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 Za diskusijo o pomembnosti razlik in razvojnih vrzeli je zanimiva definicija razvoja, ki jo je 
uporabil K. Boulding (1992). 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 
dr�avnega razvojnega 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 verjetno hkrati tudi 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 posamezen 
ukrep), ker se na ta način v pravilni smeri zni�uje mo�nost arbitrarnosti odločitev na�ih 
političnih strank. 
 
�tudijo sestavljajo poleg uvoda trije deli. Poglavji 2 in 4 je napisal prof.dr. P. Sicherl, 
poglavje 3 je napisal prof.dr. A. Vahčič, točki 3.1 in 3.2 sta skupni prispevek V drugem 
poglavju je podana začetna analiza prikaza notranjih prednosti in slabosti Slovenije na 
podlagi kvantificirane mednarodne primerjave. Pri identifikaciji in povzemanju glavnih 
problemov in razvojnih vrzeli smo se poslu�ili dveh pristopov. Eden je kvalitativen in se 
nana�a na verjetne trende razvoja v svetu in bodočega polo�aja Slovenije v EU. Ta pristop nas 
opozarja na spremenjeni pomen posameznih faktorjev razvoja in njihovih kombinacij in torej 
gleda na probleme razvoja in razvojne vrzeli Slovenije z dolgoročnej�e perspektive. Drugi je 
kvantitativen v smislu, da predvsem na osnovi kvantificiranih indikatorjev posku�a opredeliti 
izhodi�čni polo�aj Slovenije in oceniti njene prednosti in slabosti kot podlago za diskusijo 
raznih scenarijev in strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Ta drugi pristop bo deloma 
temeljil na analizah v oddelku 2.1, deloma pa na rezultatih posameznih indikatorjev, ki so 
obdelani v poglavju 4. 
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Razmi�ljanja o strategiji gospodarskega razvoja so nujno pogojena s spremembami v svetu in 
z osnovnimi cilji na področju celovitega in trajnostnega razvoja dru�be. Procesi globalizacije 
povečujejo medsebojno odvisnost v svetu, zato dru�bi ostaneta le dve mo�nosti. Lahko se 
posku�a z inovacijami v svoji organiziranosti na osebnem, podjetni�kem in dr�avnem nivoju 
prilagoditi tem spremembam ali pa ostati na obrobju dogajanja v svetu in pri neizkori�čenih 
potencialih razvoja posameznika in dru�be kot celote. Časa za prilagajanje ni veliko in 
konkurenčne sposobnosti podjetij in gospodarstev bodo na velikem prepihu. Znanje bo 
postalo eden od najpomembnej�ih razvojnih dejavnikov in zato bodo povezave med 
tehnolo�kimi spremembami, vodenjem podjetij in vodenjem gospodarstva in dru�be zahtevale 
nove pristope. Če gledamo na dolgi rok, je verjetno najpomembneje upo�tevati zahteve 'učeče 
se dru�be'. Problemi, ki se bodo postavljali pred posameznika, podjetje in dru�bo, se bodo 
hitro spreminjali in zahtevali bodo hitro učenje in tudi pozabljanje tistega, kar je pre�ivelo. 
Uspe�ni podjetniki in raziskovalci se bodo izdvajali po svojih sposobnostih, da interpretirajo 
in uporabljajo zaključke iz vse bolj kompleksnih informacij ter sposobnosti sodelovanja in 
komunikacije z različnimi skupinami ljudi in eksperti (Lundvall, 2000). To znanje in te 
sposobnosti pa niso inkorporirane le v posamezniku, temveč lahko tudi v organizacijah in 
regijah (Arrow, 1994). Zato Lundvall izvaja zaključek, da produkcija intelektualnega kapitala 
bistveno zavisi od 'dru�benega kapitala', t.j. dru�bene sposobnosti občanov in delavcev za 
sodelovanje brez prevelikih trenj. Zato je za njega eno od najpomembnej�ih vpra�anj učeče se 
dru�be kako ustvarjati in akumulirati nove oblike 'dru�benega kapitala'.  
 
Soodvisnost procesov v gospodarstvu in dru�bi se ka�eta v novi luči kot pomemben dejavnik 
mednarodne kompetitivnosti. In prav na tem področju, na integraciji in celovitosti, je največji 
problem v usmerjanju dru�benih in gospodarskih procesov v Sloveniji. Deloma je to problem 
znanja in modrosti, deloma pa posledica različnih pogledov in interesov. Strankarski prepiri 
za oblast in presti� so legitimni del demokratičnih procesov, jasno pa je treba povedati, da 
imajo svojo ceno v podobi Slovenije na zunaj in v počasnej�em tempu re�evanja problemov 
pre�ivetja in razvoja (Sicherl, 1994). Ta problem pomanjkanja sinergije je karakterističen za 
vse vlade v samostojni Sloveniji.  
 
Osnovna hipoteza v diskusiji na evropski ravni je, da bo v pogojih pospe�enih sprememb in 
učenja učeča se dru�ba zahtevala prenovitev in reintegracijo strategij podjetij, socialnih 
partnerjev in ustvarjalcev raznih področij politike. Vse bolj se uveljavlja prepričanje, da se je 
potrebno osredotočiti na dolgi rok, na ustvarjanje kompetenc v podjetjih in v dru�bi kot celoti. 
Obenem pa obstoječi institucionalni okvir kot tudi globalno tekmovanje prete�no dajeta 
poudarek kratkoročnim finančnim ciljem pri formuliranju politike. Mnoga posamezna 
ministrstva se ukvarjajo samo z lastnim področjem in malo gledajo na globalne cilje dru�be. 
Zato ta koncept zahteva nove evropske in nacionalne razvojne strategije s poudarjeno 
koordinacijo preko raznih področij politike. Te specifične politike morajo biti povezane v 
skupno strategijo. V novi  �učeči se ekonomiji� je jasno problematično, če se koordinacija 
politik prepusti ministrstvom za finance in centralnim bankam, ker je njihova vizija sveta 
obrnjena k monetarni dimenziji ekonomije in zato osredotočena na kratki rok. Najbolj 
pomembna inherentna kontradikcija učeče se dru�be je polarizacija in dru�bena izključitev. 
Zato v �učeči se ekonomiji� vloga �dru�benega kapitala� in etične dimenzije močno pridobiva 
na pomenu. V dru�bi, kjer je malo medsebojnega zaupanja, se lahko le malo nauči in 
informacije se v taki dru�bi ne morejo učinkovito uporabljati (Lundvall, 2000). Ti nekateri 
novi pogledi s seminarja EU 'Towards a learning society: Innovation and competence building 
with social cohesion for Europe' �e dodatno potrjujejo na� prej�nji zaključek, da lahko 
smatramo pomanjkanje koordinacije in sinergije ter dru�benega konsenza za strategijo razvoja 
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kot najpomembnej�i problem pri usmerjanju gospodarskih in dru�benih procesov v Sloveniji 
(Sicherl, Vahčič, 1999). 
 
Tudi pri nas se nekatere od teh postavk �e upo�tevajo v osnutku nove razvojne paradigme, ki 
poudarja, da ključne konkurenčne prednosti postajajo znanje oziroma člove�ki kapital, 
fleksibilnost trgov in in�titucij ekonomskega sistema, učinkovitost delovanja dr�avnih 
ustanov, dru�bena kohezivnost ter sposobnost vseh dru�benih akterjev za sprejemanje 
dru�bene odprtosti in za pro�no odzivanje na spremembe v okolju. Dr�ava lahko razvojno 
vzpodbudno deluje le v sodelovanju in partnerstvu z drugimi pomembnimi dru�benimi akterji 
� socialnimi partnerji, podjetni�kimi skupinami, civilno dru�bo, regionalnimi in lokalnimi 
pobudami (UMAR, 2000).  
 
Struktura SWOT analize ima svoje prednosti in slabosti. Prednost je v tem, da se izpostavijo 
določeni dejavniki po posameznih kategorijah; slabost pa je v tem, da preprostost prezentacije 
ne more v potrebni meri prikazati vseh kompleksnih medsebojnih povezanosti in dati različne 
ute�i posameznim dejavnikom. Pri ocenjevanju izhodi�čnega polo�aja Slovenije pa se 
pojavlja problem, kako povezati polo�aj na posameznih sektorjih oziroma področjih in 
opredelitev sintezne ocene polo�aja Slovenije. Pri strategiji gospodarskega razvoja in �e 
posebej pri dr�avnem razvojnem planu gre v naslednji fazi za formuliranje strate�kih 
opredelitev in konkretnih razvojnih prioritet oziroma programov. Tako se različne analize 
opravljajo v raziskovalnih institucijah, na ministrstvih in na drugih ustanovah ali skupinah in 
povsod se pojavljajo zaključki po kategorijah SWOT analize na različnih stopnjah 
dezagregiranosti in podrobnosti. Ena od koristnih delitev, ki pa na �alost nikakor ni lahka in 
ne more biti zelo precizna, je delitev na tiste dejavnike, ki v pomembni meri vplivajo na vsa 
ali vsaj veliko �tevilo sektorjev in področij, ter tiste dejavnike, ki so specifični za posamezne 
sektorje oziroma področja.  
 
Prikazanim elementom v prikazani SWOT analizi bi se lahko �e veliko dodalo ali pa tudi 
odvzelo, če bi bil osnovni namen rangiranje teh elementov oziroma omejitev na nekaj 
najva�nej�ih postavk. To pa se na bolj smiselen način dose�e s komentarjem kot s SWOT 
tabelo. Poleg na�ih raziskav smo za te ocene uporabljali od tujih raziskav zlasti �tudijo World 
Competitiveness Yearbook 2000 MDI iz Lausanne. V tej �tudiji se je pri rangiranju 8 skupin 
faktorjev konkurenčnosti Slovenija pri prvih �tirih skupinah faktorjev uvrstila v tretjo, pri 
drugih �tirih skupinah pa v četrto (zadnjo) četrtino od 47 analiziranih dr�av (glej tabelo 4.4.6). 
Predpredzadnje mesto na lestvici pri skupinah �vlada� in �internacionalizacija� sta kaj klavrno 
izhodi�čno mesto za uspeh Slovenije v procesu globalizacije, tudi polo�aj na področju skupin 
�finance� in �znanost in tehnologija� je komaj za dve oziroma pet mest bolj�i. To je torej �e 
prva indikacija najbolj pomembnih slabosti in perečih problemov za razvoj Slovenije. 
 
 Zanimiva je tudi primerjava 30 kriterijev po katerih je Slovenija relativno bolj�a od svojega 
povprečnega polo�aja in 30 kriterijev pri katerih največ odstopa v negativnem smislu. Od 
prvih 30 sta samo dva �mehka� indikatorja dobljena na podlagi ankete, izmed 30 slab�ih pa je 
kar 26 �mehkih� indikatorjev in �e �tirje �trdi� indikatorji, ki se nana�ajo predvsem na direktne 
tuje investicije ter visoke stopnje obdavčitve osebnih dohodkov. Takoimenovani �mehki� 
indikatorji, ki so pomembni za učinkovitost gospodarstva in dru�be, so se ponovno pokazali 
kot pomembna slabost, kar je nekoliko drugačna zrcalna slika problemov pri skupinah vlada, 
internacionalizacija, finance ter znanost in tehnologija. Podobni sumarni zaključki v tem
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Prednosti 
 

Makroekonomska stabilnost 
Stabilne stopnje rasti BDP 
Ugodna geografska lega 
Stiči�če treh velikih narodnostnih skupin in 
kultur: slovanske, germanske in romanske 
Dobre gospodarske in kulturne vezi tako z 
dr�avami zapadne kot tudi jugovzhodne 
Evrope 
Relativno majhna stopnja rev�čine in nizek 
Gini koeficient za distribucijo dohodkov 
Večji dele� neokrnjene narave, pokrajinska 
in biolo�ka raznolikost, vodni viri 
Policentrični regionalni razvoj  
Relativno nizka stopnja onesna�enosti 
zraka 

Prilo�nosti 
 
Pospe�itev prilagajanja vstopu v EU in 
hitrej�e prevzemanje poslovne kulture in 
dru�benih norm 
Povečati socialni kapital dru�be in 
koordinacijo ter doseganje konsenza za 
razvoj 
Povečati mo�nosti za kvalitetno zaposlitev 
in zmanj�anje nezaposlenosti na podlagi 
nove razvojne paradigme 
Reintegracija strategij podjetij, socialnih 
partnerjev in ustvarjalcev raznih področij 
politike  
Odpraviti birokratske ovire  
Zagotoviti bolj�e pogoje za svobodo 
podjetni�tva in ustvarjalnosti 
Vzpostavitev informacijskega sistema, ki 
bi omogočal večjo transparentnost 
odločitev in participacijo javnosti pri 
odločanju 
Povečan vpis na tretjo stopnjo odpira 
mo�nost za povečano skupno vlogo 
dr�ave, podjetij in socialnih partnerjev pri 
stimulaciji do�ivljenskega učenja 
Operativna vzpostavitev povezav med 
učenjem, znanostjo in dr�avo, inovacije in 
tehnolo�ki razvoj 
 
 
 
 
 

Slabosti 
 

Pomanjkanje sinergije in dru�benega 
konsenza za razvoj 
Neučinkovita javna uprava 
Raz�irjenost strankokracije in negativen 
vpliv na način razmi�ljanja v dru�bi in 
gospodarstvu 
Relativno nizka pričakovana �ivljenjska 
doba �ensk in �e posebno mo�kih 
Nezadostna izvozna usmeritev 
Zaostajanje v produktivnosti in 
konkurenčnosti 
Nezadostna internacionalizacija 
Počasnost pri strukturnih reformah 
Neaktivna politika vlade, tudi na področju 
uporabe informacijske tehnologije 
Zaostanki v sodnem sistemu in pravni red 
Nizke tuje direktne investicije 
Relativno nizek dele� prebivalstva z vi�jo 
in visoko izobrazbo 
Strukturna nezaposlenost 
Nezadostna razvojna funkcija podjetij in 
povezanost z raziskovalnimi instituti 
Nezadostno prilagajanje globalizaciji in 
orientaciji na kupca in uporabnika 
Orientiranost na kratkoročne rezultate na 
�kodo dolgoročnih razvojnih mo�nosti 
Sedanji polo�aj Slovenije je bolj�i pri 
'trdih' kot pri 'mehkih' kvalitativnih 
indikatorjih, kar je problem za prihodnost 

 
Nevarnosti 

 
Zaostajanje Slovenije če ne bo uspela 
zagotoviti vloge znanja, povezav, 
fleksibilnosti in konkurenčnosti 
Nezmo�nost doseganja konsenza o 
gospodarskem in dru�benem razvoju in 
doseganja zaupanja v gospodarstvu in 
dru�bi 
Nesposobnost ali nepripravljenost na 
prilagajanja spremembam v svetu 
Nepripravljenost in pomanjkanje pogojev 
in stimulacij za do�ivljenjsko učenje 
Propadanje podjetij nepripravljenih na 
nove pogoje konkurence 
Nadaljna dru�bena razslojenost in 
povečana socialna izločenost 
 



 

 

pogledu izhajajo tudi iz �tudije Sicherl in Vahčič (1999), na podlagi drugačnega izbora 
manj�ega �tevila indikatorjev. Z drugimi besedami, problem Slovenije nikakor ni samo 
problem sredstev za investicije, temveč predvsem ustrezna dolgoročna vizija razvoja, 
dru�beni konsenz ter učinkovitost gospodarstva in dru�be.  
 
Zgoraj podani SWOT prikaz prednosti, slabosti, prilo�nosti in nevarnosti je pripravljen na 
predpostavki, da je v tem prikazu poudarek na splo�nih dejavnikih in rezultatih. Implicirana 
razmejitev je seveda arbitrarna, ker so povezave med sektorskimi analizami in splo�nimi 
dejavniki kompleksne in nepremočrtne. Dodatni problem, ki ote�uje premočrtnost pri 
določanju pomena in velikosti vrzeli ter njihovo prezentacijo kot različnih nivojev ciljev pa je 
dejstvo, da lahko nekatere kategorije istočasno imajo dvojno vlogo ciljev in instrumentov. 
Tako je npr. ekonomska in socialna kohezija lahko cilj sama za sebe, hkrati pa je lahko tudi 
element la�jega doseganja dru�benega konsenza in s tem faktor konkurenčnosti in razvoja. 
Kot je bilo razlo�eno v oddelku 4.3, se lahko pojavi tudi povratna sprega, ko večja 
učinkovitost privede do vi�je stopnje rasti, ta pa pri adekvatni distribuciji dohodka pomeni 
zmanj�evanje časovnih distanc in s tem ene od dimenzij razlik v dru�bi in večjo kohezivnost 
ter konsenz, kar omogoča nadaljevanje uspe�nega razvoja.  
 
Dejstvo, da vodeče ZDA v zadnjih letih rastejo hitreje kot Slovenija, je jasna indikacija, da ni 
nobene avtomatske in zagotovljene konvergence v stopnji razvitosti. Slovensko vrtičkarstvo je 
zelo slaba popotnica za naprej. Osnovni nauk iz diskusij  o razvoju gospodarstva na podlagi 
znanja je ta, da zaradi velike hitrosti sprememb obstoječe zadovoljivo stanje ne pomeni 
nikakr�ne garancije za prihodnost. Kot je bilo �e poudarjeno, je ena od značilnosti Slovenije 
relativno bolj�i polo�aj pri tako imenovanih 'trdih' indikatorjih kot pri 'mehkih' indikatorjih. 
Trenutna politična razdvojenost in netoleranca ka�e na kaj slabe obete, da bi Slovenija brez 
spremembe sedanjega načina mi�ljenja in obna�anja lahko kmalu pre�la v novo razvojno 
paradigmo, ki zahteva integracijo perspektiv in strategij podjetij, socialnih partnerjev in 
oblikovalcev raznih področij politike, da bi tak konsenz lahko zagotovil ustvarjanje 
kompetenc v podjetjih in v dru�bi kot celoti.  
 
Kvantitativna analiza 12 izbranih indikatorjev, ki je prikazana v poglavju 4, je podala 
sintetičen zaključek, da se glede na to skupino indikatorjev Slovenija lahko uvr�ča v skupino 
dr�av EU, ki imajo podpovprečne vrednosti BDP na prebivalca in jo sestavljajo �panija, 
Portugalska in Grčija. Primerjava teh rezultatov z rezultati IMD v tabeli 4.4.6 ponovno tudi na 
tem primeru ka�e razlike  v zaključkih na podlagi 'trdih' in 'mehkih' indikatorjev. Medtem, ko 
za omenjenih 12 indikatorjev v povprečju ni pomembnih razlik med Slovenijo in temi tremi 
dr�avami EU, se  v �tudiji IMD vse tri dr�ave razvr�čajo pred Slovenijo glede skupne ocene 
konkurenčnosti: �panija zavzema 24. mesto, Portugalska 29. mesto, Grčija 32. mesto in 
Slovenija 35. mesto. Največje razlike so tudi tu pri skupinah vlada, internacionalizacija in 
finance, kar spet potrjuje zaključek, da so osnovni problemi Slovenije tisti, ki vplivajo na 
celotno gospodarstvo. 
 
Tretje poglavje obravnava cilje in filozofijo razvoja Slovenije ter agregatno drevo ciljev 
in agregatno drevo problemov. Najprej obravnavamo teoretske osnove razvojnih ciljev in 
razvojne filozofije Slovenije. Poudarjeni so dru�beni aspekti pri pripravi strategije, kar 
pomeni, da je treba na razvoj gledati kompleksno.  Ekonomisti lahko prispevajo le en pogled 
na celotno razvojno problematiko. Pri uresničevanju razvojne strategije je pomemben dru�ben 
konsenz, s tehničnega stali�ča pa je pomembno razlikovati med cilji in instrumenti. Za 
presojanje uspe�nosti strtategije je ključen informacijski sistem, ki na podlagi merljivih 
indikatorjev omogoča vrednotenje strategije s strani naj�ir�ega kroga prebivalstva. 
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V nadaljevanju tretjega poglavja sta v shematski obliki prikazana drevo ciljev in problemov 
na ravni politike. Obravnavana je teoretična podlaga za konstruiranje drevesa ciljev. Skupna 
osnova je teorija blaginje in iz nje izvirajoča teorija neuspeha trga. Evropska varianta 
re�evanja tega problema je socialno-tr�no gospodarstvo, ki re�uje to predvsem z 
zagotavljanjem dostopa do izobra�evanja in osnovnega zdravstvenega varstva kot osnovnih 
pravic, problem brezposelnosti pa obravnava predvsem kot problem delitve dohodka in zato 
uveljavlja sistem nadomestil za čas brezposelnosti. Drug pristop je ameri�ki pristop, ki 
poudarja predvsem primat trga in učinkovitost, zanemarja pa vpra�anje splo�nega pristopa do 
izobra�evanja, zdravstva in nadomestil za brezposelnost. Rezultat tega pristopa je hitra rast in 
visoka stopnja zaposlenosti, po drugi strani pa poslab�evanje dohodkovne distribucije in 
socialnega polo�aja depriviligiranih slojev. Dodan je �e tretji pristop, ki ga je razvil Nobelov 
nagrajenec Amartya Sen, ki popudarja pomen svobod za razvoj. V Senovem okviru je 
svoboda trgovanja osnovna človekova svoboda, ki ima vrednost sama po sebi. Zato 
zagovarjanje svobodnega trga ni samo instrumentalno, kar je značilno za liberalistični pristop, 
ampak gre za zagotavljanje osnovne človekove svobode. 
 
Shematski prikaz dreves ciljev in problemov je osnova za podrobno analizo problemov in 
mo�nih re�itev. Iz te analize so nato izpeljane razvojne prioritete na �tirih pomembnih 
področjih.Prvič, zahtevnih razvojnih ciljev ni moč dosegati brez zgraditve konsenza o tem, 
kaj hočemo doseči in na kak�en način. Nobena od uspe�nih s Slovenijo primerljivih dr�av ni 
dosegla razvojnih rezultatov brez jasne razvojne vizije, ki je bila splo�no sprejeta med 
prebivalstvom. Ker je koncentracija diskrecijskih razvojnih resursov in regulativa predvsem v 
rokah vlade, je prva prioriteta doseči soglasje o razvojni politiki in razvojnih programih v 
sami vladi. To pomeni veliko večjo koordinacijo pri doseganju razvojnih ciljev med 
ministrstvi, kot smo ji bili priča do sedaj. Tudi pri pripravi SGRS to pomeni upo�tevati 
sektorske strategije, ki jih pripravljajo posamezna ministrstva in jih med seboj uskladiti. 
Nacionalni konsenz bi tudi prispeval k temu, da bi lahko uvedli transparenten sistem priprave 
in ocenjevanja izvajanja razvojne politike, razvojnih programov in proračuna. Transparentnost 
je ključen pogoj za reformo dr�avne uprave, ki je ena izmed največjih slabosti slovenskega 
gospodarstva. Drugič, v sedanji fazi razvoja Slovenije postaja ključna industrijska politika, 
kajti makroekonoska stabilizacija je v glavnem opravljena, s pribli�evanjem Evropi pa bo 
imela Slovenija vse manj avtonomije pri določanju monetarne, fiskalne in zunanjetrgovinske 
politike. Moderna industrijska politika pomeni graditev ekonomske in socialne infrastrukture, 
pri čemer pri ekonomski infrastruktukturi ne gre samo za fizično infrastrukturo kot so 
ceste, �eleznice, telekomunikacijska mre�a itn., ampak predvsem za mehke elemente 
ekonomske infrastrukture, kot so sistem izobra�evanja, dostop do informacij, spodbujanje 
podjetni�tva, graditev tesnih povezav s svetom, razvoj poslovnih storitev, zagotavljanje 
človeku prijaznega okolja� 
 
Tretjič, visoke kvalitete �ivljenja ni moč doseči brez veliko večjega vlaganja v razvoj 
človeka in učeče se dru�be. To pomeni zagotavljanje socialne kohezivnosti, ki jo omogočajo 
razvita socialna infrastruktura, enakomeren regionalni razvoj in dovolj velika ponudba 
kvalitetnih delovnih mest. Tu igrajo pomembno vlogo lokalne razvojne iniciative, na 
nacionalni ravni pa razvoj infrastrukture za pridobivanje znanja za vse sloje prebivalstva. 
Četrtič, majhno odprto gospodarstvo ne more napredovati brez pospe�ene 
internacionalizacije. Slovenija je �e vedno razmeroma zaprta dr�ava, posebej ko gre za vi�je 
oblike mednarodnega poslovanja. Doseganja hitre rasti in prihrankov obsega je danes za 
majhne dr�ave mo�no predvsem v ni�nih proizvodnjah, ki pa jih je treba tr�iti globalno. To 
zahteva veliko znanja, razvite mednarodne kontakte, razvit domač sektor poslovnih storitev, 
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regulativo, ki podpira vhodne in izhodne neposredne tuje investicije, učinkovito in 
transparentno dr�avno upravo, itn. 
 
Četrto poglavje obravnava analizo indikatorjev razvojnih razlik na mednarodni ravni. 
Na začetku so obravnavani metodolo�ki problemi: analiza razpolo�ljivosti mednarodnih 
podatkov, grupiranje in identifikacija indikatorjev po ciljnih skupinah ter metodologija 
mednarodnih primerjav. Pri slednji se izhaja iz stali�ča da je razvoj po svoji naravi dolgoročen 
in multidimenzionalen. Posebno je poudarjen pomen dinamične analize in uvajanja metode 
časovne distance. 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. ri vsaki dobri strategiji je osnova ocena 
izhodi�čnega polo�aja. V Sloveniji velikokrat te ocene nihajo od pretiranega 
samozadovoljstva od nepotrebnega pesimizma. Analiza časovnih distanc bo imala tu dve 
vlogi. Časovna distanca za nazaj bo vnesla dodatno informacijo, kdaj je pri posameznem 
indikatorju primerjana dr�ava, regija ali druga enota imela isti nivo indikatorja kot ga ima 
Slovenija zdaj. To je informacija koliko prednosti (zaostanka) v času je imela primerjana 
enota pred bazno enoto, ki je v tem primeru Slovenija. Ta informacija je neodvisna od statične 
razlike ali stopnje rasti, je dejstvo, ki odra�a eno od mogočih perspektiv razlik v razvoju. Na 
ta način lahko slu�i kot dodatna analitična metoda na �tevilnih področjih in za �tevilne 
indikatorje. Tako �ir�i teoretski pogled kot izbolj�ana semantika sta zanimiva, ker uvajata v 
literaturo nov pogled na stopnjo neenakosti v razvoju in blagostanju in s tem bolj�o analitično 
podlago za vrednostne sodbe, ki jih o svoji  relativni poziciji v dru�bi in svetu oblikujejo 
posamezniki in skupine na različnih ravneh. V tej svoji vlogi lahko pomembno pomaga kot 
analitični, prezentacijski in komunikacijski pripomoček pri razumevanju razvojnih procesov 
in polo�aja v dru�bi, tako za pripravo strategije in ekonomske politike, kakor tudi bolj�e 
vključevanje civilne dru�be v te procese. 
 
Odnos med stopnjo gospodarske rasti in stopnjo neenakosti je eden od najpomembnej�ih in 
najbolj kontraverznih elementov, ki karakterizirajo posamezne strategije dru�benega in 
ekonomskega razvoja. Pomembno je, da sta učinkovitost in neenakost po tej teoriji povezana 
�e na drugačen način. Večja učinkovitost omogoča večjo stopnjo rasti pri istih sredstvih, vi�ja 
stopnja rasti pri dani distribucijski politiki zmanj�uje časovno distanco, to zmanj�a eno 
dimenzijo neenakosti in povečuje kohezijo v dru�bi, bolj kohezivna dru�ba je bolj fleksibilna 
pri sprejemanju odločitev za potrebne spremembe, to pa spet vodi v bolj učinkovit razvoj. 
Lahko si seveda zamislimo začarani krog v obratni smeri. Tako lahko tudi ukrepi, ki 
izbolj�ujejo učinkovitost gospodarstva, na indirekten način pomagajo v določeni meri pri 
re�evanju problema neenakosti, oziroma neučinkovitost �e poslab�uje problem neenakosti. Če 
je ta teorija pravilna, bo potrebno mnoge stvari gledati v spremenjeni perspektivi. Podrobnej�i 
prikaz te metodologije lahko najdemo v Sicherl (1999b, 1999c, 1999d in 1999e).   
 
Kvantitativna primerjava Slovenije z referenčnimi dr�avami je prikazana v naslednjih 
oddelkih: bruto domači proizvod na prebivalca, zaposlenost in nezaposlenost, investicije, 
izvoz in uvoz na prebivalca, makroekonomska stabilnost, izbrani socialni indikatorji, 
telekomunikacije in informacijska infrastruktura, primerjava večjega �tevila indikatorjev in 
primerjava med velikim �tevilom indikatorjev v World Competitiveness Yearbook. Pri izbiri 
skupine indikatorjev v oddelku 4.4, za katere obstojijo časovne serije in smo zato lahko 
analizirali razvojne vrzeli med Slovenijo in dr�avami EU tako v določenem trenutku kot s 
časovno distanco, smo posku�ali izbrati pomembne indikatorje iz različnih skupin: 
ekonomske indikatorje (indikatorji 1-4), demografski indikator (indikator 5), socialne 
indikatorje (indikatorja 6 in 7), indikatorje komunikacijske in informacijske infrastrukture 
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(indikatorji 8-10), indikator mobilnosti (indikator 11) in indikator onesna�enja okolja 
(indikator 12). Če bi se omejili samo na statične primerjave, bi jih lahko raz�irili na večje 
�tevilo indikatorjev. V tem povzetku je seveda zaradi pomanjkanja prostora nemogoče 
prikazati rezultate kvantitativne analize izbranih indikatorjev. Tabeli 4.4.4 in 4.4.5 posku�ata 
sumarno prikazati razvojne vrzeli med Slovenijo, povprečjem EU15, Avstrijo, Irsko, Finsko, 
�panijo, Portugalsko in Grčijo v dveh dimenzijah: s časovnimi razlikami in z procentualnimi 
razlikami v določenem trenutku (t. j. okoli leta 1998, glede na razpolo�ljivost podatkov). V 
�tudiji je prikazana ob�irna grafična prezentacija rezultatov.  
 
Pri primerjavi 12 izbranih indikatorjev se glede na povprečje EU15 največje razlike pojavljajo 
pri kazalcih BDP na prebivalca po kupni moči in pri BDP na zaposlenega. Osnovni problem 
pribli�evanja povprečju EU15 je torej povečanje produktivnosti slovenskega gospodarstva.  
Če je to pribli�evanje eden od razvojnih ciljev Slovenije, potem je potrebno ugotoviti, da to 
pribli�evanje ne bo enostavno doseči. Če bi stopnja rasti BDP na prebivalca v Sloveniji rasla 
za 2% hitreje (npr. scenarij 5% in 3%), bi potrebovali 19 let, da se izenačimo s povprečjem 
EU15. Dosedanja najbolj�a performanca je bila primer Irske, ki je s pribli�no enakega 
relativnega zaostajanja v tem kazalcu dosegla povprečje EU15 v času okoli 6 let. Pri tem pa 
ima Irska vsaj trikrat vi�ji izvoz blaga na prebivalca kot Slovenija in najmanj 10 let prednosti 
v tem indikatorju in to pri irskih stopnjah rasti izvoza. Jasno je, da če ne bomo uspeli bistveno 
spremeniti pogojev za doseganje konsenza o razvoju v Sloveniji in obenem bistveno izbolj�ati 
skupine dejavnikov vlada, internacionalizacija in finance, potem ni nobene mo�nosti, da bi 
lahko ponovili irsko izku�njo v pribli�evanju oziroma dohitevanju povprečja EU15.  
 
Pri člove�kih virih, pri katerih Slovenija zaostaja za povprečjem EU15, je predvsem potrebno 
povečati stopnjo izobrazbe in pripraviti vse generacije za do�ivljenjsko učenje in hitre 
spremembe v pogojih dela in udejstvovanja. Tudi tu je potrebno zagotoviti spremembo v 
miselnosti ljudi in se pripraviti na veliko bolj dinamičen in fleksibilen način delovnega 
udejstvovanja. Nevarnost v tem pogledu indicirajo odgovori v anketi o pismenosti odraslih, 
kjer velik dele� anketirancev odgovarja, da se ne �elijo naprej izobra�evati (Mohorčič, 2000). 
Analiza indikatorjev s pomočjo časovne distance je pokazala �e na drug pomemben zaključek: 
pričakovana �ivljenjska doba �ensk, �e posebej pa pričakovana �ivljenjska doba mo�kih, več 
kot za eno desetletje zaostajata za povprečjem EU15; medtem ko je pre�ivetje dojenčkov v 
Sloveniji na povprečju EU. Kljub staranju imamo večji dele� celotnega prebivalstva v 
obdobju 15-64 let, ki je statistično opredeljeno kot delovno sposobno prebivalstvo, hkrati pa 
ta potencial tako kvantitativno kot kvalitativno slab�e uporabljamo kot povprečje EU15.  
 
Na področjih telekomunikacijske in informacijske infrastrukture, pri vseh treh zaostajamo za 
povprečjem EU15 in tudi za �estimi eksplicitno primerjanimi dr�avami EU v tabelah, razen 
pri internet stre�nikih v primeru �panije, Portugalske in Grčije. Osnovni problem je seveda 
namen in vsebina uporabe te infrastrukture, vendar se moramo zavedati, da kljub izjemno 
visokim stopnjam rasti na tem področju �e vedno zaostajamo, časovne distance pa so majhne 
zaradi velike dinamičnosti pojava. Slovenija si ne bi smela privo�čiti odsotnosti jasne 
strategije razvoja na tako pomembnem področju in prepustiti razvoj spontanim gibanjem.  Na 
področju onesna�enosti okolja smo kot gospodarsko manj razvita dr�ava glede emisij CO2 na 
prebivalca v bolj�em polo�aju kot povprečje EU15, hkrati pa smo v slab�em polo�aju glede 
teh emisij na enoto proizvedenega BDP in glede energetske intenzivnosti. Tabeli 4.4.4 in 
4.4.5 ter �tevilni grafikoni v �tudiji omogočajo veliko primerjav med Slovenijo in temi 
dr�avami za izbrane indikatorje. Seveda pa bo kasneje v pripravi SGRS in DRP mogoče te 
indikatorje dopolniti zlasti z indikatorji za posamezna področja in sektorje, ki jih podrobneje 
obravnavajo druge raziskave razpisane v okviru priprave SGRS. 
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Tabela 4.4.4 Velikost razvojnih vrzeli med Slovenijo in EU15, Avstrijo, Irsko, Finsko, 
�panijo, Portugalsko in Grčijo merjena s časovno distanco v letih 

(Slovenija=0, -časovno zaostajanje Slovenije, + časovna prednost Slovenija) 
Indikator    EU15 AUT IRL FIN ESP PRT GRE 

1 BDP per capita (ppp)  -18 -20 -7 -17 -7 -1 1 
2 BDP na zaposlenega  -17 -15 -8 -9 -12 5 0 
3 Izvoz per capita  -3 -10 -12 -8 5 8 15 
4 Uvoz per capita  -2 -12 -10 -5 4 2 8 
5 Dele� delovnosposobnega preb. 8 7 10 8 6 7 7 
6 Prič. �ivljenjska doba (�enske) -12 -9 -2 -10 -18 -1 -11 
7 Pre�ivetje dojenčkov  0 -2 4 -6 3 4 3 
8 Telefoni per capita -12 -12 -2 -17 -4 -2 -9 
9 Mobilni telefoni per capita 0 -1 -1 -3 0 -1 0 
10 Internet stre�niki per capita -2 -2 -1 -4 1 2 3 
11 Avtomobili per capita  -8 -7 5 0 -1 -2 9 
12 Emisije CO2 per capita 6 26 19 29 -1 -2 5 

Vir: lastni izračun 

Tabela 4.4.5 Velikost razvojnih vrzeli med Slovenijo in EU15, Avstrijo, Irsko, Finsko, 
�panijo, Portugalsko in Grčijo merjena z razlikami v odstotkih okoli leta 1998 
(Slovenija=0, + pomeni prednost pred Slovenijo, - pomeni prednost Slovenije) 

Indikator    EU15 AUT IRL FIN ESP PRT GRE 
1 BDP per capita (ppp)  47 68 50 50 15 4 -1 
2 BDP na zaposlenega  38 48 43 38 26 -15 0 
3 Izvoz per capita  27 78 271 104 -29 -36 -76 
4 Uvoz per capita  15 95 142 43 -23 -14 -54 
5 Dele� delovnosposobnega preb. -4 -3 -6 -4 -2 -3 -3 
6 Prič. �ivljenjska doba (�enske) 2 3 0 3 4 0 3 
7 Pre�ivetje dojenčkov  0 0 0 0 0 0 0 
8 Telefoni per capita 41 35 13 53 11 5 42 
9 Mobilni telefoni per capita 20 82 52 161 21 69 25 
10 Internet stre�niki per capita 71 103 56 700 -19 -42 -45 
11 Avtomobili per capita  22 22 -20 -2 3 11 -38 
12 Emisije CO2 per capita -26 -12 -47 -76 10 26 -18 

 
Tabela 4.4.6 Rangiranje dr�av EU15 in Slovenije glede na 8 skupin indikatorjev 

  LUX DAN BEL AUT DEU FRA NED ITA SVE UK FIN IRL ESP PRT GRE SLO 
Skupni rang 6 12 20 18 8 19 4 30 9 15 3 7 24 29 32 35 
                  

Domača ekonomija 3 13 22 15 11 10 7 29 16 18 5 2 24 23 27 25 
Ljudje 11 10 17 9 21 22 15 31 14 24 2 18 27 25 33 28 
Infrastruktura 15 10 17 12 11 16 6 30 5 18 2 19 23 29 34 28 
Management 9 7 13 16 14 23 2 28 3 20 4 8 30 36 34 31 
Znanost in tehnologija 20 10 19 21 4 7 8 30 5 14 6 17 26 36 39 40 
Finance 5 2 16 17 6 19 3 27 13 8 7 14 20 23 30 42 
Internacionalizacija 3 15 10 12 5 11 4 16 13 6 7 8 14 22 31 45 
Vlada 12 21 40 25 28 41 7 46 33 17 9 3 18 34 37 45 
Vir: IMD 2000, str.28-29              
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Od �tevilnih mogočih primerjav Slovenije s prikazanimi dr�avami se bomo tukaj omejili samo 
na najpomembnej�e zaključke. Časovne distance med Slovenijo in skupino treh dr�av v 
EU15, ki se po BDP na prebivalca nahajajo bistveno pod povprečjem EU15 (�panija, 
Portugalska in Grčija) ka�ejo, da se Slovenija za izbranih 12 indikatorjev, gledano v celoti, ne 
razlikuje bistveno od teh dr�av. Pribli�no enako �tevilo primerov ka�e na prednost Slovenije 
pred temi tremi dr�avami kot zaostajanje Slovenije za njimi. Samo v treh slučajih Slovenija 
zaostaja za katero od teh treh dr�av več kot 10 let: 18 let za �panijo in 11 let za Grčijo pri 
pričakovani �ivljenjski dobi �ensk in 12 let pri BDP na zaposlenega za �panijo. Tudi če 
gledamo procentualne razlike okoli leta 1998, se zaključek ne spreminja. Edina dva 
indikatorja od vseh 12 indikatorjev za te tri dr�ave, kjer je vrednost indikatorja za 40% večja 
od vrednosti za Slovenijo sta �tevilo mobilnih telefonov na prebivalca za Portugalsko in 
�tevilo stacionarnih telefonov na prebivalca v Grčiji. Za izbranih 12 indikatorjev sta si 
Slovenija in Portugalska izjemno podobni, razen dveh primerov v korist Slovenije se nikjer ne 
razlikujeta za več kot 5 let. Povprečna razlika zna�a 3 leta. Primerjava z Grčijo ka�e na 
zaostajanje Slovenije le pri treh od dvanajstih indikatorjev. Kot je bilo �e omenjeno, na 
podlagi 'trdih' indikatorjev Slovenija nedvomno spada v to skupino dr�av EU, pri 'mehkih' 
indkatorjih iz analize IMD, pa za njimi zaostaja največ pri skupinah vlada, 
internacionalizacija in finance.  
 
Prikazana je tudi primerjava z drugimi tremi dr�avami EU, ki so za nas posebej zanimive: 
Avstrijo kot na�o sosedo, Irsko in Finsko, ki sta se od majhnih dr�av pokazali kot izjemno 
dinamični ekonomiji in sta �e dosegli povprečje EU. Tako zna�a časovno zaostajanje 
Slovenije za Avstrijo 20 let pri BDP na prebivalca, 15 let za BDP na zaposlenega in 12 let za 
uvoz na prebivalca in �tevilo stacionarnih telefonov na prebivalca ter 10 let za izvoz  na 
prebivalca. Pri primerjavi z Avstrijo so torej razlike v gospodarskih indikatorjih večje od 
razlik pri socialnih indikatorjih. Irska ima izjemno prednost pred Slovenijo v izvozu na 
prebivalca in uvozu na prebivalca, ki sta več kot trikrat oziroma dvakrat večja kot v Sloveniji. 
Časovne distance so sicer okoli 10 let, vendar se bodo verjetno �e naprej povečevale, če bodo 
stopnje rasti zunanje trgovine v Irski �e naprej bistveno večje od tistih v Sloveniji. Finska se 
od Slovenije najbolj razlikuje po mobilnih telefonih in stacionarnih telefonih na prebivalca ter 
spet po izvozu na prebivalca, ki je vsaj dvakrat večji od vrednosti za Slovenijo. Tudi iz teh 
primerjav sledi potrditev drugih raziskav, da sta Irska in Finska svoje hitro pribli�evanje 
povprečju EU15 bazirali na uspe�nem prodoru pri izvozu in tehnologiji.  
 
V tabeli 4.4.6 so skupine indikatorjev rangirane glede na polo�aj Slovenije med 47 dr�avami, 
ki jih analizira IMD. Po teh rangih faktorjev konkurenčne sposobnosti se od dr�av EU 
izdvajajo Finska, Holandija, Irska ter Luxemburg. Vse 4 dr�ave so majhne dr�ave po �tevilu 
prebivalcev in pri vseh skupinah faktorjev konkurenčnosti se nahajajo med dvajset najbolje 
uvr�čenih dr�av v svetovnem merilu. Gledano v celoti, omenjena analiza ka�e, da za 
uspe�nost na svetovnem merilu velikost dr�ave ni potreben pogoj in da bi se Slovenija  lahko 
marsikaj naučila od teh dr�av. Zato je jasno, da je za povečanje stopnje konkurenčnosti in 
performanc slovenskega gospodarstva potrebno začeti z odklanjanjem tistih faktorjev, ki 
najbolj zavirajo uspe�nost gospodarstva in da se, gledano celovito, ti faktorji nahajajo 
predvsem v skupinah vlada, internacionalizacija in finance. Z drugimi besedami, medtem ko 
je končni uspeh odvisen od kombinacij raznih dejavnikov na dru�benem, podjetni�kem in 
individualnem nivoju, je veliko �tevilo teh faktorjev v omenjenih skupinah tistih, ki 
pospe�ujejo ali zavirajo gospodarsko iniciativo in uspe�nost takih, ki vplivajo na vse sektorje 
gospodarstva in dru�be. 
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Problemsko drevo je uporaben metodolo�ki pripomoček na različnih nivojih opazovanja. Na 
ta način lahko opazujemo probleme npr. na petih ravneh: 1. nivo posameznika, 2. nivo enote 
(dru�ina, podjetje, ustanova, interesne skupine, lokalne skupnosti, itd.), 3.nivo sektorja, 4.nivo 
regije in 5. nivo dr�ave. Skica agregatnega drevesa ciljev v tretjem poglavju je bila najprej 
obdelana na abstraktnem nivoju. Tej obdelavi je sledila diskusija problemskega drevesa s 
primeri mogočih ukrepov na pomembnih izbranih področjih. Stopnja podrobnosti seveda 
zavisi od delitve dela med raziskavami in drugimi pripravami za SGRS. Medtem ko bodo bolj 
sektorsko in področno usmerjene raziskave in poročila podrobneje opredelila polo�aj in 
ukrepe na njihovem področju, je focus pri tej raziskavi na agregatnih problemih in 
usmeritvah. V četrtem poglavju nam bodo zaključki kvantitativne analize indikatorjev 
pomagali pri opredelitvi drevesa problemov, t.j. za   opredelitev pomembnosti razvojnih razlik 
in problemov za razvoj Slovenije (od splo�nega k specifičnemu) v sedanjem okolju, t.j. na 
petem od navedenih nivojev. Če bomo v Sloveniji npr. imeli dve regiji pri vstopanju v EU, 
potem bo podobno drevo problemov potrebno prikazati za obe regiji. Medtem ko bodo 
nekateri elementi iz petega nivoja pomembni za obe regiji, bo vrsta problemov specifična za 
regijo, prav tako pa bo relativna pomembnost posameznih problemov različna v posamezni 
regiji. Podobno velja za sektorje. 
 
Jasno je, da ni mogoče neke posamezne postavitve drevesa ciljev ali drevesa problemov 
smatrati kot objektivno optimalno varianto. Njihov namen je spodbuditi dialog, načrtati vizije, 
jih primerjati s pogoji in v zaporednih večkratnih postopkih od zgoraj navzdol in od spodaj 
navzgor iskati konsenz za tiste alternativne scenarije, ki se potem uvrstijo v končno stopnjo 
odločitve za oba pomembna dokumenta: SGRS in DRP. Gre torej za proces kontinuiranih 
sprememb in izbolj�av procesa planiranja v raznih oblikah in nivojih, ki se v praksi po 
sprejetju teh dokumentov nadaljuje v letnih proračunskih dokumentih, uresničevanju sprejetih 
politik, programskih in projektnih ciljev, monitoringu in evaluaciji ter korekciji v skladu z 
novimi pogoji. V tej raziskavi smo na začetnem koraku. Po diskusiji osnovnega cilja - 
kakovosti �ivljenja, ki opredeljuje ciljno orientacijo za problemsko drevo v smislu, da ne 
moremo zadovoljivo opredeljevati problemov če nimamo vizije ciljev, sledi ocena začetnega 
polo�aja Slovenije in s tem opredeljevanja pomembnosti problemov pri doseganju takega 
cilja. Shema 4.5.1 simbolizira �tiri najpomembnej�a področja zaključkov indikatorske analize 
razvojnih razlik med EU in Slovenijo ter  predstavlja samo prednajavo sheme 4.5.2: razlike v 
stopnji blagostanja in kohezije, povezane s stanjem potencialne sposobnosti gospodarskih in 
dru�benih dejavnosti; razlike na področju razvoja človeka in učeče se dru�be; razlike pri 
doseganju nacionalnega konsenza in pri implementaciji; ter razlike v internacionalizaciji 
gospodarstva in dru�be. Pri tem so vrzeli oziroma problemi pri področjih 1 in 2 zelo 
neposredno povezani s prvim nivojem drevesa ciljev, področji 3 in 4 pa predstavljata glavne 
splo�ne probleme, ki smo jih ugotovili predvsem na podlagi indikatorske analize in izku�enj 
drugih dr�av. Medtem ko je glavni poudarek na razlikah med Slovenijo in EU, je za 
problemsko drevo vsekakor pomembna tudi ocena razlik med potencialno mogočim 
polo�ajem Slovenije in tistim, ki ga dejansko dosegamo. Prioritete izhajajo iz razmi�ljanj 
kako bi lahko ti dve vrzeli najbolj učinkovito zmanj�ali oziroma odpravili. V shemi 4.5.2 
predstavlja prva vrsta pri področjih 1 in 2 (oznake z enim decimalnim mestom) pomembne 
ciljne opredelitve. Indikatorsko bi lahko v principu merili vrzeli direktno, za postavljanje 
problemskega drevesa pa je bolj pomembno iti na ni�ji nivo ciljev, ki pogojujejo doseganje 
tega prvega nivoja ciljev. 
 
  





 

 13 

Shema 4.5.1 Shema osnovnih elementov 
Prvi nivo drevesa ciljev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glavni splo�ni problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Ekomomska
blaginja

1.2 Socialna
blaginja

1.3.1 Svobodna in
pravična dru�ba

1.3.2 Naravno
okolje

1.3.3 Poselitev

1.3 Trajnostni
razvoj

1.4.1 Stopnja
neenakosti v dru�bi

1.4.2 Socialni
kapital

1.4.3 Regionalne
razlike

1.4.4 Socialna
vključenost

 1.4 Kohezija
Cilj in sredstvo

1.5  Zaposlenost

1. Blaginja in kohezija

Ustvarjanje kompetence in pogojev za delo, inovacije
                               in zadovoljstvo

2.1 Individualno učenje

2.2.1 Skupine,
gospodinjstva,

podjetja, ustanove

2.2.2 Lokalne skupnosti,
regije

2.2.3 Dru�ba

 2.2 Skupno praktično učenje

2. Razvoj človeka
in učeča se dru�ba

znanje za dejavnosti in za sebe

Integracija strategij
podjetij, dr�ave in

socialnih partnerjev
3.1

Vlada
parlament

3.2

Dr�avna uprava

3.3

Pravni red

3.4

Transparentnost in
informatizacija

 3.5

3. Nacionalni razvojni konsenz
in implementacija

Odprtost
izvoz, uvoz,

ljudje
4.1

Znanje

4.2

Poslovne
storitve

4.3

Globalizacija in
investicije

4.4

Transparentnost in
 informatizacija

 4.5

4. Internacionalizacija
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Shema 4.5.2 Drevo problemov  po analizi indikatorjev razvojnih razlik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1. Podjetni�tvo 
F2. Delo 
F3. Kapital 
F4. Izumiteljstvo 
F5. Naravni viri 
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storitve
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4.4
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 4.5
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Naslednji nivo: faktorji, ki vplivajo na izpolnitev prednostnih nalog in programskih sklopov

Opremljenost

1.1.1.1

Razvoj
ekonomske

infrastrukture
N2

spodbujanje
proizvodnjih
dejavnosti

N1

Učinkovitost

 1.1.1.2

Produkcija
produkcijski

sektor
1.1.1

 Ekomomska
blaginja

1.1

Opremljenost

1.2.1.1

Razvoj
socialne

infrastrukture
N2+

spodbujanje
dru�benih
dejavnosti

N1+

Učinkovitost

1.2.1.2
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 socialni
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1.2.1

 Socialna
blaginja

1.2

Svobodna in
pravična dru�ba

1.3.1
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1.3.2
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1.3.3
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razvoj

1.3
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neenakosti

v dru�bi
1.4.1

Socialni
kapital

1.4.2

Regionalne
razlike

1.4.3

Regionalni
razvoj, okolje
in poselitev

N4

Socialna
vključenost

1.4.4

 Kohezija
Cilj in sredstvo

1.4

Produkcijske
dejavnosti

2.5.1

Poslovne
usluge

2.5.2

Socialne
usluge

2.5.3

Zaposlovanje
in socialna
vključenost

N3

Osebne
usluge

2.5.4

 Zaposlenost

1.5

1. Blaginja in kohezija

Ustvarjanje kompetence in pogojev za delo, inovacije
                               in zadovoljstvo

Individualno učenje

2.1

Skupine, gospodinjstva,
podjetja, ustanove

2.2.1

Dru�ba

2.2.3

Lokalne skupnosti,
regije
2.2.2

Skupno praktično
učenje

 2.2

2. Razvoj človeka
in učeča se dru�ba

znanje za dejavnosti in za sebe

Kvaliteta �ivljenja 
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Tako je vrzel pri ekonomski blaginji (1.1) predvsem rezultat ni�jega ekonomskega 
potenciala oziroma produkta produkcijskega sektorja Slovenije glede na EU (1.1.1). 
Videli smo, da je BDP na prebivalca po kupni moči v letu 1998 bil v EU okoli 47% 
vi�ji kot v Sloveniji, oziroma da je bila vrednost za Slovenijo v letu 1998 za povprečje 
EU dose�ena �e pred 18 leti. To je nedvomno ena od največjih vrzeli in sumarni izraz 
različnih vzrokov, ki na ta rezultat vplivajo. Prva delitev na komponente, ki vplivajo 
na ta problem je delitev na opremljenost (1.1.1.1) in učinkovitost (1.1.1.2) 
proizvodnih dejavnosti, saj bodo na učinkovitost proizvodnih dejavnosti (1.1.1.2) v 
veliki meri vplivali splo�ni problemi na področjih 3 in 4. Generalni zaključek pa je 
jasen: glede na velikost vrzeli med EU in Slovenijo na tem področju je smiselno 
opredeliti dve prednostni nalogi kot posledico velikosti problemov: spodbujanje 
proizvodnjih dejavnosti (N1) in razvoj ekonomske infrastrukture (N2). 
 
Podrobnej�a opredelitev problemskega drevesa za Slovenijo (problem je smiselno isti 
za problemski drevesi za obe regiji) na nivoju nalog N1 in N2 je odvisna od 
problemov, ki so sektorsko in lokalno specifični, ter problemov, ki so splo�ni za vso 
Slovenijo. V splo�nem je sektorska dezagregacija pomembna po več aspektih: 
1.produkcijski sektorji, 2. institucionalni sektorji, 3. velikost enot in 4. potro�ni�ki oz. 
uporabni�ki sektorji. Glede na karakteristike sektorjev bodo morala ministrstva, bodisi 
da pripravljajo oceno problemov, ciljne programe, zakone, predpise ali projekte, 
bodisi da jih koordinirajo med posameznimi ministrtvi, gospodarstvom in civilno 
dru�bo, pri aktivnostih po programu SGRS in DRP, v večji ali manj�i meri upo�tevati 
te aspekte glede na specifične pogoje. Ta �tudija lahko skupaj s �tevilnimi drugimi 
�tudijami, ki so pripravljene v podporo SGRS in DRP, pomaga v tem, da poleg 
dokumenta SGRS in scenarijev, ki jih bo pripravil ZMAR, indicira nekatere splo�ne 
probleme, ki bodo kot povratna sprega pri�li nazaj v končno opredelitev drevesa 
problemov za potrebe DRP. 
 
Pri drugem ciljem področju, socialni blaginji (1.2), pa lahko nekatere elemente 
blaginje merimo bolj neposredno z določenimi socialnimi indikatorji kot je to primer 
pri ekonomski blaginji. Najelementarnej�i indikator stanja na tem področju je 
pričakovana �ivljenjska doba. Pričakovana �ivljenjska doba �ensk v Sloveniji zaostaja 
za povprečjem EU15 za 12 let; pričakovana �ivljenska doba mo�kih pa �e za več. Gre 
očitno za razlike, ki sintetsko odra�ajo končne rezultate vplivov kot so netoleranca v 
dru�bi, pomanjkanje sodelovanja ter učinke alkoholizma, samomorov in prometnih 
nesreč. To je torej ena od bistvenih slabosti in pomembnih vrzeli glede na EU, ki bi jo 
po pomenu in velikosti lahko razvrstili takoj za razlikami v proizvodnji, t. j. v BDP na 
prebivalca. Tudi na področju izobrazbe in zdravstva so pomembne vrzeli glede na EU. 
Druge razpisane raziskave za potrebe SGRS bodo �e na drugih področjih socialnega 
razvoja prikazale probleme in podrobneje opredelili razvojne vrzeli, podrobneje 
razvrstile probleme v nivo opremljenosti in učinkovitosti uporabe resursov v 
socialnem sektorju, vendar s temi rezultati v času pisanja poročila nismo razpolagali. 
Osnovni zaključek pa je jasen �e na podlagi zgoraj omenjenih indikatorjev: podobno 
kot so razvojne vrzeli z EU15 narekovale dve prednostni nalogi na področju 
proizvodnih dejavnosti (N1) in razvoju ekonomske infrastrukture (N2), se morata 
SGRS in DRP prav tako opredeliti za prednostni nalogi spodbujanje dru�benih 
dejavnosti (N1+) in razvoj socialne infrastrukture (N2+). 
 
Trajnostni razvoj (1.3) je pomemben cilj gospodarskega in dru�benega razvoja, 
vendar ga ni lahko opredeliti, ker je poleg nekih specifičnih vpra�anj to element, ki se 
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smiselno vključuje in povezuje z ostalimi cilji. V shemi 5.4.2 je trajnostni razvoj 
označen s tremi podcilji: svobodna in pravična dru�ba (1.3.1), naravno okolje (1.3.2) 
in poselitev (1.3.3). Opredelitev teh elementov trajnostnega razvoja bi seveda lahko 
bila tudi drugačna, podrobnej�e opredelitve in indikatorje je pričakovati na podlagi 
posebnih �tudij na teh področjih, ki so bile razpisane za potrebe SGRS in DRP.  
 
Ekonomska in socialna kohezija (1.4) je v novi razvojni paradigmi učeče se dru�be 
zelo pomemben element, prav tako je eden od eksplicitnih ciljev razvoja v EU. Med 
različnimi aspekti, ki jih ekonomska in socialna kohezija prina�ata v diskusijo 
ekonomskega in dru�benega razvoja, smo na tem mestu izdvojili �tiri elemente: 
stopnja neenakosti v dru�bi (1.4.1), socialni kapital (1.4.2), regionalne razlike (1.4.3), 
socialna vključenost (1.4.4). V teh elementih je polo�aj Slovenije glede na povprečje 
EU15 različen.  Pri dveh statističnih indikatorjih stopnje neenakosti v dru�bi (1.4.1) je 
bila Slovenija v sredini devetdesetih let v bolj�em polo�aju kot povprečje v EU, Gini 
koeficient je bil v Sloveniji ni�ji prav tako pa stopnja rev�čine (Han�ek, Javornik, 
Gregorčič, (2000)). Socialne razlike se v Sloveniji povečujejo, vendar so po teh 
indikatorjih �e vedno manj�e kot v EU. Objektivni kazalci in subjektivna vrednotenja 
neenakosti se lahko med seboj razlikujejo. Regionalne razlike (1.4.3) so v Sloveniji 
opazne in njihovo zmanj�evanje je pomemben dru�benoekonomski cilj. Vendar 
statistični kazalci regionalnih razlik v BDP na prebivalca ne presegajo odgovarjajočih 
indikatorjev regionalnih razlik v večini dr�av EU. Zato je pomembno razlikovati dve 
stvari. Prvič, problem zmanj�evanja regionalnih razlik je potrebno v Sloveniji 
posvetiti veliko pozornost, tako zaradi izbolj�anja ekonomske in socialne kohezije v 
Sloveniji, kakor tudi zaradi dejstva, da je cilj zmanj�evanja regionalnih razlik oziroma 
povečevanja ekonomske in socialne kohezije v EU eden od prioritetnih ciljev. 
Socialna vključenost (1.4.4) je pomemben element ekonomske in socialne kohezije 
pri čemer se posamezni elementi socialne vključenosti oziroma izključenosti 
spreminjajo z razvojem doma in v svetu. (glej IMAD, UNDP (1999)). V Sloveniji se 
je npr. z zmanj�evanjem stopnje zaposlenosti glede na obdobje pred tranzicijo 
bistveno zmanj�al ta element dru�bene vključnosti. Za uspe�no kvalitetno 
zaposlovanje je pomembno ustvarjanje kompetence in pogojev za delo, inovacije in 
zadovoljstvo, ki je v shemi 4.5.2 opredeljeno v cilju prvega nivoja razvoj človeka in 
učeča se dru�ba (2). Ta se vključuje kot eden od potrebnih pogojev in elementov v 
prednostno nalogo: člove�ki viri, zaposlovanje in socialna vključenost (N3). 
 
Cilj razvoj človeka in učeča se dru�ba je eden od osnovnih elementov kvalitete 
�ivljenja, na eni strani, kakor tudi najpomembnej�i input za gospodarski in dru�beni 
razvoj, na drugi strani. V shemi 4.5.2 je poudarjena pomembnost ločevanja 
pridobivanja znanja na dva načina: individualno učenje (2.1) in skupno praktično 
učenje oziroma izku�nje (2.2), ki jih ljudje pridobivajo v raznih skupinah, dru�inah, 
podjetjih in ustanovah (2.2.1), lokalnih skupnostih in regijah (2.2.2) in dru�bi kot 
celoti (2.2.3). S tem je povezan tudi pojem socialnega kapitala (1.4.2), ki je tudi 
komponenta ekonomske in socialne kohezije. Socialni ali 'dru�beni kapital' je 
dru�bena sposobnost občanov in delavcev za sodelovanje brez prevelikih trenj. V 
Sloveniji polo�aj glede na potrebe učeče se dru�be nikakor ni zadovoljiv. Prvič, �e na 
nivoju individualnega izobra�evanja so razlike glede na povprečje EU precej�nje. 
Tudi izobra�evanje odraslih bistveno zaostaja, kakor tudi pripravljenost na to. Čeprav 
je to te�je opredeliti s kvantitativnimi indikatorji, so problemi na področju dru�benega 
kapitala in skupnega praktičnega učenja v smislu izvajanj Arrowa in Lundvalla �e 
večji. Zdi se, da je socialni (dru�beni) kapital 1.4.2 v Sloveniji najbolj �ibka točka 
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ciljne opredelitve ekonomska in socialna kohezija. Z ozirom na cilj zmanj�evanja 
regionalnih razlik v Sloveniji in na povezovanje tega cilja s programi EU bi se 
nekateri aspekti trajnostnega razvoja (1.3) in kohezije (1.4) lahko spojili v prednostno 
nalogo regionalni razvoj, okolje in poselitev (N4).  
 
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. To stali�če je podrobneje opredeljeno v 
Sicherl (1994), Sicherl, Vahčič (1999) in Sočan (2000). V shemah 4.5.1 in 4.5.2 je to 
prikazano kot eden od najpomembnej�ih splo�nih problemov: nacionalni razvojni 
konsenz in implementacija (3). Dodatna argumentacija izhaja iz dveh virov. Prvi 
izhaja iz teoretskih razprav v svetu in doma o novi razvojni paradigmi in iz izku�enj 
uspe�nih dr�av. Tudi izku�nje Irske pri hitrem dohitevanju povprečja EU15 s 
socialnim konsenzom lahko potrdijo pravilnost take usmeritve. Tako je od vseh �tirih 
dr�av EU, ki so prejemale velika sredstva iz strukturnih fondov, za razliko od ostalih, 
največ sredstev dala v člove�ke vire in ne v infrastrukturo (Nicholls, 2000).Drugi vir 
te argumentacije pa izhaja iz analize indikatorjev vrzeli. 
 
Poleg osnovnega problema doseganje integracije strategij se v tem sklopu izdvajajo �e 
�tirje elementi: vlada in parlament (3.2), dr�avna uprava (3.3), pravni red (3.4) in 
transparentnost in informatizacija (3.5). Predpredzadnje mesto (45. mesto od 47 
vključenih dr�av) na lestvici pri skupinah �vlada� in �internacionalizacija� sta izjemno 
resna nevarnost za uspeh Slovenije v procesu globalizacije. Tako imenovani �mehki� 
indikatorji, ki so pomembni za učinkovitost gospodarstva in dru�be, so se ponovno 
pokazali kot pomembna slabost. Podrobna diagnoza delovanja slovenske vlade (3.2) 
in dr�avne uprave (3.3) je podana v Gmeiner (1999). Seveda pa to hkrati pomeni, da 
bo potrebno pri vseh teh elementih bistveno izbolj�ati stanje, jih vključiti kot splo�ne 
pogoje za izpolnitev prednostnih nalog in programskih sklopov poleg specifičnih 
sektorskih in regionalnih prioritet. 
 
Transparentnost in informatizacija (3.5) sta pomembni prioriteti v EU, kjer sta 
podarjeni pomembnost institucionalnih sprememb ter zlasti administrativnih reform v 
Evropski komisiji, ki naj bi izbolj�ala učinkovitost in transparentnost. Za Slovenijo je 
bil v �tudiji Sicherl, Vahčič (1999) pripravljen predlog za pripravo modela 
indikatorjev za podporo odločanju in za spremljanje izvajanja, ki bi z objavo ciljev in 
indikatorjev olaj�eval koordinacijo dr�avne uprave, strokovnih krogov in civilne 
dru�be. Priprava takega modela indikatorjev bi omogočala večjo transparentnost 
scenarijev na posameznih področjih, olaj�al določanje prioritet in omogočala 
ovrednotenje dose�enih rezultatov. Dodatno bi tak transparentni model indikatorjev 
bil koristen pripomoček tudi za pripravo in diskusijo skupnih dokumentov z EU. 
 
 Informatizacija  skupaj s transparentnostjo v Sloveniji (3.5) in v odnosih s svetom 
(4.5) predstavljata splo�no infrastrukturno zahtevo, ki jo je praktično nemogoče 
razporediti po običajnih sektorjih. Neposredno se vključujeta kot element razvoja 
ekonomske infrastrukture (N2) in razvoja socialne infrastrukture (N2+) ter 
zaposlovanja in socialne vključenosti (N3), ki tudi vključuje naloge za zadovoljevanje 
ciljne opredelitve razvoj človeka in učeča se dru�ba (2). Tudi na tem področju sedanje 
stanje v Sloveniji ni zadovoljivo. Razvoj informatike v �olah je pozitivna aktivnost, 
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sicer pa je zaslediti odsotnost aktivne politike na tem kot na mnogih drugih področjih. 
Vendar pa te razlike v opremljenosti niso največji problem: postavlja se vpra�anje ali 
si Slovenija res lahko privo�či odsotnost jasne strategije razvoja na tako pomembnem 
področju in prepusti razvoj spontanim gibanjem  (Sicherl, 1999c). Glede na način 
vključevanja tega področja v SGRS in DRP obstojajo alternativne re�itve. Ena od njih 
je opredelitev dodatne prednostne naloge: strategija razvoja informacijske dru�be v 
Sloveniji (N5), druga mo�nost je, da se ta problematika neposredno s primerno 
koordinacijo vključi v ostale prednostne naloge, kot je navedeno zgoraj. Če ZDA kot 
vodilna tehnolo�ka dr�ava s cvetočo ekonomijo, na veliko vi�jem nivoju razvoja kot je 
Slovenija, smatra, da se na tem področju ne more nasloniti na spontane trende razvoja, 
kaj naj se iz tega nauči Slovenija? Nujno je, da člani vlade in parlamenta v Sloveniji 
razumejo to sporočilo in zagotovijo eksplicitno operacionalizirano nacionalno 
strategijo razvoja informacijske dru�be v polnem sodelovanju z zasebnim in javnim 
sektorjem ter civilno dru�bo in se zavedajo, da je za mednarodni polo�aj Slovenije v 
svetovni ekonomiji in za ekonomsko in socialno kohezijo znotraj Slovenije bolj 
pomembno graditi in uporabljati informacijske ceste kot pa avtoceste (Sicherl, 2000)! 
 
Internacionalizacija (4) je drugi glavni splo�ni problem razvoja Slovenije, ki ga je 
nakazala analiza indikatorjev. Tudi glede internacionalizacije se je Slovenija v 
raziskavi IMD 2000 zna�la na predpredzadnjem mestu med vsemi analiziranimi 
dr�avami. Od mnogih problemov na tem področju so poudarjeni sledeči elementi: 
odprtost izvoz, uvoz, ljudje (4.1), znanje (4.2), poslovne storitve (4.3), globalizacija in 
investicije (4.4) in transparentnost in informatizacija (4.5).  Mednarodne komparacije 
so pokazale, da predstavljata dinamika in kvaliteta na�ega izvoza eno od bistvenih 
razvojnih vrzeli. Ko smo se primerjali s primernimi zgledi majhnih hitro rastočih 
dr�av v EU, kjer je izvoz na prebivalca dvakrat do trikrat vi�ji kot v Sloveniji, je bil 
zaključek jasen: na�i izvozni cilji in rezultati morajo biti bistveno vi�ji od dosedanjih 
dose�kov. Bolj�e poslovne storitve (4.3) so eden od programskih sklopov, ki jim je 
potrebno posvetiti zahtevano pozornost. Globalizacija in investicije (4.4) odra�ata na 
dodaten način nezadostno internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in dru�be, 
zlasti v kvalitativnem smislu. Tuje investicije v Sloveniji v zadnjem času bistveno 
zaostajajo za drugimi dr�avami, potrebno je predvsem odpraviti nepotrebne 
administrativne prepreke.  
 
Ko bodo ministrstva, druge raziskave za potrebe SGRS in DRP, regionalne agencije 
in drugi prispevki omogočali, da ZMAR in ARR opredelita podrobnej�o strukturo 
problemov in prioritete na sektorskem in regionalnem nivoju, bo taka dispozicija 
skupaj z makroscenariji ZMAR slu�ila kot nadaljna podlaga diskusijam o SGRS in 
DRP. Tako pri SGRS kot pri DRP pa bo pri pripravi elementov, ki so potrebni za 
izpolnitev prednostnih nalog in programskih sklopov, potrebno upo�tevati različne 
skupine faktorjev na različnih nivojih odločanja. V shemi 4.5.2 je naznačena običajna 
delitev na skupine faktorjev razvoja: F1. podjetni�tvo, F2. delo, F3. kapital, F4. 
izumiteljstvo in F5. naravni viri. Seveda pa je pomen teh skupin faktorjev na različnih 
nivojih različen. Poleg tega pa je na vsakem nivoju potrebno postaviti vpra�anje kako 
elementi iz ugotovljenih skupin glavnih skupnih problemov nacionalni konsenz in 
implementacija (3) in internacionalizacija (4) vplivajo na mo�ne učinke oziroma 
predstavljajo predpogoje za učinkovito kombinacijo in uporabo omenjenih faktorjev. 
 
Za razumevanje vloge skupine problemov (3) in (4) v kontekstu procesa priprave 
SGRS in DRP je treba opredeliti vsebino pojma F1. podjetni�tvo v tej �tudiji. 
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Podjetni�tvo je v ekonomski teoriji tisti faktor, ki v principu kombinira druge faktorje 
v optimalne kombinacije za določeni cilj. V kontekstu te �tudije je potrebno 
podjetni�tvo razumeti v naj�ir�em pomenu besede. Zato je eden od operativnih ciljev 
povečati kvaliteto podjetni�tva v naj�ir�em pomenu besede, to je doseči spremembo v 
kriterijih in načinu odločanja ter obna�anja na vseh nivojih (od vlade in dr�avne 
uprave, odločanje na nivoju podjetij, 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.   
 
Tako pomeni prvi nivo podjetni�tva dru�ba oziroma dr�ava kot celota, kako je 
sposobna čimbolj učinkovito dosegati cilje dru�be. Kot je bilo �e omenjeno v oddelku 
2.3.3, 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). 
V tem je bistvo enega od glavnih identificiranih problemov razvoja v Sloveniji: 
nacionalni razvojni konsenz in implementacija (3). Lahko bi rekli, da so zahteve EU 
pri pripravi DRP izjemna prilo�nost, da politiki in deloma javnost počasi doumejo 
pomen celovitega načrtovanja gospodarskega in dru�benega razvoja in nacionalnega 
konsenza. Če bi morali čakati, da bi prisluhnili domači stroki, bi vrtičkarstvo in 
fevdalizacija �e dolgo prevladovali kot zveličaven način obna�anja. Če ni dru�benega 
konsenza o smereh razvoja in politiki, je malo mo�nosti, da bi se strinjali s 
konkretnimi merami in koraki, ki so potrebni za njihovo uresničitev. Na prvem nivoju 
podjetni�tva se torej oblikujejo skupni cilji, institucionalne re�itve, politike, zakoni in 
predpisi. Na drugem nivoju podjetni�tva se po sektorjih, problemskih področjih in 
regijah oblikujejo programski sklopi na teh nivojih. Temu nivoju sledi nivo projektov. 
Sodelovanje in zaupanje so prav tako karakteristika sodobnih trendov kot je 
tekmovanje v globalni ali lokalni areni in predstavljata enega od faktorjev 
konkurenčnosti, ki ga Slovenija v splo�nem zelo pogre�a.  
 
Drevo problemov na ravni Slovenije, pri čemer je bilo ocenjevanje velikosti 
problemov podprto z analizo indikatorjev razvojnih razlik med Slovenijo in EU, je 
pokazalo pomembnost splo�nih faktorjev za zmanj�evanje teh razlik: 2. razvoj 
človeka in učeča se dru�ba, 3. nacionalni razvojni konsenz, 4. internacionalizacija in 
1.4 kohezija, zlasti socialni kapital 1.4.2. To bodo, poleg specifično sektorskih, 
regionalnih in področnih re�itev, tudi najpomembnej�i elementi, ki bodo določali 
doprinos uporabljenih faktorjev za doseganje ciljev.   
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