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Predgovor
Osnovni namen Poroèila o razvoju je spremljanje uresnièevanja Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS), sprejete julija 2001. Poroèilo ocenjuje,
ali razvoj drave sledi cilju trajnostnega poveèevanja blaginje prebivalcev in
prebivalk Slovenije ter koliko uspevamo krepiti v SGRS opredeljene razvojne
dejavnike oziroma mehanizme. Lani pripravljeno prvo Poroèilo o razvoju (v
nadaljevanju Poroèilo) je bilo bolj namenjeno ugotavljanju izhodiènega stanja,
letonje Poroèilo pa deloma e ugotavlja uresnièevanje naèrtovanih stratekih
usmeritev razvoja.
Poroèilo sloni veèinoma na rezultatih nabora kazalnikov za spremljanje razvoja,
ki smo ga zaèeli oblikovati e v èasu priprave SGRS. Pri izboru smo prvenstveno
izhajali iz vsebine SGRS in iz podatkov, ki jih zagotavlja Statistièni urad Republike
Slovenije (SURS), obenem pa smo uporabljali tudi druge vire. Skuali smo doseèi
tudi najveèjo mono usklajenost izbora kazalnikov s strukturnimi indikatorji, ki jih
je Evropska unija (EU) v istem èasu razvijala za spremljanje Lizbonske strategije.
Letonji nabor kazalnikov ni bistveno drugaèen od lanskoletnega. Nekaterih
kazalnikov (kot npr. BDP po regijah na prebivalca) letos nismo pripravili, ker nismo
imeli na voljo novih razpololjivih podatkov ali (indeks uravnoteenega razvoja)
pa zato, ker so prekompleksni za letno auriranje. Manjkajoèe kazalnike smo ponekod
nadomestili z drugimi, hkrati pa smo razvili tudi nekaj novih. Nabor strukturnih
indikatorjev, ki so bili pripravljeni (SURS) za potrebe EU (Eurostata), smo pri
pripravi Poroèila smiselno uporabili predvsem tam, kjer smo z njimi lahko podkrepili
ugotovitve. Izbor indikatorjev bomo e naprej kritièno preverjali in po potrebi
dopolnjevali.
Lani smo na organizirani javni predstavitvi Poroèilo sooèili tudi z uglenimi
strokovnjaki, ki so neposredno ali posredno sodelovali pri pripravi SGRS, in iro
zainteresirano javnostjo. Rezultati predstavitve so bili koristni napotki, ki smo jih,
kolikor smo mogli, upotevali pri pripravi letonjega Poroèila.
V SGRS smo poudarili, da je za njeno uresnièevanje pomembno iroko drubeno
soglasje o temeljnih razvojnih opredelitvah in ciljih. Soglasje je mono doseèi v
odprtem partnerstvu razvojnih akterjev, v katerem ima vlada kljuèno pobudo in
odgovornost. Pogoj za sporazumevanje o bistvenih razvojnih dosekih in dilemah
ter o monih poteh njihovega reevanja so tudi verodostojne, celovite in javno
dostopne informacije. Spremljanje in vrednotenje razvoja ter priprava analiz za
oblikovanje usmeritev ekonomske in razvojne politike je delovno podroèje Urada
za makroekonomske analize in razvoj, ki mu njegov formalni status zagotovlja
samostojnost glede strokovnih in metodolokih vpraanj ter interpretacij rezultatov
analize. Pri pripravi Poroèila smo uporabili zadnje uradne podatke, ki pokrivajo
razlièna èasovna obdobja (nekateri zadnji podatki so tudi èasovno nekoliko zastareli),
in bili, zaradi èasovne premaknitve priprave (od lanskoletnega Poroèila je preteklo
le deset mesecev), prikrajani za nekatere aurneje podatke. Poroèilo tako ne podaja
preseènega stanja dogajanj (npr. do letonjega leta), temveè dogodke, ki jih pokriva
preseèno stanje razpololjivih podatkov do 23.1., pri makroekonomskih analizah
pa do 26.2.2003.
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Poleg verodostojnosti informacij in ugotovitev smo posebno pozornost v Poroèilu
posvetili tudi njihovi preglednosti in dostopnosti. Vsako poglavje Poroèila zato na
zaèetku najprej v nekaj vrsticah povzame glavne usmeritve SGRS in nato v enem
odstavku e bistvene ugotovitve poglavja. Tudi pri sami analizi smo se trudili, da bi
bila kar najbolj dostopna, zato bodo zahtevneji bralci vèasih pogreali podrobneje
tevilke in metodoloka pojasnila. Zato so podrobni rezultati po posameznih
kazalnikih prikazani v prilogi Poroèila, podrobneje metodoloke informacije pa na
posebnih metodolokih listih, ki smo jih pripravili za vsakega izmed njih, in so
dostopni na internetu (http://www.gov.si/zmar/projekti/arr/arr-pr.html). Podlaga
Poroèila so tudi podrobneje analize posameznih podroèij oziroma vpraanj, ki smo
jih opravili sami ali v sodelovanju z drugimi in so navedene v seznamu literature.
Predvsem pa elimo opozoriti, da smo glavne ugotovitve in priporoèila zbrali v
kratkem povzetku, ki omogoèa hiter vpogled v bistveno vsebino Poroèila.
Vsebina letonjega Poroèila se od prvega razlikuje po novem poglavju, v katerem
smo na podlagi razpololjivih javnofinanènih podatkov ocenjevali tudi ustreznost
politik in ukrepov, s katerimi drava uravnava razvoj. Ker so opredeljene politike
tudi sestavni del SGRS, je z dodatnim poglavjem omogoèeno celoviteje spremljanje
SGRS in s tem dana realna monost za kvantitativno in deloma tudi kvalitativno
oceno obstojeèih politik in ukrepov.

UMAR
9

Poro~ilo o razvoju 2003
Povzetek glavnih ugotovitev

Povzetek glavnih ugotovitev Poro~ila o
razvoju
Rezultati razvoja
(1) Temeljna ugotovitev Poroèila o razvoju je, da se naèelo trajnostnega razvoja
postopno uresnièuje, vendar ob ohranjanju slabosti in neravnovesij pri vseh
treh njegovih sestavinah. Na gospodarskem podroèju se nadaljuje sorazmerno naglo
razvojno dohitevanje EU (v letu 2001 se je razlika do evropskega povpreèja e
zniala, Slovenija je med dravami èlanicami EU prehitela Grèijo, med dravami
kandidatkami za vstop v EU pa se e moèneje pribliala vodilnemu Cipru), ob tem
pa se izboljujejo tudi rezultati na socialnem in okoljskem podroèju, kakor jih merita
indeks èlovekovega razvoja in indeks pristnega varèevanja. Izboljanje kae tudi
nacionalna konkurenènost, merjena po metodologiji Svetovnega gospodarskega
foruma, predvsem na podroèju mikroekonomske konkurenènosti, delno pa tudi po
sposobnosti rasti, tako da Slovenija ni veè uvrèena v skupino drav, kjer
mikroekonomske reforme ogroajo dolgoroèno vzdrnost rasti, temveè v skupino,
kjer mikroekonomske reforme omogoèajo pomemben, vendar e ne popolnoma
izkorièen potencial rasti. Od leta 1996 do leta 1999 (2000) ugotovljeno poslabanje
enakomernega regionalnega razvoja se je v letu 2001 po kriteriju stopnje
brezposelnosti nadaljevalo, po nekaterih drugih indikatorjih pa je prilo tudi do
zmanjevanja razlik, zato ocenjujemo, da se razlike med najbolj in najmanj razvito
slovensko regijo v zadnjem letu niso bistveno spremenile. Na vseh treh podroèjih
trajnostnega razvoja so oèitne tudi slabosti, ki lahko v naslednjih letih zelo oteijo
ohranjanje sorazmerno ugodnih trendov. Na podroèju gospodarskega razvoja gre
predvsem za nedokonèane strukturne reforme in ibkost na znanju temeljeèe
konkurenènosti, pri socialnem razvoju so potrebe po spremembah najmoèneje na
podroèju zdravja ter ciljnosti upravièenj iz socialne varnosti, na podroèju okolja pa
so zaskrbljujoèe zlasti nekatere okoljsko neugodne spremembe gospodarske
strukture, predvsem poveèevanje energetske intenzivnosti bruto domaèega proizvoda
(BDP).
(2) e v preteklem letu ugotovljene pozitivne spremembe v gospodarski strukturi,
merjeni s strukturo BDP (ki pa ne zajema vseh strukturnih sprememb), so se
nadaljevale tudi v letu 2001. Gospodarska struktura Slovenije se postopno pribliuje
strukturi razvitih gospodarstev, saj se zmanjujeta pomena kmetijstva in industrije,
poveèuje pa pomen storitev. Med storitvami rastejo predvsem javne, ki so e na
evropskem povpreèju, kar kae v primerjavi z zasebnim na preveliko rast javnega
sektorja. Blizu evropskega povpreèja so tudi storitve trgovine, gostinstva in
transporta, za razvitimi ekonomijami pa e vedno moèno zaostajajo poslovne in
finanène storitve. V predelovalni industriji se procesi prestrukturiranja nadaljujejo,
vendar se gibljejo prepoèasi, predvsem v smeri krepitve tehnoloko intenzivnejih
dejavnosti.
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Makroekonomski in institucionalni predpogoji razvojne
strategije
(3) Makroekonomske politike (denarna, dohodkovna in javnofinanèna) so svojo
stabilizacijsko vlogo do leta 1999 opravile razmeroma uspeno, po letu 1999 pa so
bili razmeroma ugodni gospodarski rezultati doseeni ob izrazitejih
makroekonomskih neravnovesjih. V letih 2001 in 2002 se je gospodarska rast
upoèasnila pod dolgoletno povpreèje, delno zaradi upoèasnjene rasti izvoznih trgov
v razvitih trgovinskih partnericah v obeh letih, delno pa tudi zaradi notranjega
cikliènega dejavnika gibanja agregatov domaèe potronje, prisotnega e leta 2000,
ter nedokonèanih strukturnih reform. Za razliko od cenovnega in javnofinanènega
podroèja, kjer v zadnjih letih ni prilo do bistvenega izboljanja, je bilo leta 2001
ponovno vzpostavljeno plaèilnobilaèno ravnovesje, ki se je v letu 2002 prevesilo v
razmeroma visok preseek. Vpraanje je, koliko je takno zapiranje investicijskovarèevalne vrzeli ugodno z razvojnega vidika, saj, upotevajoè izboljano strukturo
prilivov na kapitalskem in finanènem raèunu, tudi veèji primankljaj ne bi ogrozil
potencialne vzdrnosti tekoèega raèuna. Ohranjanje makroekonomskega
neravnovesja na podroèju inflacije na relativno visoki ravni e tretje leto zapored
izhaja predvsem iz vpliva nedokonèanih strukturnih reform, pri èemer gre predvsem
za prepoèasno prestrukturiranje nemenjalnega sektorja, razmeroma rigidne strukture
in obsega javnofinanènih odhodkov ter indeksacije. Po poruenju
makroekonomskega ravnovesja med gibanjem plaè in produktivnosti v letu 2001 je
realna rast bruto plaèe na zaposlenega v letu 2002 ponovno zaostajala za rastjo
produktivnosti dela. Zaradi upoèasnitve gospodarske rasti pa se je lani po treh letih
ugodnih gibanj upoèasnila dinamika rasti zaposlovanja zlasti v predelovalnih
dejavnostih in zmanjevanja brezposelnosti.
(4) Slovenija sodi med drave s sorazmerno poèasnim tempom izvajanja
tranzicijskih reform in je ele ob koncu devetdesetih let nadoknadila del zaostanka
za tistimi dravami, ki reforme izvajajo najbolj intenzivno. Tranzicijske reforme v
Sloveniji e vedno niso konèane, glavni zaostanki so na podroèjih reform
podjetnikega sektorja, nebanènega finanènega sektorja in uvajanja politike
konkurence. Le nekoliko bolje je ocenjen napredek na podroèju privatizacije in
reforme infrastrukture. Pri ocenjevanju napredka drav kandidatk za vstop v EU je
Evropska komisija napredek Slovenije ocenila pozitivno, opozorila pa na zaostanke
na podroèjih odpravljanja sodnih zaostankov in vpisov v zemljiko knjigo,
privatizacije v zavarovalnitvu in banènitvu, konkurenènosti gospodarstva,
odpravljanja e nekaterih administrativnih ovir za izboljanje poslovne klime,
prestrukturiranja predelovalnih dejavnosti, prepoèasne rasti malih in srednje velikih
podjetij, inflacije, neizravnanih javnih financ in upravne usposobljenosti za prevzem
evropskega pravnega reda.

Kakovost razvojnih dejavnikov
(5) V okviru mehanizmov za uresnièevanje razvojne strategije so na prvo mesto
postavljeni mehanizmi prehoda v drubo, temeljeèo na znanju. Na podroèju
izobraevanja in usposabljanja so zaznani kvantitativni premiki pri izobraevanju
mladine, nezadostni pa pri izobraevanju odraslih in vseivljenjskega uèenja.
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Izobrazbena struktura odraslega prebivalstva se sicer izboljuje, vendar pa razvojno
kritièni ostajajo nizka vkljuèenost starejih v izobraevanje, e vedno relativno nizek
dele oseb s konèano terciarno izobrazbo in nizka raven funkcionalne pismenosti.
Glede obsega vlaganj v raziskave in tehnoloki razvoj in glede stopnje inovativnosti
podjetij Slovenija v zadnjem letu poloaja ni izboljala, oziroma ga je e poslabala,
kar z vidika dinamiènih sprememb v svetu ne omogoèa pospeevanja razvoja in
uresnièevanja na znanju temeljeèe drube, in tudi ne s SGRS postavljene potrebe
po poveèanju delea raziskav in tehnolokega razvoja v BDP do leta 2006 na okoli
2%. Razkorak na podroèju rabe interneta med Slovenijo in EU, ki se je pojavil v
zadnjem letu, opozarja, da Slovenija kasni z naèrtnim spodbujanjem razvoja
informacijske drube, delno zaradi neuèinkovite trne strukture, delno pa se kasnitev
odraa tudi v manjem deleu populacije s terciarno izobrazbo, ki najbolj intenzivno
uporablja internet.
(6) Drugi sklop mehanizmov razvojne strategije je usmerjen v krepitev
konkurenènosti gospodarstva. Proces sanacije velikih neprivatiziranih izgubarskih
podjetij je konèan, proces konsolidacije lastnitva in vzpostavljanja uèinkovite
lastnike strukture v privatiziranih podjetjih pa se je v letih 2000 in 2001 izrazito
pospeil, kar kae, da se ti procesi e vedno odvijajo v kontekstu procesov tranzicije
in ne le kot neki stalni procesi transformacije, ki so znaèilni za vsa trna gospodarstva.
Zdi se torej, da procesi postprivatizacijske konsolidacije lastnitva e niso popolnoma
konèani. Kljub temu konkurenènost slovenskega podjetnikega sektorja vse bolj
temelji na procesih ofenzivnega prestrukturiranja. Pozitivni premiki v smislu
poveèevanja produktivnosti in znievanja strokov po enoti dodane vrednosti so
oèitni. Pozitivno je tudi ponovno poveèevanje trnih deleev na najpomembnejih
tujih trgih in poveèevanje vhodnih in izhodnih NTI. Vendarle pa je oèitno, da se
slovenski podjetniki sektor ubada s precejnjimi strukturnimi problemi in strukturno
rigidnostjo, ki se odraata v upoèasnjevanju rasti produktivnosti dela, neugodni in
prepoèasi se spreminjajoèi faktorski strukturi blagovnega izvoza in padajoèem deleu
inovativnih podjetij. Nizka rast produktivnosti je predvsem posledica prepoèasnega
prestrukturiranja v smeri dejavnosti z vijo dodano vrednostjo, katerih konkurenènost
temelji na ustvarjenih dejavnikih, in dejansko kae na dolgoroèno nevzdrnost
sedanje strukture slovenskega izvoza. Vse oèitneje postaja, da je gradualistièni pristop
Slovenije pri strukturnih reformah povzroèil nekatera nesorazmerja, ki jih bo
potrebno odpraviti.
(7) Pri reformi finanènega sektorja se usmeritve SGRS uspeno izvajajo na
podroèjih regulacije, nadzora ter uskladitve predpisov z evropskimi standardi, precej
pa kasnijo na podroèju vzpostavitve konkurenène strukture, zato ostaja finanèni
sektor e naprej eno izmed slabe razvitih podroèij gospodarstva. Po razvitosti
banènega sektorja Slovenija ne zaostaja le za manj razvitimi èlanicami EU, temveè
tudi za nekaterimi kandidatkami za vstop v EU; pri zavarovalnitvu pa je opazen
manji razvojni zaostanek v primerjavi z dravami EU. Najveèje razvojne razlike
med Slovenijo in razvitimi dravami se kaejo na podroèju trga kapitala, kjer so
zaostanki za razvitimi dravami priblino enako veliki tudi v drugih tranzicijskih
dravah, saj se je trg kapitala v vseh tranzicijskih dravah (tudi v Sloveniji) prièel
razvijati ele pred dobrim desetletjem.
(8) Izgradnja gospodarske infrastrukture je imela v obdobju 1995-1999 dinamièno
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rast, v letih 2000 in 2001 so naraèale le e investicije v telekomunikacije in
infrastrukturo varstva okolja, v letu 2002 pa so se po oceni ponovno okrepile tudi
investicije na podroèju prometa. Procesi liberalizacije na podroèju gospodarske
infrastrukture so se prièeli s sprejetjem temeljne zakonodaje, ki jih sploh omogoèa,
ter prvimi aktivnostmi na podroèju telekomunikacij in delnim odprtjem trga elektriène
energije. Procesu liberalizacije in vzpostavitve neodvisnih regulatornih agencij bo
sledil proces privatizacije. V izgradnjo infrastrukture se privatni kapital e ne
vkljuèuje, prav tako pa se tudi procesi liberalizacije e ne odraajo v kvalitetnejih
storitvah in nijih cenah.
(9) Na podroèju izvrevanja vloge drave lahko glede na lansko poroèilo ugotovimo
doloèeno izboljanje. Odgovorne institucije so se odzvale na kopièenje sodnih
zaostankov in agregirani podatki kaejo njihovo zmanjanje, obstaja pa vrsta zadev,
pri katerih se poveèujejo. S stalièa vpliva na uèinkovitost gospodarstva so najbolj
kritièna podroèja izvrbe in zemljike knjige. Izvajanje politike konkurence e poteka
ob precejnjem nerazumevanju njenih ciljev s strani gospodarskih subjektov in sodiè
ter brez temeljnega stratekega dokumenta. Zaustavila se je rast javnofinanènih
odhodkov v primerjavi z BDP in nekoliko zniala intervencijska in upravljalska
vloga drave v gospodarstvu, potrebno pa bo nadaljnje znianje javnofinanènih
odhodkov ter njihovo prestrukturiranje, kar velja tudi za dravne pomoèi. Ustvarjene
so bile doloèene zakonske in organizacijske podlage za poveèanje uèinkovitosti
drave in implementacije razvojnih politik, e vedno pa se odlaa oblikovanje
pokrajin kot kljuèni korak decentralizacije drave. Sorazmerno ugodna je tudi ocena
legitimnosti dravnih institucij. S stalièa vpliva na nacionalno konkurenènost pa
ostajajo najbolj problematièna podroèja regulacija konkurence in konkurenèna
zakonodaja, fleksibilnost trga dela, kjer so bile sprejete institucionalne reitve, ki
pa se e ne odraajo v rezultatih, trg kapitala, pravni okvir za izvrevanje pogodb,
razirjenost birokracije in ibkost pri implementaciji odloèitev.
(10) Kazalniki regionalnega in prostorskega razvoja kaejo, da prièeti ukrepi
institucionalne izgradnje na obeh podroèjih e ne kaejo prièakovanih rezultatov,
ker se le-ti lahko pokaejo ele v daljem èasovnem obdobju. Spremembe kmetijske
politike so bile v zadnjih letih intenzivne, na doloèenih podroèjih (zemljike strukture,
ekoloko kmetovanje) so vidni prvi rezultati.

Okoljska in socialna sestavina razvoja
(11) Z analizo reprezentativnih indikatorjev in politik ocenjujemo, da se stanje in
razvoj okolja v Sloveniji izboljujeta, èe ju opazujemo historièno in ju vrednotimo
glede na dograjevanje institucionalnega okvira. Znaki izboljanja so sektorski in le
na posameznih prioritetah, splonega izboljanja glede na vse strojo zakonodajo
in vse ambiciozneje razvojne usmeritve pa drava v preteklem letu e ni zadovoljivo
uresnièila. Teave so oèitne predvsem v krovnih projektih uresnièevanja trajnostnega
razvoja, saj so okoljski doseki slabi predvsem pri indikatorjih, ki posegajo na
mejna podroèja (predvsem med gospodarskim razvojem in varovanjem okolja), kar
je posledica odsotnosti makrointegracije (okoljskih, socialnih in gospodarskih
vidikov razvoja), ne samo bolj ali manj uspenega spotovanja okoljevarstvenih
predpisov in standardov pri onesnaevalcih (mikrointegracija v podjetjih z
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izboljevanjem gospodarnosti).
(12) Slovenija namenja za socialno varnost podoben dele BDP kot èlanice EU. V
obdobju tranzicije je ohranila sisteme socialne varnosti, ki so s svojimi rezultati
blaili sicer potrebne spremembe v ekonomskem sistemu. Stopnja revèine se je
leta 1999 v primerjavi z letom 1997 e nekoliko zmanjala in je nija kot v dravah
EU, od leta 1993 pa se je bistveno znialo tudi tveganje revèine stareje generacije.
Dohodkovna neenakost, merjena s kvintilnim razmerjem, se po letu 1997 ne poveèuje
veè. Slovenija je e izvedla reformo sistema pokojninskega zavarovanja, po kateri
se dele BDP za izdatke v pokojninskem sistemu ne poveèuje. Uredila in dopolnila
je sistem zagotavljanja socialnega varstva in druinskih prejemkov, s èimer je
ustrezneje poskrbela za najrevneji del prebivalstva ter enotno uredila in posodobila
skrb za druino. Potrebne pa bodo tudi spremembe v sistemih, ki podpirajo ohranjanje
in izboljevanje zdravja, izboljanje funkcionalne pismenosti odraslih ter preverba
uèinkovitosti tistih instrumentov, ki zagotavljajo, da dobrobiti prejmejo pravi
upravièenci.

Vloga dr`ave v razvoju
(13) Delovanje drave po usmeritvah in ciljih SGRS kae tudi namenskost troenja
javnofinanènih sredstev do leta 2001. Ugotovitve kaejo, da se vsaj do leta 2001
drava na podroèju razvojne funkcije e ni zadosti odzvala novim in s SGRS
zastavljenim potrebam razvoja, temveè je preteno nadaljevala aktivnosti, ki so se
pokazale kot neustrezne ali nezadostne za doseganje uravnoteenega gospodarskega,
socialnega in okoljskega razvoja, ter za poveèanja usposobljenosti èlovekega
kapitala ter konkurenènosti gospodarstva pri gospodarskem razvoju. Ocene in
aktivnosti za leto 2002 ter obdobje 2003-2004 kaejo pozitivne premike, vendar jih
zaradi pomanjkanja podatkov e ne moremo ocenjevati kot zadovoljive ukrepe za
uresnièevanja ciljev SGRS.

Usmeritve za uresni~evanje razvojne strategije
Pri usmeritvah za uresnièevanje SGRS je potrebno loèevati dva povsem razlièna
dela. Prvi se nanaa na uresnièevanje razvojne paradigme, drugi pa na uresnièevanje
gospodarskega razvoja. Paradigma temelji na ugotovitvi, da je bil za Slovenijo v
obdobju tranzicije znaèilen prepoznaven razvojni vzorec postopnosti reform, katerega
pozitivni rezultati so bili zlasti doseganje stabilne stopnje gospodarske rasti brez
veèjih makroekonomskih neravnovesij ob boljih rezultatih na socialnem in
okoljskem podroèju, kot bi smeli prièakovati na osnovi doseene gospodarske
razvitosti. Ugotovitve poroèila to oceno potrjujejo, hkrati pa opozarjajo, da bo treba
za doseganje makroekonomske stabilnosti dokonèati preostale strukturne reforme,
zlasti glede uèinkovitosti nemenjalnega sektorja, ter okrepiti integriranost razvojnih
politik, da bi pospeili premik razvojne vloge drave k spodbujanju sodobnih
dejavnikov razvoja in nacionalne konkurenènosti. Integracijo je mono doseèi le s
temeljnim razvojnim soglasjem v obliki dialoga, ki bi lahko potekal v okviru Sveta
za (trajnostni) razvoj in pospeil pripravo dolgoroènega razvojnega dokumenta Vizija
in scenariji razvoja Slovenije, ki bi dolgoroèno opredelil koncept trajnosti v razvoju.
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Pri gospodarskem razvoju se Slovenija postopno pribliuje gospodarsko razvitim
dravam. Nekatere e lani ugotovljene slabosti in pomanjkljivosti so se v letonjem
letu e potencirale, jasno pa kaejo, da se proces tranzicije v Sloveniji e ni konèal
in da so nekatere reforme gospodarske strukture za pospeevanje konkurenènosti
gospodarstva obèutno prepoèasne, kar povzroèa vse veèje razvojne nevarnosti.
Najveèje slabosti na podroèju industrijske politike so: v razvoju drube, temeljeèe
na znanju, v pospeevanju konkurenènosti in sprememb gospodarske strukture in
dokonèanju tranzicijskih in drugih reform; na podroèju makroekonomske politike
pa: znianje inflacije in prestrukturiranje javnofinanènih odhodkov ter uravnoteenje
javnih financ.
Usmeritve v okviru industrijske politike se delijo na tri kljuèna podroèja pospeenega
razvoja: (1) razvoj drube, temeljeèe na znanju (izobraevanje, raziskovanje in
tehnoloki razvoj ter uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije); (2)
konkurenènost podjetnikega sektorja, kjer naj bi pospeili prestrukturiranje v smeri
poveèevanja dodane vrednosti in vije stopnje tehnoloko zahtevnih proizvodov in
(3) pospeitev tranzicijskih in drugih reform predvsem na podroèju finanènega
sektorja in infrastrukturnih storitev. Pospeevanje razvoja treh kljuènih podroèij
naj bi izvajali tako, da bi hkrati zmanjevali tudi regionalne razlike in upotevali
uravnoteenost gospodarskega razvoja z okoljskim in socialnim razvojem. Te cilje
je mono doseèi le s celovito industrijsko politiko. Kot smo zapisali e v lanskoletnem
Poroèilu, vidimo celovitost v Dravnem razvojnem programu (DRP), ki je tudi
izvedbeni dokument SGRS. Nadaljevanje priprave DRP je z vidika celovitosti
dravne razvojne politike nujna. Usklajevanje DRP bi bilo smiselno izloèiti iz tekoèih
proraèunskih pogajanj in ga opraviti v okviru Sveta za strukturno politiko. Tak
DRP bi moral biti tudi tekoèe spremljan glede izvrevanja in uèinkov; z istim
informacijskim sistemom bi morali zajeti tudi vse velike dravne investicije in vse
dravne pomoèi, tudi èe niso del DRP.
Razmeroma ugodni gospodarski rezultati v preteklih letih so bili doseeni ob
poruenju nekaterih makroekonomskih ravnovesij, ki se najizraziteje kaejo na
cenovnem in javnofinanènem podroèju in so velikokrat tudi posledica prepoèasnih
oziroma nedokonèanih strukturnih reform. Za doseganje in ohranjanje stabilnih
okvirov bo poleg pospeenega izvajanja strukturnih reform potrebno poveèati tudi
omejevalnost nekaterih makroekonomskih politik. V nasprotnem primeru bi se ta
neravnovesja nadaljevala oziroma e poglobila, kar bi postalo resen omejevalni
dejavnik za realizacijo ciljev SGRS.
Z vidika dosedanjega razvoja in razvojnih nesorazmerij je SGRS poudarila e vedno
aktualne usmeritve in cilje razvoja. Glede na hitre spremembe v okolju in bliajoèe
se èlanstvo Slovenije v EU, bo potrebno SGRS dograditi z usmeritvami in cilji
Lizbonske strategije.
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1. Rezultati razvoja
Spremenjeno razumevanje razvoja, zaèrtano z dokumentom Slovenija v novem
tisoèletju: trajnost, konkurenènost, èlanstvo v EU (Strategija gospodarskega
razvoja Slovenije 20012006) (SGRS) je podano v dveh, med seboj razliènih delih.
Prvi del je osredotoèen na dolgoroèni koncept uravnoteenega razvoja razliènih,
vendar med seboj neloèljivo povezanih vidikov razvoja in je deklarativno podan v
razvojni paradigmi. Drugi del dokumenta pa podaja zaèrtano smer gospodarskega
razvoja za srednjeroèno obdobje (do leta 2006) in potrebne ukrepe za postopno
priblievanje stopnji razvitosti in doseganje gospodarskih struktur, znaèilnih za
razvite ekonomije.

1.1. Uravnote`enost gospodarskega, socialnega
in okoljskega razvoja
OPREDELITVE SGRS: V SGRS zaèrtana nova razvojna paradigma izhaja iz
enakovrednega obravnavanja gospodarske, socialne in okoljske razsenosti blaginje1
in trajnostnega razvoja, ki omogoèa zadovoljevanje potreb dananjih generacij, ne
da bi omejevali monosti prihodnjih pri vsaj enako uspenem zadovoljevanju njihovih
potreb. Trajnostni razvoj se izraa strukturno (skozi tri vire oziroma sestavine
blaginje), èasovno (oziroma medgeneracijsko) in prostorsko (s poudarkom na
regionalni skladnosti razvoja). Glede na doseena razmerja razvitosti med tremi
sestavinami blaginje zahteva trajnostna usmeritev SGRS prednostno znievanje
razvojnega zaostanka na podroèju gospodarstva, vendar doseeno tako, da se ne
bodo poveèali zaostanki na podroèju socialnega in okoljskega razvoja, kjer so
relativno manji.
UGOTOVITVE POROÈILA: Temeljna ugotovitev Poroèila o razvoju je, da se naèelo
trajnostnega razvoja postopno uresnièuje, vendar ob ohranjanju slabosti in neravnovesij
pri vseh treh njegovih sestavinah. Na gospodarskem podroèju se nadaljuje sorazmerno
naglo razvojno dohitevanje EU (v letu 2001 se je razlika do evropskega povpreèja e
zniala, Slovenija je med dravami èlanicami EU prehitela Grèijo, med dravami
kandidatkami za vstop v EU pa se e moèneje pribliala vodilnemu Cipru), ob tem pa se
izboljujejo tudi rezultati na socialnem in okoljskem podroèju, kakor jih merita indeks
èlovekovega razvoja in indeks pristnega varèevanja. Izboljanje kae tudi nacionalna
konkurenènost, merjena po metodologiji Svetovnega gospodarskega foruma, predvsem
na podroèju mikroekonomske konkurenènosti, delno pa tudi po sposobnosti rasti, tako
da Slovenija ni veè uvrèena v skupino drav, kjer mikroekonomske reforme ogroajo
dolgoroèno vzdrnost rasti, temveè v skupino, kjer mikroekonomske reforme omogoèajo
pomemben, vendar e ne popolnoma izkorièen potencial rasti. Od leta 1996 do leta
1999 (2000) ugotovljeno poslabanje enakomernega regionalnega razvoja se je v letu
2001 po kriteriju stopnje brezposelnosti nadaljevalo, po nekaterih drugih indikatorjih
pa je prilo tudi do zmanjevanja razlik, zato ocenjujemo, da se razlike med najbolj in
najmanj razvito slovensko regijo v zadnjem letu niso bistveno spremenile. Na vseh treh
podroèjih trajnostnega razvoja so oèitne tudi slabosti, ki lahko v naslednjih letih zelo
oteijo ohranjanje sorazmerno ugodnih trendov. Na podroèju gospodarskega razvoja
1

Blaginja je celovita zadovoljenost potreb, ki ustvarja zmogljivosti vzdrevanja ivljenja in njegovega uivanja.
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gre predvsem za nedokonèane strukturne reforme in ibkost na znanju temeljeèe
konkurenènosti, pri socialnem razvoju so potrebe po spremembah najmoèneje na
podroèju zdravja ter ciljnosti upravièenj iz socialne varnosti, na podroèju okolja pa so
zaskrbljujoèe zlasti nekatere okoljsko neugodne spremembe gospodarske strukture,
predvsem poveèevanje energetske intenzivnosti bruto domaèega proizvoda (BDP).

ANALIZA: Temeljna ugotovitev Poroèila o razvoju v preteklem letu je bila, da
se v Sloveniji do leta 2000 naèelo uravnoteenega gospodarskega, socialnega in
okoljskega razvoja v zadnjih letih ni zadovoljivo uresnièevalo, saj se je v obdobju
tranzicije (1990-1998) vrednost indeksa uravnoteenega razvoja poslabala. Pri tem
so bile opaene pomembne razlike med sestavinami razvoja ter obdobji (pred letom
1995 in po njem). Gospodarski razvoj je bil v celotnem obdobju ugodneji kot v
drugih dravah kandidatkah za vstop v EU in v povpreèju tudi kot v evropskih
dravah, tako da se je razvojni zaostanek na tem podroèju skladno z usmeritvijo
SGRS zmanjal. Na podroèju socialnega razvoja je prilo v obdobju transformacijske
depresije do neizogibnega poslabanja, vendar se je v drugem obdobju tranzicije
socialni poloaj ponovno izboljal. Na izboljanje sta vplivala aktivna socialna
politika in nedopuèenost degradacije sistemov socialne varnosti med tranzicijo.
Nasprotno je bil okoljski razvoj, razen okoljevarstva (pravni red, razvojni programi,
harmonizacija z EU), v veliki meri neintegriran v smislu skupnega doseganja ciljev
vseh resorjev (zlasti okoljskega, finanènega in kmetijskega). Tako je bilo okoljsko
izboljanje v prvem obdobju tranzicije v preteno stranski uèinek defenzivnega
gospodarskega prestrukturiranja, v drugem obdobju pa je bil gospodarski razvoj e
pospeen na raèun okoljskega. Medsebojno neodvisni indikatorji so pokazali, da
okolje ni veè tako izrazita razvojna prednost Slovenije v primerjavi z EU. Regionalne
razvojne razlike so se poveèale. Po nacionalni konkurenènosti je Slovenija zaostajala
za èlanicami EU in nekaterimi kandidatkami za vstop, najveèja slabost je bila
izkazana na podroèju uèinkovitosti vlade in institucij, ki omogoèajo konkurenèno
poslovno okolje.
Enoletno obdobje je prekratko, da bi se v preteklem letu ugotovljeni rezultati bistveno
spremenili, e posebno, ker v Sloveniji v tem èasu ni prilo do veèjih socialnih,
ekonomskih in okoljevarstvenih sprememb ali izrazito neustrezno vodenih politik.
Uravnoteenost vseh treh komponent razvoja ocenjujemo s sistemom izbranih
sinteznih kazalnikov, 2 pri èemer pa letos ne razpolagamo s kazalnikom
uravnoteenosti razvoja, ki vse tri komponente razvoja najbolje povezuje med seboj.
Pri kazalniku BDP na prebivalca po kupni moèi (PPS)3 je Eurostat objavil revizijo4
in za leti 2000 in 2001 podatke za vse drave zbral po enotni metodologiji. Revidirani
podatki BDP na prebivalca po kupni moèi so za leto 2000 Slovenijo (s 67 odstotki
evropskega povpreèja) uvrstili v skupino drav, ki dosegajo od 50 do 75% povpreèja
2

Izbrani kazalniki so: bruto domaèi proizvod na prebivalca po kupni moèi, indeks èlovekovega razvoja, indeks
pristnega varèevanja, indeks nacionalne konkurenènosti in stopnja registrirane brezposelnosti po regijah.

3

Kupna moè (PPS) je umetna splona referenèna valuta, ki se uporablja v EU, za izraanje obsega ekonomskih
agregatov za primerjave v prostoru. Obseg ekonomskih agregatov v PPS dobimo z deljenjem njihovih originalnih
vrednosti v nacionalni valuti in pripadajoèih PPP (valutni pretvorniki, ki eliminirajo vpliv razliènih ravni cen).

4

Za veèino udeleenk evropskega primerjalnega programa (ECP) je leto 2000 prvo, v katerem so PPP utei vzete
iz nacionalnih raèunov, ki v celoti temeljijo na ESA95. Leta pred 2000 vkljuèujejo mnoico manjih ali veèjih
prelomov èasovnih serij, ki negativno vplivajo na primerljivost v èasu ali celo med dravami v danem letu.
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EU, kjer sta se znali tudi manj razviti èlanici, Grèija in Portugalska; med dravami,
kandidatkami za èlanstvo EU, pa se je razlika med Ciprom in Slovenijo bistveno
zmanjala. Predhodni podatki za leto 2001 kaejo, da je Slovenija e izboljala svoj
poloaj v primerjavi z evropskim povpreèjem (za 3 odstotne toèke), prehitela Grèijo
in se moèno pribliala Portugalski (na odstotno toèko). Slovenija s 70% povpreèja
EU ostaja med primerjalno skupino kandidatk za èlanstvo v EU e vedno na drugem
mestu in od Cipra, ki je e vedno najbolj razvita kandidatka, zaostaja le e za 4
odstotne toèke, tretje uvrèeno Èeko pa prehiteva za 11 odstotnih toèk.
Vrednost indeksa èlovekovega razvoja (HDI) in mesto Slovenije se (od leta 1992,
ko je na voljo prvi preraèun za Slovenijo) kljub metodolokim spremembam5 poèasi,
a vztrajno izboljujeta. Najnoveji izraèun indeksa za leto 2000 prinaa le majhno
razliko v vrednosti, ne pa tudi v uvrstitvi glede na prejnje leto. Slovenija se je
namreè ponovno uvrstila na 29. mesto in s tem ostala v spodnji polovici skupine
drav z visoko stopnjo èlovekovega razvoja. Med posameznimi komponentami
indeksa se je najvije uvrstila po indeksu bruto vpisnega koliènika (na 23. mesto);
po indeksu BDP na 30. mesto, po indeksu prièakovane doline ivljenja pa je e
vedno najbolj zaostajala (34. mesto), èeprav se ivljenjska doba tudi v Sloveniji
podaljuje. Postopno in vztrajno izboljevanje vrednosti indeksa in njegovih
komponent kae na poèasen, a ustaljen in pozitiven razvojni trend, ki Slovenijo
pribliuje maksimalni vrednosti, tej so se tudi v letu 2000 najbolj pribliale Norveka,
vedska in Kanada6.
Trajnostna opredelitev SGRS ekonomsko pomeni zahtevo, da nepovratno troenje
ekonomskih bogastev dolgoroèno ne presega njihovega nepovratnega ustvarjanja.
Uresnièevanje trajnostnega razvoja ugotavljamo z indeksom pristnega varèevanja
(IPV). Osnovni vidik indeksa so zaloge ekonomskih bogastev, ki jih preuèujemo
kot indikator spreminjanja sedanje vrednosti celotnega toka prihodnje blaginje. Za
leto 2000 se je vrednost IPV za Slovenijo moèno izboljala (z 12.9% BDP v letu
1999 na 17.2%). Ob tem velja opozoriti, da letni podatki kaejo monost hitrih in
precej visokih sprememb IPV. V povpreèju obdobja 19972000 je razvrstitev
Slovenije z letnim povpreèjem indeksa 13.1% BDP (sosednje drave: 14%; povpreèje
EU: 15% BDP) slaba, in sicer na raèun vijega unièevanja ekonomskih bogastev
kot v veèini drugih drav, ki niso izvoznice nafte, oziroma na raèun nijega ustvarjanja
ekonomskih bogastev z neto varèevanjem kot drugod.
V preteklem letu ugotovljene razvojne razlike med slovenskimi regijami se, merjene
s stopnjo registrirane brezposelnosti po regijah7, v letu 2001 niso zmanjale, temveè
so celo rahlo narasle, kar kae razmerje med regijama z najnijo in najvijo stopnjo
registrirane brezposelnosti (2000: 1:3; 2001: 1:3.1) in koeficient variacije (2000:
30.46; 2001: 32.26). Nekateri drugi kazalniki kot npr. dohodnina na prebivalca in
stopnja infrastrukturne opremljenosti regij pa kaejo na zmanjevanje regionalnih
razlik, zato ocenjujemo, da se v zadnjem letu razvojne razlike med regijami niso
znaèilno spremenile.
5

Najveè sprememb je bilo na podroèju preraèunavanja indeksa BDP. Nova, zadnja formula temelji na logaritmiranju
vrednosti.

6

Kanada je prva presegla vrednost HDI 0.9.

7

Kazalnika BDP na prebivalca po regijah za leto 2000 SURS ni e izraèunal.

UMAR
20

Poro~ilo o razvoju 2003
Rezultati razvoja

Po nacionalni konkurenènosti (metodologija Svetovnega gospodarskega foruma
- WEF) za obdobje 2001-2002 je bila Slovenija po indeksu sposobnosti rasti GCI8
uvrèena z 31. mestom v skupino drav z velikimi monostmi rasti (skupaj z
Estonijo), po indeksu mikroekonomske konkurenènosti9 pa je zasedla nekoliko
slabe, 32. mesto. Glede na precejnje razhajanje med indeksom mikroekonomske
konkurenènosti in indikatorjem BDP na prebivalca (26. mesto) se je znala v skupini
drav, katerih raven dohodka je za prihodnost nevzdrna, èe ne bodo dokonèane
mikroekonomske reforme. V obdobju 2002-2003 se je nacionalna konkurenènost
Slovenije poveèala, najbolj na podroèju mikroekonomske konkurenènosti, izboljala
pa se je tudi sposobnost rasti v prihodnjem srednjeroènem obdobju. Med
osemdesetimi ocenjevanimi dravami se je po indeksu sposobnosti rasti GCI uvrstila
na 28. mesto, po indeksu mikroekonomske konkurenènosti pa na 27. mesto. S
pozitivnim razkorakom med indeksom mikroekonomske konkurenènosti in BDP
na prebivalca Slovenija postopno prehaja iz skupine drav, kjer nedokonèane
mikroekonomske reforme ogroajo dolgoroèno vzdrnost rasti, v skupino drav,
kjer doseeni mikroekonomski temelji predstavljajo pomemben, vendar e ne
popolnoma izkorièen potencial rasti. Primerjava Slovenije z devetimi izbranimi
dravami èlanicami EU in kandidatkami za èlanstvo v EU10 je pokazala, da je
Slovenija v zadnjem letu dosegla najveè pozitivnih premikov v nacionalni
konkurenènosti. Uvrstitev Slovenije po metodologiji IMD, 11 ki nacionalno
konkurenènost ocenjuje drugaèe, je bila precej manj ugodna, kar podrobneje
prikazuje tudi lansko Poroèilo.

1.2. Spremembe gospodarske strukture
OPREDELITVE SGRS: SGRS neposredno ne posega na podroèje sektorskih politik,
kljub temu pa ob upotevanju procesov globalizacije, integracije evropskih trgov,
intenzivnega tehnolokega napredka ter prehoda v drubo, temeljeèo na znanju
nakazuje osnovne spremembe v proizvodni strukturi BDP, ki naj bi jih prinesel
nadaljnji gospodarski razvoj Slovenije skupaj z vkljuèevanjem v EU. Namen poglavja
je zato ugotoviti, s kaknimi strukturnimi spremembami se je slovensko gospodarstvo
sreèevalo v preteklem petletnem obdobju (19952000) in v letu 2001 ter ali so te
spremembe ugodno izhodièe za uresnièevanje ciljev SGRS.

8

Indeks GCI (Growth Competitiveness Index) meri sposobnost drave za rast v prihodnjem srednjeroènem obdobju
(od 5 do 8 let).

9

Indeks mikroekonomske konkurenènosti (Microeconomic Competitiveness Index - MICI), ki nadomeèa lanski
CCI - Current Competitiveness Index, ocenjuje monosti tekoèe stopnje produktivnosti drave.

10

V izbor drav so vkljuèene kandidatke za èlanstvo v EU, ki mejijo z Zahodno Evropo (Madarska, Èeka,
Slovaka, Poljska in Estonija), èlanice EU, ki so najbolj podobne Sloveniji po gospodarski razvitosti, merjeni z
BDP na prebivalca (Grèija in Portugalska), ter regionalni sosedi (Avstrija in Italija).

11

Nacionalna konkurenènost Slovenije, merjena po metodologiji IMD med 49 dravami, je v letu 2001 Slovenijo
uvrstila na 39. mesto, potem ko je leto poprej e zasedala 36. V primerjavi s kandidatkami za èlanstvo v EU je
bila Slovenija po agregatnem indeksu uvrèena samo pred Poljsko, zaostajala pa je tudi za vsemi èlanicami EU.
Med posameznimi skupinami kazalnikov je najboljo uvrstitev dosegla na podroèju uèinkovitosti podjetij, slabe
pa na podroèjih infrastrukture, gospodarske uspenosti in zlasti uèinkovitosti vlade. Med letoma 2000 in 2001 je
Slovenija poslabala uvrstitev pri kazalnikih gospodarske uspenosti in infrastrukturi, izboljala pri kazalnikih
uèinkovitosti vlade, uvrstitev po kazalnikih uèinkovitosti podjetij je ostala nespremenjena.
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UGOTOVITVE POROÈILA: e v preteklem letu ugotovljene pozitivne spremembe
v gospodarski strukturi, merjeni s strukturo BDP (ki pa ne zajema vseh strukturnih
sprememb), so se nadaljevale tudi v letu 2001. Gospodarska struktura Slovenije se
postopno pribliuje strukturi razvitih gospodarstev, saj se zmanjujeta pomena
kmetijstva in industrije, poveèuje pa pomen storitev. Med storitvami rastejo predvsem
javne, ki so e na evropskem povpreèju, kar kae v primerjavi z zasebnim na preveliko
rast javnega sektorja. Blizu evropskega povpreèja so tudi storitve trgovine, gostinstva
in transporta, za razvitimi ekonomijami pa e vedno moèno zaostajajo poslovne in
finanène storitve. V predelovalni industriji se procesi prestrukturiranja nadaljujejo,
vendar se gibljejo prepoèasi, predvsem v smeri krepitve tehnoloko intenzivnejih
dejavnosti.
ANALIZA: Spremembe gospodarske strukture lahko spremljamo z razliènih vidikov.
V tem poglavju se osredotoèamo na spremembe v proizvodni strukturi BDP, ki pa
ne odraajo vseh pomembnih strukturnih sprememb v gospodarstvu. Z nekaterimi
od teh se ukvarjamo v drugih delih poroèila (spremembe v faktorski stukturi izvoza,
v porabi elektriène energije ipd.) S spremembami v strukturi BDP v drugi polovici
devetdesetih let je Slovenija postopno sledila strukturnim spremembam v razvitih
gospodarstvih. Ob naraèanju delea storitvenih dejavnosti in gradbenitva se je
tako v letih od 1995 do 2000 zmanjal gospodarski pomen industrije in kmetijstva.
Podobna gibanja so se nadaljevala tudi v letu 2001: storitve so v strukturi BDP
pridobile nadaljnjo strukturno toèko (v obdobju 1995-2001 skupaj tri strukturne
toèke), delea industrije in kmetijstva pa sta se zmanjala za 0.3 in 0.2 strukturne
toèke. V nasprotni smeri kot v obdobju 1995-2000 se je gibal le dele gradbenitva,
ki se je po hitri rasti v letu 1999, povezani z intenzivno gradnjo cestne in eleznike
infrastrukture, v letu 2001 e drugo leto zapored rahlo zmanjal, e vedno pa je bil
viji kot leta 1995.
Med storitvenimi dejavnostmi se je v zadnjem estletnem obdobju najbolj (skoraj
za dve strukturni toèki) okrepil pomen javnih storitev. Potem ko se je v letih 1998
in 1999 ekspanzija javnih storitev e nekoliko umirila, smo bili v letih 2000 in 2001
ponovno prièa pospeenemu naraèanju njihovega delea v BDP (v letu 2000 za 0.7
in v letu 2001 za 0.6 strukturne toèke). V letu 2001 se je najbolj okrepil dele
dejavnosti javne uprave in obveznega socialnega zavarovanja, izobraevanja ter
zdravstva in socialnega varstva. Krepitev javne uprave in obveznega socialnega
zavarovanja je podobno kot v preteklih letih posledica hitre rasti tevila delovno
aktivnih12, povezana z vzpostavljanjem novih institucij in pripravami na vstop v
EU. Po podatkih o tevilu delovno aktivnih sta bili najhitreje rastoèi dejavnosti
izobraevanja vije in visoko olstvo ter izobraevanje odraslih. V okviru zdravstva
in socialnega varstva se je poveèal dele socialnega varstva, vendar veèinoma zaradi
strme rasti dejavnosti invalidskih podjetij13.

12

Rast tevila delovno aktivnih v dejavnosti javne uprave, obrambe in obveznega socialnega zavarovanja je bila v
letu 2001 3.8-odstotna, kar je najvija rast v zadnjih letih.

13

Ker osnovna dejavnost invalidskih podjetij ni socialno varstvo, je prilo v letu 2002 do statistiène premestitve
teh podjetij v dejavnosti, ki jih dejansko opravljajo, kar se bo odrazilo v strukturnih premikih v okviru dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva v letu 2002.

UMAR
22

Poro~ilo o razvoju 2003
Rezultati razvoja

Precej poèasneje kot dele javnih naraèa pomen preteno trno usmerjenih
storitvenih dejavnosti, ki so v obdobju od 1995 do 2001 v strukturi BDP pridobile
priblino eno strukturno toèko (v letu 2001 0.3 strukturne toèke). Glavni dejavnik
rasti so bile poslovne in finanène storitve, prispevek tradicionalnih storitvenih
dejavnosti  trgovine, gostinstva, prometa pa je ostal nespremenjen. Krepitev in
razvoj storitvenih dejavnosti, ki so komplementarne proizvodnim dejavnostim
(poslovne in finanène storitve), je pomemben z vidika izboljevanja konkurenène
sposobnosti gospodarstva, vendar poteka relativno poèasi. Mednarodne primerjave
strukture slovenskega gospodarstva namreè kaejo, da Slovenija za povpreèjem
EU najbolj zaostaja ravno po deleu poslovnih in finanènih storitev v BDP, razkorak
pa se je med letoma 1995 in 2001 e poveèal (od 9.6 v letu 1995 na 10.5 strukturne
toèke v letih 2000 in 2001), kar kae na potrebo po spodbujanju razvoja na znanju
temeljeèih storitev. V enakem obdobju se je Slovenija e moèno pribliala
evropskemu povpreèju po deleu javnih storitev, priblino na ravni povpreèja pa se
giblje tudi dele trgovine, gostinstva in transporta v BDP.
Kljub deindustrializaciji v zadnjem desetletju je pomen industrije v Sloveniji precej
viji kot v povpreèju v dravah EU, med letoma 1995 in 2001 pa se je razlika e
poveèala (od 6 v letu 1995 na 6.8 strukturne toèke v letih 2000 in 2001). V okviru
industrije se najhitreje zmanjuje pomen predelovalnih dejavnosti, ki so v zadnjih
estih letih v strukturi BDP izgubile skoraj eno strukturno toèko (v letu 2001 0.3).
Zmanjuje se tudi dele rudarstva (Tabela 1), v glavnem zaradi postopnega ugaanja
dejavnosti pridobivanja rjavega premoga, dele dejavnosti oskrba z elektriko, plinom
in vodo pa se v celotnem obdobju trendno poveèuje. Po rasti delea od 4.3% (1995)
na 5.3% (2000) se je v letu 2001 dele gradbenitva v strukturi BDP za malenkost
znial (na 5.2%).
Z vidika krepitve konkurenènosti gospodarstva je pomembno prestrukturiranje v
okviru predelovalnih dejavnosti v smeri krepitve visoko produktivnih dejavnosti.
Kazalnik intenzivnosti strukturnih sprememb 14 kae, da se je intenzivnost
prestrukturiranja predelovalne industrije, merjena s spremembami v strukturi dodane
vrednosti in v strukturi zaposlenih, v devetdesetih letih trendno zmanjevala. Pri
tem so za posamezna leta znaèilna manja odstopanja od dolgoroènega gibanja
vrednosti kazalnika. V obdobju po letu 1995 se je intenzivnost strukturnih sprememb
nekoliko okrepila v letih 1999 in 2000, vendar se je ponovno upoèasnila v letu
2001, ko je bila doseena najnija letna vrednost kazalnika (npr. pri dodani vrednosti:
1995: 1.1; 2001: 0.3). Veèjo intenzivnost strukturnih sprememb so v letih 1999 in
2000 najverjetneje spodbudila tudi izraziteja konjunkturna nihanja (v domaèem in
tujem povpraevanju).

14
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Tabela 1: Struktura bruto domačega proiz voda v letih 1995, 2000 in 2001

Dejavnost

Delež i v bruto domačem proiz vodu,
v % (tekoče cene)
1995

Struktura delovno aktivnih, v %

2000

2001

1995

A.

Kmetijstvo, gozdarstvo, lov

3.9

2.9

2.7

6.9

2000
5.6

2001
5.2

B.

Ribištvo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

C.

Rudarstvo

1.2

0.9

0.8

1.0

0.7

0.7
29.3

D.

Predelovalne dejavnosti

24.6

24.0

23.7

34.4

29.4

E.

Oskrba z elekrično energijo, plinom, vodo

2.6

2.8

2.9

1.5

1.4

1.4

F.

Gradbeništvo

4.3

5.3

5.2

6.6

7.9

7.9

G.

Trgovina in popravila motornih vozil

10.5

10.0

10.1

13.0

13.6

13.6

H.

Gostinstvo

2.6

2.8

2.9

4.1

4.3

4.3

I.

Promet, skladiščenje in zveze

6.7

7.0

6.9

5.9

6.0

6.0

J.

Finančno posredništvo

K.

Nepremičnine, najem in poslovne storitve

3.5

3.9

3.9

2.2

2.4

2.4

10.1

10.5

10.7

5.7

6.7

6.9

L.

Javna uprava, obramba, socialno
zavarovanje

4.6

5.0

5.2

4.2

5.2

5.4

M.

Izobraževanje

4.9

5.1

5.3

5.8

6.4

6.5

N.

Zdravstvo in socialno varstvo

4.6

4.8

5.0

5.3

6.4

6.6

O.

Druge skupne in osebne storitve

3.4

4.0

4.1

PBS

Pripisane bančne storitve

2.9

3.3

3.4

-2.0

-1.9

-1.7

A+B

Kmetijstvo, gozdarskvo, ribištvo

3.9

2.9

2.7

6.9

5.7

5.2

C...F

Industrija in gradbeništvo

32.6

33.1

32.6

43.6

39.4

39.2

C …E

Industrija

28.3

27.7

27.4

2.6

2.1

2.0

G..O

Storitve

50.2

52.3

53.2

49.5

54.9

55.6

G...K Pretežno tržno usmerjene storitve

33.3

34.1

34.4

30.8

33.0

33.2

L...O Pretežno netržno usmerjene storitve

16.9

18.2

18.8

18.7

21.9

22.5

Vir: SURS, preračuni UMAR (Jesensko poročilo 2002).

Na podlagi analize premikanja deleev (shift-share analysis)15 ugotavljamo, da je
bil v obdobju 19952001 prispevek strukturnih sprememb za rast produktivnosti
predelovalnih dejavnosti sicer pozitiven, vendar izjemno majhen. Najveèji del rasti
produktivnosti je bil tako rezultat rasti dodane vrednosti na zaposlenega v okviru
posameznih dejavnosti (intrasektorska komponenta rasti produktivnosti). Poleg
poveèevanja dodane vrednosti je na rast produktivnosti dela v precejnji meri vplivalo
zmanjevanje zaposlenosti, pri èemer se prispevek upadanja zaposlenosti k rasti
produktivnosti zmanjuje vse od leta 1996. V letu 2001 pa se je produktivnost dela,
merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, prviè v tem obdobju poveèala ob
soèasnem porastu zaposlenosti.
15

Analiza premikanja deleev razèleni rast produktivnosti dela na tri komponente: (i) intersektorsko komponento,
ki opredeli sposobnost gospodrastva, da premika proizvodne resurse iz nizko v visoko produktivne panoge; (ii)
interakcijsko komponento, ki odraa sposobnost za realokacijo resursov v sektorje s hitro rastjo produktivnosti,
in (iii) intrasektorsko komponento, ki meri prispevek rasti produktivnosti dela znotraj posameznih sektorjev,
ponderirano z deleem zaposlenih teh sektorjev v skupni zaposlenosti panoge.
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Med dejavnostmi, ki so v drugi polovici devetdesetih let poveèale svoj dele v
strukturi dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti, izstopajo preteno kapitalno
intenzivne, nadpovpreèno inovativne16 in moèno izvozno usmerjene dejavnosti (veè
kot 60% svojih prihodkov ustvarijo na tujih trgih): kemièna, kovinska, strojna in
elektro industrija. Zmanjevanje strukturnih deleev pa je bilo v teh letih znaèilno
za preteno delovno intenzivne dejavnosti, kot so tekstilna, usnjarska in lesna
industrija, ki z relativno nizko ustvarjeno dodano vrednostjo na zaposlenega ne
dohitevajo hitre rasti tehnoloko zahtevnejih dejavnosti. Predvsem tekstilna in
usnjarska industrija sta bili v drugi polovici devetdesetih let, ko so bile dokonèno
odpravljene uvozne ovire na konène tekstilne izdelke ter obutev, zmanjevale pa so
se tudi kolièinske omejitve pri uvozu tekstilnih izdelkov, sooèeni z moèno uvozno
konkurenco. V zadnjih letih se zmanjuje tudi izvozna usmerjenost tekstilne
industrije, v usnjarski industriji pa je dele prihodkov, ustvarjen na tujih trgih, najbolj
upadel leta 1998, rahlo pa se je znial tudi v letu 2001. Po letu 1996 se je relativno
hitro zmanjeval tudi pomen ivilsko-predelovalne industrije, kjer je bil (ob
postopnem odpravljanju zunanjetrgovinskih zaèit) proces prestrukturiranja doslej
relativno poèasen. Na poslabevanje poslovnih rezultatov teh dejavnosti je poleg
sproèanja mednarodne menjave z agroivilskimi izdelki moèno vplivala tudi
vertikalna konkurenca s trgovinskim sektorjem (Kuhar, 2001). Strukturne
spremembe, znaèilne za drugo polovico devetdesetih let, so se veèinoma nadaljevale
tudi v letu 2001. Poleg e omenjenih hitro rastoèih dejavnosti sta v letu 2001
strukturne delee okrepili tudi proizvodnja vozil in gumarska industrija. Med
dejavnostmi, ki so v letih 1995-2000 najveè izgubile, se je v letu 2001 ustavilo
upadanje delea tekstilne industrije, e èetrto leto zapored pa se je na nespremenjeni
ravni ohranil tudi dele usnjarske industrije. V obeh primerih gre za dejavnosti,
kjer drava v zadnjih letih izvaja posebna programa prestrukturiranja.
Z opisanimi strukturnimi spremembami se je v obdobju 1995-2001 zmanjala tudi
razdalja Slovenije do tirih èlanic EU, ki so ji po industrijski strukturi najbolj
podobne (Avstrija, Italija, Belgija, Danska)17. Na prvi pogled bi lahko torej zakljuèili,
da so bile strukturne spremembe v analiziranem obdobju ugodne. Ob tem pa se
zastavlja utemeljeno vpraanje, ali je bila ustrezna tudi hitrost teh sprememb. Iz
mednarodnih primerjav izhaja, da je bila intenzivnost prestrukturiranja predelovalnih
dejavnosti v Sloveniji (vrednost kazalnika intenzivnosti prestrukturiranja v obdobju
1995-2000 je znaala 1.51) v drugi polovici devetdesetih let vija kot v enajstih od
trinajstih drav EU18 (vijo intenzivnost sprememb v strukturi dodane vrednosti sta
imeli Finska: 5.5 in Danska: 2.1) in poèasneja kot v treh tranzicijskih dravah, za
katere razpolagamo s podatki (Madarska 3.7, Èeka 3.0, Slovaka 3.3)19. Poèasneje
prestrukturiranje Slovenije v primerjavi z drugimi tranzicijskimi dravami se po
navadi utemeljuje z dejstvom, da je bilo slovensko gospodarstvo e pred zaèetkom
tranzicije relativno odprto za trgovanje z zahodnoevropskimi dravami in tako v
zaèetku devetdesetih let po strukturi podobneje tem dravam kot druga tranzicijska
16

Podrobneje glej Analitièna priloga, Dele inovativnih dejavnosti v predelovalnih dejavnostih.

17

Med evropskimi dravami obstajajo precejnje razlike v strukturi predelovalnih dejavnosti, zato je smiselna
primerjava z dravami, ki imajo podobno industrijsko strukturo.

18

Za Irsko in panijo nimamo podatkov.

19

Za Èeko in Slovako se vrednost indikatorja nanaa na obdobje 19931999.
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gospodarstva. Vendar pa Slovenija danes za nekaterimi tranzcijskimi dravami e
zaostaja po deleu visokotehnoloko intenzivnih dejavnosti20. Zlasti primera
intenzivnih strukturnih sprememb madarske in finske predelovalne industrije v
smeri krepitve teh dejavnosti v zadnjih letih kaeta, da so za preboj v konkurenènosti
potrebni veèji in intenzivneji premiki, ki temeljijo na tehnolokem prestrukturiranju,
veèjih vlaganjih v raziskave in razvoj, v informacijsko-komunikacijske tehnologije
ter v inovacije, pa tudi na veèji vlogi storitev, temeljeèih na znanju.

20

V letu 1999 so bili delei visokotehnoloko intenzivnih dejavnosti po metodologiji OECD po dravah naslednji:
Slovenija 6.6%, Madarska 26.3%, Èeka 8.8%, Poljska 6.4%, Slovaka 5.9%. V letu 2001 je omenjeni dele v
Sloveniji znaal 8.2%, za druge drave pa novejih podatkov e nimamo.
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2. Predpogoji uresni~evanja razvojne
strategije
Med predpogoje uresnièevanja razvojne strategije uvrèa SGRS zagotavljanje
makroekonomske stabilnosti in zakljuèek institucionalnih reform. Prvi se uresnièuje
s klasiènimi makroekonomskimi politikami (monetarno, dohodkovno in fiskalno),
drugi pa je nujen za vzpostavitev in delovanje trnega gospodarstva.

2.1. Makroekonomska stabilnost
OPREDELITVE SGRS: Stabilnost osnovnih makroekonomskih okvirov je temeljni
pogoj za uspeno uresnièevanje ciljev SGRS, njihovo doseganje pa je med osnovnimi
nalogami klasiènih makroekonomskih politik, to je denarne in dohodkovne ter politike
javnih financ. Temeljni cilj na podroèju denarne politike je postopno znievanje
inflacije na raven, ki bo omogoèala vkljuèitev v EMU. V skladu z dosedanjo prakso
in tudi Okvirnimi usmeritvami ekonomske politike EU je cilj dohodkovne politike
poèasneja realna rast bruto plaè na zaposlenega od rasti produktivnosti dela, kar
naj bi prispevalo k zaviranju inflacije in ustvarjanju razmer, ki bodo podjetjem
omogoèale poveèanje vlaganj v tehnologijo, trge in èloveki kapital ter tako krepitev
konkurenènosti in poveèevanje zaposlenosti. Osnovna strateka usmeritev fiskalne
politike je prestrukturiranje javnofinanènih odhodkov in prihodkov, ki bo spodbudno
vplivalo na konkurenènost gospodarstva in bo v srednjeroènem obdobju omogoèilo
tudi postopno uravnoveenje javnih financ brez poveèanja njihovega delea v BDP.
UGOTOVITVE POROÈILA: Makroekonomske politike (denarna, dohodkovna in
javnofinanèna) so svojo stabilizacijsko vlogo do leta 1999 opravile razmeroma
uspeno, po letu 1999 pa so bili razmeroma ugodni gospodarski rezultati doseeni
ob izrazitejih makroekonomskih neravnovesjih. V letih 2001 in 2002 se je
gospodarska rast upoèasnila pod dolgoletno povpreèje, delno zaradi upoèasnjene
rasti izvoznih trgov v razvitih trgovinskih partnericah v obeh letih, delno pa tudi
zaradi notranjega cikliènega dejavnika gibanja agregatov domaèe potronje,
prisotnega e leta 2000, ter nedokonèanih strukturnih reform. Za razliko od
cenovnega in javnofinanènega podroèja, kjer v zadnjih letih ni prilo do bistvenega
izboljanja, je bilo leta 2001 ponovno vzpostavljeno plaèilnobilaèno ravnovesje, ki
se je v letu 2002 prevesilo v razmeroma visok preseek. Vpraanje je, koliko je
takno zapiranje investicijsko-varèevalne vrzeli ugodno z razvojnega vidika, saj,
upotevajoè izboljano strukturo prilivov na kapitalskem in finanènem raèunu, tudi
veèji primankljaj ne bi ogrozil potencialne vzdrnosti tekoèega raèuna. Ohranjanje
makroekonomskega neravnovesja na podroèju inflacije na relativno visoki ravni e
tretje leto zapored izhaja predvsem iz vpliva nedokonèanih strukturnih reform, pri
èemer gre predvsem za prepoèasno prestrukturiranje nemenjalnega sektorja,
razmeroma rigidne strukture in obsega javnofinanènih odhodkov ter indeksacije.
Po poruenju makroekonomskega ravnovesja med gibanjem plaè in produktivnosti
v letu 2001 je realna rast bruto plaèe na zaposlenega v letu 2002 ponovno zaostajala
za rastjo produktivnosti dela. Zaradi upoèasnitve gospodarske rasti pa se je lani po
treh letih ugodnih gibanj upoèasnila dinamika rasti zaposlovanja zlasti v
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predelovalnih dejavnostih in zmanjevanja brezposelnosti.
ANALIZA: V obdobju po osamosvojitvi so makroekonomske politike (denarna,
dohodkovna in javnofinanèna) svojo stabilizacijsko vlogo opravile razmeroma
uspeno. Gospodarska rast je bila do leta 1997 doseena brez veèjih javnofinanènih
neravnovesij, do leta 1999 pa tudi brez vidnejega primanjkljaja na tekoèem raèunu
plaèilne bilance. Pomembno vlogo pri stabilizaciji celotnega gospodarstva je odigralo
tudi znianje inflacije. Kazalniki makroekonomske stabilnosti21 kaejo, da so
bili po letu 1999 e vedno razmeroma ugodni gospodarski rezultati doseeni ob
izrazitejih makroekonomskih neravnovesjih, ki so se ob poveèani nestabilnosti
zunanjega okolja pokazali kot odraz notranjih neskladij trajneje in strukturne narave,
to je kot posledica odlaganja oziroma prepoèasnega izvajanja strukturnih reform.
V letih 2001 in 2002 se je gospodarska rast upoèasnila pod dolgoletno povpreèje,
kar smo prièakovali zaradi upoèasnjene rasti izvoznih trgov v razvitih trgovinskih
partnericah v obeh letih. V letih 2001 in 2002 se je gospodarska rast v dravah EU
in ZDA namreè moèno upoèasnila, v EU s 3.4% leta 2000 na 1.5% leta 2001 in
0.9% leta 2002 (predhodni podatki Eurostat), v ZDA pa s 3.8 leta 2000 na 0.3% leta
2001. V ZDA je v letu 2002 e prilo do ponovne okrepitve gospodarske rasti na
2.4%, ki pa se e ni odrazila tudi na okrevanju rasti BDP v dravah EU. Pri tem je
bil vpliv upoèasnjene gospodarske rasti v razvitih trgovinskih partnericah precej
dobro ublaen, saj je Slovenija uspela ohraniti nadpovpreèno visoke stopnje rasti
izvoza v tranzicijske drave in tudi poveèati trne delee v dravah EU. Prav rast
trnih deleev v EU nakazuje morebitne pozitivne premike v izvozni konkurenènosti,
ki se je zaradi prepoèasnega izvajanja strukturnih reform v preteklih letih izboljevala
relativno poèasi glede na ostale tranzicijske drave in je prepreèevala e hitrejo
rast izvoza in njegovega prispevka h gospodarski rasti22. K upoèasnjeni gospodarski
rasti je v letih 2001 in 2002 delno prispeval tudi notranji ciklièni dejavnik gibanja
agregatov domaèe potronje, sicer prisoten e leta 2000, ki je bil prav tako prièakovan
glede na doseene visoke ravni leta 1999. Vendar pa je bil cikel rasti investicijske
potronje nekoliko globlji, cikel rasti zasebne potronje pa nekoliko dalji od
prièakovanega, predvsem zaradi spremembe v strukturi porabe razpololjivega
dohodka v korist varèevanja. Investicijska potronja je v letu 2001 celo realno upadla,
k èemur so poleg cikliènega gibanja mnogo prispevale tudi javnofinanène omejitve
in njihov neposredni ter posredni vpliv na obseg nalob v infrastrukturo. Tudi s
pomoèjo proticikliènih ukrepov ekonomske politike je v letu 2002 prilo do
ponovnega hitrejega oivljanja investicijske aktivnosti na podroèju infrastrukture,
razpololjivi podatki pa e vedno ne kaejo na oivljanje stanovanjske gradnje in
izrazitejo krepitev investicij zasebnega sektorja. Zato v strukturi investicij prihaja
do sprememb, tako institucionalno kot po ekonomskem namenu (veèji dele javnega
sektorja v financiranju in veèji dele infrastrukturnih nalob od srednjeroèno
predvidenega). Zlasti pri investicijah zasebnega sektorja se ob visokih finanènih
prilivih iz tujine in visoki likvidnosti domaèega banènega sistema v letu 2002
21

Kazalniki makroekonomske stabilnosti so: 1) stopnja rasti BDP v stalnih cenah, 2) stopnja inflacije, 3)
plaèilnobilanèno ravnovesje, 4) zunanji dolg, 5) javnofinanèno ravnovesje, 6) javni dolg, 7) stopnja zaposlenosti,
8) stopnja brezposelnosti, 9) deelno tveganje.

22

Podrobneje o strukturno pogojenem zaostajanju konkurenènosti slovenskega izvoza glej toèko 3.2.1.
Poveèevanje podjetnikega sektorja.
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izraziteje kae neustreznost mehanizmov finanènega sistema za usmerjanje sredstev
v produktivne nalobe. Zaradi visoke donosnosti vrednostnih papirjev centralne
banke, povezane s sterilizacijo finanènih prilivov iz tujine, se struktura banène aktive
spreminja v korist slednjih in v kodo nalob v gospodarstvo, deloma zaradi
izrinjanja, deloma pa tudi zaradi neugodnih kreditnih pogojev, povezanih z
indeksacijskimi mehanizmi pri dolgoroènih finanènih pogodbah. Upoèasnitev
gospodarske rasti in spremembe v strukturi BDP glede na srednjeroène projekcije
iz SGRS tako niso le posledica spremenjenih razmer v zunanjem okolju in notranjih
ter zunanjih cikliènih dejavnikov, temveè odraajo tudi poèasnost pri izvajanju
strukturnih reform.
Vpliv nedokonèanih strukturnih reform je tudi eden izmed pomembnih razlogov za
ohranjanje makroekonomskega neravnovesja na podroèju inflacije na relativno
visoki ravni e tretje leto zapored, pri èemer gre predvsem za negativni vpliv
prepoèasnega prestrukturiranja nemenjalnega sektorja, razmeroma rigidne strukture
in obsega javnofinanènih odhodkov ter indeksacije. Prepoèasno prestrukturiranje v
nemenjalnem sektorju je vplivalo na nefleksibilnost in hitrejo rast plaè v tem
sektorju, kar je zlasti preko zvievanja nadzorovanih in nenadzorovanih cen storitev
povzroèalo inflacijske pritiske, predvsem pa ohranjalo raven inflacije na obstojeèi
ravni. Na podroèju fiskalne politike so nedokonèane reforme prispevale k ohranjanju
visokega delea javnofinanènega sektorja v BDP (veèinoma je bilo to povezano
tudi z rastjo izdatkov za plaèe v javnem sektorju), zaradi èesar je rasla potreba po
poveèevanju davènih obremenitev, ki so seveda dodatno prispevale k inflaciji. Ob
hkratnem poveèanju cenovnih pritiskov iz tujine in razmeroma neusklajenem
delovanju ekonomskih politik so ti vplivi privedli do ohranjanja inflacije na ravni,
ki je previsoka tako z vidika zagotavljanja stabilne gospodarske rasti kot z vidika
vkljuèitve v ERM2.
Upoèasnjena gospodarska rast je po letu 2000 privedla do zaostajanja rasti obveznih
javnofinanènih prihodkov za rastjo BDP. Slabe domaèe troenje, gibanje tolarskega
uvoza in sprejeti trgovinski sporazumi so okrnili predvsem posredne davke (davek
na dodano vrednost, carine), kar je ustvarjalo pritiske na poveèanje davènih
obremenitev in iskanje drugih virov. Dele javnofinanènih odhodkov v BDP se je
po letu 1996 postopno poveèeval in v letu 1999 dosegel nivo nad 44% BDP, ki
presega monosti davène kapacitete. Javnofinanèni odhodki so tudi v letih 2000 in
2001 naraèali hitreje od rasti obveznih dajatev; javnofinanèni primanjkljaj se je
poveèal od 0.6% BDP v letu 1999 na 1.4% BDP v letih 2000 do 2002. Struktura
javnofinanènih odhodkov se po letu 2000 ni bistveno spreminjala. Poveèeval se je
predvsem dele odhodkov za plaèe in obresti, zmanjeval pa dele za pokojnine,
materialne izdatke in subvencije. Dele sredstev za investicije se je gibal okoli 4.2%
BDP, razen v letu 2001, ko se je poveèal na 4.4% BDP. Ukrepi ekonomske politike
za leto 2002, sprejeti v zadnjih mesecih leta 2001, so bili zato usmerjeni v
prestrukturiranje javnofinanènih odhodkov v korist investicij. Na strani
javnofinanènih prihodkov je bilo v zaèetku leta 2002 izpeljano povianje stopnje
davka na dodano vrednost in troarinskih dajatev. V strukturi javnofinanènih
prihodkov je tako prilo do poveèanja delea posrednih davkov in znianja delea
neposrednih davkov in prispevkov za socialno varnost, k èemur je prispevala tudi
sprememba davka na izplaèane plaèe, ki je nekoliko razbremenila stroke dela. Zaradi
spremenjenih makroekonomskih gibanj in zato znianih napovedi je bil sredi leta

UMAR
29

Poro~ilo o razvoju 2003
Predpogoji uresni~evanja razvojne strategije

2002 izveden rebalans, ki je odhodke dravnega proraèuna uskladil z nijimi
proraèunskimi prihodki in vplival na ohranjanje tekoèega javnofinanènega
primanjkljaja na ravni okoli 1.5% BDP tudi v letu 2002.
Preteni del dolga ire opredeljene drave, ki se je do leta 2001 povzpel na 27.5%
BDP, predstavlja dolg oje opredeljene drave. Tako kot v celotnem obdobju po
letu 1997 se je glede na leto poprej poveèal predvsem zaradi avtonomne rasti in
financiranja proraèunskega primanjkljaja. V letu 2002 je drava nadaljevanja
strategijo zagotavljanja èim veèjega delea financiranja proraèunskih potreb na
domaèem finanènem trgu, kar je njeno vlogo na tem trgu dodatno okrepilo. Z
istoèasnim izvajanjem politike pospeenega podaljevanja roènosti za nominalne
instrumente je to pripomoglo k deindeksaciji gospodarstva ter razvoju domaèega
primarnega in sekundarnega trga dravnih vrednostnih papirjev. Program porabe
kupnine od prodaje kapitalske nalobe drave v Novi Ljubljanski banki pa je
predvidel uporabo kupnine za takno zmanjevanje javnega dolga, ki zagotovlja
dolgoroèno maksimalne fiskalne uèinke ob istoèasnem upotevanju monetarnih
uèinkov ter uèinkov na domaèi finanèni sistem.
Za razliko od cenovnega in javnofinanènega podroèja, kjer v zadnjih letih ni prilo
do bistvenega izboljanja, je bilo leta 2001 ponovno vzpostavljeno plaèilnobilaèno
ravnovesje, ki se je v letu 2002 prevesilo v razmeroma visok preseek, najviji po
letu 1994. Pozitivno stanje tekoèega raèuna plaèilne bilance je v doloèeni meri
odraz strukture in razmeroma ibke rasti domaèega troenja, ki se je odraala na
nizkih realnih stopnjah uvoza ter ohranjanja razmeroma visokih stopenj rasti izvoza.
K temu je prispevala visoka rast izvoza na trge vzhodne in jugovzhodne Evrope,
povezana tudi z moènejo investicijsko dejavnostjo slovenskih podjetij v tujini, in
v letu 2002 tudi izraziteja krepitev realne rasti izvoza storitev ter rast trnih deleev
v EU. Èe upotevamo izboljanje strukture prilivov na kapitalskem in finanènem
raèunu plaèilne bilance, ki je na eni strani posledica veèjih prilivov neposrednih
tujih nalob, na drugi strani pa razmeroma skromnega novega zadolevanja bank in
podjetij v tujini, je vpraanje, koliko je takno zapiranje investicijsko-varèevalne
vrzeli (ki ustreza saldu tekoèega raèuna plaèilne bilance) ugodno z razvojnega vidika,
saj ob takni strukturi prilivov na kapitalskem in finanènem raèunu tudi veèji
primankljaj ne bi ogrozil potencialne vzdrnosti tekoèega raèuna. Preseek, ki je v
osnovi prav tako odraz makroekonomskega neravnovesja kot primanjkljaj, tako
opozarja na neskladje med prihranki in investicijami, ki je na eni strani posledica e
omenjenega pomanjkanja mehanizmov za usmerjanje sredstev v nalobe, na drugi
strani pa je lahko tudi posledica razmeroma skromnih investicijskih naèrtov znotraj
podjetnikega sektorja, kjer ele v zadnjem èasu prihaja do izrazitejih sprememb v
smeri ofenzivnega prestrukturiranja23. Visok preseek tekoèega raèuna plaèilne
bilance pa kae tudi na monost razmisleka o upoèasnitvi depreciacije tolarja, ki bi
lahko zniala stroke uvoza (zaradi znianja strokov uvozne komponente izvoznikov
bi bil neto uèinek upoèasnjene depreciacije na obseg izvoza in poloaj izvoznikov
relativno manji), e pomembneji pa bi bil njen vpliv na podroèju umirjanja
inflacije24.
23

Glej poglavje 3.2.1. Poveèevanje konkurenènosti podjetnikega sektorja.

24

Upoèasnitev nominalne rasti deviznega teèaja za priblino polovico bi po oceni UMAR v dvanajstih mesecih
lahko zniala medletno inflacijo za 0.4 do 0.6 odstotne toèke (Jesensko poroèilo 2002, str. 17).
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Pritiski na povianje plaè v javnem sektorju so se v letu 2002 umirili, saj je aktivno
ukrepanje nosilcev ekonomske politike uspelo ustaviti negativna gibanja na tem
podroèju, ki so v letu 2001 privedla do poruenja makroekonomskega ravnovesja
med gibanjem plaè in produktivnosti. Val poveèanja dodatkov k plaèam z ustreznimi
spremembami v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicne kolektivne pogodbe
za zdravnike, ki se je prièel leta 1998, je leta 2001 namreè rezultiral v izjemnem
porastu plaè na zaposlenega v javnem sektorju, celotno obdobje pa je naraèala tudi
zaposlenost, tako da je masa bruto plaè èedalje bolj obremenjevala javnofinanèna
sredstva. Z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarstvo je bila v javnem
sektorju dogovorjena plaèna politika za obdobje 2002 in 2003, dogovarjanje o plaèni
politiki za zasebni sektor pa se je na nacionalni ravni zakljuèilo z Dogovorom o
politiki plaè za obdobje 2002-2004, ki je separat Socialnega sporazuma. Pri
dogovorih obeh sektorjev je bil upotevan osnovni cilj dohodkovne politike zaostajanje realne rasti bruto plaèe na zaposlenega v povpreèju tega obdobja za
okoli eno odstotno toèko za rastjo produktivnosti dela, za uresnièitev cilja poèasneje
rasti bruto plaèe na zaposlenega v javnem sektorju pa je bil mehanizem usklajevanja
izhodiènih plaè z rastjo cen ivljenjskih potrebèin, dogovorjen z Aneksom, za
javni sektor nekoliko ostreji kot za zasebni. Rast plaè v javnem sektorju je v letu
2002 dejansko zaostajala za rastjo plaè v zasebnem sektorju in je tako bistveno
pripomogla k ponovni vzpostavitvi vzdrnega makroekonomskega razmerja med
rastjo plaè in rastjo produktivnosti.
V letu 2002 je na podroèju trga dela prilo do izrazitejega vpliva umirjanja gospodarske
rasti v letih 2001 in 2002, tako da so se po treh letih ugodnih gibanj pojavile negativne
tendence. Ob odmikanju prièakovanega oivljanja svetovnega gospodarstva sta se
upoèasnili dinamika rasti zaposlovanja in zmanjevanja brezposelnosti. V predelovalnih
dejavnostih, ki so zaradi vpetosti v mednarodno okolje najbolj izpostavljene vplivom
konjunkturnih sprememb v trgovinskih partnericah, je v letu 2002 celo prilo do upadanja
zaposlenosti.
Kljub upoèasnitvi gospodarske rasti in ohranjanju javnofinanènega neravnovesja ter
inflacije na relativno visoki ravni se je ocena deelnega tveganja Slovenije pri agenciji
Moodys z zakljuèkom pogajanj o vstopu v EU izboljala. Njeno nadaljnje izboljanje,
tako v tej kot tudi pri drugih relevantnih agencijah, pa bo odvisno predvsem od nadaljnje
dinamike izvajanja strukturnih reform, ki naj bi Sloveniji omogoèile doseganje
konvergenènih kriterijev za vstop v ERM2 in kasneje EMU, kar avtomatièno pomeni
tudi najnijo stopnjo oziroma najboljo oceno deelnega tveganja.
Pri ocenjevanju nacionalne konkurenènosti je Svetovni gospodarski forum (WEF) pri
indeksu makroekonomskega okolja slabo oceno iz leta 2001 v letu 2002 e poslabal,
saj je Slovenija izgubila kar 11 mest (2002: 50. mesto, vrednost indeksa 3.95; 2001: 39.
mesto, vrednost indeksa 4.02). Najbolj, za 8 mest, se je poslabala e tako nizka uvrstitev
Slovenije po podindeksu vladnega troenja (s 60. na 68. mesto oz. z vrednosti podindeksa
2.61 na 2.21), do znianja konkurenènosti pa je prilo tudi na podroèju makroekonomske
stabilnosti (premik z 32. na 35. mesto oz. s 4.41 na 4.36). V okviru indeksa
makroekonomskega okolja se je izboljala le uvrstitev Slovenije po podindeksu
kreditnega ratinga (s 27. na 26. mesto oz. s 4.63 na 4.88).
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2.2. Zaklju~evanje institucionalnih reform
tranzicije
OPREDELITVE SGRS: Zaradi nedokonèanih institucionalnih reform tranzicije se
v Sloveniji ohranjata pretiran neposredni politièni vpliv v gospodarstvu ter pretirana
reguliranost posameznih gospodarskih sektorjev in segmentov trga dela. Takne
razmere ohranjajo okolje za implementacijski deficit 25 . Za dokonèanje
institucionalnih reform tranzicije je SGRS predvidela dokonèanje tranzicijskega
prestrukturiranja podjetnikega in finanènega sektorja, dokonèanje reform javnih
gospodarskih slub, trga dela, pokojninske reforme, reforme javne uprave, regionalne
politike ter drugih pomembnih reform, kjer so deficiti.
UGOTOVITVE POROÈILA: Slovenija sodi med drave s sorazmerno poèasnim
tempom izvajanja tranzicijskih reform in je ele ob koncu devetdesetih let nadoknadila
del zaostanka za tistimi dravami, ki reforme izvajajo najbolj intenzivno. Tranzicijske
reforme v Sloveniji e vedno niso konèane, glavni zaostanki so na podroèjih reform
podjetnikega sektorja, nebanènega finanènega sektorja in uvajanja politike
konkurence. Le nekoliko bolje je ocenjen napredek na podroèju privatizacije in
reforme infrastrukture. Pri ocenjevanju napredka drav kandidatk za vstop v EU je
Evropska komisija napredek Slovenije ocenila pozitivno, opozorila pa na zaostanke
na podroèjih odpravljanja sodnih zaostankov in vpisov v zemljiko knjigo,
privatizacije v zavarovalnitvu in banènitvu, konkurenènosti gospodarstva,
odpravljanja e nekaterih administrativnih ovir za izboljanje poslovne klime,
prestrukturiranja predelovalnih dejavnosti, prepoèasne rasti malih in srednje velikih
podjetij, inflacije, neizravnanih javnih financ in upravne usposobljenosti za prevzem
evropskega pravnega reda.
ANALIZA: O poteku veèine reform bomo govorili pri naslednjih toèkah, v prièujoèi
pa podajamo splono oceno, kot izhaja iz indeksa tranzicije, in oceno reform, ki jo
je za Slovenijo pripravila Evropska komisija v rednem letnem poroèilu o napredku.
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) od leta 1994 dalje objavlja Tranzicijska
poroèila (Transition Reports) in v njih ugotovitve o poteku transformacijskega
procesa v 27 dravah, v katerih deluje. Napredek pri reformah meri s posebnim
indeksom tranzicije (transition index)26. Èetudi sama EBRD opozarja, da kakovost
pridobljenih podatkov niha med dravami, gre brez dvoma za eno najobsenejih in
najpodrobnejih podatkovnih baz na podroèju preuèevanja tranzicije. Njena najveèja
prednost je dolina èasovne vrste, saj so ocene podane na letnem nivoju od leta
1991 dalje, za nekatere dejavnike pa celo od leta 1989 naprej.
25

Implementacijski deficit predstavlja razliko med formalno sprejetim in dejansko funkcionalnim uresnièevanjem
sprejetega, med formalno normirano in dejansko vplivnostjo razliènih drubenih akterjev.

26

Indeks tranzicije s pomoèjo 11 kazalnikov pokrije 6 kljuènih podroèij reform (liberalizacijo, privatizacijo, podjetja,
infrastrukturo, finanène institucije in pravno okolje). Vsak posamezen kazalnik je sintetièna ocena napredka,
ugotovljenega na podlagi razliènih podatkov, deskriptivnih informacij o reformah in njihove analize. Kazalniki
zavzemajo cele vrednosti od 1 do 4, lahko pa je osnovni vrednosti dodan e plus ali minus. V takih primerih za
potrebe kvantitativnih analiz osnovni vrednosti indeksa dodamo ali odvzamemo 0.3. Indeks z vrednostjo 1
vsebinsko pomeni, da je drava v tej dimenziji tranzicijskega procesa e vedno na ravni centralno planskega
gospodarstva, indeks z vrednostjo 4.3 pa pomeni, da je drava dosegla raven trnega gospodarstva.
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Tabela 2: Vrednosti EBRD indeksov z a Slovenijo

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Liberalizacija cen

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

Sistem deviznega tečaja
in liberalizacija trgovine

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

Privatizacija malih
podjetij

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

Privatizacija velikih
podjetij

1.0

1.0

2.0

2.0

2.7

2.7

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Reforma podjetniškega
sektorja

1.0

1.0

2.0

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

Politika konkurence

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.3

2.3

2.7

2.7

Reforma bančnega
sektorja

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.3

3.3

3.3

Reforma nebančnih
finančnih institucij

2.0

2.0

2.0

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

1.7

1.7

1.7

2.0

2.0

2.7

3.0

3.0

3.0

Pravna pokritost

3.0

3.0

4.0

4.0

3.7

Pravna učinkovitost2

4.0

3.0

4.0

3.7

4.0

3.1

3.1

3.4

3.4

3.4

Infrastrukturna reforma
1

POVPREČJE LETNIH
VREDNOSTI EBRD
INDEKSOV

1.9

2.0

2.6

2.8

2.9

3.0

Vir: EBRD Transition Report 2000 in 2002. Opombe: 1legal extensiveness - indikator pove, koliko zakonodaja dosega minimalne mednarodne pravne standarde;
legal effectiveness - indikator pove, ali so pravno priznane pravice tudi dejansko izterljive oziroma iztožljive.

2

Primerjava povpreènega letnega indeksa tranzicije (kot neponderirano aritmetièno
sredino enajstih kazalnikov) med osmimi najbolj naprednimi tranzicijskimi
dravami27 kae, da se je v letu 2001 (zadnji podatki) ravni razvitega trnega
gospodarstva najbolj pribliala Madarska, vendar pa so razlike med ostalimi
dravami dokaj majhne (vrednost indeksa med 3.2 in 3.5). Slovenija se je z vrednostjo
indeksa 3.4 uvrstila v sredino osmih opazovanih drav. Za celotno obdobje tranzicije
lahko ugotovimo, da je Slovenija po doseeni ravni reform zaostajala za Madarsko
in Poljsko, od leta 1994 pa tudi za Estonijo. Leta 1997 je ujela in prehitela Slovako,
dve leti kasneje pa je njena raven reform dosegla Èeko in tudi povpreèno raven
vseh osmih drav. Slovenija torej sodi med drave s sorazmerno poèasnim tempom
izvajanja reform in je ele v letu 1999 nadoknadila del zaostanka za tistimi, ki reforme
izvajajo najbolj intenzivno.
Analiza posameznih kazalnikov, vkljuèenih v izraèun indeksa tranzicije (Tabela 2),
je pokazala, da so glavni zaostanki Slovenije pri izvajanju reform na podroèjih
reforme podjetnikega sektorja, reforme nebanènega finanènega sektorja in uvajanja
politike konkurence. Le nekoliko bolje je ocenjen napredek na podroèju privatizacije
in reforme infrastrukture. Po drugi strani pa lahko za podroèja liberalizacije
mednarodne trgovine in sistema deviznega teèaja ter uveljavljanje uèinkovitega
pravnega reda ugotovimo, da je proces tranzicije praktièno e zakljuèen.
Evropska komisija je v svojem Rednem letnem poroèilu o napredku drav
kandidatk za èlanstvo v EU napredek Slovenije v zadnjem letu ocenila pozitivno
27

Primerjava zajema Èeko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madarsko, Poljsko, Slovako in Slovenijo.
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na vseh podroèjih, posebej pa izpostavila podroèja z odloèilnejim napredkom in
podroèja, kjer prihaja do doloèenih kasnitev in zaostankov. Sklenjena pa so bila
tudi pogajanja za vstop Slovenije v EU.
Na podroèju politiènih meril je bil posebno ugodno ocenjen sprejem Zakona o javnih
uslubencih, ki predstavlja pravni okvir reforme dravne uprave; pri reformi sodstva
pa so bila dana opozorila o prepoèasnosti, saj je bil doseen le delni napredek pri
odpravljanju sodnih zaostankov, zaostanki pri vpisih v zemljiko knjigo pa se e
poveèujejo28. Pri izpolnjevanju ekonomskih kriterijev je bila Slovenija ocenjena kot
delujoèe trno gospodarstvo, ki se bo ob nadaljevanju reform sposobno sooèiti s
konkurenènimi pritiski evropskega trga; opozorjena pa na prepoèasnost reform
predvsem na podroèjih prenehanja delovanja Slovenske razvojne drube,
privatizacije v zavarovalnitvu in njenega dokonèanja v banènem sektorju. Na
podroèju makroekonomske stabilnosti je bilo ugotovljeno, da so prilagodljiva
monetarna politika, kontinuirana zmerna depreciacija teèaja tolarja, indeksacija plaè,
pokojnin in obrestnih mer, poèasne strukturne reforme in slaba konkurenca na
nekaterih podroèjih gospodarstva temeljni vzroki ohranjanja inflacijskih pritiskov,
torej tudi visoke inflacijske stopnje. Kljub napredku pri liberalizaciji cen regulirane
cene e vedno k inflaciji prispevajo veè, kot je njihov dele v indeksu ivljenjskih
potrebèin. V okviru srednjeroène fiskalne politike, katere cilj je javnofinanèno
ravnovesje, je bil z vidika transparentnosti in nadzora javnih financ ugodno ocenjen
sprejem dvoletnega proraèuna; opozarjajo pa, da bo za kredibilnost veèletnih
proraèunov potrebno omejiti obseg in tevilo njihovih sprememb. Za srednjeroèno
izravnavo javnih financ in poveèanje fiskalne fleksibilnosti bo potrebno zmanjati
strokovni pritisk na javne finance, ki ga povzroèata visoki dele zakonskih
obveznosti proraèuna ter rast plaè v javnem sektorju. Trgovinska povezanost
Slovenije z EU je e vedno visoka, èeprav se v zadnjih letih dele slovenske menjave
z glavnimi trgovinskimi partnerji zmanjuje na raèun poveèanega izvoza v drave
bive Jugoslavije, kar je posledica stabilizacije in rasti trgov, ne pa tudi izboljane
konkurenènosti slovenskega gospodarstva. Pozitivno je ocenjena poslovna klima,
ki se je s sprejetjem fleksibilneje delovne zakonodaje, z odpravljanjem
administrativnih ovir, z zaèetkom deindeksacije obrestnih mer in napredkom pri
usklajevanju plaè, s postopno liberalizacijo finanènih trgov in javnih slub izboljala.
Tako so se poveèale tudi tuje nalobe, èeprav ocene kaejo, da je v doloèenih sektorjih
do njih e vedno èutiti politièni odpor. Da bi e izboljali poslovno okolje, opozarjajo
na odpravljanje zelo birokratskih in dolgih postopkov ter teav pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja, delovnega dovoljenja ter pri najemu ali odpuèanju delavcev,
kar negativno vpliva predvsem na rast investicij. Na podroèju sprememb gospodarske
strukture je bil opaen premik pri zmanjevanju delea predelovalnih dejavnosti in
kmetijstva v BDP v korist storitev, vendar zaradi poèasnega prestrukturiranja v
okviru predelovalnih dejavnosti e vedno prevladujejo dejavnosti z nizko dodano
vrednostjo. Vloga malih in srednje velikih podjetij se zmanjuje, ker se e vedno
ukvarjajo z nekaterimi tranzicijskimi in administrativnimi problemi; zaradi
pomanjkanja primernih finanènih virov je med njimi zelo malo inovativnih, na znanju
temeljeèih podjetij z visoko tehnologijo. S sprejetjem Programa ukrepov za
promocijo podjetnitva in konkurenènosti je bil sicer doseen napredek, vendar bi
28

Veè v toèki 3.3. Izboljanje uèinkovitosti drave in oblikovanje politik za vkljuèitev v enotni evropski trg 
Pravila ekonomskega delovanja.
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bilo treba odpraviti pomanjkljivosti v koordinaciji med ministrstvi in sodelovanju
javne uprave s poslovnim sektorjem, kar bi omogoèilo boljo pripravljenost malih
in srednje velikih podjetij na vstop v EU. Pri prenosu in implementaciji skupnega
pravnega reda EU je bil zelo ugodno ocenjen napredek na podroèju prostega pretoka
oseb, ribitva, ekonomske in monetarne unije, zaposlovanja in socialne, regionalne
in okoljske politike ter finanènega nadzora. Pri upravni usposobljenosti je zaznan
napredek, ki pa e vedno ni zadosten za popoln prevzem evropskega pravnega reda.
Nekatere pomanjkljivosti (kot npr. gradbena zakonodaja, plaèe v javnem sektorju,
poveèanje trnega delea pri glavnih trgovinskih partnericah, sprejem zakonodaje,
ki ureja problem delovnega dovoljenja ter najem in odpuèanje delavcev ipd.), na
katere je opozorila Evropska komisija, je Slovenija do konca leta 2002 e odpravila.
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3. Mehanizmi uresni~evanja razvojne
strategije
Skupno izhodièe temeljnih mehanizmov uresnièevanja razvojne strategije je koncept
kompleksne konkurenènosti drave, ki (izhajajoè iz ugotovitev prve toèke Poroèila)
se je v zadnjem letu izboljala. V SGRS so bili predvideni temeljni mehanizmi za
poveèanje komplesne konkurenènosti, ki se nanaajo na usmeritve aktivne strukturne
in razvojne politike na podroèjih: (i) prehoda v drubo, temeljeèo na znanju, (ii)
krepitve konkurenène sposobnosti gospodarstva, (iii) uèinkovitosti drave, (iv)
uèinkovite operativne vkljuèitve v notranji trg EU in (v) regionalno in prostorsko
uravnoteenega razvoja.

3.1. Prehod v dru`bo, temelje~o na znanju
OPREDELITVE SGRS: Drubo znanja opredeljuje vrsta medsebojno prepletenih
dejavnikov. Ti dejavniki so predvsem ustvarjanje in prenos znanja (vlaganje v
izobraevanje, raziskave, tehnoloki razvoj, inoviranje, prenos raziskovalnih
rezultatov v prakso in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije) v vse
segmente gospodarstva in drube. Samo vzporedno razvijanje vseh omenjenih
dejavnikov lahko na dolgi rok uveljavlja drubo, temeljeèo na znanju, to pa pomeni
tudi prispevek k uresnièevanju trajnostnega razvoja, kot ga opredeljuje SGRS.
UGOTOVITVE POROÈILA: V okviru mehanizmov za uresnièevanje razvojne
strategije so na prvo mesto postavljeni mehanizmi prehoda v drubo, temeljeèo na
znanju. Na podroèju izobraevanja in usposabljanja so zaznani kvantitativni premiki
pri izobraevanju mladine, nezadostni pa pri izobraevanju odraslih in
vseivljenjskega uèenja. Izobrazbena struktura odraslega prebivalstva se sicer
izboljuje, vendar pa razvojno kritièni ostajajo nizka vkljuèenost starejih v
izobraevanje, e vedno relativno nizek dele oseb s konèano terciarno izobrazbo in
nizka raven funkcionalne pismenosti. Glede obsega vlaganj v raziskave in tehnoloki
razvoj in glede stopnje inovativnosti podjetij Slovenija v zadnjem letu poloaja ni
izboljala, oziroma ga je e poslabala, kar z vidika dinamiènih sprememb v svetu
ne omogoèa pospeevanja razvoja in uresnièevanja na znanju temeljeèe drube, in
tudi ne s SGRS postavljene potrebe po poveèanju delea raziskav in tehnolokega
razvoja v BDP do leta 2006 na okoli 2%. Razkorak na podroèju rabe interneta med
Slovenijo in EU, ki se je pojavil v zadnjem letu, opozarja, da Slovenija kasni z
naèrtnim spodbujanjem razvoja informacijske drube, delno zaradi neuèinkovite
trne strukture, delno pa se kasnitev odraa tudi v manjem deleu populacije s
terciarno izobrazbo, ki najbolj intenzivno uporablja internet.
ANALIZA: S prehodom v novo tisoèletje stopnjujejo razvite drave prizadevanja za
krepitev kljuènih dejavnikov, ki opredeljujejo na znanju temeljeèo drubo, in hkrati
poveèujejo konkurenènost gospodarstev: izobraevanje (e posebej terciarno),
raziskave, razvoj in inoviranje in intenzivno uporabo informacijsko-komunikacijske
tehnologije. Vsi trije dejavniki so med seboj neloèljivo povezani in samo usklajeni
napori na vseh podroèjih dajejo dobre rezultate, na kar opozarjajo tudi aktivnosti
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Evropske komisije.

Izobra`evanje in usposabljanje
Znanje in izobrazba sta temeljni determinanti uspeha tako na individualni kot tudi
na podjetniki in nacionalni ravni ter osnova za razvoj na znanju temeljeèe drube.
Na zmerno postopno izboljevanje izobrazbenega kapitala v Sloveniji kae
poveèevanje povpreènega tevila let olanja delovno aktivnega prebivalstva, ki je v
letu 2002 po ocenah znaalo 11.3 let. Najbolj izobraena delovna sila je zaposlena
v javni upravi, izobraevanju in drugih storitvah, kjer se je v obdobju 1995-2002
povpreèno tevilo let olanja tudi najbolj poveèalo.29 Podatki o strukturi zaposlenih
in brezposelnih po izobrazbi kaejo, da se poveèuje zaposlovanje bolj izobraenih
iskalcev zaposlitve, zmanjuje pa se zaposlovanje iskalcev dela z nijo izobrazbo30.
K izboljevanju izobrazbene ravni prebivalstva veliko prispeva visoka vkljuèenost
mladih v izobraevanje, ki se je v letu 2002 e poveèala: generacije mladih (16-19
let) v srednje ole z 82% (1995) na 94.3% (2002), generacije mladih (20-24 let) v
programe dodiplomskega izobraevanja pa s 30.1% (1995) na 52.4% (2002). Neto
vpisni koliènik po konèanem obveznem olanju vse do 17. leta starosti presega
90%, v povpreèju je viji kot v dravah EU in OECD tudi v skupinah do 29 let. Za
stareje starostne skupine se neto vpisni koliènik v vse tri stopnje izobraevanja
bistveno znia in pade pod povpreèje EU in OECD. Za starostno skupino 30-39 let
je v letu 1999 na primer znaal 3% (EU je 5%), za stareje od 40 let pa je znaal
samo e 0.4% (EU je 1.3%) (Bevc in drugi, 2002). Slednje kae na skromno
vkljuèenost odraslih v formalne oblike izobraevanja.
Kljub naraèanju delea dijakov in tudentov, ki uspeno zakljuèijo olanje, ob e
vedno premajhni vkljuèenosti odraslih v izobraevanje, Slovenija po deleu
prebivalstva (starejega od 25 let) z zakljuèeno srednjo in terciarno izobrazbo
zaostaja za nekaterimi razvitejimi dravami in tudi za Èeko in Poljsko. e posebej
je zaostajanje za dravami EU izrazito po kazalniku delea prebivastva s konèano
terciarno izobrazbo. Èeprav se dele odraslega prebivalstva s konèano terciarno
izobrazbo poveèuje, saj se je dele prebivalstva, starejega od 25 let, s konèano
terciarno izobrazbo poveèal z 12.8% v letu 1995 na 14.8% v letu 2002, pa bi se
lahko v prihodnje poveèeval e hitreje, èe bi prilo do zmanjanja osipa pri tudiju.
Raziskava o uspenosti tudija na terciarni ravni (Bevc in drugi, 2001), ki je
spremljala generacijo vpisanih v olskem letu 1991/1992, namreè kae, da je tudij
v 8 letih uspeno zakljuèilo le 50% tudentov. Precej pod evropskim povpreèjem je
tudi stopnja vseivljenjskega uèenja, merjena z udelebo odraslih v izobraevanju
in usposabljanju (Strukturni indikator, SURS, 2003).
Slovenija namenja za izobraevanje precejen dele javnih sredstev. V obdobju
1995-2002 so se javni izdatki za izobraevanje (skupaj s predolsko vzgojo) gibali
29

Izjemni skok v povpreènem tevilu let olanja v letu 2002 v zdravstvu in socialnem varstvu je posledica
prerazporeditve zaposlenih v invalidskih podjetjih v druge dejavnosti.

30

Posledica tega je visoka stopnja dolgotrajne brezposelnosti v evropskem merilu (strukturni indikator, SURS) in
veèje tevilo iskalcev zaposlitve brez strokovne izobrazbe, ob sicer sorazmerno nizki stopnji brezposelnosti.

UMAR
37

Poro~ilo o razvoju 2003
Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

med 5.5% in 5.7% BDP, kar je veè, kot je v letu 1998 znaalo povpreèje EU in
povpreèje za drave OECD. Izjemno hitri rasti tevila tudentov v devetdesetih
letih ni sledila rast javnih sredstev za financiranje terciarnega izobraevanja, kot
tudi ne rast tevila pedagokega osebja. Po podatkih Ministrstva za finance se je
dele izdatkov za terciarno izobraevanje v letih 1995-2000 gibal med 1.1 in 1.2%
BDP, kar je nekoliko manj, kot je v letu 1998 znaalo povpreèje za OECD in EU-15
(1.3% BDP). Slednje je ob hitrem poveèevanju tevila tudentov pripeljalo do razprav
o financiranju visokega olstva in tudi idej o uvedbi olnin za redne tudente. Na
drugi strani pa poveèevanje tevila tudentov na enega pedagokega delavca v
povezavi z nizko funkcionalno pismenostjo prebivalstva izpostavlja vpraanje
kvalitete izobraevanja.

Raziskave, tehnolo{ki razvoj in inoviranje
Na podroèju vlaganj v raziskave in tehnoloki razvoj (R&TR) Slovenija e naprej
zaostaja za dravami EU. V drugi polovici devetdesetih let ni mogla bistveno poveèati
delea izdatkov za R&TR v BDP, e veè, ta dele je v letu 2000 stagniral na 1.52 %,
medtem ko je znaalo povpreèje drav EU 1.93%. Èeprav dosega Slovenija po tem
kazalniku in po tevilu raziskovalcev na 1000 aktivnih prebivalcev vodilno mesto
med bodoèimi kandidatkami za èlanstvo v EU in èeprav je v obdobju 1995-2000
prilo tudi do pozitivnih premikov na podroèju vlaganj v R&TR, ki se odraajo
zlasti v pospeenem vlaganju poslovnega sektorja, ohranja sedanje stanje mnoge
slabosti in ne omogoèa pospeevanja konkurenène sposobnosti slovenskega
gospodarstva. Struktura dravnih vlaganj v R&TR se je v letu 2000 v primerjavi z
letom poprej znatno poslabala na kodo delea aplikativnih raziskav in
eksperimentalnega razvoja, ki zavzemata samo dobro èetrtino dravnih vlaganj v
R&TR, kar dodatno hromi veèje sodelovanje med akademsko-raziskovalno sfero
in podjetnikim sektorjem. V prihodnje mora poslovni sektor prevzeti nase e veèji
dele financiranja celotnih vlaganj v R&TR (v letu 2000 se je njegov dele v
primerjavi z letom 1999 zmanjal zaradi realnega znianja sredstev za vlaganja v
R&TR, hkrati se je zmanjalo tudi tevilo raziskovalcev, zaposlenih v poslovnem
sektorju), saj so po izkunjah tehnoloko najuspenejih drav podjetja glavni
spodbujevalci tehnolokega razvoja. Poslovni sektor v Sloveniji namenja za R&TR
znatno niji dele svojega skupnega proizvoda kot v dravah EU (Bole-Kosmaè,
2002).
Vlaganja v R&TR so tesno povezana z inovativnostjo, vendar pa ne zadostujejo za
poveèanje inovativnosti v gospodarstvu. Okolje, naklonjeno inovativnosti in
podjetnitvu, mehanizmi, ki omogoèajo in vzpodbujajo prenos inovacij v prakso
mrene povezave med podjetji, predstavljajo med podjetji in javnim sektorjem prav
tako pomemben element inovacijske politike. Najnoveji ukrepi nekaterih drav
OECD gredo tudi v smeri poveèevanja davènih olajav za podjetja za izdatke v
R&TR, ki spodbujajo zasebne nalobe v R&TR (OECD, 2002a). Stagniranje
Slovenije na podroèju vlaganj v R&TR kakor tudi neuèinkovitost oziroma
neustreznost obstojeèih mehanizmov za prenos znanstvenih dosekov zlasti v srednje
velika in majhna podjetja se odraata tudi v nizki inovativnosti podjetij v predelovalni
industriji v primerjavi s podjetji iz drav EU. V obdobju 1999-2000 je prilo v
primerjavi s preteklim obdobjem celo do znianja delea inovativnih podjetij v
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slovenski predelovalni dejavnosti, in sicer od 33% na 28%, kar je sicer delno tudi
posledica metodolokih sprememb31. e bolj zaostaja Slovenija za dravami EU na
podroèju inovativnosti v storitvenih podjetjih, ki postajajo z ozirom na prevladujoèi
dele storitev v BDP prav tako pomembna za poveèanje inovativnosti celotnega
gospodarstva (Stare, Buèar, 2002). Prepoèasno poveèevanje vlaganj v R&TR in
ibka inovativnost slovenskih podjetij se po eni strani zrcalijo v peanju konkurenène
sposobnosti predelovalnih dejavnosti na tujih trgih, po drugi pa v nizkem deleu
izvoza proizvodov visoke tehnologije v celotnem izvozu (European Commission,
2002), kjer Slovenija ne zaostaja samo za povpreèjem drav EU, paè pa tudi za
nekaterimi kandidatkami za èlanstvo. Omenjene povezave jasno kaejo, kako
pomembno je usklajeno delovanje razliènih politik pri oblikovanju mehanizmov in
ukrepov za krepitev inovativnosti in s tem tudi konkurenène sposobnosti slovenskega
gospodarstva. Tudi njihova uèinkovita implementacija je mona samo ob
koordiniranem delovanju vseh akterjev.

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
Proizvodnja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev sicer dinamizira
gospodarstvo zaradi hitre rasti povpraevanja po teh proizvodih in zaradi
zaposlovanja visoko usposobljenih kadrov, vendar pa je za uèinkovitost in
konkurenènost gospodarstva ter kakovost ivljenja e pomembneja vse ira uporaba
informacijsko-komunikacijske opreme in storitev32, saj ni omejena le na en segment
gospodarstva, paè pa preema vsa podroèja poslovnega in javnega sektorja.
tevilo kazalnikov, s katerimi merimo uporabo IKT, naraèa z razvojem novih
tehnologij, vendar pa ostaja tudi pri tistih najpogosteje uporabljenih problem
metodoloke neusklajenosti in uporabe razlièih enot opazovanja med razliènimi
organizacijami oziroma viri podatkov, kar oteuje mednarodne primerjave. Slovenija
je v primerjavi z ostalimi bodoèimi èlanicami EU zgodaj zaèela uporabljati nekatere
elemente IKT in pri tem dosegla hiter napredek in visoko stopnjo uporabe (npr.
mobilna telefonija). Tudi raba interneta33 je naraèala dokaj hitro, èeprav je prihajalo
tudi do zastojev v rasti delea uporabnikov interneta. V letu 2001 je prilo do
ekspanzije delea uporabnikov interneta: od 23% na okoli 30% celotne populacije,
v letu 2002 pa je bil kljub prièakovano poèasneji rasti absolutni prirastek
uporabnikov enak, to je 5-odstotnih toèk (skupaj 35% populacije). Primerljivi podatki
za EU so v letu 2002 znaali 51%, kar kae e vedno na relativno velik zaostanek
Slovenije (RIS, januar 2003). Delno je ta zaostanek tudi zaradi nijega delea

31

Glej indikator Dele inovativnih podjetij v predelovalnih dejavnostih v Prilogi.

32

Naèini uporabe IKT se irijo e naprej z napredkom v razvoju tehnologij, s poveèevanjem tevila uporabnikov
razliènih elementov informacijsko-komunikacijske tehnologije na podlagi sodobne infrastrukture pa naraèa
tudi uèinkovitost njene uporabe. Intenzivna uporaba IKT zahteva nova znanja, vse bolj izobraeno in usposobljeno
delovno silo, kar terja hiter odziv na podroèju formalnega in neformalnega izobraevanja, ki zadeva pridobivanje
specifiènih informacijskih znanj.

33

Merjenje uporabe interneta je odvisno od opredelitve uporabnikov (npr. tisti, ki internet uporabljajo vsak dan,
tedensko, meseèno, v zadnjih treh mesecih) ter od izbrane populacije (npr. vsi prebivalci, tisti nad 12 ali 15 let,
med 15 in 65). Zaradi tega je potrebna posebna previdnost pri spremljanju dinamike tega kazalnika ali pri njegovih
mednarodnih primerjavah. Glej kazalnik uporabe interneta.
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populacije s terciarno izobrazbo, ki najbolj intenzivno uporablja internet. Sicer pa
je Slovenija za Estonijo najuspeneja med bodoèimi èlanicami EU (Deiss, 2002).
Podatki o drugem najpogosteje uporabljenem kazalniku, ki kae tevilo varnih
strenikov na milijon prebivalcev, so za Slovenijo prav tako ugodni, saj je z 51
varnimi streniki na milijon prebivalcev v letu 2000 samo malo zaostajala za
povpreèjem EU. Varni streniki so poleg zagotavljanja zasebnosti podatkov, strokov
dostopa ter zanesljivosti sistemov zelo pomembni za razmah elektronskega
poslovanja, ki je v Sloveniji ele v zaèetni fazi razvoja. Slovenija je v letu 2001
sicer zabeleila padec delea tistih uporabnikov interneta, ki so uporabljali enakupovanje, v primerjavi z letom poprej (16% in 12%), v letu 2002 pa je prilo do
znatnega poveèanja njihovega delea na 21% (RIS). Pri drugih kazalnikih uporabe
IKT je napredek Slovenije ibek. Slovenija je bila po tevilu raèunalnikov na 100
prebivalcev e v letu 1999 popolnoma primerljiva s povpreèjem drav EU (25
raèunalnikov na 100 prebivalcev), v letih 2000 in 2001 pa je prilo do zaostajanja,
èeprav Slovenija e vedno prednjaèi pred vsemi bodoèimi èlanicami (Deiss, 2002).
Indikator tevila raèunalnikov na 100 prebivalcev postopoma izgublja pomen, ker
ga izpodriva indikator dostopa gospodinjstev do interneta (v Sloveniji je imelo
decembra 2002 38% gospodinjstev dostop do interneta). Slabo izhodièe za prehod
v drubo, temeljeèo na znanju predstavlja predvsem velik zaostanek Slovenije za
povpreèjem EU glede tevila raèunalnikov na 100 uèencev v osnovnih in srednjih
olah (Temeljni indikatorji e-Europe+).
Ne glede na razmeroma ugodno sliko Slovenije v uporabi IKT, ki je oèitna zlasti v
primerjavi z drugimi bodoèimi èlanicami EU, mora Slovenija v primerjavi z dravami
EU bolj pospeiti napredek na podroèju uporabe IKT.

3.2. Krepitev konkuren~nosti gospodarstva
V skladu z opredelitvami SGRS obsega krepitev konkurenènosti gospodarstva: (i)
oblikovanje konkurenènega podjetnikega sektorja s hitrim odzivanjem na
spremembe v tehnologiji in na svetovnem trgu, ki bo konkurenènost dosegal s
poveèanjem intenzivnosti proizvoda glede uporabe visoko usposobljenih èlovekih
virov in z znianjem intenzivnosti uporabe energije in naravnih virov, (ii)
internacionalizacijo podjetnikega sektorja, (iii) povezovanje majhnih in sredne
velikih podjetij, (iv) razvoj uèinkovitega finanènega sistema, (v) oblikovanje
uèinkovitega javnega sektorja s poveèevanjem vloge zasebnih ponudnikov storitev
ter individualizacijo ponudbe, (vi) oblikovanje uèinkovitega nemenjalnega sektorja
s cenovno regulacijo, licenciranjem in koncesijami.

3.2.1. Poveèevanje konkurenènosti podjetnikega sektorja
OPREDELITVE SGRS: SGRS daje naslednje usmeritve za dvig konkurenènosti
podjetnikega sektorja: (i) dokonèati tranzicijsko prestrukturiranje s konsolidacijo
lastnitva, z vzpostavitvijo uèinkovite lastnike strukture in z uveljavljanjem pravih
dolgoroènih lastnikov v podjetjih, (ii) dokonèno reiti problem izgubarskih podjetij
brez perspektive, (iii) oblikovati monosti za ofenzivni razvoj konkurenènega
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podjetnikega sektorja, zlasti s pospeevanjem novih domaèih in tujih vstopov na
trg, odpravljanjem administrativnih ovir za nalobe, spodbujanjem internacionalizacije gospodarstva in spodbujanjem razvoja majhnih in srednje velikih
podjetij.
UGOTOVITVE POROÈILA: Drugi sklop mehanizmov razvojne strategije je
usmerjen v krepitev konkurenènosti gospodarstva. Proces sanacije velikih
neprivatiziranih izgubarskih podjetij je konèan, proces konsolidacije lastnitva in
vzpostavljanja uèinkovite lastnike strukture v privatiziranih podjetjih pa se je v
letih 2000 in 2001 izrazito pospeil, kar kae, da se ti procesi e vedno odvijajo v
kontekstu procesov tranzicije in ne le kot neki stalni procesi transformacije, ki so
znaèilni za vsa trna gospodarstva. Zdi se torej, da procesi postprivatizacijske
konsolidacije lastnitva e niso popolnoma konèani. Kljub temu konkurenènost
slovenskega podjetnikega sektorja vse bolj temelji na procesih ofenzivnega
prestrukturiranja. Pozitivni premiki v smislu poveèevanja produktivnosti in
znievanja strokov po enoti dodane vrednosti so oèitni. Pozitivno je tudi ponovno
poveèevanje trnih deleev na najpomembnejih tujih trgih in poveèevanje vhodnih
in izhodnih NTI. Vendarle pa je oèitno, da se slovenski podjetniki sektor ubada s
precejnjimi strukturnimi problemi in strukturno rigidnostjo, ki se odraata v
upoèasnjevanju rasti produktivnosti dela, neugodni in prepoèasi se spreminjajoèi
faktorski strukturi blagovnega izvoza in padajoèem deleu inovativnih podjetij. Nizka
rast produktivnosti je predvsem posledica prepoèasnega prestrukturiranja v smeri
dejavnosti z vijo dodano vrednostjo, katerih konkurenènost temelji na ustvarjenih
dejavnikih, in dejansko kae na dolgoroèno nevzdrnost sedanje strukture
slovenskega izvoza. Vse oèitneje postaja, da je gradualistièni pristop Slovenije pri
strukturnih reformah povzroèil nekatera nesorazmerja, ki jih bo potrebno odpraviti.
ANALIZA:

Postopno zaklju~evanje tranzicijskega prestrukturiranja
podjetni{kega sektorja
Ekonomsko politiko, povezano z dokonèanjem tranzicijskega prestrukturiranja
podjetnikega sektorja, deli SGRS na dva sklopa: (i) pospeitev procesa konsolidacije
lastnitva in vzpostavitev uèinkovite lastnike strukture in (ii) prestrukturiranje
velikih neprivatiziranih izgubarskih podjetij.
Proces prestrukturiranja velikih neprivatiziranih podjetij se je z likvidacijo Slovenske
razvojne drube in z dokonèanjem sanacije in prestrukturiranja Slovenskih elezarn
konec leta 2001 formalno konèal. Obratno se dogaja s procesom konsolidacije
lastnitva, ki se je prav v letih 2000 in 2001 glede na prejnje obdobje izrazito
intenziviral. Prav poveèana intenzivnost govori v prid dejstvu, da se procesi
konsolidacije lastnitva v slovenskem podjetnikem sektorju e vedno v glavnem
odvijajo v kontekstu tranzicije, malo pa e kot neko normalno stalno spreminjanje
lastnike strukture. Proces konsolidacije lastnitva se odraa v spreminjanju lastnike
strukture podjetij in v koncentraciji lastnitva v podjetjih, ki so la skozi
privatizacijo34.
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Tabela 3: Lastniška struktura podjetij (v % )1

Skupina lastnikov

Ob privatiz aciji
N=183

K o n ec 1999
N=183

K o n ec 2001
N=51
5.5

Drž ava

7.75

3.06

Odškodninski in Kapitalski sklad

21.60

12.58

5.0

PID-I

19.38

17.25

15.0

SKUPAJ Skladi

40.98

29.84

20.0

Notranji lastniki - menedžment

3.86

9.03

15.5

Notranji lastniki - zaposleni delavci

29.23

27.04

18.5

Notranji lastniki - bivši zaposleni

11.05

11.40

6.3

SKUPAJ Notranji

44.14

47.47

40.3

Finančni vlagatelji - domači

4.80

8.53

6.2

Finančni vlagatelji - tuji

0.03

0.18

0.0

SKUPAJ Finančni

4.83

8.71

6.2
25.5

Strateški lastniki - domači

2.00

9.90

Strateški lastniki - tuji

0.30

1.02

2.5

SKUPAJ Strateški

2.30

10.92

28.0

100.00

100.00

100.0

Skupaj (vse skupine)

Vir: (a) Za stanje ob privatizaciji in leta 1999 anketa med 183 podjetji, ki so se lastninila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij; (b) Za stanje leta 2001 in
optimalno stanje anketa med 51 podjetji, ki so se lastninila po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij;
Opombe: 1Izračunana kot povprečni deleži lastništva za posamezno skupino lastnikov v anketiranih podjetjih.

Spreminjanje lastnike strukture privatiziranih podjetij (Tabela 3) v dveh
obdobjih, to je od leta 1994 (okvirni konec primarne privatizacije) do leta 1999 in v
letih 2000200135 ter primerjava z eleno lastniko strukturo z vidika menederjev:
(i) kaeta izrazito pospeitev spreminjanja lastnike strukture v letih 2000 in 2001
in (ii) napovedujeta e nadaljnje precej intenzivno spreminjanje lastnike strukture
v slovenskem podjetnikem sektorju. Sumarno gledano so bile lastnike spremembe
samo v dveh letih (2000 in 2001) tako intenzivne kot prej v petletnem obdobju
(1994-1999). Od konca leta 1999 do konca leta 2001 so se najbolj zmanjali lastniki
delei Kapitalskega in Odkodninskega sklada (od 12.6% na 5%), zaposlenih
delavcev (od 27% na 18.5%) in bivih zaposlenih (od 11.4% na 6.3%). Lastniki
delei zaposlenih delavcev in bivih zaposlenih so se prelili predvsem v veèji lastniki
dele menedenta (od 9% na 15.5% leta 2001). Poleg le-tega so svoj lastniki dele
odloèilno poveèali e domaèi strateki lastniki (od 9.9% na 25.5%). Glede na to, kaj
kot eleno lastniko strukturo smatrajo menederji, lahko tudi v prihodnje
prièakujemo relativno intenzivne spremembe lastnike strukture podjetij, ki naj bi
34

V Sloveniji so se s primarno (razdelitveno) privatizacijo podjetij (okvirno se je konèala leta 1994) izoblikovale
tri tipiène skupine podjetij: borzna podjetja, ki kotirajo na borzi; notranja (neborzna) podjetja, ki ne kotirajo
na borzi in kjer so notranji lastniki pridobili veèinski dele; zunanja (neborzna) podjetja, ki ne kotirajo na borzi
in kjer notranji lastniki niso pridobili veèinskega delea.

35

Lastnika struktura privatiziranih podjetij ob privatizaciji in v letu 1999 temelji na anketi med 183 podjetji,
lastnika struktura leta 2001 in elena lastnika struktura z vidika menederjev pa na anketi med 51 podjetji. Ker
je vzorec podjetij v letu 2001 precej manji kot v letih 1994 in 1999, moramo biti previdni pri interpretaciji
rezultatov in jih upotevati bolj kot tendence. (CEEPN.2002. Investicije in financiranje podjetij - 2002. Ljubljana:
Central and Eastern Eeuropean Privatisation Network).
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nadalje pomembno zmanjale lastnike delee Odkodninskega in Kapitalskega
sklada, PID-ov in bivih zaposlenih ter poveèale lastnike delee menedenta (na
26%), tujih stratekih lastnikov (na 10%) in do doloèene mere tudi domaèih stratekih
lastnikov (na 28%). Od veèjega lastnitva menedenta lahko prièakujemo pozitivne
ekonomske uèinke. Pri tem pa je zaradi legitimnosti te koncentracije premoenja
pri posameznikih pomembno, da se proces izvaja transparentno in po potenih trnih
cenah. Podatki kaejo, da se proces krepitve lastnitva menederjev najintenzivneje
izvaja tam, kjer ni prave transparentnosti na sekundarnem trgu delnic (v neborznih
notranjih in zunanjih podjetjih), v borznih podjetjih pa menederji teje poveèujejo
svoj dele.
Drugi vidik procesa konsolidacije lastnitva v slovenskem podjetnikem sektorju je
koncentracija lastnitva. Sama koncentracija lastnitva v Sloveniji nikoli ni bila
glavni problem v zvezi z vzpostavitvijo uèinkovite lastnike strukture. Primarna
privatizacija je namreè vzpostavila relativno koncentrirano lastniko strukturo,
saj je ob privatizaciji v povpreèju najveèjih 5 delnièarjev obvladovalo 52.5% kapitala
v privatiziranih podjetjih36. Problem v zvezi z vzpostavljanjem uèinkovite lastnike
strukture je bil bolj v tem, da med temi velikimi delnièarji ni bilo nobenih stratekih
lastnikov, saj so kot veliki delnièarji v podjetjih nastopali dva paradravna sklada
ter PID-i, in da je v podjetjih prihajalo do koncentracije lastnitva znotraj skupin z
razliènimi interesi (predvsem notranji nasproti zunanjim lastnikom). V obdobju po
privatizaciji se je proces koncentracije lastnitva nadaljeval in se po letu 1999 izrazito
pospeil. Tako se je v obdobju 1994-1999 koncentracija lastnitva na 5 najveèjih
delnièarjev poveèala z 52.5% na 61.8%, v obdobju 2000-2001 pa kar na 73%. Konec
leta 2001 je bila najvija koncentracija lastnitva v zunanjih podjetjih (76.9%), ki
jim sledijo notranja (70.5%) in borzna (66.2%). Po letu 1999 pa se ni le pospeil
proces koncentracije lastnitva v privatiziranih podjetjih, temveè so se spremenila
tudi dogajanja v razliènih kategorijah podjetij. Èe je v prvem obdobju najhitreje
rasla koncentracija v notranjih podjetjih, koncentracija v zunanjih podjetjih pa
najpoèasneje, se v drugem obdobju najhitreje poveèuje koncentracija lastnitva v
borznih podjetjih, pa tudi procesi koncentracije v zunanjih podjetjih so se pospeili.

Pove~anje konkuren~nosti podjetni{kega sektorja z
ofenzivnim prestrukturiranjem
Ob postopnem zakljuèevanju procesov tranzicijskega prestrukturiranja vse bolj
poudarjamo ofenzivno prestrukturiranje s poveèevanjem konkurenènosti kot glavnim
ciljem. Poveèevanje konkurenènosti podjetnikega sektorja z ofenzivnim prestrukturiranjem spremljamo s kazalniki konkurenènosti slovenskega podjetnikega
sektorja, strukturnih sprememb in internacionalizacije.
Med kazalniki konkurenènosti je produktivnost dela eden temeljnih indikatorjev
konkurenène sposobnosti gospodarstva. Produktivnost dela, ki je v obdobju 19932000 v Sloveniji naraèala po povpreèni letni stopnji preko 4% (v predelovalnih
dejavnostih veè kot 7%), se je v letu 2001 poveèala le za 2.4% (v predelovalnih
dejavnostih za 4.4%), kar je bila najnija stopnja rasti produktivnosti dela po letu
36

Podatki izhajajo iz vzorca 385 podjetij iz razdelitvene privatizacije (podatki KDD in Agencija za privatizacijo).
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1993. Na upoèasnitev rasti produktivnosti je na eni strani vplivala upoèasnitev
gospodarske rasti, na drugi pa poveèevanje zaposlenosti. Ker se je leta 2001
upoèasnila tudi rast produktivnosti v EU, se zaostajanje Slovenije za povpreèno
produktivnostjo v EU ni poveèalo, temveè se je e naprej zmanjevalo (2000: 44%,
2001: 45% povpreène produktivnosti v EU). V prvem polletju leta 2002 je v Sloveniji
prilo do ponovnega zmanjanja zaposlenosti v predelovalnih dejavnostih in v
trgovini, produktivnost pa je bila v primerjavi s prvim polletjem 2001 za 2.9% vija
(predhodni podatki). Èeprav se je rast produktivnosti v prvi polovici leta 2002
izboljala in je bil njena upoèasnjena rast v letu 2001 vsaj deloma cikliène narave,
je prihodnji tempo njene rasti predvsem odvisen od hitrosti prestrukturiranja
gospodarstva v smeri dejavnosti z vijo dodano vrenostjo na zaposlenega. Sedanji
trendi niso najbolji (Bedna, Juranèiè, Rojec, uteriè, Vasle; 2002). Stroki dela
na enoto proizvoda so alternativni kazalnik, ki za obdobje 1995-2000 tudi kae na
poveèevanje konkurenènosti slovenskega gospodarstva, saj je bilo znianje strokov
dela na enoto dodane vrednosti v gospodarstvu 11.3%, v predelovalnih dejavnostih
pa kar za 17.5%. Trendi znievanja strokov so se nadaljevali tudi v letu 2001 (v
celotnem gospodarstvu za 0.7%; v predelovalnih dejavnostih za 1.3%). V primerjavi
s èlanicami EU in dravami kandidatkami se je konkurenènost slovenskega
gospodarstva in predelovalnih dejavnosti izboljala. V obdobju 1995-2000 sta bolje
trende od Slovenije zabeleili le Irska in Latvija, v letu 2001 pa panija, Grèija,
Litva in Estonija. Poveèana konkurenènost, izraena s predhodnima kazalnikoma,
pa se do leta 2001 le slabo odraa v poveèevanju trnih deleev Slovenije v tujini.
Padec slovenskega trnega delea v dravah, pomembnejih trgovinskih partnericah
(1995: 0.60%; 2000: 0.49%), kae, da je bila sicer ivahna rast slovenskega
blagovnega izvoza v obdobju 1995-2000 (realno za 46.8%) na agregatni ravni
posledica rasti izvoznih trgov, ne pa izboljanja izvozne konkurenènosti slovenskega
gospodarstva. V letu 2001 se je dele slovenskega izvoza blaga v uvozu
pomembnejih trgovinskih partneric poveèal na 0.51%, v prvih devetih mesecih
leta 2002 pa na 0.55%. Za obrat trenda je bila odloèilna rast slovenskega trnega
delea v Nemèiji, Franciji in Avstriji, Rusiji, Hrvaki in CEFTA-4. Primerjava z
dravami, kandidatkami za èlanstvo EU, nedvoumno kae, da le-te dosti uspeneje
od Slovenije osvajajo trne delee v tujini, e posebej v EU. Tako je Madarska
svoj trni dele v EU v obdobju 1995-2000 poveèala za okoli 130%, Slovaka za
90%, èeki trni dele je bil veèji za priblino tretjino, poljski pa za petino. Rast
slovenskega trnega delea v EU pa v prvih devetih mesecih leta 2002 za rastjo
trnih deleev Èeke, Madarske, Poljske in Slovake ni tako zaostajala (Slovenija:
5.3%, CEFTA-4: 8%) kot v letu 2001 (Slovenija: 5.1%; CEFTA-4: 14.4%).
Med kazalniki strukturnih sprememb je v ospredju kazalnik investicijske
aktivnosti. Po koncu tranzicijske depresije leta 1993 se je investicijska aktivnost v
Sloveniji znatno okrepila in dosegla viek v letu 1999, ko je dele bruto investicij v
osnovna sredstva v BDP znaal 27.4% oziroma kar 6 strukturnih toèk veè kot leta
1995. V letu 2000 se je investicijska aktivnost nekoliko upoèasnila (26.7-odstotni
dele), leta 2001 pa smo zabeleili celo znianje na 24.9%. Upoèasnitev investicijske
aktivnosti v letu 2000 je bila povezana z znianjem stanovanjskih investicij in
fiskalnim omejevanjem na podroèju investicij, znianje investicijske aktivnosti v
letu 2001 pa je bilo povezano z nijimi stanovanjskimi investicijami in z nijo
aktivnostjo pri gradnji prometne infrastrukture. Rast investicij v opremo in stroje se
je po oceni v letu 2001 ob upoèasnjeni gospodarski rasti sicer ciklièno umirila,
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vendar je bila e vedno pozitivna. Navkljub umirjanju in celo znianju v letih 2000
in 2001 je investicijska aktivnost v Sloveniji e vedno relativno visoka; vija je ne
le od tiste v dravah EU (z izjemo Portugalske), kar je prièakovano, temveè z izjemo
Slovake, Èeke, Latvije in Estonije tudi od tiste v ostalih kandidatkah za vstop v
EU. Z vidika ciljev SGRS je bolj problematièna struktura investicij v smislu
prenizkega delea investicijske aktivnosti podjetnikega sektorja, kar e posebej
velja za investicije v stroje in opremo.
Analiza faktorske strukture blagovnega izvoza37 kae nekatere pozitivne premike
v poveèevanju delea izvoza, ki temelji na ustvarjenih dejavnikih konkurenènosti
(tehnoloko intenzivni proizvodi in proizvodi z visoko vsebnostjo èlovekih virov),
in zmanjevanja delea izvoza, ki temelji na primarnih dejavnikih konkurenènosti
(naravnih virih in delu). V obdobju 1995-2000 se je dele proizvodov, ki temelji na
ustvarjenih dejavnikih konkurenènosti, v slovenskem blagovnem izvozu poveèal
od 60.0% na 64.7%. V letu 2001 so bili ti pozitivni strukturni premiki prekinjeni,
vendar so podatki za prvih devet mesecev leta 2002 obetavneji (poveèanje za 1.4
strukturne toèke glede na leto 2001). Tudi struktura slovenskega blagovnega izvoza
glede na tehnoloko zahtevnost panog kae na nekatere pozitivne premike, saj se
dele viskotehnolokih panog postopno poveèuje (1999: 6.6%; 2001: 8.2%).
Usmeritve SGRS v poveèevanje izvoza tehnoloko intenzivnih proizvodov kot
proizvodov z visoko vsebnostjo èlovekih virov se torej sicer postopno uresnièujejo,
vendar so ti trendi poèasneji kot v drugih dravah kandidatkah za vstop, ter celo
poèasneji kot v nekaterih èlanicah EU, kar je zaskrbljujoèe. Prepoèasno
prestrukturiranje slovenskega izvoza v smeri veèjega delea proizvodov, katerih
konkurenènost temelji na ustvarjenih proizvodnih dejavnikih, je povezano tudi s
prenizko prisotnostjo inovativnih podjetij v gospodarstvu38. Dele inovativnih
podjetij v slovenskih predelovalnih dejavnostih se v obdobju 19941998 skoraj ni
spremenil in je leta 1998 znaal 33% (EU leta 1996 51%). V obdobju 1999-2000 pa
se je dele inovativnih podjetij celo zmanjal na 28%.
SGRS obravnava internacionalizacijo dejavnosti kot nujno za razvoj in poveèevanje
konkurenènosti podjetnikega sektorja. Delei izvoza in uvoza ter vhodnih in
izhodnih neposrednih tujih investicij (NTI) v BDP sta najosnovneja kazalnika
internacionalizacije gospodarstva. Dele stanja vhodnih NTI (v primerjavi z BDP)
se je v obdobju 1995-2001 poveèal od 9.4% na 17.1%, dele stanja izhodnih NTI
pa od 2.6% na 5.0%. Leta 2001 smo bili prièa velikim premikom na podroèju vhodnih
NTI pa tudi precejnjemu poveèanju izhodnih NTI. Do izredno velikih prilivov
vhodnih NTI pa je prilo v letu 2002, ko se je stanje NTI poveèalo za skoraj dve
tretjini in se tako priblialo 25% BDP. To vsekakor kae na poveèevanje pomena
NTI za vhodno in izhodno internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Kljub
velikemu poveèanju prilivov NTI v Slovenijo v letih 2001 in 2002, to je v letih
velikega zmanjanja tokov NTI v svetu, ostaja Slovenija med tistimi èlanicami in
kandidatkami za vstop v EU z najnijimi odstotki stanja vhodnih NTI v BDP. Leta
2000 je bil dele stanj vhodnih NTI v BDP v EU kot celoti 30.3%, v Sloveniji pa
16.0%. Med èlanicami EU sta imeli niji dele od Slovenije le Italija in Grèija,
Avstrija pa priblino enakega. Med dravami, kandidatkami EU, je imela tega leta
37

Glej tudi poglavje o prehodu v drubo, temeljeèo na znanju in poglavje o strukturnih spremembah.

38

Glej tudi poglavje o prehodu v drubo, temeljeèo na znanju.
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Slovenija najniji dele stanja vhodnih NTI v BDP. Tudi po izrednem poveèanju
stanja NTI v letu 2002, bo Slovenija e vedno ostala med dravami s precej nizkim
deleem NTI v BDP. Bolje se Slovenija v primerjavi z drugimi kandidatkami za
vstop v EU odree na podroèju izhodnih NTI, kjer pa Estonija in Madarska vendarle
kaeta bistveno hitreje rastoèe trende kot Slovenija. Po prièakovanju Slovenija po
deleu izhodnih NTI v BDP moèno zaostaja za sedanjimi èlanicami EU. Torej,
kljub hitremu naraèanju vhodnih NTI v letih 2001 in 2002, kar je v skladu z
usmeritvami SGRS, Slovenija e vedno ostaja med dravami z relativno nizko stopnjo
internacionalizacije preko NTI (po svetovnem stanju vhodnih NTI 0.0469%, izhodnih
NTI pa 0.0145%). Bistveno moèneje pa je internacionalizirana oziroma integrirana
v svetovno gospodarstvo z izvozom, saj je bil leta 2001 dele Slovenije v svetovnem
izvozu 0.152%

3.2.2. Finanèni sektor
OPREDELITVE SGRS: Postopni pristop k izvajanju reform, ki je splono uveljavljen
v Sloveniji, je znaèilen tudi za reforme finanènega sektorja, kjer zaradi prevelike
poèasnosti v zadnjih letih deluje e zaviralno. Osnovni cilj tega procesa, s katerim
bo Slovenija vzpostavila uèinkovit finanèni sistem, je poveèanje njegove mednarodne
konkurenènosti, ki bo omogoèala uspeno integracijo in delovanje na skupnem
evropskem finanènem trgu. Za dosego tega cilja potrebujemo uravnoveen razvoj
vseh delov finanènega trga. Ukrepe za nadaljnje prestrukturiranje SGRS deli na tri
skupine: (i) vzpostavitev konkurenène strukture in zakljuèek procesa
prestrukturiranja, vkljuèno s privatizacijo; (ii) dokonèanje procesa vzpostavitve
regulacije in nadzora ter (iii) uskladitev zakonodaje s pravnim redom EU.
UGOTOVITVE POROÈILA: Pri reformi finanènega sektorja se usmeritve SGRS
uspeno izvajajo na podroèjih regulacije, nadzora ter uskladitve predpisov z
evropskimi standardi, precej pa kasnijo na podroèju vzpostavitve konkurenène
strukture, zato ostaja finanèni sektor e naprej eno izmed slabe razvitih podroèij
gospodarstva. Po razvitosti banènega sektorja Slovenija ne zaostaja le za manj
razvitimi èlanicami EU, temveè tudi za nekaterimi kandidatkami za vstop v EU; pri
zavarovalnitvu pa je opazen manji razvojni zaostanek v primerjavi z dravami
EU. Najveèje razvojne razlike med Slovenijo in razvitimi dravami se kaejo na
podroèju trga kapitala, kjer so zaostanki za razvitimi dravami priblino enako
veliki tudi v drugih tranzicijskih dravah, saj se je trg kapitala v vseh tranzicijskih
dravah (tudi v Sloveniji) prièel razvijati ele pred dobrim desetletjem.
ANALIZA: Eden izmed ciljev SGRS za vzpostavitev uèinkovitega finanènega sistema
je poveèanje njegove mednarodne konkurenènosti na raven, ki bo omogoèila uspeno
vkljuèitev in delovanje tega sektorja na skupnem evropskem trgu, za kar je potreben
uravnoteen razvoj vseh podroèij finanènega posrednitva, predvsem zmanjevanje
pomena tradicionalnega banènitva 39 in poveèevanje pomena ostalih delov
finanènega sektorja.

39

Relativno hitreja rast neobrestnih prihodkov iz »netradicionalnih« novih dejavnosti bank kot pa obrestnih
prihodkov. Poseben pomen se pripisuje tudi zmanjevanju banènih operativnih strokov.
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Ob sprejetih reformah ostaja finanèni sektor e naprej eno izmed slabe razvitih
podroèij gospodarstva. Razmere se izboljujejo, na to kae postopno zmanjevanje
razlik v vrednostih kazalnikov razvitosti finanènega sektorja40 med dravami EU in
Slovenijo, vendar zelo poèasi.
Po razvitosti banènega sektorja, izraenega z deleem skupne bilanène vsote
banènega sistema v primerjavi z BDP (86.5% leta 2001), Slovenija zaostaja ne le za
manj razvitimi èlanicami EU, temveè tudi za nekaterimi kandidatkami za vstop v
EU (na Èekem je vrednost tega kazalnika leta 2001 e presegla 100%). Z delno
privatizacijo najveèje banke v letu 2002 so se odprle nove monosti za irjenje
obsega poslovanja, veèjo uèinkovitost, hitreje uvajanje novih banènih storitev,
monosti pridobivanja cenejih virov financiranja na mednarodnih finanènih trgih
in irjenje ter tudi poglabljanje banènega trga. Vzporedno s privatizacijo so se
nadaljevali konsolidacijski procesi med bankami41 in prevzemi zasebnih bank s strani
tujih bank42.
Pomemben premik, ki sicer ni ozko vezan izkljuèno na banèno poslovanje, ima pa
moèan vpliv na strukturo banènih virov in sredstev ter oblikovanje poslovnega
rezultata bank, je bil zaèetek deindeksacije na finanènem podroèju. S 1.7.2002 je
bila odpravljena indeksacija za kratkoroène obveznosti in terjatve, drava pa je z
izdajanjem vrednostnih papirjev z nominalno obrestno mero in podaljevanjem rokov
za nominalne instrumente spodbudila banke k prehodu na nominalne obrestne mere
tudi pri obveznostih in terjatvah za dolgoroèno obdobje. Tako so nekatare izmed
njih nominalizem prenesle e na podroèje dolgoroènih kreditov ter prièele tudi same
iskati mone reitve za referenèno obrestno mero, ki jo je do odprave indeksacije
opravljala temeljna obrestna mera.
Nadaljnji proces reform v banènem sektorju bi moral biti usmerjen v poveèevanje
konkurence, zmanjevanje operativnih strokov in poveèevanje uèinkovitosti, ne le
na novo privatiziranih bank, temveè tudi bank, ki so e dlje v privatni lasti. V tem
okviru je pomembna naloga tudi nadaljnja informatizacija v banènem sektorju ter
raziritev monosti elektronskega banènega poslovanja.
Manji razvojni zaostanek Slovenije v primerjavi z dravami EU je opaziti na
podroèju zavarovalnitva, saj je dele obraèunanih zavarovalnih premij v primerjavi
z BDP leta 2001 znaal 5%, kar je nad ravnijo nekaterih manj razvitih drav èlanic
EU (Grèija). Pred zavarovalnikim sektorjem pa so kljub temu pomembne naloge,
ki jih bo potrebno opraviti e pred vstopom v EU. Gre predvsem za lastninsko
preoblikovanje najveèje zavarovalnice, ki e vedno ni bilo izpeljano. Poleg tega se
bodo, glede na direktive EU, ki se nanaajo na izraèun kapitalske ustreznosti,
poveèevale tudi kapitalske zahteve, zato bo moral zavarovalniki sektor zagotoviti
dodatni kapital z dokapitalizacijo. Z vse veèjim obsegom poslovanja zavarovalnic
se bo pojavil tudi problem nalobe sredstev, ki jih bodo zaradi omejenih nalobenih
monosti in diverzifikacije doma morale nalagati tudi v tujini.
40

Bilanèna vsota bank v BDP, dele trne kapitalizacije v BDP in dele obraèunanih premij v BDP.

41

Zadnji dan leta je bila k Abanki pripojena Banka Vipa.

42

V zaèetku leta 2002 je italijanska banka SanPaolo IMI prevzela Banko Koper, avstrijska banèna skupina Raiffeisen
Zentralbank je prevzela Krekovo Banko.
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Tako za banèni kot tudi zavarovalniki sektor je v Sloveniji znaèilna relativno
visoka koncentracija, ki se s procesi konsolidacije e krepi. V zadnjem èasu pa
prihaja tudi do vedno veèjega medsebojnega povezovanja banènega in zavarovalnikega sektorja, ki omogoèa veèje sinergiène uèinke. V razmerah majhnega finanènega
trga je to do neke mere razumljivo, saj bi imelo veliko tevilo premajhnih finanènih
institucij omejene monosti diverzifikacije svojih nalob. Zato je vzpostavitev
finanènega sistema z nekaj enakovrednimi ponudniki finanènih storitev bolj smiselna.
Najveèje razvojne razlike med Slovenijo in razvitimi dravami se kaejo na podroèju
trga kapitala. V letu 2001 je bil dele trne kapitalizacije delnic v primerjavi z
BDP 18.6-odstotni (povpreèje EU 86.8% leta 2001), priblino enako velik zaostanek
za razvitimi dravami je znaèilen tudi za druge tranzicijske drave, saj se je, tako
kot v Sloveniji, trg kapitala tudi v teh dravah prièel razvijati ele pred dobrim
desetletjem. Zaradi visoke rasti borznih indeksov v Sloveniji in padanja vrednosti
svetovnih borznih indeksov v letu 2002 se je razkorak v Sloveniji v preteklem letu
po oceni nekoliko zmanjal. Poleg nizke vrednosti kazalnikov trne kapitalizacije
delnic v primerjavi z BDP na nerazvitost trga kapitala kae tudi nizka likvidnost
kapitalskega trga, merjena s trnostjo delnic (razmerje med prometom in trno
kapitalizacijo). Eden izmed pokazateljev nizke razvitosti trga kapitala pa je tudi
slabo razvit primarni trg kapitala. Razvoj tega segmenta kapitalskega trga, ki v
podjetjih v razvitih dravah igra vse pomembnejo vlogo pri zagotavljanju finanènih
sredstev, delno oteuje majhnost slovenskega gospodarstva. Le malo je namreè dovolj
velikih drub, ki bi se, upotevajoè visoke stroke izdaje, lahko posluile emisije
lastnikih vrednostnih papirjev. Problem je tudi v slabem poznavanju monostih
taknega naèina financiranja in pomanjkanju finanènih intitucij, ki se ukvarjajo s
prevzemom prodaje vrednostnih papirjev (underwritingom).
Prièakujemo lahko, da se bo razvoj finanènega trga v naslednjih letih pospeil.
Padanje pasivnih obrestnih mer in visoka donosnost naloenih sredstev na
kapitalskem trgu je v letu 2002 povzroèila opazen premik v varèevalnih navadah
Slovencev, ki so dokaj velik del sredstev preusmerili tudi na kapitalski trg, predvsem
v vzajemne sklade. Z ivljenjskim in dodatnim pokojninskim varèevanjem ter Stanovanjsko nacionalno varèevalno shemo se irijo dolgoroène oblike varèevanja, na
drugi strani pa se s tem nudi monost veèjega zadolevanja prebivalstva za financiranje stanovanjske gradnje ali nakupa stanovanj, kar naj bi bilo e podkrepljeno z
lajim dostopom do hipotekarnih posojil, ki bi jih banke lahko refinancirale z izdajo
hipotekarnih obveznic, za kar pa je izredno pomemben likviden kapitalski trg.

3.2.3. Infrastruktura
OPREDELITVE SGRS: Strateki cilj razvoja slovenske gospodarske infrastrukture
je po opredelitvah SGRS zagotoviti zanesljivo in strokovno uèinkovito oskrbo s
storitvami na podroèju energetike, prometa in telekomunikacij ter komunalnih
storitev. Prioritetne smeri ukrepanja so: (i) nadaljevanje programov izgradnje
gospodarske infrastrukture, (ii) liberalizacija in privatizacija infrastrukture, (iii)
vkljuèevanje zasebnega kapitala v izgradnjo in financiranje infrastrukture ter (iv)
zagotavljanje kvalitetne oskrbe podjetij in prebivalstva s storitvami gospodarske
infrastrukture.
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UGOTOVITVE POROÈILA: Izgradnja gospodarske infrastrukture je imela v
obdobju 1995-1999 dinamièno rast, v letih 2000 in 2001 so naraèale le e investicije
v telekomunikacije in infrastrukturo varstva okolja, v letu 2002 pa so se po oceni
ponovno okrepile tudi investicije na podroèju prometa. Procesi liberalizacije na
podroèju gospodarske infrastrukture so se prièeli s sprejetjem temeljne zakonodaje,
ki jih sploh omogoèa, ter prvimi aktivnostmi na podroèju telekomunikacij in delnim
odprtjem trga elektriène energije. Procesu liberalizacije in vzpostavitve neodvisnih
regulatornih agencij bo sledil proces privatizacije. V izgradnjo infrastrukture se
privatni kapital e ne vkljuèuje, prav tako pa se tudi procesi liberalizacije e ne
odraajo v kvalitetnejih storitvah in nijih cenah.
ANALIZA: Za investicije v infrastrukturo je bila v obdobju 1995-2000 znaèilna
dinamièna rast, kar e posebej velja za prometno infrastrukturo. Med prometnimi
investicijami so se najbolj okrepile nalobe v telekomunikacije; njihov dele v
skupnih vlaganjih je bil leta 2000 kar za 2.6 strukturne toèke veèji kot leta 1995. Za
izgradnjo ostale prometne infrastrukture (brez telekomunikacij) je bilo v letih 19952000 povpreèno letno namenjenih 2.5% BDP oziroma 10.2% skupnih nalob, od
tega samo v cestno omreje 2.1% BDP. Dele investicij v cestno omreje je v letih
1997-2001 nihal, predvsem zaradi razliènih gibanj delea proraèunskih sredstev za
izgradnjo avtocest. Po oceni so v letu 2002 za rast bruto investicij v osnovna sredstva
najveè prispevale predvsem nalobe javnega sektorja v gospodarsko infrastrukturo
na podroèju prometa in komunikacij, skladno s poveèanjem proraèunskih sredstev
za investicije za ta namen v letu 2002.
V preteklih letih je Slovenija prièela z liberalizacijo mrenih dejavnosti,43 ki naj
bi poskrbela za veèje tevilo konkurentov in tako potronikom omogoèila iro izbiro.
Liberalizacija naj bi prisilila podjetja v racionalizacijo in izboljala kakovost njihovih
storitev, predvsem pa naj bi preko konkurence zniala cene teh storitev44. Uèinki
liberalizacije v Sloveniji e niso oèitni, saj se je prièela v zadnjih dveh letih.
Slovenija je na podroèju telekomunikacij v letu 2001 z zakonom odpravila monopol
v fiksni telefoniji, vendar pa v praksi do vzpostavitve konkurence v letu 2002 e ni
prilo. Dovoljenje za opravljanje storitev fiksne telefonije je ob trenutnem monopolistu sicer pridobil e en operater, ki pa dejansko e ni vstopil na trg. Glavna ovira za
vstop novih ponudnikov na trg fiksne telefonije so cenovna nesorazmerja, podedovana iz preteklosti, in visoke cene medomrenih povezav. Maja 2002 je v vlogi neodvisnega regulatorja zaèela delovati Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in
43

Mrene dejavnosti so dejavnosti, ki prenaajo proizvode oziroma storitve konènim potronikom preko »mrene
infrastrukture«, ki povezuje ponudbo s potroniki. Ekonomsko ovrednotenje mrenih dejavnosti mora upotevati
njihovo dvojno naravo. Po eni strani so mrene dejavnosti pomemben segment gospodarstva (v EU prispevajo k
BDP in zaposlenosti priblino 6%). Cene mrenih dejavnosti vplivajo neposredno in posredno na cene v celotnem
gospodarstvu in na konkurenènost gospodarstva. Po drugi strani pa te storitve vplivajo neposredno na blaginjo
prebivalstva.

44

Analiza uèinkov liberalizacije v mrenih dejavnostih je precej zapletena naloga. Teko je oceniti prispevek
razliènih segmentov za celotno uspenost neke mrene dejavnosti, saj so posamezni segmenti lahko liberalizirani,
na drugih pa prevladujejo monopolne strukture. Na primer, struktura trga v proizvodnji energije vpliva na raven
cen, ampak pozitivni uèinki liberalizacije proizvodnje lahko ostanejo prikriti zaradi ohranjanja monopolov pri
prenosu in distribuciji. Nadalje je zaradi kvalitativne narave uèinkov liberalizacije posamezne uèinke teko
meriti; merjenje uèinkov pa ne nazadnje oteujejo tudi tehnoloke spremembe, saj je teko loèiti vpliv liberalizacije
od vpliva sprememb v tehnologiji.
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poto (ATRP), njen glavni cilj je v tej fazi preko vzpostavitve strokovno naravnanih
cen omogoèiti potencialnim operaterjem vstop na trg. ATRP je s tem namenom v
letu 2002 e prièela znievati cene medomrenih povezav. Za izboljanje uèinkovitosti oskrbe s storitvami je kljuèna vzpostavitev konkurence, predvsem preko zagotavljanja enakih pogojev za vstop na trg telekomunikacijskih storitev. Privatizacija
monopolnega operaterja v fiksni telefoniji45 pa se bo zaèela takrat, ko se bodo izboljale razmere na globalnem telekomunikacijskem trgu.
Kot izhaja iz teorije in izkuenj drugih drav, vodi liberalizacija telekomunikacij
dolgoroèno v znievanje cen, kratkoroèno pa lahko pride zaradi delovanja nekaterih
dejavnikov (postopnost uvajanja konkurence, odpravljanje cenovnih nesorazmerij)
celo do povianja cen. V Sloveniji je vpliv omenjenih dejavnikov, zlasti vzpostavljanja strokovno orientiranih cen na cene v fiksni telefoniji, prisoten predvsem v
zadnjih dveh letih. Rast cen storitev v fiksni telefoniji, ki so zajete v indeksu cen
ivljenjskih potrebèin46, je bila tako po nai oceni v obdobju od zaèetka leta 2001
do konca leta 2002 kar trikrat vija od povpreène rasti cen ivljenjskih potrebèin.
V mobilni telefoniji, kjer je e vzpostavljena konkurenca47, so se v zadnjih dveh
letih cene v povpreèju zniale.
V letu 2001 se je v Sloveniji odprl notranji trg z elektrièno energijo za upravièene
odjemalce,48 ki jih je trenutno okoli 9 tisoè in porabijo 65% vse pri nas porabljene
elektriène energije. S 1. januarjem 2003 pa se je trg odprl tudi navzven. Zaradi
omejenih prenosnih povezav s tujino je za leto 2003 dele uvoza omejen na 25%
celotne porabe. Po ELES-ovih razpisih za uvoz in izvoz elektriène energije v letu
200349 je pravico do uvoza iz Avstrije dobilo 16 upravièenih odjemalcev, do izvoza
v Italijo pa 5 proizvajalcev.
Na predlog Agencije za energijo je bil sprejet naèin doloèanja cene za uporabo
elektroenergetskih omreij po metodi zamejene cene za regulativno obdobje 2003200550. Izhodièna cena pokriva upravièene stroke infrastrukture in izgub v omreju
ter zagotavlja upravljalcem omreij ustrezen donos. Cena se v regulativnem obdobju
letno spreminja v skladu z rastjo cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih in
zahtevanim poveèanjem produktivnosti. Pod dravnim nadzorom ostajajo konène
cene tarifnim odjemalcem, v okviru cene za uporabo omreja pa delei za prednostno
razdeljevanje, delovanje regulatorja (Agencije) in organizatorja trga (Borzen) ter
dele za sistemske storitve, za omrenino pa je pristojna Agencija. Liberalizacija
trga z elektrièno energijo bo kot kae v zaèetku prinesla nekaj nije cene najveèjim
porabnikom, ki so uspeli na uvoznem razpisu, pri veèini ostale industrije pa bodo
45

Telekom je v veèinski lasti drave v viini 62.5%, v lasti Telekoma pa je tudi najveèji operater v mobilni telefoniji
Mobitel.

46

Cene klicev in telefonske naroènine.

47

V letu 2002 so na trgu mobilne telefonije delovalni trije operaterji in en preprodajalec storitev.

48

Upravièeni odjemalci so porabniki, ki presegajo prikljuèno moè 41kW na enem odjemnem mestu in
elektrodistribucijska podjetja.

49

V skladu s Pravilnikom o naèinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do èezmejnih prenosnih
zmogljivosti.

50

Pravilnik o doloèitvi cen za uporabo elektroenergetskih omreij in kriterijih za upravièenost strokov.
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pozitivni uèinki bolj negotovi (med distribucijskimi podjetji sicer vlada precejnja
konkurenca za odjemalce, a hkrati skuajo s ceno energije za industrijske porabnike
kompenzirati omejene prihodke na tarifnem delu). Cene za tarifne odjemalce (okoli
70% po porabi predstavljajo gospodinjstva) se bodo zaradi poviane izhodiène
omrenine poveèale za okoli 7%.
Odpiranje trga z zemeljskim plinom bo potekalo manj intenzivno, ker so viri letega za EU le trije (Rusija, Alirija, Norveka). Do proste izbire dobavitelja so od 1.
januarja 2003 upravièeni porabniki z odjemom prek 25 mio m3 letno na enem
odjemnem mestu, z letom 2008 pa bo ta meja zniana na 5 mio m3. Kljub monosti
proste izbire dobavitelja tudi iz tujine se bo v letu 2003, kot kae, veèina upravièenih
odjemalcev odloèila za dosedanjega ponudnika Geoplin.
Trg eleznikih storitev se bo odprl z vstopom Slovenije v EU, ko bodo po naih
progah lahko vozili tudi tuji prevozniki. Slovenske eleznice so trenutno v precej
neugodnem poloaju (velika tekoèa izguba in zadolenost, neustrezna kadrovska
sestava) in slabo pripravljene na tujo konkurenco. Pripravljenemu naèrtu sanacije51
so vse doslej nasprotovali sindikati v podjetju, ki so terjali ohranitev enovitosti
podjetja pod dravnim lastnitvom.
Stanje javnih slub na podroèju komunalnih dejavnosti se je z reformo lokalne
samouprave e poslabalo, saj so nove obèine prièele ustanavljati lastna javna podjetja
ali reijske obrate za opravljanje vseh javnih slub, kar je oslabilo dotedanje izvajalce,
poruila se je cenovna politika, poslabala se je infrastruktura za vodenje katastrov
in evidenc ter finanène monosti investiranja. Sedanja organiziranost je neracionalna,
tevilo sodelujoèih podjetij je veliko, po veèini pa se ukvarjajo z vsemi komunalnimi
storitvami in opravljajo tudi trne dejavnosti, informacijski sistem pa je zelo
pomanjkljiv. Podobno kot ostale infrastrukturne dejavnosti èaka tudi komunalo
reforma javnih slub, ki bo z ustrezno organizacijo, liberalizacijo in postavitvijo
ustreznih regulatorjev lahko nudila kvalitetne storitve po nijih cenah. V prvi fazi
bi bilo potrebno postaviti vsaj ustrezne informacijske sisteme in potrebne katastre.

Regulirane cene v infrastrukturi
Dele cen, ki so pod razliènimi oblikami regulacije, je v letih 1992 do 1997 znaal
priblino 30% indeksa cen ivljenjskih potrebèin, v letu 1998 se je dele reguliranih
cen zmanjal na priblino 17%, v letu 2000 pa na priblino 14%. Pomemben dele
reguliranih cen so v celotnem obdobju predstavljale tudi cene, povezane z
infrastrukturnimi dejavnostmi, saj je na primer v letu 1995 dele elektriène energije
za gospodinjski odjem, komunalnih, telekomunikacijskih ter prevoznih storitev
znaal nekoliko manj kot 9 odstotnih toèk, v letu 2002 pa se je ta dele zmanjal
na priblino 7 odstotnih toèk skupnega indeksa reguliranih cen.
V enakem obdobju se je zniala tudi rast cen reguliranih infrastrukturnih storitev
(1995: 18%; 2002: 12%), kar pa je e presegalo skupno rast cen ivljenjskih
51

Naèrt sanacije je bil pripravljen na podlagi Zakona o preoblikovanju in delni privatizaciji Slovenskih eleznic
(ohranitev in razvoj uspenih jeder z ohranitvijo veèinskega delea drave na infrastrukturnem in potnikem delu).
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potrebèin za (1995 za 9.1, leta 2002 pa za 4.8 odstotne toèke). V obeh letih so
imele najhitrejo rast cene komunalnih storitev. Uèinki liberalizacije infrastrukture
se v Sloveniji e ne odraajo na nijih cenah storitev za konène potronike
(prebivalstvo).

3.3. Izbolj{anje u~inkovitosti dr`ave in
oblikovanje politike za vklju~itev v enotni
evropski trg
OPREDELITVE SGRS: Drava uresnièuje svojo razvojno vlogo v treh osnovnih
vlogah: (i) doloèa in uveljavlja osnovna pravila ekonomskega delovanja, tako da
skrbi za varstvo pravic ekonomskih subjektov in izvrljivost pogodb (ekonomsko
uèinkovit pravni red) ter da vzpostavlja okvir za uèinkovito delovanje trgov (politika
konkurence); (ii) upravlja z ekonomski viri neposredno kot lastnica ali nadzornica
javnih in meanih podjetij, kot upravljalka javnih sistemov (zdravstvo, olstvo, itd.)
in kot upraviteljica javnih virov (javnofinanèni prejemki in izdatki) ter posredno s
predpisi in finanènimi instrumenti, s katerimi uravnava svobodno gospodarsko
pobudo in vpliva na alokacijo resursov; (iii) skrbi, da je sama notranje usposobljena
za uèinkovito vodenje in koordinacijo ekonomske in razvojne politike ter da deluje
s kar najmanjimi stroki. Glavne usmeritve SGRS so: (i) reforma uprave (uèinkovito
javno upravljanje, depolitizacija, odpravljanje admininistrativnih ovir, ustrezneja
JE ERMrazvojne
2?
organiziranost za naèrtovanje inKAJ
spremljanje
politike, partnerski odnos
med dravo in dravljani), (ii) decentralizacija in oblikovanje pokrajin, (iii)
zmanjanje vloge drave pri upravljanju gospodarskih subjektov, (iv) veèja razvojna
vloga javnih financ (znianje javnofinanènih izdatkov na raven okrog 43% BDP in
njihovo prestrukturiranje v korist spodbujanja tehnolokega posodabljanja in vlaganj
v èloveki kapital; zmanjanje obremenitve dohodkov iz dela; poveèanje vloge
zasebnega financiranja in izvajanja storitev).
UGOTOVITVE POROÈILA: Na podroèju izvrevanja vloge drave lahko glede na
lansko poroèilo ugotovimo doloèeno izboljanje. Odgovorne institucije so se odzvale
na kopièenje sodnih zaostankov in agregirani podatki kaejo njihovo zmanjanje,
obstaja pa vrsta zadev, pri katerih se poveèujejo. S stalièa vpliva na uèinkovitost
gospodarstva so najbolj kritièna podroèja izvrbe in zemljike knjige. Izvajanje politike konkurence e poteka ob precejnjem nerazumevanju njenih ciljev s strani gospodarskih subjektov in sodiè ter brez temeljnega stratekega dokumenta. Zaustavila
se je rast javnofinanènih odhodkov v primerjavi z BDP in nekoliko zniala intervencijska in upravljalska vloga drave v gospodarstvu, potrebno pa bo nadaljnje znianje
javnofinanènih odhodkov ter njihovo prestrukturiranje, kar velja tudi za dravne
pomoèi. Ustvarjene so bile doloèene zakonske in organizacijske podlage za poveèanje
uèinkovitosti drave in implementacije razvojnih politik, e vedno pa se odlaa oblikovanje pokrajin kot kljuèni korak decentralizacije drave. Sorazmerno ugodna je
tudi ocena legitimnosti dravnih institucij. S stalièa vpliva na nacionalno konkurenènost pa ostajajo najbolj problematièna podroèja regulacija konkurence in konkurenèna zakonodaja, fleksibilnost trga dela, kjer so bile sprejete institucionalne reitve,
ki pa se e ne odraajo v rezultatih, trg kapitala, pravni okvir za izvrevanje pogodb,
razirjenost birokracije in ibkost pri implementaciji odloèitev.
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ANALIZA52:

Pravila ekonomskega delovanja
SGRS poudarja pomen kakovosti in uèinkovitega varstva lastninskih in drugih pravic,
za katere empirièni podatki kaejo, da vplivajo na uèinkovitost gospodarstva.53
Poroèilo o napredku Republike Slovenije pri vkljuèevanju v Evropsko unijo (junij
2002) ugotavlja, da je Slovenija na podroèju priblievanja pravnemu redu EU dosegla
napredek, kljub temu pa so sodni zaostanki e vedno izpostavljeni kot pereè problem,
kar potrjujejo tudi podatki iz sodne statistike54. tevilo zadev sodnega zaostanka se
je v letu 2001 na vijih sodièih poveèalo za 0.8% (najveè v gospodarskih sporih in
v kazenskih zadevah); na okronih sodièih so se sodni zaostanki zmanjali za 10.2%
(najbolj pri gospodarskih sporih in pravdnih zadevah, pri sodnem registru pa so se
poveèali kar za 178%); na okrajnih sodièih so se zaostanki poveèali za 1% (zmanjali
so se v pravdnih, nepravdnih in zapuèinskih zadevah, poveèali pa v kazenskih in
zemljikoknjinih zadevah).55 Za vsa nateta sodièa skupaj ocenjujemo, da so leta
2001 sodni ostanki ostali priblino na enaki ravni kot leto pred tem.56 Sodni zaostanki
pri zadevah, v katerih neposredno sodeluje sodnik (izvzete so zemljiko knjine
zadeve ter zadeve sodnega registra), so se v letu 2001 skupaj zmanjali za slabih
13%. Na podlagi velikega delea zadev zemljike knjige na okrajnih sodièih (42%)
ocenjujemo, da se bodo sodni zaostanki v prihodnjih letih zaradi informatizacije
zemljike knjige zmanjali v celotnem sodstvu za veè kot 10%. Vse nereene zadeve
so se v prvem polletju 2002 na vseh sodièih skupaj poveèale za 2%, èe pa
upotevamo le pomembneje zadeve, se je tevilo nereenih zmanjalo za 8.8% (v
letu 2001 so se vse nereene zadeve zmanjale za 0.04%, pomembneje za 8%).57
Dokaj zadovoljiv je zlasti trend zmanjevanja civilnih in gospodarskih zadev na
okronih sodièih.
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V lanskem Poroèilu smo se sooèili s problemom pomanjkanja podatkov za natanènejo analizo uèinkovitosti
drave. Zato smo letos pripravili podrobneje analize razliènih virov (sodna statistika, kazalniki nacionalne
konkurenènosti, anketni podatki o korupciji ter o zaupanju in zadovoljstvu dravljanov, poroèila o dravnih
pomoèeh). V poroèilu povzemamo ugotovitve teh analiz, podrobneje pa bodo dostopne v IB Reviji 2003.
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Glej Keefer, 2001, Pistor in ostali, 2000, La Porta in ostali, 1998.

54

Iz Sodne statistike za leto 2001 in prvo polletje leta 2002 (podatki so razpololjivi za leto 2001 in prvo polletje
2002) lahko ugotovimo, da se stanje sicer izboljuje, kljub temu pa sodni zaostanki niso odpravljeni, e veè, na
nekaterih podroèjih in sodièih tevilo nereenih zadev in tudi sodnih zaostankov naraèa. Loèevati je namreè
potrebno med nereenimi zadevami in sodnimi zaostanki. Po definiciji (50. èlenu Sodnega reda) se tejejo zadeve
kot sodni zaostanki le, èe so prekoraèeni doloèeni roki, sicer pa se tejejo kot nereene zadeve.
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Sodne zaostanke na izvrilnih sodièih smo zaradi spremembe pravil odèrtavanja ocenili.

56

Ocena je narejena ob upotevanju nepopolnosti podatkov o sodnih zaostankih. V povpreèju so sodni zaostanki
definirani za 84% vseh zadev, merjeno po letnem prejemu zadev na sodièa. Pri izraèunu povpreènih zaostankov
smo upotevali tudi ustrezne utei, saj okrajna sodièa prejmejo letno okrog 370,000 zadev, okrona okrog
115,000 ter vija okrog 26,000.

57

Po veljavni metodologiji vodenja statistiènih podatkov se posebej spremlja gibanje pomembnejih zadev in
drugih zadev. Med pomembneje zadeve na okronih in okrajnih sodièih sodijo tiste, kjer sodièa meritorno
odloèajo. Za vija in Vrhovno sodièe se predvideva, da odloèajo samo o pomembnejih zadevah. Delitev je
problematièna, saj so na primer med druge zadeve uvrèene zadeve, med njimi so tudi izvrbe in zemljika
knjiga, katerih poèasnost negativno vpliva na transakcijske stroke v drubi ter zmanjuje pravno varnost.
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Odgovorne institucije so se e odzvale na sodne zaostanke oziroma nereene zadeve,
ki so deloma tudi posledica reorganizacije sodiè leta 1995 in spremljajoèe
negotovosti ter tudi spreminjajoèe se procesne in materialne zakonodaje, ki je
spremljala tranzicijo in je postala rigorozneja. Med e sprejetimi ukrepi bi omenili
izvensodno poravnavo sporov v kazenskih zadevah (uvedeno leta 1995 v zakonu o
kazenskem postopku), uvedbo poravnalnega naroka oziroma sodne poravnave
(sprememba zakona o pravdnem postopku) ter projekt o izvensodnem reevanju
sporov na Okronem sodièu v Ljubljani. Leta 2002 sprejete spremembe zakona o
sodniki slubi so poveèale fleksibilnost pri premeèanju sodnikov, naèin njihove
motivacije za odpravljanje zaostankov in monosti napredovanja ter uredile nadzor
sodnikov, ki varuje njihovo neodvisnost. Poroèilo o sodnih zaostankih (maj 2002)
poudarja tudi nujnost poveèanja storilnosti sodnikov.58
Po nai oceni so najkritièneja podroèja, vsaj s stalièa njihovega vpliva na
gospodarstvo, podroèja izvrbe in zemljike knjige na okrajnem sodièu, upravno
podroèje na Vrhovnem sodièu ter civilni in gospodarski spori na vijih in okronih
sodièih. Zaskrbljujoè je tudi poveèan sodni zaostanek na podroèju sodnega registra,
ki je nastal zaradi usklajevanja podatkov po spremembi zakona o gospodarskih
drubah, izbrisa drub na podlagi zakona o finanènem poslovanju podjetij ter
nepripravljenosti na dodatne obremenitve sodiè. Sodni zaostanki oziroma tevilo
nereenih zadev na omenjenih podroèjih podaljujejo postopke na sodièih,
zmanjujejo pravno varnost in s tem transakcijske stroke, kar negativno vpliva na
gospodarsko uèinkovitost. Zato bi bilo vredno razmisliti o spremembah zakonodaje,
zlasti o predpisih, ki urejajo notranjo organizacijo organov, ki sodelujejo v sodnih
postopkih, ter poveèanju motivacije subjektov v gospodarstvu za izvensodno reitev
sporov. Delno je bilo to v letu 2002 tudi e storjeno.59
Na podroèju zemljike knjige sprejeti ukrepi e kaejo prve uspehe, saj
zemljikoknjina sodièa reijo veè zadev, kot jih dobijo, prav tako kae, da bodo
po naèrtih sodni zaostanki reeni v naslednjih treh oziroma tirih letih.60 Kljub naèrtu
pa so zaostanki zaskrbljujoèi, saj je nereenih zemljikoknjinih zadev v prvem
polletju 2002 kar 197,667. Tudi sicer je institucionalna podpora razvoju
nepremièninskega trga e ibka. Med pozitivne premike tejemo sprejetje zakonodaje
o urejanju prostora in o graditvi objektov, ki bistveno posodabljata regulativo; v
pripravi so tudi zakon o posredovanju v prometu z nepremièninami, stanovanjski
zakon, zakonodaja s podroèja obdavèenja in vrednotenja nepremiènin in
hipotekarnega kreditiranja, napovedan pa je tudi projekt posodobitve nepremièninskih evidenc. Vendar ta e ne sega zadosti daleè, zato ostajajo kot kritiène toèke
zlasti dravne storitve in zadolitve, kot so zemljika knjiga, kataster, evidence o
cenah nepremiènin in indikatorji razvoja v prostoru, kar vpliva na velik del
nacionalnega kapitala, ki ni zadosti v razvojni funkciji.
58

Sedanje veèje tevilo sodnikov (in strokovnih sodelavcev) reuje povpreèno manje tevilo zadev kot v letu
1990, kar potrjuje tudi primerjava s tujimi sodnimi oblastmi, saj je tevilo sodnikov v Sloveniji glede na tevilo
prebivalcev med najvijimi v Evropi.
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Gre za v letu 2002 sprejete novele zakona o pravdnem postopku, zakona o izvrbi in zavarovanju in zakona o
sodniki slubi.

60

Delo je skoraj podvojeno, saj je treba poleg rednega opravljanja posla tudi vnaati podatke v raèunalniko obliko
ter usklajevati zemljiko knjigo s katastrom.
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Zaskrbljujoè je zaostanek na izvrilnih sodièih (tudi pri gospodarskih izvrbah),
saj so izvrilni postopki zadnji korak uèinkovitega varstva pravic61. Predvsem zaradi
odprave zaostankov je bila koncec leta 2002 sprejeta novela zakona o izvrilnem
postopku, ki naj bi uredila slabosti, med katerimi je bila glavna ravno trajanje
postopka in njegovo zavlaèevanje.62
Dravne institucije z vzpostavljanjem in uveljavljanjem ustreznih pravil ter s
spremljanjem in nadzorom uèinkov ravnanja akterjev na trgu skrbijo za oblikovanje
drubeno zaeljene uèinkovite konkurence.63 V pomanjkanju drugih podatkov
smo skuali uèinkovitost trga kot institucije oceniti s posebnim izborom letopisa
IMD za leto 2001 (Chiaiutta, 2002). V primerjalni skupini 13 izbranih drav se je
pokazalo, da je zaostanek Slovenije za povpreènimi ocenami skupine, primerjan
glede na standardni odklon posameznih ocen, veèji na podroèju politike konkurence
kot na podroèju pravnega okvira. Zlasti negativno je ocenjeno stanje na trgu kapitala
(dostop tujih finanènih institucij do domaèega trga, regulacija neposrednih tujih
investicij, stroek kapitala), slabo je ocenjena tudi konkurenèna zakonodaja, ki naj
ne bi prepreèevala nepraviène konkurence. Ocenjujemo, da izvajanje politike
konkurence e poteka ob precejnjem nerazumevanju njenih ciljev s strani
gospodarskih subjektov in tudi sodiè. K temu prispeva tudi neobstoj temeljnega
stratekega dokumenta te politike, èeprav je z nekaterimi odloèitvami v zadnjem
letu vendarle dokaj jasno signalizirala svoje kriterije, zlasti glede upotevanja
skupnega evropskega trga kot primernega merila za ocenjevanje vplivov podjetnikih
povezovanj na konkurenco.

Upravljanje ekonomskih virov
Glede delea javnega sektorja v gospodarstvu al ni novih podatkov,64 ocenimo pa
lahko, da se je posredni vpliv drave v gospodarstvu med letom 2002 nekoliko
zmanjal, predvsem z delno privatizacijo najveèje poslovne banke in s prodajo
deleev javnih skladov v nekaterih velikih domaèih podjetjih65. Ustvarjene so bile
tudi zakonske podlage za privatizacijo zavarovalnic. Pri tem je odloèitev za
postopneji program privatizacije bank in oblikovanje domaèe finanène skupine
61

Doloèenemu subjektu sodièe sicer lahko prisodi doloèeno pravico (npr. v civilnem postopku), vendar do navedene
pravice subjekt ne more oziroma jo dobi ele po dolgem èasu, ko izvrilno sodièe izterja prisojeno pravico (npr.
plaèilo).
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Povzeto po Galiè, Jan in Jenull, 2002. Bistvena novost je, da je izvrilno sodièe sedaj samo upravièeno odloèiti
o ugovoru dolnika zoper sklep o izvrbi, tudi kadar le-ta temelji na spornih dejstvih, izvrilno sodièe pa ugovor
dolnika lahko tudi brez celovitega in zamudnega dokaznega postopka zavrne in nadaljuje izvrilni postopek.
Dolniku ostaja monost, da v pravdnem postopku s tobo zahteva, da se izvrba izreèe za nedopustno, vendar
sproitev te pravde ne vpliva na potek izvrilnega postopka. Drugi dve pomembni novosti sta kumulacija izvrilnih
sredstev, saj izvrba lahko teèe takoj in ves èas z vsemi dovoljenimi izvrilnimi sredstvi in boljim definiranjem
poloaja izvriteljev in ukrepov, ki naj bi postopek izvrbe pocenili, poenostavili in ga naredili hitrejega.
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Definicij uèinkovite konkurence je veè. Sodobne politike konkurence dajejo osrednji poudarek spremljanju
(merjenje in ocenjevanje) uèinkov ravnanj akterjev na trgu na procese konkurence, cene in potronika, in ne
toliko na samo trno strukturo.
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Tako se lahko sklicujemo le na oceno SURS, objavljeno e v lanskem Poroèilu, po kateri je v letu 1999 javni
sektor prispeval dobro èetrtino (26.2%) celotne ustvarjene dodane vrednosti.
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Veè o tem v toèki Poveèevanje konkurenènosti podjetnikega sektorja.
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prek privatizacije edine banke, ki je e v veèinski dravni lasti, mono razumeti kot
odziv na politièno razpravo o koristih javnega ali z javnim prepletenega domaèega
lastnitva kot naèina zagotavljanja nacionalnega interesa.
Rast obsega javnofinanènih odhodkov v primerjavi z BDP, ki je bila znaèilna
zlasti za obdobje 19961999, se je zaustavila, k èemur je pripomogel tudi sredi leta
izveden rebalans proraèuna. Tudi lani se je dele izdatkov za plaèe in prispevke ter
obresti e poveèal na raèun subvencij in investicijskih odhodkov. Za uresnièitev
usmeritev SGRS bo potrebno viino javnofinanènih odhodkov v prihodnjih letih
zniati in hkrati ustvariti veè prostora za izdatke, ki krepijo kljuène razvojne
dejavnike. Pomembni bodo ukrepi na podroèju dohodkovne politike (naèin
implementacije zakona o plaèah v javnem sektorju, nadaljevanje deindeksacije),
zmanjevanje obresti na javni dolg in izboljanje uèinkovitosti javnega upravljanja.
Obseg dravnih pomoèi66 v primerjavi z BDP se je leta 2001 e nekoliko znial in
je primerljiv z EU, èe upotevamo, da je tam veè pomoèi podeljenih na nadnacionalni
ravni (kmetijska, strukturna in kohezijska poklitika EU). Obenem lahko ugotovimo,
da Slovenija tudi po vkljuèitvi v EU ne bo dosegla ravni dravnih pomoèi v BDP, ki
jih danes dosegajo njene najmanj razvite èlanice. Predvidoma ne bo imela teav
tudi pri izpolnjevanju pogojev podeljevanja pomoèi, saj e danes po horizontalnih
merilih podeljuje veèji dele pomoèi kot èlanice EU, tranzicijske pomoèi za reevanje
in prestrukturiranje pa so èasovno omejene. Teavo za polno izkorièanje
razpololjivih sredstev lahko pomeni zlasti premalo izkorièeno regionalno merilo.
Èeprav se je lani dele taknih pomoèi nekoliko poveèal, je e vedno izredno nizek
in opozarja na slabosti industrijske politike, ki bi konkurenènost podjetnikega
sektorja lahko poveèevala tudi z veèjo uporabo regionalnih kriterijev.

U~inkovita or
ganizacija in delovanje dr`ave
organizacija
Kazalniki nacionalne konkurenènosti kaejo, da se je stanje na podroèju
uèinkovitosti drave in institucij v letu 2002 izboljalo. Kljub izboljanju je po
metodologiji IMD to e vedno podroèje, kjer je razvojni zaostanek najveèji, vendar
po izraèunih WEF ni veè najveèja razvojna ibkost Slovenije (indeks javnih institucij
je celo podroèje, kjer se je ocena Slovenije najbolj izboljala). Najbolj problematièna
podroèja ostajajo regulacija konkurence in konkurenèna zakonodaja, trg dela in
fleksibilnosti zaposlovanja, trg kapitala, pravni okvir za izvrevanje pogodb,
razirjenost birokracije in ibkost pri implementaciji odloèitev. K veèji uèinkovitosti
javnega sektorja bo prispevala v letu 2002 spremenjena zakonodaja (zakoni o javnih
uslubencih, javnih agencijah in o plaèah v javnem sektorju), ki pa se bo uveljavila
postopno letos in prihodnje leto.
Poudarjanje partnerskega odnosa drave z drugimi drubenimi akterji in èim irega
razvojnega soglasja zahteva visoko legitimnost dravnih institucij in glavnih
akterjev. To je mono spremljati na veè naèinov.67 Raziskava zaupanja v institucije
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Veè o tem v toèki o vlogi drave pri razvoju.
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Gre za loèevanje med dravo kot institucijo, ki ima zlasti konstitutivne in sankcijske vloge in skrbi za zmanjanje
negotovosti, ter dravo kot organizacijo, ki izvaja izvajalske naloge in skrbi za doseganje postavljenih ciljev

UMAR
56

Poro~ilo o razvoju 2003
Mehanizmi uresni~evanja razvojne strategije

v Sloveniji je pokazala, da je bilo to najnije v obdobju med 1993 in 1995, v kasnejih
treh letih pa se je najmanj okrepilo zaupanje v parlament, sorazmerno nizko pa je
ostalo tudi zaupanje v vlado. Mednarodne primerjave pokaejo, da je stopnja
zaupanja v dravne institucije in odloèevalce v Sloveniji glede na ostale tranzicijske
drave visoka, saj povsod zasedemo prvo ali drugo mesto, v primerjavi s èlanicami
EU pa e vedno nija. Najveèja razlika glede na povpreèje drav EU je pri zaupanju
v sodièa in policijo.68 Razpololjivi podatki o korupciji kaejo, da je v Sloveniji
sicer prisotna in da prizadene predvsem majhna in srednje velika podjetja, da pa ne
sodi med primerjalno najpomembneje probleme.69 Podobno po ugotovitvah WEF
velja tudi za podroèje davènih utaj in sive ekonomije.

3.4. Regionalno in prostorsko skladni razvoj
OPREDELITVE SGRS: SGRS kot del integralnega razvojnega cilja opredeljuje
tudi uravnoteeni regionalni in prostorsko skladni razvoj. Osnovna strateka
usmeritev na podroèju regionalnega razvoja je, da je nacionalni razvoj pogojen z
regionalno skladnostjo, temeljni cilj regionalne politike pa je izboljanje lokalno
nadzorovanih razvojnih potencialov, usmerjenih v povianje blaginje prebivalcev
vseh slovenskih regij, s prednostnim delovanjem na podroèjih, kjer so odstopanja
od tega cilja trenutno najveèja. Osnovna usmeritev na podroèju razvoja prostora je
aktiviranje prostora kot proizvodnega dejavnika in hkrati njegova zaèita pred
neracionalno rabo z ustreznimi sistemskimi, institucionalnimi in instrumentalnimi
podlagami.
Regionalni in prostorski razvoj Slovenije bi po opredelitvah SGRS uresnièevali s
spletom razliènih politik, med njimi prostorskega naèrtovanja in zemljike politike,
kmetijske politike in razvoja podeelja, zaèite kulturne in naravne dedièine, ki v
povezavi s poveèano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja
zmanjujejo regionalne razlike v razvitosti. Zaradi vse bolj spremenjene (zmanjane)
vloge kmetijstva v gospodarskem razvoju postaja dejavnost vse pomembneja z vidika
regionalnega in prostorskega ter socialnega vidika. SGRS kmetijstva tako kot drugih

(Rus, 2002). Izhajoè iz reciproènosti odnosa med dravo in dravljanom lahko reèemo, da je drava uèinkovita,
èe so njena razvojna vizija in predpisi v optimalnem razmerju z vizijami njenih avtonomnih podsistemov. Bolj
kot je odnos reciproèen, bolj so dravljani vestni davkoplaèevalci, razumni in lojalni volilci ter zadovoljni
uporabniki dravnih in javnih storitev. S tega vidika je smiselno analizirati podatke o zaupanju dravljanov v
institucije in odloèevalce, volilno udelebo, razirjenost sive ekonomije in davèno potenost, obseg korupcije.
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Rus 1999, za mednarodne primerjave tudi Rose-Ackermann, 1998. Opozoriti je potrebno, da gre za sorazmerno
stare podatke, zaradi èesar jih je potrebno razumeti predvsem kot ilustracijo. Vendar pa tudi rezultati politbarometra
v letu 2003 potrjujejo ugotovitev o sorazmerno nizkem zaupanju v sodièa, parlament in vlado.

69

Uvrstitev po WEF-ovem podindeksu koruptivnosti ni slaba od skupne uvrstitve, pri IMD pa je uvrstitev glede
korupcije celo nadpovpreèno ugodna. V raziskavi o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in
neuradnih plaèilih, ki jo je naroèil Urad za prepreèevanje korupcije in se v veliki meri zgleduje po dveh raziskavah
Svetovne banke (World Business Environment Survey - WBES in Business Environment and Enterprise
Performance Survey - BEEPS), je priblino èetrtina vpraanih navedla, da korupcija predstavlja pomembno
oviro za poslovanje in da je potrebno za pridobitev posla plaèati del pogodbene vrednosti odgovornim javnih
uslubencem. Prevladujoèi obliki korupcije naj bi bili patronaa oziroma nepotizem ter korupcija na podroèju
javnih naroèil in poslov. Zanimiva je tudi ugotovitev, da priblino enak dele menederjev (med 40 in 50%), kot
jih navaja, da je korupcija problem, tudi meni, da je to neizbeni del ekonomskega sistema.
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gospodarskih sektorjev ne obravnava loèeno, poudarja pa njegov pomen z vseh
treh vidikov.
UGOTOVITVE POROÈILA: Kazalniki regionalnega in prostorskega razvoja kaejo,
da prièeti ukrepi institucionalne izgradnje na obeh podroèjih e ne kaejo
prièakovanih rezultatov, ker se le-ti lahko pokaejo ele v daljem èasovnem obdobju.
Spremembe kmetijske politike so bile v zadnjih letih intenzivne, na doloèenih
podroèjih (zemljike strukture, ekoloko kmetovanje) so vidni prvi rezultati.
ANALIZA:

Regionalno skladni razvoj
Osnovna kazalnika, s katerima merimo uravnoteenost regionalnega razvoja, sta
BDP na prebivalca in stopnja registrirane brezposelnosti. Ker ni na voljo novejih
podatkov o BDP na prebivalca, smo se v analizi osredotoèili na stopnjo registrirane
brezposelnosti70. Analizirali smo tudi kazalnik o bruto osnovi za dohodnino na
prebivalca, èeprav slednjega ne moremo uporabljati kot nadomestnega kazalnika
za BDP na prebivalca.
Bruto osnova za dohodnino na prebivalca ne kae velikih medregionalnih razlik71,

saj je v letu 2001 razmerje med regijo z najnijo in najvijo izraèunano dohodnino
na prebivalca znaalo le 1:1.5. Tudi med leti se to razmerje bistveno ne spreminja
(leta 1997 razmerje 1:1.6), oziroma se celo zmanjuje. Na zmanjevanje razlik med
regijami kae tudi koeficient variacije, ki je v letu 1997 znaal 15.04%, v letu 2001
pa 14.19%. Vrednost kazalnika je bila e od vsega zaèetka njegovega merjenja (leto
1992) najnija v Pomurski regiji (v letu 2001 80% slovenskega povpreèja). Povsem
oèitne pa so razlike med vzhodno, relativno slabo in zahodno, relativno boljo
polovico drave, saj nadovpreène vrednosti dosegajo Osrednjeslovenska, Obalnokraka, Gorika in Gorenjska regija, zelo blizu slovenskega povpreèja pa je tudi
Notranjsko-kraka regija. Kljub vsemu regije, ki kaejo podpovpreène vrednosti
kazalnika, zaostajanje za slovenskim povpreèjem zmanjujejo. Po letu 1997 je
zaostajanje najbolj zmanjala Jugovzhodna Slovenija, ki je v letu 2001 dosegla
indeks ravni 94.2 (v letu 1997 pa 90.3).

70

Stopnjo registrirane brezposelnosti na regionalni ravni merimo z razmerjem med registriranimi brezposelnimi in
aktivnim prebivalstvom, v katerega vkljuèujemo delovno aktivno prebivalstvo in registrirane brezposelne osebe.
Ta kazalnik mednarodno ni primerljiv, na voljo pa je od leta 1997 dalje. V EU se uporablja kazalnik anketne
stopnje brezposelnosti po metodologiji ILO.

71

Relativno majhne medregionalne razlike v bruto osnovi za dohodnino ne preseneèajo. Preteni vir dohodnine so
namreè osebni prejemki oz. plaèe. Plaèna politika v Sloveniji pa je usmerjena v prepreèavanje poveèanja
neenakosti, ko z doloèanjem minimalne plaèe uravnava porazdelitev plaè tako v javnem kot v zasebnem sektorju.
Majhne regionalne razlike v porazdelitvi plaè so predvsem posledica krovnega sistema kolektivnih pogodb 
splone kolektivne pogodbe na dravni ravni za javni in zasebni sektor in sistema kolektivnih podgodb, ki
veljajo za dejavnosti na obmoèju cele drave. Tako prihaja do razlik med regijami predvsem zaradi razliène
gospodarske strukture, izobrazbene strukture zaposlenih in splone razvitosti regij (veè o tem: Poroèilo o
èlovekovem razvoju, 2001).
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e vedno kae precejnje razlike med regijami stopnja registrirane brezposelnosti.
Trend poveèevanja medregionalnih razlik, znaèilen za obdobje 1997-2000, se je
nadaljeval tudi v letu 2001. Koeficient varacije med regijami se je s 30.46% v letu
2000 poveèal na 32.26% v letu 2001. Doseene vrednosti kazalnika delijo Slovenijo
na dva dela: na zahodni del drave, kjer je stopnja registrirane brezposelnosti bistveno
nija in pod slovenskim povpreèjem, ter na vzhodni del, kjer presega slovensko
povpreèje.
V letu 2001 je v primerjavi z letom 2000 stopnja brezposelnosti v vseh statistiènih
regijah padla, razen v Spodnjeposavski. Najvijo je ponovno zabeleila Podravska
regija, nadpovpreèno pa e Pomurska, Zasavska, Spodnjeposavska in Savinjska
regija. Najnija stopnja registrirane brezposelnosti je bila ponovno v Goriki regiji,
zelo nizka pa e v Osrednjeslovenski in Obalno-kraki regiji. Kljub znianju
registrirane stopnje brezposelnosti v absolutnem merilu se relativne razlike med
regijami niso zmanjale, temveè so se ponekod celo poveèale. V primerjavi s
slovenskim povpreèjem je svoj poloaj najbolj poslabala Spodnjeposavska regija;
negativna odstopanja so se poveèala e pri vseh regijah, ki imajo nadpovpreèno
stopnjo registrirane brezposelnosti (Podravska, Pomurska, Savinjska in Zasavska),
ter v dveh regijah s podpovpreèno stopnjo registrirane brezposelnosti (Obalno-kraka
in Koroka).
V regijah je e vedno moèno prisotna tudi strukturna brezposelnost, ki ni le splona
znaèilnost regij z visoko stopnjo registrirane brezposelnosti ampak tudi regij s
podpovpreèno stopnjo. Visoki dele brezposelnih z nizko izobrazbo ali brez nje je
znaèilnost Zasavske, Spodnjeposavske in Pomurske regije, pa tudi Jugovzhodne
Slovenije, ki sicer sodi med regije s podpovpreèno stopnjo registrirane brezposelnosti.
Zaradi manjih zaposlitvenih monosti ta skupina brezposelnih pogosto preide med
dolgotrajno brezposelne, ki jih je najveè v Jugovzhodni Sloveniji (65.4%),
nadpovpreèno veliko pa e v Podravski in Zasavski regiji. Pomembna kategorija
brezposelnih so tudi trajni preseki. Kar èetrtina in najveè med vsemi regijami jih je
na Gorenjskem, okoli petine pa v Osrednjeslovenski in Goriki regiji. Gorenjska in
Osrednjeslovenska regija imata tudi nadpovpreèni dele brezposelnih, starih nad
40 let. tevilo mladih brezposelnih se v vseh regijah zmanjuje. Okoli 30%
brezposelnih mladih je e vedno v Pomurski in Zasavski regiji, okoli 27% pa v
Savinjski in Notranjsko-kraki. Med mladimi brezposelnimi prevladujejo iskalci
prve zaposlitve, kar je znaèilno za Podravsko in Zasavsko regijo. Med brezposelnimi
je visok tudi dele ensk; najveè, okoli 55%, jih je v Notranjsko-kraki, Zasavski in
Gorenjski regiji.
Brezposelnost je eden najveèjih doloèevalcev revèine in socialne izkljuèenosti.
Regionalnih podatkov o revèini ni, se pa razporeditev nadpovpreène stopnje
registrirane brezposelnosti moèno prekriva z regionalno razporeditvijo upravièencev
do denarne socialne pomoèi. Najveè upravièencev do denarne socialne pomoèi (po
podatkih iz oktobra 2002) je v Pomurski regiji, ki za veè kot dvakrat presega
slovensko povpreèje; visoko nadpovpreèni dele pa je e v Podravski, Zasavski,
Savinjski in Spodnjeposavski regiji. Ostale regije, ki so preteno v zahodni polovici
drave, imajo manj upravièencev, najmanj pa jih je v Goriki regiji (le dobra èetrtina
slovenskega povpreèja). Kolikor upotevamo podatke o prejemnikih denarnega
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nadomestila in denarne pomoèi za brezposelnost, pa se opisanim regijam, ki odstopajo
od povpreèja, pridruita e Koroka in Gorenjska. Obe regiji imata sicer
podpovpreèno stopnjo brezposelnosti, veèje pomoèi pa so zaradi predvsem nizkih
dohodkov prebivalstva (Koroka) in specifiène strukture brezposelnih (trajni preseki
in stareji brezposelni na Gorenjskem).
Reforma regionalne politike, ki naj bi do leta 2006 zaustavila trend poveèevanja
regionalnih razvojnih razlik, se je zaèela s sprejemom zakona o skladnem regionalnem razvoju (1999) in sprejemom strategije regionalnega razvoja (2001). Reforma
e ne daje vseh prièakovanih rezultatov, saj so se v letu 2002 ele zakljuèili procesi
institucionalne izgradnje. Osnovni instrument naèrtovanja in pospeevanja razvoja
v regijah je postal regionalni razvojni program (izdelan e za vse regije, razen
Podravske, ki pa ima e sprejet strateki del). Proti koncu preteklega leta se je oblikovala tudi t.i. ciljna naravnanost regionalne politike, kar pomeni naèrtno usmerjanje
neposrednih in posrednih sredstev, namenjenih regionalnemu razvoju, v prednostna
obmoèja regionalne politike.72
Z izvajanjem regionalne politike je povezano tudi oblikovanje pokrajin. Osnovna
izhodièa, ki so bila sprejeta e sredi leta 2001, doloèajo, da bodo pokrajine druga
raven lokalne samouprave, s poloajem pravne osebe, lastnim premoenjem in
lastnimi finanènimi sredstvi. Ne bodo nadrejene obèinam; imele bodo izvirne
pristojnosti, doloèene ob upotevanju naèel subsidiarnosti in decentralizacije in
predstavljale bodo razvojne regije, ki temeljijo na lastnih razvojnih potencialih. V
letu 2002 so se nadaljevale aktivnosti v okviru treh projektnih skupin. Prvi dve
skupini sta delovali na podroèju priprave sistemske zakonodaje, tretja pa na pripravi
strokovnih predlogov monih regionalizacij73.

Prostorsko skladni razvoj
Ostati moramo pri ugotovitvah lanskega poroèila o razvoju, da je v roku nekaj let
teko zaznati pomembneje spremembe trendov v slovenskem prostoru, ki bi govorile
o priblievanju ciljem SGRS ali odklanjanjem od njih, saj ostaja dejstvo, da gre pri
prostoru za dolgoroène procese, manjkajo pa tudi statistièni indikatorji za letno
spremljanje projavov v prostoru. Tretjiè teh ugotovitev ne bo potrebno ponavljati,
saj se letos prièakujejo rezultati popisa prebivalstva in stanovanj, sproeni pa so
tudi ciljni raziskovalni programi, ki bodo omogoèili postavitev doloèene indikatorske
podlage. Èe za sedaj kot podlago za nae ocene lahko uporabimo le sintezo medijskih
informacij, pa lahko v grobem ocenimo, da je v zadnjem letu prilo do rahlega
izboljanja gospodarsko razvojne funkcije prostora. Pri tem je potrebno zlasti
poudariti uèinke nadaljevanja avtocestnega programa, ne gre pa zanemariti tudi
truda obèin za oblikovanje industrijskih in obrtnih con. Pri tem ne bi mogli reèi, da
bi ob tem prilo do opaznega poslabanja socialnih in okoljskih uèinkov prostorskih
72

V regije z najveèjimi razvojnimi zaostanki, ki so opredeljene tudi z Uredbo o podrobnejih pogojih in merilih za
dodeljevanje spodbud, pomembnih za regionalni razvoj (Ur.l.RS t.59/00, 60/01).
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Vrsta analiz in raziskav, ki so v zadnjih letih nastale kot delni rezultati celotnega projekta, je zbranih v brouri
»Projekt uvedbe pokrajin v Sloveniji« in vkljuèujejo tudi tri variantne predloge regionalizacije Slovenije z
obrazloitvami na est, osem in dvanajst regij.
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procesov.
Pomembne spremembe, ki bodo imele e letos tudi posledice na dogajanje v prostoru,

pa so se zgodile na institucionalni ravni. Konec leta 2002 sta bila po dolgoletnih
pripravah sprejeta zakon o urejanju prostora in zakon o graditvi objektov, ki sta tudi
sestavna dela programa odpravljanja administrativnih ovir in pomenita reformo urejanja prostora v Sloveniji. Med osnovne novosti prvega lahko tejemo, da namesto
prostorskega plana drave uvaja strategijo prostorskega razvoja Slovenije in prostorski red Slovenije, da se uvaja regionalna raven prostorskega naèrtovanja, da naj bi
se skrajal postopek sprejemanja prostorskih aktov ter omogoèilo aktiviranje zasebnega kapitala pri opremljanju zemljiè za gradnjo. Uvaja se sistem zbirk prostorskih
podatkov in na vsake tiri leta poroèilo o stanju na podroèju urejanja prostora. Med
osnovne novosti zakona o graditvi objektov lahko tejemo odpravljanje lokacijskih
dovoljenj, tako da je za gradnjo potrebno samo e gradbeno dovoljenje. Z doloèitvijo
kratkih rokov za izdajo soglasij naj bi se skrajal tudi èas za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Uvajanje te reforme bo veèletni proces. Potrebno bo pripraviti tevilne
podzakonske akte. Rok za sprejetje strategije prostorskega razvoja je do konca leta
2003, za prostorski red eno leto po sprejemu strategije in za analogne obèinske akte
tri leta po sprejetju prostorske strategije na dravni ravni. Reforma, ki jo uvajata ta
dva zakona, je v skladu z usmeritvami SGRS in bo dolgoroèno izboljala razvojno
funkcijo urejanja prostora in pospeila gospodarsko rast. Kratkoroèno pa v nekaj
naslednjih letih prinaa tudi dve osnovni vrsti tveganj. Posegi v prostor bodo lahko
odloeni v èakanju na podzakonske predpise, z druge strani pa bodo lahko drugi
posegi izpeljani, èetudi bodo povzroèili kodo v prostoru, samo zato, ker se soglasjedajalci ne bodo sposobni v roku odzvati na vlogo. Zato bi bilo smiselno za uvajanje
reforme in poveèanje administrativne sposobnosti soglasjedajalcev nameniti veè
pozornosti in sredstev.

Razvoj pode`elja in reforma kmetijske politike
SGRS posveèa tematiki razvoja podeelja posebno pozornost, pri tem pa kmetijstvu
priznava pomembno vlogo. Ta je razvidna pri njegovem zagotavljanju ciljev irega
drubenega pomena, kot so oblikovanje in ohranjanje kulturne krajine, naravnih
virov, biotske raznolikosti in poseljenosti. V Sloveniji se e nekaj let izvajajo ukrepi
kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeelja, po sprejetju reforme
kmetijske politike pa so postali eden od njenih osnovnih stebrov. Novi programi in
poveèanje sredstev bi morali vsaj delno zaustaviti nekatere negativne trende na
podeelju, povezane s strukturnimi spremembami v kmetijstvu, kot so zaraèanje,
obremenitev okolja, propad tradicionalnih krajin in depopulacija. V tem sklopu so
pomembna zlasti izravnalna plaèila za obmoèja s tejimi razmerami za kmetijsko
pridelavo ter kmetijsko  okoljska plaèila, vsebinsko podobno vlogo pa imajo tudi
podpore programom celostnega razvoja podeelja.
Uèinki kmetijske politike in drugih procesov se e kaejo. Pozitivni govorijo o
strukturni preobrazbi slovenskega kmetijstva s postopno rastjo povpreène velikosti
kmetij, negativni pa opozarjajo na neugodno starostno in izobrazbeno strukturo
kmetijske delovne sile,74 oboji pa kaejo na bistveno prepoèasnost kmetijske reforme
74

Veè o tem v lanskem Poroèilu o razvoju.
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tako z vidika prestrukturiranja kmetijske proizvodnje kot z vidika varovanja okolja
in pospeevanja razvoja podeelja. Z vidika proizvodnje sta neugodna tudi kazalnika
o porabi mineralnih gnojil na enoto kmetijskih zemljiè, ki naraèa in je veèja kot v
evropskem povpreèju, in uporaba pesticidov, ki je do leta 1999 (zadnji podatki) tudi
kazala tendence naraèanja. Oba kazalnika kaeta na intenziviranje kmetijske
proizvodnje, kar ni v skladu z drugimi cilji, ki jih kmetijski politiki pripisiju SGRS,
in kar navsezadnje izhaja tudi iz usmeritev reforme slovenske kmetijske politike.
Odloèanje kmetov za ekoloko kmetovanje, ki je eden izmed ciljev kmetijskega
okoljskega programa, dokaj hitro raste. V letu 2002 je bilo v kontrolo vkljuèenih
1.3% vseh kmetij, kar pa je e vedno bistveno manj kot v dravah EU, kjer je bilo v
letu 2001 v ekoloko pridelavo vkljuèenih povpreèno 3.2% povrin, skoraj tretjina
veè kot v Sloveniji (2.4%). Ekoloke kmetije so v letu 2002 obdelovale 3.4% vseh
kmetijskih obdelovalnih povrin, od tega kar 93% travinja, kar prièa, da je njihova
usmeritev preteno ivinorejska. Veèina druinskih kmetij, ki dejansko e kmetujejo
ekoloko ali pa se za ta naèin kmetovanja ele odloèajo, je manjih od 10 hektarjev.
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4. Okoljski razvoj
USMERITVE SGRS: Z okoljskim razvojem mislimo na vse boljo uporabnost
naravnih bogastev za pridobivanje blaginje. Okoljskemu kapitalu75 dajejo ekonomsko
veljavo okoljske storitve: rast, razmnoevanje, diferenciacija in ostale ekonomske
storitve, ki vzdrujejo in ohranjajo ivi in neivi svet. Med varstvom in razvojem
okolja je torej pomembna razlika, saj se prvo preteno ukvarja z upravljanjem glede
na predpise presenih pritiskov na okolje, drugo pa z upravljanjem okoljskega
kapitala za dolgoroèno maksimiranje obnovljive okoljske blaginje.
Èeprav je okoljsko Slovenija bolj razvita kot v gospodarskem pogledu, se je SGRS
opredelila za trajnostni razvoj  tevilne drave so storile isto, vendar iz nasprotnega
razloga. Politika do okolja se bo po usmeritvah SGRS od reguliranja dostopa do
okoljskega kapitala kompletirala z optimiranjem njegove uporabe za pridobivanje
blaginje. Infrastrukturni ukrepi naj bi bili v investicijskem delu usmerjeni v
izboljevanje infrastrukture lokalnih javnih slub, v neinvesticijskem delu pa k
institucionalni krepitvi politike razvoja okolja, ki se od tradicionalnih
okoljevarstvenih razlikuje predvsem v tem, da ne poskua le minimizirati kode v
okolju, ampak hkrati tudi optimirati blaginjski donos okoljskega kapitala.
UGOTOVITVE POROÈILA: Z analizo reprezentativnih indikatorjev in politik
ocenjujemo, da se stanje in razvoj okolja v Sloveniji izboljujeta, èe ju opazujemo
historièno in ju vrednotimo glede na dograjevanje institucionalnega okvira. Znaki
izboljanja so sektorski in le na posameznih prioritetah, splonega izboljanja glede
na vse strojo zakonodajo in vse ambiciozneje razvojne usmeritve pa drava v
preteklem letu e ni zadovoljivo uresnièila. Teave so oèitne predvsem v krovnih
projektih uresnièevanja trajnostnega razvoja, saj so okoljski doseki slabi predvsem
pri indikatorjih, ki posegajo na mejna podroèja (predvsem med gospodarskim
razvojem in varovanjem okolja), kar je posledica odsotnosti makrointegracije
(okoljskih, socialnih in gospodarskih vidikov razvoja), ne samo bolj ali manj
uspenega spotovanja okoljevarstvenih predpisov in standardov pri onesnaevalcih
(mikrointegracija v podjetjih z izboljevanjem gospodarnosti).
ANALIZA: Za pregled stanja in razvojnih perspektiv okolja v letonjem Poroèilu
sluita dva osnovna vira: stanje na kratko povzemamo po osnutku Poroèila o stanju
okolja za leto 2002, razvojne perspektive pa ocenjujemo s pomoèjo sistema
indikatorjev, ki kae pregled doseenih motivacijskih ciljev SGRS.
Stanje okolja prikazujejo indikatorji iz Poroèila o stanju okolja 2002 (Tabela 4), ki
so bili izbrani na podlagi pomembnosti sprememb v okolju. Zaradi razliènih obdobij,
na katera se spremembe nanaajo, in kljub neugodnim rezultatom na podroèju
kakovosti podzemnih voda, ozona, rabe tal ipd. lahko na splono ocenimo, da se
stanje okolja v Sloveniji izboljuje. Prav tako pa lahko pozitivno ocenimo poroèanje
o okolju (Poroèilo o stanju okolja za leto 2002), ki je v nekaterih sektorjih doseglo
integracijsko uporabno kakovost (podnebne spremembe, vode, biotska raznolikost),
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S spremembo razvojne paradigme in odloèitvijo za trajnostni razvoj je SGRS uveljavila dotlej neobstojeèo
terminologijo (okoljski kapital, okoljski razvoj itd.), ki je predstavljena v IB reviji 4/2001 in 4/2002.
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pa tudi v drugih vsebinah so izboljave v primerjavi s predhodnim poroèilom
pozitivne, slabosti pa so e vedno na podroèjih, ki se tièejo javnega dostopa do
informacij o okolju.
Najveèje poslabanje stanja okolja je evidentirano pri razvrednotenju tal. V prejnjem
desetletju so se razmahnile nekatere prakse intenzivnega kmetijstva, ki so v pièlem
desetletju moèno dodatno obremenile in na izpostavljenih, vodozbirnih obmoèjih
celo ogrozile kakovost podtalnice, sicer enega naih najveèjih naravnih bogastev.
Intenzivno kmetijstvo pogosto negativno vpliva na okolje predvsem s preobremenjevanjem tal in podtalnice s pesticidi76, s preveliko koncentracijo ivinoreje in s tem
gnojevke ter s prekomernim gnojenjem z mineralnimi gnojili. Vsebnosti nitrata v
povrinskih vodah Slovenije so e razmeroma nizke, èeprav se na posameznih odsekih
vodotokov e zviujejo. Povpreène letne vsebnosti nitrata so najvije v poreèju Mure
zaradi intenzivnega poljedelstva. Trenutno izmerjene vsebnosti nitratov v slovenskih
rekah ne presegajo mejne vrednosti 25 µg/l. Nasprotno je vsebnost nitratov v
podzemnih vodah na nekaterih kmetijsko intenzivnih predelih e vija od dopustnih
mejnih. Stanje voda se v prouèevanem obdobju po obravnavanih indikatorjih e ni
poslabalo, ker so predvsem pri podzemnih uèinkih v primerjavi z zrakom èasovno
odloeni, obenem pa za izboljanje stanja voda poèasi zaèenja prispevati
zaokroevanje komunalne infrastrukture. Pri hrupu je izkazano izboljevanje, vendar
je treba upotevati, da je to podroèje okoljske politike podatkovno e med slabe
pokritimi.
V Sloveniji e majhne emisije snovi v zrak povzroèijo obèutno onesnaenost zraka
zaradi razgibanega reliefa v zavetrju Alp, kjer v kotlinah z najgostejo poselitvijo
prevladujejo ibki vetrovi in se pojavljajo temperaturne inverzije. V obdobju 1986
- 1996 je prilo do znatnih strukturnih sprememb emisij: narasle so v javnem sektorju
in gospodinjstvih (60%), najveèji porast emisij pa je pri cestnem motornem prometu
(veè kot 100%). 80% vseh emisij v zrak povzroèi poraba elektrike veèjih virov
onesnaevanja. Glavna vzroka poveèevanja onesnaenosti zraka sta rast cestnega
prometa ter visoka raven in obèasno poveèanje proizvodnje premogovnih
termoelektrarn. Dejansko poslabevanje kakovosti zraka v zadnjih letih v Sloveniji
prikrivajo parcialne izboljave (npr.: intalirane èistilne zmogljivosti v
Termoelektrarni otanj, umik prodaje osvinèenega bencina in snovi, ki unièujejo
ozonsko plast (CFC-ji) ipd), e vedno pa nimamo ustrezne prometne politike in
ukrepov, ki bi bili usmerjeni v energetsko varène tehnologije.
Slovenija zaradi svojih orografskih in podnebnih znaèilnosti spada po podnebnih
spremembah med bolj ogroene drave. Svetovna banka ocenjuje, da pri stroku
20 Eur/tono znianja emisij CO2 Slovenija danes zaradi presenih emisij glede na
kjotski cilj (znianja pod raven emisij leta 1986) implicitno e nosi e neplaèano
breme 0.6% BDP. Reevanja problema se je drava lotila s spremembo takse za
obremenjevanje zraka z emisijo CO2 v smeri pospeevanja investicij za zmanjanje
76

Ker ni novih podatkov o porabi pesticidov v Sloveniji (zadnji objavljeni podatki SURS so za leto 1999; gl.
Poroèilo o razvoju 2002, str. 170-171), tega indikatorja letos ne obravnavamo posebej. Problematika s porabo
pesticidov pa je sicer pereèa zaradi njihove prekomerne in nepravilne rabe ne samo v kmetijstvu, paè pa tudi v
parkih, na igrièih, cestah in eleznicah. Èeprav je sicer ugotovljeno postopno znievanje vsebnosti pesticidov v
podzemnih vodah, pa so v Prekmurju, na Dravskem in Ptujskem polju povpreène vrednosti vsote pesticidov e
vedno vije od dopustne vrednosti 0.5 µg/l. Problematièen je zlasti atrazin s svojimi razgradnimi spojinami.
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Tabela 4: Indikatorji MOP z a pripravo Poročila o stanju okolja 2002 (osnutek)

REFERENČNO OBDOBJE
1. polov.
90-tih

"

1998-2001

"
"

1992-2000

Nitrati v podzemni vodi

2000

"

Pesticidi v podzemni vodi

2000

!

Kakovost pitne vode

1999-2001

☺

Kakovost kopalnih voda

1996-2001

"

SO2: emisije

1990-1999

☺

NOx: emisije

1990-1999

!

1992-2000

☺

n.p.

!

Ozon: pogost.prekoračitev mejnih vredn.

☺

1989-2000

Emisije toplogrednih plinov

"

1999

Raba tal in pokrovnost

!

1995

Izvajanje nitratne direktive

2002

Razvoj zavarovanih območij
Poškodovanost gozdov in osutost dreves

"

1992-2002

"

1985, 1991-2001

"

Nastajanje komunalnih odpadkov
Odpadki1 = !

DOSEŽEK1

1997-2001

Ozon: poraba snovi, ki tanjšajo ozon.plašč

Tla, narava,
raz novr. 1 = !

Zadnje leto
(2000+)

Čiščenje odpadnih voda

SO2: pogost.prekoračitev mejnih vredn.

Zrak, podnebne
spremembe1 = ☺

2. polov.
90-tih

Raba vodnih virov

Kakovost vodotokov
Voda1 = !

Sredina
90-ih

!

1995-99

Nastajanje nevarnih odpadkov

1998 - 2001

!

Uvoz in izvoz nevarnih odpadkov

1995 - 2001

☺

Kmetijsko okoljski ukrepi
KmetijPoraba sredstev za varstvo rastlin
stvo
Poraba mineralnih gnojil
Gospod.Poraba končne energije
okoljska
Energ.
integracija1
Proizv.elektrike iz obnovljivih virov
=☺
Povprečna starost voznega parka
Promet Emisijsko ustrezen vozni park
Način prevoza v tovornem prometu
Finančni viri: Okoljske dajatve
Skupaj, z adnje leto1,2
Skupaj, z adnje stanje1,2,3

2001

☺
!

1992-1999

"

1990-2000
1990-1999

☺

1990-1999

☺
1995-2002

☺
☺

1990-1999
1995-2001
1999-2001
2000+
na prehodu desetletja

!
☺
☺☺☺☺
☺☺☺

Vir podatkov: Osnutek Poročila o stanju okolja 2002, http://www.sigov.si/mop/vsebina/angl/index.htm; dodano zadnje leto&stanje; seštevki UMAR.
Opombe: 1UMAR po naslednjem postopku: Izboljšanje = ☺ = 1 točka; nespremenjeno stanje = " = 0 točk; poslabšanje = ! = -1 točka, 2Po letih upoštevamo iste
vrednosti kot v obdobju, 3Ne glede na to, katero leto je zadnje.

emisij, dolgoroèno pa je ena izmed reitev morebiti tudi v naèrtnem pogozdovanju
zaraèenih kmetijskih zemljiè, ki jih ekonomsko racionalno ni mogoèe veè
uporabljati v kmetijstvu.
Sploni dolgoroèni cilj ohranjanja naravne in biotske raznovrstnosti je, da nobena
vrsta ni v neugodnem stanju zaradi èlovekovih vplivov, in sicer kljub temu, da jo
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vse bolj uporabljamo in krepimo njen prispevek k blaginji. Kakor navaja SGRS, je
biotska raznovrstnost pomembna zaradi svojega vpliva na raznolikost in obnovljivost
celotne ustvarjene blaginje. V Sloveniji v zadnjih 50 letih ni izginila nobena vrsta
sesalca, (ogroenih je 36%; od tega 8 vrst globalno, 41 pa regionalno); izginile so 3
vrste ptic gnezdilk (ogroenih je 49% vrst, od tega globalno 4, regionalno pa 48),
ogroenih je 72% vrst dvoivk (globalno 1, regionalno pa 14 vrst); izginili sta 2
vrsti domorodnih rib (ogroenih je 48% vrst, od tega globalno 4 in regionalno 40)
in med vijimi rastlinami je ogroenih dobrih 10% vrst. Sonaravnih imamo le e
okoli 20% vodotokov. Oblike ohranjanja biotske pestrosti so tevilne, od varovanja
posameznih vrst do varovanja celih obmoèij in reguliranja pogojev rabe.
Indikatorji stanja torej dajo drugaèen zbirni vpogled v okoljsko problematiko kot
razvojni indikatorji okolja (Tabela v prilogi)77. Slovenija je leta 1998 po okoljski
razvitosti vse manj prehitevala povpreèje EU, kar je glede na visoke okoljske
potenciale razvoja v Sloveniji precej neugodno. Primerjalne prednosti Slovenije na
podroèju okolja so se ob koncu tranzicije zmanjale, kar je bilo prièakovati, saj je
pomenila predvsem zmanjevanje gospodarskega zaostanka za gospodarsko najbolj
razvitimi. Veliko bolj kritièno je, da se tudi po zakljuèeni tranziciji e vedno izvajajo
procesi prestrukturiranja gospodarstva, zlasti predelovalnih dejavnosti, ki niso
najbolj naklonjeni varstvu okolja. »Umazane industrije«, to je sektorji, ki so po
mednarodni definiciji najvije rangirani po intenzivnosti emisij na enoto proizvoda
(elezo in jeklo, neelezne kovine, industrijske kemikalije, celuloza in papir in
nekovinski mineralni izdelki), so v Sloveniji odgovorni za veè kot 86% skupno
ocenjenih emisij iz predelovalnih dejavnosti. Njihov skupni obseg proizvodnje se
je v obdobju 19952001 povpreèno letno poveèeval hitreje (3.4%) kot v povpreèju
predelovalnih dejavnosti (2.5%), v prvih devetih mesecih leta 2002 je bila rast
proizvodnje umazanih industrij (5.3%) skoraj trikrat hitreja kot v povpreèju
predelovalnih dejavnosti (1.9%). Proizvodi, intenzivni v naravnih virih (nizka
dodana vrednost na izdelek, visoka vsebnost naravnih virov, preproste tehnologije
proizvodnje kot hrana, pijaèe, surovine, mineralna goriva, ivalska in rastlinska
olja, usnje, furnir in drug obdelan les, elezne in neelezne kovine), so v prvih
devetih mesecih leta 2002 dosegli 15-odstotni dele, kar je za 0.4 odstotne toèke
manj kot v letu poprej. Slovenija ima danes preveè velikih porabnikov surovin in
energije, ki pa so sicer okoljsko relativno uèinkoviti. To je resno opozorilo na latentni
strukturni problem gospodarskega razvoja, ki bi zaradi neelastiènosti »umazanih
industrij« na spreminjanje okoljskih pogojev poslovanja lahko izbruhnil e ob
manjem zaostrovanju okoljskih standardov, politik ali poveèanju cen surovin.
Naslednji primer neustreznih prestrukturiranj je vidik visoke energetske
intenzivnosti. Slovenska energetska intenzivnost v konèni energiji, torej poraba na
enoto BDP, je za okoli 80% vija od povpreèja EU. Od leta 1996 do leta 2000 se je
intenzivnost porabe energije sicer zmanjala za 17% (v EU za 8%), v letu 2001 pa
se je spet nekoliko poveèala, saj se je ob 3.0-odstotni rasti BDP poraba primarne
energije poveèala za 3.9%. Energetska intenzivnost je visoka na okoljsko najbolj
problematièen naèin, to je z visoko vsebnostjo ogljika v energetskih virih, zato
77

Razhajanje je mogoèe, ker je vrednotenje dosekov v Poroèilu o stanju okolja historièno, v Poroèilu o razvoju pa
perspektivno (glede na razvojne usmeritve) in preseèno (z drugimi dravami v istem trenutku). Zaradi prikazovanja
tranzicijskih pojavov v petletnih do desetletnih povpreèjih se zlahka skrijejo doloèene spremembe, kar je oèitno
pri indikatorju porabe konène energije, ki je v prvi polovici obdobja nazadovala, v drugi polovici pa e moèno
raste (uporabljeni indikator pa e kae na izboljanje).
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vsako povianje rabe energije hitro in neposredno zvia trend rasti emisij v zrak in
poslaba tudi stanje okolja. Èe bi visoka intenzivnost izhajala le iz emisijsko
neproblematiènih energetskih virov (voda, veter, sonce), bi bil v Sloveniji problem
visoke energetske intenzivnosti okoljsko gledano bistveno manj pereè. Tudi
obnovljivi energetski potenciali se glede na naravne zmogljivosti slabo izkorièajo,
razmere pa se, kakor kaejo trije indikatorji naravnih virov (Tabela v prilogi), e
poslabujejo. Neustreznost prometnega prestrukturiranja kae dele cestnega v
skupnem cestnem in eleznikem blagovnem prometu, ki je v obdobju od julija
1997 do junija 1998 znaal 59.8%, v letu 2001 se je dele okrepil na 66.0%, v prvi
polovici leta 2002 pa se je spet znial na 61.8%. V EU je v zgodnjih devetdesetih
letih presegel 80% in je v letu 2000 znaal e 84.4%. Obseg tovornega transporta v
primerjavi z BDP pa je v EU bistveno niji kot v Sloveniji (Strukturni indikator,
SURS). Prestrukturiranje v kmetijstvu ne gre v smeri poveèevanja sonaravnega
kmetovanja in varstva okolja, èemur je namenjen tudi posebni kmetijski okoljski
program, temveè v smeri poveèevanja intenzivnosti kmetijske pridelave. V letu
2001 smo v Sloveniji skupno porabili 2.3% veè mineralnih gnojil kot leto prej. Èe
primerjamo porabo NPK gnojil v Sloveniji s povpreèno porabo teh gnojil v dravah
EU, ugotovimo, da se je razlika med njima od leta 1997 do leta 2000 zmanjala. V
povpreèju so drave EU na enoto kmetijske zemlje v uporabi porabile 19% manj
NPK gnojil kot v Sloveniji.
Uresnièevanje prioritet SGRS na podroèju okoljskega razvoja lahko ocenimo
razlièno. Ukrep poveèanja javnofinanène uspenosti in uèinkovitosti formiranja in
razporejanja okoljevarstvenih sredstev se v letu 2002 ni zadovoljivo uresnièeval
zaradi nepovezanosti novo uvedenih taks in skladov na eni in dodeljevanja okoljsko
kodljivih subvencij na drugi strani. Zaradi doloèenih slabosti podzakonskih aktov
in inpekcijskih slub je stopnja uresnièevanja prioritet nezadovoljiva tudi pri
implementaciji sistemskega zagotovljanja vplivnosti okoljskih argumentov pri
oblikovanju razvojnih usmeritev, programov in ukrepov. Izboljave pa so bile
evidentne pri uveljavljanju sistematiènega spremljanja, analiziranja in projiciranja
sprememb stanja okolja; izvajanja nacionalnega programa in politik varstva okolja;
spreminjanja razvojne funkcionalnosti okolja ter pri uporabi integrativnega
instrumentarija (tudije ranljivosti okolja, strateke okoljske presoje ipd.). Z uspenim
dograjevanjem krovne zakonodaje 78 je temeljnega sistemskega razloga za
neitegriranost okoljske politike vse manj.

78

Pomemben napredek okoljske politike je bil v letu 2002 zabeleen na podroèju dograjevanja sistemske ureditve
varstva okolja, in sicer tako na podroèju normativnih (predpisov) kot programskih (razvojnih) vsebin. Sprejeti
so bili kljuèni sistemski zakoni, in sicer o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji, o graditvi objektov, o urejanju
prostora (prostorski plan je bil tudi prilagojen), o vodah in o uporabi genske tehnologije. Kot je bilo naèrtovano,
je bil ratificiran podnebni (kjotski) protokol. Institucionalni oz. implementacijski sposobnosti (osebje, evidence,
oprema, ustanove ipd.) se namenja velika pozornost, vendar pa so doseki vidni veèinoma ele podroèno.
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Vsako drugo leto aurirani indikator okoljskih dosekov (IOD) drav Svetovnega
gospodarskega foruma (WEF) je visoko agregirani pokazatelj79 za mednarodno
primerjavo dosekov na podroèju okolja, ki je sicer zelo raznovrstno. V letu 2001
se je po skupnem IOD Slovenija uvrstila na 24. mesto med 122-imi dravami in na
14. mesto v EU22 (dosedanje èlanice in kandidatke za vstop v EU; ni podatkov za
Ciper, Luksemburg, Malto). V letu 2002 se Slovenija v razirjeni EU22 uvrèa na
4. mesto, odlièna je tudi uvrstitev glede zmanjanja ranljivosti ljudi na
razvrednotenost okolja in na nove pritiske nanj. Glede drubenih in institucionalnih
kapacitet za uveljavljanje sprememb se Slovenija uvrèa slabe, na 13. mesto.
Poleg relativno slabe okoljske politike skupno razvrstitev Slovenije po IOD najbolj
poslabuje slaba razvrstitev glede globalne skrbi Slovenije za uresnièevanje
trajnostnega razvoja.

79

Veè o metodologiji izraèuna Indeksa okoljskih dosekov gl. metodoloki list indikatorja na www. gov.si/zmar/
projekti/arr/arr-pr.html ali Environmental Performance Measurement, The Global Report 2001-2002, 2002, str.
97-102.
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5. Socialni razvoj
OPREDELITVE SGRS: SGRS opredeljuje tri osnovne pogoje, ki vodijo k poveèevanju
blaginje in omogoèajo èlovekov razvoj: dolgo in zdravo ivljenje, izobrazba in
informiranost ter dostop do sredstev, potrebnih za primeren ivljenjski standard.
SGRS je opozorila na problem poveèevanja dohodkovnih razlik med drubenimi
skupinami, generacijami in regijami ter na poveèevanje delea ensk med
brezposelnimi. Kot cilj politike socialnega razvoja je opredelila trdno socialno
varnost ter socialno povezanost.
UGOTOVITVE POROÈILA: Slovenija namenja za socialno varnost podoben dele
BDP kot èlanice EU. V obdobju tranzicije je ohranila sisteme socialne varnosti, ki
so s svojimi rezultati blaili sicer potrebne spremembe v ekonomskem sistemu. Stopnja
revèine se je leta 1999 v primerjavi z letom 1997 e nekoliko zmanjala in je nija
kot v dravah EU, od leta 1993 pa se je bistveno znialo tudi tveganje revèine
stareje generacije. Dohodkovna neenakost, merjena s kvintilnim razmerjem, se po
letu 1997 ne poveèuje veè. Slovenija je e izvedla reformo sistema pokojninskega
zavarovanja, po kateri se dele BDP za izdatke v pokojninskem sistemu ne poveèuje.
Uredila in dopolnila je sistem zagotavljanja socialnega varstva in druinskih
prejemkov, s èimer je ustrezneje poskrbela za najrevneji del prebivalstva ter enotno
uredila in posodobila skrb za druino. Potrebne pa bodo tudi spremembe v sistemih,
ki podpirajo ohranjanje in izboljevanje zdravja, izboljanje funkcionalne pismenosti
odraslih ter preverba uèinkovitosti tistih instrumentov, ki zagotavljajo, da dobrobiti
prejmejo pravi upravièenci.
ANALIZA: Za zagotavljanje (vzpostavljanje) blaginje ljudi je izjemno pomembna
socialna varnost in socialna povezanost,80 saj mora imeti èlovek poleg osnovnih
ivljenjskih pogojev (kot so stanovanje, zaposlitev, izobraevanje, varstvo otrok in
zdravstveno varstvo) zadovoljene tudi socialne, kulturne, duhovne in druge
nematerialne potrebe. Za socialno varnost obstaja veè definicij, v grobem lahko
opiemo dva vidika. S prvega vidika zagotavlja socialna varnost posamezniku
vkljuèenost v socialno okolje in omogoèa, da je v tem okolju mobilen. Z drugega
vidika govorimo o sistemu socialne varnosti kot javnem sistemu, ki z denarnimi in
nedenarnimi dobrobitmi redistribuira dohodke, zmanjuje socialne razlike in
ogroenim prebivalcem omogoèa primerne dohodke ali dostop do storitev.81, 82 Sistem
80

Osnovni element socialne povezanosti (socialne kohezije) je stik s soèlovekom in vkljuèenost v drubeno okolje,
kamor lahko posameznik prispeva enakopravno in reciproèno ter s tem vzajemno krepi in razvija tudi svoje
zmonosti. Eden osnovnih pogojev doseganja socialne povezanosti je materialna varnost posameznika in njegove
druine.

81

Ogroeni so tisti prebivalci, ki nimajo dovolj dohodka, vendar zaradi razliènih razlogov niso veè vkljuèeni v
delo (bolni, invalidi, brezposelni), ker zaradi mladosti vanj e niso vstopili ali so zaradi starosti iz njega izstopili
ali pa zaradi drugih razlogov nimajo dovolj sredstev za preivljanje.

82

Evropski statistièni urad je razvil posebno metodologijo spremljanja razvoja na podroèju socialne varnosti, z njo
podpira tudi sedanje usmeritve iz Maastrichtske pogodbe o spodbujanju visoke stopnje socialne varnosti ter o
razvoju ekonomske in socialne kohezije. To je metodologija ESSPROS (Evropski sistem socialne varnosti), ki
kljub razliènim sistemom socialne varnosti omogoèa primerjave med evropskimi dravami. V drugi polovici
devetdesetih je prièel zbirati podatke o socialni varnosti tudi Statistièni urad Republike Slovenije.
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Tabela 5: Iz datki z a socialno varnost po področjih 1996–2000 * v delež ih v BDP (% )

Programi / Področja

1996

1997

1998

1999

2000

Bolezen/zdravstveno varstvo

7.9

8.0

8.0

8.0

7.9

Invalidnost

2.2

2.2

2.2

2.3

2.3

11.3

11.4

11.4

11.2

11.2

Smrt hranitelja družine

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Družina/otroci

2.2

2.2

2.1

2.3

2.4

Starost

Brezposelnost

1.1

1.3

1.4

1.2

1.1

Druge oblike socialne izključenosti

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

Vir: SURS; Statistične informacije št. 143, julij 2002.
Opomba: *zaradi pomanjkljivosti podatki o nastanitvah niso vključeni.

socialne varnosti posredno krepi in podpira tudi neformalno socialno varovalno
omreje (social safety net). Tako povezan sistem je dobra osnova za politièno
stabilnost, socialno povezanost ter obenem vzpodbuda ekonomski rasti. Razviti
sistemi socialne varnosti83 so integralni del evropskega socialnega modela in potrebno
izhodièe za implementacijo Lizbonske strategije.
Slovenija je leta 2000 za izdatke socialne varnosti namenila 26.6% BDP in se zelo
pribliala evropskemu povpreèju. Za razliko od EU, kjer se dele teh izdatkov v
BDP v povpreèju zmanjuje (1996: 28.6%, 1999: 27.6%), se dele v Sloveniji
poveèuje. Preraèuni na prebivalca kaejo, da smo leta 1999 v Sloveniji namenili
68.6% vrednosti po kupni moèi povpreèja drav EU (leta 1996: 61% povpreèja) in
veè kot glede na popreèje namenjajo v Luksemburgu, Italiji, Grèiji, paniji ter na
Irskem in Portugalskem.

Podatki o socialni varnosti obsegajo po tej metodologiji sredstva za denarne in nedenarne dobrobiti, s katerimi
drava pomaga gospodinjstvom ali posameznikom v doloèenih tveganjih ali potrebah. Razdeljeni so v osem
podroèij socialne varnosti in zajemajo dobrobiti (denarne in nedenarne) za vzdrevanje dohodka v primerih
bolezni, invalidnosti, starosti, smrti hranitelja druine, brezposelnosti, pomoèi, povezane z stroki nastanitve,
pomoèi otrokom in druini ter pomoèi v drugih primerih socialne izkljuèenosti. Enota opazovanja so programi
socialne varnosti, viri sredstev pa so sredstva obveznih zavarovanj (prispevki delodajalcev in delojemalcev) in
proraèun (sploni davki). Programi niso definirani po posameznih socialnih skupinah, katerim je pomoè namenjena,
temveè po svojih konènih namenih oziroma tveganjih (torej tveganjih v primerih starosti, bolezni, invalidnosti
itd.). Tako npr. skrb za socialno skupino upokojencev najdemo v sklopu starost, invalidnost, smrt hranitelja
druine, del sredstev pa tudi v podroèju bolezen/zdravstveno varstvo. V Sloveniji, kakor tudi v veèini drav, so
podroèja starost, invalidnost in smrt hranitelja druine povezana v enotni nacionalni pokojninski in invalidski
sistem. Podroèje bolezen / zdravstveno varstvo, ki je v Sloveniji prav tako del enotnega sistema zdravstvenega
zavarovanja, ne obsega popolnoma vseh sredstev, namenjenih zdravju, temveè predvsem denarne prejemke ter
bolninièno in ambulantno zdravstveno varstvo. Izvzete so npr. investicije, preventivne akcije, pregledi, ki jih
plaèa delodajalec, itd.
83

V Evropi obstajata dva glavna modela socialne varnosti. Bismarkjanski sistem, v katerega so obvezno vkljuèeni
zaposleni in temelji na zavarovanju (socialna zavarovanja - prispevna shema), in beveridgejanski sistem, ki ni
odvisen od zavarovanja, temveè je pogoj za pridobitev pomoèi izraena potreba in rezidentstvo (neprispevna
shema). Nobena drava ne uporablja le enega modela, temveè se modela medsebojno prepletata in tako enkrat
prevladuje komponenta zavarovalnega modela in drugiè komponenta modela socialne pomoèi. Slovenija
spada med drave, kjer prevladuje zavarovalni model, saj skoraj 70% sredstev za socialno varnost izvira iz
prispevne sheme. V to skupino spadajo tudi Nemèija, Avstrija, Italija, Francija, panija in vica.

UMAR
70

Poro~ilo o razvoju 2003
Socialni razvoj

V strukturi celotnih izdatkov za socialno varnost, so v kratkem obdobju razmerja
med posameznimi podroèji socialne varnosti bolj ali manj nespremenjena. Najveè
sredstev je namenjenih za starost in najmanj za druge oblike socialne izkljuèenosti.
V primerjavi z EU smo v Sloveniji (leto 1999) namenjali veèji dele sredstev za
starost, za bolezen in zdravstveno varstvo, za druino in otroke ter za invalidnost.
Manj kot v evropski petnajsterici pa smo namenjali za brezposelnost ter za primere
smrti hranitelja druine. Veèino sredstev za socialno varnost v Sloveniji predstavljajo
prejemki (oziroma dobrobiti) v denarju (69%), 31% pa nedenarni prejemki (v obliki
storitev, odloenih plaèil itd.).
V zdravstvenem varstvu je najveè sredstev (81.8%) namenjenih za neposredno
bolninièno zdravstveno varstvo (bolninièno in zdraviliko zdravljenje) in za
ambulantno zdravstveno varstvo (zdravila in lekarnika dejavnost, osnovna
zdravstvena dejavnost, specialistièno ambulantno zdravljenje in dejavnost socialnih
zavodov). Od leta 1996 se je dele neposrednega bolniniènega varstva nekoliko
znial, povial pa se je dele ambulantnega varstva. Zdravstvena dejavnost je
organizirana kot javna sluba, ki jo izvajajo tako zasebni kot javni izvajalci. Financira
se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz proraèuna, iz prostovoljnih
zdravstvenih zavarovanj in iz dotacij, ki jih prostovoljno prispevajo prebivalci,
gospodarske in javne drube ter nevladne organizacije.84 Preplet javnega in zasebnega
pri izvajanju in financiranju zdravstvene dejavnosti diferencira monosti dostopa
do zdravstvenih storitev za prebivalce ter povzroèa neenake ekonomske posledice
pri izvajalcih in pri prebivalcih. Premij prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja in delea le-tega zaradi socialnih razlogov ni veè primerno poveèevati,
zaradi èesar bomo morali ponovno opredeliti vrste in obseg pravic iz obveznega
zavarovanja in stopnjo solidarnosti pri plaèevanju storitev. Neenak ekonomski
poloaj izvajalcev javne zdravstvene slube, ki je posledica neustreznih naèinov
evidentiranja, obraèunavanja in plaèevanja, pa bi morali odpraviti z bolj dodelanim
sistemom, ki bi v zdravstveno dejavnost vnesel veè elementov poslovnega oz.
konkurenènega obnaanja in zagotovil veèjo monost za obvladovanje poslovnih
procesov predvsem pri obvladovanju strokov.
Za dobrobiti iz socialne varnosti za podroèje starosti (11.2% BDP) so pokojnine
najpomembneje, saj predstavljajo 90% vseh sredstev (10.2% BDP). Za podroèje
invalidnosti je bilo v letu 2000 namenjenih 2.3% BDP, od tega pa je bila dobra
polovica invalidskih pokojnin. Dele invalidskih pokojnin se je v izdatkih za
invalidnost v obdobju 1996-2000 zmanjal za 6.6 odstotnih toèk, poveèal pa dele
izdatkov za ekonomsko integracijo invalidov (v letu 2000 je znaal 23.1% izdatkov
podroèja invalidnost).

84

Obvezno zdravstveno zavarovanje je utemeljeno na solidarnosti vseh zavarovancev in vkljuèuje praktièno vse
prebivalce Slovenije (univerzalno zdravstveno zavarovanje). Zavarovalni statusi so razlièni, obseg pravic iz
obveznega zavarovanja (obseg denarnih in nedenarnih dobrobiti) je razlièen, v vseh statusih pa je zavarovanec
zavarovan vsaj za (delno ali celotno plaèilo) zdravstvenih storitev.
Tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zaradi skoraj popolne vkljuèitve zavarovancev, ki morajo doplaèati
k polni ceni storitev, danes v bistvu univerzalno zdravstveno zavarovanje. Med obveznim in prostovoljnim
dopolnilnim zavarovanjem mora obstajati moèna povezava; obravnavati in uravnavati jih moramo kot sicer
sestavljen (kompleksen), delovati pa morata kot enoten sistem. Druge oblike zdravstvenih zavarovanj (vzporedna,
nadomestna, dodatna) so e slabo razvite.
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Najveèji del izdatkov za socialno varnost otrok in druine so otroki dodatki (v letu
2000: 46.7%). Od leta 1996 do leta 2000 se je dele otrokih dodatkov znotraj
skupine izdatkov poveèal za 9 odstotnih toèk. Slaba tretjina izdatkov skupine gre za
predolsko vzgojo, 23% pa za nadomestila plaè v èasu porodnikega in starevskega
dopusta ter za starevske dodatke. Dele sredstev za nadomestila se je od leta 1996
do leta 2000 zaradi demografskih razlogov zmanjal za 5 odstotnih toèk.
Pri brezposelnosti gre dobra polovica sredstev za nadomestila za primer
brezposelnosti. Pri drugih oblikah socialne izkljuèenosti je dobrih 60% sredstev
namenjenih denarnim prejemkom, predvsem za revneji sloj prebivalstva. Vrednost
teh prejemkov se je realno zniala predvsem zaradi neustreznega naèina usklajevanja,
kar so odpravile spremembe zakona o socialnem varstvu.
Glavni vir financiranja programov socialne varnosti predstavljajo prispevki za
socialno varnost, veè kot polovico s strani zavarovancev. V zadnjih letih so se
prispevki delodajalcev zmanjali za 5.4 odstotnih toèk, poveèali pa so se sploni
davki (za 3.4) in rahlo tudi prispevki zavarovancev (za 0.8 odstotnih toèk). V
primerjavi z EU so bili leta 1999 v Sloveniji prispevki delodajalcev precej niji,
prispevki zavarovancev pa precej viji. V Sloveniji dele, ki ga iz davènih virov za
socialno varnost namenja drava, upada, dele prispevkov za socialno varnost pa
naraèa. V EU je situacija ravno obratna, kar je predvsem posledica razliènih sistemov
socialne varnosti.
Raven izdatkov za socialno varnost nam kae tudi skrb drave za revne, zato imajo
drave EU z nizkim deleem izdatkov za socialno varnost praviloma visoko stopnjo
revèine (na Irskem, v Grèiji, paniji in na Portugalskem). Omenjena povezanost
se kae tudi za Slovenijo. Ob relativno visokem deleu izdatkov za socialno varnost
je stopnja tveganja revèine v Sloveniji relativno nizka. Od leta 1997 se e zniuje
in je nija kot v povpreèju EU. Stopnja tveganja revèine85 je bila leta 1999 13.6%
(leta 1997 14.0%); od tega med enskami (14.2%), med mokimi pa (13.0%). Vrzel
tveganja revèine, ki nam najbolj pojasnjuje globino revèine (in pomeni koliken
dele dohodkov posamezniku v povpreèju manjka do opredeljenega praga revèine),
se je prav tako zmanjala. Leta 1999 je posameznikom manjkalo 22.2% dohodkov,
da bi dosegli prag revèine, leta 1993 pa kar 25.2%. Stopnja tveganja revèine brez
socialnih transferjev (samo z aktivnostjo) bi v enakem obdobju naraèala, z
upotevanjem dohodkov iz socialnih transferjev pa upada. Podatki kaejo, da je
bila v opazovanem obdobju aktivnost ljudi za ustrezno blaitev tveganja revèine
prenizka. Dohodkovna neenakost se je leta 1999 v primerjavi z letom 1997 nekoliko
zmanjala in je manja kot v povpreèju EU. Razmerje kvintilnih razredov je bilo
leta 1999 3.6 (leta 1997 pa 3.7).86
Pozitivne trende izkazujeta tudi kazalnika blaginje in ivljenjskih razmer.
Prièakovano trajanje ivljenja se je po krajem zastoju v prvem obdobju tranzicije
zaèelo po letu 1995 hitro podaljevati in to pri mokih celo nekoliko hitreje kot pri
enskah. V letih 2000 in 2001 se je prièakovano trajanje ivljenja e podaljalo, pri
mokih na 72.1 let, pri enskah na 79.6 let. Razlika med prièakovanim trajanjem
85

Preraèunano na posameznika; brez dohodkov v naravi.

86

Z dohodkom v naravi pa 3.2 (EU: 4.6) (Strukturni indikator, SURS).
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ivljenja ensk in mokih, ki se je v letu 2000 zmanjala e na 7.2 let, se je v letu
2001 ponovno poveèala. Doseeni rezultati pa e vedno zaostajajo za povpreèjem
EU, kjer je bilo leta 2000 prièakovano trajanje ivljenja ensk v povpreèju le e za
6.1 leta vije kot pri mokih. Umrljivost dojenèkov, ki se je do leta 1995 zniala na
okrog 5 umrlih dojenèkov do dopolnjenega prvega leta starosti na 1000 ivorojenih,
se je v letih 2000 in 2001 e zniala in je v letu 2001 s 4.3 umrlimi dojenèki na 1000
ivorojenih dosegla do sedaj najnijo raven. Leta 2000 je bila umrljivost dojenèkov
v Sloveniji s 4.9 na ravni povpreèja EU, med posameznimi dravami je imelo 8
drav èlanic nijo stopnjo umrljivosti, 7 drav èlanic pa vijo.
Socialna politika relativno uspeno opravlja svoje osnovno poslanstvo. Dani vzorci
in pravila delovanja pa lahko zaradi vedno veèjih zahtev po socialnih programih
preveè obremenijo aktivno prebivalstvo z davki in prispevki87 ali pa iz javnega
financiranja izrinejo nekatere druge izdatke, ki so namenjeni ustvarjanju pogojev
za doseganje veèjih ekonomskih rezultatov.

87

V Sloveniji je izkazan tudi problem prekomerne obdavèenosti slabe plaèanih zaposlenih, ki se je v letu 2001 e
zniala, vendar je e vedno precej vija kot v EU (2001, Slovenija: 43.6%, EU: 37.8%) (Strukturni indikator,
SURS).
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6. Vloga dr`ave pri razvoju
OPREDELITVE SGRS: Razporejanje javnofinanènih sredstev med razvojne in druge
namene je pomemben mehanizem, s katerim lahko drava spodbuja razvoj. SGRS
ugotavlja potrebo po znianju obsega javnofinanènih odhodkov na najveè 43% BDP
ter po njihovem prestrukturiranju, ki bo omogoèilo veèje izdatke za izobraevanje,
raziskave in razvoj, informatiko in aktivno politiko zaposlovanja ter zagotovitev
ustreznega obsega domaèega sofinanciranja projektov, ki bodo lahko financirani iz
sredstev EU. Podobno velja za podroèje dravnih pomoèi, kjer SGRS sicer ni
zahtevala njihovega splonega znianja, temveè prestrukturiranje, tako da bi se v
veèji meri kot doslej podeljevale po horizontalnih in regionalnih merilih ter da bi se
okrepila njihova vloge pri spodbujanju tehnolokega razvoja.
UGOTOVITVE POROÈILA: Delovanje drave po usmeritvah in ciljih SGRS kae
tudi namenskost troenja javnofinanènih sredstev do leta 2001. Ugotovitve kaejo,
da se vsaj do leta 2001 drava na podroèju razvojne funkcije e ni zadosti odzvala
novim in s SGRS zastavljenim potrebam razvoja, temveè je preteno nadaljevala
aktivnosti, ki so se pokazale kot neustrezne ali nezadostne za doseganje
uravnoteenega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja, ter za poveèanja
usposobljenosti èlovekega kapitala ter konkurenènosti gospodarstva pri
gospodarskem razvoju. Ocene in aktivnosti za leto 2002 ter obdobje 2003-2004
kaejo pozitivne premike, vendar jih zaradi pomanjkanja podatkov e ne moremo
ocenjevati kot zadovoljive ukrepe za uresnièevanja ciljev SGRS.
ANALIZA:

6.1. Vloga dr`ave pri razvoju glede na tro{enje
javnofinan~nih sredstev in razporejanje
dr`avnih pomo~i
Vloga dr`ave pri razvoju s tro{enjem javnofinan~nih sredstev
Pri troenju javnofinanènih sredstev drava belei dve povsem razlièni obdobji.
Odhodki javnega financiranja (po konsolidirani bilanci) so se po naèrtnem znievanju od leta 1993 do leta 1996 (1995: 43.1%, 1996: 42.4% BDP) prièeli po letu 1996
dvigati (2000: 44.1%, 2001: 44.5%) in od leta 1995 do leta 2000 realno porasli za
22.6%, v letu 2001 v primerjavi z letom poprej pa e za 4.7%. Vloga drave v
gospodarskem, socialnem in okoljskem razvoju se bolj transparentno kae z odhodki
javnega financiranja po funkcionalni klasifikaciji. ele v preteklem letu je
slovenska javnofinanèna statistika prviè poskuala odhodke javnega financiranja
razporediti po funkcijah, vendar je prelivanja medsebojno konsolidirala le za dravni
proraèun ter blagajni zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, ne pa tudi za
obèinske proraèune88. Medsebojno nekonsolidirani tokovi sicer niso visoki, ker pa
88

Medsebojno nekonsolidirani tokovi znaajo za leto 1995 3.5%, 2000 3.1% in za leto 2001 2.7% vseh javnofinanènih
odhodkov.
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Tabela 6: Realiz irani odhodki drž avnega proračuna ter blagajn z dravstvenega in pokojninskega z avarovanja
po funkcionalni klasifikaciji
Struktura v %

Indeks realne rasti

POSTAVKE
1995

2000

2001

2000/1995

100.0

100.0

100.0

120.5

104.4

15.3

14.8

15.3

116.1

107.5

1. Splošne javne storitve

8.4

8.1

7.9

116.0

102.2

2. Obrambne zadeve in storitve

3.2

2.8

3.1

100.9

117.0

ODHODKI SKUPAJ
DRŽAVOTVORNE NALOGE

3. Javni red in zadeve varnosti

2001/2000

3.6

3.9

4.2

130.1

111.9

DRUŽBENI STANDARD, OKOLJE

70.3

71.5

71.6

124.1

103.2

4. Izobraževanje

10.0

10.4

10.7

125.3

108.1

5. Zdravstvo

13.7

14.3

14.5

133.7

99.5

6. Socialno varstvo

43.9

44.3

43.5

121.6

102.5

1.0

0.9

1.2

110.6

139.4
105.4

7. Stanovanja in komunalne storitve
8. Rekreacija, kultura in religija

1.7

1.6

1.6

110.7

11.4

9.9

9.2

104.0

97.4

9. Kuriva in energetika

0.4

0.3

0.4

101.2

128.5

GOSPODARSKI RAZVOJ

10. Kmetijstvo

1.8

2.1

2.1

134.8

104.5

11. Rudarstvo in mineralni viri

1.0

0.2

0.2

19.7

124.8

12. Transport in komunikacije

5.4

4.9

4.3

110.1

89.9

13. Druge gospodarske zadeve in storitve

2.8

2.4

2.3

96.6

100.6

DRUGI ODHODKI (pretežno plačila obresti)

2.9

3.8

3.9

157.4

108.4

Vir podatkov: Preračuni UMAR na podlagi podatkov: Slovenia: Government Finance Statistics 1992 - 2001 (according to the GFS, questionnaire of the IMF), Ministry
of finance, Ljubljana, July 2002.

so po razliènih funkcijah razlièni (obèine izvajajo le doloèene naloge), dovoljujejo
le omejene in zelo pogojne ugotovitve in zakljuèke, ne omogoèajo pa mednarodnih
primerjav. Odhodki dravnega proraèuna ter blagajn zdravstvenega in pokojninskega
zavarovanja kaejo (Tabela 6), da so se v obdobju 1995-2000 ter v 2000-2001 zelo
hitro realno poveèevali odhodki89, povezani z dravotvornimi nalogami ter nalogami
socialnega razvoja in varstva okolja; malo, v zadnjem obdobju so celo realno
nazadovali, pa odhodki, namenjeni gospodarskemu razvoju.
Odhodki obèinskih proraèunov po funkcionalni klasifikaciji kaejo e hitrejo realno
rast od rasti konsolidiranih odhodkov dravnega proraèuna in obeh bilanc, kar je
vsaj delno posledica nastajanja novih obèin.
Javnofinanèni odhodki so poglavitni, ne pa edini vir s katerim drava izvaja naloge.
Del aktivnosti izvaja tudi preko davènih oprostitev in olajav, javnega zadolevanja,
jamstev za dolgove in razpolaganja s premoenjem. S sprejemanjem posebnih
razvojnih zakonov se je v Sloveniji dokaj intenzivirala uporaba prav teh virov, z
vidika uèinkovitosti troenja sredstev pa je zaradi pomanjkanja transparentnosti
njihova uporaba vpraljiva.

89

Klasificirane skupine odhodkov smo razdelili na tiri skupine v odvisnosti od funkcij, ki jih drava opravlja.
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Vloga dr`ave pri razvoju z razporejanjem dr`avnih pomo~i
Izvajanje ukrepov industrijske politike celoviteje prikazujejo dravne pomoèi, ki
zajemajo poleg odhodkov javnih financ tudi druge finanène instrumente90 in tudi
druge institucije (dravne sklade in podobne institucije, vkljuèno s Slovensko
razvojno drubo). V letu 200191 so dravne pomoèi v primerjavi BDP znaale 2.03%,
kar je praktièno enako kot leto poprej in za 0.85 odstotne toèke veè, kot znaa letno
povpreèje drav èlanic EU za obdobje 1997-1999. Dravne pomoèi na zaposlenega
so v Sloveniji v letu 2001 za 2.5% (v letu 2000 za 5.9%) zaostale za evropskim
povpreèjem, primerjava dravnih pomoèi brez kmetijstva pa je pokazala e na skoraj
41.5-odstotni zaostanek. Èe pri dravah EU upotevamo e nadnacionalna sredstva
(pomoèi iz strukturnih skladov), primerjava pokae, da so pomoèi v Sloveniji v
primerjavi z deleem BDP na povpreèju EU, pomoèi brez kmetijstva pa so 0.18
odstotnih toèk nije kot v EU (Slovenija: 1.03 BDP; EU: 1.21 BDP).
Analitièni pregled dravnih pomoèi po neposrednih prejemnikih iz posameznih
dejavnosti (Tabela 7) kae, da je bilo najveè, skoraj 30% pomoèi namenjenih
kmetijstvu, 22% predelovalnim dejavnostim ter 17% poslovnim storitvam92. Ostale
dejavnosti so prejele le slabo tretjino (nekaj veè kot 31%) pomoèi. Intenzivnost
pomoèi je bila v primerjavi z bruto dodano vrednostjo in delovno aktivnim
prebivalstvom zelo visoka v kmetijstvu, presenetljivo nizka pa v predelovalnih
dejavnostih, kar pomeni, da se drava ni aktivno vkljuèila v procese prestrukturiranja
predelovalnih dejavnosti.
Nad dvema tretjinama podeljenih dravnih pomoèi ima drava vsaj okvirni pregled
in vsaj dveletni naèrt, saj so to pomoèi, ki se preteno nahajajo med odhodki
dravnega proraèuna. Najbolj pregledne so pomoèi, dane v obliki dotacij, saj se
obièajno dodeljujejo na podlagi posebnih poslovnih naèrtov, v katerih so predvideni
tudi uèinki pomoèi. Nad drugimi instrumenti je pregled manji. Pri pomoèeh, danih
v obliki davènih olajav, je vpraljiva njihova uèinkovitost, saj so prejemniki vsi,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Posebno pomoèi, podeljene z instrumenti posojil
in garancij, so nepredvidljive, e posebno tedaj, èe so odobrene neuspenim
podjetjem. Takne pomoèi se pojavljajo lahko tudi veèkrat, v obliki odpisov terjatev,
konverzij dolga v lastnike delee ali kot plaèilo zapadlih garancij.

90

V letu 2001 je Slovenija v strukturi vseh pomoèi dodelila 68% pomoèi, ki so poveèevale tekoèe in 2% pomoèi,
ki so poveèevale kapitalske javnofinanène odhodke ter 12% pomoèi, ki so zmanjevale javnofinanène prihodke.
4% pomoèi je bilo dodeljenih iz naslova kreditnih razmerij, 12% iz naslova lastnikih razmerij ter nekoliko
manj kot odstotek iz potencialnega javnega dolga. Z javnofinanènega vidika so dejanski zneski pomoèi, danih
preko kreditov (tudi odlogov plaèila davkov in prispevkov) in garancij znatno viji, saj se pri elementih dravnih
pomoèi upotevata naèeli koristi za prejemnika in ravnanje drave po trnih principih, ne pa celotni transferirani
javnofinanèni znesek pomoèi.

91

Z analitiènimi podatki o dravnih pomoèeh razpolagamo le za leto 2001. Redna letna poroèila o dravnih pomoèeh
prikazujejo dravne pomoèi le po skupinah pravil politike konkurence in ne omogoèajo poglobljenega analitiènega
vpogleda v industrijsko politiko. Zbrani so le podatki za raven drave, ne pa tudi za obèinsko raven.

92

Tri èetrtine (76%) je bilo usmerjenih v podjetniko in poslovno svetovanje ter v upravljanje s holding drubami,
namenjene pa so bile predvsem defenzivnemu prestrukturiranju velikih, neprivatiziranih holdingov.
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Tabela 7: Drž avne pomoči leta 2001 po dejavnostih

Dejavnosti

Struktura drž avnih
pomoči
(v % )

Drž avne pomoči v
primerjavi z bruto
dodano vrednostjo
(v % )

Drž avne pomoči na
delovno aktivnega
prebivalca
(v tisoč SIT)

A.

Kmetijstvo, gozdarstvo, lov

29.9

22.4

667.8

B.

Ribištvo

0.0

2.2

51.2

C.

Rudarstvo

0.0

0.1

5.6

D.

Predelovalne dejavnosti

21.9

1.9

86.4

E.

Oskrba z elekrično energijo, plinom, vodo

0.0

0.0

2.5

F.

Gradbeništvo

0.8

0.3

12.4

G.

Trgovina in popravila motornih vozil

3.7

0.7

34.6

H.

Gostinstvo

1.7

1.2

53.1

I.

Promet, skladiščenje in zveze

8.0

2.4

153.3

0.2

0.1

9.7

16.7

3.2

318.1

J.

Finančno posredništvo

K.

Nepremičnine, najem in poslovne storitve

L.

Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje

4.9

1.9

99.8

M.

Izobraževanje

1.7

0.7

29.4

N.

Zdravstvo in socialno varstvo

3.4

1.4

56.2

O.

Druge skupne in osebne storitve

4.7

2.9

169.8

2.3

119.3

Neznano

2.3

SKUPAJ

100.0

Vir podatkov: Preračuni UMAR na podlagi: Analitičnih podatkov po prejemnikih pomoči, Ministrstvo za finance, interno gradivo; Dodane vrednosti po dejavnostih in
bruto domačega proizvoda, Jesensko poročilo, 2002, UMAR, str. 141; Delovno aktivnega prebivalstva po podrazredih dejavnosti, Republika Slovenija, januar-december
2001, SURS.
Opombi: (1) Delovno aktivno prebivalstvo obsega vse zaposlene, samozaposlene in kmete. (2) Od celotnih 10% vseh pomoči (javni upravi, izobraževanju in zdravstvu)
ima kar 76% pomoči kmetijski namen, kar pomeni, da so bile dodeljene tem dejavnostim za nadaljnje prerazporejanje končnemu prejemniku ali pa dodeljene za specifi
čne namene. Le 24% pomoči, pretežno iz dejavnosti izobraževanja in zdravstva, je bilo dodeljenih končnim prejemnikom koristi iz teh dejavnosti.

Izobra`evanje
UGOTOVITVE: Primerjava javnofinanènih odhodkov in dravnih pomoèi z rezultati,
doseenimi na podroèju izobraevanja93, in usmeritvami SGRS kaejo, da se med
prioritetnimi nalogami SGRS ne izvajajo naloge zlasti na podroèjih izobraevanja
odraslih, poveèevanja kvalitete izobraevanja in vseivljenjskega uèenja. V okviru
javnofinanènih sredstev sicer izobraevanju namenjamo dovolj sredstev, vendar
premalo v korist terciarnega izobraevanja in izobraevanja odraslih ter
usposabljanja delovne sile.
ANALIZA: Med odhodki dravnega proraèuna in obeh blagajn so odhodki na
podroèju izobraevanja (1995: 10.0%; 2001: 10.7% vseh odhodkov) dosegli eno
najhitrejih realnih rasti (1995-2000: 25.3%, 2000-2001: 8.1%). Znotraj skupine
izobraevanje so najhitreje rasti odhodkov doseene v predolskem in
osnovnoolskem izobraevanju, kar je sicer v pristojnosti obèin, vendar rasti lahko
pojasnjujemo s pripravami na devetletko in obèutnimi investicijami v osnovne ole.
93

Rezultati izhajajo iz toèke 3.1. Prehod v drubo, temeljeèo na znanju - Izobraevanje in usposabljanje.
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Najnije realne rasti, èeprav e vedno nad povpreèjem odhodkov dravnega
proraèuna in obeh blagajn, so zabeleene v visokoolskem izobraevanju, èeprav
se je v zadnjih desetih letih vpis v visoke ole drastièno poveèal. Med odhodki
obèinskih proraèunov odhodki za predolsko in osnovnoolsko izobraevanje, ki so
najvija podskupina odhodkov, med leti varirajo, delno v odvisnosti tudi od dotacij
iz dravnega proraèuna, verjetno predvsem za investicije.
Usposabljanje zaposlene delovne sile je bilo v letu 2001 le z 1.7% deleem vseh
dravnih pomoèi sorazmerno slabo zastopano. Pomoèi se delijo na usposabljanje
zaposlenih v podjetjih (45%) in na svetovalne storitve, usposabljanje in razirjanje
znanja. Pri obeh skupinah so bile pomoèi dodeljene z instrumentom dotacije. Pomoèi
za usposabljanje zaposlenih so bile enakomerno razporejene po vseh dejavnostih,
pomoèi za svetovalne storitve pa so bile skoncentrirane (78%) v predelovalnih
dejavnostih, od tega predvsem v tekstilni in usnjarski industriji.

Raziskovanje in razvoj
UGOTOVITVE: Sredstva za raziskave in razvoj se v okviru javnofinanènih odhodkov
postopno, vendar zelo poèasi realno poveèujejo, kar je z vidika ukrepov v SGRS in
doseenih rezultatov94 obèutno prepoèasi. V skladu z opredelitvami SGRS (kjer sta
v ospredje postavljeni nalogi razvoj spodbujevalnega okolja za tehnoloki razvoj in
razvojno tehnoloko sodelovanje med podjetji in raziskovalno sfero) tudi ni razmerje
med temeljnimi in aplikativnimi raziskavami, slednjih bi moralo biti veè, in tudi ne
preteno usmerjanje sredstev v raziskovalne in izobraevalne institucije, kar ne
omogoèa ustrezne povezave, medsebojnega sodelovanja in razvoja spodbujevalnega
okolja med raziskovalno in proizvodno sfero, kar bi vplivalo tudi na e veèje
angairanje poslovnih sredstev v raziskovanju in razvoju ter pospeilo inovativnost
ter druge procese hitrejega tehnolokega napredka.
ANALIZA: Funkcionalna klasifikacija javnofinanènih odhodkov raziskovanja
in razvoja ne izpostavlja posebej, temveè ga deli po razliènih skupinah in
podskupinah. Veèina temeljnih raziskav in storitev je uvrèenih v podskupino splone
javne storitve, torej med dravotvorne naloge. Od leta 1993 do leta 1996 so v
dravnem proraèunu in obeh blagajnah odhodki za temeljne raziskave in storitve
strmo padali in v letu 1996 dosegli komaj 62.2% realne vrednosti iz leta 1993. Od
leta 1996 naprej pa naraèajo, tako da so v letu 2001 dosegli realno viino iz leta
1993. Podobni trendi so zabeleeni tudi pri veènamenskih razvojnih projektih, ki so
uvrèeni v podskupino druge gospodarske zadeve (pod naloge gospodarskega
razvoja). Odhodki so do leta 1996 realno padli na tretjino vrednosti iz leta 1993, v
naslednjih letih pa porasli, vendar med leti varirajo okoli vrednosti, ki je realno za
priblino polovico nija kot leta 1993.
V okviru dravnih pomoèi je bilo v letu 2001 5.5% vseh pomoèi namenjenih
raziskovanju in razvoju, od tega je bilo 47% pomoèi dodeljenih temeljnim
raziskavam, 26% predkonkurenènim razvojno-raziskovalnim aktivnostim in
preostalih 27% industrijskim in drugim raziskavam. Temeljne raziskave so bile
94

Rezultati izhajajo iz toèke 3.1. Prehod v drubo, temeljeèo na znanju - Raziskave, tehnoloki razvoj in inoviranje.
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dodeljene s posebnim instrumentom temeljne raziskave, vse ostale raziskave pa
preteno z instrumentom dotacije. Prejemniki pomoèi za temeljne raziskave so bile
raziskovalne institucije iz dejavnosti poslovne storitve, izobraevalne ter zdravstvene
institucije. Pri drugih raziskavah je bilo le tretjina neposrednih prejemnikov pomoèi
zunaj raziskovalne in izobraevalne sfere.

Konkur
en~nost gospodarstva
Konkuren~nost
UGOTOVITVE: Hitro padanje javnofinanènih odhodkov za gospodarski razvoj
prièa, da drava potiska gospodarsko razvojno funkcijo na obrobje, z izjemo
kmetijstva in transporta. Pri transportu so bili odhodki namenjeni predvsem izgradnji
avtocest, ki pa se bo z vkljuèitvijo privatnega financiranja postopno znievalo, kar
je tudi v skladu z opredelitvami SGRS, ter subvencioniranju eleznice. Hitro
naraèanje javnofinanènih odhodkov in zato tudi dravnih pomoèi za kmetijstvo je
bolj v funkciji sledenja evropske kmetijske politike kot pa razvoja, opredeljenega s
SGRS in doseenimi razvojnimi rezultati95. Resda Slovenija po viini sredstev,
namenjenih kmetijstvu, e ni dosegla povpreène viine sredstev, ki jih EU dodeljuje
kmetijstvu iz strukturnih in dravnih pomoèi, vendar kmetijstvo izriva druge
gospodarske namene, ki tudi zelo zaostajajo za evropskimi povpreèji. Pomoèi
kmetijstvu so e vedno prvenstveno v funkciji proizvodnje (kar se kae v
prerazdeljevanju pomoèi v dejavnosti kmetijstva in tudi zunaj nje), minimalno pa v
funkcijah strukturnih sprememb in razvoja podeelja, kar naj bi bila po opredelitvah
SGRS prioritetna usmeritev. Pomoèi drugim dejavnostim so v okviru odhodkov
dravnega proraèuna in obeh bilanc minimalni, postopno prehajajo v druge, manj
transparentne instrumente. Njihova usmeritev je tako po namenih kot po dejanskih
prejemnikih al preteno sanacijska, dejanskemu spodbujanju konkurenènosti, kot
ga opredeljuje SGRS pa je sicer namenjenih veliko ukrepov, viina pomoèi pa je
zgolj simbolièna. Neustrezno politiko (v SGRS so prioritetno postavljeni ukrepi
pospeevanja podjetnikih investicij ter spodbujanja rasti in razvoja visokotehnolokih in izvozno usmerjenih podjetij ter ukrepi za hitro in èasovno omejeno saniranje
zgolj vitalnih delov podjetij v teavah) potrjujejo tudi podatki o prejemnikih pomoèi.
V okviru predelovalnih dejavnosti je bilo le 1.7% pomoèi usmerjenih v visoko
tehnoloko zahtevne96, 18.5% v srednje tehnoloko zahtevne in veèina (79.8%) v
tehnoloko nezahtevne dejavnosti; z vidika izvozne usmerjenosti dejavnosti97 pa so
preteni izvozniki prejeli le 16.4%, zmerni izvozniki 47.2% in preteni neizvozniki
36.4% pomoèi. Rezultati politike se vsaj delno odraajo tudi na stanju konkurenènosti
gospodarstva.98 Pri politiki zaposlovanja SGRS opredeljuje prehod od pasivnih na
aktivne politike in njeno regionaliziranje. Intenzivnosti prehoda iz pasivne na aktivno
95

Rezultati so prikazani v toèki 3.4. Regionalno in prostorsko skladni razvoj - Razvoj podeelja in reforma kmetijske
politike.
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Visoko tehnoloke dejavnosti so (po ifrah SKD): 24.4, 30.0, 32.1, 32.2, 32.3, 35.3; srednje tehnoloko zahtevne
dejavnosti pa: 24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 24.7, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4,
31.5, 31.6, 33.1, 33.2, 33.4, 33.5, 34.1, 34.2, 34.3, 35.2, 35.4, 35.5.

97

Preteni izvozniki so tisti, ki dosegajo veè kot 70% prihodkov na tujem trgu (po SKD so to dejavnosti pod
iframi: 23, 24, 27, 29, 31 in 34); zmerni izvozniki pa tisti, ki dosegajo na tujem trgu od 50 do 70% prihodkov
(po SKD so to dejavnosti pod iframi: 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 32, 33, 35 in 36).
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Rezultati so prikazani v toèki 3.2.1. Poveèanje konkurenènosti podjetnikega sektorja.
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politiko ne moremo ocenjevati, ker nimamo dovolj zanesljivih informacij. Podatki o
dravnih pomoèeh kaejo, da je e vedno premalo ciljno naravnana (najveè pomoèi
je danih neselektivno z oprostitvami plaèila prispevkov), tevilo ciljnih ukrepov
politike je sicer v porastu, vendar ni ustrezno podprto s finanènimi sredstvi oz. z
instrumentom dotacije. Politika zaposlovanja (in tudi politika pospeevanja novih
nalob) tudi ni ustrezno regionalizirana, kar prikazujejo tudi rezultati regionalnega
razvoja99.
ANALIZA: Konkurenènost gospodarstva lahko v okviru funkcionalne klasifikacije
odhodkov merimo s skupino nalog, usmerjenih v gospodarski razvoj, ki jo sestavljajo
energetika, kmetijstvo, rudarstvo, transport in komunikacije ter druge gospodarske
zadeve. V odhodkih dravnega proraèuna ter blagajn zdravstvenega in socialnega
zavarovanja je v letu 1995 skupina predstavljala 11.5, v letu 2001 pa le e 9.2odstotni dele. Veè kot polovico odhodkov predstavljajo odhodki za transport in
komunikacije, ki so vse do leta 2000 zmerno realno naraèali, v letu 2001 pa so se
realno precej zniali zaradi zmanjanega financiranja izgradnje avtocest, pa tudi
zaradi znianja odhodkov za elezniki in drugih oblik prometa. Od leta 1996,
predvsem pa od leta 1999, skokovito naraèajo odhodki za kmetijstvo, saj so v letu
1995 v skupini predstavljali komaj 16%, v letu 2001 pa e 22.3-odstotni dele.
Moèno realno upadanje odhodkov je zabeleeno pri predelovalnih dejavnostih, saj
so bile v obdobju 1993-1996 delene znatnih subvencij, ki so se hitro znievale in v
letu 2000 predstavljale manj kot desetino odhodkov iz let 1993 in 1996. Tudi moèno
realno poveèanje odhodkov v letu 2001 ni doseglo realnih letnih viin pred letom
2000. Podobne trende so beleili tudi odhodki za delo. Izrazito visoki odhodki v
letih 1993 (21.8% vseh odhodkov skupine) so se zaèeli postopno znievati in dosegli
leta 1997 najnijo raven (komaj 9.3%). Po tem letu so prièeli postopno spet naraèati
in leta 2001 dosegli 11.2-odstotni dele. Pri odhodkih obèinskih proraèunov
izkazujejo odhodki za naloge gospodarskega razvoja zelo hitre stopnje realnih rasti,
kar je posledica nadpovpreèno hitre rasti odhodkov za kmetijstvo, transport in
komunikacije (cestni promet) ter druge gospodarske zadeve in storitve.
Hitra rast odhodkov javnega financiranja na podroèju kmetijstva se odraa tudi pri
dravnih pomoèeh za kmetijstvo. Za kmetijske namene ali preko posebne sheme
kmetijstva je bilo v letu 2001 usmerjenih 49.4% vseh pomoèi. Veèina (53.5%) pomoèi
za kmetijske namene je bilo evidentiranih pod drugimi pomoèmi v kmetijstvu;
pomoèi pa so bile namenjene preteno neposrednim plaèilom, kar predstavlja
izvajanje evropske kmetijske politike (CAP), le da se v dravah èlanicah EU izplaèuje
iz nadnacionalnega kmetijskega sklada, v Sloveniji pa iz dravnega proraèuna. Brez
pomoèi CAP so dravne pomoèi v kmetijstvu v strukturi vseh pomoèi zavzemale
24.6-odstotni dele (letno povpreèje 1997-1999 v EU je znaalo 16%). Na drugem
mestu so bile s 17.6-odstotnim deleem odkodnine za nadomestilo kode zaradi
sue. Pomoèi za ukrepe v gozdarstvu in ribitvu so znaale 2%. V ostale kmetijske
namene je bilo usmerjenih 22.3% pomoèi: le 8.2-odstotnih toèk pomoèi je imelo
razvojni vidik, saj so bile pomoèi usmerjene v investicije (najveè za investicije v
kmetijska gospodarstva ter v predelavo in trenje kmetijskih proizvodov, zelo malo
pa za investicije v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah), in 14.1-odstotnih
toèk za izvajanje nalog redne dejavnosti (preteni del za kmetije z omejenimi
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monostmi za kmetijsko dejavnost in za gensko podporo ivinskemu sektorju; drugih
rednih namenov je bilo e veliko, pomoèi zanje pa so bile bolj simboliène).
Pomoèi za kmetijske namene so bile razporejene skoraj v vse dejavnosti. Veèina,
vendar le dobra polovica (56.9%) pomoèi, je bilo razporejenih neposrednim
prejemnikom v dejavnosti kmetijstvo (od tega 89% kmetom); 11.3% v predelovalne
dejavnosti, od tega skoraj v celoti ivilsko predelovalni industriji; 4.7% trgovini
razliènih podzvrsti; 10% javni upravi, kjer gre preteno za prerazporejanje dravnih
sredstev na lokalnem nivoju; 6.2% izobraevanju (preteno visokoolsko
izobraevanje) in zdravstvu (veterinarstvo) ter 8.5% drugim javnim, skupnim in
osebnim storitvam (predvsem poslovnim in strokovnim zdruenjem). Veèina (96.5%)
pomoèi za kmetijske namene so se dodelile z instrumentom dotacije, 2.5% pomoèi
pa z instrumentom znianih prispevkov za socialno varnost.
Med nekmetijskimi nameni pomoèi izstopajo e sektorske pomoèi transportu, ki so
v letu 2001 znaale 6.2% vseh pomoèi, namenjene pa so bile kombiniranemu
transportu in kompenzaciji obveznosti iz javnih storitev. Z instrumentom dotacije
so bile v celoti dodeljene eleznici. Pospeevanje konkurenènosti gospodarstva (zunaj
kmetijstva in transporta) smo pospeevali s pomoèmi rednemu poslovanju,
zaposlovanju in investicijam.
Pri rednem poslovanju (18.5% vseh pomoèi) sta prevladovala dva namena pomoèi,
in sicer pomoèi za prestrukturiranje (64%) in pomoèi za reevanje finanènih teav
(29.5%). Pomoèi za prestrukturiranje so bile dodeljene z razliènimi instrumenti,
med katerimi je s 80-odstotnim deleem prednjaèil instrument konverzije dolga v
lastniki dele brez prisilne poravnave. Z dotacijami je bilo dodeljenih le dobrih 5
odstotkov pomoèi. Veèina pomoèi za prestrukturiranje (72%) je bilo podeljenih
dejavnosti poslovnih storitev, kar je povezano z dokonèevanjem procesa
prestrukturiranja velikih izgubarjev. Preostale pomoèi za prestrukturiranje so bile
razporejene e v druge dejavnosti, pri èemer je bil veèji odstotek pomoèi evidenten
le pri predelovalnih dejavnostih (14%), predvsem za avtomobilsko, papirno in
tekstilno industrijo. Pri reevanju finanènih teav sta prav tako prednjaèila
instrumenta konverzija dolga v lastniki dele s prisilno poravnavo in brez nje,
sledili pa so jima e plaèila zapadlih garancij, posojila podjetjem v teavah ter odpis
posojila pod prisilno poravnavo. Skoraj v celoti so bile pomoèi dodeljene poslovnim
storitvam in predelovalnim dejavnostim, pri slednjih zlasti usnjarski, elekro,
avtomobilski in pohitveni industriji. Druge pomoèi izvoznikom so predstavljale
6% pomoèi rednemu poslovanju in so bile dodeljene z davènimi olajavami
dejavnosti prometa (prekladanju in skladièenju).
Pri zaposlovanju (5.3% vseh pomoèi) je bilo kar 88% pomoèi dodeljenih za odpiranje
novih delovnih mest, od tega preteno z instrumentom znianje prispevkov za
socialno varnost in malo tudi z dotacijami. Prejemniki pomoèi so bili razporejeni
po vseh dejavnostih. Preostali nameni pomoèi: spodbujanje zaposlovanja teje
zaposljivih oseb, pomoèi za ohranjanje delovnih mest ter odpiranje novih na manj
razvitih obmoèjih so bili marginalni in dodeljeni z instrumentom dotacije.
Pomoèi za investicije (6.1% vseh pomoèi) se delijo na splone (54%) in na zaèetne
investicije (po regionalnih kriterijih). Dobro polovico pomoèi za splone investicije
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je bilo podeljenih z instrumentoma dotacije in subvencije obrestnih mer, preostala
pomembneja instrumenta pa sta bila e kapitalske nalobe in ugodna posojila.
Polovica pomoèi je bila dodeljena predelovalnim dejavnostim, polovica pa predvsem
gostinstvu in poslovnim storitvam. Zaèetne materialne investicije na manj razvitih
obmoèjih so bile dodeljene predvsem z instrumentom dotacije, nekaj pa e s
kapitalskimi nalobami in drugimi instrumenti. Veèina investicij je bilo tako kot pri
splonih investicijah namenjenih predelovalnim dejavnostim in poslovnim storitvam.

Dr`avotvorne naloge
UGOTOVITVE: Namenskost javnofinanènih odhodkov je pri dravotvornih nalogah
v okviru opredelitev SGRS, viina in uèinkovitost sredstev pa sta e manj prepoznavni.
Rast sredstev za delovanje sodiè se e delno odraa na manjanju sodnih
zaostankov100, zmerna rast sredstev za splone javne storitve pa verjetno e ni odraz
s SGRS postavljene prioritete izloèanja neupravnih funkcij iz neposredne dravne
pristojnosti. Zaznano pa je uresnièevanje usmeritve SGRS o krepitvi strokovne
usposobljenosti in profesionalnosti dravne uprave, saj kaejo podatki najvijo
strokovno usposobljenost med zaposlenimi ravno v javni upravi.
ANALIZA: Med dravotvornimi nalogami po funkcionalni klasifikaciji odhodkov,
kamor uvrèamo splone javne storitve, obrambne zadeve in storitve ter javni red in
zadeve varnosti, ki predstavljajo nekaj nad 15% odhodkov dravnega proraèuna in
obeh blagajn, je opazen najveèji realni porast odhodkov v skupini javnega reda in
zadev varnosti (od leta 1995 do leta 2000 30.1%, v letu 2001 v primerjavi z letom
2000 pa za 11.9%); znotraj skupine pa prednjaèijo naloge sodiè, kar je nedvomno
povezano s pospeenim zagotavljanjem pogojev za odpravljanje sodnih zaostankov.
Predvsem v letu 2001 (v primerjavi z letom poprej) pa sta opazni visoki realni rasti
odhodkov pri obrambnih zadevah in storitvah, kar je povezano s prestrukturiranjem
slovenske vojske, in pri policiji zaradi priprave na prevzem schengenske meje po
vstopu Slovenije v EU. V okviru obèinskih proraèunov so od leta 1995 do leta 2001
odhodki za dravotvorne naloge med vsemi odhodki najbolj porasli. Visoke rasti
imajo vse tri skupine nalog, najbolj pa javni red in obramba.

Okoljski razvoj in stanovanja
UGOTOVITVE: Èeprav zaradi nekonsolidiranosti obeh izkazov javnofinanènih
odhodkov po funkcionalni klasifikaciji na podroèju varstva okolja nimamo povsem
jasne slike, lahko z gotovostjo reèemo, da se odhodki za varstvo okolja poveèujejo.
al pa so dravne pomoèi za vzpostavljanje okoljevarstvenih standardov sorazmerno
nizke, najveèje preko davènih olajav (na plaèilo takse za onesnaevanje s CO2),
kjer so olajav deleni preteno najveèji onesnaevalci. Stanovanjsko politiko je
SGRS posebej poudarila kot podroèje, kjer bi morala drava odigrati pomembno
vlogo, sredstva se sicer postopno poveèujejo vendar ne v skladu s potrebami; med
opredeljenimi ukrepi v SGRS pa se je v celoti uresnièil zgolj ukrep raziritev sistema
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Rezultati so prikazani v toèki 3.3. Izboljanje uèinkovitosti drave in oblikovanje politik za vkljuèitev v enotni
evropski trg  Pravila ekonomskega delovanja.
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finanènih mre (nacionalna stanovanjska varèevalna shema).
ANALIZA: V okviru funkcionalne klasifikacije javnofinanènih odhodkov so
odhodki za stanovanja in komunalne storitve bolj marginalni (1995: 1.0%, 2001:
1.2% vseh odhodkov dravnega proraèuna in obeh blagajn). V letu 2001 pa je bila
v primerjavi z letom poprej zabeleena zelo visoka realna rast (39.4%) predvsem
zaradi visokega poveèanja odhodkov za naloge oskrbe z vodo ter sanitarne zadeve
in storitve, kar lahko pripiemo pospeeni skrbi za varstvo okolja. Pri odhodkih
obèinskih proraèunov predstavljajo naloge stanovanj in komunalnih storitev
pomembno viino odhodkov (1995: 23.2%; 2001: 17.4%). Odhodki so do leta
2000 izkazovali zelo visoke realne rasti, v letu 2001 pa so se v primerjavi z letom
poprej realno zniali za èetrtino zaradi realne prepolovitve odhodkov pri nalogi
oskrba z vodo.
Dravne pomoèi so namenjene tudi varstvu okolja (v letu 2001: 6.5% vseh pomoèi).
Kar 78.6% pomoèi za varstvo okolja je bilo dodeljenih z davènimi olajavami, veèino
teh pomoèi pa je dobila predelovalna industrija (industrija papirja). Pomoèi za
prilagoditev novim okoljevarstvenim standardom in pomoèi za varstvo okolja so
bile dodeljene z dotacijami in ugodnimi posojili. Pomoèi, namenjene ukrepom
varèevanja z energijo, so bile presenetljivo nizke.

Socialni razvoj
UGOTOVITVE: V SGRS opredeljena usmeritev - ohranitev in razvijanje socialnih
standardov ter doseene ravni razvitosti ob zagotavljanju finanène vzdrnosti
taknega razvoja - se v drugem delu ne uresnièuje. Javnofinanèna sredstva za
socialno varnost namreè naraèajo zelo hitro, vedno novi pritiski na poveèanje
prispevkov pa e ogroajo tudi konkurenènost gospodarstva. Rast sredstev je sicer
ugodno vplivala na poveèevanje stopnje socialne varnosti in na znievanje revèine,
kar v glavnem pomeni, da so bile izvedene reforme na splono uspene in cilj SGRS
(poveèanje virov za tradicionalno socialno varnost) e uresnièen. Bistveno manj se
uresnièuje cilj zmanjanje tveganj, povezanih z nevarnostjo socialne izkljuèenosti,
ter poveèanje obsega in kakovosti ter individualizacija storitev na podroèju socialne
varnosti. Zlasti pri le-tem stopa v ospredje podroèje zdravstva, kjer javnofinanèna
sredstva hitro naraèajo, pritiski za nova poveèevanja pa tudi.
ANALIZA: V skupini, kjer so odhodki dravnega proraèuna in obeh blagajn po
funkcionalni klasifikaciji v obdobju 1995-2000 porasli najbolj, v letu 2001 v
primerjavi z letom poprej pa nekoliko manj, je odhodkovno najintenzivneja
podskupina socialnega varstva (1995: 43.9%; 2000: 44.3; 2001: 43.5% vseh
odhodkov). Od leta 1995 do leta 2000 so odhodki socialnega varstva rasli realno
hitreje od rasti proraèuna in obeh blagajn, v letu 2001 pa se je njihova realna rast
umirila. Druga najmoèneja podskupina so zdravstvene zadeve in storitve (1995:
13.7%, 2001: 14.5%), ki so od leta 1995 do leta 2000 zabeleile kar 26.0% realno
rast, v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 pa 5.5%. Znotraj skupine zdravstva so v
obdobju 1995-2000 odhodki realno pospeeno naraèali predvsem pri klinikah in
drugih zdravstvenih storitvah ter v javnem zdravstvu, nekoliko manj, vendar e
vedno nad povpreèjem vseh odhodkov v dravnem proraèunu in obeh blagajnah, pa
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pri bolninicah. V letu 2001 je zabeleena realno celo vija rast odhodkov v
bolninicah kot pri celotnem zdravstvu. Pri obèinskih proraèunih so izkazane
kontinuirane zelo visoke realne rasti odhodkov za socialno varstvo (od leta 1995 do
leta 2000 54.4%, v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 pa 33.8%).

6.2. Na~rtovanje razvojne funkcije dr`ave
Ob zaèetku gospodarskih reform in odloèitvi za prilagoditev gospodarskega sistema
zahodnoevropskemu sistemu trnega gospodarjenja smo prièakovali, da bo v
prihodnje naèrtovanje v Sloveniji uèinkoviteje, ob tem da bo seveda omejeno na
tiste funkcije in podroèja, kjer ni raèunati s trnim avtomatizmom. To so na ravni
drave predvsem srednjeroène strategije razvoja in koordinacija makroekonomske
politike ter dolgoroèno naèrtovanje v javnem sektorju. Danes lahko »optimalni«
razvoj s pomoèjo razvojne funkcije drave nadomestimo v enotni koncept trajnosti
in nadgradimo, kar je obsegal e cilj SGRS iz leta 1995 o trajni obstojnosti
gospodarskega razvoja z okoljskega, socialnega in nacionalno-kulturnega vidika.
Tekoèa praksa je poleg SGRS-95 navrgla tudi precej podroènih strategij, vrsto
nacionalnih programov in drugih sektorskih stratekih dokumentov. e dokumenti
na nacionalni ravni so bili med seboj slabo usklajeni. Sektorski razvojni dokumenti,
ki so se med seboj tako z vsebinskega kot metodolokega vidika zelo razlikovali,
praviloma niso upotevali obveznih izhodiè, med katerimi je bila tudi skladnost
SGRS in prostorskim planom RS ter upotevanje javnofinanènih monosti, podanih
s proraèunskim memorandumom. Takno naèrtovanje je na eni strani vodilo k
sprejemanju parcialnih dokumentov na zakonski podlagi (in po postopku, ki velja
za sprejem zakonov) in k velikemu finanènemu razkoraku med potrebami in
makroekonomsko realnostjo na drugi strani (Murn A., 1996). Ta sistem je veljal vse
do leta 1999 - do sprejema novega Zakona o javnih financah (Ul. 79/99). Zakon o
javnih financah je problem uredil posredno z uvedbo tiriletnih naèrtov razvojnih
programov proraèunskih uporabnikov. Danes je najpodrobneje in zadovoljivo v
podroèni zakonodaji (zakonu o javnih financah) urejeno proraèunsko naèrtovanje,
ki pa je omejeno predvsem na makroekonomski in kratkoroèni vidik. Z zakonom o
javnih financah in izvedbenimi predpisi je v doloèeni meri urejeno tudi razvojno
naèrtovanje (strategija gospodarskega razvoja, dravni razvojni program, naèrt
razvojnih programov) ter vkljuèevanje v evropske politike (predpristopni ekonomski
program, enotni programski dokument); pomanjkljivosti ureditve so zlasti na
podroèju usklajevanja razvojnih dokumentov, povezave med veljavnim proraèunom
in razvojnimi dokumenti ter njihove implementacije in spremljanja na projektni
ravni. Sektorski razvojni dokumenti ivijo svoje loèeno ivljenje: doloèeni so v
sektorskih oz. podroènih zakonih, zato so metodoloko in vsebinsko zelo razlièni;
njihova priprava in sprejemanje v parlamentu pa teèeta avtonomno, v skladu s temi
zakoni. Neusklajenost s proraèunskimi monostmi urejajo vsakoletni zakoni o
izvrevanju proraèuna, ki doloèajo, da se z zakonom doloèene finanène obveznosti
iz sprejetih nacionalnih programov in razvojnih zakonov lahko izvrujejo le do
obsega sredstev, ki je za te namene opredeljen v dravnem proraèunu. Ta ureditev
je izrazito nerazvojna in institucionalizira odsotnost stratekega vidika pri
proraèunskem odloèanju. V doloèeni meri je urejeno tudi naèrtovanje skladnega
regionalnega razvoja, ki izhaja iz zakona o pospeevanju regionalnega razvoja in
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njegovih podzakonskih aktov, kjer pa so se pri pripravi prvih regijskih dokumentov
pokazale metodoloke in vsebinske pomanjkljivosti.
Osnovne slabosti obstojeèe ureditve naèrtovanja v Sloveniji se nanaajo tako na
vsebinske kot metodoloke razliènosti posameznih dokumentov, na pomanjkanje
obveznih skupnih izhodiè naèrtovanja, na neizdelan sistem medsebojnega
vsebinskega, metodolokega in javnofinanènega usklajevanja dokumentov razliènih
ravni in na pomanjkljivo spremljanje, merjenje in poroèanje o rezultatih razvoja.
Neustrezni sistem naèrtovanja se odraa tudi na izvajanju razvojne funkcije drave.
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7. Usmeritve za uresni~evanje strategije
Pri usmeritvah za uresnièevanje SGRS je potrebno upotevati, da je strategija
sestavljena iz dveh delov. Prvi del, imenovan nova razvojna paradigma, postavlja
cilje razvoja (trajnostno poveèevanje blaginje), pojasnjuje sodobno razumevanje
kakovostnih razvojnih dejavnikov in utemeljuje nujnost vsebinskega premika
razvojne politike h krepitvi teh dejavnikov. Ker gre za konceptualni del strategije,
je merjenje njegovega uresnièevanja teavno, prav tako pa tudi doloèanje
konkretnejih usmeritev. Drugi del strategije se nanaa predvsem na spodbujanje
gospodarskega razvoja, v povezavi z njim pa tudi na okoljski in socialni razvoj.
Veèina podatkov in ugotovitev, zbranih v tem poroèilu, se nanaa na ta del, prav
tako v nadaljevanju podane usmeritve.
Nova razvojna paradigma SGRS temelji na ugotovitvi, da je bil za Slovenijo v
obdobju tranzicije znaèilen prepoznaven razvojni vzorec postopnosti reform, katerega
pozitivni rezultati so bili zlasti doseganje stabilne stopnje gospodarske rasti brez
veèjih makroekonomskih neravnovesij ter ob boljih rezultatih na socialnem in
okoljskem podroèju, kot bi smeli prièakovati na osnovi doseene gospodarske
razvitosti. Iz te ugotovitve je izhajalo veè pomembnih sklepov za oblikovanje nove
razvojne strategije: (i) glede na primerjalno doseeno razvitost je potrebno ukrepe
usmeriti zlasti v zmanjevanje zaostankov na gospodarskem podroèju, (ii) glede na
izzive ob vstopanju v EU je potrebno doseèi kakovostni premik v razvojni politiki,
tako da bo spodbujala predvsem krepitev sodobnih dejavnikov konkureènosti, zlasti
razvoj drube, temeljeèe na znanju in konkurenènega gospodarstva, (iii) okrepiti je
potrebno integriranost razliènih politik drave in tako poveèati uèinkovitost izvajanja
njene razvojne vloge, (iv) dokonèati je potrebno proces institucionalnih reform in
makroekonomske stabilizacije.
Dve leti po oblikovanju nove razvojne paradigme lahko s pomoèjo podatkov, zbranih
v Poroèilu, potrdimo osnovne ugotovitve o rezultatih omenjenega razvojnega vzorca.
Tudi v obdobju moèno poslabanih mednarodnih gospodarskih razmer je Sloveniji
uspelo doseèi sorazmerno visoke stopnje gospodarske rasti in e zmanjati zaostanek
gospodarske razvitosti, ob tem pa tudi ohraniti ugodne rezultate socialnega razvoja.
Tako lahko ugotovimo, da se koncept o uravnoteenem gospodarskem, socialnem
in okoljskem razvoju e uresnièuje, opazni pa so problemi medsebojne soodvisnosti
in vzroèno-poslediène povezanosti med posameznimi podroèji.101 Zbrani podatki o
namenski strukturi javnofinanènih izdatkov in o dravnih pomoèeh tudi kaejo, da
e ni prilo do bistvenega premika v razvojni vlogi drave. Obe ugotovitvi kaeta,
da bo potrebno za doseganje razvojnih ciljev okrepiti integriranost in usklajenost
razliènih razvojnih politik. Na osnovi dobrih praks, ki so se uveljavile ob pripravi
dravnega razvojnega programa in enotnega programskega dokumenta, bo zato
potrebno e oblikovati uèinkovit institucionalni mehanizem za naèrtovanje,
usklajevanje in spremljanje izvajanja razvojnih politik.
101

Pospeevanje gospodarskega razvoja na raèun zanemarjanja okolja (pojav novih onesnaevalcev, degradacija
okolja in prostora, prevelika eksploatacija naravnih virov) se namreè dolgoroèno odraa na naravnih gospodarskih
potencialih in poveèanih strokih sanacij degradiranih naravnih virov in okolja, kar slej ko prej negativno
vpliva na gospodarsko rast. Socialna politika vpliva na obnaanje prebivalstva in lahko demotivira prizadevanja
za vkljuèitev v aktivno ivljenje in zagotavljanje socialne varnosti na ta naèin. V taknih primerih poveèuje
obremenjevanje aktivnega prebivalstva, kar negativno vpliva na konkurenènost gospodarstva.
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Èeprav v SGRS nalogam na podroèju makroekonomske stabilizacije in dokonèanja
institucionalnih reform ni bila posveèena osrednja pozornost, saj je bil poudarek v
kakovostnem premiku razvojne politike, zlasti pa vztrajnost sorazmerno visoke
inflacije v zadnjih letih, ki je v veèinoma pogojena s strukturnimi razlogi, kaejo,
da bo tudi temu podroèju potrebno posvetiti veè pozornosti. Med glavnimi vzroki
za inflacijo so namreè tudi sorazmerna neuèinkovitost nemenjalnega sektorja102 in
naraèanje strokov plaè v javnem sektorju (to se je v letu 2002 e zaustavilo, je pa
odloèilno vplivalo tudi na povianje javnofinanènih odhodkov nad razpololjivo
fiskalno kapaciteto). Pritisk nemenjalnega sektorja na narodnogospodarske stroke
pa skupaj z ne dovolj fleksibilnim trgom dela in sorazmerno slabo razvitim finanènim
sektorjem zmanjuje tudi dinamiko prestrukturiranja podjetnikega sektorja.103 V
èasu od sprejetja SGRS so bili na podroèju institucionalnih reform doseeni
pomembni premiki: sprejeta je bila nova delovna zakonodaja in zakonodaja glede
plaè v javnem sektorju (ki pa je e v fazi implementacije, zato njenih uèinkov ne
moremo ocenjevati), delna privatizacija bank je okrepila pritiske za uèinkovitost in
konsolidacijo finanènega sektorja, zakljuèeno je bilo prestrukturiranje neprivatiziranih podjetij prek Slovenske razvojne drube, v telekomunikacijskem sektorju je
uvajanje konkurence in regulacije strukture cen podprlo hitrejo iritev interneta in
drugih sodobnih storitev, odpiranje trga z elektrièno energijo je prineslo spodbudo
za strokovno uèinkovitost in omejilo mono rast cen za industrijske porabnike,
napredek je bil doseen tudi pri zmanjevanju administrativnih ovir in uèinkovitosti
pravnega okvira poslovanja. Kljub temu je potrebno za poveèanje nacionalne
konkurenènosti in doseganje makroekonomske stabilnosti v èasu vstopanja v EU
okrepiti dinamiko strukturnih reform in razvojno vlogo drave.
V èasu vstopanja v EU sta pred oblikovanjem razvojne politike v Sloveniji dva
pomembna izziva. Prvi je povezan z Lizbonsko strategijo EU, oblikovano hkrati s
slovensko SGRS, s podobnimi razvojnimi cilji in s poudarjanjem enakih kljuènih
razvojnih dejavnikov. Evropska unija ugotavlja ob spremljanju izvajanja Lizbonske
strategije tevilne pomanjkljivosti, zato bo verjetno okrepila prizadevanja za njeno
aktivno implementacijo in bolj poudarila kljuène cilje in politike. Slovenija bo morala
v èasu vstopanja v EU preveriti usklajenost svoje nacionalne razvojne strategije z
evropsko, izkoristiti monosti za izrabo sinergijskih uèinkov in hkrati ohraniti skrb
za specifiène nacionalne razvojne poudarke. Drugi izziv je povezan z oblikovanjem
nove nacionalne strategije za obdobje po letu 2006, ki bo tudi osnova za vkljuèevanje
Slovenije v strukturno politiko EU v naslednjem obdobju. Glede na prièakovano
zmanjevanje razvojnega zaostanka na gospodarskem podroèju se bo zastavilo
vpraanje, ali je mono oblikovati celovito strategijo drubenega razvoja, ki bi
izhajala iz dolgoroèneje vizije ciljev in kakovosti razvoja. Integracijo vseh vidikov
razvoja je mono doseèi le z dialogom, v katerega so vkljuèeni vsi relevantni drubeni
akterji. Tak dialog bi lahko organizacijsko potekal v okviru Sveta za razvoj,104 ki bi
102

Gl. ugotovitve poroèila o spreminjanja produtivnosti in strokov dela v menjalnem in nemenjalnem sektorju,
deleu javnega sektorja v bruto domaèem proizvodu, gibanju cen storitev in cen reguliranih sektorjev.

103

Gl. ugotovitve poroèila o kakovosti strukture slovenskega izvoza in inovativnosti podjetij, o sorazmerno skromni
investicijski dejavnosti ob preseku prihrankov ter o ofenzivnem prestrukturiranju in lastniki konsolidaciji
podjetnikega sektorja.

104

Pogled na problematiko in naèin razreevanja je podal UMAR v gradivu Pobuda za ureditev sistema naèrtovanja
in usmerjanja razvoja.
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Tabela 8: Zbirna ocena dosež enega raz voja po področjih
PODROČJE

IZBOLJŠANJE

SLABOSTI

Spremembe gospodarske strukture
(merjeno s strukturo BDP)

Zniževanje deležev kmetijstva in
predelovalnih dejavnosti in povečevanje
deleža storitev; delež javnih storitev na ravni
EU

Zaostajanje poslovnih in finančnih storitev;
prepočasne spremembe v predelovalnih
dejavnostih v smeri povečevanja dodane
vrednosti in tehnološko intenzivnih
proizvodenj

Makroekonomska stabilnost

Doseženo plačilnobilančno ravnovesje

Upočasnjena gospodarska rast zaradi
prepočasnih strukturnih sprememb; visoka
inflacija; višina in struktura javnofinančnih
odhodkov

Tranzicijske reforme

Reforme liberalizacije mednarodne trgovine
in sistema deviznega tečaja; uvajanje
pravnega reda; uspehi na področju reforme
državne uprave in izboljšanje poslovnega
okolja

Prepočasnost reform: podjetniški sektor,
finančni sektor, politika konkurence; sodni
zaostanki; prestrukturiranje predelovalnih
dejavnosti, prepočasna rast malih in srednje
velikih podjetij

Izobraževanje

Izobraževanje mladine

Izobraževanje in usposabljanje odraslih ter
vseživljenjsko učenje

Raziskovanje in razvoj Informacijska družba

Povečanje vlaganj poslovnega sektorja,
število varnih strežnikov

Prenizki izdatki za raziskave in razvoj; šibka
povezava med raziskovalno in poslovno
sfero; znižanje števila inovativnih podjetij;
prepočasna rast posameznih segmentov
informacijske družbe

Konkurenčnost podjetij

Končanje sanacij velikih neprivatiziranih
podjetij; pospešeno vzpostavljanje učinkovite
lastniške strukture in konsolidacije v
privatiziranih podjetjih; zniževanje stroškov na
enoto proizvodnje; povečanje NTI

Neugodna faktorska struktura blagovnega
izvoza; nizek delež inovativnih podjetij;
prestrukturiranje podjetij v smeri doseganja
višje dodane vrednosti in tehnološko
zahtevnejše proizvodnje

Finančni sektor

Ustvarjanje pogojev za povečevanje
konkurenčnosti sektorja; rast vzajemnih
skladov

Vzpostavitev učinkovite lastniške strukture
zavarovalnic in razvoj trga kapitala

Infrastruktura

Začetek procesov liberalizacije v energetiki
in telekomunikacijah

Javne službe s področja komunalnih
dejavnosti in prepočasna sanacija
Slovenskih železnic

Država

Reforma državne uprave in odpravljanje
administrativnih ovir

Sodni zaostanki (izvršba, zemljiška knjiga);
politika konkurence; prestrukturiranje
javnofinančnih odhodkov; pomanjkanje
strateških odločitev pri politiki konkurence

Regionalni razvoj

Reforma regionalne politike - institucionalna
izgradnja

Počasnost prenove regionalne reforme

Okoljski razvoj

Institucionalna izgradnja in implementacija
ter priprava Poročila o varstvo okolja.

Uresničevanje koncepta trajnosti v razvoju in
okoljsko neugodne strukturne spremembe pri
prestrukturiranju gospodarskih dejavnosti

Socialni razvoj

Dokončanje večine reform socialnega
varstva in zniževanje revščine.

Počasnost priprav reforme zdravstva.

nastal iz sedanjega Sveta za trajnostni razvoj, ta e deluje na podoben naèin in je
tudi organiziran na ustrezno visoki ravni, le da bi moral pokrivati vse komponente
trajnostnega razvoja. Svet naj bi zbiral pobude in predloge ter organiziral javne
razprave, usklajeval delo z drugimi relevantnimi institucijami, poskrbel za pripravo
potrebnih raziskav ter v doloèenem èasu tudi pripravil izhodièa (vizijo razvoja) za
krovni razvojni dokument. S prenosom operativnega vodenja Sveta za trajnostni
razvoj na ministrico za regionalni razvoj je bil storjen korak, ki bo olajal vsebinsko
raziritev delovanja sveta. Prièeti pa je potrebno e z aktivnostmi, ki bodo pripeljale
do tega, da bo svet pokrival vse tri vidike razvoja in pospeil aktivnosti priprave
dolgoroènega razvojnega dokumenta Vizija in scenariji razvoja Slovenije, ki bo na
dolgi rok opredelil koncept trajnosti v razvoju in bo predstavljal razvojno soglasje
o tem, da bo dolgoroèni razvoj Slovenije potekal v smeri mednarodne prepoznavnosti
kot gospodarsko razvite drave z visoko okoljsko razvitostjo in visokimi socialnimi
standardi.
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Pri gospodarskem razvoju se Slovenija postopno pribliuje gospodarsko razvitim
dravam, opazni pa so tudi parcialni pozitivni premiki. Nekatere e lani ugotovljene
slabosti in pomanjkljivosti so se v letonjem letu le e potencirale, jasno pa kaejo,
da se proces tranzicije v Sloveniji e ni konèal in da so nekatere reforme gospodarske
strukture v smeri pospeevanja konkurenènosti gospodarstva obèutno prepoèasne,
kar povzroèa vse veèje razvojne nevarnosti (Tabela 8). Najveèje zaznane slabosti
na podroèju industrijske politike so: (1) v razvoju drube, temeljeèe na znanju, (2)
v pospeevanju konkurenènosti in gospodarskih strukturnih sprememb in (3)
dokonèanju tranzicijskih in drugih reform; na podroèju makroekonomske politike
pa: (1) znianje inflacije in (2) prestrukturiranje javnofinanènih odhodkov in
uravnoteenje javnih financ.

7.1. Industrijska politika
Industrijska politika (v praksi se pojavljata tudi naziva sektorska in/ali razvojna
politika) je na splono opredeljena kot pomoè in koordinacija drave podjetnikemu
sektorju za dvig produktivnosti in konkurenènosti vseh dejavnosti (ne le predelovalne
industrije) in posameznih sektorjev. Izvaja se s iroko paleto predvsem
mikroekonomsko zasnovanih dravnih ukrepov, ki naj bi izboljali mednarodno
konkurenènost na razliène naèine. Najveèje uèinke je mono dosegati s celovitim
pristopom, v praksi pa se lahko izvajajo tudi njeni posamezni deli kot npr. politika
konkurenènosti, politika konkurence, politika zaposlovanja in trga dela ipd. Politika
konkurenènosti se bistveno razlikuje od politike konkurence, saj je prva usmerjena
k ukrepom poveèevanja konkurenènosti gospodarstva z razvijanjem faktorjev
(podjetnitva, znanja, tehnolokega napredka ipd.), druga pa k ukrepom, ki
omogoèajo delovanje trnih zakonitosti (prepreèevanje kodljivih trnih struktur:
monopolov, koncentracij). Ko govorimo o celovitosti industrijske politike, mislimo
na usklajeno delovanje politik posameznih ministrstev, saj samo takno delovanje
daje zadovoljive rezultate, ker se posamièni ukrepi v doloèeni meri lahko med seboj
tudi izkljuèujejo.
Usmeritve, ki jih podajamo v okviru industrijske politike, se delijo na: (1) tri kljuèna
podroèja pospeenega razvoja; (2) zmanjevanje regionalnih razlik in razvoj
podeelja; (3) upotevanje principa uravnoteenega razvoja tudi z vidika okoljskega
in socialnega razvoja in (4) celovitost in transparentnost politike.

Prednostna podro~ja razvoja
SGRS je na prvo mesto postavila drubo, temeljeèo na znanju in povsem oèitno
je, da razvojne slabosti e vedno niso odpravljene.
V tenji poveèevanja konkurenènosti gospodarstva nastopa kot eden kljuènih
problemov usposobljenost delovne sile. Pospeitev pozitivnih trendov zahteva delno
preusmeritev javnofinanènih sredstev za izobraevanje v korist terciarnega
izobraevanja in izobraevanja odraslih; poveèanje privatnih nalob v znanje;
izboljanje kvalitete izobraevanja in usposabljanja na vseh ravneh in uveljavljanje
koncepta vseivljenjskega uèenja.
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Evropski svet je v Lizboni marca 2000 sprejel cilj, da postane EU do leta 2010
najbolj konkurenèno in dinamièno na znanju temeljeèe gospodarstvo, e marca 2002
pa je v Barceloni sprejel dodatni cilj, da bodo drave EU do leta 2010 poveèale
izdatke za raziskave in tehnoloki razvoj (R&TR) na 3% BDP. Slovenija se bo morala
kot bodoèa èlanica EU èim bolj pribliati tem ciljem, najprej z uresnièitvijo cilja,
naèrtovanega s SGRS o poveèanju vlaganj v R&TR na okoli 2% BDP do leta 2006,
kar zahteva tudi oblikovanje ustreznih ukrepov in jasno doloèitev prioritet v smeri
izgradnje ustreznega institucionalnega okolja; ustreznih spodbud poslovnemu
sektorju za poveèevanje nalob v R&TR; poveèanja podjetnikih vlaganj v R&TR;
izboljanja kakovosti raziskovanj; veèji pretok znanja in raziskovalcev med
akademsko-raziskovalno sfero in podjetji. Slednje lahko uresnièi tudi s spremembo
razmerja med temeljnimi in aplikativnimi raziskavami v korist le-teh in preusmeritvijo dodeljevanja dravnih pomoèi za aplikativne raziskave iz raziskovalnih
institucij v podjetja.
Ne glede na razmeroma ugodno sliko Slovenije v uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT), ki je oèitna zlasti v primerjavi z drugimi bodoèimi
èlanicami EU, mora Slovenija v primerjavi z dravami EU bolj pospeiti napredek
na podroèju uporabe IKT. Izkunje razvitih drav kaejo, da tevilo uporabnikov
interneta naraèa z nianjem strokov dostopa (OECD, 2002b), zato je nujno, da
Slovenija e hitreje prilagodi stroke dostopa do interneta na raven, primerljivo s
èlanicami EU, èeprav je na tem podroèju dosegla e bistveni premik. Prav tako
mora hitreje uvajati nove in bolj kakovostne infrastrukturne reitve pri uporabi IKT
(npr. irokopasovni dostop do interneta), ki bodo cenovno sprejemljive za iro
uporabo. Pogoj za to je uvajanje dejanske konkurence, kar bo omogoèeno z
znievanjem cen najetih vodov in z zagotavljanjem cenejih medomrenih povezav.
Vedno veèjega pomena za poveèanje uporabe IKT pa je prirastek uporabnih vsebin
v slovenskem jeziku, ki pritegnejo vse ravni prebivalstva, kar vpliva na zmanjanje
tveganja, povezanega z digitalno loènico.
Konkurenènost podjetnikega sektorja je treba v prvi vrsti pospeiti z ustvarjanjem
ugodnega podjetnikega okolja, ki bo omogoèalo hitre vstope in izstope s trga ob
minimalnih strokih; z zagotovitvijo takne lastnike strukture podjetij, ki bo
zainteresirana za èimprejnje ofenzivno prestrukturiranje in z internacionalizacijo
gospodarstva. Prvo nalogo lahko uspeno opravimo z nadaljnjim odpravljanjem
administrativnih ovir, ugodno infrastrukturno povezanostjo in zadostnim tevilom
lokacijskih monosti in prilonosti. Druga naloga je uresnièljiva ob hitri statusni
ureditvi investicijskih skladov in drub za upravljanje z njimi ter poveèano monostjo
odloèanja lastnikov za ofenzivno prestrukturiranje, ki je v prvi vrsti podjetnika
odloèitev, drava pa ima v okviru pravil dravnih pomoèi dovolj monosti, da procese
prestrukturiranja (z dobrimi podjetnikimi programi) tudi podpre. Tretja naloga je
uresnièljiva ob nadaljevanju pospeevanja izvoza, predvsem pa pri poveèevanju
vhodnih in izhodnih neposrednih mednarodnih nalob. Vloga drave je pri slednji
nalogi nekoliko omejena (zaradi omejitev na podroèju neposrednega pospeevanja
izvoza), vendar je paleta ukrepov e vedno dovolj iroka, da lahko aktivno posee
tudi v njeno realizacijo. Obsega dravnih pomoèi globalno ne bi smeli veè znievati,
èe elimo pospeevati konkurenènost gospodarstva, ki za evropskim e moèno
zaostaja. V okviru razpololjivih ukrepov in instrumentov jih je potrebno
preusmerjati iz manj zaelenih namenov (prestrukturiranje in reevanje slabih
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podjetij) na preteno take, ki poveèujejo konkurenènost gospodarstva, s katerimi
bo mono poveèati hitreje vstopanje novih malih podjetij; v obstojeèih podjetjih
pa hitreje uvajanje novih proizvodov, vijo tehnièno in tehnoloko raven proizvodov
in proizvodnje ter veèjo konkurenènost na tujih trgih. To je skoraj pogoj predvsem
za podjetja, ki se doslej niso toliko sreèevala s tujo konkurenco. V najmanj razvitih
regijah je mogoèe doloèene industrije reevati tudi z regionalnimi pomoèmi (pomoèi
za redno poslovanje).
Pospeitev tranzicijskih in drugih reform v gospodarstvu se poleg podjetnikega
sektorja nanaa na veè razliènih reform, med katerimi sta z vidika industrijske politike
neposredno pomembni reformi finanènega sektorja in infrastrukturnih storitev.
Drave z razvitim finanènim sistemom imajo na razpolago vrsto uèinkovitih
instrumentov in mehanizmov, ki podpirajo konkurenènost podjetnikega sektorja,
tehnoloki razvoj in omogoèajo uvajanje inovacij v podjetja (tudi v majhna in srednje
velika). V Sloveniji je tako kot v drugih dravah na prehodu finanèni sistem v
smislu vzpodbujanja inovativnosti (npr. skladi tveganega kapitala, investicijsko
banènitvo) precej nerazvit, zato so mnoge podporne dejavnosti v zvezi z inovacijami
in tehnolokim razvojem za zdaj odvisne bolj od dejavnosti drave in drugih javnih
institucij. Zaradi vse veèjih razvojnih zaostankov finanènega sistema v slovenskem
merilu, e bolj pa v primerjavi z razvitimi evropskimi dravami, je potrebno pospeiti
tiste procese, ki bodo zagotovili pospeeno rast uèinkovitosti in konkurenènosti
sektorja.
Z vidika industrijske politike in konkurenènosti gospodarstva sta razvoj in
liberalizacija infrastrukture potrebna predvsem zaradi zagotavljanja zadostne in
kvalitetne oskrbe po konkurenènih cenah. Investiranje v infrastrukturo (predvsem
v izgradnjo avtocest) je potrebno postopno umikati iz javnofinanènih v privatne
vire.

Zmanj{evanje regionalnih razlik in razvoj pode`elja
Industrijska politika drave bi morala obsegati tudi regionalno dimenzijo, kar
pomeni, da bi morala prioritetno podpirati investicije in druge podjetnike aktivnosti,
vkljuèno s pospeevanjem zaposlovanja (ob kvalitativno zadovoljujoèih projektih)
v regijah, kjer so razvojni zaostanki najveèji. Regionalna politika pa bi morala v
prvi vrsti ustvarjati ugodno klimo za podjetnitvo in aktivirati izkorièanje lokalnih
razvojnih potencialov, ne pa podvajati aktivnosti, ki se e izvajajo prek industrijske
politike na podroèju pospeevanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ter
investicij na podeelju. Menimo, da je to tudi glavni razlog, da imamo v Sloveniji
na podroèju regionalnih dravnih pomoèi implementacijski deficit. Ker naj bi bile
regionalne pomoèi predvidoma e v letu 2004 implementirane tudi z evropskimi
strukturnimi pomoèmi105, se ob preozkem gledanju na regionalno politiko in
regionalne pomoèi lahko zgodi, da se bodo pomoèi evropskih strukturnih skladov
razblinile v okviru majhnih projektov brez ustreznega uèinka. Izkunje drugih
105

Po vkljuèitvi v EU lahko Slovenija iz evropskega proraèuna za obdobje od 2004 do 2006 prièakuje 404 mio
EUR  236 mio EUR iz strukturnih skladov in 168 mio EUR iz kohezijskega sklada.
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evropskih drav kaejo, da so nekatere drave z regionalnimi pomoèmi reevale
tudi zelo velika podjetja v teavah. Spremembe lahko prinese tudi konec preteklega
leta imenovana nova ministrica brez listnice za regionalni razvoj ter ustanovljena
Sluba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj. Okrepiti pa bi bilo
potrebno e odgovornost regij za lastni razvoj in dialog med obèinami, kar bo nujno
za izvajanje evropske strukturne politike.
Kmetijstvu je v skladu s SGRS dana vloga pospeevanja razvoja in poseljenosti
podeelja ter ohranjanja kulturne krajine. V vlogi proizvodnje ima slovensko
kmetijstvo veliko sektorsko specifiko razvojne vloge lastninskih razmerij ter kvalitete
delovne sile. Razdrobljena lastnika struktura kmetijskih zemljiè je med
pomembnimi dolgoroènimi dejavniki nije produktivnosti kmetijstva, vendar ji je
posveèena veliko manja pozornost, ker jo spremlja kopica problemov, povezanih z
dedovanjem in podobnimi lastniko usmerjenimi ukrepi. Podoben problem je tudi z
znanjem in strokovno usposobljenostjo kmetijske delovne sile, ki e zdaleè ne zadoèa
potrebam sodobnega kmetijstva, vendar se naèrtno izobraevanje kmetov e vedno
ne izvaja. Vse preveè so v sredièu problemi splonega subvencioniranja slovenskega
kmetijstva, ki je res nekoliko nije od evropskega povpreèja (èe upotevamo dravne
in strukturne pomoèi), vendar med posameznimi dravami èlanicami EU ni najnije.
Izvajani ukrepi v kmetijstvu so preteno razdeljevalne narave, ne pa razvojno
usmerjeni (èeprav so nacionalni programi sprejeti) v proizvodno prestrukturiranje,
varstvo okolja in razvoj podeelja. Premalo razvojno naravnana politika se zrcali
tudi preko pogojev pridobivanja evropske pomoèi. Sredstva evropske pomoèi so
namreè lahko dodeljena le tistim nosilcem kmetijske proizvodnje, ki imajo dovolj
(lastnih ali dolgoroèno najetih) kmetijskih zemljiè in ustrezno izobrazbo. Ker bo
prosilcev, ki bi izpolnjevali pogoje, malo (kar se je e pokazalo na dosedanjih
razpisih), obstaja nevarnost, da bodo evropska strukturna sredstva ostala neizkorièena, vse huji (posebno po vstopu v EU) pa bo pritisk na nacionalna sredstva. Ker so
finanène zmonosti za financiranje slovenskega kmetijstva omejene, bo reitev primorala nosilce kmetijskega dela industrijske politike, da uèinkoviteje prerazporedijo
razpololjiva sredstva.

Upo{tevanje principa uravnote`enega razvoja tudi z vidika
okoljskega in socialnega razvoja
Veèjo stopnjo usklajenosti med gospodarskim in okoljskim razvojem zahteva
poveèanje trajnostno nekodljivih uporab naravnih razvojnih dejavnikov, predvsem
domaèih obnovljivih virov, izrabi biomase (celo na gozdnatih obmoèjih je za
ogrevanje opazno nadomeèanje drv s kurilnim oljem), vode (nizek dele povrin z
namakanjem; elektroenergetska raba), k boljemu izkorièanju gospodarskega
potenciala biotske raznolikosti in uèinkovitejemu urejanju prostora. Pogoj za
integralneje uèinkovanje okoljske politike na industrijsko je vpeljava razliènih,
predvsem v okviru OECD razvitih instrumentov medsebojnega vpliva na obe politiki.
Tudi pri varstvu okolja se pogosto pojavlja potreba po poveèevanju javnofinanènih
sredstev, s pomoèjo katerih bi lahko odstranili najbolj moteèe onesnaevalce. Podatki
kaejo, da se obseg javnofinanènih sredstev za varstvo okolja poveèuje, Slovenija
pa je tudi e pridobila sredstva evropske predpristopne pomoèi. Zato menimo, da ni
problem razvoja okolja toliko v viini zagotovljenih sredstev kot v izbiri
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najuèinkovitejih okoljevarstvenih razvojnih projektov in v preverjanju projektov
pospeevanja gospodarskega razvoja (investicij in dravnih pomoèi) z vidika vplivov
na okolje. Predvsem v podjetnikem sektorju bi lahko zmanjali onesnaenost okolja
z izkorièanjem instituta dravnih pomoèi, ki omogoèa dodeljevanje pomoèi
tehnolokemu posodabljanju opreme za zmanjevanje porabe energije in osvojitvi
okoljevarstvenih standardov, ter proizvodnjam, ki se ukvarjajo z reciklao. Pri drugih
investicijskih podjetnikih projektih, ki so financirani tudi z javnofinanènimi sredstvi,
pa bi prav lahko uveljavili naèelo omejevanja (nefinanciranja) investicij v tako
imenovane umazane in energetsko intenzivne industrije.
Socialni razvoj je z industrijsko politiko posredno povezan predvsem preko
aktiviranja delovno sposobnega prebivalstva106. Vkljuèenost prebivalstva v aktivnost
pa bi morala biti vija, ker sedanja stopnja vkljuèenosti ni prispevala k zmanjanju
tveganja revèine. Da ne bi poveèevali javnofinanènega bremena delovno aktivnega
prebivalstva in s tem tudi znievali konkurenènosti gospodarstva, bi morali vse
spremembe v sistemih socialne varnosti naèrtovati in izvesti tako, da z njimi skupnega
delea javnih sredstev za socialno varnost ne bi poveèevali. V financiranje bi morali
organizirano in nediskriminatorno vkljuèiti tudi dodatna zasebna sredstva. S tem bi
se poveèale monosti, da dohodkovno sposobno prebivalstvo samo bolje poskrbi za
lastno socialno varnost.

Celovitost in transparentnost politike
e v preteklem Poroèilu smo zapisali, da potrebuje Slovenija industrijsko politiko
z jasno doloèenimi cilji, usmeritvami ter razdelavami po prioritetnih programih
in podprogramih ter po ukrepih in instrumentih. K zmanjanju neskladja med
razliènimi usmeritvami in dejansko alokacijo sredstev za razvojne namene naj bi
prispeval Dravni razvojni program (DRP) kot izvedbeni dokument SGRS, ki je
bil preliminarno sprejet e v letu 2001. Njegova vrednost je, da vsebuje konkretne
medresorske programe, ki so finanèno ovrednoteni in v delu, kjer se predvideva
financiranje iz javnih sredstev107, usklajeni s sprejetim dravnim proraèunom. Ob
pripravi DRP se je izoblikoval tudi naèin njegove koordinacije prek Sveta za
strukturno politiko, zaèete so bile priprave za spremljanje njegovega izvajanja,
poskuale so se izvesti tudi horizontalne uskladitve s pomoèjo strateke presoje
vplivov na okolje in zdravje in zunanje predhodne presoje izvedljivosti. ibkost
programa je v tem, da je v opredelitvi prednostnih nalog vsaj toliko kot iz SGRS
izhajal iz strukture virov financiranja EU. Na njegovi podlagi se je za potrebe
vkljuèevanja Slovenije v evropske strukturne sklade pripravljal Enotni programski
dokument (EDP), kar predstavlja oenje vsebine DRP in krèenje predvidenih
sredstev glede na izid pogajanj z EU. EDP tako ne bo vkljuèeval vseh razvojno

106

Delovna aktivnost prebivalstva je v Sloveniji nekoliko nija kot v EU (2001, Slovenija 63.8%, EU 64.1%),
vendar se je v zadnjem letu (2001) v primerjavi z letom poprej poveèala za eno odstotno toèko (Strukturni
indikator, SURS).

107

Pri predvidenem javnofinanènem financiranju izhajajo programi le iz odhodkovne strani dravnega proraèuna,
ne upotevajo pa virov dravnih skladov. Prav tako pri programih, kjer se javnofinanèna pomoè obravnava po
kriterijih dravnih pomoèi, niso upotevani drugi instrumenti pomoèi, ki predstavljajo okoli tretjine vseh dravnih
pomoèi.
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pomembnih programov, po drugi strani pa bo vkljuèeval tudi nekatere druge, ki so
z vidika razvoja manj pomembni, vendar se sofinancirajo iz evropskih sredstev.
Nadaljevanje priprave DRP je z vidika celovitosti dravne razvojne politike (kar
izhaja tudi iz toèke o naèrtovanju) nujna, saj bi dokument lahko predstavljal slovensko
industrijsko politiko in nadomestil sedanji predvsem formalni naèrt (in z vidika
nekaterih instrumentov dravnih pomoèi tudi nepopolni) razvojnih programov
dravnega proraèuna. Vsebinsko usklajevanje DRP bi bilo smiselno opraviti v okviru
Sveta za strukturno politiko, kjer bi se lahko vsebinske prioritete uskladile tudi s
finanènim razrezom, pri èemer bi bila skupna viina sredstev skladna s predvideno
v proraèunu in v drugih izkazih in bilancah javnih financ. Tak DRP bi moral biti
tudi tekoèe spremljan glede izvrevanja in uèinkov; z istim informacijskim sistemom
bi morali zajeti tudi vse velike dravne investicije in vse dravne pomoèi, tudi èe
niso del DRP. Vsi drugi razvojni programi (regionalni, sektorski, evropski) bi
morali biti vsebinsko in finanèno usklajeni z DRP in mu biti podrejeni. S prenosom
vodenja Sveta za strukturno politiko na ministrico za regionalni razvoj je bil storjen
korak, ki bo omogoèil uèinkoviteje medresorsko usklajevanje DRP.

7.2. Makroekonomska politika
Razmeroma ugodni gospodarski rezultati v preteklih letih so bili doseeni ob
poruenju nekaterih makroekonomskih ravnovesij, ki se najizraziteje kaejo na
cenovnem in javnofinanènem podroèju in so v veliki meri tudi posledica prepoèasnih
oziroma nedokonèanih strukturnih reform. Za doseganje in ohranjanje stabilnih
okvirov bo poleg pospeenega izvajanja strukturnih reform potrebno poveèati tudi
omejevalnost nekaterih makroekonomskih politik. V nasprotnem primeru bi se ta
neravnovesja nadaljevala oziroma e poglobila, kar bi postalo resen omejevalni
dejavnik za realizacijo ciljev SGRS.

Analiza kazalnikov makroekonomske stabilnosti in ugotovitve Jesenskega poroèila
2002 (UMAR, 2002) opozarjajo na odmike od srednjeroènega makroekonomskega
scenarija SGRS (UMAR, 2001). V strukturi rasti BDP je zlasti v letih 2001 in
2002 prilo do sprememb (niji dele investicij v BDP, spremembe v strukturi porabe
razpololjivega dohodka), ki bodo skupaj z zamikom oivljanja izvoznih trgov in
gospodarske rasti v letu 2003 vplivali na dinamiko oivljanja gospodarske rasti po
letu 2004 in uresnièevanje scenarija rasti BDP iz SGRS. Kljub razmeroma moènim
vplivom dejavnikov mednarodnega okolja so nedokonèane strukturne reforme, ki
vplivajo na kakovost strukture izvoza in usmerjanje prihrankov v produktivne
nalobe, poglavitni dejavnik za odstopanje od tega scenarija, ki je v letih 2005 in
2006 predvidel realno rast BDP med 5.3% in 5.7%. Trend povievanja gospodarske
rasti, predviden s SGRS, naj bi se torej uresnièeval poèasneje, kar se bo odraalo na
kasnejem dvigu gospodarske rasti na srednjeroèno vijo raven.
Ohranjanje inflacije na razmeroma visoki ravni in analiza dejavnikov, ki so na to
vplivali, opozarjata na nujnost usklajenega izvajanja restriktivnejih ukrepov denarne
oziroma teèajne, cenovne in fiskalne politike za hitreje znianje inflacije. Vlada je
januarja 2003 sprejela naèrt nadzorovanih cen v letu 2003, v skladu s katerim rast
nadzorovanih cen v letu 2003 ne bo presegla slone ravni inflacije (5.1%), ter sklep
o restriktivneji politiki davènih sprememb, ki imajo vpliv na inflacijo. Ob
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zmanjanju prispevka reguliranih cen k inflaciji na eni in predpostavki zaostajanja
plaè za rastjo produktivnosti dela na drugi strani (ki izhaja iz sprejetih dogovorov o
plaèni politiki za zasebni in javni sektor za leto 2003) bosta denarna politika in
politika deviznega teèaja postali poglavitna vzvoda za znianje inflacije na raven,
primerljivo z dravami EU. Restriktivneja teèajna politika, ki bi temeljila na
poèasneji ciljni rasti nominalnega teèaja, je zato nujni element usklajene kombinacije
ekonomskih politik, usmerjenih k hitrejemu znievanju inflacije, in bi prispevala
tudi k znievanju rasti denarnih agregatov ter posredno tudi k znievanju razlik
med tujimi in domaèimi obrestnimi merami, ki so velikokrat odvisne od prièakovane
inflacije. Restriktivneje politike bi zatorej vplivale tudi na znianje inflacijskih
prièakovanj gospodarskih subjektov, ki vplivajo na oblikovanje prostih cen in
obrestnih mer, na oblikovanje zahtev po zvievanju neposredno ali posredno
nadzorovanih cen in na oblikovanje zahtev v okviru kolektivnih pogajanj. K
hitrejemu znievanju inflacije bo prispevala tudi odprava indeksacije obrestnih
mer s TOM, saj se bo tako zmanjala inertnost inflacije. Prvi korak za odpravo
indeksacije na finanènem podroèju je bila z zakonom doloèena odprava TOM-a iz
vseh novih pogodbenih razmerij za posle do enega leta, ki je zaèela veljati julija
2002. Odprava indeksacije za kratkoroène posle ni poviala nominalnih obrestnih
mer, zato so nekatare banke v drugi polovici lanskega in zaèetku letonjega leta
zaèele uvajati nominalizem tudi pri sklepanju novih pogodbenih razmerij za
dolgoroène posle ter prièele tudi same iskati mone reitve za referenèno obrestno
mero. Pomemben premik v odpravi indeksacije je tudi prilagajanje strukture dolga
oje opredeljene drave v smeri fiksne obrestne mere in nominalizma, ki se bo
nadaljevalo tudi letos in v prihodnjih letih. Umiritev inflacijskih prièakovanj in
znianje inflacije v letu 2003 bi ob ohranjanju primerno restriktivnih makroekonomskih politik ter ob nadaljevanju strukturnih reform, predvsem v infrastrukturnih
sektorjih, na finanènem podroèju (predvsem glede uporabe indeksacijskih
mehanizmov in delovanja finanènih trgov) ter na podroèju fleksibilnosti trga delovne
sile omogoèilo znianje inflacije na raven med 4 in 4.5% v letu 2004, ko se predvideva
vstop v EU in do konca leta tudi vkljuèitev v evropski teèajni mehanizem. Inflacija
naj bi se tako letos in v prihodnjem letu postopno znievala, kljub temu pa bo ob
predvidenem datumu vstopa v ERM2 e presegala raven, ki je doloèena z
maastrichtskimi kriteriji (to je 1.5 odstotne toèke nad povpreèjem treh drav èlanic
z najnijo stopnjo inflacije). Takna napoved upoteva oceno uèinkov razliène rasti
produktivnosti (Balassa-Samuelsonov uèinek, Pomladansko poroèilo 2001, UMAR),
zaradi katerih se ohranja razlika med domaèo in »evropsko« inflacijo. Glede na
trende produktivnosti v menjalnih in nemenjalnih sektorjih bo Balassa-Samuelsonov
uèinek k inflaciji v naslednjih letih po nai oceni prispeval 1 do 2 odstotni toèki.
Osnovna strateka usmeritev javnofinanène politike je prestrukturiranje
javnofinanènih odhodkov in prihodkov, ki bo spodbudno vplivalo na konkurenènost
gospodarstva in bo v srednjeroènem obdobju omogoèilo tudi postopno uravnoveenje
javnih financ brez poveèanja delea javnofinanènih prihodkov v BDP. Fiskalna
politika skua ta cilj doseèi s ciljanjem proraèunskega primanjkljaja, kar pa vodi v
razmerah upoèasnjene gospodarske rasti v pritiske na povianje davènih obremenitev
in/ali omejevanje proraèunskih odhodkov. Dosedanja povianja posrednih davkov
so delovala inflacijsko, omejevanje proraèunskih odhodkov pa zaradi njihove
strukturne nefleksibilnosti poveèini temelji na znievanju investicijskih izdatkov,
kar na gospodarsko aktivnost deluje prociklièno. V primeru poslabanih gospodarskih
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razmer bi bilo zaradi monega dolgotrajnejega vpliva na raven gospodarske
aktivnosti in raven cen zato smiselno dopustiti poveèanje cikliènega primanjkljaja
dravnega proraèuna. To bi bilo mono doseèi z dopustitvijo avtomatiènega
fiskalnega stabilizatorja108, katerega delovanje pa je v Sloveniji omejeno zaradi strogo
omejene monosti povianja zakonsko doloèene viine primanjkljaja. Opustitev
ciljanja proraèunskega primanjkljaja in postavitev strogih kvantitativnih meril glede
viine javnofinanènih odhodkov v primerjavi z BDP (sidranje) bi bila zato
ustrezneja reitev, ki pa bi hkrati vkljuèila tudi prestrukturiranje javnofinanènih
odhodkov v smeri krepitve razvojnih dejavnikov.
Ohranjanje javnofinanènega primanjkljaja v letu 2002 in vzroki zanj so e bolj
poudarili potrebo po zagotavljanju èimbolj stabilnih virov financiranja in nujnost
prestrukturiranja javnofinanènih odhodkov. Usmeritev fiskalne politike, opredeljena
v Proraèunskem memorandumu za leti 2003 in 2004, je nadaljnje prestrukturiranje
javnofinanènih virov tako, da se bo poveèevala davèna zmogljivost, ne da bi se zato
poveèevala davèna obremenitev dela. Davèna politika izhaja predvsem iz prenove
neposrednih davkov, to je davka od dohodkov pravnih oseb, kjer je bila zaradi
tevilnih davènih oprostitev efektivna davèna stopnja bistveno nija od veljavne
davène stopnje, dohodnine in davka na nepremiènine. Spremenjeni zakon o davku
od dohodkov pravnih oseb je bil e sprejet v letu 2002, ostala zakona, ki bosta
podprla davène spremembe, bosta predvidoma zaèela veljati leta 2004. Z njuno
uveljavitvijo se bo nekoliko spremenila struktura javnofinanènih prihodkov, tako
da se bodo med neposrednimi davki poveèali prihodki od davka od dohodkov pravnih
oseb, zmanjali pa prihodki od dohodnine. Da bi dosegli obvladljivi javno finanèni
poloaj ter omejevali dele javnofinanènih izdatkov v BDP in s tem tudi vlogo
drave v gospodarstvu, je v naslednjih letih odloèilnega pomena tudi znianje realnih
stopenj rasti javno finanènih izdatkov in njihovo prestrukturiranje. V tej smeri je
kljuènega pomena uresnièevanje ukrepov fiskalne politike na podroèju javnofinanènih odhodkov, ki predvidevajo109: selektivno in jasno doloèanje prednostnih programov, kjer naj bi se okrepila vloga Sveta za strukturno politiko, varèevanje z javnofinanènimi sredstvi z revizijo strokovnih in s tehnièno-tehnolokimi standardi pri
proraèunskih uporabnikih, preverba ekonomske upravièenosti izdatkov, uveljavljanje
boljega in pronejega upravljanja èlovekih virov ter omejitvena politika zaposlovanja in stimulativno napredovanje v dravni upravi, prenova javnih podjetij in
javnih gospodarskih slub (poslovanje po ekonomskih merilih, postopna privatizacija, veèje vkljuèevanje institucionalnih investitorjev v financiranje infrastrukturnih
objektov na podlagi koncesionirane oddaje del), zmanjevanje javnega dolga in
strokov njegovega vraèanja.
Politika zadolevanja ter upravljanja javnega dolga v letih 2003 in 2004, skladno s
ciljem zmanjevanja javnega dolga in strokov njegovega vraèanja, temelji na uporabi
kupnine od prodaje delea NLB, ki predstavlja kombinirani pristop postopnih
predèasnih odplaèil dolgov in zamenjav doloèenega dela portfelja z novimi, cenejimi
108

Uèinek avtomatiènega fisklanega stabilizatorja na gospodarsko aktivnost je proticiklièen, saj v omejenem obsegu
omogoèa samodejno izravnavanje cikliènih gibanj, kar je srednjeroèno pomembno tudi z vidika uravnoteenja
javnih financ. Dejanski uèinek avtomatiènih stabilizatorjev na javnofinanèni saldo in na nihanje gospodarske
aktivnosti pa je odvisen od davènega sistema in predpisov, ki urejajo socialne transferje.
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Proraèunski memorandum za leti 2003 in 2004.
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instrumenti ter tej dinamiki skladne vezave prostih sredstev pri Banki Slovenije.
Pod pogojem ohranjanja vzdrnega proraèunskega primanjkljaja pomeni takna
politika znievanje delea dolga oje opredeljene drave glede na BDP in ugodni
uèinek na raven domaèih obrestnih mer.
Za veèjo preglednost plaè v javnem sektorju, ki predstavljajo pomemben del
javnofinanènih odhodkov, je bil v zaèetku leta 2002 sprejet Zakona o sistemu plaè
v javnem sektorju, ki bo stopil v veljavo 1. januarja leta 2004. S tem zakonom se
uvaja bolj centraliziran sistem oblikovanja plaè v javnem sektorju, ki ne bo dopuèal
parcialnih poveèanj plaè, bo pa omogoèil veèjo fleksibilnost plaènega sistema v
smeri tesnejega povezovanja plaè z uèinkovitostjo na delovnem mestu. Pod
predpostavko znianja inflacije na raven med 4 in 4.5% v letu 2004 bi bilo na podroèju
plaène politike, predvsem za nadaljnje znievanje inflacije, potrebno tudi
preoblikovati sedanjo formulo indeksacije plaè v javnem sektorju. Dogovor o politiki
plaè za obdobje 2002-2004 za leto 2004 e napoveduje spremembo usklajevalnega
mehanizma za zasebni sektor. V socialnem sporazumu za obdobje od leta 2003 do
leta 2005 pa bo potrebno e podrobneje opredeliti izvedbo tega mehanizma, ki naj
bi poleg gibanja cen ivljenjskih potrebèin vseboval e nove kriterije.
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SEZNAM INDIKATORJEV
SINTEZNI INDIKATORJI RAZVOJA:

ï
ï
ï
ï
ï

Bruto domaèi proizvod na prebivalca po kupni moèi
Indeks èlovekovega razvoja
Indeks pristnega varèevanja
Indeks nacionalne konkurenènosti po WEF
Medregionalne variacije v stopnji brezposelnosti

GOSPODARSKI RAZVOJ:
Makroekonomska stabilnost

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Realna rast bruto domaèega proizvoda
Inflacija
Stopnja brezposelnosti
Stopnja zaposlenosti s
Javnofinanèno ravnovesje
Plaèilnobilanèno ravnovesje
Zunanji dolg
Dolg ire opredeljene drave
Deelno tveganje

Na znanju temeljeèa druba

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Povpreèno tevilo let olanja delovno aktivnih
Dele prebivalstva s konèano srednjo olo
Raba interneta
Varni streniki
tevilo raziskovalcev na tisoè aktivnih prebivalcev
Dele inovativnih podjetij v predelovalnih dejavnostih
Bruto domaèi izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost

Konkurenènost gospodarstva

ï
ï
ï
ï
ï

Produktivnost dela
Stroki dela na enoto proizvoda
Trni dele
Faktorska struktura blagovnega izvoza
Dele investicij v bruto domaèem proizvodu

UMAR
105

ï
ï
ï
ï

Poro~ilo o razvoju 2003
Analiti~na priloga - Indikatorji

Neposredne tuje investicije
Bilanèna vsota bank
Zavarovalne premije
Trna kapitalizacija

Razvojna vloga drave

ï
ï

Javnofinanèni odhodki
Dravne pomoèi

OKOLJSKI RAZVOJ:

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

Indeks okoljskih dosekov po WEF
Energetska intenzivnost
Dele umazanih industrij v predelovalnih dejavnostih
Dele cestnega v blagovnem prometu
Poraba mineralnih gnojil na enoto kmetijskih zemljiè
Ekoloko kmetijstvo
Dele porabe obnovljivih virov
Intenzivnost poseka lesa

SOCIALNI RAZVOJ:

ï
ï
ï
ï

Prièakovana ivljenjska doba
Umrljivost dojenèkov
Prebivalstvo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih èlanov
Tveganje revèine
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BDP na prebivalca po kupni mo~i
Eurostat je decembra 2002 objavil revizijo indikatorja BDP na prebivalca po kupni
moèi za leti 2000 in 2001. Zaradi èasovno neusklajenega uvajanja ESA95 po posameznih
dravah so podatki BDP po kupni moèi od leta 1995 do leta 20001 popaèeni oz.
neprimerljivi. Leta pred 2000 tako vkljuèujejo mnoico manjih ali veèjih prelomov
èasovnih serij, ki onemogoèajo popolno primerljivost v èasu ali celo med dravami v
istem letu. Za veèino udeleenk evropskega primerjalnega programa (ECP)2 je leto 2000
prvo, v katerem so PPP (paritete kupne moèi) utei vzete iz nacionalnih raèunov po
metodologiji ESA95. Zaradi revizije podatkov med dravami ni prilo do bistvenih
sprememb v primerjavi s povpreèjem EU, veèje pa so bile spremembe med posameznimi
dravami (bolj kot kdajkoli prej sta se po vrednosti indikatorja pribliali Anglija in
Nemèija).
Eurostat je drave po indeksu obsega BDP na prebivalca po kupni moèi po predhodnih
podatkih za leto 2001 razvrstil v est skupin: skupina I (≥125% povpreèja EU): Norveka
in Luksemburg; skupina II (≥110% in <125% povpreèja EU): Avstrija, Islandija,
Nizozemska, Danska, vica in Irska; skupina III (≥90% in <110% povpreèja EU):
vedska, Italija, Francija, Anglija, Nemèija, Finska in Belgija; skupina IV (≥75% in
<90% povpreèja EU): panija; skupina V (≥50% in <75% povpreèja EU): Madarska,
Èeka, Grèija, Slovenija, Portugalska in Ciper; skupina VI (<50% povpreèja EU):
Turèija, Romunija, Bolgarija, Latvija, Litva, Estonija, Poljska in Slovaka. Slovenija se
je torej znala v skupini drav skupaj z najmanj razvitima èlanicama EU, Grèijo in
Portugalsko, v primerjavi z obema pa je v zadnjem letu (2001) tudi precej izboljala
svoj poloaj. V letu 2000 sta namreè Slovenija in Grèija po BDP per capita po kupni
moèi dosegali 67%, Portugalska pa 70% evropskega povpreèja. V letu 2001 je Portugalska
zmanjala svoj zaostanek za povpreèjem EU za 1 odstotno toèko (71%), Slovenija je
pridobila 3 odstotne toèke (70%), Grèija pa je zaostanek celo poveèala za 3 odstotne
toèke (64%). Med letoma 2000 in 2001 se je tako zmanjal razvojni zaostanek Slovenije
za povpreèjem EU (od 67% na 70% povpreèja EU). Premostitev tega zaostanka je ena
od stratekih usmeritev Slovenije in bo v prihodnje zahtevala nadaljnjo pospeitev rasti
produktivnosti slovenskega gospodarstva.
Po revidiranih podatkih BDP po kupni moèi na prebivalca za leto 2000 se je glede na
prejnje objave precej spremenilo razmerje med Ciprom kot najbolj razvito kandidatko
za èlanstvo v EU in Slovenijo, ki se je zmanjalo od 82% : 72% na 74% : 70%. Slovenija
po predhodnih podatkih za leto 2001 s 70% povpreèja EU ostaja v skupini kandidatk
za èlanstvo v EU e vedno na drugem mestu in od Cipra, ki je najbolj razvit, zaostaja le
e za 4 odstotne toèke. V skupini drav, kandidatk za èlanstvo v EU, sta razen Cipra svoj
poloaj glede na povpreèje EU poslabali e Bolgarija in Turèija, ki z Romunijo sodita
med najmanj razvite kandidatke za vstop v EU. Najbolj, za tiri odstotne toèke, je med
letoma 2000 in 2001 zaostanek za evropskim povpreèjem zmanjala Madarska (od
49% na 53% povpreèja EU).

1

Revizijo paritet kupne moèi (PPP) za leta 1995-2000 naj bi udeleenke evropskega primerjalnega programa opravile v letu
2003.

2

Statistièni urad RS sodeluje v mednarodnem programu primerjave bruto domaèega proizvoda po kupni moèi in ravni cen med
dravami. Program je v mednarodnem okviru znan pod kratiènim imenom ICP (International Comparison Programme), v
Evropi pa kot ECP (European Comparison Programme). Evropska primerjava poteka v organizaciji mednarodnih institucij
(EUROSTAT, OECD, ECE-UN) ter avstrijskega statistiènega urada (ASCO). Vseevropsko primerjavo izvajajo praviloma vsaka
tri leta, saj sama izvedba raziskave za doloèeno leto traja dve do tri leta.
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Tabela: Indeks ravni cen in indeks obsega BDP na prebivalca po kupni moči (PPS1), pri
kandidatkah z a članstvo v EU v primerjavi s povprečjem EU (EU-15=100) z a leti 2000 in 2001
2000 (končni podatek)
Indeks ravni cen,
EU-15=100
EU-15
Bolgarija (BG)
Ciper (CY)
Češka republika (CH)
Estonija (EE)
Madžarska (HU)
Latvija (LV)
Litva (LT)
Poljska (PL)
Romunija (RO)
Slovaška republika (SK)
Slovenija (SL)
Turčija (TR)
Kandidatke za članstvo v EU-132

100
29
81
43
45
44
47
43
50
34
38
65
56
49

2001 (predhodni podatek)

BDP na prebivalca
po kupni moči,
EU-15=100
100
25
75
56
40
49
31
36
40
23
46
67
25
33

Indeks ravni cen,
EU-15=100
100
34
85
45
49
46
47
43
56
36
39
65
45
42

BDP na prebivalca
po kupni moči,
EU-15=100
100
24
74
59
40
53
33
38
40
24
47
70
23
33

Vir: EUROSTAT, Statistics in focus , Theme 2-56/2002.
Opombi: 1PPS je umetna splošna referenčna valuta, ki se uporablja v EU za izražanje obsega ekonomskih agregatov za primerjave v prostoru. Obseg ekonomskih
agregatov v PPS dobimo z deljenjem njihovih originalnih vrednosti v nacionalni valuti in pripadajočih PPP (valutni pretvorniki, ki eliminirajo efekt različnih nivojev cen),
2
brez Malte, ker še nima usklajenih nacionalnih računov z ESA95. Uskladitev predvidevajo poleti 2003.

Slika: BDP na prebivalca po kupni moèi v dravah kandidatkah za èlanstvo v EU v letu 2001
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Vir: Eurostat, predhodni podatki.
Opomba: *brez Malte; Pristopne drave so kandidatke za èlanstvo v EU, ki bodo vstopile v EU v letu 2004 (brez Bolgarije, Romunije in Turèije). CC-13 - kandidatke
za èlanstvo v EU (brez Malte), Bolgarija (BG), Ciper (CY), Èeka (CZ), Estonija (EE), Madarska (HU), Latvija (LV), Litva (LT), Poljska (PL), Romunija (RO),
Slovaka (SK), Slovenija (SI), Turèija (TR), Grèija (EL).
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Indeks ~lovekovega razvoja
Kazalci, ki sestavljajo indeks èlovekovega razvoja (HDI), se v enem letu bistveno ne
spremenijo. Èe pa v dravi ni velikih socialnih in ekonomskih sprememb in neugodnih
socialnih uèinkov neustrezno zasnovanih politik, tudi v nekaj letih ni opaziti velikih
sprememb. Primerjava vrednosti in uvrstitev Slovenije glede na HDI tako kae, da se
vrednost indeksa in mesto Slovenije od leta 1992 dalje (ko je na voljo prvi preraèun za
Slovenijo) kljub metodolokim spremembam1 poèasi in postopoma, a vztrajno izboljujeta
(gl. Graf 1). K razmeroma hitri rasti HDI sta v devetdesetih prispevala predvsem rast
bruto domaèega proizvoda in poveèanje bruto vpisnega koliènika (glej tabelo). Èeprav
se kontinuirano izboljuje, pa je bil vpliv sprememb prièakovane doline ivljenja na
celoten indeks nekoliko manji.
Najnoveji izraèun indeksa èlovekovega razvoja za leto 2000 (zadnji razpololjivi podatki
OZN) prinaa le majhno razliko v vrednosti indeksa glede na prejnje leto, ne pa tudi v
uvrstitvi. Slovenija se namreè ponovno uvrsti na 29. mesto, a tokrat med 173-imi
dravami. Tako Slovenija tudi v letu 2000 ostaja med dravami z visoko stopnjo
èlovekovega razvoja.
Tudi v letu 2000 se Slovenija najvije uvrsti po indeksu bruto vpisnega koliènika  na
23. mesto; po indeksu BDP ostaja na 30. mestu, med Portugalsko in Malto (od
tranzicijskih drav se ji z 38. mestom najbolj priblia Èeka), po indeksu prièakovane
doline ivljenja pa e vedno najbolj zaostaja  uvrsti se na 34. mesto, e vedno med
Portugalsko in Èilom (vse druge drave, kandidatke za vstop v EU, zaostajajo za
Slovenijo). Èeprav se vrednost indeksa èlovekovega razvoja poveèuje, v svetovnem
merilu Slovenija torej najbolj zaostaja ravno po sintetiènem kazalcu zdravja.
Indeks èlovekovega razvoja sam po sebi e ni sinonim razvoja. Èlovekov/drubeni razvoj
je namreè obseneji in kompleksneji od kvantificiranih dimenzij, ki ga doloèajo. Zato
ostaja indeks le poskus zajetja in primerjave teh kljuènih dimenzij. Zgolj na osnovi v
indeksu zajetih kazalnikov pa lahko zakljuèimo, da poloaj Slovenije kot celote ostaja
relativno ugoden. Postopno in vztrajno izboljevanje vrednosti kae na poèasen, a ustaljen
in pozitiven razvojni trend zajetih dimenzij/kazalnikov, kar je obenem tudi eden od
ciljev Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Tako po HDI kot po vrednosti njegovih
komponent se namreè vztrajno blia maksimalni vrednosti. Kljub temu pa Slovenija po
kljuènih dimenzijah ostaja oddaljena od tako doloèene toèke maksimalne drubene
razvitosti (=1), ki so se ji tudi v letu 2000 najbolj pribliale Norveka, vedska in Kanada2.

1

Najveè sprememb je bilo na podroèju preraèunavanja indeksa BDP. Nova, zadnja formula tako temelji na
logaritmiranju vrednosti, zato se asimptota zaèenja relativno pozno, drave s srednje visokim dohodkom pa tako
ne ostajajo »prikrajane«.

2

Kanada je prva presegla vrednost HDI 0.9.
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Tabela: Vrednosti indeksa človekovega raz voja (HDI) in njegovih komponent z a Slovenijo v
obdobju 1995–2000

HDI
Rang v svetu (število zajetih držav)
Pričakovana dolžina življenja
Indeks
Bruto vpisni količnik

19951

19971

19981

19992

0.852

0.864

0.864

0.874

20002
0.879

28.

28. (174)

28. (174)

29. (162)

29. (173)

74.52

74.90

75.00

75.30

75.50

0.83

0.83

0.83

0.84

0.84

79.1

82.0

82.0

83.0

83.0

Indeks izobrazbe

0.924

0.93

0.93

0.94

0.94

BDP po kupni moči

12600

14000

14800

15977

17367

0.81

0.825

0.83

0.85

0.86

Indeks

Vir: (1999) Poročilo o človekovem razvoju - Slovenija 1999. Hanžek, M. (ur.). Ljubljana: UNDP, UMAR, str. 17. (2001) Poročilo o človekovem razvoju - Slovenija 20002001. Hanžek, M. (ur.). Ljubljana: UNDP, UMAR, str. 24. (1999–2002) Human Development Report. UNDP, Oxford University Press: New York, Oxford.
Opombe: 1preračuni UMAR, 2preračuni OZN.

Slika: Gibanje vrednosti indeksa èlovekovega razvoja in uvrstitev Slovenije v svetu v obdobju
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Indeks pristnega var~evanja
Trajnostna opredelitev Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006 (SGRS)
ekonomsko pomeni zahtevo po vsaj ohranjanju razvojnih prilonosti prihodnjih generacij
v primerjavi s sedanjimi. Prvi pogoj za to je ohranjanje zalog ekonomskih bogastev vsaj
v kolièini, èe ne tudi po kakovosti, to je po blaginjski donosnosti in raznolikosti iz njih
potencialno pridobljive blaginje (po okoljski, drubeni in gospodarski plati; glej indikator
Uravnoveenost ekonomskega razvoja). Trajnostno ièemo ravnovesje med ekonomskim
ustvarjanjem in unièevanjem - vsako troenje ekonomskih bogastev za zadovoljitev
potreb, ki ni obenem ponovno ustvarjanje ekonomskih bogastev, zato pomeni manjo
monost preivetvene sposobnosti posameznikov, naih skupnosti, drave in celega
planeta. Ekonomsko unièevanje (ekonomskih bogastev) je inverzna funkcija v ekonomski
napredek vgrajene èlovekove mentalnosti, in sicer bodisi tehnoloke, ki jo odseva
napredek znanja, ali sodelovalne, ki odseva sposobnost sodelovanja ekonomskih enot
pri razvrèanju prednostnih potreb in o morebitno potrebnih spremembah pravil uporabe
ekonomskih bogastev kot dveh temeljnih odloèitev za doloèitev smeri razvojnega
ukrepanja.
Z gospodarskim razvojem se nekatera ekonomska bogastva (preteno naravna) delno
res nepovratno unièujejo, obenem pa se druga, preteno gospodarska in drubena,
ustvarjajo in akumulirajo. Trajnostna razvojna paradigma zahteva, da nepovratno troenje
ekonomskih bogastev dolgoroèno vsaj ne presega njihovega nepovratnega ustvarjanja.
K slednjemu pa prispeva tudi gospodarski razvoj, npr. s kopièenjem relevantnega znanja,
z novoodkritimi zalogami naravnih bogastev ipd., zato je trajnostno gospodarsko pridelana
blaginja enako pomembna kot vse druge (ne za vsakogar, le za vse skupaj). Razmerje
med nepovratnim ekonomskim unièevanjem in ustvarjanjem se v razliènih dravah
moèno razlikuje, kar kae, da se drave trajnostno razlièno uspeno razvijajo: ene dosegajo
visok napredek in obenem e poveèujejo razvojne monosti prihodnjih generacij, tj.
zviujejo raven zalog ekonomskih bogastev, predvsem obnovljivih; druge pa so sicer
sposobne dosegati relativno visoko gospodarsko rast, a le zato, ker v sedanjost pretakajo
blaginjske potenciale prihodnjih generacij (oziroma zniujejo zalogo njim dosegljive
obnovljive blaginje). Gospodarske rasti na raèun rasti neplaèanih negativnih stranskih
uèinkov na okolje in drubo (kot sposobnost ekonomskega sodelovanja) ni teko doseèi,
dokler jo varuje pravni red in se rtve tega ne zavedajo, ali se negativnih uèinkov ne
znajo sistematièno ubraniti z zahtevo po sistemski zaèiti ali z nasprotovanjem.
Zaradi trajnostne podlage SGRS bi hoteli doseèi, da je Slovenija med dravami, ki
drijo vajeti ekonomskega razvoja (endogenost) v svojih rokah. Njen osnovni vidik so
zaloge ekonomskih bogastev, ki jih preuèujemo kot indikator spreminjanja sedanje
vrednosti celotnega toka prihodnje blaginje. Za leto 2000 se je vrednost indeksa
pristnega varèevanja za Slovenijo moèno izboljala zaradi e v lanskem poroèilu
najavljenega prièakovanega postopnega znievanja delea amortizacije v bruto domaèem
proizvodu (gl. Poroèilo o razvoju 2002, UMAR, str. 162). V letu 2000 je razmeroma
nizka vrednost nepovratnih skupnih okoljskih kod. Vseskozi naraèa le obseg presenih
emisij CO21 (glede na cilje Slovenije do Kjotskega protokola): Svetovna banka ocenjuje,
da so se od leta 1997 s tem povezane okoljske kode poveèale e za polovico in zdaj
presegajo 0.5% bruto domaèega proizvoda.

1

Emisije toplogrednih plinov so bile po oceni Eurostat v Sloveniji v letu 2000 za 8% viöje kot v letu 1990.
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Indeks pristnega varèevanja daje metodoloko zelo grobe informacije o teko merljivem
pojavu, zato ga je treba obravnavati v èim daljem obdobju. Letni podatki kaejo, da so
mone hitre in precej visoke spremembe indeksa, ki pa e ne morejo kazati sprememb
razvojnega vzorca. V povpreèju obdobja 19972000 je mednarodna razvrstitev Slovenije
slaba, in sicer na raèun vijega unièevanja ekonomskih bogastev kot v veèini drugih
drav, ki niso izvoznice nafte, oz. na raèun nijega ustvarjanja ekonomskih bogastev z
neto varèevanjem kot drugod. Predvsem je treba paziti, kaken je slovenski dolgoroèni
doseek v primerjavi z EU in s sosednjimi dravami, saj doma neizkorièena blaginja
najlaje odteka k tistim, s katerimi gospodarsko najveè sodeluje. e pred vstopom v
EU bi bilo zato potrebno to ekonomsko okolièino resno pretehtati in odgovoriti na
vpraanje, katere so slovenske strateke primerjalne razvojne prednosti in ibkosti v
primerjavi s sosednjimi dravami (vkljuèno z dravami nekdanje Jugoslavije in nemko
juno regijo Bavarsko) in seveda z dravami EU.
Slika: Indeks pristnega varèevanja v Sloveniji, skupini sosednjih drav in Evropski uniji v obodbju
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Vir: Svetovna banka: World Development Indicators; 1999:174-6; 2000:168-70; 2001:180-3; 2002:188-91.
Opomba: Sosednje drave vkljuèujejo Avstrijo, Italijo, Madarsko in Hrvako.
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Indeks nacionalne konkuren~nosti po WEF
Nacionalna konkurenènost Slovenije je bila po metodologiji Svetovnega gospodarskega foruma (WEF)
med 75-imi dravami prviè ocenjena za obdobje 20012002. Po indeksu sposobnosti rasti GCI1 je bila
takrat Slovenija z 31. mestom uvrèena v skupino drav z moènimi monostmi rasti (skupaj z Estonijo),
po indeksu mikroekonomske konkurenènosti (MICI2) pa je zasedla malce slabe, 32. mesto. Glede na
precejnje razhajanje med MICI in indikatorjem BDP per capita (26. mesto) se je uvrstila v skupino
drav, katerih nivo dohodka bi bil v prihodnosti nevzdren, èe ne bi dokonèale vseh temeljnih
mikroekonomskih reform (Argentina, Rusija).
Kot izhaja iz zadnjega poroèila WEF (20022003), se je v obdobju 2002-2003 nacionalna konkurenènost
Slovenije obèutno poveèala, najbolj na podroèju mikroekonomske konkurenènosti, izboljala pa se je
tudi sposobnost rasti v prihodnjem srednjeroènem obdobju. Med osemdesetimi ocenjevanimi dravami
se je tako po indeksu sposobnosti rasti GCI uvrstila tri mesta vie, na 28. mesto, po indeksu
mikroekonomske konkurenènosti MICI pa je uvrstitev izboljala kar za 5 mest (27. mesto) in se za
razliko od predhodnega ocenjevanega obdobja uvrstila celo mesto vie kot po GCI. Z zmanjanim
razkorakom med indeksom MICI in BDP per capita (25. mesto) prehaja Slovenija po oceni WEF postopno
iz skupine drav, kjer nedokonèane mikroekonomske reforme ogroajo dolgoroèno vzdrnost rasti, v
skupino drav, kjer doseeni mikroekonomski temelji predstavljajo pomemben (e ne popolnoma
izkorièen) potencial rasti. Primerjava z devetimi izbranimi dravami EU in kandidatkami za èlanstvo
v EU3 (gl. tudi tabelo) pokae, da je Slovenija v zadnjem letu zabeleila najveè pozitivnih premikov
konkurenènosti. V tej skupini drav je tako najobèutneje poviala vrednost GCI glede na povpreèno
vrednost GCI deseterice. Po tem indeksu je tako lani med kandidatkami za èlanstvo v EU zaostala le za
Estonijo (v obdobju 2001-2002 pa je bila pred nami tudi Madarska), glede na mikroekonomsko
konkurenènost pa je bila celo najvije uvrèena kandidatka za èlanstvo v EU (v obdobju 2001-2002 sta
bili med kandidatkami najbolji Estonija in Madarska).
Med tremi komponentami indeksa sposobnosti rasti GCI se je v zadnjem letu najbolj poveèala vrednost
indeksa javnih institucij (od 4.90 na 5.33), s tem pa se je moèno, kar za sedem mest, izboljala tudi
uvrstitev Slovenije po tem kriteriju (23. mesto). Vrednost indeksa za Slovenijo je tako v letu 2002 dosegla
kar 109% povpreène vrednosti indeksa izbrane deseterice drav (v letu 2001 100%). Relativno ugodne
rezultate (26. mesto) je Slovenija dosegla pri obeh komponentah indeksa javnih institucij (podindeks
pogodb in prava ter podindeks korupcije). Drugi dejavnik poveèanja konkurenène sposobnosti rasti je
tehnoloki. Absolutna vrednost tehnolokega indeksa se je sicer v zadnjem letu zmanjala (od 5.18 na
4.65), vendar pa je Slovenija na lestvici 80-ih drav kljub temu pridobila 5 mest (25. mesto), rahlo pa se
je izboljal tudi poloaj Slovenije glede na povpreène vrednosti desetih izbranih drav (od 99.7% povpreèja
deseterice v letu 2001 na 101.7% v letu 2002). Pri podindeksih tehnolokega indeksa nas najbolje uvrèa
inovacijski podindeks (24. mesto, 3.33), malo nije se uvrèamo pri podindeksu informacijskih in
komunikacijskih tehnologij (26. mesto, 5.08), najnije pa po podindeksu prenosa tehnologij (33. mesto,
4.50). Edino izrazito poslabanje glede sposobnosti rasti in poglobitev e lani izraene slabosti Slovenije
je WEF zabeleil pri indeksu makroekonomskega okolja, kjer je bila uvrstitev Slovenije nija kar za 11
mest (50. mesto, 3.95, v letu 2001 pa 4.02), nekoliko pa se je poslabal tudi poloaj Slovenije glede na
povpreèno vrednost deseterice drav (z 99.5% na 97.8%). Najbolj, za 8 mest, se je poslabala e tako
nizka uvrstitev Slovenije po podindeksu vladnega troenja (s 60. na 68. mesto oz. z 2.61 na 2.21), do
znianja konkurenènosti pa je prilo tudi na podroèju makroekonomske stabilnosti (premik z 32. na 35
mesto oz. s 4.41 na 4.36). V okviru indeksa makroekonomskega okolja se je izboljala le uvrstitev
Slovenije po podindeksu kreditnega ratinga (s 27. na 26. mesto oz. s 4.63 na 4.88).
Dejavniki GCI merijo osnovne pogoje za rast gospodarstva v prihodnjem srednjeroènem obdobju,
dejavniki mikroekonomske konkurenènosti MICI pa preverjajo temeljne pogoje, ki doloèajo vzdrnost
nivoja produktivnosti drave. Najveèji napredek na podroèju mikroekonomske konkurenènosti je bil v
letu 2002 doseen na podroèju kakovosti nacionalnega poslovnega okolja, ki ga doloèajo kakovost
proizvodnih faktorjev, povpraevanja, komplementarne dejavnosti ter okolièine za uèinkovito sodelovanje
in konkurencno med podjetji. Po tem podindeksu se je Slovenija glede na leto prej povzpela kar za osem
mest (115.7% povpreènega ranga deseterice, v letu 2001 86.6%). V zadnjem letu se je izboljala tudi
konkurenènost poslovanja in strategij podjetij (premik z 28. na 26. mesto), kjer smo dosegli 127.7%
povpreènega ranga obravnavane skupine drav (v letu 2001 128.2%).
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Tabela: Uvrstitev Slovenije v agregatnem indeksu nacionalne konkurenčnosti rasti (GCI) in
agregatnem indeksu tekoče konkurenčnosti (MICI) ter njunih podindeksih v primerjavi
z iz branimi članicami EU in iz branimi kandidatkami z a vstop v EU v l. 2000, 2001 in 2003
Agregatna indeksa
Poročilo WEF
2002–2003

Avstrijaa
Portugalskab
Estonijab
Slovenijab
Madžarskab
Grčijab
Italijaa
Č e ška b
Slovaškab
Poljskab

Sposobnost rasti
(GCI)
2002
r
v
18 4.93
23 4.87
26 4.73
28 4.64
29 4.63
38 4.32
39 4.31
40 4.26
49 4.02
51 3.98

Komponente sposobnosti rasti (GCI)

Mikroekonomska
konkurenčnost
(MICI)

2001
00
02
01
r
v
r
r
r
18 5.33
17
12 13*/11
36 31*/33
25 4.92
22
29 4.87 n
30 27*/28
27 32*/32
31 4.70 n
28 4.87
25
28 26*/27
43 43*/46
36 4.46
33
26 4.90
29
24 24*/23
37 4.41
31
35 35*/34
40 4.36
38
39 39*/40
41 4.30
34
41 41*/42

Tehnološki
Javn e
indeks
institucije

00*
02
r
r
23
13
13
28
14
n
25
n
32
21
30
33
39
24
34
20
34
36
41
36

01
02
r
r
11
16
21
25
8
28
23
30
30
21
44
38
37
31
20
50
53
29
61
35

Komponente CCI

Makroeko- Poslovanje Kakovost
nomsko & strategije nac. posl.
okolje
podjetij
okolja

01
02
r
r
23
15
40
25
46
29
50
30
49
26
47
40
27
27
59
53
38
64
54
41

01
r
26
35
43
39
38
32
23
49
64
50

02
r
12
41
36
26
29
47
18
34
43
46

01
02
r
r
11
12
32
38
32
28
27
28
29
33
51
41
13
24
41
34
40
57
45
55

01
r
13
29
26
35
25
42
24
33
36
40

Vir: The Global Competitiveness Report 2001-2002, WEF; Global Competitiveness Report 2002-2003; http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/; The World
Competitiveness Yearbook, 2002 IMD, Lausanne.
Opombe: n - država ni bila ocenjena; a - inovativno osrednje države, b - inovativno periferne države; r - rang, v - vrednost indeksa; 1posamezne komponente GCI so
sestavljene iz različno ponderiranih podindeksov, ki imajo različno vlogo glede na razvojno stopnjo države; *v zadnjem poročilu je indeks tekoče konkurenčnosti (CCI)
spremenjen v indeks mikroekonomske konkurenčnosti (MICI), ki je izračunan po nekoliko drugačni metodologiji (WEF za MICI objavlja le range). Zvezdica pomeni rang
CCI po stari metodologiji. Krepko poudarjena števila pomenijo izboljšanje konkurenčnosti države vsaj za tri mesta. Temna polja pomenijo padec konkurenčnosti države
vsaj za tri mesta.

Slika: Najpomembneje slabosti nacionalne konkurenènosti Slovenije po WEF v letu 2002
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Vir: The Global Competitiveness Report 2001-2002, WEF; Global Competitiveness Report 2002-2003.

1

Indeks GCI (Growth Competitiveness Index) meri sposobnost drave za rast v prihodnjem srednjeroènem obdobju (od 5 do 8
let). Veè o tem gl. metodoloki list indikatorja na www. gov.si/zmar/projekti/arr/arr-pr.html.

2

Indeks MICI (Microeconomic Competitiveness Index) (nadomeèa lanski CCI - Current Competitiveness Index) ocenjuje
monosti tekoèe stopnje produktivnosti drave. Veè o tem gl. metodoloki list indikatorja na www. gov.si/zmar/projekti/arr/arrpr.html.

3

V izbor drav smo vkljuèili kandidatke za èlanstvo v EU, ki mejijo z Zahodno Evropo (Madarska, Èeka, Slovaka, Poljska in
Estonija), èlanice EU, ki so najbolj podobne Sloveniji po gospodarski razvitosti, merjeni z BDP na prebivalca (Grèija in
Portugalska), ter regionalni sosedi - Avstrijo in Italijo.
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Medregionalne variacije v brezposelnosti
Med slovenskimi regijami obstajajo precejnje razlike v razvitosti, merjene s stopnjo
registrirane brezposelnosti, ki so se v obdobju 199720001 e nekoliko poveèale.
Predvsem je oèitna razlika med zahodno polovico drave, kjer je stopnja registrirane
brezposelnosti bistveno nija in pod slovenskim povpreèjem, ter vzhodnim delom, kjer
obièajno presega slovensko povpreèje. V letu 2001 se je stopnja registrirane
brezposelnosti glede na leto poprej zmanjala v vseh statistiènih regijah, razen v
Spodnjeposavski, kjer se je poveèala za 0.4 odstotne toèke. Najvijo brezposelnost je
ponovno zabeleila Podravska regija, ki je s 17.9% presegla slovensko povpreèje za 6.3
odstotne toèke. Nadpovpreèno stopnjo registrirane brezposelnosti so imele e Pomurska,
Zasavska, Spodnjeposavska in Savinjska regija. Tako kot v predhodnih letih je bila tudi
v letu 2001 najnija stopnja registrirane brezposelnosti v Goriki regiji, kjer ni dosegla
niti polovice slovenskega povpreèja, relativno nizko stopnjo brezposelnosti pa so imeli
e v Osrednjeslovenski, Gorenjski in Obalno-kraki regiji.
Èeprav so se stopnje brezposelnosti po regijah v letu 2001 zniale, se relativne razlike
med njimi niso zmanjale, temveè so se ponekod celo poveèale. V letu 2001 je svoj
poloaj glede na slovensko povpreèje najbolj poslabala Spodnjeposavska regija, odkloni
od povpreèja pa so se v negativno smer poveèali tudi pri vseh drugih regijah z
nadpovpreèno stopnjo registrirane brezposelnosti (Podravska, Pomurska, Savinjska in
Zasavska) ter v dveh regijah s podpovpreèno brezposelnostjo (Obalno-kraka in Koroka).
V omenjenih regijah se je torej stopnja registrirane brezposelnosti zmanjala manj kot v
slovenskem povpreèju. Razmerje med regijama z najnijo in najvijo stopnjo registrirane
brezposelnosti je v letu 2001 tako rahlo poraslo (z 1:3 v letu 2000 na 1:3.1 v letu 2001;
leta 1997 1:2.7). Poleg tega se je nekoliko poveèal tudi koeficient variacije v stopnji
brezposelnosti med regijami (s 30.46 v letu 2000 na 32.26 v letu 2001; leta 1997 26.6).
Trend poveèevanja medregionalnih razlik v stopnji registrirane brezposelnosti, znaèilen
za obodbje 1997-2000, se je torej nadaljeval tudi v letu 2001, kar je v nasprotju z
zastavljenimi cilji v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije.

1

Podatki o registrirani stopnji brezposelnosti so dosegljivi od leta 1997 dalje.
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Tabela: Stopnja registrirane brez poselnosti po regijah v obdobju od 1997 do 2001
Stopnja registrirane brez poselnosti, v%
1997

1998

1999

SLOVENIJA

14.4

14.5

13.6

12.2

11.6

Osrednjeslovenska

10.2

10.5

10.1

9.2

8.3

Obalno-kraška

11.0

10.6

10.1

9.2

9.0

Gorenjska

12.0

12.6

11.9

10.1

9.0

Goriška

2000

2001

9.6

9.2

7.7

6.2

5.8

16.1

16.7

15.3

13.6

13.5

Jugovzhodna Slovenija

14.0

12.0

11.7

10.8

9.9

Pomurska

17.8

18.7

18.2

17.2

16.7

Savinjska

Notranjsko-kraška

12.0

12.5

12.2

10.8

9.7

Podravska

22.4

22.0

20.6

18.7

17.9
10.2

Koroška

13.0

13.0

11.7

10.3

Spodnjeposavska

16.4

15.9

14.9

13.9

14.3

Zasavska

17.9

19.2

17.5

15.5

s14.7

Vir: SURS.

Slika: Stopnja registrirane brezposelnosti po slovenskih regijah v letih 1997 in 2001
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Realna rast bruto doma~ega proizvoda
Po visokih stopnjah gospodarske rasti v letih 1999 in 2000 (5.2 oziroma 4.6%) je realna
rast bruto domaèega proizvoda v letu 2001 znaala 3% in je bila najnija v zadnjih osmih
letih. Na upoèasnitev gospodarske rasti so vplivali notranji in zunanji dejavniki, na eni
strani predvsem krèenje investicijske aktivnosti, na drugi pa poslabanje gospodarskih razmer
v mednarodnem okolju. Realni padec investicijske potronje in zmanjanje zalog sta skupaj
negativno vplivala na rast bruto domaèega proizvoda. Kljub ohranjanju rasti uvoza na nizki
ravni je bil zaradi postopne upoèasnitve rasti izvoza neto prispevek menjave s tujino h
gospodarski rasti niji kot leto prej, vendar je k realni rasti bruto domaèega proizvoda
prispeval relativno veè. Realna rast bruto domaèega proizvoda je tako tudi v tem letu preteno
temeljila na poveèanju izvoza in ne na rasti domaèega troenja.
Statistièni urad RS je decembra 2002 objavil podatke o rasti bruto domaèega proizvoda v
tretjem èetrtletju 2002. V prvih devetih mesecih 2002 se je bruto domaèi proizvod na
medletni ravni poveèal za 2.9%, podatki za tretje èetrtletje pa potrjujejo predvidevanja iz
Jesenskega poroèila 2002 o zmernem izboljanju konjunkture v drugi polovici leta. Medletna
realna rast bruto domaèega proizvoda je znaala v tretjem èetrtletju 3.4% (v drugem 3.2%,
v prvem 2.2%), na postopno krepitev gospodarske rasti pa kaejo tudi desezonirani podatki,
saj je bila 1.3-odstotna èetrtletna rast v tretjem èetrtletju za 0.1 odstotne toèke vija kot v
drugem èetrtletju.
H gospodarski rasti sta v prvih devetih mesecih 2002 najveè prispevala rast investicij (obseg
investicij se poveèuje od zadnjega èetrtletja 2001) ter saldo menjave s tujino, predvsem
zaradi ohranjanja relativno visokih stopenj rasti izvoza, k èemur je prispeval predvsem
izvoz v drave nekdanje Jugoslavije, Cefte in nekdanje Sovjetske zveze. Èetrtletno gibanje
agregatov potronje v prvih treh èetrtletjih 2002 kae nekoliko skromneje premike v
smeri krepitve domaèe potronje v strukturi bruto domaèega proizvoda glede na
prièakovanja, in sicer zaradi e vedno razmeroma skromne rasti zasebne potronje, ki po
letu 1999 e ni zaèela hitreje ciklièno oivljati. Na proizvodni strani se je v tretjem èetrtletju
okrepila medletna rast dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, kjer je bila krepitev
rasti dodane vrednosti spodbujena z ivahno izvozno aktivnostjo, in v gradbenitvu, kjer je
bilo oivljanje po lanskem realnem upadanju predvsem posledica pospeene gradnje avtocest.
Medletna realna rast dodane vrednosti v vseh storitvenih dejavnostih se je v tretjem èetrtletju
nekoliko upoèasnila, izjema je le trgovina, kjer je bila krepitev rasti povezana z zmerno
krepitvijo rasti zasebne potronje in veèjo gradbeno aktivnostjo.
Zadnje srednjeroène projekcije makroekonomskih agregatov (Jesensko poroèilo 2002;
UMAR, 2002) kaejo, da bo trend povievanja gospodarske rasti v prihodnjih letih
poèasneji, kot je bilo predvideno v srednjeroènem makroekonomskem scenariju Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije 20012006 (za leti 2005 in 2006 je bila predvidena
gospodarska rast med 5.3% in 5.7%, jesenska napoved 2002 za ti dve leti se giblje med
4.5% in 4.7%). Med dejavniki za odstopanje navzdol so nedokonèane strukturne reforme
oziroma njihovo prepoèasno izvajanje, kar se odraa predvsem na relativno poèasnem
izboljevanju izvozne konkurenènosti in skromnejem obsegu investicij (zlasti v letih 2001
in 2002 je prilo do spremembe v strukturi rasti bruto domaèega proizvoda v smeri upadanja
delea investicij v bruto domaèem proizvodu). Po letu 2001 se je spremenila tudi struktura
porabe razpololjivega dohodka v korist hitreje rasti varèevanja od predvidene, kar je
vplivalo na nekoliko poèasneje ciklièno oivljanje zasebne potronje. Zaradi poèasnejega
oivljanja domaèe potronje in tudi vpliva manj ugodnih dejavnikov mednarodnega okolja
se je cikel oivljanja gospodarske rasti po upoèasnitvi leta 2001 nekoliko podaljal, kar bo
vplivalo tudi na kasneji dvig gospodarske rasti na srednjeroèno vijo raven.
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Tabela: Rast bruto domačega proiz voda (BDP) in njegovih osnovnih komponent v Sloveniji v letih
1996–2001, v %
Realne stopnje rasti v %

1996

1997

1998

1999

2000

2001

3.5

4.6

3.8

5.2

4.6

3.0

Izvoz blaga in storitev

3.6

11.6

6.7

1.7

12.7

6.2

Uvoz blaga in storitev

2.1

11.9

10.4

8.2

6.1

2.1

Zasebna potrošnja

2.0

2.8

3.3

6.0

0.8

1.7

Državna potrošnja

3.3

4.3

5.8

4.6

3.1

3.2

Bruto investicije

3.9

10.4

12.4

18.9

0.5

-3.7

8.9

11.6

11.3

19.1

0.2

-1.9

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (A-B)

1.1

-2.9

3.1

-2.1

-1.0

-2.1

Industrija (C-E)

1.5

6.2

4.1

2.7

7.8

4.1

13.2

7.7

4.6

15.8

2.8

-3.5

Bruto domači proizvod
Izdatkovna struktura BDP

Investicije v osnovna sredstva
Proizvodna struktura BDP

Gradbeništvo (F)
Storitve (G-O)

4.2

2.8

3.4

4.8

4.2

3.6

Pretežno tržne storitve (G-K)

4.2

2.8

3.2

4.6

4.0

3.5

Pretežno javne storitve (L-O)

4.3

5.7

3.7

5.1

4.6

3.9

Vir: SURS.
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Vir: SURS, preraèuni UMAR.

Revizija ocene bruto domaèega proizvoda za leti 2000 in 2001 - Statistièni urad Republike Slovenije (SURS) je 10.
marca 2003 objavil revizijo nacionalnih raèunov za leti 2000 in 2001 v tekoèih cenah na osnovi nove metodologije, za
leto 2001 pa tudi v cenah novega baznega leta 2000. Revidirana ocena bruto domaèega proizvoda (BDP) za leto 2000
v vrednosti 4,222 milijard SIT je za 4.6% vija od prejnje ocene (4,036 milijard SIT). Po revidiranih podatkih je
realna gospodarska rast v letu 2001 znaala 2.9% (po prejnji oceni v cenah 1995 3.0%).
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Inflacija
Postopno umirjanje rasti cen ivljenjskih potrebèin, ki se je prièelo po letu 1992, je
bilo rezultat kombinacije restriktivnih usmeritev ekonomskih politik ter hkratnega
uvajanja strukturnih reform, k njihovemu znianju na raven pod pet odstotkov v prvi
polovici leta 1999 pa so pripomogli tudi ugodni vplivi iz tujine, predvsem znianje cen
nafte. Upadanje inflacije je nato v drugi polovici leta prekinilo naraèanje cen primarnih
surovin na svetovnem trgu ter uvedba davka na dodano vrednost sredi leta, zaradi katerih
se je inflacija ponovno povzpela na raven osmih odstotkov. Hitreja rast cen se je
nadaljevala tudi v letu 2000, hkrati pa se je poveèalo njihovo nihanje, predvsem zaradi
sprememb na podroèju regulacije cen, ki so omogoèile hitreje prenose cen na tujih
trgih v domaèe cene. Inflacija se je prièela postopno umirjati v drugi polovici leta 2002,
vendar je ob koncu leta e vedno znaala 7.2%.
Ohranjanje inflacije na relativno visoki ravni je v zadnjih treh letih (20002002) predvsem
rezultat nedokonèanih strukturnih reform, povezanih z indeksacijo, strukturo in obsegom
javnofinanènih odhodkov ter poveèanjem uèinkovitosti oziroma prestrukturiranjem
menjalnega in nemenjalnega sektorja. Ob hkratnem poveèanju cenovnih pritiskov iz
tujine so rigidnosti, ki se zato ohranjajo v ekonomiji, privedle do neodzivnosti ekonomskih
politik, te pa so prièele povzroèati dodatne inflatorne pritiske.
Povianja troarin, ki so bila delno posledica usklajevanja z davènim sistemom drav
Evropske unije, hkrati pa so, ob ohranjanju visokega delea javnofinanènih odhodkov,
omogoèala vzdrevanje ciljnega proraèunskega primanjkljaja, so tako v letih od 2000
do 2002 k inflaciji prispevala 2.7 odstotne toèke. Poleg tega sta se v zaèetku leta 2002
poviali tudi stopnji davka na dodano vrednost, kar je k inflaciji prispevalo nadaljnjih
0.6 odstotne toèke. Tudi ukrepi denarne politike in politike deviznega teèaja so
prispevali k ohranjanju visoke ravni cen. Banka Slovenije je namreè kljub poveèanim
pritokom tujega denarja ohranjala politiko postopne depreciacije nominalnega teèaja
tolarja, ki je neposredno, preko vijih uvoznih cen, vplival na domaèe cene, posredno pa
se je poveèevala tudi kolièina denarja v obtoku. 4-odstotna depreciacija tolarja v letu
2002 je tako prispevala priblino polovico skupne rasti cen v tem letu. Prispevek
reguliranih cen k inflaciji se je v zadnjih treh letih ohranjal na ravni nad 20% letno,
zaradi hitreje rasti reguliranih cen od splone ravni cen pa je bila inflacija v tem obdobju
vija za 1.7 odstotne toèke. Hitreja rast reguliranih cen je bila posledica vijih svetovnih
cen nafte, ki se je odrazila na cenah motornih bencinov, ter reguliranih cen storitev, kjer
so izstopale cene komunalnih storitev, ki so se oblikovale na ravni obèin, ter
telekomunikacijske storitve. Skupaj pa so cene nafte kot najpomembneji zunanji dejavnik
inflacije k skupni rasti cen v posameznih mesecih (na medletni ravni) zadnjih treh let
prispevale do 28%.
V skladu s predvidevanji, izraenimi e v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije,
prièakujemo v prihodnjih letih, da se bo inflacija e naprej znievala, èeprav bo predvsem
zaradi nadaljevanja procesa realne konvergence e vedno vija kot v dravah Evropske
unije.
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Tabela: Rast cen ž ivljenjskih potrebščin v Slovenji in Evropski uniji v obdobju 1995–2001
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

9.0

9.0

8.8

6.5

8.0

8.9

7.0

7.2

7.1

8.0

8.5

5.6

7.8

8.8

6.2

6.4

15.9

12.2

9.8

9.3

8.8

9.2

9.6

9.4

Regulirane cene

10.0

8.4

16.9

11.1

10.4

16.0

10.5

9.2

Energija

8.2

5.6

20.9

13.2

11.0

18.9

6.7

5.5

11.4

10.6

12.4

8.6

9.6

12.0

17.0

14.7

np

7.2

6.4

5.0

4.1

6.9

7.4

6.9

2.1

1.5

0.9

1.7

2.6

2.0

2.3 z

Slovenija, medletne stopnje rasti v %:
Cene življenjskih potrebščin
Blago
Storitve

Drugo
Osnovna inflacija

Evropska unija1, medletne stopnje rasti, v %:
Cene življenjskih potrebščin (CPI)

2.5

Vir: SURS (cene življenjskih potrebščin), ocena UMAR (regulirane cene, osnovna inflacija); Eurostat (cene življenjskih potrebščin v EU).
Opombi: 1Evro območje; np - ni podatka, z - začasni podatek.

Slika: Primerjava rasti cen v EU z izbranimi kandidatkami za èlanstvo v EU
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Vir: Nacionalni statistièni uradi, Eurostat, EBRD.
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Stopnja brezposelnosti
Po nekajletni stagnaciji zaposlenosti in brezposelnosti v obdobju 1993-1998 je zaèelo tevilo
brezposelnih leta 1999 hkrati z rastjo zaposlenosti upadati. V letu 2002 pa se je upadanje tevila
brezposelnih oseb ob upoèasnjeni rasti zaposlenosti ustavilo. tevilo registriranih brezposelnih,
ki se je v obdobju 1993-1998 gibalo na ravni okrog 125 tisoè, stopnja registrirane brezposelnosti
pa med 14% in 14.5%, je do leta 2001 upadlo v povpreèju na nekaj manj kot 102 tisoè, stopnja
registrirane brezposelnosti pa na 11.6%. V letu 2002 se je tevilo registriranih brezposelnih v
povpreèju ponovno nekoliko poveèalo (na 102,635), ker pa se je poveèalo tudi tevilo formalno
delovno aktivnih, je povpreèna letna stopnja registrirane brezposelnosti ostala nespremenjena. tevilo
brezposelnih po anketi o delovni sili pa se je v letu 2002 v povpreèju znialo za 1.6% (na 62
tisoè), povpreèna stopnja anketne brezposelnosti pa je ostala nespremenjena: 6.4%. Sicer se je
tevilo brezposelnih po anketi o delovni sili v obdobju 1995-2000 gibalo na ravni okrog 70 tisoè
(stopnja anketne brezposelnosti med 7% in 8%) in se je ele v letu 2001 znialo na 63 tisoè oziroma
6.4% aktivnega prebivalstva. Brezposelnost, merjena po mednarodni metodologiji, je v Sloveniji
e ves èas, odkar jo merimo, nija od povpreèja EU in niha okrog povpreèja drav OECD.
tevilo registriranih brezposelnih se je v prvem polletju 2002 poveèalo predvsem zaradi veèjega
priliva oseb, ki so izgubile delo, v tretjem èetrtletju pa zaradi manjih odlivov v zaposlitev in èrtanj
iz evidence, ki so se v zadnjem èetrtletju ponovno poveèala. V novembru in decembru se je namreè
(v skladu z julijskimi spremembami zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti - UL t. 67/02) zaèel izvajati prepis oseb, ki so bile v registru brezposelnih prijavljene
na podlagi zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, v drugo evidenco1. Teh prepisov je
bilo do konca leta 5,702. tevilo brezposelnih se je do decembra tako znialo na 99,607, stopnja
registrirane brezposelnosti pa na 11.3%. Z upokojevanjem in drugimi èrtanji iz evidence se je dele
dolgotrajno brezposelnih znial od 58.9% v povpreèju leta 2001 na 54.5% v povpreèju leta 2002,
oziroma na 52.2% decembra 2002. Drugi strukturni problemi brezposelnosti se le poèasi zmanjujejo.
Obe stopnji brezposelnosti ensk (registrirana in anketna) ostajata e naprej precej viji od stopenj
brezposelnosti mokih, èeprav se je anketna stopnja nekoliko zmanjala, registrirana pa poveèala
(glej tabelo). Stopnja brezposelnosti mokih (registrirana in anketna) je bila v letu 2002 enaka kot v
letu 2001. Tudi brezposelnost mladih (v starosti 15-24 let) ostaja e naprej relativno visoka, vendar
gre pri mladih zaradi veèje vkljuèenosti v olanje za relativno nizko aktivnost, zlasti med enskami.
Tudi zato je stopnja brezposelnosti mladih ensk e naprej vija kot pri mokih.
Priliv iskalcev prve zaposlitve med brezposelne, ki se je od leta 1998 dalje poèasi poveèeval, se je
v letu 2002 nekoliko znial, e èetrto leto pa se poveèuje priliv oseb, ki so izgubile delo, in hkrati
zmanjuje odliv brezposelnih oseb v zaposlitev. e naprej se nadaljujejo visoka èrtanja iz evidence
zaradi drugih razlogov, med katerimi prevladuje èrtanje zaradi nezglaanja na zavodih za
zaposlovanje, visok pa je tudi dele izpisa po lastni volji. Oboje lahko tudi pomeni, da si je brezposelna
oseba nala zaposlitev sama. Med razlogi za izgubo zaposlitve sta najpomembneja izguba dela za
doloèen èas (skoraj 50%) in prekinitev delovnega razmerja po lastni volji (okrog 15%), ki pa je v
marsikaterem primeru le skrita, e vnaprej dogovorjena oblika prekinitve delovnega razmerja po
doloèenem èasu ali ob doloèenih pogojih. Izgube zaposlitve zaradi steèaja ali presekov, ki so bile
v zadnjih letih relativno manj pomembne in bolj ali manj stabilne, so se v letu 2002 precej poveèale.
Osnovni vzrok za poèasno zmanjevanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji je e naprej
visoka strukturna brezposelnost. Zato je novembra 2002 sprejeti Program aktivne politike
zaposlovanja za leto 2003 usmerjen predvsem v ukrepe, ki naj bi izboljali zaposlitvene monosti
teje zaposljivih oseb, zmanjali tevilo brezposelnih brez izobrazbe, zmanjali regionalne razlike
v brezposelnosti ter zagotavljali enake monosti dostopa do trga dela in zaposlitve. To bo e posebej
pomembno ob predvidenem dodatnem poveèanju tevila brezposelnih ensk zaradi napovedanih
presekov preteno enske delovne sile v tekstilni in obutveni industriji. Z uresnièevanjem
predlaganih ukrepov bo tako Slovenija sledila cilju zmanjevanja brezposelnosti, postavljenem tako
v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006 (SGRS) kot v Nacionalnem programu
razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 in drugih izvedbenih dokumentih. Vzrok nezmanjanih
prilivov v brezposelnost pa je tudi zaposlovanje za doloèen èas, s katerim delodajalci prenaajo del
poslovnega rizika na zaposlene.
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Tabela: Stopnja brez poselnosti v Sloveniji, EU in OECD v obdobju 1995–2002, v%
1995

1997

1999

2000

2001

2002

7.41

7.4

7.6

7.0

6.4

6.4

moški

7.71

7.1

7.3

6.8

5.9

5.9

ženske

7.01

7.6

7.9

7.3

7.0

6.8

17.6

18.1

16.8

18.1

16.11

10.7

10.6

9.1

8.2

7.3

7.6

7.7

7.4

6.8

6.4

6.4

6.9

Stopnja anketne brezposelnosti (Slovenija)
Slovenija1

mladi (15–24 let)

18.8

EU
OECD

1

Stopnja registrirane brezposelnosti (Slovenija)
Slovenija

13.9

14.4

13.6

12.2

11.6

11.6

moški

14.1

13.6

12.4

11.1

10.4

10.4

ženske

13.7

15.3

15.0

13.5

12.9

13.1

Vir: SURS, Eurostat, OECD.
Opomba: 1drugo četrtletje.

Slika: Mednarodna primerjava stopenj anketne brezposelnosti za drave EU in kandidatke za vstop
v EU v letu 2001, v %
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1

4. oktobra 2002 je bil na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
objavljen Pravilnik o vsebini in naèinu vodenja uradnih evidenc s podroèja zaposlovanja, ki doloèa kriterije za prehod oseb iz
evidence brezposelnih v evidenco na podlagi drugih zakonov. Te kriterije izdela ZRSZ v sodelovanju s pristojno institucijo, na
katero se posamezni zakon nanaa. Podlaga za prehod v evidenco po drugih zakonih je zaposlitveni naèrt. Na podlagi tega
pravilnika je bil skupaj z ZPIZom pripravljen organizacijski predpis za delovne invalide  prejemnike denarnega nadomestila
iz ZPIZa. Zavod je skupaj z ZPIZom zaèel presojo zaposlitvenih monosti delovnih invalidov in izdelal kriterije za prehajanje
le-teh v evidenco oseb po drugih zakonih. V presojo so vkljuèene osebe, ki:
- so na ZRSZ prijavljene najmanj dve leti,
- se v tem èasu kljub napotitvam k delodajalcem niso uspele zaposliti zaradi svoje zaposlitvene oviranosti,
- v tem obdobju zanje ni bilo primernih delovnih mest,
- se tudi po vkljuèitvi v programe aktivne politike zaposlovanja niso uspele zaposliti.
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Stopnja zaposlenosti
Stopnja zaposlenosti, izraèunana iz anketnih podatkov, ki vkljuèujejo tudi neformalno
zaposlene osebe1, je bila v Sloveniji v drugi polovici devetdesetih let relativno visoka in
stabilna. Pri mokih je nihala okrog 68%, pri enskah pa okrog 59% delovno sposobnih
oseb (to je oseb v starosti 15-64 let) istega spola2. Potem ko se je stopnja zaposlenosti v
letu 1999 nekoliko zniala (zaradi zmanjanja tevila neformalnih zaposlitev), od takrat
dalje ponovno naraèa. V letu 2002 se je e pribliala 65%. V primerjavi s povpreèjem
EU, kjer se je zaposlenost v istem obdobju hitro poveèevala, je zaposlenost mokih v
Sloveniji nekoliko nija, zaposlenost ensk pa precej vija (gl. tabelo). Glede na starost
je v Sloveniji nija zaposlenost kot v povpreèju v EU pri mladih (15-24 let) ter pri
starejih od 50 let. Pri starejih gre e vedno za uèinek (pre)zgodnjega upokojevanja v
zaèetku devetdesetih let ter visoke strukturne brezposelnosti, ki zadeva zlasti stareje
brezposelne osebe.
Rast tevila formalno delovno aktivnih oseb (oseb v delovnem razmerju in
samozaposlenih), ki se je zaèela leta 1999, se je zaradi upoèasnjene gospodarske rasti v
letu 2002 precej umirila. tevilo neformalno delovno aktivnih oseb pa se je v letu 2002
celo zmanjalo. Povpreèno tevilo delovno aktivnih po anketi o delovni sili, ki vkljuèuje
tudi neformalno delovno aktivne osebe, je bilo v letu 2002 namreè za 0.7% nije kot v
letu 2001. Rast tevila zaposlenih v podjetjih in organizacijah, ki se je zaèela leta 1999,
se je nadaljevala tudi v letu 2002, vendar poèasneje kot leto prej (0.7% v primerjavi z
1.8% leta 2001). tevilo zaposlenih je naraèalo skoraj v vseh podroèjih dejavnosti3
(najbolj v podroèju poslovnih storitev, za 4.8%), zmanjalo pa se je v rudarstvu (za
6.5%), v predelovalnih dejavnostih (za 1.7%) in v gostinstvu (za 0.3%). tevilo zaposlenih
v drobnem zasebnem sektorju je po bistveno niji rasti v letu 2001 v letu 2002 upadlo za
2.3%. Sicer je imelo zaposlovanje v drobnem zasebnem sektorju vse obdobje tranzicije
visoko pozitivno rast, s èimer je bilo vsaj delno nadomeèeno upadanje zaposlenosti v
podjetnikem sektorju. V letu 2002 se je nadaljevalo tudi upadanje tevila samostojnih
podjetnikov-posameznikov, ki se je zaèelo e leta 1996, delno tudi zaradi prehajanja v
podjetniki sektor, ko se drobno samostojno podjetje dovolj razvije.

1

Neformalno zaposlene osebe so naèeloma lahko hkrati tudi bodisi tudentje med mladimi, bodisi upokojenci med starejimi.

2

Pri tem so tudi med delovno aktivnimi upoötevane samo osebe iste starosti.

3

Zaradi sprememb v Standardni klasifikaciji dejavnosti (UL t. 2/2002) so bila v letu 2002 invalidska podjetja, ki so dotlej
spadala v podroèje dejavnosti N, preregistrirana v tiste dejavnosti, kamor po vsebini svojega dela dejansko spadajo. Zaradi te
spremembe objavljeni podatki za leto 2002 po dejavnostih metodoloko niso primerljivi s podatki za leto 2001. Najobèutneje
razlike so nastale v podroèjih dejavnosti N, D in K. Da bi lahko analizirali realna gibanja, pri analizi dinamike po podroèjih
dejavnosti upotevamo za leto 2002 podatke, ki ne vkljuèujejo navedene statistiène preregistracije.
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Tabela: Stopnje z aposlenosti (prebivalstva v starosti 15–64 let) po anketah o delovni sili v
Sloveniji in v EU v letih 1995–2002, v%
1995

1997

1999

2000

2001

Slovenija

62.9

63.5

62.5

62.9

63.9

20021
64.3

Moški

67.7

68.0

66.9

67.2

68.7

68.7
59.8

Ženske

58.0

59.0

57.8

58.5

58.9

15-24

33.8

38.0

34.3

33.6

31.4

31.2

25-49

87.0

85.6

85.3

85.6

86.6

86.7

50-64

35.8

36.4

35.3

37.3

41.1

42.6

6.7

8.3

6.5

6.4

6.7

6.4

Industrija in gradbeništvo

27.7

26.2

24.4

24.4

25.0

25.3

Storitve

29.7

30.6

32.8

33.2

33.2

33.8

60.1

62.1

63.1

63.9

Kmetijstvo

Evropska unija
Moški

69.9

71.6

73.4

74.0

Ženske

50.4

52.6

53.8

54.8

3.0

2.8

2.7

2.7

Industrija in gradbeništvo

Kmetijstvo

17.7

18.4

18.5

18.6

Storitve

39.5

41.6

42.7

43.4

Vir: SURS, Eurostat.
Opomba: 1drugo četrtletje.

Slika: Stopnje zaposlenosti v Sloveniji in izbranih evropskih dravah po spolu leta 2001, v %
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Javnofinan~no ravnovesje
Uravnoteenost javnih financ v letih 1995 in 1996 je odigrala pozitivno vlogo pri
stabilizaciji gospodarstva, saj ni ustvarjala dodatnih pritiskov na obresti in na teèaj preko
zadolevanja v tujini. Javnofinanèno ravnovesje je bilo porueno leta 1997 zaradi znianja
stopenj prispevkov za socialno varnost in upadanja prihodkov od carin in uvoznih dajatev,
ki jih niso zmogli nadomestiti novi davèni viri. Z ukrepi, ki so uèinkovali predvsem na
javnofinanène prihodke, se je javnofinanèni primanjkljaj v letu 1998 nekoliko zmanjal
in dosegel predvidenega, tako kot tudi v letu 1999, ko so bili s prilagajanjem slovenskega
fiskalnega sistema evropskemu uvedeni davek na dodano vrednost in troarine. V letu
2000 so se razmere na javnofinanènem podroèju ponovno zaostrile. Zaradi vije inflacije
od predvidene so se poveèali pritiski na javnofinanène odhodke za plaèe in iz pokojninske
blagajne, normalizacija gospodarske rasti in domaèe porabe glede na izjemno visoko rast
v letu 1999 pa je upoèasnila rast javnofinanènih prihodkov, tako da je njihov obseg v
primerjavi z BDP padel kar za 0.8 strukturne toèke. Javnofinanèni primanjkljaj je v
primerjavi z BDP dosegel 1.4%, kar je bilo za 0.4 strukturne toèke veè, kot je bilo
predvideno v proraèunskem memorandumu.
Zaostrena javnofinanèna situacija se je nadaljevala tudi v letu 2001. Upadanje gospodarske
aktivnosti je privedlo do zaostajanja rasti obveznih dajatev za rastjo javnofinanènih
odhodkov, katerih obseg se je v primerjavi z BDP v letu 2001 poveèal e za 0.3 strukturne
toèke. Hitreje kot skupni javnofinanèni odhodki so se poveèali predvsem odhodki za
plaèe, na katere so bolj kot usklajevanja pritiskali razlièni dodatki iz kolektivnih pogodb
in uredbe Vlade ter izredna napredovanja in novo zaposleni. Hitrejo rast so zabeleila
tudi sredstva za plaèilo obresti, predvsem od tujih kreditov, in sredstva za transfere
posameznikom, ki jih je z raziritvijo pravic povzroèila novela zakona o socialnem varstvu.
V strukturi odhodkov se je v letu 2001 poveèal tudi dele sredstev za investicije. Zmerna
rast upravièencev do pokojninskega zavarovanja in znianje razmerja med povpreèno
plaèo in povpreèno starostno pokojnino je v letu 2001 vplivalo na zmanjanje obsega
sredstev za pokojnine v primerjavi z bruto domaèim proizvodom. V primerjavi z BDP se
je zmanjal tudi obseg sredstev za subvencije in nekatere druge odhodke.
Manj ugodna gibanja domaèega troenja in tolarskega uvoza od naèrtovanih so se odrazila
kot odstopanje prihodkov od davka na dodano vrednost glede na napovedi v sprejetem
dravnem proraèunu. Izpad prihodkov davka na dodano vrednost je bil deloma kompenziran
z vijimi prilivi od troarin od naèrtovanih ob sprejetju proraèuna, saj se je padec cen
nafte na svetovnem trgu kompenziral s poveèanjem troarinskih dajatev. Zaradi nadaljnjega
znievanja carinskih stopenj so se v letu 2001 e esto leto zapored (za 0.3 strukturne
toèke) zniali prihodki od carin in drugih uvoznih dajatev (znianje od 3.5% BDP v letu
1995 na 0.6% BDP v letu 2001). V letu 2001 je bila rast prispevkov in davkov, ki sledijo
gibanju plaè, tudi nekoliko poèasneja od rasti bruto domaèega proizvoda. Tudi v letu
2001 se je upadanje obveznih dajatev sicer deloma kompenziralo z drugimi kapitalskimi
in koncesijskimi prihodki. Kljub varèevalnim ukrepom za zmanjevanje javnofinanènih
odhodkov je javnofinanèni primanjkljaj v letu 2001 dosegel 1.4% v primerjavi z bruto
domaèim proizvodom, kar je za 0.4 strukturne toèke veè od predvidenega v proraèunskem
memorandumu.
Javnofinanèni odhodki so bili v letu 2002 (po predhodnih podatkih) za 0.6 strukturne
toèke ocenjenega bruto domaèega proizvoda niji kot leta 2001. Hitreje od celotnih
odhodkov so tudi v letu 2002 naraèali odhodki za plaèe in obresti, poèasnejo rast kot
celota pa so imeli izdatki za blago in storitve, subvencije, sredstva za pokojnine in predvsem
sredstva za investicije. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so rasli po enaki stopnji
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kot celotni javnofinanèni odhodki. V (koledarskem) letu 2002 je bil obseg konsolidiranih
javnofinanènih prihodkov v primerjavi z ocenjenim BDP le za 0.1 strukturne toèke niji
kot v letu 2001. V okviru celotnih javnofinanènih prihodkov so se hitreje od rasti bruto
domaèega proizvoda poveèevale obvezne dajatve (njihov obseg se je v primerjavi z
ocenjenim BDP poveèal za 0.5 strukturne toèke), poèasneje pa drugi proraèunski prihodki
(udeleba na dobièku javnih podjetij, obresti, koncesijski prihodki). V letu 2002 so se
poviale davène stopnje davka na dodano vrednost in troarinske dajatve, uvedene so bile
nove okoljske takse, upoèasnjeno je bilo upadanje carinskih prihodkov. Davki in prispevki,
ki se obraèunavajo od osnove plaè, so rasli poèasneje od rasti celotnih javnofinanènih
prihodkov, zniana je bila obremenitev strokov dela z davkom na izplaèane plaèe, zelo
skromno rast je dosegel tudi davek od dobièka pravnih oseb. V strukturi obveznih
javnofinanènih prihodkov se je zato poveèal dele posrednih davkov, zmanjal pa dele
neposrednih davkov in prispevkov za socialno varnost, kar je v skladu s sprejeto Strategijo
gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006. Tekoèi javnofinanèni primanjkljaj je znaal
v letu 2002 (po predhodnih podatkih) okoli 1.4% ocenjenega bruto domaèega proizvoda
(kar je toliko kot v letu 2001).
Pred letom 2002 je proraèunsko poslovanje drave potekalo v okviru »zamaknjenega«
proraèunskega leta, ko se je za pokritje proraèunskih odhodkov tekoèega leta uporabilo
tudi del proraèunskih prihodkov, realiziranih v januarju prihodnjega koledarskega leta.
Zaradi pomanjkljivosti takega sistema (oteene mednarodne primerjave, netransparentnost,
likvidnostne teave v januarju, vije obresti) je bila v letu 2002 opravljena uskladitev
proraèunskega s koledarskim letom. Opravljena uskladitev (za prilive davka na dodano
vrednost in troarine iz januarja 2003) je v letu 2002 zmanjala izkazane javnofinanène
prihodke za okoli 1.5% ocenjenega bruto domaèega proizvoda (t.i. izravnalni primanjkljaj).
Celotni izkazani javnofinanèni primanjkljaj v letu 2002 (izravnalni primanjkljaj in tekoèi
javnofinanèni primanjkljaj skupaj) je po predhodnih podatkih tako dosegel okoli 2.9%
ocenjenega BDP. V letu 2002 je bil opravljen tudi izraèun javnofinanènega primanjkljaja
po evropski metodologiji (European System of National Accounts - ESA 95), po katerem
je v letu 2001 javnofinanèni deficit dosegel 2.5% BDP, za leto 2002 pa je ocenjen na 1.8%
bruto domaèega proizvoda.
Slika: Konsolidirana bilanca javnega financiranja po metodologiji GFS-IMF (delei v primerjavi z
bruto domaèim proizvodom, v %)
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Pla~ilnobilan~no ravnovesje
Po obdobju razmeroma uravnoteenega tekoèega raèuna plaèilne bilance v letih 1995-1997
se je z letom 1998 zaèelo obdobje plaèilnobilanènega neravnovesja. Neposredni in posredni
vplivi azijske in ruske finanène krize na gospodarska gibanja v najpomembnejih
zunanjetrgovinskih partnericah so upoèasnili realno rast slovenskega izvoza, hkrati pa se je
ob naraèajoèi domaèi investicijski aktivnosti nadaljevala visoka rast uvoza. V letu 1999 so
stagniranje realnih stopenj rasti blagovnega izvoza v drave bive Jugoslavije, moèan upad
izvoza v Rusijo in relativno skromno poveèanje izvoza v drave EU, pa tudi izjemen porast
blagovnega uvoza pred uvedbo DDV, povzroèili najveèji blagovni primanjkljaj po letu 1992
(6.2% BDP). Na nadaljnje usihanje preseka v storitveni menjavi je tudi v letu 1999 vplival
manji neto priliv deviz od turizma (kosovska kriza), poleg tega pa e neto uvoz
konstrukcijskih storitev in rast uvoza ostalih (netradicionalnih) storitev. Primanjkljaj tekoèega
raèuna plaèilne bilance je tako v letu 1999 znaal 3.5% BDP. Leta 2000 so se mednarodni
pogoji poslovanja z vidika tujega povpraevanja bistveno izboljali, umirjena rast domaèe
potronje pa je vplivala na umirjeno rast uvoznih tokov. Na visoko rast izvoza je vplivala
tudi poveèana prodaja blaga v drave nekdanje Jugoslavije, ki jo je omogoèila stabilizacija
vojako-politiènih razmer na tem ozemlju. Kljub visoki izvozni rasti in bolj umirjeni rasti
uvoza pa se je primanjkljaj tekoèega raèuna v letu 2000 ohranil na relativno visoki ravni (3
% BDP), in sicer zaradi poslabanja pogojev menjave (za 3.7 indeksne toèke) kot posledice
naraèajoèih cen nafte in drugih surovin na mednarodnih trgih ter vijih uvoznih cen zaradi
poviane inflacije pri najpomembnejih dobaviteljicah.
V letu 2001 je bil na tekoèem raèunu plaèilne bilance ponovno preseek v viini 31 mio
EUR (0.2% BDP). Stanje na tekoèem raèunu plaèilne bilance se je izboljalo predvsem
zaradi manjega blagovnega primanjkljaja. Realna rast izvoza blaga in storitev v letu 2001
(6.2%) se je v primerjavi z letom 2000 (12.7%) sicer upoèasnila priblino za polovico, pri
èemer je upadanje realne stopnje rasti izvoza zaradi umirjanja gospodarske aktivnosti v
dravah EU blail poveèani obseg prodaje blaga na trge nekdanje Jugoslavije in v Rusijo.
Na skromno realno rast uvoza blaga in storitev pa je vplivalo ibko domaèe povpraevanje,
zlasti upadanje nalobene aktivnosti, predvsem v drugi polovici leta pa tudi umirjanje rasti
proizvodnje v predelovalnih dejavnostih. K izboljanju stanja tekoèega raèuna plaèilne bilance
v letu 2001 je prispeval tudi viji preseek v storitveni bilanci, h kateremu sta relativno
najveè prispevala veèja preseka v menjavi transportnih storitev in potovanj. V letu 2001 je
naraèal tudi izvoz komunikacijskih, raèunalnikih in informacijskih storitev, kar je spodbudno
glede na to, da se je dele drugih storitev (vse storitve brez potovanj in transportnih storitev)
v skupnem izvozu storitev v obdobju 1994-2001 poveèeval bistveno poèasneje kot v razvitih
dravah in tudi dravah na prehodu. V uvozu storitev pa se je krepil predvsem uvoz
komunikacijskih storitev, licenc, patentov in avtorskih pravic ter drugih poslovnih storitev.
V letu 2002 se je preseek tekoèega raèuna plaèilne bilance e poveèal in je znaal 392.5
mio EUR. V primerjavi z letom 2001 se je moèno znial blagovni primanjkljaj (s 689.6 mio
EUR na 260.7 mio EUR), k temu sta ob skromnem uvozu prispevala ohranjanje izvoza na
relativno visoki ravni in izboljanje pogojev menjave. V letu 2002 so se namreè nadaljevale
visoke stopnje rasti izvoza v drave nekdanje Jugoslavije, Sovjetske zveze ter Cefte, kar je
deloma odtehtalo skromno rast izvoza na trge drav EU, ki pa se je v drugem èetrtletju
zaèela ponovno postopno krepiti. Pogoji menjave so se po razpololjivih podatkih za leto
2002 precej izboljali (za 2.4 indeksne toèke), kar je bilo, poleg krepitve EUR, tudi posledica
vijih izvoznih cen. Menjava storitev je bila v letu 2002 e ugodneja kot leto prej, rast
storitvene menjave pa je tudi presegla rast blagovne menjave. Tudi preseek v menjavi storitev
se je glede na leto 2001 v letu 2002 nekoliko poveèal. Na izvozni strani se je najbolj poveèal
obseg ostalih storitev, predvsem zaradi izredno dinamiènega poveèanja izvoza poslovnih
(zlasti posredovanja), komunikacijskih in finanènih storitev. Tudi na uvozni strani je obseg
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ostalih storitev naraèal najhitreje, najpoèasneje pa je naraèal uvoz potovanj. Za razliko od
leta 2001 je bil v bilanci dohodkov od dela in kapitala v letu 2002 zabeleen primanjkljaj,
kar je v veliki meri posledica metodolokih sprememb1 . Preseek v bilanci tekoèih
transferjev je bil v letu 2002 le malo pod primerljivim leta 2001.
Preseek tekoèega raèuna plaèilne bilance v letu 2001 in njegova krepitev v letu 2002 kaeta
odstopanje od prièakovane smeri gibanja v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije 20012006, razlog za to pa je predvsem nizka rast uvoza kot posledica razmeroma skromne domaèe
potronje. Èe upotevamo izboljanje strukture prilivov na kapitalskem in finanènem raèunu
plaèilne bilance, ki je na eni strani posledica veèjih prilivov neposrednih tujih nalob, na
drugi strani pa razmeroma skromnega novega zadolevanja bank in podjetij v tujini, se
postavlja vpraanje, koliko je takno zapiranje investicijsko-varèevalne vrzeli (ki ustreza
saldu tekoèega raèuna plaèilne bilance) ugodno z razvojnega vidika, saj ob takni strukturi
prilivov na kapitalskem in finanènem raèunu tudi veèji primankljaj ne bi ogrozil potencialne
vzdrnosti tekoèega raèuna.

Tabela:Tekoči račun plačilne bilance Slovenije v obdobju 1992–2001, v % BDP

1995

1996

1997

1998

1999

2000

-0.4

0.3

0.3

-0.6

-3.5

-3.0

0.2

Trgovinska bilanca

-5.1

-4.4

-4.3

-4.0

-6.2

-6.3

-3.3

Storitvena bilanca

3.1

3.4

3.5

2.6

1.8

2.5

2.7

Tekoči račun

2001

Vir: SURS, BS, preračuni UMAR.

Slika: Saldo tekoèega raèuna v Sloveniji in nekaterih tranzicijskih dravah v letih 19952001, v %
od BDP
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Vir: SURS, BS, Oecd Economic Outlook, december 2002.

1

Reinvestirani dobièki so bili prejnja leta vkljuèeni v enkratnem znesku ob koncu decembra v posameznem letu, od avgusta
2002 pa se vkljuèujejo meseèno, kar omogoèa boljo primerljivost podatkov plaèilne bilance z evropskimi dravami in kae
realnejo sliko neposrednih nalob med letom.
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Zunanji dolg
Po relativno skromni rasti v prvi polovici devetdesetih let je zaèel zunanji dolg hitreje
naraèati leta 1995, predvsem zaradi moènejega zadolevanja zasebnega sektorja.
Povpreèna letna rast celotnega zunanjega dolga (18.4%) je bila v obdobju 1995-2000
hitreja od rasti skupnih deviznih rezerv (7.9%). Vrednost povpreènega letnega koeficienta
pokritja celotnega zunanjega dolga s skupnimi deviznimi rezervami je znaala v povpreèju
0.913, konec leta 2000 pa 0.704. Dolgoroèni zunanji dolg, katerega zapadlost je dalja
od enega leta, je v obdobju 1995-2000 v povpreèju predstavljal kar 98.0% celotnega
zunanjega dolga. Veèino javnega in javnogarantiranega dolga so v tem obdobju
predstavljale izdaje dravnih obveznic, v zasebnem dolgu pa posojila, najeta v tujih
komercialnih bankah.
V letu 2001 je bilo poveèanje obveznosti iz naslova neto najetih posojil v tujini (èrpanje
minus odplaèila) skromneje kot leto prej, in sicer je znaalo 597.5 mio USD (v letu
2000 pa 948 mio USD). Povpraevanje domaèih podjetij po klasiènih tujih banènih
kreditih je v nominalni vrednosti nekoliko upadlo, spodbujala pa ga je e vedno nija
tuja obrestna mera (povpreèna pri vseh kreditorjih: 5.3%) in tudi laja dostopnost do
veèjih kreditov. Kratkoroèno zadolevanje podjetij je ob dinamiènih bruto tokovih
(poveèala so se vraèila kratkoroènih posojil) predstavljalo manj kot 10% njihovega
zadolevanja v tujini. V tujini se je v letu 2001 manj zadoleval tudi banèni sektor, kar
je posledica visoke tolarske likvidnosti bank, predvsem zaradi monetizacije deviz s strani
centralne banke. Drava (vladni sektor) je tujini neto odplaèala za 8.6 mio USD posojil.
Po podatkih BS je znaal konec decembra 2001 zunanji dolg 6,717 mio USD, kar je za
500 mio USD veè kot leto poprej. Povpreèna letna rast celotnega zunanjega dolga v
obdobju 1995-2001 se je zaradi umirjene rasti v letu 2001 zniala na 17.3%. Povpreèna
letna rast skupnih deviznih rezerv, spodbujena z visokimi finanènimi prilivi na kapitalskem
raèunu v letu 2001 (predvsem posledica prilagajanja gotovinskega portfelja prebivalstva
ob prehodu na evro), pa se je dvignila na 11.9%, tako da se je vrednost povpreènega
letnega koeficienta pokritja celotnega zunanjega dolga s skupnimi deviznimi rezervami
v letu 2001 poviala na 0.855.
Po predhodnih podatkih BS se je celotni zunanji dolg Slovenije v letu 2002 poveèal za
2,082 mio USD in je konec decembra 2002 znaal 8,799 mio USD. Ker je v valutni
strukturi zunanjega dolga z veè kot 90% prevladoval evro, ki je proti USD od konca
decembra leta 2001 pa do konca decembra leta 2002 apreciiral, je bilo veè kot tri èetrtine
poveèanja stanja zunanjega dolga, izraenega v USD, rezultat teèajnih razlik (1,598
mio USD), tekoèe transakcije pa so k poveèanju prispevale 484 mio USD. Z vidika
zadolevanja zasebnega in javnega sektorja se je struktura zunanjega dolga v letu 2002
spremenila v smeri zmanjevanja delea javnega in javnogarantiranega dolga, saj se
drava (vladni sektor) ni zadolevala z emisijo evroobveznic. V primerjavi s koncem
leta 2001 se je ta dele do konca oktobra 2002 znial za 3.8 strukturne toèke (na 37.3%).
Pritoki tujih posojil v domaèa podjetja so bili v letu 2002 ob manjem èrpanju dolgoroènih
posojil in nekoliko veèjih odplaèilih za èetrtino niji kot leto prej. Drava (vladni sektor)
se je predvsem razdolevala, tako da je v letu 2002 prviè neto èrpala posojilo iz tujine v
juliju. Tok neto zadolevanja bank v tujini se je v primerjavi z letom prej okrepil, zlasti
v zadnjem èetrtletju. V strukturi zadolevanja glede na kreditorje se je v letu 2002 znial
dele zunanjega dolga pri mednarodnih finanènih organizacijah. Visoki kapitalski prilivi,
zlasti tujih neposrednih nalob, neto pritokov gotovine in vlog poslovnih bank, so skupaj
s presekom na tekoèem raèunu plaèilne bilance omogoèili poveèanje skupnih deviznih
rezerv, zato se je izboljal koeficient pokritja zunanjega dolga z deviznimi rezervami
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(od 0.856 konec leta 2001 na 0.926 konec leta 2002).
Srednjeroène projekcije kaejo zmerno rast zunanjega dolga, saj bi zaradi prièakovanih
tujih kapitalskih prilivov v domaèi banèni sistem, predvsem pa odpiranja finanèega
sistema in veèje konkurenènosti domaèih bank (nije obrestne mere), domaèe kreditiranje
lahko delno nadomestilo kreditiranje iz tujine. Glede na dele zunanjega dolga v BDP
bo Slovenija e vedno med srednje zadolenimi dravami, kar pa, glede na relativno
ugodna plaèilnobilanèna gibanja in gibanja ostalih kazalcev zadolenosti ne bo ogrozilo
uresnièevanja srednjeroènih makroekonomskih projekcij iz Strategije gospodarskega
razvoja Slovenije 2001-2006.
Tabela 1: Stanje z unanjega dolga Slovenije v obdobju 1992-2002, v mio USD

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Celotno stanje dolga

1,741

1,873

2,258

2,970

3,981

4,123

4,915

5,400

Dolgoročni dolg

1,659

1,744

2,172

2,916

3,931

3,988

4,805

5,283

Javni in javno garantirani

1,203

1,206

1,331

1,437

1,996

2,014

2,326

2,451

Zasebni negarantirani

456

538

841

1,479

1,935

1,974

2,479

2,832

3,453

Uporabljena sredst. MDS

-

12

7

4

1

-

-

-

117

79

50

49

135

110

117

Kratkoročni dolg

82

2000

2001

2002

6,717

8,799

6,118

6,591

8,680

2,665

2,710

3,238

3,881

5,442

6,217

99

126

119

Vir: SURS, BS preračuni in ocena UMAR.

Tabela 2: Kaz alci z adolž enosti Slovenije v obdobju 1995-2001, v %

Kaz alci

L ah ka

1995

1996

EDT/GDP

30

Srednja
30-50

Kritična
50

15.8

21.1

1997
22.6

EDT/XGS

165

165-275

275

28.6

38.0

TDS/XGS

18

18-30

30

7.1

8.9

INT/XGS

12

12-20

20

1.6

1.9

1998

2000

2001

25.1

1999
26.9

34.3

35.7

39.5

44.2

51.4

58.1

59.4

8.8

13.8

8.1

9.7

14.7

2.2

2.1

2.4

2.8

3.2

Vir: SURS, BS, preračuni in ocene UMAR.
Opombe: Prva dva kazalca (EDT/GDP in EDT/XG) sta pokazatelja stanja, kjer se vrednost celotnega zunanjega dolga (EDT) primerja z vrednostjo bruto domačega
proizvoda (GDP) in z vrednostjo izvoza blaga in storitev (XGS). Druga dva kazalca (TDS/XGS, INT/XGS) pa sta pokazatelja toka, kjer z izvozom blaga in storitev
(XGS) primerjamo vrednost servisiranja dolga (TDS) oziroma obresti na zunanji dolg (INT).
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Dolg {ir{e opredeljene dr`ave
Od leta 1993, ko je bil prviè objavljen podatek o dolgu RS, do leta 2000 se je dolg oje opredeljene
drave absolutno in relativno poveèeval. Izjemi sta leti 1994 in 1995, ko je bil ustvarjen proraèunski
preseek, hkrati pa ni bilo veèjega zadolevanja za posebne namene. V letu 1996 pa se je dolg oje
opredeljene drave kljub proraèunskemu preseku poveèal, saj je RS leta 1996 zakonsko uredila
problem sukcesije dolgov nekdanje Jugoslavije z Londonskim in Parikim klubom upnikov in na
osnovi sporazuma s konzorcijem komercialnih bank izdala NFA obveznice v skupnem znesku 812
mio USD. Od leta 1997 se je dolg oje opredeljene drave poveèeval predvsem zaradi financiranja
proraèunskega primanjkljaja. Poleg primanjkljaja in zadolevanja za posebne namene pa je na
poveèevanje dolga vplivala tudi avtonomna rast zaradi indeksacije glavnic in gibanja teèajev.
V letu 2001 se je dolg oje opredeljene drave poveèal za 215.5 mrd SIT in je konec leta znaal
1,229 mio SIT oziroma 26.9% BDP. Dolgoroèni dolg je konec leta 2001 predstavljal 95.5% dolga
oje opredeljene drave. Poleg financiranja proraèunskega primanjkljaja je na rast dolga oje
opredeljene drave v letu 2001 vplival prevzem obveznosti RS od dolnikov v skupni vrednosti
98.6 mrd SIT (60.9 mrd SIT od Slovenskih eleznic, 29.0 mrd od Slovenskih elezarn, 1.2 mrd
dolga do Parikega kluba in 7.5 mrd SIT dolga do Mednarodnega denarnega sklada, ki ga je v svojih
knjigah pred tem vodila Banka Slovenije). Avtonomna rast dolga oje opredeljene drave je v letu
2001 znaala 64.2 mrd SIT, od tega je revalorizacija glavnic obstojeèega dolga znaala 26.3 mrd
SIT, teèajne razlike pa 38.9 mrd SIT. Notranji dolg Republike Slovenije je znaal konec leta 2001
636 mrd SIT, zunanji dolg pa slabih 593 mrd SIT. Za razliko od preteklih let se je notranji dolg
Republike Slovenije v letu 2001 poveèal bolj kot zunanji (poveèevanje zunanjega dolga v preteklih
letih je predvsem posledica prevzema dolga bive SFRJ v procesu sukcesije in majhnosti slovenskega
finanènega trga). Konec leta 2001 je predstavljal notranji dolg 51.7% vsega dolga oje opredeljene
drave.
V primerjavi z letom prej se je v skupnem dolgu znial dele dolga, denominiranega v amerikih
dolarjih, in poveèal dele dolga v evrih. Dolg, denominiran v tolarjih, je konec leta 2001 predstavljal
42.9% skupnega dolga, dolg v evrih 52.6% in v amerikih dolarjih 3.8% skupnega dolga. Glede na
obrestno strukturo je predstavljal indeksirani dolg 33.6%, dolg z nespremenljivo obrestno mero
48.8% celotnega dolga ter dolg s spremenljivo obrestno mero 17.6% celotnega dolga.
V letu 2002 se je RS zadolevala predvsem z vrednostnimi papirji, zadolevanje pa je bilo skoraj v
celoti izvedeno na domaèem finanènem trgu, tako da je zadolevanje v tujini predstavljalo lani le
0.4% celotnega dolgoroènega zadolevanja. Skladno s tem se je v strukturi dolga nadaljevala rast
delea notranjega dolga. V obrestni strukturi dolga se je tudi v letu 2002 znieval dele indeksiranih
instrumentov, v valutni strukturi pa poveèeval dele dolga v domaèi valuti. Vse navedene spremembe
v strukturi portfelja so bile rezultat uresnièevanja stratekih ciljev upravljanja z dolgom.
Dne 15.01.2002 je drava zamenjala del obveznic RS15M v viini 8,243.8 mio SIT z obveznicami
RS31 in RS32. Preostali del v znesku 16,482 mio SIT je bil predèasno odplaèan, proraèunski prihranek
iz naslova zamenjave in predèasnega odplaèila RS15M pa je znaal 1,150.5 mio SIT. Podobno je
drava aprila 2002 predèasno odplaèala del obveznice RS04 v znesku 7,815.7 mio SIT, proraèunski
prihranek pa je znaal 414.5 mio SIT.
Na podlagi programa porabe kupnine od prodaje kapitalske nalobe drave v Novi Ljubljanski
banki d.d., Ljubljana je drava 8.11.2002 zamenjala del obveznic Republike Slovenije serij RS15GT v viini 124.1 mrd SIT z izdajo novih obveznic. Program temelji na izvedbi kombiniranega pristopa
postopnih predèasnih odplaèil dolgov in zamenjav doloèenega dela portfelja z novimi, cenejimi
instrumenti ter tej dinamiki skladne vezave prostih sredstev pri Banki Slovenije. S tem je bilo doseeno
nadaljnje znievanje ravni domaèih obrestnih mer in obvladovanje pritoka kupnine v obtok. Skupni
proraèunski prihranki v obdobju od 2002 do 2012 iz naslova zamenjave bodo znaali 69.4 mrd SIT,
realizacija predloga porabe kupnine pa bo tako pripomogla zniati odhodke proraèuna iz naslova
servisiranja dolga ter raven domaèih obrestnih mer.
Zaradi restriktivnih zakonskih omejitev se dolg lokalnih skupnosti od leta 1996 do konca leta 2001
giblje na ravni 0.1% BDP, sestavljen pa je samo iz notranjega dolga. V letu 2001 se je dolg Zavoda
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za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje v primerjavi
z letom prej nekoliko zmanjal, predvsem zaradi nakazil kupnin deleev SOD in KAD na raèun
ZPIZ. Tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije se zadolujeta samo na domaèem finanènem trgu.
Tabela: Dolg RS (širše opredeljene drž ave) v obdobju 1996–2001, v mrd SIT
1996
Dolg ožje opredeljene države

1997

580.7
v % BD P

Notranji dolg

1999

2000

893.3

1,013.4

2001

22.7

23.2

23.7

24.5

25.1

399.6

475.5

498.5

505.1

1,228.9
26.9
636

13.9

13.7

14.6

13.7

12.5

13.9

225.2

273.6

295.8

394.8

508.3

592.9

v % BD P
Sukcesija

771.3

355.5
v % BD P

Zunanji dolg

1998

673.2

8.8

9.4

9.1

10.8

12.6

13.0

106.7

106.9

26.2

26.0

25.2

23.2

v % BD P
Pariški klub
v % BD P
Londonski klub
v % BD P

4.2

3.7

0.8

0.7

0.6

0.5

14.9

10.8

8.1

7.6

7.3

6.8

0.6

0.4

0.2

0.2

0.2

0.1

91.8

96.1

18.1

18.4

17.9

16.5

3.6

3.3

0.6

0.5

0.4

0.4

118.5

166.7

269.6

368.8

483.1

569.6

4.6

5.7

8.3

10.1

12.0

12.5

4.5

4.3

4.2

4.4

4.2

4.9

v % BD P

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

4.5

4.3

4.2

4.4

4.2

4.9

v % BD P

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

Ostali zunanji dolg
v % BD P
Dolg lokalnih skupnosti
Notranji dolg
Zunanji dolg
ZPIZ in ZZZS
v % BD P
Notranji dolg
v % BD P
Zunanji dolg

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

8.7

5.0

10.0

23.4

22.9

-

0.3

0.2

0.3

0.6

0.5

-

8.7

5.0

10.0

23.4

22.9

-

0.3

0.2

0.3

0.6

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

585.2

686.2

780.5

907.7

1,041.0

1,256.7

22.9

23.6

24.0

24.9

25.8

27.5

-

Dolg širše opredeljene države
v % BD P
Vir: Ministrstvo za finance.

Slika: Dolg (ire opredeljene drave) v Sloveniji in dravah EU v letu 2001, v % od BDP
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De`elno tveganje
V analizi se osredotoèamo na oceno deelnega tveganja za izdajo dolgoroènih dravnih
obveznic, denominiranih v tuji valuti, ki je pomembna za doloèitev pribitka (»spreada«)
pri izdaji dolgoroènih dravnih vrednostnih papirjev. Deelno tveganje Slovenije je bilo
prviè ocenjeno leta 1996, ocene so pripravile tri agencije: Moodys, Standard&Poors in
Fitch IBCA. Pri vseh treh agencijah je Slovenija prejela najvije zaèetne ocene med
vsemi srednje in vzhodnoevropskimi dravami, k temu je prispevala ugodna ocena vseh
treh komponent deelnega tveganja (politiènega, drubenega in ekonomskega). Visoke
zaèetne ocene so kljub poruenju javnofinanènega ravnovesja leta 1997 in zunanjega
ravnovesja 1999 veè let ostale nespremenjene, saj so ti kazalci ostali v okvirih vzdrnosti.
Ocena Fitch IBCA je bila leta 1999 popravljena navzgor (z A- na A) in je po
razpololjivih podatkih do oktobra 2002 ostala nespremenjena. Tudi ocena Moodys je
bila leta 2000 popravljena navzgor (z A3 na A2), k temu je mnogo prispevala uveljavitev
pridruitvenega sporazuma z EU leta 1999. Predvsem napredek v pogajanjih z EU je
poleg preseka na tekoèem raèunu plaèilne bilance in zmernega javnofinanènega
primanjkljaja vplival na izboljanje ocene nadaljnjega gospodarskega, drubenega in
politiènega razvoja pri agenciji Moodys, ki je avgusta 2002 obete za prihodnost popravila
s stabilnih na pozitivne. Uspeno zakljuèena pogajanja z EU pa so novembra 2002 vplivala
tudi na popravek ocene deelnega tveganja Moodys na Aa3, ko so bili obeti za prihodnost
ponovno ocenjeni kot stabilni. Popravek navzgor pomeni prestop med drave z nijo
oceno tveganja (high quality) pri Moodys. Visoka zaèetna ocena deelnega tveganja
Standard&Poors (A) je po razpololjivih podatkih do januarja 2003 ostala
nespremenjena, le obeti so bili oktobra lani popravljeni s stabilnih na pozitivne. K
izboljanju ocene bi lahko pomembno prispevalo pospeeno izvajanje strukturnih reform
(reforma trga dela, privatizacija energetskih podjetij, razvoj finanènega sektorja), kar
kot glavni pogoj za nadaljnje izboljanje poleg znianja inflacije navaja tudi Moodys. Z
vidika Strategije gospodarskega razvoja Slovenije to pomeni, da bo uresnièevanje
temeljnih mehanizmov za poveèevanje konkurenènosti drave in nadaljnje zagotavljanje
makroekonomske stabilnosti omogoèilo izboljanje ocene deelnega tveganja Slovenije.
Po popravku navzgor novembra 2002 je ocena deelnega tveganja Moodys za Slovenijo
najvija med kandidatkami za vstop v EU, saj je ocena deelnega tveganja za Ciper, ki
je bila pred tem vija, ostala nespremenjena. Poloaj drugih kandidatk (glej tabelo) se je
v najnovejih ocenah prav tako izboljal, vendar so bile e vedno vse ocenjene slabe od
Slovenije. Z vstopom v EMU pa se je na najvijo oceno Aaa avtomatièno poviala
ocena deelnega tveganja za Grèijo, ki je bila pred tem enaka oceni za Slovenijo. Z
vstopom v EU naj bi Slovenija po napovedih Fitch IBCA prva med novimi èlanicami
izboljala oceno deelnega tveganja z A na AA.
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Tabela 1: Ocene dež elnega tveganja Slovenije (long term foreign currency rating) v Moody's Investors
Service, Standard&Poor's in Fitch IBCA
Moody's Investors Service

Standard&Poor's

Fitch IBCA

8.5.1996

A3

8.5.1996

A

8.5.1996

A-

27.12.2002

A a3

6.12.2002

A

1.10.2002

A

Tabela 2: Začetna in z adnja ocena dež elnega tveganja in obetov z a prihodnost1 Standard&Poor's z a
Slovenijo, nekatere kandidatke z a vstop v EU, Grčijo in Hrvaško ter z adnji raz polož ljivi oceni
dež elnega tveganja Standard&Poor's in Moody's
Začetna ocena

Zadnja ocena

Standard&Poor's
Slovenija

Standard&Poor's
(10.1.2003)

Moody's
(27.12.2002)

A/Stabilno/

maj.96

A/Pozitivno/

Aa3/Stabilno/

Madžarska

BB+/Pozitivno/

apr.92

A-/Stabilno/

A1/Stabilno/

Č e ška

BBB/Pozitivno/

Jul.93

A-/Stabilno/

A1/Stabilno/

Poljska

BB/Pozitivno/

Jun.95

BBB+/Stabilno/

A2/Stabilno/
A3/Stabilno/

Slovaška

BB-/Stabilno/

Feb.94

BBB/Pozitivno/

Estonija

BBB+/Stabilno/

Dec.97

A-/Stabilno/

A1/Stabilno/

Hrvaška

BBB-/Stabilno/

Jan.97

BBB-/Stabilno/

Baa3/Stabilno/

C i per

AA-/Stabilno/

Avg.91

A/Stabilno/

A2/Stabilno/

Grčija

BBB/-/

Sep.88

A/Pozitivno/

Aaa/Stabilno

Opomba: 1obeti za prihodnost oziroma ocena nadaljnjega gospodarskega, družbenega in političnega razvoja so ocenjeni z opisnimi ocenami: pozitivno, stabilno in
negativno.
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Povpre~no {tevilo let {olanja delovno
aktivnega prebivalstva
Povpreèno tevilo let olanja delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji se e naprej
poèasi poveèuje. V letu 20021 so imeli delovno aktivni prebivalci tako po registru SURS
kot po anketi o delovni sili v povpreèju okrog2 11.3 leta zakljuèenega olanja, kar je za
0.3 oziroma 0.5 leta veè kot leta 1995. Poveèuje se vkljuèenost v srednje, vije in visoke
ole ter tevilo absolventov oziroma diplomantov teh ol (kar kae na nadaljnjo rast
izobrazbene ravni prebivalstva tudi v prihodnje), poveèuje pa se tudi zaposlovanje bolje
izobraenih iskalcev dela, zaposlovanje iskalcev dela z nijo izobrazbo pa se zmanjuje.
V letu 2002 se je povpreèno tevilo let olanja poveèalo v glavnem na raèun bolje
izobrazbene ravni v javnih storitvah (javni upravi, izobraevanju, zdravstvu in socialnem
varstvu3 ter drugih osebnih in skupnih storitvah), v industriji in v preteno trno
usmerjenih storitvenih dejavnostih (od G do K) pa je bilo zvianje izobrazbene ravni
manje kot v povpreèju v zadnjih letih, v kmetijstvu se je celo zmanjalo. Gotovo, da
vija izobrazbena raven v javnih storitvah omogoèa vijo kvaliteto teh storitev in s tem
vpliva tudi na vijo produktivnost in boljo konkurenènost celotnega gospodarstva, vendar
sodobni produkcijski procesi in konkurenène razmere na mednarodnih trgih zahtevajo
bolj izobraeno delovno aktivno prebivalstvo tudi v produkcijskih dejavnostih in
poslovnih storitvah, saj pomenita izobrazba in sposobnost kreativne uporabe znanja
pomembno komponento konkurenène sposobnosti posameznih dejavnosti. Pri tem je
potrebno opozoriti, da je povpreèno tevilo let olanja le formalni kazalec izobrazbe, ki
le malo pove o njeni kvaliteti ter o dejanskem znanju in sposobnostih, s katerimi razpolaga
opazovana populacija.
Po posameznih podroèjih dejavnosti imajo v povpreèju najvije tevilo let olanja
zaposleni v izobraevanju (13.5) in javni upravi (13.3), ki imata tudi najvija delea
zaposlenih z vijo in visoko izobrazbo (57% oziroma 43.9%). Podroèje izobraevanja
zaposluje tudi najveè (21.3%) od skupnega tevila delovno aktivnih z vijo in visoko
izobrazbo. Predelovalne dejavnosti zaposlujejo 15.1% delovno aktivnih z vijo in visoko
izobrazbo, sledijo pa podroèja javne uprave (13.8%), poslovnih storitev (12.7%),
zdravstva in socialnega varstva (10.7%) ter trgovine (8.0%).

1

Podatki ankete o delovni sili za 2. èetrtletje 2002 oziroma statistiènega registra delovno aktivnega prebivalstva po stanju
septembra 2002

2

Zaradi metodolokih razlogov podatkov o tevilu delovno aktivnih po posameznih izobrazbenih kategorijah po obeh statistiènih
virih ni vedno mogoèe natanèno ponderirati z ustreznim tevilom let olanja. Izraèun tevila let olanja se letos nekoliko
razlikuje od izraèuna v lanskem Poroèilu o razvoju, ker smo nekoliko spremenili ponderje pri nekaterih nijih izobrazbenih
kategorijah po obeh virih in s tem dobili manjo razliko v izraèunu po obeh virih.

3

V zdravstvu in socialnem varstvu je priölo v letu 2002 do visokega skoka izobrazbene ravni, kar pa je v veliki meri posledica
statistiène prekategorizacije okrog 10,000 oseb (ene petine vseh delovno aktivnih v zdravstvu in socialnem varstvu v letu
2001), zaposlenih v invalidskih podjetjih, iz podroèja socialnega varsva v podroèja dejavnosti, ki jih ta podjetja dejansko
izvajajo. Kot kae, so bile to preteno osebe z nijo izobrazbeno ravnijo.

UMAR

Poro~ilo o razvoju 2003
Analiti~na priloga - Indikatorji

135

Tabela: Povprečno število let šolanja delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji v obdobju 1995–2001

Povprečno število let šolanja delovno aktivnega prebivalstva
1995

1999

2000

Delovno aktivni po anketi o delovni sili

10.8

1996
10.9

1997
10.8

1998
11.0

11.1

11.2

2001
11.2

2002

Delovno aktivni po registru SURS

11.0

11.0

11.1

11.1

11.2

11.2

11.3

11.3

Kmetijstvo in ribištvo

10.3

10.5

10.5

10.6

10.6

10.7

10.6

10.4

Industrija, rudarstvo, energetika

10.1

10.2

10.2

10.3

10.3

10.4

10.4

10.4

Gradbeništvo

10.2

10.1

10.0

10.0

9.9

9.9

9.9

10.1

Trgovina, gostinstvo, promet

11.0

11.0

11.0

11.1

11.1

11.1

11.2

11.2

Finance in poslovne storitve

12.2

12.2

12.2

12.2

12.3

12.3

12.4

12.4

11.3

Zdravstvo, socialno varstvo

11.9

11.9

11.9

11.8

11.8

11.8

11.9

12.5

Javna uprava, izobraževanje in druge storitve

12.7

12.7

12.8

12.9

12.9

13.0

13.0

13.1

Vir: SURS.

Slika: tevilo zaposlenih z vijo in visoko izobrazbo po podroèjih dejavnosti v Sloveniji, septembra
2002, v tisoè
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Dele` prebivalstva z vsaj srednjo
izobrazbo
Po zadnjih razpololjivih podatkih se v Sloveniji nadaljuje trend poveèevanja vkljuèenosti
mladine v srednje ter vije in visoke ole, poveèuje pa se tudi vkljuèenost odraslih v
formalno izobraevanje. Kot izhaja iz predhodnih podatkov, je bilo v zaèetku olskega
leta 2000/2001 vpisane v srednje ole 96%, v zaèetku olskega leta 2001/2002 pa 98%
generacije v starosti 15-18 let. Leta 2000 je srednje ole konèalo 75% generacije (27.5%
generacije poklicne in 47.9% druge srednje ole), 8.5% generacije pa je opravilo e
dodatne zakljuène izpite po programih 3+2. Odraslih je bilo v srednjem izobraevanju
leta 2000 (zadnji podatek) 19,449, kar je 2.3-krat veè kot leta 1995, srednje ole pa je
konèalo 5,966 odraslih, kar je 3.3-krat veè kot leta 1995. e naprej se poveèuje tudi
tevilo tudentov. V olskem letu 2001/2002 je predstavljalo tevilo vseh dodiplomskih
tudentov (brez absolventov) e veè kot polovico generacije v starosti 20-24 let, tevilo
rednih tudentov pa 34.5%. Razmerji sta se v olskem letu 2002/2003 e poveèali. tevilo
vpisanih tudentov tako e presega cilj 35 tudentov na 1000 prebivalcev, zastavljen v
Nacionalnem programu visokega olstva.
Zaradi visoke vkljuèenosti mladine in poveèane vkljuèenosti odraslih v formalno
izobraevanje se izboljuje tudi izobrazbena sestava prebivalstva. Dele prebivalstva v
starosti 25 let in veè z vsaj srednjo izobrazbo se je v letu 2002 (drugo èetrtletje) poveèal
na 66.6%. Najhitreje se poveèujeta dele prebivalstva s konèano najveè 4-5 letno srednjo
olo (srednje splonoizobraevalne, strokovne ali tehniène ole) ter dele diplomantov
visoke stopnje. Mednarodne primerjave so, ko gre za prebivalstvo s srednjo izobrazbo,
zaradi metodolokih razlik vpraljive, manj vpraljive pa so, ko gre za terciarno izobrazbo.
Tu v Sloveniji e vedno moèno zaostajamo za razvitejimi in propulzivnejimi evropskimi
dravami (gl. graf), zaostanek pa se v zadnjih letih e poveèuje. Kljub visokemu tevilu
tudentov je tevilo diplomantov e vedno relativno nizko. Povpreèno trajanje tudija
od vpisa do diplome je dolgo, okrog 6 let, e vedno pa je visok tudi osip iz terciarnega
izobraevanja.
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Tabela: Delež prebivalstva v starosti 25 let in več z vsaj srednjo iz obraz bo v Sloveniji v obdobju 1995–2002, v %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Iz obraz bena struktura prebivalstva
Delež prebivalstva z vsaj srednjo izobrazbo

58.6

60.2

60.4

62.1

63.5

65.1

65.6

Srednja izobrazba:

45.8

48.1

47.7

48.4

49.6

50.6

51.0

51.9

srednja poklicna

23.0

24.5

24.4

24.3

24.1

22.5

22.9

23.1

strokovna ali splošna

22.8

23.6

23.4

24.1

25.4

28.1

28.0

28.7

12.8

12.1

12.6

13.7

13.9

14.5

14.6

14.8

višja

6.6

6.2

6.5

6.9

6.8

6.7

6.2

6.0

visoka

5.6

5.3

5.4

6.1

6.3

7.0

7.6

8.1

podiplomska

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.7

Končali srednjo šolo (v % od generacije)

70.4

74.8

74.1

74.4

76.7

75.4

np

np

Redni diplomanti (v % od generacije)

17.8

19.9

19.9

19.6

22.4

21.7

22.0

np

Vpisani v sred. šole (v % od gener. 16-19)

82.0

84.1

87.0

88.2

89.2

91.4

95.8

97.9

Redni študenti (v % od generacije 20-24)

30.1

32.7

34.4

38.2

43.6

45.2

48.3

52.4

Terciarna izobrazba:

66.6

Kaz alci iz obraž evanja mladine

Vir: SURS; preračuni UMAR.
Opomba: np - ni podatka.

Slika: Dele prebivalstva v starosti 25ñ64 let s konèano vsaj srednjo olo v izbranih evropskih
dravah v letu 2001
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Raba interneta
Indikator rabe interneta kae po letu 1995 na dinamièen razvoj informacijske drube v
Sloveniji. Dele aktivnih (meseènih) uporabnikov interneta se je v letih od 1995 do
2001 poveèal skoraj za osemkrat in v letu 2001 dosegel 23% celotne populacije (gl.
tabelo). Po podatkih projekta RIS (Raba interneta v Sloveniji1) se je naraèanje tevila
aktivnih uporabnikov interneta nadaljevalo tudi v letu 2002. Februarja je bilo tako
priblino 25, julija pa okoli 28 aktivnih uporabnikov interneta na 100 prebivalcev. Ker
podatki, ki jih objavlja RIS za Slovenijo, niso neposredno primerljivi s podatki Eurostata
za drave Evropske unije (EU) in drave, kandidatke za vstop v EU, uporabljamo pri
mednarodnih primerjavah podatke iz enotnega vira (Eurostat). Po teh podatkih Slovenija
po razirjenosti rabe interneta od leta 1998 dalje ves èas zaostaja za povpreèjem EU, v
letu 2001 pa naj bi se mu ponovno precej pribliala. Glede na izkunje iz predhodnih let,
ki kaejo, da se podatki za zadnje razpololjivo leto kasneje pogosto e spreminjajo, pa
je nemogoèe zanesljivo sklepati o tem, ali je v zadnjem obdobju resnièno prilo do
hitrejih premikov v penetraciji interneta v Sloveniji. Èe upotevamo splone uporabnike
interneta (tisti, ki so e uporabljali internet2), pa zadnje ankete, izvedene junija 2002,
kaejo, da Slovenija e vedno precej zaostaja za evropskim povpreèjem (Slovenija 35%,
EU 51%; FDV-RIS, 2003). V primerjavi s kandidatkami za vstop v EU je po podatkih
Eurostata Slovenija v letu 2001 po deleu aktivnih uporabnikov interneta e vedno moèno
prehitevala povpreèje teh drav (7.8%). Rahlo je zaostajala za najvije uvrèeno v skupini,
Estonijo, prehitela pa je Ciper in Malto, za katerima je v predhodnih letih nekoliko
zaostajala.
Na rast tevila uporabnikov interneta predvsem v zadnjih letih precej vpliva razirjenost
dostopa do interneta od doma. V Sloveniji imajo po zadnjih razpololjivih podatkih
za leto 2000 veèinoma vsa podjetja e dostop do interneta (zlasti velika in srednja), prav
tako tudi ole (gl. tabelo). Relativno nizek pa je dele gospodinjstev z dostopom do
interneta. V letu 2001 jih je bilo 24%, kar je le za 3 odstotne toèke veè kot leta 2000.
Izraèun èasovne distance3 kae, da smo leta 2001 po dostopu do interneta od doma za
povpreèjem EU (38%) zaostajali 1.3 leta (gl. Slika 2), v primerjavi s predhodnim letom
pa se je zaostanek e nekoliko poveèal. Spodbudneji pa so podatki za junij 2002, po
katerih se je Slovenija bistveno bolj pribliala povpreèju EU (Slovenija 36%, EU 40%;
FDV-RIS, 2003). Najpomembneji dejavnik dostopa do interneta od doma so stroki
dostopa in opreme (Vehovar, Vukèeviè, 2000). V letu 2002 je prilo do prvih premikov
v smeri znievanja strokov dostopa. Agencija za telekomunikacije, radiofuzijo in poto
(ATRP4) je z namenom postopnega vzpostavljanja strokovno naravnanih cen junija
2002 pocenila dostop do interneta preko obeh klicnih tevilk, 0880 in 0889, avgusta
2002 pa je zniala cene medomrenih povezav, ki so osnova za vzpostavitev konkurence
na trgu telekomunikacij. Proces vzpostavljanja strokovno naravnanih cen naj bi se
nadaljeval e v letu 2003. Razen z izboljevanjem pogojev za dostop do interneta od
doma, lahko uporabo storitev informacijske drube uporabnikom pribliamo tudi preko
tako imenovanih javno dostopnih toèk (e-toèk). Po evidencah Ministrstva za
1

Projekt RIS (http://www.ris.org) izvaja Center za metodologijo in informatiko na Fakulteti za drubene vede.

2

Dele meseènih (aktivnih) uporabnikov interneta za 3-5% zaostaja za deleem splonih uporabnikov interneta (FDV-RIS,
2003).

3

Èasovna distanca meri razliko v èasu, ko primerjani enoti doseeta dano (isto) raven opazovanega indikatorja x. Veè o
metodologiji merjenja èasovne distance gl. v P. Sicherl: Distance in time between Slovenia and the European Union around
2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.

4

ATRP je v skladu z Zakonom o telekomunikacijah zaèela delovati maja 2002.

UMAR
139

Poro~ilo o razvoju 2003
Analiti~na priloga - Indikatorji

informacijsko drubo njihovo tevilo v zadnjem obdobju pri nas zelo hitro naraèa.
Tako je bilo novembra 2001 v Sloveniji 25 e-toèk na milijon prebivalcev, novembra
2002 pa 99. Kljub strmi rasti tevila e-toèk pa po podatkih projekta RIS preko njih do
interneta dostopa le okoli 5% uporabnikov interneta.
Tabela: Nekateri kaz alci rabe interneta v Sloveniji

Delež i, v %

1995

Aktivni uporabniki interneta v celotni populaciji
1

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

3

6

9

11

14

19

23

28.53

Dostop do interneta po vrstah uporabnikov2
Gospodinjstva

-

3

8

9

15

21

24

384

Mala podjetja

-

7

31

57

77

88

-

-

Srednje velika podjetja

-

16

37

69

89

97

-

-

Velika podjetja

-

25

53

82

96

99

-

-

Osnovne šole

-

26

54

86

93

99

-

-

Srednje šole

-

90

91

92

96

100

-

-

Vir: RIS (http://www.ris.org).
Opomba: 1aktivni uporabniki so tisti, ki uporabljajo internet vsaj enkrat mesečno; 2V % od celotne populacije posamezne vrste uporabnikov, 3junij 2002, 4december
2002.

Slika: Dostop gospodinjstev do interneta  èasovne distance1 med Slovenijo in dravami EU v letu
2001
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Vir: Izraèuni èasovnih distanc SICENTER na osnovi podatkov Eurostat - New Cronos (za drave EU) ter FDV - projekt RIS (za Slovenijo).
Opomba: 1 Èasovna distanca meri razliko v èasu, ko primerjani enoti doseeta dano (isto) raven opazovanega indikatorja x. Veè o metodologiji merjenja èasovne
distance gl. v P. Sicherl: Distance in time between Slovenia and the European Union around 2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.
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Varni stre`niki
Na irjenje uporabe storitev informacijske drube zelo vpliva varnost transakcij na
internetu. tevilo varnih strenikov (vzpostavljajo varnost na nivoju povezave med
dvema raèunalnikoma ali na nivoju samega dokumenta) se je v Sloveniji med letoma
1998 in 2000 poveèalo za veè kot tirikrat. Konec leta 2000 je bilo tako v Sloveniji 51
varnih strenikov na milijon prebivalcev, kar je priblino toliko kot v povpreèju v
Evropski uniji (52.2 konec leta 2000). V primerjavi z letom 1999, ko je Slovenija po tem
kazalcu presegala skoraj vse èlanice EU, je v letu 2000 e zaostala za informacijsko
najbolj razvitimi evropskimi dravami (Finska, vedska, Luksemburg, Danska, Nemèija,
Irska, UK, Avstrija). Podobno kot pri drugih indikatorjih razvitosti informacijske drube
Slovenija tudi po tevilu varnih strenikov na milijon prebivalcev moèno presega
povpreèje kandidatk za vstop v EU (11.3 konec leta 2000), v dvanajsterici teh drav pa
se uvrèa na tretje mesto za Estonijo (58.4) in Malto (59.6). Podatki o tevilu varnih
strenikov se spremljajo loèeno glede na to, ali uporabljajo ibko ali moèno kodiranje.
V Sloveniji je dele strenikov, ki uporabljajo moèno kodiranje, kar 75-odstoten, kar
pomeni precejnje izboljanje glede na predhodno leto, ko je bilo razmerje med streniki
z moènim in ibkim kodiranjem ena proti dva. Dele strenikov z moènim kodiranjem
je relativno visok tudi v dravah, kandidatkah za vstop v EU (76% v povpreèju), kar je
precej veè kot v èlanicah EU, kjer je v povpreèju 61% strenikov z moènim kodiranjem.
Relativno visoka razvitost Slovenije v smislu gostote varnih strenikov je povezana z
informatizacijo podroèij, kot so banènitvo, zdravstvo, dravna uprava, ki so najpogosteji
uporabniki varnih strenikov. Poèasneje razvijajoèa se dejavnost, ki prav tako zahteva
uporabo varnih strenikov, pa je e-poslovanje, zlasti e-nakupovanje. V letu 2000 je
tako le 16% aktivnih (meseènih) uporabnikov interneta v preteklih dvanajstih mesecih
opravilo vsaj en nakup preko interneta. Dele e-nakupovanja se je v letu 2001 e zmanjal
(na 12%), do preobrata pa je prilo v letu 2002, ko je 21% aktivnih uporabnikov interneta
opravljalo e-nakupe. Med glavnimi ovirami hitrejega razvoja e-nakupovanja se poleg
splonih ovir, kot sta prenizka dostopnost do interneta in prenizka informacijska
izobraenost (McConnell, 2000), v Sloveniji pojavljajo zlasti nezaupanje v e-nakupovanje
(zaèita osebnih podatkov, varnost finanènih transakcij), negativne izkunje kupcev z enakupovanjem (npr. neizpolnjevanje naroèil s strani prodajalca, nevraèanje kupnine za
vrnjeno blago) ter pomanjkanje informacij o postopku e-nakupovanja na spletni strani
prodajalca (Mednarodni intitut za potronike raziskave, 2001). Nekoliko viji je dele
podjetij, ki bodisi naroèajo blago in storitve pri poslovnih partnerjih (31% malih, 34%
srednjih in 29% velikih podjetij) bodisi sprejema naroèila preko interneta (29%, 29%,
24%). Vendar gre pri tem veèinoma le za naroèanje oziroma zbiranje naroèil preko
interneta, finanèna transakcija, ki po navadi zahteva vijo stopnjo varnosti, pa se izvri
na tradicionalen naèin ob dobavi.
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Slika: tevilo varnih strenikov na milijon prebivalcev v letu 2000  primerjava Slovenije s
kandidatkami za èlanstvo v Evropski uniji in Evropsko unijo
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Vir: Netcraft (netcraft.com)  za podatke o tevilu varnih strenikov, Eurostat ñ za podatke o ötevilu prebivalcev.
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[tevilo raziskovalcev na tiso~ aktivnih
prebivalcev
V obdobju 1996-2000 je bilo v Sloveniji v povpreèju 4.5 raziskovalcev1 na 1000 aktivnih
prebivalcev. Slovenija po tem kazalcu e vedno zaostaja za evropskim povpreèjem
(5.3 raziskovalca na tisoè aktivnih prebivalcev leta 1999) in za razvitimi evropskimi
dravami; uvrèa pa se pred viegrajskimi dravami ter tistimi dravami èlanicami EU,
ki se jim najbolj priblia tudi po gospodarski razvitosti (gl. sliko).
Struktura po spolu se je v letu 2000 opazno spremenila, saj se je dele raziskovalk
glede na predhodno leto poveèal za 1.6 strukturne toèke, na 35.2%. Struktura
raziskovalcev glede na sektor zaposlitve se je do leta 1999 spreminjala ugodno, saj se
je dele zaposlenih v poslovnem sektorju poveèeval (v povpreèju za 2.5% na leto).
Omenjeni trend pa je bil v letu 2000 prekinjen. tevilo raziskovalcev poslovnega sektorja,
izraeno v ekvivalentu polne zaposlitve, se je glede na prejnje leto zmanjalo za 10.5%
(v preostalih sektorjih je bila zabeleena rast ali pa le rahel padec). Tako zmanjanje
tevila raziskovalcev je pomenilo odmik od prednostih nalog (poveèati dele
raziskovalcev v gospodarstvu) na podroèju raziskovalno-razvojnih dejavnosti (RRD),
opredeljenih v Nacionalnem raziskovalnem programu, sprejetem leta 1995, in Strategiji
gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006. Na oddaljevanje od prednostnih nalog kae
tudi neustrezna struktura dravnih proraèunskih sredstev, namenjenih za RRD. V
letu 2000 je bil iz dravnega proraèuna financiran manji obseg aplikativnih raziskav
kot v letu 1999, sicer pa je bila struktura dravnih proraèunskih sredstev za RRD v letu
2000 naslednja: 73.6% za temeljne raziskave (1999: 57.1%, 1997: 51.2%), 11.8% za
aplikativne raziskave (1999: 25.4%, 1997: 23.1%) in za eksperimentalni razvoj 14.6%
(1999: 17.5, 1997: 25.7%). Tako izrazito neuravnoteena struktura proraèunskih sredstev
za RRD e sedaj napoveduje, da jo bo potrebno spremeniti, èe naj bi se uresnièile
prednostne naloge politike spodbujanja znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti
v obdobju 2003-2007. V predlogu izhodiè in usmeritev Nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa 2003-2007 je namreè predvidena spremenjena struktura
proraèunskih vlaganj za RRD v korist aplikativnih raziskav in eksperimentalnega razvoja.
Leta 2007 naj bi bilo tako doseeno naslednje razmerje porabe proraèunskih sredstev za
raziskave in razvoj: 30% za temeljne, 30% za aplikativne raziskave in 40% za
eksperimentalni razvoj (obstaja pa tudi razlièica 25%, 25%, 50%).
Preibko povezovanje in sodelovanje med industrijo in raziskovalno-razvojno sfero
ter med raziskovalnimi intituti samimi je v Sloveniji e vedno pereè problem. K
izboljanju takega stanja bi lahko pripomogel v letu 2002 sprejeti krovni zakon (Zakon
o raziskovalni in razvojni dejavnosti), ki predvideva ustanovitev dveh javnih agencij, in
sicer na podroèju raziskovalne dejavnosti in tehnolokega razvoja. Naloge agencije na
podroèju tehnolokega razvoja so namreè usmerjene na aktivnosti, povezane s promocijo
inovativnosti in pospeevanjem prenosa znanja med raziskovalnimi intitucijami in
gospodarstvom. Prenizka stopnja povezovanja in sodelovanja med raziskovalci in
industrijo je prav tako pereèa teava drav èlanic EU. Razvoj bistveno moènejih povezav
med univerzo in gospodarstvom je glavni vzvod za izboljanje stanja evropske
inovativnosti. Ne preseneèa torej, da so zaradi strukturnih pomanjkljivosti inovativnosti
na ravni EU (èloveki viri, raziskovalna infrastruktura, znanstveno-drubena vpraanja)
1

tevilo raziskovalcev, izraeno v ekvivalentu polne zaposlitve, vkljuèuje osebe, ki se ukvarjajo z RRD polni delovni èas, ter
osebe, ki porabijo za RRD le del delovnega èasa (veè kot 10% in manj kot 90%).
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v novem, 6. Okvirnem programu namenili pomembno vlogo prav inovativnosti. Za
uspeen prenos znanja v gospodarstvo je pomembna tudi alokacija pravic intelektualne
lastnine, izvirajoèih iz raziskovalnih rezultatov univerz (Innovation & Technology
Transfer, 2002, str. 8). To podroèje je po Evropi urejeno zelo razlièno, vendar je znano,
da podjetja raje sodelujejo z raziskovalci, ki posedujejo pravice intelektualne lastnine,
kot pa z institucijami, na katere preidejo te pravice. Povezovanje (»networking«) razliènih
akterjev (raziskovalci, raziskovalni intituti, gospodarstvo) v raziskovalnem procesu je
eno izmed osnovnnih naèel 6. Okvirnega programa, ki ga bo morala upotevati tudi
Slovenija.
Tabela: Število raz iskovalcev, iz raž eno v ekvivalentu polne z aposlitve, v Sloveniji v letih 1995-2000

Število
raz iskovalcev
1995

Struktura raz iskovalcev glede na sektor z aposlitve, v %
Poslovni sektor

Vladni sektor

Visokošolski sektor

Zasebni nepridobit.
sektor

35.91

2.7

48971

28.6

32.8

1996

4489

30.5

35.2

31.4

2.8

1997

4022

34.0

34.8

28.4

2.8

1998

4285

34.0

35.0

28.8

2.2

1999

4427

34.8

34.1

29.5

1.6

2000

4336

31.8

34.5

30.9

2.8

Vir: Statistični letopis, različni letniki, SURS; Statistične informacije. Prebivalstvo po anketi o delovni sili, SURS; izračun UMAR.
Opomba: 1precenjen podatek zaradi napake v številu raziskovalcev visokošolskega sektorja, izraženega v ekvivalentu polne zaposlitve.

Slika: tevilo raziskovalcev, izraeno v ekvivalentu polne zaposlitve, na 1000 aktivnih prebivalcev
v Sloveniji, dravah EU in viegrajskih dravah
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Vir: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2002, OECD 2002; SURS.
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Dele` inovativnih podjetij v predelovalnih
dejavnostih
Na lizbonskem zasedanju pomladi 2000 so si voditelji drav èlanic EU postavili zelo
ambiciozen cilj, da bo postalo gospodarstvo EU do leta 2010 najbolj dinamièno in
konkurenèno gospodarstvo sveta. Za uresnièitev tega cilja bodo morale inovacije in
inovacijske dejavnosti odigrati odloèilno vlogo. Zato ne preseneèa, da razvite drave skrbijo
za vzpostavitev okolja, ki je naklonjeno inovativnosti, hkrati pa z razliènimi programi1
spodbujajo ustvarjanje inovacij in prenos rezultatov raziskovalno-razvojne dejavnosti
(RRD) v gospodarstvo. Gospodarska rast in konkurenènost gospodarstva sta namreè èedalje
bolj odvisni od stopnje inovativnosti ter tehnolokih sprememb. Inovacijska politika je
tako postala pomemben element vladnih politik in je vgrajena tako v izobraevanje, razvoj,
industrijo, storitve kot v podjetnitvo.
Po podatkih SURS je bil dele inovativnih podjetij v predelovalnih dejavnostih v obdobju
1994-1998 v povpreèju 33-odstoten. V primerjavi s povpreèjem EU za obdobje 19941996 (e vedno zadnji razpololjivi podatki) je to pomenilo precejnje zaostajanje (Slovenija
32%, EU 51%). Najnoveji podatki za Slovenijo, za obdobje 1999-20002, ne izkazujejo
pozitivnega trenda, saj se je dele inovativnih podjetij v predelovalnih dejavnostih v
primerjavi s predhodnim obdobjem zmanjal za 5 odstotnih toèk, na 28%. Zaostanek za
povpreèjem EU iz leta 1996 se je tako e poveèal. Po podroèjih predelovalnih dejavnosti
se je dele inovativnih podjetij najbolj znial v proizvodnji elektriènih strojev in aparatov
(DL/31) ter v proizvodnji RTV, komunikacijskih naprav in opreme (DL/32), najbolj pa se
je poveèal v proizvodnji pisarnikih strojev in raèunalnikov (DL/30) ter v proizvodnji
kovin (DJ/27). Proizvodnja kemikalij in kemiènih izdelkov (DG) ostaja e naprej najbolj
inovativna dejavnost, po deleu inovativnih podjetij pa se visoko uvrèajo tudi transportna
(DM) in strojna industrija (DK) ter proizvodnja elektriène in optiène opreme (DL) (gl.
tabelo).
V Sloveniji dele inovativnih podjetij obèutno naraèa z velikostjo3 podjetja. Tako je
bilo razmerje med tremi velikostnimi razredi podjetij v letih 1994-2000 glede na dele
inovativnih podjetij v povpreèju naslednje: 1 (majhna) : 2.3 (srednjevelika) : 4.2 (velika).
V EU pa je bilo leta 1996 isto razmerje bistveno bolj uravnoteeno: 1 : 1.3 : 1.8. Podatki
odraajo nesporno dejstvo, da se v Sloveniji inovativna dejavnost premalo izvaja v
srednjevelikih, e zlasti pa v majhnih podjetih (gl. sliko), najverjetneje zaradi
implementacijske vrzeli tako na podroèju razvoja okolja, naklonjenega inovativni
dejavnosti, kot na podroèju promocije podjetnitva ter podjetnikih vlaganj v tehnoloki
razvoj. V zadnji raziskavi SURS o inovativni dejavnosti (iz leta 2000) sta obe velikostni
1

Na ravni EU obstajajo naslednji programi: Povezovanje inovativnih evropskih regij (IREñ Innovating Regions in Europe
Network), Ustvarjanje in rast visokotehnoloökih podjetij v fazi nastanka (ªstart-up´) in ªspin-off´ podjetij (Paxis Pilot Action
of Excellence for Innovative Start-ups), Povezovanje investitorjev riziènega kapitala in izvajalcev storitev, povezanih s
podjetnitvom (Gate2Growth Initiative).

2

Manji dele inovativnih podjetij v letih 1999-2000 je tudi posledica metodolokih sprememb inovacijske statistiène raziskave,
saj se je populacija podjetij v vzorcu glede na prejnjo raziskavo poveèala kar za 51%. V prvih dveh statistiènih raziskavah
(1996, 1998) so bile poroèevalske enote podjetja z vsaj 20 zaposlenimi, sedaj so to podjetja z 10 in veè zaposlenimi; najbolj se
je tako poveèalo tevilo majhnih podjetij (za 118%), ki izvajajo inovacijsko dejavnost v manjem obsegu kakor (srednje)velika
podjetja.

3

Velikost podjetja je opredeljena glede na ötevilo zaposlenih oseb:majhno podjetje:
manj kot 50 zaposlenih,
srednjeveliko podjetje: 50-249 zaposlenih in
veliko podjetje: veè kot 250 zaposlenih.
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skupini inovativnih podjetij kot glavni zaviralni dejavnik za inovacije najprej navedli
pomanjkanje finanènih virov in previsoke inovacijske stroke (npr. nakup storitev RRD,
strojev in opreme za proizvodnjo novih ali izboljanih izdelkov in postopkov), pomanjkanje
kvalificiranega kadra pa so navedla tudi velika inovativna podjetja. Predvsem za majhna
podjetja velja, da imajo oteen dostop do zunanjih finanènih virov, hkrati pa so to podjetja,
ki so obièajno aktivna na doloèenem ninem segmentu (npr. butièna proizvodnja), za
katerega visoko razvita tehnologija niti ni potrebna.
Tabela: Delež inovativnih podjetij v predelovalnih dejavnostih1, v %
19962
D
DA
DB/17
DB/18
DC
DD
DE/21
DE/22
DG + DF
DH
DI
DJ/27
DJ/28
DK
DL/30
DL/31
DL/32
DL/33
DM/34
DM/35
DN

Predelovalne dejavnosti
Proiz. hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov
Proiz. tekstilij
Proiz. oblačil, strojenje, dodelanega krzna
Proiz. usnja, usnjenih izdekov
Obdelava in predelava lesa
Proiz. vlaknin, papirja
Založništvo, tiskarstvo
Proiz. kemikalij, kem. izd.; koksa, nafte in naftnih deriv.
Proiz. izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proiz. drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proiz. kovin
Proiz. kovinskih izdelkov brez strojev
Proiz. strojev in naprav
Proiz. pisarniških strojev, računalnikov
Proiz. električnih strojev, aparatov
Proiz. rtv, komunikacijskih aparatov in opreme
Proiz. medicinskih, finomehaničnih, optičnih izdelkov
Proiz. motornih vozil, prikolic
Proiz. drugih vozil, plovil
Proiz. pohištva, drugo; reciklaža

19983

20004

33
44
38
10
19
15
16
7
53
30
25
30
25
44
17
59
63
45
45
33
25

28
33
27
15
27
18
17
7
52
29
21
42
21
43
29
40
49
35
42
40
22

32
38
29
6
25
16
25
11
66
24
30
41
24
43
23
76
76
41
32
40
22

Vir: Statistične informacije. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija. Inovacijska dejavnost v predelovalni dejavnosti in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija,
1996, 1998 in 1999-2000, št. 73/1998, št. 81/2000 in št. 307/2002.
Opombe: 1delež inovativnih podjetij v posameznem podpodročju oz. oddelku, 2podatek za obdobje 1994-1996, 3podatek za obdobje 1997-1998, 4podatek za obdobje
1999-2000.

Slika: Dele inovativnih podjetij glede na velikost podjetja v predelovalnih dejavnostih, Slovenija
in EU
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Vir: Statistics on Innovation in Europe, Data 1996-1997, 2000 Edition, European Communities 2001; SURS.
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Bruto doma~i izdatki za raziskovalnorazvojno dejavnost
Povpreèni letni bruto domaèi izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) so v Sloveniji v
obdobju 1996-2000 znaali 1.47% bruto domaèega proizvoda. V letu 2000 (zadnji objavljeni
podatki) so dosegli 1.52% bruto domaèega proizvoda, kar je le za 0.08 odstotne toèke veè kot leta
1996, v primerjavi s predhodnim letom pa je vrednost indikatorja ostala takorekoè nespremenjena
(gl. tabelo). Kot izhaja iz mednarodnih primerjav, je viina bruto domaèih izdatkov za RRD,
izraena kot odstotek od BDP, v Sloveniji leta 2000 e vedno za priblino 0.4 odstotne toèke zaostajala
za povpreèjem EU (gl. tabelo). Mediteranske èlanice EU namenjajo manji dele BDP za financiranje
RRD, èeprav je panija v letu 2000 nekoliko poveèala te izdatke. Pozitiven premik sta naredili tudi
Èeka in Madarska.
Slovenski poslovni sektor je v celotnem obdobju (1996-2000) izvedel veè kot polovico raziskovalnorazvojne dejavnosti, njegov dele pa se je vseskozi poveèeval (od 50.7% na 56.3%). Dele vladnega
sektorja se je v zadnjih treh letih zmanjeval (od 30.4% na 25.9%), pomen visokoolskega sektorja,
kot izvajalca raziskovalno-razvojne dejavnosti pa je ostal nespremenjen (v istem obdobju je ta
sektor v povpreèju opravil 16.4% celotne RRD). Podobne spremembe so opazne tudi v EU: ob
naraèajoèem deleu poslovnega sektorja se postopno zmanjuje aktivnost vladnega sektorja, dele
visokoolskega sektorja v izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti pa ostaja nespremenjen. Kljub
podobnim trendom pa slovenski poslovni sektor e vedno zaostaja za primerljivim evropskim
povpreèjem po viini izdatkov, namenjenih za izvajanje RRD. Ta zaostanek se je leta 2000 vendarle
nekoliko zmanjal (Slovenija: 0.86% BDP, EU: 1.26% BDP; Slovenija 1999: 0.83% BDP, EU
1999: 1.25% BDP). Najveè RRD slovenskega poslovnega sektorja izvedejo predelovalne
dejavnosti; v letu 2000 so porabile 77% vseh sredstev poslovnega sektorja, namenjenih za izvajanje
raziskovalno-razvojnih aktivnosti. Najbolj raziskovalno-razvojno intenzivni sta bili proizvodnja
farmacevtskih surovin in preparatov (33.6%) ter proizvodnja RTV, komunikacijskih naprav in opreme
(19.4%), saj sta skupaj pokrili kar 53% vseh RR izdatkov predelovalnih dejavnosti. Storitveni sektor,
z naèelno velikim razvojnim potencialom, je porabil le 19% sredstev poslovnega sektorja za izvajanje
RRD.
Glavnina strokov za izvedbo RRD odpade na bruto plaèe raziskovalcev (dobra tretjina v vladnem
in zasebnem nepridobitnem sektorju; v visokoolskem sektorju v povpreèju tri desetine; bistveno
manj v poslovnem sektorju, v povpreèju petina), investicijski stroki (za nakup instrumentov in
opreme, objektov in zemljiè, licenc; izdelavo tudij; registracijo patentov) pa predstavljajo v vseh
sektorjih precej manji dele izdatkov za RRD (najveèji je dele v poslovnem sektorju, 11.8%,
najmanji pa v zasebnem nepridobitnem sektorju, 5.5%).
Struktura virov financiranja RRD se je v letih 1996-1999 spreminjala ugodno, saj je dele nalob
poslovnega sektorja naraèal (od 49.1% na 56.9%). V letu 2000 pa je poslovni sektor prviè v obdobju
1996-2000 realno zmanjal investicije v RRD (za 4.2%; dele poslovnega sektorja se je v strukturi
financiranja RRD zmanjal na 53.3%), kar je pomenilo odmik od prednostnih nalog raziskovalnorazvojnega podroèja, ki predvidevajo poveèanje vloge podjetnikega sektorja pri spodbujanju
tehnolokega razvoja. Na nujnost veèjih vlaganj v raziskave in razvoj v poslovnem sektorju opozarjajo
tudi analize povpreène tehnoloke zahtevnosti proizvodov predelovalnih dejavnosti, ki je na lestvici
tirinajstih stopenj zelo nizka, in sicer med èetrto in esto stopnjo (Gliha, 2000).
Na zasedanju Evropskega sveta v Barceloni leta 2002 je bil sprejet cilj, da bodo èlanice EU do leta
2010 poveèale svoja vlaganja v RRD in inovacije na 3% BDP, dve tretjini teh sredstev pa naj bi
prispeval zasebni sektor. V Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006 (SGRS) je
predvideno poveèanje vlaganj v raziskave in razvoj na okoli 2% BDP do leta 2006. Za doseganje
tega cilja pa je nujno potrebno veè pozornosti nameniti tudi inovativni dejavnosti. Drava mora
poskrbeti za ustrezno podporno okolje (intitucije, raziskovalna infrastruktura, zakonodaja), vkljuèno
z mehanizmi za prenos znanja ter bolje sodelovanje med raziskovalno in gospodarsko sfero. V
letih 2000-2001 je kar nekaj drav èlanic OECD uvedlo velike spremembe na podroèju davène
zakonodaje, ki se nanaa na RRD poslovnega sektorja. Pri nas sistem obdavèitve dobièka pravnih
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oseb e nudi izdatne davène spodbude oziroma olajave na razliènih podroèjih (npr. davèno
priznavanje odhodkov amortizacije in drugih odhodkov, prenos davène izgube, investicijske olajave,
olajave za oblikovanje investicijskih rezerv) na neselektiven naèin. Zato je potrebno realno
ovrednotiti vpliv taknih davènih olajav na doseganje ciljev, ki se jih tako eli doseèi, in pri
morebitnih spremembah upotevati celoto davènega sistema.
Tabela: Bruto domači iz datki z a raz iskovalno-raz vojno dejavnost v Sloveniji, članicah EU in višegrajskih
drž avah, kot % BDP
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Slovenija

1.71

1.44

1.42

1.48

1.51

1.52

-

EU-15

1.89

1.88

1.87

1.87

1.93

1.93

1.94

1.56

1.60

1.69

1.79

1.83

1.802

1.862

Belgija

1.71

1.80

1.87

1.89

1.96

-

-

Danska

1.84

1.85

1.94

2.06

2.09

2.07

-

Finska

2.29

2.54

2.72

2.89

3.22

3.37

3.67

Francija

2.31

2.30

2.22

2.17

2.19

2.152

-

Grčija

0.49

-

0.51

-

0.67

-

-

Irska

1.34

1.32

1.29

1.26

1.21

-

-

Italija

1.00

1.01

1.05

1.07

1.04

-

-

Nemčija

2.26

2.26

2.29

2.31

2.44

2.48

2.52
-

Avstrija

2001

Nizozemska

1.99

2.03

2.04

1.94

2.02

-

Portugalska

0.57

-

0.62

-

0.75

-

-

Španija

0.81

0.83

0.82

0.89

0.88

0.94

0.96

Švedska

3.46

-

3.68

3.75

3.78

-

-

V. Britanija

1.95

1.88

1.81

1.80

1.88

1.86

1.86

Višegrajske drž ave
Č e ška

1.01

1.04

1.16

1.24

1.25

1.35

-

Madžarska

0.73

0.65

0.72

0.68

0.69

0.81

-

Poljska

0.69

0.71

0.71

0.72

0.75

0.70

-

Slovaška

0.98

0.97

1.13

0.82

0.68

0.69

-

Vir: Eurostat, New Cronos Database (Theme 9-Science and Technology); OECD Science, Technology and Industry Outlook 2002, OECD 2002; SURS.
Opombe: 1precenjeni podatek zaradi napake v številu raziskovalcev visokošolskega sektorja, izraženega v ekvivalentu polne zaposlitve; 2začasni podatek.

Slika: Struktura virov financiranja bruto domaèih izdatkov za RRD v Sloveniji
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Produktivnost dela
Produktivnost dela, ki je v obdboju 1993-2000 naraèala v Sloveniji v povpreèju po
stopnji preko 4% letno, v predelovalnih dejavnostih pa veè kot 7% na leto, se je v letu
2001 poveèala le za 2.4% (v predelovalnih dejavnostih za 4.4%), kar je bila najnija
stopnja rasti produktivnosti dela po letu 1993. Na lansko upoèasnitev rasti produktivnosti
je vplivala umiritev gospodarske rasti glede na predhodna leta ob nadaljevanju
poveèevanja zaposlenosti. Rast produktivnosti je bila v primerjavi s preteklimi leti
skromneja tudi v povpreèju v Evropski uniji, zato se zaostajanje Slovenije za povpreèno
evropsko produktivnostjo v letu 2001 ni poveèalo, temveè se je e naprej zmanjevalo.
Z 21,800 EUR dodane vrednosti na delovno aktivnega v ekvivalentu polnega delovnega
èasa je bila priblino na ravni 45% povpreène produktivnosti v Evropski uniji (v letu
2000 44%) in je za evropskim povpreèjem zaostajala za priblino 18 let (v letu 2000 19
let, v letu 1995 22 let; gl. sliko 2).
Nija rast produktivnosti v letu 2001 pomeni sicer prelom glede na dosedanji trend in
zastavljene cilje v scenarijih Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006, ki
pa je verjetno cikliène narave. V letu 2002 je v prvem polletju e prilo do prilagoditve
s ponovnim zmanjevanjem zaposlenosti v predelovalnih dejavnostih in v trgovini, rast
produktivnosti pa se je nekoliko poveèala, po predhodnih podatkih je bila 2.9-odstotna
glede na prvo polletje 2001. Uèinki prestrukturiranja e vedno niso zadostni za poveèanje
konkurenènosti podjetnikega sektorja, za zaposlovanje formalno vedno bolj izobraene
delovne sile in veèjo vrednostno realizacijo slovenske industrije in drugih sektorjev
slovenskega gospodarstva na tujih trgih. Vsekakor bi se morala, èe elimo hitreje zmanjati
zaostajanje za povpreèno produktivnostjo v Evropski uniji, visoka rast produktivnosti v
Sloveniji nadaljevati.
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Tabela: Realna rast produktivnosti (BDP na z aposlenega v ekvivalentu polnega delovnega časa) v Sloveniji
in EU v obdobju 1995-2001, v%
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Slovenija

3.1

EU

1.7

4.5

5.1

3.8

4.0

3.5

2.4

1.4

1.5

1.2

1.1

1.6

0.4

Vir: SURS, Eurostat.

Slika 1: Produktivnost (BDP na zaposlenega) v nekaterih evropskih dravah in v Sloveniji v letu
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Vir: SURS, Eurostat.

Slika 2: Produktivnost (BDP na zaposlenega) - èasovne distance1 med Slovenijo in dravami EU v
letu 2001
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Vir: Izraèuni èasovnih distanc SICENTER na osnovi podatkov Eurostat - New Cronos.
Opomba: 1 Èasovna distanca meri razliko v èasu, ko primerjani enoti doseeta dano (isto) raven opazovanega indikatorja x. Veè o metodologiji merjenja èasovne
distance gl. v P. Sicherl: Distance in time between Slovenia and the European Union around 2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.
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Stro{ki dela na enoto proizvoda
Indikator stroki dela na enoto proizvoda primerja sredstva za zaposlene in produktivnost.
Njegov namen je pokazati odnos med stroki dela na zaposlenega na eni strani in
vrednostjo, ki jo zaposleni ustvari, na drugi strani.
V obdobju 19952000 se je razmerje med stroki dela in bruto domaèim proizvodom
oz. dodano vrednostjo na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu, e izraziteje pa v
slovenskih predelovalnih dejavnostih, izboljalo. Znianje strokov dela za proizvedeno
enoto bruto domaèega proizvoda oz. dodane vrednosti je bilo v slovenskem gospodarstvu
9.8-odstotno oz. 11.3-odstotno, v slovenskih predelovalnih dejavnostih pa kar 17.5odstotno. Leta 2000 je bila v slovenskem gospodarstvu ena enota bruto domaèega
proizvoda proizvedena z 0.60 enote strokov dela, ena enota dodane vrednosti pa z 0.71
enote strokov dela. Pod vplivom bolj dinamiène rasti produktivnosti dela so slovenske
predelovalne dejavnosti v letu 2000 v primerjavi s celotnim slovenskim gospodarstvom
dosegale precej ugodneje razmerje med stroki dela in dodano vrednostjo, saj je bila v
predelovalnih dejavnostih ena enota dodane vrednosti proizvedena z 0.65 enote strokov
dela. Izboljanje je bilo preteno posledica krèenja zaposlenosti v predelovalnih
dejavnostih (13.6-odstotni padec, v vseh preostalih dejavnostih 6.1-odstotna rast). Vpliv
sicer hitreje rasti dodane vrednosti v slovenskih predelovalnih dejavnostih (26.8-odstotna
rast v cenah 1995, v vseh preostalih dejavnostih 21.8-odstotna rast) je bil precej manji.
V letu 2001 so, po enoletni rasti, stroki dela na enoto bruto domaèega proizvoda v
slovenskem gospodarstvu ponovno padli, trend upadanja strokov dela na enoto dodane
vrednosti pa se je nadaljeval brez prekinitve. V slovenskih predelovalnih dejavnostih je
bil tudi v letu 2001, tako kot v obdobju 1995-2000, padec strokov dela na enoto dodane
vrednosti nekoliko veèji kot v celotnem gospodarstvu.
Primerjave z dravami, èlanicami EU, prav tako pa tudi s kandidatkami za njeno
èlanstvo, kaejo, da se je konkurenènost tako slovenskega gospodarstva kot predelovalnih
dejavnosti v obdobju 1995-2000 izboljala. Merjeno s stroki dela na enoto bruto
domaèega proizvoda, se je med tirinajstimi èlanicami EU (za Portugalsko podatki za
leto 2000 e niso dosegljivi) konkurenènost slovenskega gospodarstva nekoliko poslabala
le v primerjavi z Irsko in Luxemburgom, med sedmimi kandidatkami za èlanstvo EU, za
katere so podatki dosegljivi, pa v primerjavi z Latvijo in Estonijo (gl. graf). Èe upotevamo
gibanje strokov dela na enoto dodane vrednosti, se je konkurenènost slovenskega
gospodarstva izboljala v primerjavi z vsemi èlanicami EU, razen z Irsko (13.1-odstotni
padec, v Sloveniji 11.3-odstotni), med kandidatkami za èlanstvo v EU pa je bila uspeneja
le Latvija (13.5-odstotni padec). Dosegljivi podatki za predelovalne dejavnosti osmih
èlanic EU in estih kandidatk za njeno èlanstvo pa kaejo na izboljanje slovenske
konkurenènosti, razen v primerjavi z Irsko. Po dosegljivih podatkih za leto 2001 se je
trend izboljevanja konkurenènosti slovenskega gospodarstva glede na doseeno
povpreèje EU-15 oz. EU-12, po enoletni prekinitvi, nadaljeval. V primerjavi s
posameznimi èlanicami EU in kandidatkami za èlanstvo v EU se je, merjeno s stroki
dela za proizvedeno enoto bruto domaèega proizvoda, nekoliko poslabal poloaj
slovenskega gospodarstva v primerjavi z Grèijo in Estonijo, merjeno s stroki dela na
enoto dodane vrednosti pa tudi s panijo in Litvo.
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Tabela: Stroški dela na enoto proiz voda v Sloveniji in EU v obdobju 1996-2001

Stopnje rasti v %
1996

1997

1998

Slovensko gospodarstvo

-4.8

-2.4

-2.5

EU-15

-0.9

-0.8

-1.0

EU-12

-0.9

-1.2

-1.5

-5.3

-3.2

-6.5

-7.1

1999

Raz meje4
2000

2001

1995

2001

-1.3

1.2

-0.4

0.66

0.60

-0.1

0.3

0.6

0.61

-

-0.1

-0.1

0.3

0.62

-

-2.1

-0.7

-0.4

-0.7

0.80

0.71

-1.6

-2.7

-0.8

-1.3

0.79

0.64

Stroški dela na enoto BDP1

Stroški dela na enoto dodane vrednosti2
Slovensko gospodarstvo3
Slovenske predelovalne dejavnosti

3

Vir: Statistika nacionalnih računov SURS, Eurostat.
Opombe: 1sredstva za zaposlene na zaposlenega v tekočih cenah, deljena z bruto domačim proizvodom na zaposlenega v tekočih cenah; 2sredstva za zaposlene na
zaposlenega v tekočih cenah, deljena z dodano vrednostjo na zaposlenega v tekočih cenah, leto 2001 ocena UMAR; 3skupaj panoge dejavnosti; 4razmerje med
stroški dela in bruto domačim proizvodom oz. dodano vrednostjo.

Slika: Rast strokov dela na enoto bruto domaèega proizvoda v Sloveniji in dravah EU  letna
povpreèja
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Vir: Statistika nacionalnih raèunov SURS, Eurostat.
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Tr`ni dele`
Trni dele je indikator izvozne konkurenènosti gospodarstva. Kae, ali je rast oz. peanje izvoza
posledica izboljanja oz. poslabanja izvozne konkurenènosti ali pa rasti oz. peanja izvoznih
trgov.
Padec slovenskega trnega delea v dravah, pomembnejih trgovinskih partnericah, od 0.60% v
letu 1995 na 0.49% v letu 2000 kae, da je bila sicer ivahna rast slovenskega blagovnega izvoza v
obdobju 19952000 (realno za 46.8%) na agregatni ravni posledica rasti izvoznih trgov, ne pa
izboljanja izvozne konkurenènosti slovenskega gospodarstva. Z deleem slovenskega blagovnega
izvoza na njenih izvoznih trgih merjeno poslabanje konkurenènosti, je bilo v letih 1995-1998
posledica poslabanja trnega poloaja slovenskih izvoznikov v nekaterih razvijajoèih se trgovinskih
partnericah, e posebej Hrvaki, Rusiji in Madarski, v letih 1999-2000 pa tudi poslabanja
konkurenènosti na pomembnejih razvitih trgih. Med razvitejimi trgovinskimi partnericami izstopa
padec slovenskega trnega delea na nemkem, francoskem, italijanskem, pa tudi amerikem trgu.
Po letu 1998 je prièel oivljati slovenski izvoz blaga v Bosno in Hercegovino, Makedonijo in ZR
Jugoslavijo, ki v preraèun agregatnega trnega delea sicer niso zajete. Èe bi pri izraèunu agregatnega
trnega delea upotevali omenjene drave, bi bil padec slovenskega trnega delea v letu 1999 za
priblino tretjino manji, v letu 2000 pa za polovico. Padec slovenskega trnega delea v obdobju
1995-2000 je bil vsaj deloma posledica preteno defenzivnega prestrukturiranja slovenskega
podjetnikega sektorja in z njim povezanimi racionalizacijami, zmanjevanjem zmogljivosti,
ukinjanjem nedonosnih programov in podobnimi ukrepi prilagajanja spremenjenim trnim in drugim
pogojem. To potrjujejo tudi rezultati poslovanja, e posebej predelovalnih dejavnosti, ki kaejo na
izrazito izboljanje bruto in èiste dobièkonosnosti prodaj (prve od 6.1% v letu 1995 na 9.9% v letu
2000, druge pa od -1.8% na 2.3%) ter dobièkonosnosti kapitala (od -3.3% na 4.1%). Med
kandidatkami za èlanstvo v EU je Madarska svoj trni dele v EU v obdobju 1995-2000 poveèala
za okoli 1.3-krat, Slovaka za 0.9-krat, èeki trni dele je bil veèji za priblino tretjino, poljski pa
za petino.
V letu 2001 se je agregatni dele slovenskega izvoza blaga v uvozu pomembnejih trgovinskih partneric
poveèal na 0.51%. Na razvitih trgih je bila za obrat trenda odloèilna rast slovenskega trnega delea v
najpomembneji trgovinski partnerici Nemèiji ob nadaljevanju rasti na francoskem in avstrijskem
trgu. Slovenski trni dele v Italiji je v letu 2001 spet nekoliko upadel (èetrto leto), prav tako v ZDA
(sedmo leto). Na srednje- in vzhodnoevropskih trgih se je v letu 2001 nadaljevala hitra rast slovenskega
trnega delea v Rusiji in zmerneja rast na hrvakem, poljskem in slovakem trgu. Na svetovnem
trgu je bila v letu 2001 rast trnega delea slovenskih industrijskih proizvodov nekoliko hitreja kot na
trgu EU. Slovenske predelovalne dejavnosti so v primerjavi s konkurenti iz neèlanic EU na trgu EU
sicer okrepile svoj poloaj, vendar pa ponovni padec (tretje leto zapored) delea izvoza slovenskih
industrijskih proizvodov v uvozu drav EU iz srednje- in vzhodnoevropskih drav, baltskih drav ter
Skupnosti neodvisnih drav (tranzicijskih) kae, da se je trend peanja slovenskih konkurenènih
sposobnosti v primerjavi z omenjeno skupino drav nadaljeval tudi v letu 2001.
Na pospeeno rast slovenskega agregatnega trnega delea v letu 2002 (gl. tabelo) je na razvitih
trgih vplivalo nadaljevanje rasti na nemkem, francoskem in avstrijskem trgu ter po tiriletnem
upadanju ponovna rast na italijanskem trgu. Na srednje- in vzhodnoevropskih trgih se je po dveletni
prekinitvi izrazito poveèal slovenski trni dele v dravah CEFTA-4 - zaradi ponovne rasti na
èekem in madarskem trgu in pospeenega nadaljevanja rasti na Poljskem in Slovakem. Rahlo je
letos upadel slovenski trni dele na Hrvakem, nekoliko izraziteje pa po dveletni hitri rasti v Rusiji,.
V dravah nekdanje Jugoslavije, ki v preraèun agregatnega trnega delea niso zajete, je v prvi
polovici leta 2002 èetrto leto porasel slovenski trni dele v ZR Jugoslaviji (na 5.2% od 4.91% v
povpreèju leta 2001), v Makedoniji pa je, po enoletni prekinitvi, ponovno padel (na 6.07% od
7.81%). S podatki za Bosno in Hercegovino, kjer se je v letu 2001 tretje leto nadaljevala rast
slovenskega trnega delea (porasel je od 15.94% v letu 2000 na 16.92%), za leto 2002 e ne
razpolagamo. Rast slovenskega trnega delea v dravah EU, pa, kot kaejo podatki za prvih devet
mesecev, za rastjo trnih deleev Èeke, Madarske, Poljske in Slovake ni tako izrazito zaostajala
(Slovenija 5.3-odstotna, CEFTA-4 pa 8-odstotna povpreèna rast, v letu 2001 5.1-odstotna glede na
14.4-odstotno).
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Tabela: Trž ni delež 1 Slovenije v pomembnejših trgovinskih partnericah, v %

Trž ni delež 1 Slovenije v pomembnejših trgovinskih partnericah
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

20022

SKUPAJ

0.596

0.579

0.578

0.581

0.520

0.488

0.512

0.552

EU-7

0.439

0.432

0.449

0.462

0.429

0.406

0.416

0.433

Nemčija

0.541

0.554

0.553

0.546

0.554

0.479

0.499

0.524

Italija

0.588

0.533

0.607

0.575

0.542

0.506

0.501

0.525

Francija

0.251

0.219

0.176

0.264

0.171

0.204

0.214

0.235

Avstrija

0.808

0.818

0.872

0.913

0.895

0.950

0.983

1.024

Velika Britanija

0.086

0.056

0.048

0.051

0.053

0.055

0.078

0.074

Nizozemska

0.066

0.068

0.069

0.076

0.076

0.076

0.079

0.089

Belgija

0.045

0.046

0.054

0.096

0.081

0.055

0.056

0.049

ZDA

0.034

0.030

0.027

0.027

0.024

0.021

0.021

0.021

Švica

0.089

0.087

0.092

0.097

0.111

0.123

0.116

0.202

11.864

10.978

9.194

9.722

8.628

8.726

8.871

8.705

Č e ška

0.523

0.530

0.541

0.518

0.566

0.468

0.461

0.481

Madžarska

0.746

0.649

0.566

0.549

0.519

0.524

0.460

0.497

Poljska

0.361

0.382

0.366

0.385

0.414

0.463

0.481

0.532

Slovaška

0.593

0.513

0.546

0.564

0.548

0.543

0.564

0.748

Rusija

0.500

0.433

0.444

0.394

0.319

0.426

0.524

0.494

Hrvaška

Vir: SURS, OECD, WIIW.
Opombi: 1Tržni delež je izračunan kot tehtano povprečje deležev blagovnega izvoza Slovenije v uvozu njenih pomembnejših trgovinskih parneric, določenih z velikostjo
njihovega deleža v izvozu Slovenije. Deleži posamezne trgovinske partnerice v blagovnem izvozu Slovenije so tudi uteži za preračun tehtanega povprečja (po
Fisherjevem obrazcu), 2Podatek za devet mesecev.

Slika: Slovenski trni delei v EU-15, v %
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Faktorska struktura blagovnega izvoza
Namen analize faktorske strukture blagovnega izvoza je ugotoviti, s kaknimi proizvodi
konkurira Slovenija na mednarodnih trgih in na podlagi tega, koliko se uresnièuje
usmeritev SGRS, ki pravi, da bomo izvoz na zahtevne trge lahko poveèali le z izvozom
tehnoloko zahtevnih proizvodov in proizvodov, bogatih s èlovekimi viri, ki temelji na
ustvarjenih dejavnikih konkurenènosti, namesto z izvozom, ki temelji na vgrajevanju
primarnih dejavnikov konkurenènosti, naravnih virov ali nekvalificiranega dela.
V èasu izhoda iz tranzicijske depresije se je struktura produkcijskih dejavnikov v izvozni
proizvodnji po prièakovanju moèno spremenila. V strukturi slovenskega blagovnega
izvoza1 so v zadnjih letih najbolj rasli tehnoloko intenzivni proizvodi in proizvodi z
visoko vsebnostjo èlovekih virov2 (ustvarjeni oz. izvedeni dejavniki konkurenènosti).
Skupni dele omenjenih proizvodov v slovenskem blagovnem izvozu se je poveèal od
60.0% v letu 1995 na 64.7% v letu 2000, pri tem se je dele tehnoloko intenzivnih
proizvodov poveèal v letu 2000 za 2.7 strukturne toèke, dele proizvodov z intenzivno
rabo èlovekih virov pa za 2 strukturni toèki. V obdobju 19952000 je vsako leto za
priblino 0.9 strukturne toèke veè izvoza konkuriralo v ustvarjenih dejavnikih (oz. za
toliko manj v primarnih).
V letu 2001 so bili pozitivni strukturni premiki v smeri zvievanja delea izvoza, ki
konkurira v ustvarjenih dejavnikih konkurenènosti, prekinjeni (v tem letu je 0.2
strukturne toèke veè izvoza kot v predhodnem letu konkuriralo v primarnih dejavnikih).
Leta 2002 pa je bil dele izvoza, ki konkurira v ustvarjenih dejavnikih konkurenènosti,
po podatkih za prvih devet mesecev za 1.4 strukturne toèke veèji kot v predhodnem letu,
kar kae na to, da se strukturni premiki v rabi produkcijskih tvorcev v letu 2002 spet
intenzivirajo. Dele proizvodov z intenzivno rabo èlovekih virov je bil v prvih devetih
mesecih leta 2002 (zaradi porasta izvoza gospodinjske opreme, osebnih avtomobilov,
gum ter papirja in kartona) kar za 2 strukturni toèki veèji kot v letu 2001. Predvsem
zaradi nijega izvoza telekomunikacijske opreme je bil dele izvoza tehnoloko
intenzivnih proizvodov v prvih devetih mesecih leta 2002 za 0.6 strukturne toèke niji
od doseenega delea v predhodnem letu.
Proizvodi, ki konkurirajo v primarnih dejavnikih, so v letu 2001 predstavljali 35.5%
slovenskega blagovnega izvoza, v prvih devetih mesecih 2002 se je njihov dele znial
na 34.1%. Med njimi so proizvodi, ki konkurirajo v nekvalificirani delovni sili
(proizvodi z najnijo dodano vrednostjo na zaposlenega kot oblaèila, tekstilni izdelki,
pohitvo, steklo), v prvih devetih mesecih 2002 predstavljali 19.1% slovenskega
blagovnega izvoza, njihov dele pa je bil (predvsem zaradi nijega izvoza mokih in
enskih plaèev in obutve) za 1.0 strukturno toèko niji kot v letu 2001. Proizvodi,
intenzivni v naravnih virih (nizka dodana vrednost na izdelek, visoka vsebnost naravnih
virov, preproste tehnologije proizvodnje kot hrana, pijaèe, surovine, mineralna goriva,
ivalska in rastlinska olja, usnje, furnir in drug obdelan les, elezne in neelezne kovine),
so v prvih devetih mesecih dosegli 15-odstotni dele, kar je za 0.4 strukturne toèke
manj kot v letu poprej.
Za mednarodne primerjave vrednosti tega indikatorja je potrebno vsakoletno auriranje
vira podatkov. Ker Statistièni Urad Zdruenih narodov podatke obnavlja le vsako drugo
leto, so zadnji podatki na voljo le za leto 1999, zato samo nakazujemo te relacije. Skupni
dele proizvodov v slovenskem blagovnem izvozu, ki konkurirajo v ustvarjenih
dejavnikih, je viji v Nemèiji, Avstriji, na Finskem, Irskem, v Veliki Britaniji, Franciji,
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na vedskem, v tranzicijskih dravah pa e na Èekem in na Madarskem. Po deleu
proizvodov, ki konkurirajo v primarnih dejavnikih, smo se v drugi polovici devetdesetih
moèno pribliali belgijskemu, italijanskemu, nizozemskemu in panskemu deleu. Èe
gledamo le dele v delovni sili konkurirajoèega izvoza, je slovenski e vedno precej
viji kot v veèini drav EU, niji dele je bil doseen celo v nekaterih tranzicijskih
dravah (Èeka, Madarska, Slovaka). Po deleu proizvodov, intenzivnih v naravnih
virih, je slovenski najbliji avstrijskemu, finskemu, madarskemu in èekemu deleu.

Tabela: Struktura blagovnega iz voz a po primarnem proiz vodnem dejavniku v Sloveniji v obdobju 1992-2002,
v%
1992

1993

1994

Intenzivna raba naravnih virov

20.6

20.9

17.7

Intenzivna raba dela

24.7

26.4

24.8

Tehnološko intenzivni proizvodi

21.3

21.9

24.4

Intenzivna raba človeških virov

33.4

30.8

33.1

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

20021

16.7

16.3

16.6

15.6

15.3

15.5

15.4

23.3

22.7

21.6

21.3

21.4

19.8

20.1

19.1

24.9

25.7

26.4

25.9

26.6

27.6

28.6

28.0

35.1

35.4

35.5

37.2

36.7

37.1

35.9

37.9

15.0

Vir: ITC COMTRADE database of United Nations Statistics Division, Statistični urad Republike Slovenije, lastni preračuni (Zakotnik, 2000a).
Opomba: 1podatek za prvih devet mesecev leta 2002.

1

Razèlenitev slovenskega blagovnega izvoza temelji na metodologiji Zdruenih narodov (United Nations Conference on Trade
and Development).

2

V skupino tehnoloko intenzivnih proizvodov sodi izvozno blago z najvijim deleem izdatkov za raziskave in razvoj v dodani
vrednosti (kemikalije, izdelki iz plastike, oprema za telekomunikacije, oprema za medicinske in znanstvene namene ter meritve,
fotoaparati in oprema). Razmejevanje tehnoloko intenzivnih proizvodov in proizvodov z visoko vsebnostjo èlovekih virov
(èetrta skupina) je najteavneje, saj obe vsebujeta proizvode, ki splono zahtevajo uporabo kompliciranih inputov. Izmed teh
med intenzivne v èlovekih virih spadajo le tisti z relativno nijim deleem izdatkov za raziskave in razvoj v dodani vrednosti
kot pri tehnoloko intenzivnem blagovnem izvozu (barve, gume, papir, RTV aparati ipd.).

UMAR
156

Poro~ilo o razvoju 2003
Analiti~na priloga - Indikatorji

Dele` bruto investicij v osnovna sredstva
v BDP
V Sloveniji se je investicijsko povpraevanje po letu 1993 (po koncu »tranzicijske
depresije«) znatno krepilo in doseglo najvijo rast v letu 1999 (realno 19.1%). Leta
1999 je dele bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domaèem proizvodu (BDP)
tako znaal 27.4% oziroma kar 6 strukturnih toèk veè kot leta 1995, leta 2000 pa se je
investicijska aktivnost upoèasnila dele bruto investicij v osnovna sredstva v BDP se
je znial na 26.7%. Z vidika tehniène strukture investicij so se v obdobju 19952000
okrepile tako investicije v zgradbe in objekte kot tudi v opremo in stroje. Rast je bila
povezana s pospeeno gradnjo avtocest, moèno rast smo zabeleili pri industrijski gradnji
in gradnji objektov za trgovino in storitve, nijo pa pri stanovanjskih investicijah (kljub
temu so bile leta 2000 za 35% vije kot leta 1995). Precej so se okrepile investicije v
drugo opremo in stroje (oprema in stroji brez transportne opreme in strojev, torej najbolj
produktivne investicije), predvsem v letih 1997-1999.
V letu 2000 se je investicijska aktivnost umirila, leta 2001 pa smo zabeleili celo znianje
bruto investicij v osnovna sredstva. Dele bruto investicij v osnovna sredstva v BDP se
je tako glede na leto 2000 znial za 1.8, glede na leto 1999 pa za 2.5 strukturne toèke.
Upoèasnitev investicijske aktivnosti v letu 2000 je bila povezana z znianjem
stanovanjskih investicij in fiskalnim omejevanjem na podroèju investicij (poleg tega ne
gre prezreti visoke vrednosti v letu 1999). Za leto 2001 e ne razpolagamo s podatki o
tehnièni strukturi investicij, zato lahko o tem sklepamo le na osnovi drugih razpololjivih
podatkov. Na podlagi podatkov iz statistike gradbenih dovoljenj ocenjujemo, da so bile
stanovanjske investicije tudi v letu 2001 eden pomembnih dejavnikov nizke rasti investicij
(skupna predvidena povrina stanovanj je bila leta 2000 za 10.4% nija kot leto pred
tem, leta 2001 pa se je zmanjala e za 5.9%), precej pa se je zniala tudi aktivnost pri
gradnji prometne infrastrukture (tako avtocest kot eleznic  vrednost opravljenih
gradbenih del v podjetjih z 10 ali veè zaposlenimi je bila v nizki gradnji leta 2001 realno
za 20.5% nija kot leto pred tem). Na podlagi podatkov o rasti uvoza proizvodov za
investicije in o bruto investicijah v osnovna sredstva v podjetjih, drubah in organizacijah
ocenjujemo, da se je rast investicij v opremo in stroje v letu 2001 ob upoèasnjeni
gospodarski rasti sicer ciklièno umirila, vendar bila e vedno pozitivna. V letu 2002 je
prilo do postopnega oivljanja investicijske aktivnosti, ki je bilo povezano z okrepljeno
gradnjo avtocest. V prvih devetih mesecih je bila na medletni ravni realna rast bruto
investicij v osnovna sredstva 3.2-odstotna oziroma za 0.25 odstotne toèke vija od rasti
bruto domaèega proizvoda.
V primerjavi z dravami kandidatkami za vstop v EU je bil v Sloveniji leta 1995
dele bruto investicij v osnovna sredstva v BDP niji kot v Estoniji, Litvi, Èeki, Slovaki
in Romuniji, ob pospeeni rasti investicijske aktivnosti v drugi polovici devetdesetih let
pa je leta 2000 zaostajal le e za Èeko in Slovako. S prekinitvijo rasti investicij v letu
2001 se Slovenija po vrednosti tega kazalca ponovno uvrèa za istimi dravami kot leta
1995 (z izjemo Romunije). Dele investicij v osnovna sredstva v bruto domaèem
proizvodu je bil tako kot v obdobju 1995-2000 tudi leta 2001 viji kot v povpreèju v
Evropski uniji, kar je glede na veèjo kapitalsko opremljenost dela v EU prièakovano.
Najbolj je vrednost kazalca za Slovenijo odstopala od vrednosti za povpreèje EU v letu
1999, z umiritvijo investicijske aktivnosti v Sloveniji v zadnjih dveh letih pa se je pozitivni
razkorak nekoliko zmanjal, vendar je bil e vedno viji kot leta 1995.
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Tabela: Delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domačem proiz vodu v Sloveniji, EU -15 in drž avah,
kandidatkah z a članstvo v EU v letih 1995-2001, v %

1997

1998

1999

2000

Slovenija

1995
21.4

1996
22.5

23.4

24.6

27.4

26.7

2001
24.9

EU-15

19.8

19.6

19.4

19.9

20.2

20.6

20.1

13.6

10.8

11.6

15.9

16.2

17.8

Nekatere kandidatke za članstvo v EU
Bolgarija

15.3

Č e ška

32.0

31.9

30.6

29.0

27.9

28.3

28.3

Estonija

25.9

26.7

28.0

29.6

24.9

23.4

26.1

Madžarska

20.0

21.4

22.2

23.6

23.9

24.3

23.7

Litva

23.0

23.0

24.4

24.3

22.1

18.7

19.3

Latvija

15.1

18.1

18.7

27.3

25.1

24.6

27.3

Poljska

18.6

20.7

23.5

25.1

25.5

25.3

21.5

Romunija

21.4

23.0

21.2

18.3

18.0

18.5

19.0

Slovaška

26.4

34.2

35.9

38.0

30.8

30.0

31.1

Vir: Eurostat (New Cronos).

Slika: Dele bruto investicij v osnovna sredstva v bruto domaèem proizvodu v letih 1995 in 2001
za Slovenijo in drave Evropske unije
30
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Vir: Eurostat (New Cronos).
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Neposredne tuje investicije
Stanje vhodnih NTI se je v obdobju 1995-2001 v primerjavi z BDP poveèalo od 9.4% na
17.1%, stanje izhodnih NTI pa od 2.6% na 5.0%. To kae na poveèevanje pomena NTI za
vhodno in izhodno internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, vendar v sebi vse do
vkljuèno leta 2000 skriva stagnacijo prilivov NTI in e vedno precej skromne odlive NTI.
Leta 2001 smo bili prièa velikim premikom na podroèju vhodnih NTI, ko je priliv znaal
503.3 mio USD (leta 2000 135.9 mio USD), pa tudi precejnjemu poveèanju izhodnih
NTI, ko je odliv znaal 132.8 mio USD (leta 2000 65.3 mio USD). Prilivi vhodnih NTI so
se po zaèasnih podatkih BS v letu 2002 e bolj poveèali, saj so znaali kar 1,865.3 mio
USD. Stanje NTI se je tako po oceni v letu 2002 poveèalo za skoraj dve tretjini in e
preseglo 24% ocenjenega BDP. Visoki prilivi NTI v letu 2002 so posledica nekaterih tujih
prevzemov, predvsem prevzema Leka s strani vicarskega Novartisa in nakupa 34-odstotnega
delea v Novi Ljubljanski banki s strani belgijske banke KBC. Odlivi NTI so bili v letu
2002 nekoliko niji (116.9 mio USD) kot leta 2001.
Èe se osredotoèimo na vhodne NTI, primerjava z dravami EU in kandidatkami za
èlanstvo v EU nedvoumno kae, da je Slovenija med tistimi z najnijim obsegom NTI v
primerjavi z BDP. Med dravami EU sta imeli leta 2000 nije stanje vhodnih NTI (izraeno
kot odstotek BDP) le Italija in Grèija, Avstrija pa je imela priblino enakega kot Slovenija.
Med kandidatkami za èlanstvo v EU je bilo stanje vhodnih NTI v primerjavi z BDP najnije
v Sloveniji. Tik pred nami je bila Romunija, v vseh drugih dravah pa so vhodne NTI
presegale 20% BDP. V skupini kandidatk za èlanstvo v EU imajo sicer najvije stanje NTI
v primerjavi z BDP Estonija (53.2%), Madarska (43.4%), Èeka (42.6%) in Latvija (29.1%).
Veèina analiziranih drav je v obdobju 1995-2000 tudi moèno poveèala stanje NTI v
primerjavi z BDP: v EU kot celoti se je poveèal za 17.4, v Sloveniji pa za 6.6 odstotne
toèke. Med dravami EU se je poèasneje kot v Sloveniji stanje NTI (izraeno kot odstotek
BDP) poveèevalo le v Grèiji in Italiji. V veèini drav, kandidatk za èlanstvo v EU, se je
stanje NTI v primerjavi z BDP poveèalo za veè kot 15 odstotnih toèk; izjema sta le Romunija
(14.5 odstotne toèke) in Litva (14.8 odstotne toèke). Tudi po izrednem poveèanju obsega
NTI v letu 2002 bo Slovenija tako e vedno ostala med dravami s precej nizkim stanjem
NTI v primerjavi z BDP.
Bolje se Slovenija v primerjavi z drugimi kandidatkami za èlanstvo v EU odree na
podroèju izhodnih NTI. Vendar sta leta 2000 tudi po tem kazalcu Estonija in Madarska
prehitevali Slovenijo, obe pa sta v obdobju 1995-2000 tudi bistveno bolj poveèali stanje
izhodnih NTI v primerjavi z BDP kot Slovenija. Kot je prièakovano, Slovenija glede stanja
izhodnih NTI v primerjavi z BDP moèno zaostaja za dravami EU. Glede na skromne
odlive NTI v letih 2001 in 2002 (gl. zgoraj), Slovenija tudi v tem obdobju v primerjavi z
drugimi dravami najverjetneje ni izboljala svojega poloaja.
V analizi stopnje internacionalizacije slovenskega gospodarstva je zanimiva tudi
primerjava deleev Slovenije v razliènih svetovnih makroekonomskih agregatih. Ti delei
so bili v letu 2001 naslednji: (i) svetovni prilivi NTI (1999-2001): 0.0225% (poveèanje za
0.0024 glede na predhodno leto), (ii) svetovno stanje vhodnih NTI: 0.0469% (poveèanje
za 0.0024), (iii) svetovni odlivi NTI (1999-2001): 0.0081% (poveèanje za 0.0045), (iv)
svetovno stanje izhodnih NTI: 0.0145% (poveèanje za 0.0012), (v) svetovni BDP: 0.0590%
(poveèanje za 0.0022), (vi) svetovni izvoz: 0.152% (nespremenjeno glede na predhodno
leto). Izstopa predvsem velika razlika med deleem slovenskega izvoza v svetovnem izvozu
(visok) in deleem slovenskih NTI v svetovnih NTI (nizek). Internacionalizacija slovenskega
gospodarstva torej poteka v prvi vrsti preko zunanjetrgovinskih tokov, precej manj pa preko
NTI. Kljub temu pa je v letu 2001 Slovenija poveèala delee v vseh kazalcih razen pri
izvozu.
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Tabela: Tokovi in stanja vhodnih in iz hodnih NTI1 v Sloveniji v obdobju 1993–20022, v mio USD

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

V hodne N TI
Stanje konec leta

954.3

1,325.9

1,763.4

1,998.1

2,207.3

2,777.0

2,682.4

2,892.7

3,209.0

Letni priliv

112.6

116.7

150.5

173.5

334.2

215.5

106.6

135.9

503.3

1,865.3

7.5

9.2

9.4

10.6

12.1

14.2

13.4

16.0

17.1

-

280.6

354.0

489.9

459.5

459.4

636.2

626.5

767.6

949.5

-1.3

12.7

10.0

-7.0

-30.9

5.5

-47.6

-65.3

-132.8

2.2

2.5

2.6

2.4

2.5

3.2

3.1

4.2

5.0

3

Stanje kot % BDP

-

Iz hodne NTI
Stanje konec leta
Letni odliv4
Stanje kot % BDP

-116.9
-

Vir: Banka Slovenije.
Opombe: 1Podjetja, v katerih ima posamezni tuji investitor 10-odstotni ali višji delež v kapitalu, 2Od leta 1996 naprej so vključene tudi neposredne investicije
gospodarskih družb povezanih v drugem kolenu, 3Prilivi so načeloma manjši od sprememb stanj, saj je v plačilnem prometu s tujino zajet le del sprememb stanj. Glavna
razlika je, da v prilivih niso zajete spremembe v neto obveznostih do tujega investitorja, poleg tega pa prilivi ne vsebujejo podatkov gospodarskih družb povezanih v
drugem kolenu. Od leta 1995 naprej so v podatkih plačilne bilance vključeni tudi reinvestirani dobički, 4Negativni predznak pomeni odliv.

Slika: Stanje vhodnih in izhodnih NTI: primerjava Slovenije z dravami EU in kandidatkami za
èlanstvo v EU v letih 1995 in 2000, v % BDP
Vhodne NTI

Izhodne NTI
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Evropska unija
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Vir: UNCTAD 2002.
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Bilan~na vsota bank
Obseg bilanène vsote bank v primerjavi z bruto domaèim proizvodom je osnovni kazalec
razvitosti banènega sistema ter kae pomen tega sektorja v gospodarstvu. Vrednost
indikatorja v Sloveniji trendno naraèa in se je od leta 1995 do leta 2001 poveèala za
slabih dvajset odstotnih toèk na 87.3%. Najpomembneje postavke v aktivi bilanc
banènega sektorja so krediti strankam, ki niso banke, dolniki vrednostni papirji, ki
niso namenjeni trgovanju, in krediti bankam. Do leta 1995 je bilanèna vsota naraèala
predvsem zaradi hitre rasti kreditov strankam, ki niso banke. Kreditna aktivnost je ostala
pomemben dejavnik rasti bilanène vsote bank tudi v obdobju 1995-1999. Povpreèna
nominalna letna rast banènih kreditov nebanènim komitentom je v letih od 1995 do
1999 tako znaala 24.7%, v strukturi aktive pa so konec leta 1999 predstavljali 52.8%.
V letu 2000 je bilanèna vsota bank dosegla 18.9-odstotno nominalno rast, za razliko od
predhodnih let pa so v tem letu najhitreje naraèali krediti bankam (nominalno za 44.3%),
rast ostalih kreditov in nalob v vrednostne papirje pa se je nekoliko upoèasnila. V letu
2001 je bilanèna vsota bank (23.7-odstotna nominalna rast) ob nekoliko niji kreditni
aktivnosti rasla predvsem zaradi nalob v vrednostne papirje. Nalobe v dolnike
vrednostne papirje, ki so namenjeni trgovanju, so bile nominalno za 77.1% vije kot leto
prej, nalobe v vrednostne papirje, ki niso namenjeni trgovanju, pa so se nominalno
poveèale za 30.8%. Na strani virov sredstev je takno rast nalob v vrednostne papirje
omogoèilo izrazito poveèanje vlog prebivalstva zaradi menjave nacionalnih valut drav
Evropske unije v evre. Trend upoèasnjene rasti kreditov na eni strani in pospeene rasti
banènih nalob v vrednostne papirje na drugi strani se je nadaljeval tudi v letu 2002. V
enajstih mesecih lani se je tako dele vrednostnih papirjev v aktivi bank poveèal za 5.1
strukturne toèke na 33.7%, kar je bila predvsem zaradi rasti nalob v vrednostne papirje
centralne banke, ki so skupaj z dravnimi vrednostnimi papirji predstavljali kar 92.3%
tovrstnih nalob oziroma za 3.6 strukturne toèke veè kot konec leta 2001. Po podatkih
Banke Slovenije se je nominalna rast bilanène vsote lani nekoliko umirila in je v prvih
enajstih mesecih znaala 15.8%.
Po obsegu bilanène vsote v primerjavi z BDP Slovenija s 87.3% v letu 2001 moèno
zaostaja za povpreèjem Evropske unije (244.2% v letu 1997). Relativno velik zaostanek
za evropskim povpreèjem je sicer znaèilen za vse kandidatke za vstop v EU, pa tudi za
nekatere manj razvite èlanice EU (gl. sliko). Primerjava Slovenije s temi dravami pa
vendarle pokae, da je v primerjavi z gospodarsko razvitostjo slovenski banèni sistem
slabe razvit, saj dosegajo nekatere po gospodarski razvitosti Sloveniji primerljive drave,
èlanice EU (Grèija Portugalska), pa tudi nekatere kandidatke za èlanstvo v EU (gl. sliko)
vijo vrednost tega kazalca.
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Tabela: Osnovna struktura bilance stanja bank z a obdobje od leta 1997-2001, v mio SIT

1997

1998

1999

2000

2,022,037

2,339,369

2,687,600

3,192,792

69.9

72.2

73.9

78.8

86.5

214,874

224,681

252,615

364,388

391,643

Krediti nebančnim sektorjem

862,406

1,097,887

1,331,852

1,636,557

1,902,286

Vrednostni papiji

689,622

714,424

708,622

793,180

1,109,110

Druga aktiva

255,135

302,377

394,511

398,667

545,223

Aktiva
v % BD P
Krediti bančnemu sektorju

2001
3,948,262

Vir: Letno poročilo Banke Slovenije (različni letniki).

Slika: Bilanèa vsota bank v nekaterih dravah èlanicah EU in kandidatkah v letu 2000, kot % BDP
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Vir: BS, Bilteni centralnih bank, European Commission: Report on macroeconomic and financial sector stability developments in candidate countries.
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Zavarovalne premije
Z obsegom zavarovalnih premij v primerjavi z bruto domaèim proizvodom merimo
velikost oziroma pomen zavarovalnitva v gospodarstvu. Podobno kot drugi segmenti
finanènega sektorja je tudi zavarovalnitvo v Sloveniji relativno slabo razvito, vendar se
njegov pomen z leti poveèuje. Najhitreje se je obseg zavarovalnih premij v primerjavi z
BDP poveèeval v prvi polovici devetdesetih let prejnjega stoletja (od 3.3% v letu
1991 na 4.7% v letu 1995), v letih od 1995 do 2000 pa je nihal na ravni malo pod 5%
bruto domaèega proizvoda. Obseg zavarovalnih premij se je v obdobju od leta 1995 do
leta 2000 vsako leto v povpreèju nominalno poveèal za 20% in v letu 2000 dosegel
192.9 mrd SIT. V preteklosti so zavarovalnice trile v glavnem premoenjska zavarovanja,
v drugi polovici devetdesetih let pa se je vse bolj uveljavljalo ivljenjsko zavarovanje
(gl. tabelo), zlasti z izvedbo pokojninske reforme leta 1999. Dele ivljenjskih zavarovanj
se je tako okrepil s 14.8% v letu 1995 na 19.4% vseh zbranih premij v letu 2000. V letu
2001 se je obseg zavarovalnih premij nominalno poveèal za 19.3% in dosegel 5% bruto
domaèega proizvoda. Nadaljevala se je hitra rast obsega ivljenjskih zavarovanj, ki je
bil v primerjavi s predhodnim letom nominalno viji za 31.5%, obseg drugih zavarovanj
pa se je poveèal za 16.3%. Rast obsega zavarovalnih premij je bila zabeleena tudi v
prvi polovici leta 2002 (nominalno za 11% glede na enako obdobje predhodnega leta),
kar kae na nadaljnjo krepitev vrednosti indikatorja v letu 2002.
Obseg zavarovalnih premij predstavlja v povpreèju v Evropski uniji 8.4% bruto
domaèega proizvoda. Zaostanek Slovenije za evropskim povpreèjem je najviji na
podroèju ivljenjskih zavarovanj (4.3 odstotne toèke). V letih 1999 in 2000 se je
zaostajanje Slovenije na tem podroèju za EU e poveèalo, v letu 2001 pa se je razkorak
zaèel zmanjevati. Med izbranimi tranzicijskimi dravimi, ki so po razvitosti najbolj
podobne Sloveniji (gl. sliko), ima Slovenija najviji obseg zavarovalnih premij v
primerjavi z bruto domaèim proizvodom, za nekaterimi pa zaostaja po obsegu
ivljenjskega zavarovanja v primerjavi z BDP (za Poljsko, Èeko in Slovako). Po obsegu
neivljenjskega zavarovanja v primerjavi z BDP je na prvem mestu med tranzicijskimi
dravami, med èlanicami EU pa imata viji obseg le e Velika Britanija in Nizozemska.
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Tabela: Zavarovalne premije po vrstah z avarovanj v Sloveniji v obdobju 1995-2001
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Delež v BDP, v %
Zavarovalne premije skupaj

4.7

4.9

4.5

4.8

4.7

4.8

5.0

Življenjsko zavarovanje

0.7

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

1.1

Ostalo zavarovanje

4.0

4.1

3.7

3.9

3.9

3.8

4.0
100.0

Struktura, v %
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Življenjsko zavarovanje

Zavarovalne premije skupaj

14.8

16.5

17.6

17.1

18.0

19.4

21.4

Ostalo zavarovanje

85.2

83.5

82.4

82.9

82.0

80.6

78.6

Medletne nominalne stopnje rasti, v%
Zavarovalne premije skupaj

62.6

19.0

6.4

18.9

11.3

12.5

19.3

Življenjsko zavarovanje

67.8

32.8

13.7

15.1

17.4

20.9

31.5

Ostalo zavarovanje

61.7

16.6

4.9

19.7

10.0

10.7

16.3

Vir: Statistični zavarovalniški bilten.

Slika: Obseg zavarovalnih premij in ivljenjskih zavarovanj v primerjavi z bruto domaèim
proizvodom pri izbranih èlanicah EU in izbranih kandidatkah za vstop v EU v letu 2001, v %
10

Zav arov alne premije, kot % v BDP
iv ljenjska zav arov anja, kot % v BDP

8

V%

6

4

Vir: Swiss reinsurance company (Sigma Nr. 6/2002), Slovensko zavarovalno zdruenje.
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Tr`na kapitalizacija
Trg kapitala je v Sloveniji relativno slabo razvit. Velika veèina delnic izhaja iz
privatizacije, ko so se certifikati zamenjali za lastnike delee oziroma delnice podjetij,
tako se na sekundarnem kapitalskem trgu veèinoma odvija konsolidacija lastnitva,
saj je bila zaradi privatizacije s certifikati lastnika struktura precej razdrobljena in
nestabilna. Primarni trg kapitala je slabe razvit. Na tem delu trga z novimi izdajami
vrednostnih papirjev (obveznic) nastopajo preteno drava in banke, novih izdaj delnic
podjetij pa, razen ob prevzemih, skoraj ni.
Pomen in velikost kapitalskega trga se najpogosteje merita z obsegom trne
kapitalizacije v primerjavi z bruto domaèim proizvodom (vkljuèuje trno kapitalizacijo delnic, ki kotirajo na borzi, brez delnic investicijskih in pooblaèenih investicijskih
drub ter obveznic). Podatki o trni kapitalizaciji so za Slovenijo dosegljivi od leta 1995
dalje, ko je v primerjavi z BDP znaala 1.9%, do konca leta 2001 pa se je poviala na
18.6% bruto domaèega proizvoda. V obdobju od leta 1995 do leta 2000 je bila rast
trne kapitalizacije predvsem posledica rasti tevila delnic, ki so kotirale na Ljubljanski
borzi, precej manj pa rezultat rasti delnikih indeksov. V letu 2001 pa se je tevilo
delnic, ki kotirajo na borzi, zmanjalo, tako da je bila rast trne kapitalizacije rezultat
rasti borznih indeksov. Ob tevilnih prevzemih, pa tudi zaradi znievanja obrestnih mer
za depozite pri bankah, so se borzne aktivnosti precej okrepile tudi v letu 2002, tako da
se je trna kapitalizacija delnic (glede na december 2001) nominalno poveèala kar za
45% (24.3% ocenjenega BDP).
Na nizko razvitost slovenskega kapitalskega trga, merjeno z obsegom trne kapitalizacije
glede na BDP, kaejo tudi mednarodne primerjave. Slovenija po vrednosti tega kazalca
moèno zaostaja za povpreèjem EU (86.8% v letu 2001). V letih 1995-1999 se je ta
zaostanek e poveèeval, v letih 2000 in 2001 pa se je ob upadanju borznih indeksov na
razvitih kapitalskih trgih nekoliko zmanjal. Priblino enako velik zaostanek za razvitimi
dravami je znaèilen tudi za druge tranzicijske drave (gl. sliko), saj se je, tako kot v
Sloveniji, trg kapitala tudi v teh dravah prièel razvijati ele pred dobrim desetletjem.
Velika ovira hitrejega razvoja kapitalskih trgov tranzicijskih drav pa je tudi pomanjkanje
ustreznih intitucionalnih vlagateljev.
Na gibanje vrednosti indikatorja bodo v prihodnje vplivali razlièni dejavniki. Med
pomembnejimi so zagotovo prevzemi podjetij in s tem povezane odloèitve novih
lastnikov, da se delnice prevzetega podjetja umaknejo iz kapitalskega trga. Pomembnejo
vlogo pri razvoju kapitalskega trga bi lahko prevzel primarni trg, njegov razvoj pa bo
zaradi relativne majhnosti podjetij in velikih strokov, povezanih z izdajo novih delnic,
precej oteen. Monost za hitreji razvoj slovenskega kapitalskega trga je tudi v kotaciji
drub iz jugovzhodne Evrope in v razvoju investicijskih in pokojninskih skladov. V
zvezi s slednjim sta bila leta 1999 sprejeta Zakon o pokojninskem zavarovanju, ki ureja
ustanavljanje vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih drub, ter Zakon o prvem
pokojninskem skladu in preoblikovanju investicijskih drub. V letu 2002 je bil sprejet
tudi Zakon o investicjskih skladih in drubah za upravljanje, ki ponuja nove oblike
nalob, investiranje v tujino in nove organizacijske oblike vzajemnih skladov.
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Tabela: Nekateri kaz alci raz vitosti kapitalskega trga v Sloveniji v (letih 1995-2001)

1995
Tržna kapitalizacija delnic brez
PID-ov in ID-ov, v mrd SIT
Delež tržne kapitalizacije delnic
brez PID-ov in ID-ov, v % od BDP

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

41.1

125.0

315.9

483.0

566.5

705.1

850.0

1.233

1.9

4.9

10.9

14.8

15.5

17.5

18.6

24.31
3.340

SBI20

1.448

1.183

1.405

1.706

1.806

1.808

2.152

BIO

111.7

107.9

107.3

108.2

108.5

109.0

109.2

111.0

PIX

-

-

-

-

1.483

1.521

1.588

2.730

Število vrednostnih papirjev
Delnice
od tega delnice PID
Obveznice
Pokojninski boni

49

82

129

173

237

267

270

265

27

52

85

122

180

197

193

172

0

0

0

30

46

44

37

33

22

30

44

51

56

68

76

92

0

0

0

0

1

1

1

1

Vir: Ljubljanska borza, Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2001 (Agencija za trg vrednostnih papirjev), UMAR.
Opombe: PID - pooblaščena investicijska družba, ID - investicijska družba, SBI - slovenski borzni indeks, BIO - borzni indeks obveznic, PIX - indeks delnic pooblaš
čenih investicijskih družb, 1v izračunu je upoštevana ocena bruto domačega proizvoda iz Jesenskega poročila UMAR 2002.

Slika: Trna kapitalizacija v nekaterih dravah èlanicah EU in kandidatkah za èlanstvo v EU v letu
2001, kot % BDP
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Vir: Eurostat (New Cronos), Ljubljanska borza.
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Javnofinan~ni odhodki
Konsolidirani javnofinanèni odhodki, merjeni z deleem v primerjavi z bruto domaèim
proizvodom, v letu 2002 po obsegu in po ekonomski strukturi nekoliko odstopajo od
javnofinanènih odhodkov v letu 2001. Obseg javnofinanènih odhodkov je po predhodnih podatkih
v letu 2002 dosegel 43.9% ocenjenega BDP, kar je za 0.6 strukturne toèke manj kot v letu 2001.
V ekonomski strukturi javnofinanènih odhodkov so se v letu 2002 za 0.1 strukturne toèke poveèala
sredstva za plaèe in prispevke ter za druge tekoèe transfere in rezerve. Dele sredstev za socialne
transfere obresti se je ohranil na priblino enaki ravni. Na drugi strani so se za 0.3 strukturne
toèke zmanjala sredstva za izdatke za blago in storitve, za 0.2 strukturne toèke sredstva za
investicije in sredstva za pokojnine.
V obdobju od leta 1996 do 2002 se je tako dele javnofinanènih odhodkov poveèal za okoli
1.5% bruto domaèega proizvoda (od 42.4% v letu 1996 na 43.9% v letu 2002). Javnofinanèni
odhodki so se v obdobju estih let realno poveèevali po 4.4-odstotni povpreèni letni stopnji.
Realna rast javnofinanènih odhodkov je bila v vseh letih hitreja od rasti bruto domaèega
proizvoda, razen v letih 2000 in 2002, ko je za njo rahlo zaostajala. Obseg javnofinanènih
odhodkov se je v tem estletnem obdobju v povpreèju obdobja oblikoval na ravni okoli 44%
bruto domaèega proizvoda, kar je nekoliko viji nivo od predvidenega v Strategiji gospodarskega
razvoja Slovenije 2001-2006 (do 43%). V prvih letih po osamosvojitvi je pritiske na javnofinanène
odhodke povzroèalo predvsem reevanje tranzicijskih problemov, po letu 1995 pa so se stopnjevali
pritiski zaradi naraèanja plaè in zaposlenosti, ter posledièno tudi pritiski na sredstva, namenjena
socialnim korektivom in pokojninam. Po letu 1998 pa so se zaradi naraèanja dolga drave
stopnjevali tudi pritiski na sredstva za plaèilo domaèih in tujih obresti.
Tako so v obdobju od leta 1996 do leta 2002 s poveèanjem za 0.9% BDP k skupnem poveèanju
delea javnofinanènih odhodkov v primerjavi z bruto domaèim proizvodom veliko prispevali
ravno javnofinanèni odhodki, namenjeni za plaèe, prispevke in druge izdatke zaposlenim v
upravi in v javnih zavodih. Sredi leta 1994 je bil sprejet zakon o razmerju plaè, ki je pomenil
prvi val poveèanj izdatkov za plaèe iz javnofinanènih sredstev. Temu so sledili e drugi, ki so
izhajali predvsem iz sprejetih dodatkov k plaèam po kolektivnih pogodbah dejavnosti in po
uredbi Vlade o dodatkih zaposlenim v slubah vlade in v upravnih organih. Poveèevalo pa se je
tudi tevilo zaposlenih, ki so ga narekovale predvsem nove naloge na poti vkljuèevanja v
mednarodne integracije. Sredstva za plaèe, prispevke in druge izdatke zaposlenim v upravi in v
javnih zavodih, ki v strukturi javnofinanènih odhodkov pomenijo med 22% in 23% vseh
odhodkov, so v estletnem obdobju dosegla realno 6.2-odstotno povpreèno letno rast.
Za 0.8% bruto domaèega proizvoda se je v obdobju 1996-2002 poveèal tudi dele sredstev za
socialne transfere posameznikom in gospodinjstvom. Dokaj razviti sistem socialne varnosti
je bil e dopolnjen z novimi zakoni, ki so e irili pravice iz sistemov socialne varnosti. Uveljavljen
je bil univerzalni otroki dodatek, z novimi zakoni so bili predpisani druinski prejemki in
starevska nadomestila, pravice vojnih veteranov in rtev vojne ter uvedene nove pravice v
socialnem varstvu. Vse pravice spremljajo valorizacijski mehanizmi, vezani na rast bodisi
zajamèene bodisi povpreène plaèe oziroma na rast cen ivljenjskih potrebèin. Poveèuje pa se
tudi tevilo upravièencev do raznih oblik socialnih korektivov. Sredstva za socialne transfere
posameznikom in gospodinjstvom, ki v strukturi javnofinanènih odhodkov pomenijo med 13%
in 14% vseh odhodkov, so v estletnem obdobju dosegla realno 6.1-odstotno povpreèno letno
rast.
Zaradi spremenjenih demografskih, gospodarskih in socialnih okolièin so po letu 1995 velik
pritisk na javnofinanène odhodke predstavljali tudi odhodki za pokojnine, ki pa so bili
zaustavljeni po letu 2000, ko je bilo s sprejeto reformo pokojninskega sistema prepreèeno njihovo
nadaljnje naraèanje. Sredstva za izplaèilo pokojnin, ki v strukturi javnofinanènih odhodkov
pomenijo med 27% in 28% vseh odhodkov, so v estletnem obdobju dosegla realno 3.4-odstotno
povpreèno letno rast.
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Na poveèanje javnofinanènih odhodkov v obdobju 1996-2002 so pomembno vplivala e sredstva,
namenjena za plaèilo domaèih in tujih obresti, katerih dele se je v tem obdobju v primerjavi
z bruto domaèim proizvodom poveèal za 0.5% BDP. Sredstva za plaèilo domaèih in tujih obresti,
ki v strukturi javnofinanènih odhodkov pomenijo le med 3% in 4% vseh odhodkov, so v estletnem
obdobju dosegla najhitrejo realno rast (9.3% povpreèno letno). Nanaajo se na odplaèevanje
obresti dravnega dolga doma in v tujini, ki je nastal zaradi financiranja preteklih proraèunov,
prestrukturiranja podjetnikega in banènega sektorja ter obveznosti iz naslova sukcesije, vkljuèno
z odplaèevanjem obresti od dolga do tujine, ki ga je RS prevzela kot ena naslednic bive SFRJ
v skladu z mednarodnimi sporazumi in pogodbami.
Zaradi permanentnega prizadevanja za krèenje izdatkov za blago in storitve tako v dravnih
organih kot tudi v javnih zavodih so se sredstva za te namene glede na leto 1996 zmanjala za
0.5% bruto domaèega proizvoda. Izdatki za blago in storitve, ki v strukturi javnofinanènih
odhodkov pomenijo okoli 19% vseh odhodkov, so se v estletnem obdobju poveèevali po realni
stopnji povpreèno 1% letno. Za 0.2% bruto domaèega proizvoda se je v tem obdobju zmanjal
tudi dele sredstev za subvencije. Njihov dele v strukturi javnofinanènih odhodkov je le okoli
3-odstoten, v estletnem obdobju pa so se sredstva za subvencije realno zmanjevala. Namenjena
so bila predvsem za subvencije v kmetijstvu, za potrebe, povezane z aktivno politiko zaposlovanja,
in za prestrukturiranje gospodarstva.
Sredstva za investicije so glede na leto 1996 v letu 2002 zadrala praktièno enak dele v primerjavi
z bruto domaèim proizvodom. Za investicijske odhodke se je iz javnofinanènih sredstev v obdobju
1995 do 2002 namenjalo okoli 4.2% bruto domaèega proizvoda (dele je bil nekoliko viji
samo v letih 1999 in 2001, ko je znaal 4.6% oz. 4.4%). V procesih usklajevanja javnofinanènih
odhodkov izrinjajo investicijske odhodke odhodki za klasièno porabo drave (plaèe, obresti) in
za socialne transfere, kar z razvojnega vidika ni ustrezno. Sredstva za investicije, ki v strukturi
javnofinanènih odhodkov pomenijo okoli 10% vseh odhodkov, so se v estletnem obdobju
poveèevala po realni stopnji povpreèno 4.2% letno.
Po sprejetih dravnih proraèunih za leti 2003 in 2004 in po projekcijah odhodkov obèinskih
proraèunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne je predvideno, da se bo v teh dveh letih rast
javnofinanènih odhodkov spustila pod rast bruto domaèega proizvoda, kar naj bi vsako leto
zmanjalo dele javnofinanènih odhodkov v primerjavi z bruto domaèim proizvodom za okoli
0.5 strukturne toèke. Zmanjevali se bodo delei sredstev za plaèe in prispevke, za izdatke za
blago in storitve, za plaèila obresti ter za pokojnine. Poveèanje delea v primerjavi z bruto
domaèim proizvodom je napovedano le pri sredstvih za investicije. Napovedano zmanjanje
delea javnofinanènih odhodkov in napovedano poveèanje delea za investicije obeta, da se
bomo v naslednjih dveh letih bolj pribliali ciljem glede prestrukturiranja javnofinanènih
odhodkov iz SGRS.
Tabela: Delež konsolidiranih javnofinančnih odhodkov v primerjavi z BDP, v %

1995

1996

1997

1998

1999

43.1

42.4

43.2

43.7

44.2

44.1

44.5

Plače in prispevki

8.7

9.2

9.8

9.6

9.6

9.6

10.0

Izdatki za blago in storitve

9.0

8.6

8.4

8.5

8.1

8.3

8.4

Skupaj javnofinančni odhodki

2000

2001

Plačila obresti

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Transferji posameznikom in gospodinjstvom

5.3

5.2

5.7

5.6

5.7

6.0

6.1
11.9

Pokojnine

12.3

12.1

12.1

12.0

12.1

12.2

Subvencije

1.9

1.4

1.4

1.5

1.7

1.5

1.4

Drugi tekoči transferji in rezerve

0.5

0.5

0.5

0.9

1.0

0.9

0.7

Investicijski odhodki skupaj

4.2

4.2

4.2

4.3

4.6

4.2

4.4

Vir: Ministrstvo za finance, Bilten javnih financ; preračuni UMAR.

UMAR
168

Poro~ilo o razvoju 2003
Analiti~na priloga - Indikatorji

Dr`avne pomo~i
Sintezni kazalnik  dele dravnih pomoèi v bruto domaèem proizvodu (BDP) - kae, da
so v Sloveniji dravne pomoèi v BDP v letu 2001 dosegle 2.03-odstotni dele, kar je praktièno
enako kot v letu 2000 in za 0.85 odstotne toèke veè, kot znaa letno povpreèje drav èlanic EU
za obdobje 19971999. Tudi v dravah èlanicah z najvijim deleem dravnih pomoèi (Finska
z 1.74- in Portugalska z 1.56-odstotnim deleem) je ta niji kot v Sloveniji. Neposredna
primerjava tega kazalnika v Sloveniji in EU ne daje popolne slike, èe hkrati ne primerjamo
tudi: (i) viine dravnih pomoèi na zaposlenega, ki je v Sloveniji v letu 2001 znaala 549
EUR (v letu 2000 530 EUR) in bila za 2.5% nija kot v dravah EU (563 EUR); (ii) delea
dravnih pomoèi brez kmetijstva in ribitva v BDP, ki je v letu 2001 v Sloveniji znaal
1.03% (v letu 2000 1.1%) in bil le za 0.04 odstotne toèke viji kot v EU (0.99%), (iii) skupnega
delea dravnih in strukturnih pomoèi v BDP (slednje se podeljujejo na nadnacionalni ravni
EU), ki je v letu 2002 presegel 2% in bil tako primerljiv z deleem dravnih pomoèi v Sloveniji,
ki strukturnih pomoèi EU ne prejema.
Sintezni kazalnik torej kae, da Slovenija zniuje obseg aktivne industrijske politike, pri èemer
industrijsko politiko razumemo kot poseganje drave v vse dejavnosti, ne le v predelovalno
industrijo, in se postopno pribliuje èlanicam EU. Pojasnjevalni kazalniki kaejo, da je
Slovenija v letu 2001 v okviru dravnih pomoèi kar 49.3% vseh pomoèi namenila kmetijstvu
(v letu 2000 45.9%), kar je bistveno veè kot drave EU (15.5%), in s tem zmanjala stopnjo
industrijske politike v preostalih sektorjih, ki bi potrebovali njeno aktivnejo vlogo, predvsem
v smeri poveèevanja konkurenènosti, ki zlasti v predelovalnih dejavnostih moèno zaostaja za
evropsko.
Dravne pomoèi skupaj na zaposlenega so v Sloveniji v letu 2001 za 2.5% (v letu 2000 e za
5.9%) zaostale za evropskim povpreèjem, primerjava dravnih pomoèi brez kmetijstva pa kae
e na skoraj 41.5-odstotni zaostanek. Vendar na podlagi rezultatov tega kazalnika ne moremo
zakljuèiti, da so v Sloveniji dravne pomoèi na zaposlenega prenizke, temveè je prenizka
ustvarjena dodana vrednost in s tem bruto domaèi proizvod na zaposlenega.
Na podlagi analitiènih kazalnikov lahko ugotovimo, da Slovenija v okviru industrijske politike
(brez kmetijstva in ribitva) uporablja preteno horizontalne cilje (Slovenija v letu 2001:
58.8%; EU: 19.5%), ki so tako z vidika teorije industrijske politike kot politike konkurence
povsem sprejemljivi in opravièljivi. Le tretjina pomoèi je usmerjena preko sektorskih ciljev
posebno obèutljivim sektorjem, kjer sta v letu 2001 s 93-odstotnim deleem prednjaèila transport
in jeklarstvo. Pomoèi jeklarstvu so se v primerjavi s predhodnimi leti v letu 2001 moèno poveèale
zaradi zakljuèevanja procesa prestrukturiranja. V dravah EU je sektorskim ciljem namenjenih
veè kot 50% pomoèi (52.6%), najveè transportnemu sektorju. Pomoèi preko regionalnih ciljev
Slovenija skorajda nima (preko njih je bilo v letu 2001 usmerjenih le 6.3%, v letu 2000 pa le
1.7% pomoèi), v EU pa je preko tega cilja usmerjenih kar 26.6% pomoèi.
Analitièni kazalnik, ki kae, da v Sloveniji proces tranzicije e vedno ni konèan, je kazalnik o
deleu dravnih pomoèi (brez pomoèi kmetijstvu in ribitvu) za reevanje in
prestrukturiranje. V letu 2001 je bilo v Sloveniji kar 17% dravnih pomoèi (v letu 2000
11.8%), usmerjenih v prestrukturiranje, v dravah EU pa le 1.4% pomoèi. Vendar pa se v
primerjavi z letom 1998 aktivna vloga drave v procesu prestrukturiranja tudi v Sloveniji
zmanjuje, drastièno poveèanje v letu 2001 v primerjavi z letom poprej pa je posledica
zakljuèevanja defenzivnega prestrukturiranja neprivatiziranih podjetij pod okriljem Slovenske
razvojne drube.
Primerjava dravnih pomoèi v Sloveniji in v EU ne kae prave slike, èe ne upotevamo tudi
strukturnih pomoèi, ki se v EU dodeljujejo na nadnacionalni ravni in predstavljajo kar 0.8%
bruto domaèega proizvoda EU. Dravne in strukturne pomoèi skupaj v EU presegajo 2% BDP,
kar pomeni, da se viina pomoèi v Sloveniji ne razlikuje od evropskega povpreèja in moèno
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zaostaja za pomoèmi, ki so jih v EU delene manj razvite drave (Irska - 5.15% BDP, Grèija 4.94%, Portugalska - 4.07% in panija - 2.96% BDP). Najveè strukturnih pomoèi je namenjenih
kmetijstvu in ribitvu. Iz ilustrativnega izraèuna izhaja, da je dele dravnih pomoèi v bruto
dodani vrednosti kmetijstva in ribitva v evropskem povpreèju le 10.9-odstoten, dele strukturnih
pomoèi pa kar 31.1-odstoten. V primerjavi z evropskim povpreèjem so pomoèi kmetijstvu in
ribitvu (dravne in strukturne skupaj) v bruto dodani vrednosti kmetijstva v Sloveniji za 5
odstotnih toèk nije. Primerjava s pomoèmi kmetijstvu in ribitvu med posameznimi dravami
èlanicami in Slovenijo pa pokae, da bi se Slovenija uvrstila v spodnji del lestvice, vendar
pomoèi kmetijstvu in ribitvu v Sloveniji ne bi bile najnije. Dravne in strukturne pomoèi
brez kmetijstva in ribitva znaajo 1.21% evropskega BDP in so precej vije kot v Sloveniji (v
povpreèju kar za 0.18 odstotne toèke).
Evropska komisija uporablja strukturne pomoèi Evropske unije preteno (90.4%) za ukrepe,
usmerjene k ustvarjanju trga (pomoèi kmetijstvu in ribitvu, jeklarstvu, zaposlovanju), le 5.5%
za ukrepe, usmerjene k podpori trga (pomoèi za raziskovanje in tehnoloki razvoj), in 4.1% za
regionalni razvoj. Podobno kot EU tudi nacionalne ekonomije drav èlanic vodijo politike, ki
so usmerjene k ustvarjanju trga (0.86%, brez kmetijstva pa 0.69% BDP), podpori trgu je
usmerjenih le 0.14% BDP pomoèi, pospeevanju manj razvitih regij pa 0.21% BDP pomoèi.
Po stopnji razvitosti lahko Slovenijo postavimo ob bok manj razvitim evropskim dravam.
Industrijska politika, merjena z deleem dravnih pomoèi v BDP (v dravah èlanicah EU pa
tudi z deleem strukturnih pomoèi v BDP), je na ravni povpreèja drav EU (brez kmetijstva pa
precej pod ravnijo povpreèja), precej nija pa je od vseh manj razvitih evropskih drav. Znaèaj
slovenske industrijske politike se nekoliko razlikuje od evropskega. Dravne pomoèi, namenjene
pospeevanju razvoja manj razvitih regij, so v Sloveniji izredno nizke, precej nije od evropskega
povpreèja, e bolj pa od povpreèja manj razvitih evropskih drav. Pomoèi, usmerjene k podpori
trga, so precej veèje od evropskega povpreèja in v primerjavi z dravami èlanicami se Slovenija
uvrèa med drave z najvijimi podpornimi pomoèmi trgu. Pomoèi, namenjene ustvarjanju
trga (brez kmetijstva), so bile v predhodnih letih nekoliko vije od evropskega povpreèja, v
letu 2001 pa so bile e nije. Iz teoretiènih opredelitev izhaja, da bi bila Slovenija kot tranzicijska
drava doloèeno obdobje upravièena voditi industrijsko politiko, usmerjeno k ukrepom
ustvarjanja trga, podatki pa kaejo, da razvite Evropske drave dejansko v veèji meri usmerjajo
industrijsko politiko k ustvarjanju trga, kot pa Slovenija.
Tabela: Sintez ni in analitični kaz alniki drž avnih pomoči v Sloveniji in Evropski uniji

Slovenija

Evropska unija

1998

2000

2001

1997-19991

2.53

2.07

2.03

1.18

Državne pomoči skupaj na zaposlenega, v EUR

593

530

549

563

Državne pomoči (brez kmetijstva in ribištva), v % BDP

2.0

1.1

1.03

0.99

Državne pomoči za kmetijstvo in ribištvo, v % od vseh
državnih pomoči

20.9

45.9

49.3

15.5

Državne pomoči za horizontalne cilje, v % od državnih
pomoči brez kmetijstva in ribištva

66.9

65.3

58.8

19.5

Državne pomoči za regionalne cilje, v % od državnih
pomoči brez kmetijstva in ribištva

0.7

1.7

6.3

26.6

Državne pomoči za prestrukturiranje, v % od državnih
pomoči brez kmetijstva in ribištva

19.4

11.8

17.0

1.4

Sintez ni kaz alnik
Državne pomoči skupaj, v % BDP
Analitični kaz alniki

Vir: Preračuni UMAR na podlagi podatkov Ministrstva za finance: Tretje poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 1998, 1999 in 2000), Ljubljana, junij 2001 in
Četrto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 1999, 2000 in 2001), Ljubljana, junij 2002 (za Slovenijo); in podatkov Evropske komisije: Ninth Survey on State
Aid in the European Union, Brussels, 18.7.2001 (za Evropsko unijo).
Opomba: 1 letno povprečje v obdobju 1997-1999.
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Indeks okoljskih dose`kov po WEF
Vsako drugo leto aurirani indikator okoljskih dosekov (IOD) drav Svetovnega
gospodarskega foruma (WEF) je visoko agregirani pokazatelj 1 za mednarodno
primerjavo dosekov na podroèju okolja, ki je sicer zelo raznovrstno. V Poroèilu o
razvoju 2002 (UMAR, 2002) smo navedli ravno takrat prviè objavljeni IOD (za leto
2001): po skupnem IOD se je Slovenija uvrstila na 24. mesto med 122-imi dravami in
na 14. mesto v EU22 (dosedanje èlanice in kandidatke za vstop v EU; ni podatkov za
Ciper, Luksemburg, Malto; glej tabelo). Metodologije lani e nismo podrobneje analizirali,
letos je to potrebno tudi zato, ker je bila zaradi domnevno spornih vhodnih podatkov za
Slovenijo, uvrstitev v nekaterih komponentah in indikatorjih za okoljsko politiko
nesprejemljiva, predvsem uvrstitev po indikatorju okoljske regulative in upravljanja na
84. mesto med 122-imi dravami oz. na zadnje mesto v EU22. Podrobneja analiza
pokae, da je ta ugovor deloma upravièen, saj sta po metodi WEF pomanjkanje in slaba
kakovost podatkov za Slovenijo eden od dveh najbolj sistematiènih pojasnil res slabe
razvrstitve po tej plati. WEF-ova metodologija pa pomanjkanja podatkov ne razume kot
nezmonosti korektnega ocenjevanja okoljske uspenosti drav, saj jo lahko s statistièno
korektno manipulacijo obstojeèih vhodnih podatkov obvlada in uporabi kot pokazatelj
pomanjkanja podatkov. Problem pomanjkanja podatkov bi lahko zmanjali s pripravo
vsakoletnih poroèil o stanju okolja (pripravljena so bila le za leto 1995 in 1996, v pripravi
pa je poroèilo za leto 2002).
Po stanju okolja se Slovenija po IOD v letu 2002 v razirjeni EU22 uvrèa na 4. mesto
(glej tabelo), odlièna je tudi uvrstitev glede zmanjanja ranljivosti ljudi na razvrednotenost
okolja in na nove pritiske nanj. Glede drubenih in institucionalnih kapacitet za
uveljavljanje sprememb se Slovenija uvrèa bistveno slabe, na 13. mesto. Poleg relativne
neuspenosti okoljske politike skupno razvrstitev Slovenije po IOD najbolj poslabuje
slaba razvrstitev glede globalne skrbi Slovenije za uresnièevanje trajnostnega razvoja 
oèitno so slabosti slovenske okoljske politike navzven na tej sploni ravni opazovanja
prav tako opazne in podobne kot doma ter primerljivo slabe.
Priblino podobno slaba uvrstitev glede na notranje in zunanje dejavnike okoljskega
delovanja Slovenije verjetno najbolje nevtralizira nezadovoljstvo domaèe okoljske
politike s slabo oceno po IOD. Izhodiènemu stanju okolja in s tem potencialom
okoljskega razvoja v Sloveniji bi v skupini EU22 nai dravi ustrezala razvrstitev okoli
petega mesta, kamor se danes uvrèajo Velika Britanija, vedska in Avstrija  ele tako
bi si lahko obetali preskok okoljske politike iz varovanja v razvoj okolja kot njene
temeljne dejavnosti, kot jo nakazuje e SGRS. Takno usmeritev je okoljska politika
sicer prevzela tudi sama z oblikovanjem cele vrste razvojnih programov po vseh
prednostnih sektorjih: biotska raznolikost, odpadki, podnebne spremembe, prostorski
razvoj, vode itn.
Èe ostane sedanji vzorec varstva okolja in okoljske politike v Sloveniji nespremenjen,
lahko prièakujemo nadaljnje sistematièno poslabanje primerjalnih prednosti in razvojnih
prilonosti Slovenije na okoljskem podroèju (glej indikatorja Indeks pristnega varèevanja
in Indeks uravnoveenosti ekonomskega razvoja) ter zaostritev sicernjih slabosti in
nevarnosti.

1

Veè o metodologiji izraèuna Indeksa okoljskih dosekov gl. metodoloki list indikatorja na www. gov.si/zmar/projekti/arr/arrpr.html ali Environmental Performance Measurement, The Global Report 2001-2002, 2002, str. 97-102.
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Tabela: Raz vrstitev Slovenije po Indeksu okoljskih dosež kov - IOD (WEF) in njegovih komponentah v skupini
drž av EU in kandidatk z a vstop v EU, 2002
Rang Slovenije v EU221

IOD

Skupaj

14

1. komponenta: Stanje okoljskih sistemov

4

2. komponenta: Zmanjšanje ranljivosti človeka za pritiske iz okolja

6

3. komponenta: Zmanjšanje pritiskov na okolje

13

4. komponenta: Družbene, institucionalne kapacitete za uveljavljanje sprememb

13

5. komponenta: Globalna skrb za okolje

21

Indikatorji, po katerih je IOD Slovenije glede na EU 'slab' ali 'z elo slab'

IOD/Pritiski

Uspešnost zmanjšanja pritiskov na vodne vire

14

Uspešnost zaustavitve ogrožanje biotske raznolikosti

16

Uspešnost zmanjšanja pritiskov na ekosisteme

17

Uspešnost zmanjšanja onesnaževanja zraka

18

IOD/Uspešnost izboljšanja kakovosti zraka

15

Uspešnost povečanja vloge diskusije v družbi

14

Uspešnost zmanj.izkrivljanj pri javni izbiri (subvencije, korupcija)
IOD/Politike Uspešnost izboljšanja okoljskih informacij (razpoložljivost, uporaba)

14
20

Mednarodne obveznosti (prevzemanje, izpolnjevanje, usklajenost)

22

Uspešnost regulative in upravljanja

22

Vir: WEF, 2002; Erker-Slabe, 2003, v pripravi.
Opomba: 1Dosedanje članice in kandidatke za vstop v EU; ni podatkov za Ciper, Luksemburg, Malto.
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Energetska intenzivnost
V Sloveniji1 smo v letu 2001 za milijon stalnih EUR leta 1995 potrebovali 358 toe primarne
energije, v EU pa so v letu 2000 toliken proizvod uspeli ustvariti le s 194 toe primarne energije,
kar pomeni, da smo v Sloveniji za enoto bruto domaèega proizvoda porabili za preko tiri petine
veè energije kot v dravah EU. Med dravami petnajsterice so znatne razlike v energetski
intenzivnosti, vendar Slovenija po tem kazalcu bistveno zaostaja za vsemi (gl. graf). Najmanj
»energetsko potratni« sta danski in avstrijski BDP (pod 150 toe/mioEUR1995), najbolj pa finski
in grki (veè kot 250 toe/mio EUR1995). Po podatkih EC za leto 1999 je povpreèna energetska
intenzivnost v dravah kandidatkah za èlanstvo v EU znaala 744 toe/mioEUR1995, razlike
med kandidatkami pa so zelo velike. V letu 2000 je Bolgarija porabila 1900, Romunija 1460,
Èeka 948, Poljska 718, Madarska pa 599 toe energije za enoto BDP. Ciper je z 292 toe porabe
energije na enoto BDP e precej blije dravam EU od Slovenije, v treh baltikih dravah pa je
poraba energije na BDP e nija kot na Cipru.
V EU osnovni scenariji razvoja predvidevajo, da se bo energetska intenzivnost med letom 2000
in 2010 znievala po 2% letno, v preteklem desetletju pa so ugodni razvoj na tem podroèju
dosegali zlasti z nadomeèanjem zastarele tehnologije (vzhodne nemke deele), visoko
gospodarsko rastjo, zlasti v energetsko neintenzivnih dejavnostih in storitvah (Irska), ter z
zmanjevanjem obsega teke industrije (Luksemburg; znievanje v EU za 1.1% letno).
Zmanjanju energetske intenzivnosti bi v Sloveniji v prihodnjih letih morali posvetiti veèjo
pozornost. Od leta 1996 do leta 2000 se je intenzivnost porabe energije v Sloveniji zmanjala za
17% (v EU za 8%), v letu 2001 pa se je spet nekoliko poveèala, saj se je ob 3.0-odstotni rasti
BDP poraba primarne energije poveèala za 3.9%. K visoki rasti porabe energije je najveè
prispevalo 6.0-odstotno poveèanje primarne porabe premoga (termoelektrarne so proizvedle za
7.8% veè elektrike) in 10.4-odstotno poveèanje porabe nuklearne energije (nuklearka je po
zamenjavi uparjalnikov proizvedla za 10.8% veè elektrike). Prvi dejavnik je okoljsko gledano
zelo neugoden, zato lahko z auriranimi objavami prièakujemo tudi poslabanje kazalcev emisij
SO2, CO2 in NOx v zrak. Poraba elektriène energije se je v letu 2001 po podatkih ELES poveèala
za 2.6%. Za tretjino poveèani neto izvoz elektrike (ta se od celotne porabe primarne energije
odteva) je le v manji meri nadomestil visoki porast porabe celotne energije. Z vidika
zmanjevanja energetske intenzivnosti je bilo omenjeno poveèanje proizvodnje elektrike
neproduktivno.
Tudi v letu 2002 podroèje oskrbe z elektrièno energijo tei k viji porabi celotne energije in k
nadaljnjemu zvianju okoljskih pritiskov na enoto energije, posredovane porabnikom v Sloveniji.
Po podatkih ELES za 11 mesecev je bila glede na isto obdobje v letu 2001 proizvodnja
hidroelektrarn nija za 20%, proizvodnja nuklearke in termoelektrarn pa viji za 6% in 10%.
Vija proizvodnja termoelektrarn sicer nadomeèa izpad proizvodnje hidroelektrarn zaradi
letonjih nijih vodostajev rek, hkrati pa zadovoljuje moèno poveèano porabo elektrike, ki se je
v enajstih mesecih leta 2002 (glede na enako obdobje 2001) poveèala za preko 7%. K visoki
rasti porabe elektrike najveè prispeva razirjena proizvodnja aluminija, ki bo letos potrebovala
za okoli 38% veè elektrike kot lani, porabila pa bo 12.5% vse v Sloveniji porabljene elektriène
energije (lani e 9.0%). Ker tovrstna bazièna industrija ob visoki porabi energije relativno malo
prispeva k dodani vrednosti celotnega gospodarstva (ocenjujemo, da bo prispevek k poveèanju
konène porabe energije vsaj 10-krat veèji od prispevka k poveèanju slovenskega BDP), bo
omenjena iritev proizvodnje aluminija nedvomno opazno prispevala k povievanju energetske
intenzivnosti celotnega gospodarstva. Poveèana proizvodnja aluminija porabi letno vsaj 440
GWh veè elektrike, za ilustracijo pa povejmo, da veriga hidroelektrarn na spodnji Savi, ki naj bi
jo v desetih letih zgradili, tudi po »zgornji« varianti ne bo poveèala proizvodnje elektrike za veè
kot 740 GWh letno.
V Sloveniji hitreje znievanje energetske intenzivnosti prepreèuje ohranjanje ali v prihodnje
celo poveèanje nekaterih »energetsko potratnih« industrijskih proizvodenj in prepoèasno
prestrukturiranje v proizvodnje in storitve z visoko dodano vrednostjo in nizko porabo energije.
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Slovenski 27-odstotni dele predelovalnih dejavnosti, kjer so med drugim skoncentirani
energetsko intenzivni sektorji, je v celotni dodani vrednosti gospodarstva med najvijimi tako v
primerjavi s èlanicami kot tudi kandidatkami za vstop v EU. V konèni porabi energije imamo za
4 odstotne toèke viji dele tekoèih goriv od EU, kar je vezano na relativno visoko porabo goriv
v prometu, ter za preko 9 odstotnih toèk niji dele zemeljskega plina. Veèja poraba plina in
veèja soproizvodnja elektriène energije in toplote zaradi boljih izkoristkov pri pretvarjanju
energije zniuje energetsko intenzivnost. Previsoka energetska intenzivnost v Sloveniji je torej
tako pri gorivih kot pri porabnikih strukturne narave, zato bo priblievanje evropskim ravnem
intenzivnosti dolgotrajno.
Dejstvo, da je slovenska poraba primarne energije na prebivalca nija od evropskega povpreèja
(gl. graf) ekonomski politiki ne daje napotkov v obratno smer, saj energije ni mogoèe enako
obravnavati s stalièa gospodarske rasti (BDP) in kakovosti ivljenja, dokler v slednjo niso
zajeti tudi negativni uèinki pridobivanja blaginje. Èe bi energetsko politiko naravnali le po
podatku o porabi energije per capita, bi med dravami zanemarili razlike v cenah energije, v
njihovih davènih sistemih, razvojnih ukrepih (npr. podpore OVE/URE2), strukturi preskrbe in
rabe, naravnih pogojih nevtralizacije emisij itd.

Tabela: Energetska intenz ivnost pri porabi primarne energije v Sloveniji in Evropski uniji v obdobju
1992–2001, v toe/mio EUR1995
1992
Slovenija
EU

1

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

np

np

np

421.0

425.0

413.9

390.2

363.0

354.5

357.6

212.5

213.4

207.7

207.0

211.2

205.1

203.6

198.4

193.8

np

Viri: EC, Energy and Transport in Figures, Energy; MGD, Statistični letopis energetskega gospodarstva; SURS; izračun UMAR.
Opomba: 1do vključno leta 1999 podatki o porabi energije MGD, od leta 2000 naprej podatki SURS, np - ni podatka.

Slika: Poraba primarne energije na BDP in na prebivalca v Sloveniji in dravah Evropske unije v
letu 2000, v toe/mio EUR1995
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Dele` “umazanih industrij” v
predelovalnih dejavnostih
Kljub temu, da se z relativno hitrejo rastjo storitev dele predelovalnih dejavnosti v
celotni dodani vrednosti zniuje (z 29.0% v letu 1995 na 27.3% v letu 2001) gospodarskookoljske karakteristike predelovalnih dejavnosti ostajajo ena glavnih doloèljivk
gospodarske trajnosti Slovenije zaradi (i) velikosti in prostorske razprostranjenosti ter s
tem nemajhnega vpliva na okolje; (ii) prepletenosti z neindustrijskimi dejavnostmi: obrtjo,
kmetijstvom, proizvodnimi storitvami, informacijskimi tehnologijami ter (iii) z
reevanjem nakopièenih okoljskih posledic preteklega zanemarjanja okoljskih vidikov
rasti proizvodnje, a obenem tudi (iv) zaradi okoljskih uèinkov pospeenih tehnolokih
izboljav, ki v trni tranziciji spremljajo prestrukturiranje predelovalnih dejavnosti.
»Umazane industrije«, to je sektorji, ki so po mednarodni definiciji najvije rangirani
po intenzivnosti emisij na enoto outputa (elezo in jeklo, neelezne kovine, industrijske
kemikalije, celuloza in papir in nekovinski mineralni izdelki), so v Sloveniji odgovorni
za veè kot 86% skupno ocenjenih emisij iz predelovalnih dejavnosti. Njihov skupni
obseg proizvodnje se je v obdobju 19952001 povpreèno letno poveèeval hitreje (3.4%)
kot v povpreèju predelovalnih dejavnosti (2.5%), v prvih devetih mesecih leta 2002 je
bila rast proizvodnje umazanih industrij (5.3%) skoraj trikrat hitreja kot v povpreèju
predelovalnih dejavnosti (1.9%). Dele navedenih sektorjev v dodani vrednosti
predelovalnih dejavnosti je v obdobju 19951998 stagniral, v letu 1999 se je poveèal za
0.6 strukturne toèke, v letu 2000 za 1.2 strukturne toèke in v letu 2001 za dodatni 0.2
strukturne toèke. Dele dodane vrednosti, ki jih »umazane« industrije ustvarijo, je v
Sloveniji visok, èeprav so posamezna podjetja v primerjavi s tujimi konkurenti okoljsko
solidno uèinkovita (nizke emisije na enoto proizvodnje). To bi pomenilo, da je visok
dele »umazanih industrij« bolj makro kot mikroekonomski problem. Izboljevanje
okoljsko gospodarske integriranosti v recesijski fazi tranzicije je bilo spontano (propad
gospodarsko in okoljsko neuspenih podjetij), v njenem ekspanzijskem obdobju pa tega
ni bilo veè mogoèe doseèi brez eksplicitnih naporov za integracijo okoljskih kriterijev v
poslovne nalobe.
Kot kae graf, je po letu 1998 prilo do obrata v trendu  prispevek »umazanih industrij«
k dodani vrednosti predelovalnih dejavnosti je zaèel naraèati. Tako ima Slovenija danes
preveè velikih porabnikov surovin in energije, ki pa so sicer okoljsko relativno uèinkoviti.
To je resno opozorilo na latentni strukturni problem ekonomskega razvoja, ki bi zaradi
neelastiènosti »umazanih industrij« lahko izbruhnil e ob manjem zaostrovanju okoljskih
pogojev gospodarjenja, na primer podraitvi surovin ali zaostritvi okoljskih tehniènih
standardov in politik. To bi se gotovo lahko zgodilo, èe dravi pri usmerjanju poslovnih
nalob, domaèih in tujih, ne bo uspelo precej izboljati implementacije okoljskih kriterijev
investiranja in poslovanja, nastalih s prevzemom pravnega reda EU. Prednostno bi bilo
treba izboljati vsaj integracijo gospodarskih in okoljskih vidikov energetsko intenzivnih
podjetij in dejavnosti, ki bodo ob liberalizaciji trga e tako podvrene velikim
spremembam v naèinu upravljanja (gl. tudi indikator Energetska intenzivnost).
Raba konène energije na enoto dodane vrednosti predelovalnih dejavnostih je v
obdobju 19951999 tudi v Sloveniji padala, saj je povpreèna letna stopnja rasti dodane
vrednosti znaala 4%, rabe konène energije pa -2.1% (padec). V letu 2000 je ob realni
rasti dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti za 8.6%, raba konène energije dosegla
1.7-odstotno rast. V letu 2001 se je raba energije na enoto dodane vrednosti predelovalnih
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dejavnostih zopet zmanjala s priblino podobno intenzivnostjo (ob doseeni realni rasti
dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti za 4.4% je bil doseen 1.2-odstotni padec
rabe konène energije). Za leto 2002 je naèrtovana 1.5-odstotna rast porabe konène energije
(pri tem naj bi raba elektriène energije porasla za 7.9%, med drugim zaradi visokega
skoka porabe v proizvodnji aluminija), realna rast dodane vrednosti pa je ocenjena na
3.6%. Ob taknih gibanjih se bo torej zmanjevanje porabe energije na enoto dodane
vrednosti predelovalnih dejavnosti v primerjavi s predhodnim letom ponovno upoèasnilo.

Tabela: Delež dodane vrednosti "umaz anih industrij" v Sloveniji v obdobju 1995-2001, v % od dodane
vrednosti predelovalnih dejavnosti
1995
Predelovalne dejavnosti
Umazane industrije skupaj

1996

1997

1998

1999

2000

2001

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

19.2

19.6

19.2

19.3

19.9

21.1

21.3

Proizvodnja vlaknin, papirja

2.6

3.1

2.9

2.9

2.8

3.4

3.3

Proizvodnja kovin

3.7

3.4

2.8

3.3

3.5

4.5

4.2

Prozvodnja cementa, apna, mavca

0.8

0.6

0.6

0.4

0.8

0.7

0.7

Proizvodnja brusil., drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

10.4

10.8

11.4

11.3

11.3

11.0

11.7

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
umetnih vlaken

Vir: APP- statistični podatki bilance uspeha gospodarskih družb, SURS- dodana vrednost predelovalnih dejavnosti.
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Dele` cestnega v blagovnem prometu
V Sloveniji je v obdobju od julija 1997 do junija 1998 dele cestnega v skupnem cestnem
in eleznikem blagovnem prometu znaal 59.8%, v letu 2001 se je dele cestnega prometa
okrepil na 66.0%, v prvi polovici leta 2002 pa se je spet znial na 61.8%1. V EU (kot
celoti) je v zgodnjih devetdesetih letih presegel 80% in je v letu 2000 znaal e 84.4%. Od
drav evropske petnajsterice je imela v letu 19992 niji dele cestnega prometa kot Slovenija
le vedska (dobrih 60%), najvije delee (preko 95%) pa imajo v Grèiji in na Nizozemskem.
Od drav, kandidatk za èlanstvo v EU, imajo zelo visoke delee cestnega blagovnega
prometa na Malti, Cipru in v Turèiji (preko 95%), na Poljskem, Èekem in Madarskem je
dele primerljiv slovenskemu, v baltskih dravah in Romuniji pa je precej niji. Razlike
med dravami glede obsega cestnega blagovnega prometa v celotnem prometu so v
mnogoèem povezane z zgodovinskimi in geografskimi dejavniki.
V Sloveniji se je v prvi polovici leta 2002 glede na isto obdobje v letu 2001 obseg
cestnega blagovnega prometa znial za 15.9%, obseg eleznikega pa poveèal za 11.3%.
Vendar se je obseg cestnih blagovnih prevozov znial predvsem v mednarodnem prometu
(prek 20%), v notranjem pa le za odstotek. Obseg eleznikega blagovnega prometa se je
poveèal zlasti na raèun za 20% vijega prevoza po tujini, notranji elezniki blagovni
prevoz pa je upadel za preko 10%. Tako se je zgolj v notranjem prometu dele cestnega
blagovnega prometa poveèal na 88%. Tak odstotek pa glede na majhnost slovenskega
ozemlja niti ni presenetljiv, saj so na kraje razdalje cestni prevozi v veliki prednosti.
Èe pogledamo samo strukturo cestnega blagovnega prometa, je v veèjih dravah
praviloma zelo visok dele notranjega prometa, v manjih pa je veèji dele mednarodnega.
To potrjuje tudi primerjava omenjene strukture med evropskimi dravami, kjer je velika
izjema (verjetno zaradi geografsko-politiènih dejavnikov) le Grèija (gl. graf). V
Luksemburgu je tako skoraj ves cestni blagovni promet mednarodni, v Sloveniji pa je
mednarodnega preko 70% cestnega blagovnega prometa.
Splono poveèevanje delea cestnega blagovnega prometa v Evropi je posledica velike
prilagodljivosti tega naèina transporta (prevoz od vrat do vrat) in vijih eksternih strokov,
ki niso vkljuèeni v cene prevozov. Ti neplaèani stroki postanejo drubeni stroki. Èe bi
jih upotevali, bi se pokazale ekonomske prednosti eleznikega blagovnega prometa
pred cestnim. eleznica precej manj obremenjuje okolje. e za izgradnjo eleznike proge
je potrebno znatno manj prostora kot za avtoceste, poleg tega elezniki promet precej
manj onesnauje zrak, potrebuje manj energije na enoto opravljenih storitev in zagotavlja
veèjo varnost prevozov.
Zato je cilj prometne politike v EU in tudi pri nas poveèanje ali vsaj ohranitev trnega
delea eleznice pri blagovnih prevozih (v EU tudi poveèanje vodnega blagovnega
prometa). To naj bi dosegli s spodbujanjem intermodalnega in kombiniranega blagovnega
prometa (pri nas subvencioniranega). Revitalizacijo eleznikega prometa skuajo v EU
doseèi s poveèano harmonizacijo pravil in postopkov, ki urejajo to dejavnost (licence,
dovoljenja) ter liberalizacijo evropskega trga prevoznih storitev, da ustvarijo enotni evropski
elezniki sistem, ki bo veèja konkurenca cestnemu prometu. Tovrstnim evropskim
usmeritvam z ustreznim prilagajanjem zakonodaje sledimo tudi pri nas (Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Zakon o eleznikem prometu). Do liberalizacije trga eleznikih
storitev bo prilo ob vstopu v EU, na edini prevoznik (Slovenske eleznice) pa se bo
moral na tujo konkurenco resno pripraviti, saj bodo tedaj po naih progah lahko vozili tuji
vlaki.
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Da bi se dele cestnega blagovnega prometa v Sloveniji ne poveèeval, bi lahko pripomogla
ustrezna cenovna in davèna politika s kompletiranjem strukture cene za cestni in elezniki
blagovni promet (za zunanje uèinke, znianje nesmotrnih subvencij, uvedba obdavèenja
po okoljsko diferenciranih kriterijih). Prilonost za izboljanje vrednosti indikatorja
predstavlja nadaljnji razvoj koprskega pristanièa, na katerega so veèinoma vezani
elezniki prevozi, ter nadaljnji razvoj slovenskega eleznikega omreja (izgradnja
drugega tira na odseku Divaèa-Koper), ki bi poveèani obseg eleznikih prevozov
omogoèil. Enakomernejo porazdelitev investicijskih sredstev med (avto)cestami in
eleznico predvideva tudi SGRS, vendar do zasuka k veèjemu deleu eleznikih
infrastrukturnih investicij e ni prilo (razen v letu 2000 ob izgradnji odseka proti
Madarski).

Tabela: Delež cestnega v skupnem (cestnem in ž elez niškem) blagovnem prometu v Sloveniji in Evropski uniji
v obdobju 1992-2002, merjeno v tkm, v %

Slovenija

1

EU3

1970

1980

1990

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

np

np

np

np

59.8

np

np

np

66.0

61.82

63.3

71.2

79.2

84.1

83.6

84.1

84.8

84.4

np

np

Viri: EC, Energy and Transport in Figures, Transport; SURS; izračun UMAR.
Opomba: 1pri cestnem prometu gre za poročanje v državi registriranih tovornih vozil; 2podatek za I.polletje; 3pri cestnem upoštevani prevozi vseh tovornih vozil na
domačem teritoriju.

Slika: Dele cestnega v skupnem (cestnem in eleznikem) ter dele mednarodnega cestnega v
skupnem cestnem blagovnem prometu v Sloveniji* in dravah Evropske unije v letu 2000,
merjeno v pkm, v %
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Viri: Eurostat, Statistics in focus, Transport 7-2/2002; EC, Energy and Transport in Figures, Transport; SURS; izraèun UMAR.
Opomba: *pri cestnem prometu gre za poroèanje o registriranih tovornih vozilih v dravi.

1

Upotevani so podatki SURS. Za obdobje VII97-VI98 je SURS ob pilotni Eurostatovi raziskavi zbral celovite podatke o obsegu
cestnega blagovnega prometa, ki so vkljuèevali tudi prevoz podjetij za lastne potrebe in prevoz samostojnih avtoprevoznikov
in so bili tako primerljivi s podatki za drave EU. Z letom 2002 je SURS uvedel redno tovrstno spremljanje cestnega prometa,
z anketo pa je zbral podatke tudi za leto 2001.

2

Podatki za leto 1999 po dravah se nanaajo striktno na obseg prevozov vozil, registriranih v teh dravah, kar je povsem
primerljivo z naim zajemom
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Poraba mineralnih gnojil na enoto
kmetijskih zemlji{~
Intenzivno kmetijstvo vpliva negativno na okolje predvsem s preobremenjevanjem tal
in podtalnice s pesticidi1, prevelike koncentracije ivinoreje in s tem gnojevke ter
prekomernega gnojenja z mineralnimi gnojili. Zadnja dva sta z okoljskega vidika
problematièna predvsem zaradi spiranja duika v vode. Vsebnosti nitratov v povrinskih
vodah Slovenije so e razmeroma nizke, èeprav se na posameznih odsekih vodotokov e
zviujejo. Povpreène letne vsebnosti nitratov so najvije v poreèju Mure, zaradi
intenzivnega poljedelstva na tem podroèju, vendar trenutno v slovenskih rekah ne
presegajo mejne vrednosti 25 mg/l. Nasprotno je vsebnost nitratov v podzemnih vodah
na nekaterih kmetijsko intenzivnih predelih e vija od dopustnih mejnih vrednosti. V
splonem sicer izkazuje trend upadanja, vendar ponekod tudi naraèa. V obdobju 1998
2000 je bila vsebnost nitratov v podzemni vodi vija od dopustnih v Prekmurju, na
Murskem, Apakem, Dravskem, Ptujskem, Sorkem ter Krkem polju, v Spodnji Savinjski
dolini, dolini Bolske, Kamnike Bistrice in Soki dolini. Na Sorkem in Dravskem polju
so se vsebnosti od leta 1990 do 2000 stalno zvievale. K izboljanju stanja bi veèinoma
lahko pripomoglo bolje znanje in osveèenost pridelovalcev, saj se je preobremenjavanju
okolja s hranilnimi snovmi mogoèe izogniti s strokovno pravilno kolièino dodanih gnojil
in pravoèasno uporabo glede na potrebe kulturnih rastlin. Velika veèina kmetovalcev
namreè opravi gnojenje na zalogo ob setvi ali tik pred njo, namesto da bi vnos gnojil
porazdelili po potrebi rastlin med posamezna rasna obdobja. Poleg tega se za gnojenje
pogosto odloèajo le na podlagi lastnih izkuenj, brez strokovnih analiz zemlje.
V letu 2001 smo v Sloveniji skupno porabili 178,639 ton mineralnih gnojil, kar je
2.3% veè kot leto prej. Poraba na hektar uporabnih kmetijskih zemljiè je znaala
3512 oziroma 412 kg, èe v izraèunu ne upotevamo travnikov in panikov z enkratno
rabo. Poraba treh najpomembnejih makrohranil (NPK), to je duika, fosforja in kalija,
je bila skupno 72.5 tisoè ton, kar pa je za 3.8% manj kot v letu prej (poraba mikrohranil
se je poveèala za 7%). Med njimi se je najbolj zmanjala poraba fosforja (za 9.2%) in
nato kalija (za 5.1%), poraba duika pa je ostala skoraj nespremenjena (0.2-odstotno
zmanjanje). e sicer zelo velika razlika med porabo gnojil NPK na druinskih kmetijah
in v kmetijskih podjetjih se je lani e poglobila. V kmetijskih podjetjih je znaala e veè
kot trikrat toliko kot na kmetijah. Problem je zelo pereè predvsem zato, ker obstajajo
izrazite razlike v gnojenju na posameznih obmoèjih, to je med hribovitimi obmoèji z
ekstenzivnim kmetijstvom in ravninskimi obmoèji, kjer je kmetovanje intenzivno.
Èe primerjamo porabo gnojil NPK v Sloveniji s povpreèno porabo teh gnojil v dravah
EU, ugotovimo, da se je razlika med njima od leta 1997 do leta 2000 zmanjala. V
povpreèju so drave EU na enoto kmetijske zemlje v uporabi porabile 19% manj NPK
gnojil kot v Sloveniji (v 1997 23% manj). Najveèjo porabo na enoto so v letu 2000
beleili na Nizozemskem (za 45% vijo kot v Sloveniji), najmanjo pa na Portugalskem
(za 60% manjo kot v Sloveniji).
1

Ker ni novih podatkov o porabi pesticidov v Sloveniji (zadnji objavljeni podatki SURS so za leto 1999; gl. Poroèilo o razvoju
2002, str. 170-171), tega indikatorja letos ne obravnavamo posebej. Problematika s porabo pesticidov pa je sicer pereèa zaradi
njihove prekomerne in nepravilne rabe, ne samo v kmetijstvu, paè pa tudi v parkih, na igrièih, cestah in eleznicah. Èeprav je
sicer ugotovljeno postopno znievanje vsebnosti pesticidov v podzemnih vodah, pa so v Prekmurju, na Dravskem in Ptujskem
polju povpreène vrednosti vsote pesticidov e vedno vije od dopustne vrednosti 0.5µg/l. Zlasti so problematièni atrazin in
njegove razgradne spojine.

2

Glej opombo pod tabelo.
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Tabela: Poraba NPK gnojil v Sloveniji v obdobju 1995-2001, v kg/ha kmetijskih z emljišč v uporabi

N

P2O5

K 2O

N PK 1

N PK
R ast v %

Dušik

Fosfor

Kalij

S ku p aj

1995

60.4

33.2

40.3

133.9

-2.2

1996

60.5

33.4

41.2

135.0

0.8

1997

69.0

35.5

45.2

149.7

10.9

1998

70.9

38.3

46.8

156.0

4.2

1999

69.0

39.6

49.0

157.6

1.0

2000

68.5

36.1

43.5

148.1

-6.0

2001

68.3

32.8

41.3

142.4

-3.8

Kmetijska podjetja 2001

182.5

91.1

125.8

399.4

6.7

Družinske kmetije 2001

61.3

29.2

36.1

126.5

-5.7

Vir: SURS, Statistični letopis 2002, preračun UMAR.
Opomba: Za leto 2001 še ni podatka o površini kmetijskih zemljišč v uporabi - preračun je narejen na osnovi podatka za leto 2000, 1makrohranila: dušik, fosfor, kalij.

Slika: Poraba NPK gnojil na hektar kmetijskih zemljiè v uporabi v Sloveniji, dravah EU in izbranih
tranzicijskih dravah v letu 2000
250
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Vir: Eurostat (New Cronos).
Opomba: v preraèunu je podatek o kmetijskih zemljièih v uporabi za Irsko v letu 1999, za Italijo v letu 1998.
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Razvoj ekolo{kega kmetijstva
Intenzivno kmetijstvo, ki se je v svetu zaèelo v èasu splonega pomanjkanja hrane in
nadaljevalo v nenehnem prizadevanju za doseganje vijega dohodka pridelovalcev, ne
unièuje le okolja, ampak je tako pridelana hrana vse bolj vpraljiva tudi za zdravje. Ker je
zavedanje o tem vse veèje, zahtevajo prebivalci èisto okolje, potroniki pa neoporeèno
pridelano hrano. S Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006 (SGRS) je
naèrtovano zmanjanje okoljske intenzivnosti razvoja. K temu lahko kmetijska politika
pripomore z veèjo usmeritvijo v takno pridelavo, ki zmanjuje negativne vplive kmetijstva
na okolje in poveèuje zdravstveno sprejemljivost kmetijskih pridelkov. Vlada RS je leta
2001 sprejela prvi slovenski kmetijsko okoljski program, s katerim naj bi zadovoljili
potrebe potronikov in pridelovalcem, varovali zdravje ljudi, zagotavljali trajnostno rabo
naravnih virov in omogoèali ohranjanje biotske pestrosti ter znaèilnosti slovenske pokrajine.
Eden izmed njegovih ciljev je tudi poveèanje ekoloke kmetijske pridelave. Po vzoru skupne
kmetijske politike EU so uvedena neposredna plaèila pridelovalcem, ki se za ekoloko
kmetovanje zaveejo z veèletno pogodbo. Ekoloka pridelava je namreè zahteveja, pridelki
na enoto povrine pa manji kot pri konvencionalnem kmetijstvu, predvsem pa so
kratkoroèno niji od primerljivih, intenzivno pridelanih.
Razvoj ekolokega kmetijstva spremljamo z deleem ekolokih kmetij v skupnem tevilu
kmetij in z deleem njihovih obdelovalnih povrin v vseh kmetijskih obdelovalnih povrinah.
Kontrole1 ekolokih kmetij so bile v Sloveniji uvedene leta 1998 in so se do danes le e
razmahnile. V letu 2002 je bilo v kontrolo vkljuèenih e skoraj 30-krat veè kmetij, 1,150,
kar predstavlja 1.3% vseh kmetij v Sloveniji. Med njimi je bilo do konca septembra 2002
36% e certificiranih za ekoloko kmetovanje, ostale kmetije pa so v prvem, drugem ali
tretjem letu preusmeritve v ekoloko kmetijstvo. V prvem letu preusmeritve je bilo 300
kmetij (26% vseh v kontrolo vkljuèenih), v drugem ali pa tudi v tretjem letu pa 438 kmetij
(38%). Tri leta od zadnje uporabe nedovoljenih sredstev traja preusmeritev pri trajnih
kulturah. Tretje leto je potrebno tudi, èe v prvih dveh letih niso odpravljene pomanjkljivosti
oziroma napake. Veèji interes za ekoloko pridelavo je v hribovitem svetu, kjer so kmetije
z visokim deleem travinja in ivinoreje, zato je takna usmeritev tam najenostavneja
(glej tabelo). Ekoloki kmetje so v letu 2002 obdelovali 3.4% vseh kmetijskih obdelovalnih
povrin v Sloveniji. Med njimi je kar 93% travinja, saj prevladuje ivinorejska usmeritev.
Organizacija za kontrolo ekolokega kmetijstva ocenjuje, da je zaèetno uvajalno obdobje
zakljuèeno in da se prièenja obdobje hitrega naraèanja tevila ekolokih kmetij in
poveèevanje trnega delea ekolokih pridelkov. Po podatkih statistiènega Popisa kmetijskih
gospodarstev v letu 2000 naèrtuje dolgoroèno preusmeritev v ekoloko pridelovanje e
6,039 kmetij, kar predstavlja nadaljnih 7% vseh kmetijskih gospodarstev. V popisu so bili
pridelovalci tudi vpraani, ali je njihovo gospodarstvo opredeljeno kot ekoloko in ali je v
postopku preusmeritve v ekoloko kmetovanje. Na prvo vpraanje je pritrdilno odgovorilo
333, na drugo pa 837 pridelovalcev. tevilo tistih, ki so pozitivno odgovorili na ti dve
vpraanji, je bilo torej za polovico veèje, kot je bilo v tem letu vkljuèenih v kontrolo
ekolokega kmetovanja. Z vidika velikostne strukture se za ekoloko kmetovanje odloèajo
predvsem manje in srednje velike druinske kmetije. Veèina druinskih kmetij, ki dejansko
e kmetujejo ekoloko ali pa se za takno kmetovanje ele odloèajo, je manjih od 10
hektarjev, kar je razumljivo, saj je ekoloko kmetovanje alternativna monost predvsem za
majhne kmetije.
V dravah EU je bilo v letu 2001 v ekoloko pridelavo vkljuèenih povpreèno 3.2% povrin,
skoraj tretjina veè kot v Sloveniji (2.4% povrin). Med evropskimi dravami so po tem
kazalcu precejnje razlike, tako da ima kar polovica drav niji dele v ekoloko pridelavo
1

V Sloveniji kontrolira ekoloko kmetovanje Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Veè o predpisih ekolokega kmetovanja gl.
Metodoloki list na spletni strani: www. gov.si/zmar/projekti/arr/arr-pr.html.
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vkljuèenih povrin kot Slovenija (glej sliko). Rast v zadnjih letih je bila odvisna tudi od
razmer v letih prej: v Avstriji se je hitra rast ustalila, druge drave (Italija, Francija, Velika
Britanija) ele v zadnjem èasu beleijo hitro rast, tretje (Grèija, Portugalska) pa e niso
odloèneje krenile v to smer. Nekaterim dravam (Danska, vedska) pomeni ekoloko
kmetijstvo temeljno usmeritev v kmetijski politiki, zato se tevilo kmetij in povrin kljub
razmeroma visoki ravni e strmo poveèuje.
Tabela: Število kmetij in površina z emljišč v ekološkem kmetovanju po statističnih regijah v Sloveniji v letu
2002
Število
ekoloških kmetij

Število vseh1
kmetij

SKUPAJ

Delež ekoloških
kmetij, v %

Ekološka
kmetijska
z emljišča, v ha

Kmetijska
z emljišča1, v ha

Delež ekoloških
kmetijskih
z emljišč, v %

1,150

86,334

1.3

15,404

456,14

3.4

Pomurska

11

11,782

0.1

128

57,622

0.2

Podravska

125

14,774

0.8

1,261

72,562

1.7

Koroška

177

2,901

6.1

2,121

21,575

9.8

Savinjska

208

12,890

1.6

2,225

67,030

3.3

Zasavska

23

1,047

2.2

209

6,133

3.4

Spodnjeposavska

27

5,752

0.5

363

26,826

1.4

Dolenjska

48

9,530

0.5

594

48,028

1.2

Osrednjeslovenska

159

9,471

1.7

2,749

61,691

4.5

Gorenjska

132

5,032

2.6

1,475

31,622

4.7

Obalno-kraška
Goriška
Notranjsko-kraška

34

3,674

0.9

869

11,97

7.4

135

6,534

2.1

2,024

31,96

6.4

71

2,947

2.4

1,386

19,32

7.1

Vir: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Oddelek za kontrolo ekološkega kmetovanja .
Opomba: 1Skupno število oz. površina po podatkih Popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2000.

Slika: Dele ekolokih kmetij in ekoloko obdelanih kmetijskih povrin v Sloveniji, EU in izbranih
tranzicijskih dravah v letu 2001, v %
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Vir: Organic-europe (http://www.organic-europe.net), za Slovenijo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, preraèun UMAR.
Opomba: Podatki za Grèijo, Irsko, Luksemburg, Èeko in Poljsko so za leto 2000.
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Obnovljivi viri
V Sloveniji je znaal dele obnovljivih virov v celotni porabi primarne energije v letu
2001 11.7%1, kar je priblino dvakrat veè kot v EU (6% v letu 2000). Najvije delee
obnovljivih virov med dravami EU imajo na vedskem, Finskem in v Avstriji (veè kot
20%), najnije pa v Veliki Britaniji, Belgiji in Luksemburgu (pod 2%). Med
kandidatkami za èlanstvo v EU (podatke imamo le za nekatere) je dele obnovljivih
virov v Romuniji 10.9%, v Bolgariji 4.3%, na Poljskem 4.2%, na Madarskem in na
Cipru 1.6% ter na Èekem 1.4%, v Baltikih dravah pa so ti delei precej viji. Tako
velike razlike so predvsem posledica razliènih naravnih danosti v posameznih dravah.
Povpreèna struktura obnovljivih virov v EU je naslednja (gl. tudi graf): 61.6% biomasa,
31.9% hidroenergija, 3.9% geotermalna energija, 2.2% energija vetra in 0.4% sonèna
energija. Slovenska struktura obnovljivih virov po podatkih SURS za leto 2001 pa je
videti takole: 58.0% biomasa, hidroenergija 42.0% (drugo ni zajeto). Tudi v EU so
potemtakem novi oziroma alternativni viri energije (geotermalna, sonèna, energija vetra)
e slabo izkorièeni, èeprav so nekatere drave delee teh, za prihodnost pomembnih
virov, e znatno poveèale. Najhitreje se poveèuje uporaba vetrne energije, ki je v enem
letu pridobila dodatno odstotno toèko v strukturi. Najveè vetrnic je v Nemèiji in v paniji,
po deleu med vsemi obnovljivimi viri pa je daleè spredaj Danska, kjer je po podatkih
Eurostat vetrne energije kar 18%. V Italiji so vodilni pri uporabi geotermalne energije,
ki pri njih zaseda kar èetrtinski dele v obnovljivih virih, v Grèiji pa relativno intenzivno
izkorièajo sonèno energijo (7-odstotni dele v porabi obnovljivih virov). Po deleu sta
se v strukturi obnovljivih virov EU okrepili tudi hidroenergija ter geotermalna energija.
Po deleu hidroenergije je Slovenija takoj za Avstrijo in vedsko.
V EU je usmeritev v spodbujanje rabe obnovljivih virov motivirana zlasti s kjotskimi
zavezami o 8-odstotnem znianju emisij toplogrednih plinov povpreèno v obdobju 20082012, glede na raven iz leta 1990, pri èemer naj bi obnovljivi viri nadomestili del fosilnih
goriv. V EU so zato sklenili dele obnovljivih virov do leta 2010 podvojiti (na 12%).
Drave z boljimi naravnimi danostmi bi morale rabo obnovljivih virov bolj poveèati
(ne glede na doslej doseeni dele). Brez nujnih finanènih ukrepov, kot so pomoèi,
davène olajave in finanène podpore, so sprièo dosedanjih trendov zastavljeni cilji precej
utopièni (v EU ni veè velikih monosti za poveèanje »klasiènih« obnovljivih virov,
posebej hidroenergije iz velikih elektrarn).
V Sloveniji je e vedno veliko monosti za razvoj »klasiènih« obnovljivih virov, ki pri
nas e niso do kraja izkorièeni. Slovenski tehnièno izkoristljivi hidropotencial bomo v
priblino naslednjih desetih letih poveèali z izgradnjo verige hidroelektrarn na reki Savi
s sedanjih 43% na 52% leta 2013 (glej Nacionalni energetski program). Prirast lesne
mase je v Sloveniji veèji od poseka (glej indikator Intenzivnost poseka lesa), zato se v
zadnjem èasu pri nas veè pozornosti posveèa tudi izrabi lesne biomase. Tako je bil
sprejet posebni Program energetske izrabe lesne biomase v Sloveniji in operativni program
za obdobje 2001-2004 (MOP): gre za izgradnjo lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja,
tudi s soproizvodnjo elektriène energije. Izvedba teh projektov (izgradnja kotlovnic) naj
bi po Programu energetske izrabe lesne biomase v Slovenji prispevala 26-odstotni dele
k ciljnemu zmanjanju emisij toplogrednih plinov v skladu z zavezami kjotskega
protokola. V predlogih proraèunov za leti 2003 in 2004 je vsako leto predvidenih dodatnih
300 mio SIT za spodbujanje energetske izrabe lesne biomase. Izvedbo naloge podpira
tudi pomoè globalnega sklada za okolje (GEF). Na Agenciji za uèinkovito rabo energije
so v okviru izvajanja tega projekta v letu 2002 pripravili nekaj dodatnih shem spodbud
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za izrabo obnovljivih virov za gospodinjstva, pravne in fiziène osebe. V oktobru 2002
sprejeta nova uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 postaja eden glavnih
instrumentov Slovenije pri izpolnjevanju kjotskih zavez. Uvaja namreè oprostitve, ki so
vezane na ukrepe za poveèanje uèinkovite rabe energije v industriji, uvedbo
soproizvodnje, zamenjavo uporabe fosilnih goriv z obnovljivimi viri, rekonstrukcijo
naprav za oskrbo naselij s toploto idr. K poveèanju delea obnovljivih virov lahko
pripomore tudi zmanjevanje rabe neobnovljivih virov, kamor sodi na primer zapiranje
domaèih premogovnikov. Po analizi zadnjih razpololjivih podatkov torej ocenjujemo,
da se usmeritev SGRS na tem podroèju uresnièuje.
Tabela: Delež porabe obnovljivih virov v celotni porabi primarne energije v Sloveniji in Evropski uniji v
obdobju 1992-2001, v %
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Slovenija1

np

np

10.3

8.9

9.1

8.2

8.9

9.5

11.9

11.7

EU2

5.3

5.4

5.4

5.4

5.4

5.6

5.7

5.8

6.0

np

Viri: Eurostat (New Cronos); MGD, Statistični letopis energetskega gospodarstva; SURS; izračun UMAR.
Opomba: 1do vključno leta 1999 podatki MGD, od leta 2000 naprej podatki SURS (slednji vključujejo tudi ind. odpadke; 2brez ind. odpadkov.

Slika: Dele porabe obnovljivih virov v celotni porabi primarne energije in dele porabe neklasiènih*
obnovljivih virov v vseh obnovljivih virih v Sloveniji in dravah Evropske unije v letu 2000, v
%
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Viri: Eurostat (New Cronos); SURS; izraèun UMAR.
Opomba: *sonèna, vetrna in geotermalna energija (ne hidro in ne biomasa).

1

Upoötevali smo podatke o obnovljivih virih SURS. Spremljanje porabe obnovljivih virov pri nas e ni povsem popolno (tudi v
nekaterih drugih dravah ne) in usklajeno, tako da je na primer podatek iz Statistiènega letopisa MOPE 9.1%.
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Intenzivnost poseka lesa
Gozdovi so eno redkih ekonomskih bogastev, ki so v Sloveniji obilni. Pokrivajo veè kot
polovico ozemlja in se e poveèujejo; v zadnjih petih letih za 3%, samo v letu 2001 za
0.8%. Poveèanje gozdnatosti je posledica opuèanja kmetovanja in s tem zaraèanja
zemljiè, na katerih je kmetijska pridelava najteja. Zaradi velikega delea gozdov in
majhnega delea kmetijske zemlje veèanje gozdnih povrin po Programu gozdov v
Sloveniji (Ur.l. RS t. 14/1996) ni naèrtovano. Razvoj gozdarstva naj bi bil bolj usmerjen
k negi obstojeèih gozdov ter kakovostnejemu in kolièinsko veèjemu izkorièanju
njihovega rastiènega potenciala. Pri tem velja poudariti, da predstavlja 5.4% povrine
gozda t.i. varovani gozd, kjer so poudarjene ekoloke funkcije gozda, za gospodarjenje
z njim pa je doloèen poseben reim.
Z veèjo povrino gozdov naraèa tudi zaloga lesa; v zadnjih petih letih za skoraj 16%,
samo v letu 2001 za nekaj manj kot 2%. Hkrati strokovne gozdarske slube opozarjajo,
da v slovenskih gozdovih e vedno primanjkuje debelega drevja, ki je nosilec vije
kakovosti (funkcionalnosti) gozda s stalièa ustvarjanja obnovljive blaginje. Letni
prirastek se je v letu 2001 poveèal za 0.8%, letni posek lesa pa le za skromnih 0.2%.
Posekanega je bilo 2,614,301 m3 drevja, kar je sicer najveè v zadnjem desetletnem
obdobju, vendar rezultati kljub temu niso zadovoljivi. Dejanski obseg poseka namreè e
vrsto let zaostaja za dovoljenim po gozdnogospodarskih naèrtih gospodarskih enot. Seènja
dosega le tri èetrtine naèrtovane. Razlika med dovoljenim in realiziranim posekom gre
zadnjih nekaj let na raèun nizke seèje v zasebnih gozdovih, v dravnih gozdovih pa je
bil posek realiziran blizu dovoljene kolièine. Vzrokov za prenizko seènjo v zasebnih
gozdovih je veè, najpomembnjei pa je neekonomiènost pridobivanja lesa iz sestojev s
tanjim drevjem. V taknih primerih se lastniki gozdov za seènjo ne odloèajo. V letu
1996 je bilo v Sloveniji 70.2% zasebnih gozdov, po konèani denacionalizaciji naj bi
njihov dele porasel na 80%. Zasebnih lastnikov je veliko, po oceni od 250 do 300 tisoè.
Posesti so zato razdrobljene in pogosto tudi izredno neugodnih oblik (npr. ozkih in dolgih).
Premajhen interes lastnikov za gospodarsko izkorièanje gozdov predstavlja oviro
prizadevanjem za sonaraven razvoj gozdov. Strokovne slube po Zakonu o gozdovih
namreè posege v gozd le svetujejo in naèrtujejo, o realizaciji naèrtov pa odloèajo izkljuèno
lastniki. Pregled po vrstah poseka pokae, da tri èetrtine celotnega poseka zajema
negovalni posek. V letu 2001 se je poveèal za skoraj 4%. Sledi mu varstveno  sanitarni
posek (19% skupnega poseka) v primeru pokodovanosti drevja zaradi vremenskih ujm
(vetra, leda in snega) ter bolezni in insektov. Leto 2001 je bilo v tem pogledu ugodno,
zato se je dele tega poseka v skupnem poseku e nekoliko znial. Veliko kode pa so v
gozdovih povzroèile vremenske ujme v letu 2002. Zniala sta se tudi posek brez odobritve
in krèitve, ponovno pa se je poveèal posek za infrastrukturo, vendar so to poseki
razmeroma majhnih kolièin lesa (5% oz. 2% skupnega poseka).
Intenzivnost poseka lesa, izraena kot razmerje med letnim posekom in letnim
prirastkom lesa, se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih obèutno zniala. Znievanje se
tudi v zadnjih letih ni ustavilo; v letu 1997 je znaala 41.9, v letu 2001 pa le e 37.8 %.
Proizvodna funkcija gozdov se e nadalje vse bolj zanemarja. Nizka seènja ima poleg
izgube obnovljivega naravnega vira za prodajo in predelavo tudi druge negativne
posledice, kot je izguba monosti za zaposlitev na podeelju, in slabo sortimentno
sestavo gozdov, kar negativno vpliva na viino donosa v gozdarstvu. V obdobju 1995
2000 je imela nijo intenzivnost poseka med dravami èlanicami Evropske unije le
Italija, vse ostale drave èlanice pa vijo; povpreèje v Evropski uniji je bilo 60%, v
Sloveniji pa skromnih 39% (gl. Poroèilo o razvoju 2002, str. 179  177).
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Tabela: Intenz ivnost poseka lesa v Sloveniji v obdobju 1995–2001

Površina
goz da
v 000 h a

Letni
p o sek
v 000 m3

Letni
prirastek
v 000 m3

L esn a
z aloga
v 000 m3

Intenz ivnost
p o seka
v%

Intenz ivnost
p o seka
letna rast,
v%

1995

1,097.9

2,092

5,995

228,493

34.9

-12.5

1996

1,098.8

2,330

6,086

231,521

38.3

9.7

1997

1,109.7

2,567

6,124

231,663

41.9

9.5

1998

1,111.0

2,470

6,140

232,688

40.2

-4.0
-4.7

1999

1,115.7

2,396

6,248

237,276

38.3

2000

1,134.2

2,609

6,872

262,795

38.0

-1.0

2001

1,142.9

2,614

6,925

267,912

37.7

-0.6

1,142.1

4,101

6,742

266,704

60.8

GGN 2001-20101

Vir: SURS, Statististični letopis 2001.
Opomba: 1Desetleni gozdnogospodarski načrti (predlog).

Slika: Intenzivnost poseka po posameznih gozdnih obmoènih enotah v Sloveniji v letu 2001
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Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Poroèilo o gozdovih za leto 2001.
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Pri~akovano trajanje `ivljenja
Po krajem zastoju v prvem obdobju tranzicije se je prièakovano trajanje ivljenja
zaèelo po letu 1995 hitro podaljevati pri mokih celo nekoliko hitreje kot pri enskah.
V letih 2000 in 2001 se je prièakovano trajanje ivljenja v Sloveniji e podaljalo, do
leta 2001 pri mokih na 72.1 let, pri enskah na 79.6 let. Razlika med ivljenjskim
prièakovanjem ensk in mokih, ki se je v letu 2000 zmanjala e na 7.2 leta, se je v letu
2001 zopet poveèala. e naprej zaostaja za povpreèjem Evropske unije, kjer je bilo leta
2000 (zadnji podatek Eurostata) prièakovano trajanje ivljenja ensk v povpreèju le e
za 6.1 leta vije kot pri mokih. Najdalje prièakovano trajanje ivljenja ensk ima v
Evropski uniji Francija (83.0, kar je 3.4 leta veè kot v Sloveniji), najdalje prièakovano
trajanje ivljenja mokih pa vedska (77.5, kar je 5.4 leta veè kot v Sloveniji), med
ostalimi evropskimi dravami pa Islandija (77.9). Podobno visoko razliko med
prièakovanim trajanjem ivljenja mokih in ensk, kot jo ima Slovenija, vendar na veè
kot 3 leta viji ravni, imata v EU le e Francija in panija. Slovenija ima e vedno dalje
prièakovano trajanje ivljenja kot druge centralne in vzhodnoevropske drave. Sledi
ji Èeka, kjer je bilo leta 2001 prièakovano trajanje ivljenja mokih prviè (v zadnjih
desetih letih) enako kot v Sloveniji, pri enskah pa zaostaja za 1.2 leta za Slovenijo.
Pri mokih so se v obdobju 19952000 zniale stopnje umrljivosti v skoraj vseh
starostnih skupinah, hitreje v starosti do 65 let, po tem letu pa malo poèasneje. Pri enskah
je v starosti do 30 leta umrljivost (ki je nizka) stagnirala, v starosti 30-64 let je upadala
poèasneje, v starosti nad 65 let pa hitreje kot pri mokih. V letu 2001 se je znievanje
stopenj umrljivosti pri enskah nadaljevalo v skoraj vseh starostnih skupinah, pri mokih
pa je bilo to znievanje poèasneje. Pri mladih mokih v starosti 15-19 in 25-29 let se je
umrljivost ponovno poveèala. Razlika med mokimi in enskami je v 65. letu starosti le
e nekaj veè kot 4 leta, v 85. letu starosti pa celo manj kot 1 leto, se pa zaradi hitrejega
upadanja umrljivosti ensk v starosti nad 65 let v primerjavi z mokimi poèasi poveèuje.

Tabela: Pričakovano trajanje ž ivljenja v Sloveniji in v EU

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Slovenija:
moški

70.3

70.3

71.0

71.1

71.4

71.9

72.1

ženske

77.8

78.3

78.6

78.7

78.8

79.1

79.6

razlika

7.5

8.0

7.6

7.6

7.4

7.2

7.5

Evropska unija:
moški

73.9

74.2

74.6

74.6

74.9

75.3

-

ženske

80.4

80.6

80.9

80.9

81.2

81.4

-

razlika

6.5

6.4

6.3

6.3

6.3

6.1

-

moški

3.6

3.9

3.6

3.5

3.5

3.4

-

ženske

2.6

2.3

2.3

2.2

2.4

2.3

-

Raz lika EU - SIovenija

Vir: SURS, Eurostat.
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Slika 1: Prièakovano trajanje ivljenja v Sloveniji in nekaterih evropskih dravah v letih 1995 in
2001
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Vir: Eurostat, SURS.

Slika 2: Prièakovano trajanje ivljenja pri enskah  èasovne distance1 med Slovenijo, dravami
EU in kandidatkami za èlanstvo v EU v letu 2000
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Èasovna distanca (v letih): - prednost glede na SLO, + zaostanek glede na SLO
Vir: Izraèuni èasovnih distanc Sicenter  na osnovi podatkov Eurostat  New Cronos.
Opomba: 1 Èasovna distanca meri razliko v èasu, ko primerjani enoti doseeta dano (isto) raven opazovanega indikatorja x. Veè o metodologiji merjenja èasovne
distance gl. v P. Sicherl: Distance in time between Slovenia and the European Union around 2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.
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Umrljivost dojen~kov
Umrljivost dojenèkov se je v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih zniala skoraj na tretjino,
od 15.3 leta 1980, na 5.5 umrlih dojenèkov do dopolnjenega prvega leta starosti na 1000
ivorojenih v letu 1995. Na ravni okrog pet s tendenco znievanja je nihala tudi v obdobju
druge polovice devetdesetih let. V letu 2001 se je umrljivost dojenèkov ponovno e bolj
zniala in s 4.3 umrlimi dojenèki na 1000 ivorojenih dosegla do sedaj najnijo raven.
Leta 2000 je bila umrljivost dojenèkov v Sloveniji s 4.9 na ravni povpreèja Evropske
unije, kjer je imelo 8 drav èlanic nijo vrednost tega kazalca, 7 drav èlanic pa vijo.
Najnijo umrljivost dojenèkov v Evropski uniji je imela vedska (3), za katero Slovenija
po èasovni distanci zaostaja za dobrih sedem let, od tranzicijskih drav pa Èeka (4.1).
Med tranzicijskimi dravami imajo najvije stopnje umrljivosti v Romuniji, Bolgariji in
Madarski. Izraèun èasovne distance pokae, da Romunija po vrednosti kazalca za
Slovenijo zaostaja za skoraj 24 let, Bolgarija in Madarska pa za 15 oziroma 12 let (gl.
tudi Sliko 2). Znievanje umrljivosti dojenèkov je sicer sploni trend v razvitejih dravah,
na to pa vplivajo predvsem specifièni preventivni ukrepi na podroèju prenatalnega in
neonatalnega zdravstvenega varstva.

Tabela: Umrljivost dojenčkov (na tisoč ž ivorojenih) v Sloveniji in EU, 1995-2001

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Slovenija

5.5

4.7

5.2

5.2

4.5

4.9

4.3

Povprečje EU

5.6

5.5

5.3

5.2

5.0

4.9

4.5

Vir: SURS, Eurostat.
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Slika 1: Umrljivost dojenèkov na 1000 ivorojenih v izbranih evropskih dravah, 2000
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Vir: Eurostat, SURS.

Slika 2: Umrljivost dojenèkov  èasovne distance1 med Slovenijo, dravami EU in kandidatkami za
èlanstvo v EU v letu 2000
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Èasovna distanca (v letih): - prednost glede na SLO, + zaostanek glede na SLO
Vir: Izraèuni èasovnih distanc Sicenter ñ na osnovi podatkov Eurostat ñ New Cronos.
Opomba: 1 Èasovna distanca meri razliko v èasu, ko primerjani enoti doseeta dano (isto) raven opazovanega indikatorja x. Veè o metodologiji merjenja èasovne
distance gl. v P. Sicherl: Distance in time between Slovenia and the European Union around 2001, SICENTER, Ljubljana, 2002 in http://www.sicenter.si/td.html.
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Prebivalstvo v gospodinjstvih brez
delovno aktivnih ~lanov
Indikator prebivalstvo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih èlanov sodi med strukturne
kazalnike socialne povezanosti. Meri ogroenost z revèino, saj brezposelnost poleg
slabe izobrazbe najbolj poveèuje tveganje revèine. Gospodinjstva brez delovno aktivnih
èlanov imajo zaradi pomanjkanja materialnih virov omejen dostop do sredstev, potrebnih
za primeren ivljenjski standard, ki je eden pomembnih ciljev socialnega razvoja tudi v
okviru Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006. Izboljana izobrazbena
sestava prebivalstva, ki jo omogoèa vkljuèenost mladine v izobraevanje, pa tudi
poveèano formalno in neformalno izobraevanje odraslih lahko ob usmeritvah aktivne
politike zaposlovanja dolgoroèno pomaga izboljati materialni in posredno tudi socialni
poloaj gospodinjstev.
Po podatkih SURS je v Sloveniji leta 1996 v gospodinjstvih brez delovno aktivnega
èlana ivelo 9.7% oseb. Do leta 1999 se je njihov dele poveèal na 10.2%, v letih od
1999 do 2001 pa se je postopno zmanjeval. Do pomembnega premika v upadanju
odstotka oseb, ki ivijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnega èlana, pa je prilo v
letu 2002, ko je bilo po oceni Eurostat taknih oseb 8.1%. Ugodni trendi v zadnjih letih
so povezani z rastjo zaposlenosti, ki je bila spodbujena z gospodarsko rastjo, pa tudi z
ukrepi aktivne politike zaposlovanja.
Ogroenost z revèino, merjena z analiziranim indikatorjem, se v povpreèju postopno
zmanjuje tudi v Evropski uniji, vendar pa je bil odstotek oseb, ki ivijo v gospodinjstvih
brez delovno aktivnih èlanov, leta 2002 v povpreèju Evropske unije kar za 4 odstotne
toèke viji kot v Sloveniji. V skupini drav, kandidatk za èlanstvo v EU, je tako merjena
ogroenost z revèino najmanja v Sloveniji, sledi ji Èeka z 9.9% prebivalstva iz
gospodinjstev brez zaposlenega èlana, v vseh drugih dravah kandidatkah pa je dele
taknih oseb viji od 11% (gl. sliko).
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Tabela: Delež oseb v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov v Sloveniji in Evropski uniji v letih
1996-2002; v %
Slovenija

EU-15

1996

9.7

13.8

1997

9.5

13.7

1998

9.3

13.4

1999

10.2

12.91

2000

10.1

12.41

2001

9.9

12.21

2002

8.11

12.11

Vir: SURS, Prva statistična objava, št. 4., Strukturni kazalniki, januar 2003.
Opomba: 1ocena.

Slika: Dele oseb v gospodinjstvih brez delovno aktivnih èlanov, Slovenija, EU-15, drave
kandidatke, v letih 2001 in 2002
20

2001

2002

v%

15

10

Bolgarija

Belgija

Madarska

Velika Britanija

Nemèija

Francija

Slovaka

EU -15

Latvija

Italija

Estonija

Litva

Romunija

Grèija

Èeka

Avstrija

Irska

Luksemburg

Nizozemska

panija

Slovenija

0

Portugalska

5

Vir: Eurostat (New Cronos).
Opomba: Vrednost inidkatorja za leto 2002 je ocenjena (ocena Eurostata) za naslednje drave: Slovenija, Avstrija, Belgija, Nemèija, Luksemburg, Nizozemska,
Litva, Madarska, povpreèje EU-15, za leto 2001 pa za povpreèje EU-15.
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Tveganje rev{~ine
Stopnja tveganja revèine je strukturni kazalnik boja proti revèini in socialni
izkljuèenosti. Je eden od 18 kazalnikov, s katerimi merimo napredek na irem podroèju
socialne povezanosti, in spada v skupino kazalnikov Evropske komisije, sprejetih
decembra 2001 v Laekenu. S stopnjo tveganja revèine pred in po socialnih transferih
lahko merimo uèinkovitost socialne drave in uspenost njene socialne politike.
Zmanjevanje revèine pomeni tudi prvi korak k veèji socialni vkljuèenosti, ki je
pomemben cilj politike socialnega razvoja Slovenije.
Kazalnik kae, koliken dele oseb se na osnovi neto ekvivalentnega dohodka
gospodinjstev, v katerih te osebe ivijo, uvrsti pod prag tveganja revèine1. V obodbju
1995-1999 je bila v Sloveniji stopnja tveganja revèine v povpreèju 13.3-odstotna,
najvija je bila leta 1997 (14%), od takrat dalje pa se zmanjuje. Leta 1999 (zadnji
razpololjivi podatki) je dosegla 13.6% in je bila, tako kot v predhodnih letih, nija kot
v povpreèju v evropski petnajsterici (15% po oceni Eurostat). Stopnja tveganja revèine
je med enskami vseskozi vija kot med mokimi. Leta 1999 je bila pri enskah za 1.2
odstotne toèke vija kot pri mokih. Tudi socio ekonomske skupine, kjer je tveganje
revèine najvije, se skoraj ne spreminjajo. Leta 1999 so bile najvije stopnje tveganja
revèine med starimi samskimi osebami (39.2%), med brezposelnimi (38.2%) in med
enostarevskimi gospodinjstvi (z vsaj enim otrokom) 23.6%. Relativna vrzel tveganja
revèine2, ki pove, koliko so osebe oddaljene od praga tveganja revèine, in najbolj
ponazarja globino revèine, je leta 1999 znaala 22.2% in se je v primerjavi z letom
1993 zmanjala; (leta 1993 je znaala 25.2%). Stopnja tveganja revèine bi bila v Sloveniji
za 6.9 odstotne toèke vija, èe socialnih transferov ne bi bilo, v EU-15 pa bi bila v tem
primeru vija za 9 odstotnih toèk, kar kae na veèjo uèinkovitost evropske socialne
politike v primerjavi s slovensko. Neenakost porazdelitve dohodka, izraena z
razmerjem med najvijim in najnijim dohodkovnim kvintilom, je bila leta 1999 v
Sloveniji 3.6-odstotna (v EU-15 pa po oceni Eurostat 4.6-odstotna). V Sloveniji imamo
torej nijo stopnjo tveganja revèine ter manjo dohodkovno neenakost kot v povpreèju
EU-15 (èeprav so razlike med evropskimi dravami precejnje; gl. tabelo), e ugodneje
rezultate pa glede tveganja revèine dosegamo v primerjavi z vsemi kandidatkami za
èlanstvo v EU, za katere so na voljo primerljivi podatki. Vsebujejo nedenarne dohodke,
ki v teh dravah veliko prispevajo k zmanjevanju tveganja revèine (gl. sliko).

1

Prag tveganja revèine je enak 60% mediane denarnega dohodka.

2

Relativna vrzel tveganja revèine je razlika med pragom tveganja revèine in mediano ekvivalentnega dohodka oseb pod
pragom tveganja revèine, izraena kot odstotek od praga tveganja revèine.
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Tabela: Stopnja tveganja revščine pred in po socialnih transferih v Sloveniji in drž avah Evropske unije v letih
1995–1999 (dohodki v naravi niso vključeni)1
Stopnja tveganja revščine po socialnih transferih Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferi
1995

1996

1997

1998

1999

1995

1996

1997

1998

1999

Slovenija

12.9

12.2

14.0

13.8

13.6

np

np

np

np

20.5

EU-15

17 s

16 s

16 s

15 s

15 s

26 s

25 s

25 s

24 s

24 s

Avstrija

13

14

13

13

12

24

25

24

24

23

Belgija

16

15

14

14

13

27

27

26

26

25

Danska

10

9

9

12

11

29

28

27

27

24

Nemčija

15

14

12

11

11

22

22

22

22

21

Grčija

22

21

21

21

21

23

22

23

22

22

Španija

19 p

18 p

20 p

18 p

19 p

27 p

26 p

27 p

25 p

23 p

Francija

15

15

15

15

15

26

26

26

25

24

Irska

19

19

19

19

18

34

34

32

32

30

Italija

20

20

19

18

18

23

23

22

21

21

Luksemburg

12

11

11

12

13

25

24

22

23

24

Nizozemska

11

12

10

10

11

24

24

23

21

21

Portugalska

23

21

22

21

21

27

27

27

27

27

Finska

np

8

8

9

11

np

23

23

22

21

Švedska

np

np

9

10

9

np

np

28

28

28

Velika Britanija

20

18

18 p

19 p

19 p

32

29

30 p

30 p

30 p

Vir: Eurostat (New Cronos). Za SLO je uporabljen podatek "brez dohodkov v naravi", ker je le tako dosežena primerljivost z EU-15. Podatek, ki ga je za Slovenijo
objavil Eurostat, namreč vključuje dohodke v naravi, zato ni primerljiv s podatki za EU-15.
Opombe: 1Podatki za Slovenijo, objavljeni na Eurostatovi spletni strani (baza New Cronos, strukturni indikatorji), kakor tudi podatki, ki jih je objavila SURS, v Prvih
informacijah, štev. 4., z dne15. januarja 2003 (Strukturni kazalniki), niso primerljivi s podatki za EU-15, ker imajo med dohodke vštete tudi dohodke v naravi. Zato je pri
gornjem prikazu za Slovenijo uporabljen podatek, kjer med dohodke niso všteti dohodki v naravi; "p" ocena države, "s" ocena Eurostata, "np" ni podatka.

Slika: Stopnja tveganja revèine po socialnih transferih v Sloveniji in nekaterih kandidatkah za
vstop v EU v letih 1999 in 2000 (dohodki v naravi so vteti)1
20
1999

2000

15

10

5

0
Slovenija

Estonija

Latvija

Litva

Poljska

Vir: Eurostat (New Cronos).
Opomba: 1 Podatki v grafu vsebujejo dohodke v naravi in so za vse opisane drave medsebojno primerljivi.
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Statisti~na priloga

12.5
13.2

19.4

19.0

18.1

18.0

17.0

17.5

16.8

16.1

15.2

15.0

14.0

Norveška

Slovaška

Č e ška

Finska

D anska

Višegrajska sk. 3

Avstrija

Švedska

Španija

EU-15

13.9

13.9

13.6

13.4

Francija

EU-34

Nemčija

Italija

S osednje drž ave

16.5

19.6

Nizozemska

5

18.5

19.9

11.3

10.2

10.7

14.3

14.4

14.0

14.4

16.2

17.0

18.9

19.6

18.4

16.3

23.6

20.4

Švica

Madžarska

2

1=4+5-(6do9)

20.6

21.1

19.1

21.5

22.3

22.0

23.0

20.8

24.3

24.4

24.5

28.1

25.4

26.9

36.8

28.7

24.8

33.8

30.5

Bruto
varčevanje

2000

23.4

povprečje
1997–2000

21.1

Irska

% od B D P

= Pristno varčevanje =

13.6

14.9

12.2

12.6

12.7

13.8

12.9

14.1

14.6

11.2

15.2

16.4

11.3

10.9

16.2

14.6

11.5

14.9

12.1

3

Poraba fiksnega
kapitala

7.0

6.2

6.9

8.9

9.6

8.2

10.1

6.7

9.7

13.3

9.3

11.7

14.1

16.0

20.6

14.1

13.3

18.9

18.4

4=2-3

Neto
varčevanje

+ Gospodarski + Druž beni

4.6

4.4

4.2

5.6

4.6

4.7

4.6

7.5

5.0

4.7

8.2

7.1

4.6

4.3

6.9

5.1

4.6

4.8

5.5

5

Iz datki z a
iz obraž evanje

0.1

0.1

0.0

0.0

0.5

0.1

0.0

0.0

0.1

0.4

0.8

0.0

0.2

0.1

7.7

0.5

0.7

0.0

0.0

6

energetskih

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

7

mineralnih

Iz črpavanje naravnih virov

- Okoljski

9

0.2

0.3

0.4

0.2

0.5

0.3

0.3

0.1

0.2

1.3

0.2

0.3

1.5

1.3

0.2

0.3

0.9

0.1

0.4

Nadaljevanje na naslednji strani.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

lesa

Obremenjevanje
okolja: emisije
CO2
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Tabela 1: Spremljanje trajnosti gospodarskega raz voja z indikatorjem pristnega varèevanja
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Statisti~na priloga

12.2
9.5
6.3
9.3

11.8

11.8

10.4

10.0

9.2

8.8

8.7

8.2

7.8

5.9

5.0

3.2

Kandidatke

Belgija

Grčija

Estonija

ZDA

Litva

Latvija

Portugalska

Velika Britanija

Hrvaška

Romunija

Bolgarija

11.0

15.2

19.6

15.2

18.1

20.2

15.0

18.0

17.8

16.3

23.9

19.7

24.6

9.9

9.9

11.2

11.6

15.2

10.7

10.2

11.9

14.7

8.5

14.5

11.1

12.0

11.0

3

Poraba fiksnega
kapitala

1.1

5.3

8.4

3.6

2.9

9.5

4.8

6.1

3.1

7.8

9.4

8.5

12.6

9.6

4=2-3

Neto
varčevanje

3.1

3.3

4.3

4.7

5.6

6.2

5.3

4.7

6.4

2.3

3.1

4.8

5.2

5.1

5

Iz datki z a
iz obraž evanje

0.3

4.1

1.2

1.1

0.0

0.0

0.4

1.1

0.5

0.1

0.0

0.7

0.0

0.4

6

energetskih

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

7

mineralnih

Iz črpavanje naravnih virov

- Okoljski

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

lesa

2.8

1.7

0.7

0.2

0.3

0.8

0.9

0.4

2.7

0.5

0.3

1.6

0.6

1.5

9

Obremenjevanje
okolja: emisije
CO2

Vir podatkov: Svetovna banka: World Development Indicators; 1999:174-6; 2000:168-70; 2001:180-3; 2002:188-91.
Opombe: 1Odstopanja zaradi zaokroevanja; 2leto 2000 se nanaša na nacionalne agregate SNA, prejšnja pa na domaèe; 3Slovaška, Poljska, Èeška, Madžarska. 4Razen Cipra in Slovenije. 4Španija, Portugalska, Grèija. 5Sloveniji sosednje države.

0.5

2.8

10.8

7.0

8.2

14.9

8.8

10.9

17.2

13.1

Slovenija

20.6

2

1=4+5-(6do9)
12.7

Bruto
varčevanje

2000

13.1

povprečje
1997–2000
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Statisti~na priloga

5.9

5.2

4.9

4.3

4.5

4.2

3.5

2.9

2.8

1.9

1.8

1.5

-1.4

-1.6

Veli ka B ri tani ja

EU-15

Kandidatke

Norveška

Irska

Avstrija

Nemčija

Finska

Švedska

Č e ška

Madarska

Estonija

Švica

Francija

stanje

pritiski

Vode
stanje

Tla in površina

Hrup
neobnovljivi

obnovljivi

Naravni viri

9.6

-1.4

-2.0

-11.5

-2.3

1.1

5.3

-1.2

19.1

3.8

-1.6

12.3

2.3

1.5

-13.6

4.1

4.1

6.0

8.3

12.3

7.4

1.5

0.0

9.0

8.0

2.7

-2.4

-4.8

-19.8

6.2

-5.1

2.4

-6.1

1.4

-4.3

7.5

4.5

-8.5

3.7

-1.3

0.0

-4.8

7.8

5.5

4.9

-12.8

7.6

8.0

11.3

-2.4

187.5

19.1

2.0

0.0

0.0

13.6

1.2

0.0

0.0

25.0

14.1

-1.0

0.0

2.0

0.0

21.9

10.0

7.2

7.7

6.6

0.0

4.6

30.8

10.6

161.5

0.0

0.0

0.0

-1.2

1.2

6.9

0.0

-10.0

1.1

1.4

1.1

1.3

0.0

0.0

3.7

0.0

2.3

0.0

2.4

5.3

-5.1

-1.1

0.0

-12.8

1.3

-2.6

8.2

3.7

0.0

-84.2

-14.3

11.4

30.2

25.4

22.2

-3.6

1.9

-8.3

7.3

12.2

28.9

25.4

9.0

28.2

3.1

17.9

14.6

25.0

3.6

11.1

9.2

40.6

15.0

81.0

9.9

0.0

2.8

15.8

-41.2

0.0

-19.3

15.8

3.9

-30.0

0.0

-7.5

-5.9

-1.9

-1.6

-7.9

2.0

-8.1

-7.7

0.0

5.0

0.0

-3.8

-1.7

12.5

0.0

-3.1

12.9

-5.1

-17.5

19.4

10.3

-13.9

-5.1

44.2

12.5

10.8

14.0

4.8

14.8

3.3

87.5

15.5

11.5

15.2

2.3

48.8

23.9

33.3

0.0

61.0

25.9

14.1

-50.0

-3.6

0.0

-13.0

-31.8

3.5

11.6

-54.4

14.3

-4.4

-5.3

-13.6

-3.8

11.3

-29.5

5.3

-13.0

-8.2

11.6

8.0

-17.4

25.8

-23.1

73.3

0.0

-85.7

relativna sprememba standardiz irane vrednosti z ajetih indikatorjev posamez nega okoljskega sektorja = (leto 1998 minus leto1995) / leto 1995

Zrak

Vir podatkov: Seljak J. 2001. Kazalec uravnoteženega razvoja. Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj, Zbirka Analize, raziskave in razvoj.
Opomba: 1Tokovni kazalci predstavljajo rabo neizčrpnih moči kroženja energije sonca in vode.

-5.7

6.5

Danska

Nizozemska

6.8

Slovaška

-3.2

6.8

Belgija

Slovenija

9.1

P oljska

-1.6

10.0

Grčija

-2.6

16.7

Litva

Latvija

17.4

Italija

Portugalska

24.4

pritiski

0.0

-4.0

-6.8

25.0

-5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-12.5

0.0

0.0

0.0

-6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.3

tokovni viri1
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Tabela 2: Spremljanje trajnosti ekonomskega raz voja z indeksom uravnovešenosti raz voja (IUR), v %
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Statisti~na priloga

Indeks pristnega varčevanja

% BD P

c:Znižati; ! ! (149.7; 2000)

!!!!

c:1.5; ! ! (1.2; 2000)

c:Znižati z 20.3% iz l. 1995. " (21.1;
2000)

c:Znižati s 16.7% (1995). " (15.5; 2000)

c:Povečati; ! (38.0; 2000)

c:Povečati; ! (0.5; 2000)

c: s: c: s: c:5% letna rast nad
inflacijo s:1.3

c: Znižati

c: -

C:Zvišati

C:Zvišati

c: Poenotiti minimalno
trošarino
c: Znižati
s: 116.0

-

1.5

Znižati

Znižati

Povečati

Povečati

Zvišati

Zvišati

Znižati

Na ravni povprečja EU

Znižati

Rahla rast c. nad inflacijo

Ohranjanje ravni glede na
povprečje EU

c: Rast relativnih cen
energije

c: -

Se bo povečevala

☺ (2001 : 48.2;
49.4)
" (2002 : 12.93;
15.19)
" (2001 : 22.61;
30.13)

! (2001 : 358; 194)

!!

☺ 2002 : (1.2)

☺ 2001 : (1.2)
!!

" 2001 : (21.3)

" 2000 : (21.1)

" 2002 : (15.0)

! (2001: 37.7)
" 2000 : (15.5)

! (2001: 0.5)
! 1995-2000 :
(38.0; 59.9)

☺ (2002: 3.4)
! (2000 : 0.5)

☺ (2001)

☺ (2002: 1.3)

! ! (2001: 142.4)

! ! 2000: (149.7)
☺ (2001)

☺ (2002:180.8;
223.2 oc. UMAR)

☺ (2001:164.2;
208.4)

☺ (2000: 69.2; 58.0) " (2001: 67.2; 57.7)

! (1997: 59.8; 84.7) ! (2001: 66.0; 84.4)

☺ (2000: 10.67;
11.19)
" (2000: 19.50;
24.07)

☺ (2000: 53.5; 47.6)

C: 186 (projekcija za l.
Približevati se povprečju EU " (2000: 386; 231)
2010)
Se bo povečevala.

☺ ☺ (2000: 17.2)

! (2000 : 6.33;
! (2001 : 6.61;
1,442.4)
1,455.2)
" (2000: 11.9 oz.
9.4 brez komunalnih " (2001 : 11.7; 6.0)
odpadkov; 5.9)

! ! (1999 : 11.0)

2002

Vir podatkov: Gl. Delovni zvezek UMAR št. 7/2000; ažurirano po istih virih.
Opombe: 1Uspešnost doseganja ciljev: ☺ ☺ -preseganje za najmanj 25%; ☺ -preseganje med 10 do 25%; " -doseženo med 90 do 110%; ! -Realizirano med 75-90%; ! ! -Realizacija nižja od 75%. 2 Vsota, pri čemer je : ☺ =1točka; " =0 točk; ! =-1 točka,
aktualen niz indikatorjev se lahko vsako leto spremeni; skupni dosežek je zato vsako leto preračunan na aktualni niz indikatorjev.

Skupna indikativna ocena realiz acije SGRS na področju okoljskega
raz voja 2

Izdatki za varstvo okolja

Delež dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti iz
umazanih industrij

%

%

Intenz. gojenja lesa, kot prirast glede na posek

Delež blagov. izvoza, ki konkurira v narav. virih

%

Intenzivnost namakanja, glede na uporabne kmetijske
površine

Rast ekokološkega kmetijstva

kg / ha

Uporaba aktivne substance NPK gnojil

C: Približati se povprečju EU tudi pri
obdavčitvi. ☺ ☺ (2000)

c:-

C: (Izboljšanje stanja iz l. 1995): 460.
" (386;2000)
C: Ne poslabšati stanja iz l. 1995
(50.6%). " (53.5; 2000)
c: 7% rast nad inflacijo, 80% povprečja
EU. ☺ (2000)

št. kmetij v % od
C:Zvišati ☺ (2000)
vseh
obdelana površina v
C: zvišati S: ☺ (2000)
% od vseh

SIT / liter

%

SIT / kWh

toe/mio. EUR1990
BD P
neto uvoz v % od
bruto porabe ener.

Ohraniti prednost pred EU

c: 12 (cilj za l. 2010);
s: 5.9

% porabljene primar. C: Izboljšanje stanja iz l. 1995 (8.9%,
energije
brez kom. odpadkov). ☺ (9.4; 2000)

Maloprodajna cena MB95, neosvinčenega

Delež cestn. v skupnem potniškem prometu

Delež cestn. v skupnem blagovnem prometu

Cena elektrike za gospodinjstva, maloprodajna,
OECD

Cena elektrike za industrijo, maloprodajna, OECD

Energetska odvisnost

Intenzi vnost glede na porabo pri marne energi je

Delež porabe obnovljivih virov (MGD/Eurostat)

Potrebna primarna energija

! ! (1998 : 0.440)

2001

Realiz acija aktualne SGRS 1 (z adnji
podatek: stanje ali rast na preteklo
leto)

199

Indeks uravnoteženosti ekonomskega razvoja

E U 15
Cilj aktualne SGRS
(c: cilj; s: stanje)
c: Izboljšati;
Znižati razliko do EU.
s: 0.503
c:-;
16.3
s:16.9
1,519.5 (projekcija za l.
6.64 (scenarij za l. 2010)
2010)

Predhodna SGRS c: cilj;
(z adnji podatek glede na 1995)
c: Izboljšanje stanja iz l. 1995 (0.521);
neimenovano število
! ! (0.440; 1998)
c (simulirani): Izboljšanje stanja iz l. 1997
% BD P
(12.9); ! ! (11.0; 1999)
C: Izboljšanje stanja iz l. 1995 (6.11).
mio. toe
" (6.33; 2000)

Enota mere

Motivacijski cilji 1

Tabela 3: Sintez ni pregled doseganja motivacijskih ciljev SGRS 2001 –2006 na področju raz voja okolja v letu 2001
UMAR
Poro~ilo o razvoju 2003

Statisti~na priloga

