in Grčijo. Do avgusta 
1999 se je po podatkih RIPE polo�aj bistveno poslab�al: časovna distanca za Finsko 
zna�a �e skoraj 5 let, pred nami je od dr�av kandidatk �e Estonija. Če bi se trend 
upočasnitve nadaljeval do konca leta 2000, bi zaostajali za Finsko �e 6 let, 5 let za 
�vedsko, Dansko in Holandijo, prehitele bi nas vse dr�ave EU razen Portugalske, 
poleg Estonije bi nas prehitele tudi Če�ka, Mad�arska in Latvija. Čeprav so 
mednarodni podatki o tem indikatorju problematični, kot je bilo omenjeno v 
prej�njem prispevku, je tak mo�en scenarij dovolj dramatičen, da zahteva takoj�njo 
reakcijo dr�ave v dveh pogledih: podrobna anliza stanja in odgovor na vpra�anje, ali 
si Slovenija res lahko privo�či odsotnost jasne strategije razvoja na tako pomembnem 
področju in prepusti razvoj infrastrukture na tem področju spontanim gibanjem.  
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