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1. UVOD 
 
Vmesno poročilo raziskave ima različno stopnjo dodelanosti v treh glavnih poglavjih 
raziskave. V poglavju 2 Prikaz notranjih prednosti in slabosti Slovenije na podlagi 
kvantificirane mednarodne primerjave so najprej v kratkem navedeni najpomembnej�e 
raziskave, ki obravnavajo prednosti in slabosti polo�aja Slovenije in se ukvarjajo s prikazom 
razvojnih vrzeli Slovenije zlasti s stali�ča polo�aja Slovenije kot celote. V nadaljevanju sledita 
dva pristopa pri identifikaciji in povzemanju glavnih problemov in razvojnih vrzeli med 
Slovenijo in EU. Prvi je kvalitativen in nas na podlagi verjetnih trendov razvoja v svetu in 
nekaterih novej�ih razvojnih diskusij v EU opozarja na spremenjeni pomen posameznih 
faktorjev razvoja in njihovih kombinacij in daje podlago za razmislek, da nekatera dejstva, ki 
ka�ejo na relativno ugoden polo�aj Slovenije v sedanjem trenutku ne morejo predstavljati 
garancije, da se ta polo�aj ne bo poslab�al, če se ne bo pri nas spremenila miselnost pri 
odločanju in se ne bomo adekvatno aktivno prilagodili spremembam v svetu na katere 
praktično nimamo vpliva. Globalizacija in informacijska dru�ba prina�ata tako prilo�nosti kot 
nevarnosti, prevladujoča karakteristika je hitrost sprememb in nevarnost polarizacije in 
dru�bene izključitve tako znotraj posameznih dr�av kot tudi med dr�avami.  
 
Drugi pristop povzema zaključke kvantitativne mednarodne primerjalne analize izbranih  
indikatorjev razvoja in blagostanja za Slovenijo in dr�ave EU, s posebnim poudarkom na 
primerjavo s povprečjem EU15, Avstrijo kot pomembno sosedo in predstavnico bolj razvitih 
dr�av v EU, Irsko in Finsko kot dve zelo dinamični dr�avi, ki sta �e uspeli premagati prej�nje 
zaostajanje za povprečjem EU, ter �panijo, Portugalsko in Grčijo, ki predstavljajo obstoječo 
skupino gospodarsko manj razvitih dr�av EU glede na BDP na prebivalca in s katerimi se 
lahko Slovenija direktno primerja. Ta del poglavja 2 je le osnutek za končno poročilo, ker bo 
to vsebovalo �e večje �tevilo indikatorjev, in podrobnej�o povezavo z formulacijo drevesa 
problemov in drevesa ciljev. Pričakovati je tudi, da bodo v času, ki je na razpolago za 
dokončanje raziskave, dostopni �e tudi rezultati drugih raziskav v okviru priprav SGRS. 
 
Poglavje 3 je v vmesnem poročilu obravnavano v obliki osnutka, ki temelji na splo�ni 
strukturi agregatnega drevesa ciljev za doseganje kvalitete �ivljenja, ki se v prvi delitvi deli na 
ekonomsko blaginjo in na svobodo. Osnovna usmeritev je v shematski predstavitvi 
elementov, ki na abstraktnem nivoju prihajajo v po�tev za konkretnej�o opredelitev 
problemov in ciljev, ki bodo izvedeni v drugi polovici dela na raziskavi. Tudi pri tej 
konkretizaciji upamo, da bomo lahko lastno kvantitativno in kvalitativno analizo razvojnih 
vrzeli Slovenije in EU dopolnili, ko bomo dobili na razpolago rezultate drugih raziskav v 
okviru priprav SGRS. 
 
Pri kvantitativnih analizah razvojnih razlik na mednarodni ravni v poglavju 4 pri uporabljeni 
metodologiji upo�tevamo spremenjene pogoje razvoja v svetu, ko čas postaja vedno 
pomembnej�i dejavnik pri odločitvah in pri ocenjevanju polo�aja v svetu in dru�bi. Zato poleg 
konvencionalne analize statičnih razlik v določenem trenutku upo�tevamo tudi dinamični 
aspekt razlik v času s pomočjo metode časovne distance. Na ta način dobimo pri analizi 
indikatorjev dve oceni o velikosti vrzeli, ki se pri indikatorjih z zelo različnimi stopnjami rasti 
lahko bistveno razlikujeta. To omogoča dodatno perspektivo za razumevanje razvojnih 
procesov, pojmovanja velikosti vrzeli pri posameznih indikatorjih oziroma področjih  in 
dodatno razumevanje te�avnosti premagovanja teh vrzeli na posameznih področjih. Časovna 
distanca je izra�ena v enotah časa, zato je lahko razumljiva za vse od ministrov do poslancev 
do javnosti. To je ena od idealnih lastnosti, ki naj jih ima nek instrument prezentacije in 
komunikacije. Zato ima lahko velik vpliv na javno mnenje in odločanje. 
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2. PRIKAZ NOTRANJIH PREDNOSTI IN SLABOSTI SLOVENIJE NA 
PODLAGI KVANTIFICIRANE MEDNARODNE PRIMERJAVE 
   
2.1 Dosedanje SWOT analize Slovenije 
 
Za osnovo SWOT analize bomo vzeli predvsem SWOT analizo iz Predhodnega dr�avnega 
razvojnega programa in analize v projektu 'Model indikatorjev za podporo odločanju o 
razvojni politiki in za spremljanje izvajanja SGRS', ki ga je Sicenter pripravil kot eno od 
strokovnih podlag za ta program v lanskem letu. Poleg teh dveh virov so �e ali pa bodo kmalu 
na razpolago najnovej�a izdaja World Competitivenes Yearbook 2000 MDI iz Lausanne, 
Benchmarking Slovenia Ministrstva za gospodarske dejavnosti ter rezultati posvetovanja 
Ekonomski izzivi Slovenije Zdru�enja raziskovalcev Slovenije. Upo�tevali bomo tudi  
rezultate projektov v okviru CRP SGRS, vkolikor bodo na pravočasno na razpolago v času 
izvajanja naloge. To delo bomo raz�irili z analizo dodatnih indikatorjev razlik na 
mednarodnem nivoju. Podrobnej�e analize in raz�irjeni nabor indikatorjev bodo po programu 
obdelani v končnem poročilu do 30.9.2000. 
 

Poudarek SWOT analize bo predvsem pri ugotavljanju dejavnikov, ki zavirajo hitrej�o rast 
Slovenije, gre predvsem za odpiranje Slovenije in pripravo prebivalstva, podjetij in institucij 
za povečanje mednarodne konkurenčnosti. Prav tako bomo posku�ali upo�tevati dejavnike, ki 
povečujejo ekonomsko in socialno kohezijo dru�be, hkrati pa omogočajo pospe�evanje 
gospodarske rasti. 
 
Najbolj �tevilen je izbor indikatorjev v �tudiji IMD. Zato iz večjega �tevila indikatorjev za  
posamezna področja  formirajo skupne ocene za posamezna področja in določajo rang listo na 
osnovi teh skupnih ocen.  Rangiranje osmih skupin faktorjev konkurenčnosti za Slovenijo 
med 47 obdelanimi dr�avami izgleda takole (IMD 2000): 
 

1. Domača ekonomija  25 
2. Ljudje    28 
3. Infrastruktura   28 
4. Management  31 
5. Znanost in tehnologija  40 
6. Finance    42 
7. Internacionalizacija  45 
8. Vlada   45 

 
Z drugimi besedami, Slovenija se je pri prvih �tirih skupinah faktorjev uvrstila v tretjo, pri 
drugih �tirih skupinah pa v četrto četrtino  od 47 vključenih dr�av. Čeprav tu ne gre za 
primerjavo samo z dr�avami EU, je zaključek na podlagi rangiranja v svetovnem merilu 
zanimivo izhodi�če za primerjavo z drugimi analizami. 
 
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 pomembnih slabosti in perečih problemov za razvoj Slovenije.  
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Zanimiva je tudi primerjava 30 kriterijev po katerih je Slovenija relativno bolj�a od svojega 
povprečnega  polo�aja in 30 kriterijev pri katerih se največ odklanja 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. 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. 
  
Sumarni zaključki v tem pogledu izhajajo tudi iz �tudije Sicherl in Vahčič (1999a), na podlagi 
drugačnega izbora manj�ega �tevila indikatorjev. Povzetek glavnih razlik in razvojnih vrzeli 
med EU in Slovenijo je v tej �tudiji povzet v sledečih točkah: 
  
1. Doseganje dru�benega konsenza za strategijo razvoja. 
2. Reorganizacija dr�avne uprave 
3. Pravni red in varnost ter svoboda podjetni�tva in ustvarjalnosti 
4. Zaposlenost in nezaposlenost kot glavni dolgoročni problem 
5. Produktivnost in konkurenčnost 
6. Izvozna usmeritev 
7. Povezava med učenjem, znanostjo in dr�avo, inovacije in tehnolo�ki razvoj  
8. Globalizacija in načelo orientacije na kupca in uporabnika 
9. Netr�ni sektor kot pomemben element blaginje 
 
Da je doseganje dru�benega konsenza za strategijo razvoja eden od poglavitnih problemov v 
Sloveniji je v strokovnih krogih prevladujoče mnenje. Tako tudi Sočan (2000) na podlagi 
primerjalne analize ugotavlja, da so razvojno nadpovprečne dr�ave tiste, ki �znotraj same 
dr�ave oziroma dru�be najdejo dovolj politične volje, moči in konsenza osnovnih socialnih 
partnerjev za ustvarjanje ustreznega okolja, v katerem trajno krepijo svoje člove�ke, 
tehnolo�ke, inovacijske, nalo�bene, infrastrukturne in druge razvojne potenciale v podjetjih, 
gospodarstvu in celotni dru�bi za doseganje zastavljenih strate�kih razvojnih ciljev�. 
 
Medtem ko nam omenjene raziskave, IMD (2000), Sicherl in Vahčič (1999), Sočan (2000), 
omogočajo vpogled v polo�aj Slovenije predvsem z vidika celotnega gospodarstva in dru�be, 
predstavljata vira Agencija RS za regionalni razvoj (1999) in Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti (2000) primere SWOT analiz večjega �tevila indikatorjev po posameznih 
področjih. Prvi vir je npr. za sumarni prikaz izbral 16 točk pod naslovom prednosti in 
prilo�nosti ter 23 točk pod naslovom pomanjkljivosti in nevarnosti. Nekatere od njih se 
nana�ajo na splo�no stanje, druge spet na konkretne sektorje. Drugi vir izhaja iz 
kvantitativnega prikaza razlik v določenem trenutku za okoli 100 indikatorjev, ki prikazujejo 
polo�aj na devetih izbranih področij: izobra�evanje, trg dela, davki, transportna infrastruktura, 
telekomunikacije in infrastruktura glede informacijske tehnologije, energija, tehnolo�ko 
okolje, socialna varnost ter problemi okolja; pogleg kratkega sumarnega prikaza 
gospodarstva. Na ta način se počasi z vsemi omenjenemi raziskavami in drugimi raziskavami 
ustvarja bolj jasna slika ocene polo�aja Slovenije na podlagi mednarodnih primerjav. Te 
analize prina�ajo podobne zaključke in s tem ustvarjajo vedno bolj koherentno strokovno 
mnenje; razlikujejo se pa v odtenkih in poudarkih in, ker ekonomska znanost pač ne more dati 
dokončnih odgovorov na probleme vzročnih povezav, je pričakovati, da se bodo mnenja o 
povezanosti posameznih problemov in poudarki pri usmeritvah lahko razlikovali. 
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2.2 Pomembne skupine dejavnikov 

 

Pri identifikaciji in povzemanju glavnih problemov in razvojnih vrzeli se bomo 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 perspective. 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 vmesnih rezultatih posameznih indikatorjev, ki so obdelani v poglavju 4. 
 
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. 
 
Medtem ko ni lahko predvideti konkretnih smeri razvoja informacijske dru�be in s tem 
pozitvne in negativne posledice na posameznih področjih, je popolnoma jasno, da so in bodo 
spremembe velike in da se bodo dogajale hitro. Časa za prilagajanje ni veliko in konkurenčne 
sposobnosti podjetij in gospodarstev bodo na velikem prepihu. To pa pomeni dvoje: prvič, 
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. Drugič, čas postaja vedno pomembnej�i dejavnik pri odločitvah in pri 
ocenjevanju polo�aja v svetu in dru�bi. Zato so potrebne  tudi teoretske in metodolo�ke 
spremembe v na�em pojmovanju razlik med posameznimi skupinami oz. območji v dr�avi ali 
med dr�avami, ki bi poleg razlik v danem trenutku upo�tevale tudi dinamičen aspekt razlik v 
času. 
 
Kaj res stoji za modernim izrazom 'nova ekonomija' bo pokazal �ele čas. Vsekakor bo treba 
prevetriti marsikatere standardne teoretske predpostavke o optimalnem odločanju, npr. glede 
dru�benih in privatnih koristi in pomankljivosti tr�nih odločitev. 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 
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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 sinergije je karakterističen za vse vlade v 
samostojni Sloveniji. 
 
V svetu je povezovanje vse bolj raz�irjeno, tudi med konkurenti, kar pomeni, da ne gre za 
nekonfliktnost ali odsotnost konkurence. Tako je predsednik ene od svetovnih softwarskih 
dru�b Novell �e pred leti uporabil izraz 'coopetition', kot opis hkratne kooperacije in 
konkurence na tem področju in kot element hitrej�ega napredka. Svet se spreminja in 
slovensko vrtičkarstvo, ki mu je ideja skovanke 'sodelotekmovanje' tuja, ne vodi k uspe�nemu 
gospodarjenju in zaupanju v dru�bi (Sicherl, 1994). Praktični pomen sodelovanja in pojma 
'coopetition' v dana�njih pogojih na področju informacijske infrastrukture v Sloveniji so bili 
�e argumentirano predstavljeni (Faleskini, 2000). 
 
Učeča se dru�ba bo zahtevala prenovitev in reintegracijo strategij podjetij, socialnih 
partnerjev in ustvarjalcev raznih področij politike. Ta kombinacija ni enostavno prepisovanje 
tujih izku�enj, ker sta njena struktura in uspeh odvisna od nacionalnih karakteristik. V jeziku 
Schumpetra sta 'nacionalni duh' in način obna�anja pomembna dejavnika dose�kov dru�be. 
Na takem izhodi�ču se je potrebno učiti od drugih in iz svojih izku�enj, za to pa je treba tako 
znati kot hoteti. 
 
Ena od pomembnih karakteristik revolucije v informacijski tehnologiji je sposobnost, da 
bistveno poveča hitrost prenosa in obdelave informacij in s tem povezano hitrost sprememb v 
gospodarstvu in dru�bi. To pa pomeni hkrati nove prilo�nosti in nove nevarnosti za 
gospodarstvo in dru�bo, kajti bistvo teh sprememb ni le v inovaciji produktov v računalni�ki, 
telekomunikacijski in podobnih panogah, temveč v njihovi infrastrukturni vlogi uporabe v 
praktično vseh človekovih dejavnostih. 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). 
 
Osnovna hipoteza v diskusiji na evropski ravni je, da je v pogojih pospe�enih sprememb in 
učenja potrebno reintegrirati ozke perspektive in strategije. Vse bolj se ustvarja konsenz, 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 (Lundvall, 
2000). 
 
Tudi pri nas se nekatere te postavke �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 
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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).  
 

2.3 Glavni problemi in razvojne vrzeli med EU in Slovenijo 

 

Pri SGRS gre predvsem za na�o lastno zamisel o strategiji razvoja Slovenije, pri pripravi 
Dr�avnega plana, ki je skupen dokument Slovenije in EU, pa �e za povezavo in koordinacijo z 
EU, ki naj bi prinesla tudi nekatera dodatna sredstva in omogočala hitrej�e prilagajanje za 
vstop v polno članstvo Slovenije v EU. To povezovanje nam poleg dodatnih sredstev prina�a 
tudi nekatere druge napotke, ki bi jih bilo treba resno upo�tevati pri pripravi SGRS. Prvič, 
izbrane prioritete v EU so: pomembnost zaposlenosti oziroma nezaposlenosti kot 
dolgoročnega problema, pomembnost ekonomske in socialne kohezije ter pomembnost 
institucionalnih sprememb ter zlasti administrativnih reform v Evropski komisiji, ki naj bi 
izbolj�ala učinkovitost in transparentnost. To so hkrati tudi verjetno najpomembnej�e 
strate�ke opredelitve za Slovenijo, tudi če se ne bi vključevali v EU.  
 
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.  
 
Drugi 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 
igrajo 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. 
 
V nadaljevanju je prikazan osnutek prednosti, slabosti, prilo�nosti in nevarnosti, ki 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. Kot primer področne analize lahko 
vzamemo vir: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem (2000), Strategija razvoja malih in 
srednjih podjetij in podjetni�tva v Sloveniji (delovno gradivo), Maribor, ki na veliko 
podrobnej�i način obravnava dejavnike SWOT analize, cilje in programe na tem področju.  
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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 
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Prikazanim elementom v zgornji 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 smisel način dose�e s komentarjem kot s tabelo. Če kot 
enega od bolj operativnih splo�nih razvojnih ciljev pod abstraktnim nivojem blaginje in 
svobode omenimo zmanj�evanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja 
med Slovenijo in EU,  se poka�e, da je potrebno po eni strani izbrane razlike kvantificirati, po 
drugi strani pa  upo�tevati, da naslednje obdobje ne bo predstavljalo le nadaljevanje 
obstoječih trendov, ampak da se bodo smeri in pogoji razvoja bistveno spremenili. 
 
Nekatere smeri sprememb v svetu so bile naznačene v oddelku 2.2. Polo�aj lahko strnjeno 
opi�e izjava enega od podpredsednikov Svetovne banke. Informacijska dru�ba zahteva hitre 
spremembe, znanje, povezave, fleksibilnost in konkurenčno sposobnost. Kdor se ne bo 
prilagajal, nima nobenih �ans. V taki situaciji pričakuje turbolence na trgih in lahko pride tudi 
do vladnih kriz. Z drugimi besedami, prihodnje razdobje prina�a sicer velike prilo�nosti, toda 
tudi velike nevarnosti, potrebno bo zelo hitro teči, da bi v konkurenčnem boju ostali na istem 
mestu v svetovnem gospodarstvu, �e neprimerno več pa bo treba narediti, če �elimo 
zmanj�evati razvojne vrzeli. 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, 
ena od značilnosti Slovenije je bila 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. V tem kontekstu je potrebno ponovno 
poudariti, da je v diskusiji na evropski ravni osnovna hipoteza, da je v pogojih pospe�enih 
sprememb in 'učeče se dru�be' potrebno reintegrirati perspektive in strategije podjetij, 
socialnih partnerjev in ustvarjalcev raznih področij politike, da bi tak konsenz lahko zagotovil 
ustvarjanje kompetenc v podjetjih in v dru�bi kot celoti.  
 
V oddelku 2.1 je �e podan eden od mogočih načinov povzetka glavnih razvojnih razlik med 
EU in Slovenijo v 9 točkah (Sicherl, Vahčič 1999), kjer je podana nekoliko podrobnej�a 
obrazlo�itev tak�nega pogleda na polo�aj Slovenije. V oddelku 2.2 so v kratkem navedeni tudi 
nekateri novi pogledi s seminarja EU Towards a learning society: Innovation and competence 
building with social cohesion for Europe. Ta diskusija �e dodatno potrjuje na� prej�nji 
zaključek, da lahko smatramo pomanjkanje kooridnacije in sinergije ter dru�benega konsenza 
za strategijo razvoja kot najpomembnej�i problem pri usmerjanju gospodarskih in dru�benih 
procesov v Sloveniji. Potrebno je povečati kvaliteto podjetni�tva v naj�ir�em pomenu besede, 
to je spremembo v kriterijih in načinu odločanja ter pona�anja na vseh nivojih (od vlade in 
dr�avne uprave, odločanje na podjetni�kem nivoju, v raznih skupnostih, pa vse do 
gospodinjstev in posameznikov). Z drugimi besedami, če sta na� cilj večja uspe�nost in večje 
zadovoljstvo, se morajo spremembe pričeti v glavi, to je s spremembami v načinu mi�ljenja in 
obna�anja. Kot smo �e omenili, sta dva od centralnih ciljev v Evropski komisiji povečanje 
učinkovitosti in transparentnosti odločanja ter ekonomska in socialna kohezija. Tudi rezultati 
�tudije IMD ka�ejo, da se je Slovenija najslab�e odrezala pri skupinah vlada, 
internacionalizacija in finance.  
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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 �anse, 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 neki anketi, kjer velik dele� 
anketirancev odgovorja, da se ne �elijo naprej izobra�evati. Analiza indikatorjev s pomočjo 
časovne distance je pokazala �e na drug pomemben zaključek: pričakovana �ivljenjska doba 
�ensk, �e posebej pa pričakovana �ivljenska 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, ki jih v raziskavi 
ponazarjamo z indikatorji stacionarni telefoni na prebivalca, mobilni telefoni na prebivalca in 
�tevilo internet stre�nikov na prebivalca, vsepovsod 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.  
 
Kvantitativna analiza 12 izbranih indikatorjev je podala sintetski 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. 



 

 14 

 
3. CILJI IN FILOZOFIJA RAZVOJA SLOVENIJE 
 
3.1 Teoretske osnove   
  
V ekonomski znanosti je �e dolgo znano vpra�anje, kako meriti ekonomsko blaginjo. 
Vseskozi je znano, da uporaba BDP na prebivalca kot glavnega ali celo edinega indikatorja 
�ivljenskega standarda prebivalcev neke dr�ave ni adekvatna re�itev. Kljub temu v ekonomski 
analizi in tudi v političnih razpravah ta indikator in drugi agregatni indikatorji, izračunani iz 
dru�benih računov, igrajo glavno vlogo v ekonomskih odločitvah. Prav tako je jasno, tudi v 
teoriji, da na blaginjo (kvaliteto �ivljenja) vplivajo mnogi drugi faktorji, ki so lahko ali pa tudi 
ne korelirani z BDP-jem na prebivalca. Gre zlasti za delitev dohodka in premo�enja, 
zaposlenost kot pogoja za dru�beno kohezivnost, zdravje, izobra�enost, okolje, varnost, 
participacijo v odločanju, demokracijo, itd. Vse na�tete stvari odločilno vplivajo na blaginjo 
prebivalstva. V ekonomski teoriji blaginje je tudi jasno, da prost trg in konkurenca sama po 
sebi ne zagotavljata niti maksimalne ekonomske učinkovitosti, zaradi prisotnosti monopolov 
in javnih dobrin.  Zaradi vseh teh razlogov je prisotnost dr�ave pri odločanju o alokaciji 
resursov nujna. Ne gre torej za vpra�anje dr�ava da ali ne, ampak za vpra�anje optimalne 
dr�ave.  
 
Prav v zadnjih nekaj letih je pod vplivom ameri�kih vrhunskih ekonomistov, ki sodelujejo v 
vladi in mednarodnih razvojnih institucijah pri�lo do poglobljene debate o tem, kaj pravzaprav 
ekonomisti kot profesija vedo o razvoju, oziroma bolj natančno o tem, kako naj neka dr�ava 
povečunje blaginjo prebivalstva. Glavna ugotovitev je, da preprosti recepti, kot so zmanj�anje 
dr�ave, liberalizacija, prost trg, sami po sebi ne peljejo do optimalnih re�itev in da mora vsaka 
dr�ava v vsakem času sama najti optimalno kombinacijo ekonomskih politik in intervencij, ki 
peljejo do za�elenega cilja (World Bank 1999). Vsekakor brez redistributivne vloge dr�ave ni 
moč zmanj�ati neenakosti, brez fleksibilne delovne sile ni moč zmanj�ati nezaposlenosti, brez 
vlaganja v zdravstvo ni moč izbolj�ati zdravja. Velik del zagotavljanja optimalne alokacije 
resursov ni mogoče zagotoviti brez učinkovite dr�ave, ki mora demokratično izbrane cilje tudi 
doseči.  
 
Glavni pogoj za dobro delujočo dr�avo je, da je demokratično odzivna na potrebe 
prebivalstva, kar pa se da doseči le z zagotovitvijo transparentnosti v celotnem procesu 
odločanja o alokaciji resursov in z ocenjevanjem rezultatov dr�avne intervencije. Postavlja se 
problem, kako to izvesti, seveda ob predpostavki, da za to obstaja politična volja. 
 
3.2 Dru�beni aspekti pri pripravi strategije 
 
3.2.1 Celovitost in sinergija 
 
Ekonomisti lahko prispevamo le delen pogled na kompleksno celoto. V tem času burnih 
sprememb doma in v svetu je �e toliko manj primerno pričakovati, da ekonomska znanost in 
praksa lahko nudita gotove in zveličavne re�itve za probleme razvoja. To pa pomeni, da pri 
proučevanju mo�nosti razvoja ne gre le za iskanje konkretnih odgovorov, temveč tudi za 
postavljanje pravih vpra�anj in upo�tevanja potrebne �irine pri razumevanju tujih izku�enj. Če 
naj strategija gospodarskega razvoja Slovenije predstavlja koristen pripomoček pri odločanju 
v smislu dolgoročnega indikativnega programiranja, bo potrebno poiskati neko operativno 
mogočo kombinacijo raznih pristopov, ki bodo na bolj ali manj konkreten način zajeli vse 
bistvene elemente t.i. trajnostnega razvoja ter soodvisnost procesov razvoja v gospodarstvu in 
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dru�bi. In na tem področju, na integraciji in celovitosti, je po na�em mnenju največji problem 
v usmerjanju dru�benih in gospodarskih procesov v Sloveniji. Poudarek pri strategiji ni v tem, 
da bomo imeli dokument z deklaracijami in �tevilkami, ki jih bo hitro najedel čas, temveč v 
samem načinu razmi�ljanja, ki temelji na celovitosti in integraciji ter mobilizaciji stroke in 
javnosti v reakcijah in prispevku k dejanskemu procesu odločanja (Sicherl, 1994).  
 
�al se pri nas pri usmerjanju razvoja zapostavlja pomen strokovnega znanja in objektivnih 
elementov, ter �iri vlogo političnih odločitev tudi na področja, kjer to ni optimalno. V tem 
pogledu so pogoji za pripravo bolj�e SGRS sedaj verjetno celo manj ugodni, kot so bili leta 
1994. Po eni strani so se sicer nekateri �e začeli zavedati pomena strokovnega znanja in 
potrebe po učenju na tujih izku�njah, po drugi strani pa po dveh pomembnih dose�kih, 
osamosvojitvi Slovenije in pridobitvi pridru�enega članstva v EU, sedaj dru�bena, zlasti 
politična, atmosfera za dolgoročno razvojno usmerjene odločitve ni ugodna 
 
Čeprav je pri analizi izku�enj drugih pomembno razumevanje in ne enostavno kopiranje 
njihovih re�itev, so lahko opredelitve omenjenega sveta, imenovanega od predsednika 
Clintona, koristne tudi za na�e delo. Menili so, da je pomembno gledati v prihodnost in 
oblikovati vizijo tega, kar je za�eljeno in mo�no. Pomembno je ugotoviti skupne cilje in 
poglede kot podlago za priporočila za strategijo razvoja. To je kritična točka, da bi se lahko 
dosegel konsenz glede politik, ki naj bi sku�ale zagotoviti uresničitev teh ciljev. �e sam 
naslov ameri�kega projekta pa vsebuje opredelitev dveh elementov, ki bosta predstavljala 
verjetno dva največja problema pri koncipiranju take SGRS, ki bi res bistveno izbolj�ala 
kvaliteto na�ih odločitev in njihove uresničitve. To sta trajnost in dru�beni konsenz. Trajnosti 
ni brez vidika celovitosti in sinergije, dru�beni konsenz pa je tista kvaliteta, ki loči papirnati 
dokument od Schumpetrovega pojma "nacionalni duh" kot pomembnega dejavnika 
gospodarskega razvoja. Seveda je tak konsenz te�ko doseči, tako v ZDA kot v Sloveniji. 
Medtem ko so posamezni problemi na določenih področjih specifični in zahtevajo specifična 
znanja in specifične re�itve, pa dr�i, da SGRS ne bo uspe�na, če ne bo temeljila na celovitosti 
in sinergiji. 
 
3.2.2 Odnos med cilji in instrumenti 
 
Gre seveda za zelo zapletene povezave, zato bi navedli samo par točk v razmi�ljanje. Če bo 
prevelik poudarek le na novih institucijah in instrumentih ekonomske politike, ki jih bomo 
prevzemali od EU, se bo morda preveč hitro zabrisala pomembna delitev med cilji in 
instrumenti. Kljub temu, da bomo uporabljali večino istih instrumentov kot druge dr�ave v 
EU, to �e ne pomeni, da bodo na�i cilji in prioritete po posameznih področjih določeni s 
povprečnim stanjem v EU. Jasno je, da je zlasti v t.i. 'domačih sektorjih' svoboda odločanja 
bistveno drugačna kot v sektorjih mednarodne menjave. Na marsikaterem področju bodo prav 
cilji dru�be izven ozko gledanega produkcijskega področja v veliki meri poleg pomena za 
hitrej�i in učinkovitej�i gospodarski razvoj najbr� določeni tudi z drugimi elementi, ki na 
neposreden način povečujejo splo�no dru�beno blagostanje. Z drugimi besedami, dru�beni 
proizvod ne more biti sinonim za blagostanje. 
 
Poleg tega, da blagostanje v dru�bi nikakor ni odvisno samo od gospodarske rasti, je potrebno 
vzeti v po�tev tudi dejstvo, da povezava med institucijami in učinki nikakor ni niti enoznačna 
niti enostavna. �e na teoretskem področju zadeve niso enostavne. �tudija Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis 'Challenging Neighbours' navaja �tiri koordinacijske 
mehanizme glede na tip člove�ke interakcije: tr�no tekmovanje, kontrola, skupne vrednote in 
norme, ter kooperativna menjava. Ko te mogoče koordinativne mehanizme prepletemo z 
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glavnimi problemi, ki zahtevajo koordinacijo (tr�na moč, zunanji učinki, specifičnosti in 
delitev rizikov), se pojavijo različne mo�ne kombinacije. Vsaka od njih ima določene 
prednosti in slabosti, in izbira določenih kombinacij pomeni opredelitev za poudarjanje enih 
elementov na račun drugih elementov (trade-off), kar ima za posledico različne učinke celo 
pri formalno istih institucijah. Poleg zelo zanimive teoretske obdelave raznih opcij s tega 
področja ima omenjena �tudija �e dve pomembni sporočili za SGRS.  
 
Prvič, podnaslov knjige 'Ponovni premislek o nem�kih in nizozemskih ekonomskih 
institucijah' pomeni, da se tudi dr�ave z dolgoročnim članstvom v EU v mnogih pogledih med 
seboj razlikujejo. Očitno tudi dr�ave na vi�jem nivoju razvoja niso zaverovane same v sebe v 
smislu, da �e imajo najbolj�e re�itve in da jim ni treba iskati novih re�itev glede na 
spremembe v svetu. Zato sta Nemčija in Nizozemska uporabili podrobno komparativno 
analizo obeh dr�av in njunih institucij, ker sta pač smatrali, da se lahko ena od druge marsikaj 
naučita. Drugič, na konferenci v Duesseldorfu septembra 1997 je v razpravah prevladalo 
mi�ljenje, da je večja fleksibilnost Nizozemske in njena večja pripravljenost za potrebne 
spremembe posledica dru�benega konsenza, ki ga je Nizozemska dosegla takrat, ko je imela 
resne te�ave v svojem razvoju. Z drugimi besedami, če �elimo v Sloveniji doseči učinkovitej�i 
in pravičnej�i gospodarski in dru�beni razvoj, je poleg znanja dru�beni konsenz osnovni 
predpogoj za uresničitev bodočega razvoja. 
 
 
3.2.3 Dru�bena organiziranost pri pripravi strategije 
 
Za uspe�en razvoj je treba znati in hoteti. Pri iskanju poti nastopa stalno prepletanje med 
mogočim in �eljenim. Cilj je blagostanje, ekonomska aktivnost je nujen pogoj, vendar 
predvsem sredstvo. V praksi pa se stvari ne dajo natančno določiti. Pojem blagostanja je 
večdimenzionalen in njegova percepcija je med drugim odvisna od subjektivnih sodb in 
upo�tevanja dalj�ega časovnega obdobja. Tako se �e pri določanju ciljev (in seveda kasneje 
pri spremljanju rezultatov razvoja kot udejanjanja neke strategije razvoja in primerjave s cilji) 
pojavlja vpra�anje kako primerjati in vzpostavljati preference in prioritete med raznimi 
elementi blagostanja (poleg problema zveze med individualnimi in dru�benimi preferencami). 
To vpra�anje zadeva dva pomembna aspekta: vrednostne ponderje med raznimi elementi 
blagostanja in izbiro indikatorjev, s katerimi posku�amo operacionalizirati stanje in razvoj na 
posameznih področjih (pri posameznih elementih blagostanja). 
 
Proizvodne funkcije povezujejo inpute z outputi. Tehnolo�ke proizvodne funkcije so stvar 
znanja in aplikacije tehničnih principov, pa �e tu je izbira odvisna od relativnih cen in obsega 
resursov. Z njenim invertiranjem za določene scenarije outputov dobimo odgovarjajoče 
stro�ke. Dru�bena proizvodna funkcija je bolj kompleksna, saj poleg ekonomskih in 
neekonomskih elementov motivacije vsebuje vsaj �e elemente dru�bene organizacije procesa 
proizvodnje. V zadnjem času se poudarja predvsem izbira in razvoj institucij. To področje bo 
imelo velik poudarek v SGRS, saj predvideni polo�aj Slovenije kot polnopravne članice EU 
omogoča (in hkrati omejuje) uporabo novih institucij in instrumentov urejanja odnosov na 
ekonomskem, socialnem in okoljevarstvenem področju. To so pomembna področja 
sprememb, ki jih mora zlasti dr�avna administracija v povezavi z gospodarskimi subjekti in 
njihovimi asociacijami strokovno in proceduralno usvojiti in udejaniti. S tem je povezano tudi 
izpolnjevanje pogojev z na�e strani, da bi lahko scenarij hitrej�ega vključevanja sploh bil 
realistična alternativa, odvisna od odločitve EU. Kljub podpori tem točkam v dispoziciji pa 
moramo opozoriti na dva mo�na problema.  
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Prvič, izbira ciljev in prioritet v Sloveniji ostaneta na�a suverena odločitev, egzogeni faktorji 
kot so polo�aj v svetu in na� sedanji in bodoči polo�aj v EU pa so okvir, znotraj katerega so 
nam povečane ali zmanj�ane mo�nosti izbire. Drugič, nejasno je v koliki meri bodo v teh 
točkah po posameznih podtočkah opredeljeni tudi cilji in vizije razvoja in ne le instrumentarij 
in institucije z oceno mo�nosti kdaj in koliko lahko kot članica EU dobimo nekaj dodatnih 
sredstev. Tudi to zadnje je v praksi za smer odločanja zelo pomembno, tako sta za premi�ljeno 
izbiro med mogočim in �eljenim potrebna dva nujna elementa. To sta sumarna vizija razvoja 
Slovenije in alternativni scenariji glede na izbiro med več variantami, ki bi se razlikovale med 
seboj predvsem po različnih prioritetah za različne dejavnosti v povezavi s cilji povečevanja 
blagostanja. Celovitost in sinergija sta nujna pogoja za uspeh.  
 
Pri obravnavanju problema informacij in informiranosti je potrebno ločiti dve stvari. Ena je 
informacijska infrastruktura v smislu tehnologije in dostopnosti, ki je seveda zelo pomembna. 
Poleg tega je potrebno poudariti poseben pomen razpolo�ljivosti informacij, ki lahko vplivajo 
na izbolj�anje kvalitete �ivljenja in odločanje posameznih subjektov in dru�be kot celote. 
Omenjena ameri�ka �tudija v tretjem poglavju obravnava informacije in izobra�evanje kot 
izjemen potencial za povečanje osve�čanja in sposobnosti dr�avljanov za sodelovanje v 
odločitvah, ki zadevajo njihovo �ivljenje. Glavni elementi njihove strategije v tem pogledu so 
bolj�e upravljanje z informacijami, povečan pristop k odločanju in bolj celovito merjenje 
napredka pri doseganju dru�benih ciljev. Predvideno je tudi vključitev mer in indikatorjev, ki 
izobra�ujejo in usposabljajo subjekte odločanja in posameznike za odločitve, ki so 
ekonomsko, okoljevarstveno in dru�beno bolj sprejemljive. 
 
Iz tega izhaja nekaj njihovih predlogov za razvojno politiko: 1. Izbolj�anje zbiranja, 
organizacije in diseminacije informacij, ki bi zmanj�ale podvojenost in uskladile zahtevke za 
poročanje, hkrati pa dale subjektom odločanja informacije povezane z ekonomskimi, 
okoljevarstvenimi  in distributivnimi cilji. 2. Izbolj�anje in povečanje uporabe znanstvenih 
dose�kov s strani subjektov odločanja in prebivalstva. 3. Izbolj�anje dostopa do informacij in 
vzpodbujanje razvoja dru�bene informacijske infrastrukture s strani zasebnega sektorja na 
načine, ki bodo izbolj�ali dostop vsem. 4. Informiranost za trajnostni razvoj in merjenje 
napredka pri doseganju dru�benih ciljev. 5. Razvijanje indikatorjev napredka glede na cilje 
dru�benega trajnostnega razvoja in redno poročanje o teh indikatorjih javnosti. 6. Izbolj�anje 

dru�benih računov in podjetni�ke računovodstvene prakse, zlasti z vključitvijo stro�kov za 
okolje. 
 
Poudariti je potrebno njihovo stali�če, da debele knjige statističnih tabel, kupi računalni�kih 
izpisov, ali pa baze podatkov v vladinih računalnikih niso oblike v katerih je informacija 
najbolj dostopna ali izkori�čena. Zato �elijo razviti poenostavljene formate za prezentacijo in 
obve�čanje, ki bi pomagali vsem sektorjem dru�be, da bi odločali na osnovi vseh informacij. 
Taki indikatorji rezultatov lahko slu�ijo za merjenje napredka glede na dru�bene cilje, ker 
tako javnosti kot odgovornim za politiko razvoja omogočajo, da bi lahko sproti ocenjujejo ali 
politike delujejo in ali se dru�ba premika v �eljeni smeri. Celovitost in sinergija zahtevata, da 
tudi pri izdelavi SGRS omogočimo vključevanje čim �ir�ega kroga ljudi, tako iz vladnih 
ustanov, znanosti, podjetij in asociacij, kot tudi nevladnih institucij in javnosti.  
 
3.3 Drevo ciljev in drevo problemov 
 
Če izhajamo iz dveh splo�nih razvojnih ciljev, zmanj�anje razlike v stopnji ekonomskega in 
socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter zmanj�anje regionalnih razlik v Sloveniji, bomo 
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iz tega izpeljali naslednje ni�je nivoje razvojnih ciljev in z njimi povezane probleme pri 
doseganju teh ciljev. To bo tudi podlaga za razdelavo problemskega drevesa.  
 

Naslednji korak bo, da bomo iz problemskega drevesa izpeljali drevo ciljev, ki jih lahko 
pove�emo z odgovarjajočimi indikatorji. Postopek graditve problemskega drevesa in drevesa 
ciljev bo potekal od splo�nega k specifičnemu. Ta postopek bo v tretjem delu pripeljal tudi do 
nabora kvantificiranih indikatorjev za tiste primere, za katere obstojajo merljivi mednarodno 
primerljivi indikatorji, ki nam bodo na razpolago v okviru časa in sredstev projekta. 
 
V dosedanjem delu na raziskavi smo pripravili prvi prilo�eni skici agregatnega drevesa ciljev 
in strukturo drevesa problemov, ki izhajata iz teoretskih opredelitev in sta zaenkrat obdelani 
�e na abstraktnem nivoju. V nadaljevanju raziskave do končnega poročila bosta obe drevesi 
dopolnjeni v naslednjem: uporaba rezultatov drugih delov te analize in drugih dostopnih 
analiz za pripravo SGRS za konkretiziranje drevesa problemov na sedanjem izhodi�čnem 
polo�aju Slovenije in na podlagi tega podrobnej�a specifikacija drevesa ciljev. Stopnja 
podrobnosti bo seveda zavisela 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, bo focus pri tej raziskavi na 
agregatnih problemih in usmeritvah. 
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4. INDIKATORJI RAZVOJNIH RAZLIK NA MEDNARODNI RAVNI 
 
 
4.1 Analiza razpolo�ljivosti mednarodnih podatkov 
 
Razlika med pristopom v risanju drevesa ciljev in drevesa problemov in kvantitativno analizo 
je predvsem v tem, da se lahko v prvem primeru opremo na teorijo in na abstraktno in manj 
precizno določanje velikosti in smeri povezav. Zato je jasno, da ni mogoče, da bi za vse 
pojme in predpostavljene povezave v prvem primeru lahko opredelili oziroma pridobili 
potrebne kvantitativne informacije o indikatorjih, ki bi res v polni meri odra�ali teoretske 
zahteve. Velikokrat se za to moramo zadovoljiti s tistimi kvantitativnimi indikatorji, ki so na 
voljo in ki potem slu�ijo za bolj�o ali slab�o aproksimacijo �eljenih postavk. Po drugi strani 
pa je tudi jasno, samo teoretsko razglabljanje brez empirične podlage za preverjanje in 
testiranje ima omejen obseg koristnosti, saj je �tevilo smiselnih teoretskih opcij precej�nje in 
tak pristop ne more zadovoljiti vseh potreb pri formuliranju strategije gospodarskega razvoja.  
 
Poleg tega, da moramo večdimenzionalno naravo razvoja analizirati z večjim �tevilom 
indikatorjev, pa je treba biti previden tudi pri interpretaciji rezultatov. Prvič, dejstvo da so 
določene ocene objavljene in se ponavljajo v publikacijah ustanov, kot so Zdru�eni narodi, 
Svetovna banka, Mednarodni monetarni fond ali OECD, �e ne pomeni, da se je s tem njihova 
natančnost oziroma konzistentnost izbolj�ala, če je kvaliteta in zajemanje osnovnih podatkov 
vpra�ljiva. Drugič, njihova uporaba v kompleksnih analitičnih postopkih primerjav med 
dr�avami in v času lahko zaradi problematičnosti osnovnih podatkov postane veliko bolj 
vpra�ljiva, kot pa če jih uporabljamo le za bolj grobe primerjave razlik med opazovanimi 
dr�avami ali regijami (Sicherl, 1990). 
 
Prav tako velja omeniti, da gre pri mednarodnih primerjavah bolj za kvalitativne sklepe kot pa 
za veliko preciznost pri primerjavah, saj je popolna primerljivost teh podatkov zaradi 
različnega obsega zajemanja in različnih načinov dru�benega računovodstva izredno drag in 
zahteven postopek. Tako pri oceni polo�aja Slovenije moramo večkrat vzeti v po�tev tudi 
podatke, ki se nana�ajo na različna leta ali prihajajo iz različnih virov. Za nekatere indikatorje 
lahko podatke dobimo za večje �tevilo dr�av �e po nekaj mesecih od dejanske spremembe, pri 
drugih traja to lahko več let dokler statistični zavodi ali druge ustanove objavijo kolikor toliko 
primerljive podatke. Zato bo kvantitativna slika razlik med Slovenijo in primerjanimi 
dr�avami EU ali povprečjem EU za posamezne indikatorje kazala polo�aj okoli leta 1998, za 
mobilne telefone per capita pa imamo podatke do konca leta 1999. 
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4.2 Grupiranje in identifikacija indikatorjev po ciljnih skupinah 
 
Pri grupiranju indikatorjev po ciljnih skupinah se pojavljata dve te�avi. Prva je konceptualna, 
druga pa izhaja iz problemov mednarodnih primerjav. Medtem ko je na abstraktnem nivoju 
mogoče npr. kvaliteto �ivljenja opredeliti kot blaginjo in svobodo, na tem nivoju ne moremo 
reči, da imamo na razpolago adekvatne indikatorje, ki bi enoznačno določali te pojme. Zato se 
na različnih nivojih ciljev posku�ajo uporabiti tisti indikatorji, ki jih lahko tudi kvantificiramo 
in statistično spremljamo. Vedno pa ostaja razkorak med za�eljenim kvalitativnim 
pojmovanjem nekega pojava oziroma cilja in mo�nostjo njegove precizne ali celo pribli�ne 
kvantifikacije. Zato se moramo zadovoljiti s polo�ajem, da obstoječi indikatorji predstavljajo 
le bolj�o ali slab�o aproksimacijo obravnavanega pojma. Tako pri analizi obstoječega 
polo�aja in scenarijih za bodoči razvoj moramo analizo dosegljivih kvantitativnih indikatorjev 
dopolniti s kvalitativno analizo in usmeritvami. 
 
Poleg tega sta za odločanje potrebni obe vrsti indikatorjev: statistične kvantitativne ocene 
vrednosti 'trdih' indikatorjev kakor tudi 'mehki' indikatorji, ki odra�ajo subjektivne ocene 
�elja, preferenc in ocen o dose�enih rezultatih oz. stanju. Prvič, pri tako imenovanih trdih 
indikatorjih je potrebno zagotoviti mednarodne standarde tako pri definicijah in zbiranju 
podatkov kot tudi pri metodah analize. Na ta način bomo lahko zagotovili mednarodno 
primerljivost na�ih analiz in kredibilnost v svetu, te mednarodne primerjave so lahko izredno 
pomembna informacija za na�e lastne odločitve, na eni strani, kot tudi potrebna osnova za 
diskusijo s tujimi subjekti na osnovah, ki zagotavljajo čim večjo objektivnost pri ocenjevanju 
stanja in polo�aja Slovenije v svetu, na drugi strani. Hkrati pa gre pri mednarodnih 
primerjavah tudi za razlike v konceptih, preferencah in vrednostnih sodbah, ki so med drugim 
pogojene z obstoječo ravnijo gospodarskega in dru�benega razvoja ter vrednostnimi in 
kulturnimi razlikami, kakor tudi za statistične razlike, ki izhajajo iz razlik v definicijah, 
zajetju, kvaliteti, konzistentnosti in mednarodni primerljivosti razpolo�ljivih podatkov.  
 
Drugič, pri tako imenovanih mehkih indikatorjih je, kljub njihovemu pomenu, slaba stran v 
tem, da se lahko respondenti anket hitro premislijo in da torej njihovi odgovori niso nujno 
bazirani na objektivnih faktorjih. Pri pogledu na Slovenijo od zunaj pri mehkih indikatorjih 
Slovenija ne more argumentirati, da je tak�no javno mnenje (npr. da prebivalci EU Slovenijo 
postavljajo na zadnje mesto glede preferenc za sprejem v EU) nepravilno ali nepravično, saj 
gre za percepcije in ne za objektivizirani pogled na polo�aj Slovenije v Evropi, kar pa je 
mogoče dosegati pri posameznih 'trdih' indikatorjih. 
 
V tej analizi smo uporabljali različne načine grupiranja indikatorjev. Ena od teh je bila 
grupiranje IMD na osem skupin dejavnikov konkurenčnosti, ki so potem spet dezagregirani na 
veliko �tevilo indikatorjev, vsaka skupina vsebuje tako 'trde' kot 'mehke' indikatorje, slednje 
IMD dobiva z anketiranjem gospodarstvenikov in drugih po posameznih dr�avah. 
Karakteristično za zaključke te analize je to, da se je Slovenija odrezala bolj�e pri 'trdih' 
indikatorjih kot pri 'mehkih' indikatorjih. 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 (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. Tako odločitev bomo v nadaljni 
fazi raziskave povezali s podrobnej�o določitvijo drevesa ciljev in drevesa problemov.  
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4.3 Metodologija mednarodnih primerjav 
 
 
Razvoj je po svoji naravi dolgoročen in večdimenzionalen.  Na eni strani gre torej za sočasno 
proučevanje različnih dimenzij razvoja, saj razvoj nikakor ni enakomeren porast v vseh svojih 
dimenzijah, ampak je zanj značilna prav različna hitrost sprememb v posameznih dimenzijah 
v določeni fazi razvoja, t.j, določena asimetričnost. Po drugi strani pa je treba razvoj 
analizirati za dalj�e obdobje in ne le v določenem trenutku, saj nam dinamična analiza lahko 
poka�e bistveno drugačno sliko, kot jo ka�ejo odnosi v določenem trenutku. Zato bomo 
razlike v razvitosti obravnavali v dveh perspektivah: poleg konvencionalnih statičnih mer 
razlik v razvitosti bomo vključili �e časovno distanco kot dodatno mero teh razlik in na ta 
način prikazali �e dodaten pogled na velikost razvojnih vrzeli med Slovenijo in EU. 
 
Pri vsaki dobri strategiji je prvi element 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. 
 
Časovna distanca je v splo�nem razdalja v času med dvema dogodkoma. Statistična mera S-
distanca pa je posebna kategorija časovne distance, ki je definirana za dani nivo indikatorja. 
Za razliko od statičnih mer, ki so definirane glede na določeno časovno enoto, je S-distanca 
definirana za določeno raven indikatorja in meri razliko v času, ko primerjani enoti dose�eta 
dano raven opazovanega indikatorja. Tako določeno distanco v času (npr. �tevilo let, 
mesecev, dni, itd.) uporabljamo kot dinamično mero neenakosti med opazovanima enotama v 
istem smislu kot določeno razliko (absolutno ali relativno) v določenem trenutku uporabljamo 
kot statično mero razlik med opazovanima enotama. 
 
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. Uporaba koncepta časovne distance in njena operacionalizacija s 
pomočjo statistične mere S-distance omogočata kot dodatni instrumentarij k obstoječim 
metodam analize dodatno razumevanja problema in izbolj�ave na dveh področjih, 
konceptualnem in analitičnem.  
 
Prvič, na teoretski ravni se postavlja problem celovite ocene velikosti razlik oz. neenakosti. 
Izhaja se iz predpostavke, da ima neenakost svojo statično in svojo dinamično dimenzijo in da 
nobena od njih sama za sebe (bodisi statična razlika ali časovna distanca) ne moreta 
predstavljati adekvatne ocene celotne velikosti neenakosti. Ta naj bi bila v splo�nem neka 
ponderirana kombinacija statične in dinamične dimenzije. Drugič, za praktično uporabo ima 
S-distanca vsaj dve izredno zanimivi lastnosti. Izra�ena je v enotah časa, zato lahko 
razumljiva za vse, od ministrov in poslancev do javnosti. To je ena od idealnih lastnosti, ki naj 
jih ima nek instrument prezentacije in komunikacije. Hkrati pa je pričakovati, da bo zaradi te 
lastnosti analiza in diskusija časovnih distanc imela velik vpliv na javnost.  
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                    Graph 4.3.1    
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Dodatna prednost je lastnost, da vse dosedanje metode in rezultati (ne pa nujno tudi 
zaključki!) ostanejo nespremenjeni, saj časovna distanca dodaja novo dimenzijo in ne 
nadome�ča drugih pogledov. 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. 
 
Seveda pa je potrebno poudariti, da v dinamični komparativni analizi polo�aj lahko izgleda 
bistveno drugačen kot v konvencionalni statični analizi in da ignoriranje dinamičnih 
karakteristik v literaturi in raziskavah lahko pomeni osiroma�enje doprinosa, ki ga dru�bene 
vede lahko dajo k razumevanju razlik v razvoju in problemu neenakosti v dru�be in politiki 
re�evanja teh problemov. Ta �ir�i pojmovni in analitični pogled odpira, če �e ne more dati 
dokončnih odgovorov, �tevilna pomembna vpra�anja o percepciji razlik v razvoju in 
neenakosti, o adekvatnosti statističnih mer na tem področju ter o novih načinih povezovanja 
problemov rasti in problemov neenakosti v teoriji in praksi. Odnos med stopnjo gospodarske 
rasti in stopnjo neenakosti je eden od najpomembnej�ih in najbolj kontraverznih elementov, ki 
karakterizirajo posamezne strategije dru�benoekonomskega razvoja. 
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Grafikon 4.3.1. na poenostavljen način prikazuje obe perspektivi razlik med dvema enotama, 
ki jih potem grafikon 4.3.2 spoji v prikaz koncepta celotne stopnje neenakosti, kjer gre za 
simultano dojemanje in merjenje razlik v dveh dimenzijah (statična razlika v vrednostih 
indikatorja v določenem času in časovna distanca za določeni nivo indikatorja). Grafikon 
4.3.2. ka�e dva primera, pri obeh je vrednost indikatorja za enoto 1 za 50% večja od vrednosti 
za enoto 2 za vsa leta opazovanega razdobja. V zgornjem delu slike obe enoti rasteta po letni 
stopnji rasti 4%, v spodnjem delu pa po 1% letno. Različna stopnja rasti privede do bistvene 
razlike v oceni situacije pri dvodimenzionalnem konceptu celotne stopnje neenakosti, časovna 
distanca je v prvem primeru 10 let, v drugem pa kar 40 let. Konvencionalne relativne statične 
mere neenakosti ocenjujejo obe situaciji kot enako stopnjo neenakosti (statično razmerje 1.5, 
oziroma 50%, je v tem primeru iste stopnje rasti obeh enot enako, isto velja za Ginijev 
koeficient za primer več enot), dinamična analiza pa ju ocenjuje kot bistveno različni stopnji 
neenakosti. �e ta poenostavljeni primer omogoča zaključek, da konvencionalna statična 
analiza neenakosti ne more v zadovoljivi meri prikazati kompleksne realnosti v dana�njem 
dinamičnem svetu. 
                                Graph 4.3.2 
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Vzemimo drug primer, ko se dinamika razvoja v določeni dr�avi spremeni. Naj se stopnja 
rasti spremeni z 2% na 4%. Tri različne mere neenakosti med opazovanima enotama (npr. bolj 
razvito področje in manj razvito področje) bodo dale tri različne zaključke celo o smeri 
spremembe. Relativne razlike bodo ostale nespremenjene, časovna distanca bo manj�a, 
absolutne razlike pa večje. Lahko se predstavljamo, kako bi razne politične stranke glede na 
svoje interese lahko isto objektivno situacijo prikazovale na tri različne načine. Tisti, ki bi 
�eleli argumentirati, da se ni nič spremenilo v pogledu stopnje razlik, bi se sklicevali na 
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relativno mero razlik. Drugi, ki bi �eleli pokazati, da so se stvari v tem pogledu poslab�ale, bi 
poudarjali absolutne razlike. Tretji bi lahko poudarjali časovno distanco in trdili, da so se 
razlike zmanj�ale. Na stroki je naloga, da opozori na dejstvo, da je situacija bolj kompleksna 
kot se običajno prikazuje, da vsaka od teh treh mer ka�e na enega od mo�nih pogledov na 
dejansko situacijo. 
 
Kar je �e bolj pomembno, učinkovitost in neenakost sta 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).   
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4.4 Primerjava Slovenije z referenčnimi dr�avami  
 
 
Bruto domači proizvod na prebivalca 
  
 
Bruto domači proizvod je eden od najbolj pogosto uporabljenih idikatorjev za ekonomsko 
analizo in pri diskusiji ekonomske politike. Dva izvedena indikatorja � BDP per capita in 
stopnja rasta BDP � se uporabljata pri oceni dose�ene stopnje gospodarskega razvoja in 
rezultatov različnih razvojnih strategij in politik. Pri primerjavanju analize in indikatorjev 
postavljamo BDP per capita po kupni moči na prvo mesto, ker ta indikator predstavlja eno 
najpomembnej�ih mer za stopnjo kohezije v EU in kot tak je tudi eden od najpomembnej�ih 
kriterijev za oceno potrebe za strukturnimi fondi.  
 
Kljub pomembnosti v obeh pogledih, pri mednarodnih primerjavah in pri specifični operativni 
vlogi v okviru EU, pa je seveda potrebno opozoriti, da BDP per capita ne more igrati vloge  
edinega sintetičnega idikatorja, ki bi bil edino zveličaven kot merilo razvoja in blaginje v 
določeni dr�avi ali regiji. Prvič BDP meri ekonomsko aktivnost in ne blaginje. Blaginje ne bi 
mogli zadovoljivo meriti oziroma primerjati celo, če bi bilo mogoče zbrati popolne podatke za 
obračun dru�benega proizvoda za vsako dr�avo na podlagi istih definicij in bi jih bilo mogoče 
primerjati po kupni moči. Dru�beni proizvod namreč ne meri �tevilnih postavk, ki so 
pomembne za blaginjo v večini dru�b, kot so: distribucija dohodkov in bogastva, polo�aj pri 
zaposlitvi, varnost zaposlitve in mo�nosti za napredovanje, dostop do zdravstvenih in 
izobra�evalnih storitev, neplačanih storitev, kvaliteta okolja in klimatski pogoji (Sicherl, 
1995). Drugič, ker sta razvoj in blaginja več dimenzionalna pojma, se bodo posamezni 
elementi razvoja in blaginje razlikovali med seboj in zato je pričakovati, da  bo pri analizi 
večjega �tevila ekonomskih in socialnih indikatorjev velikost razlik med Slovenijo in EU pri 
večini teh indikatorjih manj�a kot pri indikatorju BDP na prebivalca. Tak zaključek je izhajal 
tudi iz primerjave stopnje razlik med centralno in vzhodnoevropskimi dr�avami v tranziciji in 
EU na začetku tranzicije (Sicherl, 1999b).  
 
Ko primerjamo dr�ave med seboj, se najbolj pogosto primerjata dva aspekta: razlike v nivoju 
BDP na prebivalca  in razlike v stopnji gospodarske rasti oziroma v stopnji rasti BDP na 
prebivalca. Tudi same razlike v nivoju BDP na prebivalca lahko primerjamo na več načinov, 
konvencionalno se primerjajo statične razlike, to je razlike v nivojih v določenem času, ki jih 
izra�amo bodisi kot absolutno razliko, procentualno razliko ali razmerje med nivoji. V 
oddelku 4.3 smo podrobneje prikazali dodatno perspektivo primerjave BDP na prebivalca s 
pomočjo časovne distance, ko primerjamo razliko v času ko sta primerjani dr�avi dosegli isti 
nivo indikatorja BDP na prebivalca. Tabela 4.4.1 ka�e indeks nivojev BDP na prebivalca (po 
kupni moči) za obdobje 1993-1998 za dr�ave EU15 in dr�ave kandidatke iz centralne in 
vzhodne Evrope, pri čemer je baza vrednost za EU15 za vsako posamezno leto.  
 
Pozicija Slovenije po tej primerjavi je jasna: uvr�ča se pribli�no skupaj s Portugalsko in 
Grčijo, nekoliko ni�je od �panije, ter vi�je od vseh deset analiziranih pridru�enih članic. V 
letu 1988 je bila vrednost tega indikatorja za povprečje EU15 47 % vi�ja kot v Sloveniji, v 
Avstriji pa 68 % vi�ja kot v Sloveniji. Primerjava med letom 1993 in letom 1998 ka�e, da sta 
Irska in Finska, ki sta bili v letu 1993 �e opazno ni�je kot povprečje EU15, to povprečje v letu 
1998 �e presegli. Tako lahko Slovenijo glede na EU smiselno primerjamo s tremi nivoji: 
povprečje za EU15, podpovprečno skupino, ki jo sedaj sestavljajo �panija, Portugalska in 
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Grčija, ter določeno skupino dr�av EU15, ki se nahajajo bistveno nad povprečjem (Avstrija 
kot na�a soseda bi lahko veljala v določenem smislu kot reprezentant te skupine). 
 

Tabela 4.4.1 Relativne razlike v BDP per capita (po kupni moči) 1993-1998, EU15=100 

    1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1 LUX 164 168 168 163 166 169 
2 DAN 109 111 113 114 115 116 
3 BEL 115 115 114 113 113 112 
4 AUT 112 112 111 113 112 114 
5 DEU 108 110 110 111 110 110 
6 FRA 108 107 107 105 104 99 
7 NED 103 104 107 104 105 113 
8 ITA 101 102 103 102 101 101 
9 SVE 98 99 101 100 98 99 
10 UK 99 99 96 98 100 102 
11 FIN 91 91 96 96 99 102 
12 IRL 83 88 93 93 96 102 
13 ESP 78 77 77 77 78 78 
14 PRT 68 70 70 70 71 71 
15 GRE 64 65 67 68 69 67 
16 EU15 100 100 100 100 100 100 
17 SLO 62 64 65 67 68 68 
18 CZE   60 62 64 63 60 
19 SVK 40 41 43 45 47 46 
20 HUN 45 45 45 46 47 48 
21 POL 33 34 36 38 40 36 
22 EST 32 31 32 34 37 36 
23 ROM 30 31 32 34 31 29 
24 LIT     28 29 30 31 
25 LAT 25 25 25 26 27 27 
26 BG 28 28 28 25 23 23 

Vir: Eurostat (1998), Statistics in Focus, Economy and Finance, 28/1998 za 1993-1997, Eurostat 
(2000), ibid., 7/2000 in 11/2000 za 1998 

 
Za kazalec BDP na prebivalca je mogoča tudi primerjava, ko so nacionalne vrednosti 
prevedene na mednarodno primerljive enote po menjalnem tečaju. Ta primerjava je seveda 
bolj problematična,    
 
Druga mogoča primerjava razlik med dr�avami v BDP na prebivalca po kupni moči je 
primerjava časovnih distanc. Metodolo�ka razlaga je podana v oddelku 4.3. Način 
izračunavanja in rezultati take primerjave za leto 1998 za centralno in vzhodnoevropske 
pridru�ene članice so nazorno prikazani v grafikonu 4.4.1. Na levi strani grafikona je podana 
časovna serija indikatorja BDP na prebivalca za povprečje EU15 (vrednost za leto 1998=100). 
Za posamezno pridru�eno članico vzamemo vrednost indikatorja za leto 1998 in posku�amo v 
seriji povprečja EU15 ugotoviti tisto leto, ko je EU15 imela ta nivo indikatorja. Slovenija je 
npr. v letu 1998 dosegla nivo 68 % povprečja EU15. Zato gledamo v časovni seriji za 
povprečje EU15 kdaj je to povprečje doseglo 68 % vrednosti povprečja EU15 v letu 1998. To 
se je dogodilo pribli�no v letu 1980, kar pomeni da zna�a časovna distanca za preteklo 
obdobje 18 let. Podobno so izračunane časovne distance za Če�ko 22 let, Mad�arsko 29 let, 
Slova�ko 30 let, Poljsko 34 let in Estonijo 36 let. Vrednosti za Romunijo, Litvo, Latvijo in  
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Bolgarijo na ta način ni mogoče bolj določeno izračunati, ker je v časovni seriji za povprečje 
EU15 za leto 1960 vrednost zna�ala 32 % vrednosti za leto 1998, zato za te dr�ave ni 
preseči�ča po letu 1960, kar pomeni, da njihov nivo BDP na prebivalca v letu 1998 zaostaja 
za povprečjem EU15 vsaj 38 let.  
 
Te rezultate za časovno distanco za leto 1998 lahko ponazorimo v grafikonu 4.4.2, kjer so 
narisane vrednosti tako za vse dr�ave EU15 kot tudi za �est dr�av pridru�enih članic, za katere 
časovna distanca ne zna�a več kot 35 let. Jasno se vidi, da se vse druge dr�ave EU15, razen 
Luxemburga na eni strani, in �panije, Portugalske in Grčije na drugi strani, nahajajo blizu 
povprečja EU15; Slovenija pa je edina dr�ava od pridru�enih članic, katere časovno 
zaostajanje zna�a manj kot 20 let, blizu je �e Če�ka z 22 leti časovne distance.  
 
Grafikon 4.4.3 pa predstavlja odstopanja za indikator BDP na prebivalca po kupni moči od 
povprečja EU15 za leto 1998 v dveh dimenzijah: v navpični smeri so prikazane procentualne 
razlike od povprečja EU15 v letu 1998, v vodoravni smeri pa časovne distance, pri čemer se 
na levi strani grafikona nahajajo dr�ave, ki izkazujejo časovno prednost pred povprečjem 
EU15 na desni strani pa dr�ave, ki imajo časovni zaostanek glede na to povprečje. Taka 
dvodimenzionalna predstavitev nazorno ka�e kombinacijo konvencionalnih statičnih razlik v 
določenem času (v tem primeru za leto 1998) in časovnih distanc, ki so izračunane kot razlike 
v času ko sta primerjani enoti dosegle isti nivo analiziranega indikatorja. Tako za enajst dr�av 
EU lahko rečemo, da so po tem indikatorju zelo blizu, saj se med seboj ne razlikujejo več kot 
20 %, kadar razlike merimo v odstotkih kot relativni meri, oziroma ne več kot 6 let, če razlike 
merimo v času za dani nivo indikatorja. Lahko bi rekli, da se naslednja skupina dr�av, ki se po 
tem indikatorju �e bistveno razlikuje od povprečja nahaja pod povprečjem za 20 % do 40 %, 
oziroma v času zaostaja za 11 let (�panija) do 19 let (Grčija) oziroma do 22 let (Če�ka). 
Mad�arska in Slova�ka pa sta v letu 1998 na nivoju, ki je ni�ji od 50 % povprečja EU15 in 
zaostajata za okoli 30 let.  
 
Na ta način smo v dveh dimezijah osvetlili velikost razvojnih razlik med dr�avami EU15 in 
pridru�enimi članicami iz centralne in vzhodne Evrope za indikator BDP na prebivalca, ki 
ima v praksi vodilno vlogo pri ocenjevanju razlik v razvoju kakor tudi pri ocenjevanju 
ekonomske kohezije. S stali�ča Slovenije je seveda tudi zanimivo, kaj se je dogajalo s 
članicami EU, ki so bile pod povprečjem skupnosti. Tukaj prikazujemo samo razvoj v letih 
1993-1998, za katere daje Eurostat primerljive podatke tudi za analizirane pridru�ene članice. 
V letu 1993 sta bili Irska na nivoju 83 % in Finska na nivoju 91 % povprečja EU15, v letu 
1998 sta se obe �e dvignili na 102 % povprečja. Tabela 4.4.2 ka�e razvoj razlik gledan skozi 
časovne distance.  
 
Značilnost vseh dr�av EU, ki so se v večini opazovanih 6 let nahajale pod povprečjem EU15, 
je skraj�alo časovno zaostajanje za povprečjem, pri čemer sta izredne rezultate dosegli Irska 
in Finska. Časovno zastajanje je za primer Irske v letu 1993 zna�alo �e skoraj 9 let, v letu 
1998 pa je Irska �e presegla povprečje EU15; časovno zaostajanje za primer Finske v letu 
1993 zna�alo 5 let, v letu 1998 pa je prav tako �e presegla povprečje EU15. Iz tega sledita dva 
zaključka. Prvič, glede na indikator BDP na prebivalca so se tako statične razlike kot časovne 
distance v EU zmanj�evale, kar je v izrazoslovju EU pomenilo povečanje ekonomske 
kohezivnosti. Od prikazanih �estih pridru�enih članic pa je po teh podatkih samo Slovenija 
zni�ala časovno distanco v primerljivem obsegu s prikazanimi članicami EU seveda pa 
bistveno manj kot Irska in Finska. Drugič, kot je bilo v oddelku 4.3 �e razlo�eno, potrebno je 
ločevati časovno distanco gledano za nazaj, ki je statistična mera izračunana na osnovi �e 
znanih podatkov za preteklost, in projekcije časovne distance, ki bazirajo na predpostavkah  
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oziroma scenarijih o razvoju prihodnosti. Primera Irske in Finske jasno ka�eta, da časovna 
distanca gledana za nazaj ne pomeni avtomatsko predpostavko o času, ki je potreben, da 
dr�ava pod povprečjem dose�e sedanji nivo povprečja ali pa se celo z njim popolnoma 
izenači. Ta čas, ki je potreben za doseganje sedanjega nivoja neke enote, zavisi od začetne 
razlike in od stopnje rasti indikatorja za podpovprečno enoto. Če torej podpovprečna enota 
raste bistveno hitreje od povprečja, se bodo relativne razlike zmanj�evale in običajno se bo 
zmanj�evala tudi časovna distanca.  
 
Table 4.4.2 Lag in time (years) behind the EU15 average for GDP per capita for below the 
average member countries and candidate countries (1993-1998) 

  Time distance for GDPpc (ppp) in years Change 
   

Country 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998-1993 
        

EUR15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
        

SVE 2.8 0.8 -0.1 0.7 1.2 0.4 -2.4 
UK 2.4 0.6 1.8 1.1 0.2 -0.4 -2.8 
FIN 5.2 5.6 1.5 2.1 0.7 -0.4 -5.6 
IRL 8.6 6.5 5.3 5.0 0.7 -0.4 -9.0 
ESP 11.8 12.5 11.5 11.3 11.1 11.0 -0.8 
PRT 17.9 18.1 18.3 18.9 18.7 14.5 -3.4 
GRE 20.4 18.9 19.2 18.7 18.4 19.2 -1.2 

        
SLO 21.1 21.0 19.4 18.8 18.5 18.4 -2.7 
CZE 22.3 22.2 22.1 20.3 21.1 22.6 0.3 
SVK 30.8 30.7 30.3 29.6 29.0 29.9 -0.9 
HUN 28.4 28.7 29.1 28.9 29.0 28.8 0.3 
POL   34.0 33.4 32.9 33.9 -0.1 
EST    35.7 34.4 35.4 -0.3 

 
Mogoče pričakovane spremembe v časovni distanci za pridru�ene članice glede na sedanje 
povprečje EU15 so prikazane v grafikonu 4.4.1. V tem grafikonu so na desni strani prikazani 
scenariji, kjer bi BDP per capita v teh dr�avah nara�čal po 4 % letno, povprečje EU15 pa po 2 
% letno. Seveda bi lahko za ilustracijo izbrali druge scenarije, za to pa bi potrebovali 
realistične in preverjene razvojne programe za vse opazovane dr�ave. Ilustracija v tem 
grafikonu ka�e, da bi po tej predpostavki Slovenija dosegla nivo EU15 za leto 1998 v letu 
2008, za ta nivo bi potem časovna distanca zna�ala pribli�no 10 let. Take predpostavke bi 
zmanj�ale tudi časovne distance za druge kandidatke, vendar bi časovno zaostajanje za primer 
Mad�arske in Slova�ke �e vedno zna�alo nekaj manj kot 20 let in za primer Poljske 24 let. 
Bistveno bolj�i rezultati bi bili potrebni, če bi hoteli �e hitreje zmanj�ati časovna zaostajanja. 
Pri tem velja opozoriti, da gre �e vedno za časovne distance med leti, ko primerjani enoti 
dose�eta isti izbrani nivo indikatorja in ne za popolno izenačitev vrednosti indikatorja v istem 
času. Če bi �eleli pri isti predpostavki, to je da indikator za Slovenijo raste po 4 % letno in 
indikator za EU15 po 2 % letno, oziroma da zna�a razlika v stopnji rasti indikatorja 2 % letno, 
potem bi Slovenija rabila skoraj 20 let, da se po tem scenariju popolnoma izenači s takratnim 
povprečjem EU15. Taki izračuni bi se seveda v tem času �e spremenili, ko bi pri�lo do vstopa 
nekaterih sedanjih pridru�enih članic in bi seveda tudi povprečje raz�irjene EU zna�alo manj 
kot pa povprečje EU15.  
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Zaposlenost in nezaposlenost 

 

Problem zaposlenosti in nezaposlenosti je eden od osnovnih razvojnih problemov. 
Gospodarsko blagostanje lahko dose�emo le z ustvarjanjem več in bolj�ih delovnih mest. 
Polo�aj v Sloveniji se je v tem pogledu v času tranzicije spremenil �e bolj kot pri proizvodnji. 
Velika stopnja nezaposlenosti je predvsem rezultat slabih podjetni�kih sposobnosti 
managerjev in dr�ave ter stanja v biv�i Jugoslaviji. Tedaj je Slovenija kot najbolj razvita 
republika imeli ni�jo kvalifikacijsko strukturo v dru�benem sektorju kot Jugoslavija v 
povprečju (Sicherl, 1990). Ni bilo motivacije, niti na strani direktorjev niti na strani 
zaposlenih, da se zvi�a kvalifikacijska raven. Stopnja aktivnosti je sedaj okoli povprečja EU, 
kljub večjemu dele�u delovnosposobnega prebivalstva v Sloveniji glede na  EU. Slovenija je 
izločila znaten del delovnosposobnega prebivalstva iz aktivnega prebivalstva, z 
odgovarjajočimi dolgoročnimi posledicami za dru�beno kohezivnost. Največje odstopanje od 
povprečja za 47 dr�av v �tudiji IMD je pri indikatorju dele� zaposlenosti v dr�avnem sektorju, 
ki zna�a v Sloveniji okoli 42%, povprečje pa je 16%. Torej je zaposlenost preveč 
skoncentrirana v dr�avnem sektorju. 
 

V času tranzicije je pri�lo do velikih sprememb v zaposlenosti in nezaposlenosti. Medtem ko 
je dejanska delovna sila zna�ala v letu 1988 960 tisoč, je v letu 1996 �tela le �e 858 tisoč, torej 
se je v kratkem obdobju zmanj�ala za 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, in potem upadlo v letu 2000. 
Pomembno je padla tudi zaposlenost pri čemer velik upad zaposlenosti v agregatu prikriva 
dejstvo, da so različna podjetja zaposlovala zelo različno. Nekdanja velika podjetja so 
izgubila nad 300 tisoč delovnih mest, nova delovna mesta pa so nastala predvsem v novih 
majhnih podjetjih, in v manj�em �tevilu podjetij, ki so iz�la iz starih podjetij (Sicherl, Vahčič, 
1999). 
 
Pomen zaposlenosti in nezaposlenosti ima dva glavna 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.  
 
Medtem ko je stopnja registrirane zaposlenosti �e vedno visoka pa je stopnja zaposlenosti po 
definiciji ILO okoli 7 %, kar je nekaj manj od povprečja EU15. Slovenija pa bistveno izstopa 
po visokem dele�u nezaposlenih (več kot 50 %), pri katerih traja nezaposlenost �e več kot 12 
mesecev. Ta dele� je od primerjanih dr�av vi�ji le v Italiji. Druga značilnost polo�aja na trgu 
delovne sile je ta, da imamo eno od najvi�jih stopenj participacije za starostno skupino 25-54 
let, in eno najmanj�ih stopenj participacije v starostni skupini 55-64 let, kakor tudi v starostni 
skupini 15-24 let. Medtem ko zadnji podatek lahko daje upanje, da se je izostala skupina 
odločila za podalj�ano �olanje, je izredno nizka stopnja participacije v starostni skupini 55-64 
let, eden od pomembnih problemov, da ne znamo uporabiti pomemben del populacije (Kajzer 
A., Skledar �., Kraigher T., Kovačič S., (2000). 
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Investicije 

 

Eden od osnovnih faktorjev gospodarske rasti je kapital. Čeprav je jasno, da je kapitalna 
opremljenost zaposlenih v Sloveniji ni�ja kot v povprečju EU15, je to te�ko izraziti v 
zadovoljivih primerjalnih podatkih, ker v Sloveniji nimamo časovne serije podatkov o 
vrednosti osnovnih sredstev v stalnih cenah (ki je obstojala za jugoslovanske republike do 90-
ih let) in ki bi bila primerljiva z ocenami osnovnih sredstev v dr�avah EU. Zato se v 
primerjalnih analizah uporablja indikator dele� fiksnih investicij v bruto domačem proizvodu, 
ki pa ka�e le relativno podobo investicijskih vlaganj glede na BDP, ne pa tudi direktne ocene 
rasti fiksnega kapitala kot ene aproksimacije rasti kapacitet gospodarstva. 
 

Po velikem padcu investicij v tranzicijski depresiji je dele� fiksnih investicij v BDP v 
Sloveniji začel nara�čati in je dosegel 24 %. Kot ka�e tabela 4.4.3, je ta vrednost večja od 
povprečja za EU15, ki zna�a 20 %. Vi�je vrednosti od teh dr�av ima Portugalska s 33 %, 
Grčija z 29 % in Avstrija s 25 %. Vendar je potrebno ta podatek relativizirati, da ne bi pri�lo 
do napačnih ocen o velikosti ustvarjanja kapacitet slovenskega gospodarstva. Prvič, taka 
stopnja dele�a fiksnih investicij v BDP �e ne pomeni nujno, da je tudi stopnja rasti fiksnih 
fondov vi�ja od tiste v drugih dr�avah EU15. Drugič, z ozirom na to, da je vrednost na�ega 
BDP na prebivalca bistveno ni�ja od velike večine dr�av EU15, tudi povečani dele� fiksnih 
investicij v BDP ne pomeni, da so investicije na prebivalca pri nas večje. Tretjič, ker so v 
manj razvitih dr�avah stro�ki investicij večji kot v razvitej�ih dr�avah, je tudi je tudi dejanski 
dele� fiksnih investicij v BDP manj�i (in v razvitej�ih dr�avah večji) kot so vrednosti v tabeli 
4.4.3. Če tudi investicije obračunamo po kupni moči, so npr. fiksne investicije na prebivalca v 
Sloveniji le 48 % vrednosti za Avstrijo, medtem ko dru�beni proizvod na prebivalca dosega 
60 % vrednosti za Avstrijo (OSZA 1997). Z drugimi besedami, medtem ko sedanja vrednost 
dele�a fiksnih investicij v BDP v Sloveniji izgleda v primerjavi z evropskim okoljem 
primerna in je morda s stali�ča stopnje varčevanja �e precej�nja, glede na za�eljene 
spremembe v rasti kapacitet ni nobenega razloga za pretirano samozadovoljstvo, da o strukturi 
investicij ne govorimo.  
 

Tabela 4.4.3 Dele� fiksnih investicij v bruto domačem proizvodu za dr�ave EU15 in Slovenijo 
 LUX DAN BEL AUT DEU FRA NED ITA SW UK FIN IRL ESP PRT GRE EU15 SLO 

1995 21.9 15.6 18.3 24.3 22.0 18.9 19.9 17.8 16.1 17.5 16.6 15.1 21.9 27.8 22.4 19.6 21.4 
1996 21.4 16.4 18.2 24.5 21.5 18.5 20.5 17.9 16.5 17.5 17.3 16.1 21.6 29.0 23.8 19.5 22.6 
1997 23.7 17.5 18.5 24.9 21.3 18.2 20.8 18.0 15.5 17.3 18.8 16.9 21.6 31.3 25.5 19.5 23.5 
1998 21.8 17.4 18.8 25.1 21.0 18.4 20.9 18.3 15.9 17.7 19.6 17.6 22.5 32.3 26.8 19.7 23.9 
1999 22.6 17.8 19.2 25.4 21.3 18.7 21.3 18.9 16.3 18.1 20.4 18.3 23.3 33.3 28.7 20.1 24.9 

Vir: Eurostat in UMAR 

 

Izvoz in uvoz na prebivalca 

 

Slovenija je pri pospe�evanju rasti kot majhna dr�ava nujno odvisna od zunanjega trga. Zato 
je eno bistvenih gonil gospodarskega razvoja, tako direktno kot indirektno, uspe�no 
uveljavljanje na svetovnem trgu dobrin in storitev. Dele� izvoza in uvoza v BDP je visok, kar 
je značilno za majhne dr�ave. Bolj relevantna za na� razvoj pa je ocena vrednosti izvoza na 
prebivalca  ter dinamika in kvaliteta tega izvoza. Mednarodne komparacije ka�ejo, da 
predstavljata dinamika in kvaliteta na�ega izvoza eno od bistvenih razvojnih vrzeli. 
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Glede na povprečje EU15 razlika v izvozu blaga na prebivalca ni zelo velika, vrednost za 
povprečje EU15 je v letu 1999 večja za 27 %, časovna distanca pa zna�a 3 do 4 leta. Vendar 
taka primerjava ni najbolj�a. Povprečje EU15 vključuje tudi vse velike dr�ave v skupnosti, za 
nas pa je bolj smiselno primerjati izvoz blaga na prebivalca z nekaterimi manj�imi dr�avami v 
EU. Tu pa se poka�e velik zaostanek Slovenije. Tako je npr. izvoz blaga na prebivalca v Irski, 
Luxemburgu in Belgiji vsaj trikrat vi�ji kot v Sloveniji, v Holandiji, Danski, Finski, �vedski 
pa vsaj dvakrat vi�ji. Edine dr�ave v EU, ki imajo ni�ji izvoz blaga na prebivalca kot 
Slovenija, so �panija, Portugalska in Grčija, ki pa imajo vse tri velike prihodke od turizma. 
Grafikon 4.4.4 jasno ka�e na velike zaostanke Slovenije v tem indikatorju. Tako je npr. 
vrednost tega indikatorja za Slovenijo za leto 1999 Luxemburg dosegel �e pred letom 1960, 
torej je časovna distanca več kot 40 let. Velike so časovne razlike tudi za Belgijo (27 let), 
Holandijo (23 let), �vedsko in Dansko (16 let), Irsko (12 let) in Avstrijo (skoraj 10 let). 
 
Na uvozni strain so razlike nekoliko manj�e, v zadnjem letu pa se je izpostavil �e resen 
problem povečevanja deficita v trgovinski bilanci. Pri uvozu blaga na prebivalca je povprečje 
EU15 za 15 % večje od vrednosti indikatorja za Slovenijo in Slovenija zaostaja za okoli 2 leti. 
Tudi pri uvozu na prebivalca so tako statične razlike (Luxemburg ima naprimer pet krat večjo, 
Belgija, Irska in Holandija, Avstrija in �vedska pa okoli dvakrat večjo vrednost tega 
indikatorja) kot časovne distance �e vedno zelo izrazite (glej grafikon 4.4.5) in podobne tistim 
pri izvozu blaga na prebivalca. Odprtost gospodarstva Slovenije, merjena po dele�u izvoza 
oziroma uvoza blaga v bruto domačem proizvodu, je sicer visoka, vendar je to logična 
posledica velikosti dr�ave. Odprtost gospodarstva Slovenije, merjena z izvozom oziroma 
uvozom blaga na prebivalca, pa je majhna, pod povprečjem EU15 in daleč za primerljivimi 
majhnimi dr�avami EU razen mediteranskih dr�av.  
 
Prav tako je zaskrbljujoča dinamika izvoza. Na osnovi podatkov Eurostata in EBRD je 
zanimivo primerjati Slovenijo z dvema dr�avama v EU15, ki so nam med drugimi lahko za 
primer pomembnosti izvoza za pospe�evanje gospodarske rasti in obe tudi spadata v skupino 
manj�ih dr�av. Če vzamemo za osnovo leto 1989, zna�a indeks dinamike BDP za Irsko do leta 
1998 194, Finske 112 in Slovenije 103.Tudi če upo�tevamo problem ocene izvoza Slovenije 
za leto 1989 v mednarodnih publikacijah, sta indeksa 300 za Irsko in 194 za Finsko daleč nad 
performancami Slovenije, ne glede na probleme s podatki. Če se torej primerjamo s 
primernimi zgledi tudi v EU15, da ne govorimo o nekaterih bolj dinamičnih delih sveta kot je 
EU15 v povprečju, je zaključek jasen: na�i izvozni cilji in rezultati morajo biti bistveno vi�ji 
od dosedanjih dose�kov. Očitno je, da je odprtost Slovenije premajhna glede na primerljive 
uspe�ne dr�ave, skupaj z dinamiko in kvaliteto na�ega izvoza predstavlja to eno od bistvenih 
razvojnih vrzeli. 
 

Makroekonomska stabilnost 

 
Gledano v celoti, je Slovenija v samostojni dr�avi uspela zagotoviti ugodno makroekonomsko 
stabilnost. V prvih letih je s hitro prodajo dru�benih stanovanj pridobila pomembna devizna 
sredstva in prihranke, ki so pomagala premostiti velik preobrat v tr�ni situaciji in 
preskrbovalnih verigah. Modra politika Banke Slovenije je preprečevala velika nihanja v 
gospodarstvu, zlasti s kontrolo kapitalskih tokov iz tujine. Tako smo se lahko izognili velikim 
nihanjem, ki so prizadele precej�nje �tevilo tranzicijskih dr�av v Vzhodni in Centralni Evropi. 
Tako samostojno razmi�ljanje, čeprav pod stalnimi kritikami misij MMF in nekaterih 
pritiskov iz EU, sedaj dobiva potrditev tudi z ekonomskimi raziskavami v Svetovni banki.  
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Raziskava (Easterly, Islam, Stiglitz, 1999), ki jo je predstavil glavni ekonomist Svetovne 
banke J. Stiglitz na svetovnem kongresu ekonomistov v Buenos Airesu letos avgusta, izvaja 
zaključek, da ima odprtost trga kapitala lahko različne učinke in da je v nekaterih dr�avah v 
razvoju pospe�evala fluktuacije v gospodarski aktivnosti. V sedanjem trenutku je poleg 
problema inflacije tudi nevarnost odpiranja vrzeli v plačilni bilanci in je v Sloveniji ta vrzel �e 
bistveno narasla v letu 1999. 
 
Kolikor je makroekonomska stabilnost delovala pozitivno, prav toliko pa je potrebno 
poudariti, da so vse na�e vlade delale napako v tem, da so makroekonomsko stabilnost izgleda 
smatrale tako za potreben kot zadosten pogoj za gospodarski razvoj. Makroekonomska 
stabilnost je potreben, ne pa tudi 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.  
 

Izbrani socialni indikatorji 

 

Socialni razvoj seveda obsega mnogo komponent, ki pa jih tu ni mogoče obdelati. 
Najelementarnej�i indikator stanja na tem področju je pričakovana �ivljenjska doba. Pri tem 
indikatorju se postavlja pomembno vpra�anje, kako oceniti velikost vrzeli med Slovenijo in 
članicami EU  tako pri tem konkretnem indikatorju kakor tudi pri primerjavi tega področja z 
indikatorji na drugih področjih. V tem pogledu obstoja velika razlika med pojmovanjem 
velikosti razlik na podlagi konvencionalne statične analize, ki običajno izra�a velikost razlik s 
pomočjo odstotkov razlike v določenem trenutku, in na podlagi časovne distance. Teoretska 
razlaga je navedena na drugem mestu, v tem konkretnem primeru pa se vidi povsem drugačen 
kvalitativen zaključek �e posebej v primerjavi z razlikami pri drugih indikatorjih, če 
uporabimo eno ali drugo metodo opazovanja. Tako npr. za pričakovano �ivljenjsko dobo 
�ensk je vrednost indikatorja za povprečje EU15 za leto 1998 samo za 2 % vi�ja od vrednosti 
za Slovenijo, medtem ko je npr. vrednost indikatorja BDP na prebivalca vi�ja za 47 %. 
Primerjava odstotkov daje varljivo sliko, da je vrzel pri indikatorju BDP na prebivalca 
velikokrat večja kot pri pričakovani �ivljenjski dobi �ensk. Ko pa gledamo časovno distanco 
ta zna�a v primeru Slovenije in povprečja EU15 18 let za BDP na prebivalca in 12 let za 
�ivljenjsko dobo �ensk. 
 
Grafikona 4.4.6 in 4.4.7 prikazujeta časovne distance za vrednost indikatorja pričakovana 
�ivljenjska doba za leto 1998 v primerjavi z vsemi dr�avami EU in izbranimi pridru�enimi 
članicami.  Zaključek je jasen: Slovenija je glede pričakovane �ivljenjske dobe na repu dr�av 
EU. Tako povprečje EU15 kot večina posameznih dr�av EU je sedanjo vrednost pričakovane 
�ivljenjske dobe �ensk dosegla �e pred najmanj 10 leti. �e slab�a je situacija glede 
pričakovane �ivljenjske dobe mo�kih, v tem primeru je časovna distanca manj�a od 10 let 
samo pri 4 dr�avah EU, na �vedskem so to vrednost dosegli �e skoraj pred 30 leti. Tu gre 
očitno za razlike, ki bistveno presegajo razlike v materialnem standardu, �ivimo torej 
nezdravo in pod pritiski v dru�bi, saj te vrednosti 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.   
 
Grafikon 4.4.8 prikazuje časovne distance med Slovenijo, dr�avami EU in izbranimi 
pridru�enimi članicami za indikator pre�ivetje dojenčkov za leto 1998. Polo�aj pri tem 
indikatorju je bistveno drugačen. Slovenija se tu nahaja na povprečju EU, polovica dr�av EU 
ima vi�jo stopnjo umrljivosti dojenčkov in torej ni�jo stopnjo pre�ivetja dojenčkov, za  
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najbolj�o dr�avo Finsko zaostajamo le 6 let, Irska pa npr. zaostaja za Slovenijo za 4 leta. 
Vidimo, da zdravstvena slu�ba in socialne razmere kljub podpovprečnemu �tevilu zdravnikov 
in �tevilo postelj v bolni�nicah na prebivalca (Han�ek M., Javornik J., Gregorčič M., 2000) 
lahko privedejo do dobrih rezultatov, ne morejo pa v zadovoljivi meri kompenzirati nekaterih 
negativnih dejavnikov v dru�bi, ki zni�ujejo pričakovano �ivljenjsko dobo. 
 
Na �alost je zelo  te�ko dobiti primerljive časovne serije za nekatere pomembne indikatorje na 
področju kvantitete in kvalitete izobra�evanja kot pomembnega faktorja za uspe�en 
gospodarski in dru�beni razvoj. Če se omejimo na statične razlike in tretjo stopnjo 
izobra�evanja, je v Sloveniji odstotek vpisanih na prebivalca ni�ji kot v preimerjanih dr�avah 
EU, vendar v zadnjih letih stalno nara�ča. Tudi dele� ljudi s tretjo stopnjo izobrazbe je ni�ji 
od večine dr�av EU (Bevc, 2000). Globalno gledano, je polo�aj Slovenije v mednarodnih 
primerjavah na področju socialnega razvoja bolj�i kot na področju konkurenčnosti 
gospodarstva: v najnovej�i publikaciji UNDP Human Development Report je Slovenija 
dosegla 29. mesto, v publikaciji IMD  The World Competitiveness Yearbook 2000 pa je 
uvr�čena na 35. mesto. Vendar je jasno, da mora Slovenija graditi svojo strategijo razvoja na 
člove�kih virih, kjer se večkrat rezlutati ne vidijo takoj, vendar je nujno v izbolj�ave na tem 
področju trajno in sistematsko vlagati.   
 
  
Telekomunikacije in informacijska infrastruktura 

 

Spremembe v informacijski tehnologiji in globalizacija bistveno spreminjata pogoje 
gospodarjenja in �ivljenja. Pomen teh sprememb in smer potrebnih sprememb v Sloveniji je 
obravnavan v oddelku 2.2. Osnovni problem je seveda sprememba v načinu mi�ljenja, 
vodenja in povezovanja na vseh nivojih. Kako bomo uspeli pretvoriti potencialne mo�nosti v 
dejanske rezultate bo zaviselo od vsebine sprememb. V tem oddelku tega pomembnega 
problema ne bomo obravnavali. Na kratko bomo analizirali samo nekatere indikatorje 
opremljenosti s telekomunikacijsko infrastrukturo, ki je potreben pogoj, da lahko potem 
kreativno uporabimo nove mo�nosti informacijske dru�be. 
 
Pri tem velja opozoriti, da kljub velikemu pomenu, ki ga to področje zavzema v 
gospodarskem in dru�benem �ivljenju, vlada precej�en dvom v primerljivost metod zajemanja 
podatkov v različnih dr�avah in s tem v zadovoljivo preciznost mednarodnih baz podatkov. 
Za ilustracijo polo�aja Slovenije na tem področju bomo analizirali kvantitativne odnose za tri 
indikatorje: časovne distance in statične razlike pri stacionarnih telefonih na prebivalca, pri 
mobilnih telefonih in pri internet stre�nikih na prebivalca (glej tudi Faleskini, Per�in, 2000). 
 
Časovne distance so prikazane v grafikonih 4.4.9, 4.4.10 in 4.4.11. Pri �tevilu stacionarnih 
telefonov na prebivalca Slovenija zaostaja za vsemi dr�avami EU, za povprečjem EU za 12 
let, na �vedskem pa so imeli to vredost indikatorja �e pred 30 leti. Pri mobilnih telefonih 
dele� gospodinjstev v Sloveniji v zadnjem letu izjemno hitro nara�ča, vendar je Slovenija v 
decembru 1999 �e vedno bila v zadnji skupini dr�av EU v tem pogledu. Izjemno visoka 
stopnja rasti tega indikatorja v vseh primerjanih dr�avah pa pomeni, da so časovne distance 
izjemno majhne, celo za vodečo Finsko Slovenija zaostaja za pribli�no 3 leta.  
 
Pomemben indikator je tudi �tevilo internet stre�nikov na prebivalca. V avgustu 1999 po 
mednarodnih podatkih Slovenija zaostaja za povprečjem EU15 za okoli 70 % in pribli�no za 2 
leti. Nekateri domači podatki sicer ka�ejo bolj�o sliko, vendar izgleda, da se je polo�aj 
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 Slovenije v času začel poslab�evati. Slovenija se je hitro začela vključevati v trende hitre rasti 
informacijske infrastrukture, vendar z neenakomernimi rezultati. Bistvo problema je seveda 
uporaba nove tehnologije.Vendar �e analiza npr. indikatorja 'internet hosts per capita' za 
obdobje 1993-avgust 1999 poka�e, da je v letu 1996 Slovenija bila �e v ugodnem polo�aju, 
zaostajala je le 3 leta za Finsko, ki je bila vodilna dr�ava v Evropi in pred polovico dr�av EU. 
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, prehitele bi nas vse 
dr�ave EU razen Portugalske in �tiri dr�ave kandidatke. Čeprav so mednarodni podatki o tem 
indikatorju problematični (Vehovar, 1999), je tak mo�en scenarij dovolj dramatičen, da 
zahteva takoj�njo reakcijo dr�ave v dveh smereh: potrebno je pripraviti podrobno analizo 
stanja in odgovoriti na vpra�anje, ali si Slovenija res lahko privo�či odsotnost jasne strategije 
razvoja na tako pomembnem področju in prepusti razvoj spontanim gibanjem. 
 
Upočasnitev teh trendov je sicer mogoče gledati kot rezultat prehoda skozi določeno fazo 
spontanega razvoja. Vendar to s stali�ča strategije razvoja Slovenije ne more biti sprejemljiv 
scenarij. Razvoj informatike v �olah je pozitivna aktivnost, drugače pa je zaslediti odsotnost 
aktivne politike na tem kot na mnogih drugih področjih. To je tipičen primer potrebnih 
defenzivnih investicij: investirati moramo zato, da vsaj odločilno ne zaostajamo za dogajanji v 
svetu; �ele potem bomo lahko diskutirali koliko hitreje bi morali teči, da bi si pridobili kak�no 
komparativno prednost. Trend v svetu je jasno izra�en v  sloganu na neki Intelovi konferenci: 
'Every business=E-business, every home=E-home'. To sicer ne bo jutri, je pa očitno ena od 
velikih nevarnosti in prilo�nosti, ki se je verjetno vlada in gospodarstvo ta čas ne zavedata 
dovolj. 
 
Primerjava večjega �tevila indikatorjev 
 
 
Za oceno izhodi�čnega polo�aja Slovenije ni pomembno samo primerjati vrednosti 
indikatorjev med primerjanimi dr�avami za posamezna področja, ampak je tudi pomembno 
ocenjevati velikost razlik in razvojnih vrzeli glede na EU med raznimi področji. 
 

Table 4.4.4 Magnitude of development gaps between Slovenia and EU15, Austria, Ireland, 
Finland, Spain, Portugal and Greece as measured by time distance in years 

(Slovenia=0, for time distance: -time lag of Slovenia, + time lead of Slovenia) 
Indicator    EU15 AUT IRL FIN ESP PRT GRE 

1 GDP per capita (ppp)  -18 -20 -7 -17 -7 -1 1 
2 GDP per employed  -17 -15 -8 -9 -12 5 0 
3 Exports per capita  -3 -10 -12 -8 5 8 15 
4 Imports per capita  -2 -12 -10 -5 4 2 8 
5 Share of working population 8 7 10 8 6 7 7 
6 Life expectancy (female) -12 -9 -2 -10 -18 -1 -11 
7 Infant survival rate  0 -2 4 -6 3 4 3 
8 Telephones per capita -12 -12 -2 -17 -4 -2 -9 
9 Mobile phones per capita 0 -1 -1 -3 0 -1 0 
10 Internet hosts per capita -2 -2 -1 -4 1 2 3 
11 Cars per capita  -8 -7 5 0 -1 -2 9 
12 Emissions CO2 per capita 6 26 19 29 -1 -2 5 

Source: own calculation 
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V tem oddelku bomo med seboj primerjali nekatere indikatorje, ki smo jih obravnavali pri 
diskusiji posameznih področij in za katere imamo na razpolago pribli�no primerljive časovne 
serije, tako da lahko razlike med posameznimi dr�avami za te indikatorje primerjamo tako v 
odstotkih v določenem času, kot časovnih distancah za določeni nivo indikatorja. Tabela 4.4.4 
ka�e osnovne rezultate za 12 indikatorjev za časovne distance. Kriterij za izbiro referenčnih 
dr�av je sledeč: prvič, primerjava s povprečjem EU15;drugič primerjava z Avstrijo kot 
pomembno sosedo in predstavnico dr�av, ki se bo BDP na prebivalca razporejajo bistveno 
nad povprečjem EU15; z Irsko in Finsko, ki predstavljata dve od najbolj dinamičnih majhnih 
dr�av v EU, ki nam v marsičem lahko pomenita koristen zgled; četrtič, primerjava s skupino 
�panija, Portugalska in Grčija, ki se po BDP na prebivalca razporejajo bistveno ni�je od 
povprečja EU. 
 
 

Table 4.4.4 Magnitude of development gaps between Slovenia and EU15, Austria, Ireland, 
Finland, Spain, Portugal and Greece as measured by percentage difference around 1998 
(Slovenia=0, positive value higher than Slovenia, negative value lower than Slovenia) 

Indicator    EU15 AUT IRL FIN ESP PRT GRE 
1 GDP per capita (ppp)  47 68 50 50 15 4 -1 
2 GDP per employed  38 48 43 38 26 -15 0 
3 Exports per capita  27 78 271 104 -29 -36 -76 
4 Imports per capita  15 95 142 43 -23 -14 -54 
5 Share of working population -4 -3 -6 -4 -2 -3 -3 
6 Life expectancy (female) 2 3 0 3 4 0 3 
7 Infant survival rate  0 0 0 0 0 0 0 
8 Telephones per capita 41 35 13 53 11 5 42 
9 Mobile phones per capita 20 82 52 161 21 69 25 
10 Internet hosts per capita 71 103 56 700 -19 -42 -45 
11 Cars per capita  22 22 -20 -2 3 11 -38 
12 Emissions CO2 per capita -26 -12 -47 -76 10 26 -18 

 
 
Tabeli 4.4.4 in 4.4.5 ter grafikoni 4.4.12 do 4.4.21 omogočajo �tevilne primerjave med 
Slovenijo in temi dr�avami za izbrane indikatorje po posameznih področjih. Seveda je 
mogoče te indikatorje dopolniti �e z drugimi indikatorji, zlasti z indikatorji za posamezna 
področja in sektorje, ki jih podrobneje obravnavajo druge raziskave razpisane v okviru 
priprave SGRS. Ker pa �e to �tevilo izbranih dr�av in indikatorjev omogoča preveliko �tevilo 
primerjav, da bi jih podrobno komentirali, se bomo o tem oddelku zana�ali predvsem na 
vizualno grafično predstavitev rezultatov, ki bodo nazorno omogočili povzemanje nekaj 
osnovnih zaključkov.  
 
Grafikon 4.4.12 nam najprej poka�e časovne distance med Slovenijo in povprečjem za EU15 
okoli leta 1998 (za večino indikatorjev se podatki nana�ajo na leto 1998 kot bazo, za nekatere 
indikatorje pa tudi na leto 1999 ali 1997, glede na razpolo�ljivost podatkov). Od 12 
prikazanih indikatorjev Slovenija za 10 indikatorjev zaostaja za EU15, za 2 pa ka�e bolj�i 
polo�aj kot povprečje EU15 (večji dele� prebivalstva v delovno sposobni dobi 15-64 let v 
celotnem prebivalstvu in manj�a emisija CO2 na prebivalca). Pri 4 indikatorjih je časovno 
zaostajanje za povprečjem EU15 večje od 10 let: 18 let za BDP na prebivalca po kupni moči, 
17 let za BDP na zaposlenega kot enega mo�nega indikatorja produktivnosti dela ter 12 let za 
pričakovano �ivljenjsko dobo (za �enske) in �tevilom stacionarnih telefonov na prebivalca. 
Ostale časovne distance so manj�e: 8 let pri �tevilu avtomobilov na prebivalca, 2-3 leta za  
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izvoz na prebivalca in uvoz na prebivalca, �tevilo internet stre�nikov na prebivalca, medtem 
ko pri mobilnih telefonih na prebivalca Slovenija zaostaja za povprečjem EU15 samo za nekaj 
mesecev.  
 
Vrzeli merjene s procentualnimi razlikami ka�ejo nekoliko drugačno sliko rangiranja področij 
po velikosti razlik. Po tem kriteriju je največja razlika v internet stre�nikih na prebivalca 
(71%), sledijo BDP na prebivalca (47%), stacionarni telefoni na prebivalca (41%), BDP na 
zaposlenega (38%), izvoz na prebivalca (27%), vse ostale razlike pa so manj�e od 25%. Tako 
npr. procentualna prednost pri indikatorju pričakovanje �ivljenjske dobe za �enske za EU15 
zna�a samo 2%. To je lep primer, kako nezadovoljivo je primerjati razvojne vrzeli samo v 
procentih ali indeksih v določenem trenutku. V tem primeru bi na osnovi konvencionalne 
analize zaključili, da razlika v pričakovani �ivljenjski dobi sploh ni noben problem. Pri analizi 
časovnih distanc pa smo videli, da je zaostanek Slovenije za EU15 v tem indikatorju kar 12 
let, kar daje povsem drugo perspektivo za percepcijo velikosti vrzeli in za ugotavljanje 
relativnega pomena posameznega področja za povečanje blaginje v Sloveniji in za 
pribli�evanje povprečju EU15. Kot je bilo v teoretsko-metodolo�kem oddelku mednarodnih 
primerjav (oddelek 4.3) argumentirano na abstraktnem nivoju, se tu na konkretnem primeru 
jasno poka�e, da lahko obstajajo velike razlike v ocenjevanju razvojnih vrzeli v določenem 
trenutku in ocenjevanju v dinamičnem kontekstu s pomočjo časovne distance.  
 
Grafikon 4.4.13 prikazuje relativno pomembnost razlik med Slovenijo in EU15 na 
posameznih področjih v obeh dimenzijah. V centru grafikona se nahaja polo�aj Slovenije 
okoli leta 1998. V navpični smeri od centra grafikona so prikazane procentualne razlike med 
vrednostmi za EU15 in Slovenijo (ki so navedene v tabeli 4.4.5), kar predstavlja standardni 
prikaz procentualnih razlik. Levo in desno od koorinatnega začetka pa so prikazane časovne 
distance med EU15 in Slovenijo za nivo indikatorja za Slovenijo za okoli leta 1998; na levi 
strani so tisti indikatorji, pri katerih Slovenija zaostaja za povprečjem EU15, na desni strani 
pa tisti indikatorji kjer povprečje EU15 zaostaja za Slovenijo (te vrednosti časovnih distanc so 
podane v tabeli 4.4.4). Z drugimi besedami točke, ki se nahajajo na grafikonu zgoraj in levo 
predstavljajo dve dimenziji razlik med EU15 in Slovenijo za tiste indikatorje, pri katerih je 
EU15 pred Slovenijo. Točke, ki se nahajajo desno in spodaj, pa predstavljajo tiste indikatorje 
za katere je Slovenija pred EU15. Razpored točk v grafikonu dodatno potrjuje zaključek, da je 
pomembno pri oceni razvojne vrzeli upo�tevati obe dimenziji razlik, ker vsaka od njih daje 
dodatno informacijo. Nekateri indikatorji, pri katerih so statične razlike zelo majhne, imajo 
lahko pomembne časovne distance, in obratno. To pa pomeni dodatne pomembne napotke pri 
diskusiji strategije gospodarskega in dru�benega razvoja. 
 
Od �tevilnih mogočih primerjav Slovenije s prikazanimi dr�avami se bomo omejili samo na 
najpomembnej�e zaključke. Grafikon 4.4.14 ka�e časovne distance med Slovenijo in skupino 
treh dr�av v EU15, ki se po BDP na prebivalca nahajajo bistveno pod povprečjem EU15. 
Osnovni zaključek je lahko vizualno razbrati iz tega grafikona: Slovenija se 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 (grafikon 4.4.15). 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.  
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Posamezne primerjave časovnih distanc z vsako od teh treh dr�av za izbranih 12 indikatorjev 
so prikazane v grafikonih 4.4.16, 4.4.17 in 4.4.18. �panija ima bistveno prednost pred 
Slovenijo samo pri treh indikatorjih: pričakovana �ivljenjska doba �ensk (18 let), BDP na 
zaposlenega (12 let) in BDP na prebivalca po kupni moči (7 let). Torej tudi najbolj 
gospodarsko razvita dr�ava od teh treh dr�av ni veliko oddaljena od Slovenije, večja razlika je 
v pričakovani �ivljenjski dobi kot pa v produktivnosti ali dohodku na prebivalca. Grafikon 
4.4.17, ki primerja Slovenijo s Portugalsko, je nazoren primer koristnosti in izjemne moči 
prezentacije razvojnih vrzeli s pomočjo časovne distance za diskusijo strategije razvoja in 
ekonomske politike, ki je lahko razumljiva tako politikom in poslancem kot medijem in 
prebivalstvu. Z enim pogledom je mogoče ugotoviti, da sta si za izbranih 12 indikatorjev 
Slovenija in Portugalska izjemno podobni, razen dveh primerov v korist Slovenije se nikjer ne 
razlikujeta več kot 5 let, povprečna razlika zna�a 3 leta. Primerjava z Grčijo ka�e zaostajanje 
Slovenije le pri treh od 12 indikatorjev: 11 let pri pričakovani �ivljenjski dobi �ensk, 9 let pri 
stacionarnih telefonih na prebivalca in nekaj mesecev pri mobilnih telefonih na prebivalca.  
 
Trije naslednji grafikoni, 4.4.19, 4.4.20 in 4.4.21 ka�ejo na polo�aj Slovenije v primerjavi s 
tremi dr�avami EU, ki se pri nekaterih indikatorjih nahajajo bistveno pred Slovenijo. 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.  
 

Primerjava med velikim �tevilom indikatorjev v World Competitiveness Yearbook 

 
World Competitiveness Yearbook konkurenčne sposobnosti dr�av meri z velikim �tevilom 
indikatorjev in oceno uspe�nosti dr�ave formira preko raznih skupin indikatorjev. 
 

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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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.  
 
�e sam rang Slovenije glede na celostno skupino 47 dr�av po 8 skupinah indikatorjev indicira 
kako daleč zaostajamo pri skupinah vlada, internacionalizacija, finance ter znanost in 
tehnologija. Če se primerjamo z omenjeno skupino �tirih najuspe�nej�ih dr�av EU15, potem 
vidimo da po posameznih skupinah faktorjev konkurenčnosti najmanj�e (v oklepaju največje) 
razlike v mestu teh dr�av in Slovenije na svetovni lestvici zna�ajo: domača ekonomija 18 (23) 
mest, ljudje 10 (26) mest, infrastruktura 9 (26) mest, management 23 (29) mest, znanost in 
tehnologija 20 (34) mest, finance 28 (39) mest, internacionalizacija 37 (42) mest in vlada 33 
(42) mest.  
 
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. Povzetek v 
tem smislu je podan v oddelku 2.3. 
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PRILOGA 
 

KOMENTAR K SESTAVI AGREGATNEGA DREVESA CILJEV IN 
AGREGATNEGA DREVESA PROBLEMOV 

 
Eden od metodolo�kih pristopov k pripravi strategije razvoja Slovenije je priprava drevesa 
ciljev in iz njega izvirajočega drevesa problemov. Na narodnogospodarski ravni je treba pri 
tem izhajati od splo�nih  k specifičnim ciljem, tako da nazadnje pridemo do ciljev, ki jih je 
moč dosegati s konkretnimi razvojnimi programi. Prvi korak je torej konstrukcija splo�nega, 
agregatnega drevesa ciljev in iz tega izhajajočega drevesa problemov. V dosedanjih 
dokumentih, ki so osnova za pripravo strategije, je osnovno teoretično izhodi�če ekonomska 
teorija blaginje (welfare theory) in iz nje izvirajoča teorija neuspeha trga (market failure). Ta 
pristop sicer priznava pomen trga za učinkovito alokacijo resursev in s tem za doseganje 
visoke rasti, upo�teva pa tudi, da zaradi neuspeha trga prihaja do problemov, ki jih je treba 
re�evati z ukrepi dr�ave. Tukaj gre predvsem za probleme distribucije dohodka iz za probleme 
dostopa do izobra�evanja in zdravstvenih storitev in probleme izpada dohodka zaradi 
brezposelnosti. Evropsko tr�no-socialno gospodarstvo 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 k obravnavanju agregatnih ciljev gospodarstva 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. 
 
V obeh primerih gre za tipično ekonomistični pristop k doseganju končnega cilja 
gospodarskega razvoja, to je visoke kvalitete �ivljenja, oba pa zanemarjata �e druge 
pomembne elemente kvalitete �ilvjenja zlasti vpra�anje svobode. V svojem najnovej�em delu 
»Development as Freedom« Nobelov nagrajenec iz leta 1998 Amartya Sen dokazuje, da je 
osnovni pogoj za doseganje kvalitete �ivljenja, da imajo člani dru�be svobodo, da zasledujejo 
tiste cilje, za katere mislijo, da jih je vredno dosegati. Sen navaja pet svobod, ki imajo visoko 
vrednost same po sebi, obenem pa so tudi instrumenti za doseganje ekonomske blaginje. Te 
svobode so: politična svoboda, dostop do ekonomskih resursev, dostop do dru�benih 
prilo�nosti, transparentnost političnih odločitev ter varnost in za�čita. Osnovni pomen 
Senovega pristopa je v tem, da za doseganje visoke kvalitete �ivljenja ni dovolj, da imajo 
člani dru�be visok dohodek in da je dohodkovna porazdelitev enakomerna, temveč je 
pomembno, da je do visokega dohodka in enakomerne porazdelitve dohodka pri�lo po 
demokratični poti in da je tako stanje rezultat svobodnih odločitev ljudi. Na primer, čeprav so 
imeli su�nji na ju�nih planta�ah  ZDA velikokrat vi�ji dohodek in celo dalj�o �ivljensko dobo 
kot mezdni delavci na severu, je vendar odprava su�enjstva pomenila velik napredek v 
kvaliteti �ivljenja ameri�kih črncev. Drug primer, ki je redko omenjen pa se nana�a na 
socialistične dru�be, kjer zagotovljen razmeroma visok materialni stnadard ni mogel odtehtati 
izgube na kvaliteti �ivljenja, ki je vsebovana v preprečitvi svobodnega trgovanja med ljudmi. 
V Senovem okviru je svoboda trgovanja osnovna človekova svoboda, ki ima vrednost sama 
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po sebi. Zato zagovarjanje svobodnega trga ni samo instrumentalno, kar je značilno za 
liberalistični pristop, ampak gre za zagotavljanje osnovne človekove svobode.  
 
V preliminarnem poročilu smo se odločili za eklektični pristop, ki vsebuje tako elemente 
tradicionalnega pristopa ekonomike blaginje, elemente liberalističnega pristopa, ki poudarja 
predvsem učinkovitost ter rast, kot tudi elemente Senovega pristopa, ki poudarja pomen 
svobod. V nadaljni razdelavi do končnega poročila bomo posku�ali natančneje določili ute�i, 
ki jih bomo dali posameznim pristopom. Iz poznavanja splo�nih vrednot slovenskega 
prebivalstva, lahko sklepamo, da so Slovenci �e na tisti stopnji dru�benega in ekonomskega 
razvoja, kjer so Senove svobode kot osnovni elementi kvalitete �ivljenja postale �e zelo 
pomembne vrednote. Zato bo pri končni razdelavi drevesa ciljev treba temu posvetiti 
precej�no pozornost. 
 
Na zgoraj prikazani problem lahko gledamo tudi kot na hierhijo zadovoljevanja potreb po 
Maslovi lestvici, kjer po zadovoljitvi osnovnih človekovih potreb vi�je potrebe pridobivajo na 
pomenu.  
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