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Moja razprava se bo omejila na tiste osnovne elemente, ki so pomembni s stali�ča krovnega 
sistema indikatorjev za spremljanje SGRS in s tem za nekatera glavna vpra�anja razvoja. 
Najprej splo�en pogled. ¨Poročilo o razvoju¨, ki ga je pripravil UMAR, je kvalitetno 
poročilo, ki predstavlja pomemben korak naprej za vodenje dolgoročne politike razvoja 
v Sloveniji v dveh pogledih. 
 
Prvič, Poročilo predstavlja novo obliko celovitega prikazovanja problematike razvoja in 
povezovanja s posameznimi politikami na raznih področjih. S tem poročilom je na enem 
mestu spro�en proces stalne diskusije o problemih trajnostnega razvoja Slovenije in 
njenega uresničevanja. Pomen tega poročila ni samo v kritičnem preverjanju in potrebnih  
spremembah znotraj vladnih institucij, temveč predstavlja tudi javno podlago za  �ir�o 
diskusijo raznih dru�benih akterjev o razvojnih mo�nostih in dilemah kot nujnega 
elementa za doseganje �ir�ega dru�benega soglasja  o razvoju. Drugič, UMAR je s tem 
poročilom napravil tudi pomemben korak naprej v organizacijskem smislu, saj je povezal 
različna področja na pribli�no enotnem metodolo�kem principu zbiranja indikatorjev, ki bo 
slu�ilo tako za to poročilo kot za primerjavo s podobnim poročilom EU o strukturnih 
indikatorjih, kjer bo v letu 2003 vključena tudi Slovenija. Pomemben element tega procesa je 
tudi predvideni javni dostop do metodolo�kih podlag, ki bodo torej olaj�evale analize 
drugih akterjev in �ir�e javnosti in s tem dogovarjanje v dru�bi. 
 
Postavlja se torej problem pomembnosti celovitosti pristopa in vloge indikatorjev. Nekateri �e 
dolga leta poudarjamo pomen dru�benega konsenza o razvoju za učinkovitost 
gospodarjenja in blaginjo. V �tudiji Sicherl in Vahčič (1999) npr. je bilo doseganje 
dru�benega konsenza za strategijo razvoja na prvem mestu od devetih navedenih razvojnih 
vrzeli med EU in Slovenijo. To pa pomeni, da pri preučevanju mo�nosti razvoja ne gre le za 
iskanje konkretnih odgovorov, temveč tudi za postavljanje pravih vpra�anj in 
upo�tevanje potrebne �irine pri razumevanju tujih izku�enj. Prav integracija in celovitost sta 
po mojem mnenju največji problem pri usmerjanju dru�benih in gospodarskih procesov v 
Sloveniji (Sicherl 1994). 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. Poročilo je pomemben korak naprej, vendar 
bi bilo potrebno poleg implementacijskega deficita odločneje poudariti koordinacijski deficit 
v specificiranju in uresničevanju trajnostnega razvoja v Sloveniji. 
 
V evropski razvojni paradigmi, ki je morda najbolje izra�ena v lizbonski strategiji, sta 
hkrati poudarjeni hitrej�a rast in večja kohezija. Torej je povezava med rastjo in 
neenakostjo spet v centru pozornosti v diskusiji o ekonomskem, socialnem in okoljskem 
razvoju. Lundvall (2000) kot eno od zahtev dru�be temelječe na znanju opredeljuje 
reintegracijo strategij podjetij, socialnih partnerjev in politik na raznih področjih, kar 
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spet ka�e na pomembnost dru�benega konsenza o razvoju tako za postavljanje ciljev kakor 
tudi kot elementa mehanizma uspe�nega uresničevanja strategije razvoja v evropski razvojni 
paradigmi. Poglejmo �e izku�nje  nekaterih uspe�nih dr�av v EU. Irska je bila v zadnjem 
desetletju izjemno uspe�na, kot glavno podlago za to se navaja dose�eni dru�beni konsenz in 
ne dodatna sredstva od EU, čeprav so ta nedvomno prinesla dodatne koristi (glej npr. 
Nicholls, 2000 ali Cogan, 2001). Obrat iz krize na Nizozemskem je bil storjen takrat, ko je 
dosegla dru�beni konsenz, hkrati pa ji to v primerjavi z Nemčijo omogoča bolj fleksibilno 
prilagajanje spremembam v svetu (CPB, 1997).  
 
V na znanju temelječi dru�bi se bodo uspe�ni podjetniki in raziskovalci 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. 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). 
 
V luči teh trendov v Evropi je koordinacijski deficit (vladni organi, javni sektor, podjetja in 
civilna dru�ba) v Sloveniji �e bolj izrazit. Postavlja pa se vpra�anje, ali bi vlada ter posamezna 
ministrstva in mnogi drugi udele�enci pri pripravi npr. Dr�avnega razvojnega programa zbrali 
toliko volje in pripravljenosti za to skupno delo in priprave, če ne bi bilo to potrebno za 
dogovor z EU. Z drugimi besedami, predpristopne aktivnosti Sloveniji prina�ajo pomembne 
dodatne koristi. Ne gre torej le za denarni doprinos EU, ampak za prispevek k spremembi 
načina mi�ljenja in pripravljenost na postopke, ki nas hitreje navajajo na red in so�itje kot 
bi  bili to sicer sami pripravljeni storiti.  Formalno bomo kmalu imeli institucionalni sistem 
kot v EU, kvaliteta gospodarjenja in raven blagostanja pa ne zavisita samo od 
institucionalnega sistema v normativnem smislu, ampak �e od marsičesa drugega, česar nismo 
naredili. SGRS in Poročilo pravilno poudarjata stalni aspekt transformacije gospodarstva in 
dru�be in se torej ozirata v bodočnost in ne v preteklost. Kot je poudarjeno na začetku, 
nacionalni interes Slovenije je vzpostavljanje dejanskega konsenza o razvoju. Hkrati pa 
bi bilo za�eleno, da bi se ti aspekti, ki so vsekakor vsebovani v osnovnem pristopu, �e bolj 
jasno in odločno izpostavili v povzetku glavnih ugotovitev v Poročilu. Dejanski konsenz se ne 
more ocenjevati po idejah v SGRS, temveč po uresničevanju in rezultatih v praksi. 
 
Drugo splo�no vpra�anje je vloga indikatorjev v spremljanju uresničevanja SGRS. 
Razvijanje sistema indikatorjev za spremljanje gospodarskega razvoja je vse prej kot 
rutina. Za razliko od sistema indikatorjev za spremljanje makroekonomskega polo�aja, kjer 
je osnovna struktura v veliki meri ustaljena, se tako v svetu kot doma na področju razvoja 
pojavljajo velike in na nekaterih področjih izjemno hitro spremembe ne le v pogojih in 
metodah gospodarjenja ter spremljajočih institucijah, temveč tudi v nenehnem postavljanju 
konceptualnih in operativnih vpra�anj o smislu in usmeritvi razvoja. 
 
Tu gre za dve zadevi. Prvič, to so splo�ni principi in izku�nje pri pripravi sistema indikatorjev 
ter mnenja horizontalnih koordinatorjev UMAR glede postavljanja krovnega sistema 
indikatorjev za spremljanje SGRS, ki so obravnavani v Sicherl et. al. (2001). Drugič, 
pomembna je primerjava s sistemom strukturnih indikatorjev EU za poročilo za pomladanski 
sestanek Evropskega sveta. Ta primerjava ima dvojni pomen. Eden je metodolo�ki, drugi pa 
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vsebinski v smislu, da bodo �e za poročilo za sestanek v marcu 2003 vključene tudi dr�ave 
kandidatke. 
 
Sistem indikatorjev se v EU uporablja na mnogih ravneh, za različne namene in z 
različnimi stopnjami podrobnosti. Na� komentar se nana�a na osnovni spisek strukturnih 
indikatorjev za sintezno poročilo, ki po namenu v splo�nem odgovarja krovnemu sistemu 
indikatorjev za spremljanje SGRS. Trend glede priprave in uporabe strukturnih indikatorjev v 
EU je jasen, strukturni indikatorji pridobivajo na pomenu pri formulaciji politik na raznih 
področjih in pri spremljanju njihovih učinkov. Pedro Solbes, komisar EU za ekonomske in 
monetarne zadeve, je v najkraj�em poudaril, da indikatorji predstavljajo instrument za 
spremljanje, primerjavo ter politično in javno diskusijo, ki so nujni elementi 
uresničevanja Lizbonske strategije. V praksi se razvoj sistema strukturnih indikatorjev 
lahko vidi v stalnem dograjevanju sistema in diskusijah o raznih alternativnih re�itvah, na 
eni strani, in v pomembnem napredku pri zagotavljanju statistične baze za te indikatorje, 
na drugi strani. 
 
Monitoring in benchmarking sta postopka, ki prevevata proces formiranja, 
usklajevanja in uresničevanja politik v EU, in temu naj bi čim hitreje sledili tudi mi, tako 
zaradi bolj�ega uresničevanja lastnih ciljev kot zaradi prilagajanja stanju in miselnosti v EU. 
Vse večja in �ir�a uporaba raznih sistemov indikatorjev na raznih nivojih je  v EU jasen 
trend s politično podporo iz samega vrha in s tem moramo računati. Osnovni sistem 
strukturnih indikatorjev je vrh takega sistema (flagship indicators � indikatorji 
poveljni�ke ladje). Zmanj�anje nara�čanja pomena  indikatorskih sistemom bi lahko pri�lo le 
kot posledica malo verjetne drastične spremembe v strategiji EU v tem pogledu. Znotraj EU 
bo ta sistem indikatorjev ena od prvih podlag, na osnovi katerih bodo ocenjevali na�e rezultate 
in ne le samo na osnovi obljub oz. usmeritev. 
 
Enostavna primerjava spiskov indikatorjev obeh sistemov je sledeča. Medtem ko je 
�tevilo glavnih indikatorjev praktično isto v obeh primerih, se sami indikatorji pokrivajo v 
manj�i meri; od 43 indikatorjev v prilogi UMAR (2002) se jih okoli 17 (okoli 40%) pokriva s 
tistimi v skupini glavnih strukturnih indikatorjev EU (tabela 1). Če naredimo obratno 
primerjavo v tabeli 2, kjer sta predstavljena razdelitev na skupine in spisek indikatorjev v 
vsaki skupini za strukturne indikatorje EU, potem vidimo, da okoli 26 indikatorjev iz tega 
spiska (okoli 60%) ni vključenih v osnovni spisek indikatorjev krovnega sistema za 
spremljanje SGRS (tabela 2). 
 
Osnovno stali�če komentarja k tem razlikam je bilo podano �e v diskusijah, prikazanih v 
Sicherl et. al. (2001), na podlagi mnenj horizontalnih koordinatorjev v UMAR in Sicentra pri 
pripravi predloga začetnega �ir�ega nabora indikatorjev krovnega sistema za spremljanje 
SGRS. Prioritete pri krovnem sistemu indikatorjev seveda izhajajo iz na�ih opredelitev, 
ki so podana v SGRS, pri čemer je dolgoročna usmeritev prilagajanje na�ega sistema sistemu 
strukturnih indikatorjev za sintezno poročilo za Evropski svet v potrebni meri. Tako je bilo 
skupno mnenje, da je za na�o politiko razvoja pomembno dodati �e več sinteznih 
indikatorjev razvoja, kot pa je to napravljeno pri izbiri strukturnih indikatorjev EU. Ostali 
indikatorji so v sistemu strukturnih indikatorjev EU razdeljeni na 5 skupin, glede na 
eksplicitno poudarjene cilje politik v EU: zaposlenost, inovacije in raziskovanja, ekonomska 
reforma, socialna kohezija in okolje. Od sestanka v Goeteborgu je vključena skupina 
indikatorjev za okolje. Grupiranje indikatorjev krovnega sistema je drugačno, prilagojeno 
strukturi in miselnosti SGRS.  
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Tabela 1:  Primerjava list indikatorjev 
�t. Indikator Indikatorska 

skupina 
(UMAR) 

Indikatorska 
skupina v EU 
(struk. ind.) 

1 Bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči SIN 1 GEB a 
2 Indeks človekovega razvoja SIN 2  
3 Indeks uravnote�enega razvoja SIN 3  
4 Indeks nacionalne konkurenčnosti po IMD SIN 4  
5 Indeks nacionalne konkurenčnosti po WEF SIN 5  
6 Medregionalne variacije v bruto domačem proizvodu SIN 6  
7 Medregionalne variacije v stopnji brezposelnosti SIN 7 IV. 4 
8 Realna rast bruto domačega proizvoda GR A 1 GEB a 
9 Inflacija GR A 2 GEB d 
10 Stopnja brezposelnosti GR A 3 I. 7 
11 Stopnja zaposlenosti GR A 4 I. 1 
12 Javnofinančno ravnovesje GR A 5 GEB f 
13 Plačilnobilančno ravnovesje GR A 6  
14 Zunanji dolg GR A 7  
15 Dolg �ir�e opredeljene dr�ave GR A 8 (GEB g) 
16 De�elno tveganje GR A 9  
17 Produktivnost dela GR B 1 GEB b 
18 Stro�ki dela na enoto proizvoda GR B 2 GEB e 
19 Tr�ni dele� GR B 3  
20 Faktorska struktura blagovnega izvoza GR B 4  
21 Dele� investicij  v bruto domačem proizvodu GR B 5  
22 Dele� neposrednih tujih investicij v BDP GR B 6  
23 Dele� zasebnega sektorja v BDP GR B 7  
24 Povprečno �tevilo let �olanja delovno aktivnih GR C 1  
25 Dele� prebivalstva s končano srednjo �olo GR C 2  
26 Dele� aktivnih uporabnikov interneta GR C 3 II. 3 
27 �tevilo varnih stre�nikov na milijon prebivalcev GR C 4  
28 �tevilo raziskovalcev na tisoč delovno aktivnih prebivalcev GR C 5  
29 Dele� inovativnih podjetij v predelovalnih dejavnostih GR C 6  
30 Izdatki za razvojno-raziskovalno dejavnost v BDP GR C 7 II. 2 
31 Dele� javnofinančnih odhodkov v BDP GR D 1  
32 Dr�avne pomoči GR D 2 III. 5 
33 Indeks pristnega varčevanja OR 1  
34 Energetska intenzivnost OR 2 V. 2 
35 Dele� �umazanih industrij� v predelovalnih dejavnostih OR 3  
36 Dele� cestnega v skupnem blagovnem prometu OR 4 V. 4 
37 Poraba mineralnih gnojil na hektar obdelovalne zemlje OR 5  
38 Poraba pesticidov na hektar obdelovalne zemlje OR 6  
39 Dele� porabe obnovljivih virov OR 7 (V. 7) 
40 Intenzivnost poseka lesa OR 8  
41 Pričakovana �ivljenjska doba SR 1  
42 Umrljivost dojenčkov SR 2  
43 Gospodinjstva brez zaposlitve SR 3 IV. 7 
Vir: UMAR (2002) in Eurostat (2002) 
 
Legenda: 
SIN     Sintezni indikatorji razvoja 
GR A   Gospodarski razvoj, makroekonomska stabilnost 
GR B   Gospodarski razvoj, konkurenčnost gospodarstva 
GR C   Gospodarski razvoj, na znanju temelječa dru�ba 
GR D   Gospodarski razvoj, razvojna vloga dr�ave 
OR       Okoljski razvoj 
SR        Socialni razvoj 
GEB General economic background; ostale oznake se nana�ajo na tabelo 2 



 5

Tabela 2: Lista izbranih strukturnih indikatorjev  za sestanek v Barceloni 2002 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

General Economic Background 
GDP per capita and GDP growth 
Labour productivity (per person and per hour) 
Employment Growth  
Inflation rate 
Real unit labour cost growth 
Public balance 
General government debt 

I. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Employment 
Employment rate (total and by gender) 
Employment rate of older workers 
Gender pay gap 
Tax rate on low-wage earners 
Life-long learning 
Accidents at work (trend not levels) 
Unemployment rate 

II. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Innovation and Research 
Spending on Human Resources (Public expenditure on education) 
R&D expenditure 
Level of Internet access (household and business) 
Science and technology graduates 
Patents 
Venture capital 
ICT expenditure 

III. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Economic Reform 
Relative price levels and price convergence 
Prices in the network industries 
Market structure in the network industries 
Public procurement 
Sectoral and ad hoc State aid 
Capital raised on stock markets 
Business investment 

IV. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Social cohesion 
Distribution of income 
Risk of poverty  
Persistent risk of poverty 
Regional cohesion (unemployment) 
Early school-leavers 
Long term unemployment 
Jobless households 

V. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Environment  
Greenhouse gases emmissions 
Energy intensity of economy 
Volume of transport 
Modal split of transport 
Urban air quality 
Municipal waste 
Share of renewables  

Vir: Eurostat (2002), zadnja dopolnitev na spletni strain z dne 12. 7. 2002 
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Razlike med spiskom krovnih indikatorjev za spremljanje SGRS in spiskom strukturnih 
indikatorjev EU izhajajo torej iz treh osnovnih vzrokov. Prvič, smatramo da je na� sistem 
bolje prilagojen na�im potrebam, kar je bilo prvenstvena opredelitev pri koncipiranju sistema 
glede na SGRS. Drugič, za marsikatere od strukturnih indikatorjev EU podatki za Slovenijo 
niso bili na razpolago po standardizirani metodologiji. Kot �e rečeno, Eurostat je ocenil za 
dr�ave kandidatke, da imajo podatke za morda 26 od 42 indikatorjev, Slovenija ni bila na čelu 
liste teh dr�av. UMAR nekatere od teh indikatorjev spremlja �e v sklopu drugih analiz, 
situacija se bo bistveno spremenila z novim naborom podatkov Eurostata. Tudi analiza 
omenjenih indikatorjev in mnenje za sestanek Evropskega sveta lahko potekata izven okvirja 
spremljanja SGRS. Tretjič, izku�nje razvoja indikatorskih sistemov raznih mednarodnih 
organizacij ka�ejo na to, da se taki sistemi gradijo na dolgi rok s stalnim izbolj�evanjem in 
dograjevanjem (glej Sicherl et al., 2001). To velja tudi za oba obravnavana sistema, ki sta �e v 
zgodnji fazi razvoja, zlasti krovni sistem za spremljanje SGRS. Ta nima za sabo vse 
infrastrukturne podlage in politične prioritete, ki jo ima sistem strukturnih indikatorjev 
EU, ki se tudi spreminja iz leta v leto. 
 
Eden od pomembnih napredkov je bilo stalno dopolnjevanje indikatorjev na spletni strani 
Eurostata, ki je bilo v letu 2002 izvedeno enkrat v vsakem mesecu, razen v avgustu; 
naslednja publikacija bo 11. septembra. Pri tem ne gre le za 42 osnovnih strukturnih 
indikatorjev, temveč so na spletni strani podani podatki za več kot 70 indikatorjev oz. variant 
posameznih indikatorjev. Tako tudi M. �ebre (SURS, 2002) poudarja, da morajo kandidatke 
do oktobra 2002 pripraviti strukturne indikatorje in njihov opis za 42 osnovnih, dejansko pa 
za pribli�no 70 indikatorjev. Druga pomembna karakteristika dopolnjevanja podatkovne 
baze strukturnih indikatorjev je poskus,da bi poleg podatkov za dve zadnji razpolo�ljivi 
leti s spremljajočim grafom uredili časovne serije za posamezen indikator z zadnjih 10 
let za dr�ave EU 15, pa tudi za ZDA, Japonsko ter Norve�ko in Islandijo, oz. za obdobje, za 
katero so taki podatki na razpolago. Tudi ta razvoj je v skladu s poudarkom v �tudijah Sicherl, 
Vahčič (2000) in Sicherl et. al. (2001), da sta multidimenzionalnost in dolgoročnost dve 
osnovni karakteristiki razvoja, ki jih moramo upo�tevati pri koncipiranju krovnega sistema 
indikatorjev. Naslednja pomembna karakteristika spletne strani Eurostata je v tem,da za 
določeno �tevilo strukturnih indikatorjev vključuje tudi projekcije za leti 2001 in 2002 
(npr. za BDP per capita in realno stopnjo rasti BDP).  
 
V tem trenutku se polo�aja UMAR in SURS formalno bistveno razlikujeta. Medtem ko je 
SURS s stali�ča EU v polni meri vključen v pripravo baze podatkov za strukturne indikatorje 
EU, krovni sistem indikatorjev za spremljanje SGRS predstavlja na�o lastno izbiro. Ko pa bo 
Eurostatova podatkovna baza pripravljena (konec februarja 2003) za sintezno poročilo 
Evropskemu svetu, bo torej za UMAR na razpolago podatkovna baza za indikatorje v tabeli 2 
(ter �e za določeno �tevilo variant teh indikatorjev). Za Poročilo o razvoju 2003 je torej 
večji poudarek na analizi in prezentaciji ter manj na zbiranju indikatorjev. Pri 
podatkovni bazi za indikatorje, ki niso vključeni v spisek strukturnih indikatorjev EU, UMAR 
sicer �e naprej skrbi za te indikatorje in njihovo dopolnjevanje in izbolj�evanje v smislu 
diskusije v prej�njem oddelku. Odpira se nova mo�nost, da se v zaključke po potrebi vključijo 
tudi analize, ki izhajajo iz okoli 26 dodatnih indikatorjev iz tabele 2. Jasno je, da so to 
indikatorji, ki so določeni s stali�ča politik EU. Reperkusija za UMAR je dvojna. 
 
Prvič, kar se tiče Poročila o razvoju, je to vpra�anje kvalitativnih zaključkov na osnovi teh 
dodatnih indikatorjev, ne pa �irjenje �tevila indikatorjev. Drugič, v drugačni luči pa se 
postavlja vpra�anje, na kak�en način bodo vlade kandidatk �elele bodisi za svoje potrebe ali 
za diskusije v EU imeti svoja stali�ča glede področij in politik, ki bodo obravnavane v 
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sinteznem poročilu za Evropski svet. V tem pogledu bo pri nas verjetno UMAR eden od 
koordinatorjev takih analiz in stali�č in bo torej analiza po področjih strukturnih 
indikatorjev EU potrebna v določeni meri ne glede na Poročilo o razvoju. Elementi za to 
so �e deloma podani v pripravah za druga poročila UMAR, vendar bo potrebno zaključke 
prestrukturirati glede na skupine strukturnih indikatorjev. Ta naloga bo pridobila na pomenu, 
ko bo Slovenija polnopravna članica EU. SURS in UMAR bosta morala precizirati, kdo in na 
kak�en način bo pripravljal vsaj za potrebe strukturnih indikatorjev EU projekcije oziroma 
ocene tistih indikatorjev, ki jih potrebuje Eurostat, kakor tudi kako projekcije in ocene 
vključevati pri spremljanju uresničevanja SGRS, ker bodo prve primerjave med dejanskimi 
rezultati (ali vsaj ocenami) in usmeritvami SGRS �e izvedljive. 
 
Komunikacija Komisije za sestanek Evropskega sveta v Barceloni (Commission of the 
European Communities, 2002), ima dva glavna poudarka: obravnavanje napredka glede 
ciljev iz Lizbone in potrebnih politik V prvem delu komunikacija predstavlja tudi 
kvantitativno za 19 indikatorjev v tabeli situacijo v obdobju sestankov v Lizboni in v 
Barceloni, najbolj�e performance v EU (povprečje treh najbolj�ih dr�av) ter cilj v letu 2100 
(za tiste indikatorje za katere obstajajo numerično izra�ene ciljne vrednosti). Priloga 2 
(Commission of the European Communities, 2002b) daje grafični prikaz za več kot 70 
strukturnih indikatorjev (osnovni spisek in nekatere variante teh indikatorjev) za dve 
razpolo�ljivi leti za 15 dr�av EU, velikokrat tudi za ZDA in Japonsko. Tako je eden od 
mogočih vizualnih prikazov podatkovne baze dodan samim dokumentom, �ir�e 
informacije o podatkih in veliko dodatnih podatkov, zlasti časovne serije pa so podane na prej 
omenjen spletni strani Eurostat (2002). Pri poročilu o razvoju skupaj s prilogami ni 
sumarnega pregleda stanja ukrepov politik, kot je to podano v drugem delu Commission of 
the European Communities (2002a). Tam so za glavna izhodi�ča iz Lizbone predstavljene 
tabele o stanju ukrepov, �e sprejetih predlogov Komisije in sprejetih pravil, predlogov, 
ki čakajo na sprejetje, izvr�enih procesov benchmarkinga ter drugih iniciativ. Tu gre za 
evropske iniciative, vpra�anje pa je, ali ne bi taka sumarna transparentnost tudi koristila pri 
uresničevanju SGRS. 
 
Po vseh teh kontinuiranih pripravah je glede samega sestanka Evropskega sveta v Barceloni 
2002 zanimiva predstavitev pripravljenih spremljajočih dokumentov (European 
Commission, 2002a). Ta je razdeljena v tri skupine: glavni dokumenti o politikah (major 
policy documents), najbolj�e procedure (best procedures) ter rezultati (scoreboards). Ta 
obseg in delitev ponazarjajo prepletanje dokumentov o politikah, primerjav načinov 
uresničevanja in kvantificiranju rezultatov.   
 
Medtem ko Poročilo pravilno poudarja pomen uravnote�enega gospodarskega, socialnega in 
okoljskega razvoja za trajno povečevanje blaginje, je kljub dobri primerjavi faktorjev 
nacionalne konkurenčnosti po metodah IMD in WEF in iz njih izvedenih zaključkov potrebno 
dodati �e druge elemente ocene učinkovitosti gospodarjenja. Uspeh SGRS ne bo odvisen 
samo od uravnote�enosti alokacije faktorjev, ampak v zelo pomembni meri tudi od 
učinkovitosti njihove uporabe. Eden od zelo pomembnih splo�nih ekonomskih kriterijev 
učinkovitosti je učinkovitost investicij oziroma učinkovitost kapitala. Ker v Sloveniji zaenkrat 
nimamo primerljivih ocen osnovnih sredstev, kot jih imajo v statistikah raznih dr�av EU, bi 
kot aproksimacijo lahko uporabili indikator učinkovitosti investicij.  
 
Poleg predlagane analize učinkovitosti investicij bi na področju poglobljenih analiz na 
agregatnem nivoju predlagal �e dodatno analizo učinkov strukturnih sprememb med 
sektorji (ali pa strukturnih razlik pri primerjavah Slovenije z drugimi gospodarstvi) na 
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vrednosti posameznih koeficientov za gospodarstvo v celoti. Taka dekompozicija agregatne 
vrednosti indikatorjev na strukturno in intrasektorsko komponento lahko slu�i kot 
pomemben analitični in�trument za ugotavljanje določenih tendenc v gospodarstvu. 
 
S stali�ča mednarodnih primerjav bi bilo potrebno statične primerjave med Slovenijo in 
primerjanimi dr�avami za različna področja dopolniti z analizo časovnih distanc 
(Sicherl 2001),  rezultati se med seboj lahko bistveno razlikujejo. Na ta način je predstavljena 
dodatna dimenzija problemov, kar je pomembno pri obravnavi strate�kih odločitev.  Omenil 
bi �e eno področje, ki bi ga dolgoročno bilo za�eleno vključiti v poročilo o razvoju. To je 
polo�aj Slovenije v Evropi regij. To seveda ne pomeni, da bi se moralo to redno vključevati 
v Poročilo o razvoju vsako leto, lahko pa bi v določenem letu oziroma na določenih področjih 
postalo del ali element poročila o indikatorjih. 
 
V točki 3.1 Poročila je potrebno dodatno preveriti stali�če, ¨da Slovenija za EU ne zaostaja 
toliko glede člove�kih virov in ustvarjanja znanja (čeprav obstajajo �e mnogi strukturni 
problemi).¨ To stali�če ne poudarja dovolj kasneje navedena indikatorja kot sta nizki dele� 
oseb z terciarno izobrazbo in nizko raven funkcionalne pismenosti, ki sta navedena v 
nadaljevanju analize. 
 
Postavlja se vpra�anje eventualnih novih dodatnih poglavij k Poročilu o razvoju 2003, npr. 
v dodatni prilogi poleg �e obstoječih prilog. V načelu bi poleg osnovnega sumarnega poročila 
o razvoju v drugem delu bila predstavljena analiza izbranih problemov, ki bi se lahko menjali 
iz leta v leto. Za leto 2003 bi lahko predvidevali analizo enega ali dveh od izbranih 
problemov, za leto 2004 bi na polovici obdobja SGRS predvidevali �ir�i celovit 
benchmarking in oceno prehojene poti. Seveda pa bo tudi del o indikatorjih do�ivel 
kontinuirane izbolj�ave in nadaljnjo fleksibilno standardizacijo, različno za različne 
indikatorje. 
 
Pri diskusiji predloga standardne oblike analize ob istočasnih spreminjajočih se temah 
dodatnih analiz so pomembni elementi, ki lahko pomagajo pri odločitvah glede dilem med 
ob�irnostjo, razumljivostjo in odmevnostjo, ki stalno spremljajo tudi podobne sisteme 
mednarodnih organizacij. K temu nujnemu elementu za uspe�en trajnostni razvoj vodijo prej 
omenjeni osnovni nameni krovnega sistema: izbolj�ano odločanje, spremljanje in 
vrednotenje za doseganje dru�benih ciljev pri večji učinkovitosti in konkurenčnosti, 
doseganje večje transparentnosti in demokratizacije odločanja, uskladitev s prakso EU 
in predstavitev Slovenije tujim partnerjem in javnosti. Pomembno ni le �tevilo 
indikatorjev (ki mora na nivoju krovnega sistema za prvo plast biti vsekakor omejeno), 
temveč tudi �tevilčnost in kvaliteta informacije, ki jo lahko dobimo iz danih podatkov kot 
eno od podlag za doseganje potrebnega dru�benega soglasja o razvojni strategiji in udejanja 
takega soglasja v praksi.  
 
Prezentacija in diseminacija sta neposredno povezani z analizo in z bazo podatkov o 
indikatorjih. Vzpostavljanje krovnega sistema indikatorjev za spremljanje SGRS bistveno 
presega njegovo najbolj direktno postavljeno nalogo, da slu�i kot ena od glavnih podlag za 
letno poročilo UMAR o uresničevanju SGRS, za oceno uspe�nosti razvoja ter za potrebne 
korekcije. Namen pa mora biti nedvomno �ir�i, olaj�evati uporabo rezultatov krovnega 
sistema indikatorjev za spremljanje SGRS naj�ir�emu sloju uporabnikov, tako 
raziskovalcem, civilni dru�bi, �tudentom in dijakom za njihove seminarske naloge ter 
drugim domačim in tujim interesentom. Sledeča shema iz Sicherl et al. (2001) ponazarja 
osnovno idejo o predlagani smeri nadaljnjega razvoja prezentacije. 



 9

  
 

SGRS 
TEKST SCENARIJ 

kontekst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UPORABA                       PRIPRAVA IN        
PREZENTACIJE             

   
 

LETNO 
POROČILO O 
SGRS 
(UMAR) 

Druge dr�avne 
institucije 

doma 

Podjetja, 
socialni 
partnerji, 
asociacije, 
civilna dru�ba, 
mediji, 
posamezniki 
EU sintezno 
poročilo in 
drugo 

Mednarodne 
organizacije 

 tujina 

Tuji partnerji in 
javnost 

 
 
 
 
Proces zbiranja, analize in sinteze informacij relevantnih za strategijo razvoja je zahteven in 
dolgoročen proces stalnega izbolj�evanja odločanja in ukrepov, priprave novih relevantnih 
indikatorjev in njihove statistične osnove ter izbolj�ave metodologij analize in prezentacije. 
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Poleg sloven�čine naj bi baza podatkov in osnovni koraki primerjalne analize bili dostopni 
tudi v angle�čini. Podatki in osnovna začetna analiza naj bodo javna dobrina, torej tudi 
brezplačno na razpolago vsem na spletni strani. Tako pripravljena baza informacij na 
spletni strani bo lahko slu�ila tako kot podlaga za kompleksne analize različnih 
uporabnikov, glede na njihove potrebe in namen, kot tudi za neposredno informacijo 
zelo �irokemu krogu različnih uporabnikov. V osnovni bazi o indikatorjih krovnega 
sistema bi se neposredno poleg podatkov o indikatorjih nahajali tudi omenjeni osnovni tipi 
primerjav (glej shemo), tako za posamezen indikator kakor tudi med raznimi indikatorji iz 
istega ali različnih področij.  
 
Tako bi lahko omogočali uporabnikom �e tudi prve elemente analize za presojo o uspe�nosti 
in usmeritvah razvoja, ne da bi uporabniki morali sami razpolagati z analitičnimi 
sposobnostmi za pripravo takih analiz. Potrebno je namreč razviti poenostavljene formate za 
prezentacijo in obve�čanje, ki bi pomagali vsem sektorjem dru�be, da bi odločali na osnovi 
teh informacij. Tako javnosti kot odgovornim za politiko razvoja bi omogočali, da bi lahko 
sproti ocenjevali ali politike delujejo in ali se dru�ba premika v �eljeni smeri. Tak prikaz mora 
biti narejen po mednarodnih pravilih in kriterijih, hkrati pa biti razumljiv, tako da ga lahko 
koristijo tako strokovne skupine civilne dru�be kot tudi razne interesne skupine in 
posamezniki. Na ta način bi posku�ali udejaniti enega od pomembnih namenov uvajanja 
krovnega sistema indikatorjev, to je transparentnost in demokratičnost odločanja v 
dru�bi.   
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