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Poro~ilo o razvoju 2007
Uvodna pojasnila

Uvodna pojasnila
Poroèilo o razvoju 2007 je dokument, s katerim spremljamo uresnièevanje
Strategije razvoja Slovenije, ki jo je Vlada RS sprejela junija 2005. SRS
opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije do leta 2013 ter pet razvojnih prioritet
z akcijskimi naèrti. V lanskem poroèilu smo predstavili razvojno izhodièe
Slovenije, saj so takrat podatki zajemali preteno obdobje do leta 2004. V letonjem
poroèilu, ko je na voljo veèina podatkov za leto 2005 in nekaj e za leto 2006, pa
podajamo prve ugotovitve glede uresnièevanja sprejetih stratekih usmeritev v
zaèetnem obdobju izvajanja SRS.
Poroèilo o razvoju 2007 je razdeljeno na dva dela: prvi prinaa pregled
uresnièevanja SRS na podroèju petih razvojnih prioritet, v drugem pa je
podrobneje predstavljen napredek po kazalnikih razvoja Slovenije. Zaradi
pomanjkanja ustreznih kazalnikov v letonjem poroèilu v okviru pete razvojne
prioritete ne obravnavamo posebej razvoja na podroèju kulture. Iz istega razloga
tudi ni bilo mogoèe oceniti uresnièevanja razvojnega cilja glede prepoznavnosti
Slovenije v mednarodnem prostoru. Ugotovitve v poroèilu veèinoma temeljijo
na rezultatih nabora kazalnikov za spremljanje razvoja; predvsem na podroèjih,
kjer zaradi pomanjkanja podatkov ni ustreznih kazalnikov, pa smo se oprli tudi na
druge vire (domaèe in tuje raziskave, poroèila o izvajanju podroènih strategij in
programov). Nabor kazalnikov je veèinoma enak lanskemu, le v nekaterih delih,
ki so bili lani slabe pokriti s kazalniki, smo ga dopolnili (podjetnitvo,
konkurenènost storitev, zdravstvo), v tistih delih, kjer je veè kazalnikov pokrivalo
podobne vsebine (npr. regionalni razvoj, zaupanje, zadovoljstvo) ali kjer so se
poslabale podatkovne osnove (investicije v znanje, tevilo raziskovalcev,
inovacijska dejavnost, spreminjanje obèinskih planov), pa skrèili. Lani smo prviè
z matematiènim modelom poskusili oceniti razvoj Slovenije na podlagi izbranih
kazalnikov. Letos smo ocenjevanje izboljali, saj smo v model vkljuèili precej veè
kazalnikov in podaljali èasovno obdobje. Rezultati modelske ocene razvoja so
predstavljeni v prilogi k Poroèilu.
Pri pripravi Poroèila smo uporabili uradne statistiène podatke domaèih in
tujih intitucij, ki so bili na razpolago do konca januarja 2007. V nekaterih
kazalnikih pa smo uporabili tudi noveje podatke za Slovenijo, ki so bili objavljeni
do 30. marca 2007 (bruto domaèi proizvod, primanjkljaj sektorja drava, trg dela,
plaèilna bilanca, podjetnitvo), saj smo tako lahko na teh podroèjih v Poroèilo
vkljuèili tudi podatke za leto 2006. V analizah smo Slovenijo veèinoma primerjali
s petindvajsetimi èlanicami EU, le izjemoma, kjer so e bili dovolj zgodaj na voljo
podatki, pa smo dodali tudi novi èlanici Bolgarijo in Romunijo. Kadar v tekstih
uporabljamo izraz evropsko povpreèje ali povpreèje EU, mislimo na skupino
drav EU-25, ko govorimo o starih èlanicah, gre za skupino drav EU-15, kot
nove èlanice pa imenujemo skupino drav EU-10, ki se je Evropski uniji pridruila
leta 2004.

