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UVOD

V Poročilu 1 projekta Simulacije trajnostnega razvoja smo posvetili osnovno
pozornost sodobnemu globalnemu razvojnemu okolju sistemskih, ma-
kroekonomskih in tržnih norm oziroma odprtosti in konkurenčnosti, ki
ni naklonjeno razvojnemu dohitevanju manj razvitih držav in družb. 

Poročilo 2 obravnava predvsem aktualno razvojno okolje držav pri-
stopnic, in to s poudarkom na njihovem razvojnm dohitevanju razvitega
dela EU ter na vključevanju v gospodarstvo in družbo znanja, ki je dolgo-
ročna vizija EU. Poročilo 2 najprej navaja teorije o razvojnem dohitevanju
ter ocenjuje njihovo relevantnost glede na razvojne dejavnike kot jih v so-
dobnem globalnem razvoju vidijo OECD in druge svetovne institucije. Tu
gre predvsem za širše družbeno razvojno okolje z institucionalno infra-
strukturo kot osnovo za spodbujanje in krepitev znanja, informacijsko –
komunikacijskih tehnologij (IKT), inovacij in podjetništva. Nato s pri-
merjalno analizo sedmih skupin različno razvitih držav ter na osnovi 56
izvirnih, 24 skupinskih in štirih področij razvojnih kazalcev prihaja do
temeljne ugotovitve, da morajo Slovenija in države CEB (Srednje Evrope
in Baltika) takoj in v temelju spremeniti svoje dosedanje upravljanje
družbe in vodenje gospodarstva (OECD: governance), če hočejo v obdob-
ju od ene do dveh generacij doseči visoko razvitost: od dosedanjega
prednostnega sledenja navodilom EU za prilagajanje sistema, makroe-
konomskega okolja in trga normam notranjega trga EU, morajo preiti k
samostojnemu razmišljanju o ustrezni viziji, vzvodih in projektih za raz-
vojno dohitevanje v bolj ali manj izenačenih pogojih za razvoj v okviru
uveljavljenega notranjega trga EU.

Poročilo 3 (jesen 2003) bo metodološke narave. Obravnavalo bo upora-
bo ekspertnega sistema za simulacije trajnostnega razvoja, utemeljilo bo
uporabo globalnih baz znanja v projektu, njihove vsebinske in vzročne
povezave ter osvetlilo vlogo virtualnega instituta pri sodelovanju doma-
čih in tujih partnerjev.

Poročilo 4 (do konca leta 2003) bo angleška verzija dosedanjih glavnih
ugotovitev projekta.

Poročilo 5 (do jeseni leta 2004) bo vključevalo prve simulacije trajnost-
nega razvoja, ter izhodišča, vzvode, politike in rezultate razvojnega dohi-
tevanja. Razvojno dohitevanje Slovenije in držav CEB bomo simulirali z
interakcijo naslednjih glavnih področij kazalcev:
• obstoječa gospodarska in družbena razvitost države
• teoretične osnove sodobnega razvojnega dohitevanja
• razvojni vzvodi nastajajoče globalne informacijske družbe
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• tehnološke, ekonomske in družbene norme globalne odprtosti in kon-
kurenčnosti

• sposobnost konsenza socialnih partnerjev o zasnovi in vzpostavljanju
družbenega razvojnega okolja za iniciiranje in uveljavljanje kvalitativ-
nih sprememb v razvoju

• trajna krepitev razvojnih potencialov za razvijanje gospodarstva in
družbe znanja

• skladnost in evolucija sistema preživelih, neutralnih in proaktivnih
razvojnih politik

• kvalitativni in kvantitativnih razvojni dosežki držav oziroma skupin
držav, itd.

Simulacije trajnostnega razvoja bomo izvajali za 8 skupin držav in njiho-
ve države ter pri tem upoštevali medsebojno povezanost in vplive kazal-
cev na različnih stopnjah agregacije. V žarišču razvojnih simulacij bodo
Slovenija in države CEB, pa tudi večina balkanskih držav, ki se še vedno
nahajajo v fazi gospodarske in družbene izolacije ter socialne in informa-
cijske izločenosti večjega dela njihovega prebivalstva. To in nadaljnja po-
ročila bodo lahko služila kot ena od strokovnih podlag za izoblikovanje
in uveljavljanje družbenega konsenza o razvojni konkurenčnosti Slove-
nije in držav CEB v letih po vključitvi v EU.

Institucije in sodelavci projekta STR se zahvaljujemo Ministrstvu za šols-
tvo, znanost in šport, Ministrstvu za gospodarstvo in Gospodarski zbor-
nici Slovenije za sofinanciranje projekta.

Vodja projekta: Lojze Sočan

XSIMULACIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJAX
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POVZETEK

Sedanje globalno razvojno okolje ni v skladu z razvojnimi interesi večine
človeštva, saj ne vključuje samodejnih vzvodov za hitrejši razvoj manj
razvitega sveta, torej za razvojno dohitevanje; nasprotno, povečuje infor-
macijske, gospodarske in družbene prepade in ločnice med razvitimi in
nerazvitimi ter s tem ogroža skladen globalni razvoj, obenem pa vedno
bolj ogroža tudi naravno okolje in številne civilizacije. 

Globalno razvojno okolje je mogoče izboljšati in prilagoditi potrebam
trajnostnega razvoja z načrtnim odpravljanjem razvojnih blokad na raz-
ličnih stopnjah razvitosti, s čimer bodo manj razvite družbe dobile večje
možnosti za uvajanje in uporabo informacijskih in drugih sodobnih teh-
nologij in s tem za skladnejši in uspešnejši razvoj. To bo mogoče doseči z
višjo ravnijo globalnega političnega in razvojnega konsenza, tako o več-
jem obsegu kot tudi o boljši strukturi razvojne pomoči razvitega sveta
manj razvitemu na eni strani in v povezavi z naraščajočo sposobnostjo za
večja razvojna prizadevanja manj razvitega sveta na drugi. Evropa, še
posebno EU, začenja v tem pogledu, v primerjavi z ZDA, oblikovati in
uveljavljati razvojno skladnejšo pot. 

Teze

Evropa je v tehnološkem, civilizacijskem, družbenem in drugih pogledih
zelo raznolika celina. Zato omenjeni kriteriji v veliki meri veljajo tudi za
zagotavljanje razvojnega dohitevanja in trajnostnega razvoja v Sloveniji
in drugih državah na prehodu. V zvezi s tem postavljam tri osnovne trdi-
tve:
a) Za razvojno dohitevanje in uspešen trajnostni razvoj bodo morale Slo-

venija, in podobno tudi druge srednje- in vzhodnoevropske države, ki
vstopajo v EU, v prihodnjem desetletju in več povsem spremeniti svo-
je dosedanje upravljanje družbe in vodenje gospodarstva (governance)
in njegove prioritete, kakršne so veljale v prejšnjem desetletju. Dose-
danji prvi prednostni cilj je bila prilagoditev sistemskih, makroeko-
nomskih in tržnih norm EU oziroma normam globalne ureditve od-
prtosti in konkurenčnosti pod vodstvom WTO. V prihodnje bomo
morali za doseganje trajnostnega razvoja in razvojnega dohitevanja EU
nenehno in pospešeno krepiti svoje najpomembnejše razvojne poten-



10

ciale, še zlasti znanje in tehnološko-inovacijsko okolje, prenoviti gos-
podarstvo ter razviti sodobno infrastrukturo. Za doseganje teh ciljev
bodo potrebna bistveno večja razvojna prizadevanja tudi v obliki več-
jega varčevanja in neprimerno večjih vlaganj v delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo, pa tudi v obliki skladnega razvoja sistema proak-
tivnih politik. Tako bomo lahko krepili svojo tehnološko, gospodar-
sko, kulturno, nacionalno in politično identiteto, s čimer bomo posta-
jali uspešen partner bodočega gospodarstva in družbe znanja Evrop-
ske unije. Za doseganje teh ciljev bomo, v primerjavi z dozdajšnjimi
izkušnjami, potrebovali neprimerno višjo raven konsenza vseh social-
nih partnerjev naše družbe.

b) Na področju demokratičnega konsenza (avtokratične oblike konsenza
so značilne za začetne razvojne stopnje azijskih tigrov) socialnih part-
nerjev so v sodobnem svetu dosegle najvišjo raven predvsem manjše,
danes vse visoko razvite države srednje in severne Evrope (tako ime-
novane družbe konsenza), ki so nadpovprečno razvojno uspešne ter
danes dosegajo najvišjo raven trajnostnega razvoja in kakovosti življe-
nja. Zato je prav governance te skupine držav Sloveniji in drugim dr-
žavam pristopnicam lahko najboljši zgled za zagotovitev uspešnega
trajnostnega razvoja, za izoblikovanje lastne identitete in partnersko
integriranje v EU.

c) Uspešno razvojno dohitevanje držav CEB bo imelo daljnosežne vplive
tudi na governance EU. Pripomoglo bo k zmanjševanju dosedanjih
napetosti med velikimi in majhnimi državami članicami za vpliv na
vodenje EU, saj se bo to nasprotje vse bolj zmanjševalo in prenašalo
na odnose med razvojno nadpovprečno uspešnimi ter razvojno pod-
povprečno uspešnimi državami članicami pri vplivu na governance
Evropske unije. S pridružitvijo nadpovprečno uspešnim družbam lah-
ko države CEB pridobijo večji vpliv na oblikovanje vizije, stratreških
ciljev in politik EU v primerjavi s svojo gospodarsko (delež BDP) in
politično (število glasov) močjo.

Teoretične osnove

Zanimivo in poučno dejstvo pri obravnavi konvergence je, da neoklasiki,
avtorji nove teorije rasti in teoretiki dolgih valov ter tehnoloških paradi-
gem ugotavljajo, kako zelo je vloga institucionalnega okvira pomembna
za uspešno dohitevanje. Nove tehnologije so sicer ključna orodja, brez
katerih ni moč doseči (ali celo preseči) razvitejših držav, vendar je uspe-
šna realizacija tehnoloških inovacij mogoča le, če jo spremljajo organiza-
cijske in institucionalne inovacije. 

V procesu dohitevanja je najpomembnejši dejavnik človeški kapital, ki
je na voljo, in to ne le njegova velikost, ampak predvsem njegova ustrez-

XSIMULACIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJAX
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nost, se pravi stopnja znanja. Državam zamudnicam bo dohitevanje
uspelo le, če bodo imele dovolj znanja in če bo le-to dovolj dobro in v
skladu z zahtevami sodobnih tehnologij tudi čim bolj celovito in multi-
disciplinarno. Na uspešnost dohitevanja vplivajo tudi značilnosti družbe-
ne in politične ureditve, ki vodijo k nacionalni koheziji in stabilni vladi.
Še bolj kot v prejšnih tehnoloških sistemih prihaja v ospredje inovativ-
nost, visokošolska izobraženost ljudi ter tesna prepletenost dejavnikov
nacionalnega inovacijskega sistema. Dvig ravni »družbene sposobnosti«
torej ostaja ena ključnih determinant za možnost dohitevanja.

Nova tehno-ekonomska in družbena paradigma, ki temelji na informa-
cijskih tehnologijah in znanju, je hkrati tudi storitveno gospodarstvo;
prav te tehnologije in organizacijske, logistične ter poslovne rešitve, ki jih
omogočajo (in hkrati zahtevajo), namreč spodbujajo razvoj vedno novih
storitev in tako odpirajo nove poslovne priložnosti.

Za države zamudnice je nujno, da pravočasno spoznajo nove razvojne
možnosti ter si zagotovijo znanje in zadostno sposobnost za oblikovanje
ustrezne razvojnodohitevalne strategije. Taka strategija bo uspešna le, če
bo dovolj vpeta v obstoječ družbeni okvir in podprta z zadostno politično
voljo. Prav tu pa številne zamudnice naletijo na težave: namesto da bi
iskale ustrezne lastne inovativne odgovore, se prepogosto naslanjajo na
avtomatski (neprilagojen) prenos metod, politik in instrumentov drugih
(razvitih) držav. Te strategije so bile razvite v drugačnem družbenem oko-
lju ob upoštevanju drugačnih razvojnih dejavnikov in drugačne družbe-
ne kulture ter drugačnega sistema vrednot. Uspešna strategija dohiteva-
nja pa mora izhajati iz lastnega okolja in lahko vanj prenaša izkušnje
drugih, vendar ustrezno prilagojene trenutku in problemu, ki ga je treba
reševati v specifičnem okolju.

Če ocenjujemo strategije razvoja, za katere so se odločale države v
tranziciji, še zlasti Slovenija, moramo ugotoviti, da ne sledijo dovolj ugo-
tovitvam ekonomske teorije o dohitevanju. Za Slovenijo ter druge bodoče
članice Evropske unije je osrednji projekt zadnjih let predstavljalo prila-
gajanje: prilagajanje aquis communautaire, prilagajanje filozofiji tržnega
gospodarstva, lastninsko prestrukturiranje … Manj pozornosti je bilo
usmerjene v oblikovanje odločne razvojne strategije, ne glede na formal-
no sprejete dokumente, kot je npr. Strategija gospodarskega razvoja Slo-
venije (SGRS, 2001). Še tako dobro zapisani cilji bodo ostali le na papir-
ju, če jih ne bodo ustrezno podprla tudi prizadevanja na področju izgrad-
nje širše »družbene sposobnosti«, ki bo omogočila odpravljanje številnih
realnih omejitev, ki preprečujejo hitrejši družbeni in gospodarski razvoj.
Slovenija bi si tako zagotovila nujne predpogoje za oblikovanje in uve-
ljavljanje usklajene, celovite in skupne razvojne strategije, ki bi zajela ta-
ko tehnološko, izobraževalno, raziskovalno, ekonomsko kot vrsto drugih
podstrategij, ki vodijo k skupnemu cilju – pospešenemu pragmatičnemu
dohitevanju razvitih.
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Temeljni cilj inovacijske politike v razvitih državah je prispevati k več-
ji konkurenčnosti podjetij in s tem k večji nacionalni konkurenčnosti.
Slednja posledično vodi k večji tržni uspešnosti, ta pa k boljšemu eko-
nomskemu položaju posameznega nacionalnega gospodarstva in s tem
celotne družbe. Tudi za države v tranziciji velja ta temeljni cilj, ki pa ga
je nujno še razširiti. Z aktivno inovacijsko politiko, ki bo vsem subjek-
tom pomagala hitreje uvajati sodobne tehnologije in znanje, bo država
zagotovila temelje za dohitevanje razvitega okolja. Prav dohitevanje in
vključevanje v to okolje na čim bolj enakopravni ravni je eden poglavit-
nih izzivov tranzicije. 

Primerjalna analiza

Primerjalna analiza sedmih skupin različno razvitih držav potrjuje, da je
»razvoj več hitrosti« značilen za sodobni svet, Evropo pa tudi za EU. To
ugotavljamo na osnovi razvojnih dosežkov, ki jih merimo z relativno gos-
podarsko rastjo, kakovostjo življenja in okolja ter identiteto posameznih
skupin držav. V vseh pogledih izstopajo družbe konsenza; zaradi visoke
razvitosti in identitete jim sledijo države blaginje. Za njimi se uvrščajo
azijski tigri, predvsem zaradi izredno hitre gospodarske rasti, ter južnoe-
vropske države zaradi dosežene razvitosti. Za države pristopnice je zna-
čilno, da so se bolj ali manj v celoti »odlepile« od preostalih dveh skupin
držav v razvoju. Dosedanje prilagajanje normam notranjega trga EU in
globalnega trga je bilo za države CEB razvojno uspešno (grafikon A);
hkrati pa bo njihovo bodoče razvojno dohitevanje mogoče predvsem, če
bodo zagotovljene trajno in neprimerno višja raven konsenza (grafikon
B) vseh socialnih partnerjev o lastni viziji razvoja, temeljnih strateških
ciljih in večjih razvojnih prizadevanjih za krepitev lastnih razvojnih po-
tencialov ter proaktivne politike z ustreznim inovacijskim okoljem za
njihovo doseganje (grafikon C). To jim lahko zagotovi nadpovprečno raz-
vojno uspešnost ter jih postopno pripelje v gospodarstvo in družbo zna-
nja (grafikon D). 

Mednarodne primerjave razvojnih kazalcev na različnih ravneh agre-
gacije kažejo, da so z uspešnim pogajalskim procesom države CEB prak-
tično prišle do razvojnega okolja notranjega trga, ki so ga članice EU uve-
ljavile leta 1992. Vendar brez nove vsebine, kulture in kakovosti v uprav-
ljanju družbe in vodenju gospodarstva pospešen prehod Slovenije in
držav CEB v gospodarstvo in družbo znanja ne bo mogoč. Nova vsebina
in kultura upravljanja družbe in vodenja gospodarstva temeljita pred-
vsem na uvajanju novih razvojnih paradigem, kot so konsenz, socialna
kohezija, inovacijsko razvojno okolje, razvojna konkurenčnost, pregled-
nost, zaposljivost celotnega prebivalstva, pa zmanjševanje moči obstoje-
čega brutalnega lastninskega in liberalističnega kapitalizma ter z uveljav-
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ljanjem znanja kot osnove za sodoben razvoj. Táko okolje bo omogočalo
postopno odpravljanje preživelih razvojnih politik, kot so npr. dopušča-
nje visoke stopnje sive ekonomije, količinskih trgovinskih omejitev in
kmetijskih subvencij, subvencijskih transferjev ipd., usklajenost z EU pri
ohranjanju nevtralnih politik makroekonomskega in tržnega značaja ter
inovativno in pospešeno uveljavljanje lastnih (ali v povezavi z EU ali dru-
gimi državami) proaktivnih politik, s katerimi država tudi v sedanjih po-
gojih odprtosti in konkurenčnosti ustvarja zdrave pogoje za krepitev
znanj in okolja za tehnološki razvoj ter stalne inovacije, zniževanje stroš-
kov in povečevanje učinkovitosti na vseh ravneh. Ti vzvodi samodejno
povečujejo zaposljivost, gospodarsko rast in življenjski standard ter
zmanjšujejo subvencijske transferje. Pri vseh državah, za katere je bil do
zdaj značilen nadpovprečno uspešen razvoj, sta imela vlada in parlament
vodilno vlogo in največ zaslug za kvalitativni proces razvojne preobraz-
be. Hkrati pa sta tudi najbolj odgovorna za razvojni neuspeh držav in na-
rodov.

Primerjalni razvojni dosežki za države CEB, in s tem tudi za Slovenijo,
ki so po M. Porterju v razvojni fazi »investicijske konkurenčnosti«, so
naslednji:
• V prejšnjem desetletju so te države brez izjeme dosegale podpovpreč-

no relativno gospodarsko rast, zanje so bili značilni premajhno varče-
vanje ter premajhne naložbe za ustrezno formiranje kapitala. To stanje
se popravlja, saj omenjena skupina držav postaja glede na obseg tujih
naložb in pomoči (iz EU) v deležu svojega BDP vodilna v svetu, po-
stopno pa se povečuje tudi lastno varčevanje. V kvalitativnem pogledu
pa predvsem njihova proračunska in javna, ponekod pa tudi osebna
poraba še vedno presegajo dinamiko rasti naložb in izvoza.

• Ob pomoči EU so države CEB v zelo kratkem času sprejele njene si-
stemske, makroekonomske in tržne norme ter s tem pogoje za sodo-
ben razvoj. To se kaže tudi v rezultatih, saj so se države CEB po svojih
razvojnih dosežkih postopno začele oddaljevati od držav v razvoju,
razen od azijskih tigrov. Prav v primerjavi z azijskimi tigri je njihova
pomanjkljivost v tem, da v svoji kulturi vladanja še vedno – tudi zaradi
vpliva EU na prioritetno uvajanje sistemskih, makroekonomskih in
tržnih norm – večinoma zavračajo vizijo in oblikovanje dolgoročnih
strateških ciljev ter še zlasti zanemarjajo konsenz kot temeljni vzvod
za nadpovprečno uspešen razvoj.

• Globalno razvojno okolje prinaša vsem državam CEB pomembno spo-
ročilo: večina visoko razvitih majhnih evropskih držav demokratične-
ga konsenza ter azijskih tigrov z visoko stopnjo avtokratičnega (vsilje-
nega) konsenza je v sodobnem svetu med razvojno najbolj uspešnimi
državami svobodnega sveta. To spoznanje je še zlasti v strateškem po-
gledu za prihodnji razvoj Slovenije in drugih držav CEB zelo pomem-
bno.
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Vizija in strateški cilji Slovenije in držav CEB

Vizija Slovenije in držav CEB bo morala upoštevati izredno velike razlike
v razvitosti, uspešnosti razvoja ter kulturi vladanja na evropski celini in
še toliko bolj v svetu. Čeprav so vse države pristopnice presegle gospo-
darsko in družbeno izolacijo, v kateri je še veliko držav Balkana in nek-
danje Sovjetske zveze, se jih večina še vedno sooča z visoko in rastočo
stopnjo socialne in informacijske izločenosti; v tem pogledu so bolj ali
manj podobne južnoevropskim članicam EU. Skupina visoko razvitih
držav blaginje prav zaradi prenizke ravni konsenza boleha za preveliko
javno in osebno porabo ter premajhnimi naložbami v nova delovna
mesta, kar povzroča veliko brezposelnost. Prav visoka raven razvojnega
soglasja socialnih partnerjev državam konsenza omogoča, da uvajajo no-
ve razvojne paradigme, kot so visoka razvojna sposobnost vlade in parla-
menta, preglednost poslovanja na vseh ravneh, krepitev socialne kohezi-
je in zaposljivosti celotnega prebivalstva, ter da vzpostavljajo zahtevno
proaktivo razvojno okolje, v katerem intenzivno povečujejo svoje znanje,
laže razvijajo, prenašajo in uvajajo informacijsko-komunikacijsko tehno-
logijo in druge nove tehnologije, povečujejo število delovnih mest ter s
temeljitimi reformami ohranjajo »vitko« in učinkovito državo, podjetja in
posameznike. S temi razvojnimi lastnostmi se prav države konsenza naj-
bolj približujejo gospodarstvu in družbi znanja. 

Temeljni strateški cilji Slovenije, ki jo proučujemo v okviru skupine
CEB, zajemajo naslednja področja:
• Neustrezna institucionalna infrastruktura je največja razvojna rana

Slovenije in večine držav CEB. Najmanj to velja za Estonijo, nekaj bolj
za Madžarsko. Pri tem gre za neučinkovito inovacijsko okolje, neustre-
zen prenos znanj in tehnologije, za regije, ki niso razvojno zasnovane,
ter za neučinkovito državno upravo in javne službe. Ti pogoji, kot tudi
podatki, da ima Slovenija 270.000 aktivnih prebivalcev zgolj s konča-
no osnovnošolsko ali še nižjo izobrazbo ter 280.000 državljanov, ki
živijo pod pragom revščine in v socialni ter informacijski izločenosti,
ne morejo biti osnova za dolgoročen vstop Slovenije in večine držav
CEB v gospodarstvo in družbo znanja.

• Bistveno morajo povečati delež sedanjih vlaganj v vse vrste znanja in
razvoj informacijskih tehnologij ter jih od sedanjih 10 do 15 % BDP
(Slovenija dosega 13 %) dvigniti na vsaj 20 % BDP, kar je spodnja meja
visoko razvitih držav; vlaganja v same raziskave in razvoj pa se morajo
s sedanjih 1,5 povečati na vsaj 2,5 %.

• Pospešeno morajo razvijati svojo infrastrukturo, tako da bodo skušale
pritegniti bistveno več tujega kapitala v materialno infrastrukturo ter
revitalizacijo okolja in podjetij, s svojim kapitalom pa morajo še zlasti
krepiti znanje, inovacijsko okolje, razvoj in prenos tehnologije za pre-
novo podjetij in infrastrukture, prenos kapitala ter socialno kohezijo.

XSIMULACIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJAX



15

• Na tehnološko-inovacijsko revitalizacijo čaka še vedno več kot polovi-
ca gospodarskih potencialov držav pristopnic. Tudi Slovenija mora to
razmerje hitreje približevati razvitemu svetu, če hoče zviševati dodano
vrednost na zaposlenega in dosegati nadpovprečno gospodarsko rast
ter razvojno konkurenčnost. Razmerje med zdravimi podjetji po glo-
balnih kriterijih, podjetji z najrazličnejšimi težavami ter »klinično
mrtvimi« podjetji je v visoko razvitih državah Evrope približno 80 % :
15 % : 5 %, v Sloveniji pa 40 % : 40 % : 20 %; nekoliko bolje je na Ma-
džarskem, v večini držav pristopnic pa je še slabše.

• Za azijskimi tigri dosegajo države CEB približno enako stopnjo varče-
vanja kot visoko razvite družbe konsenza, kar je za njihovo stopnjo
razvitosti bistveno premalo, da bi omogočilo pospešeno krepitev zna-
nja in razvojnih potencialov. Obenem pa morajo te države z lastnim
varčevanjem, s selektivnim vključevanjem neposrednih tujih naložb in
s pomočjo EU ustvarjati več novih, tehnološko vedno bolj zahtevnih
delovnih mest z vse višjo dodano vrednostjo.

Glede na to imajo Slovenija, in tudi države CEB, naslednji dve osnovni
razvojni izbiri:
• Prva je v svojem bistvu nadaljevanje dosedanje razvojne politike; po-

meni kratkoročno (do okrog 5 let) milejšo izbiro razvoja, ki bo dajal
prednost socialnemu miru pred doslednimi razvojnimi prizadevanji;
na dolgi rok pa je ta možnost razvojno neuspešna, saj onemogoča raz-
vojno dohitevanje EU ali celo vodi v razvojno zaostajanje naše države,
posledica pa bo tudi neustrezno povečevanje življenjske ravni prebi-
valstva. Ta možnost bi pomenila nadaljevanje zelo počasnega stroš-
kovnega saniranja gospodarstva, javnega sektorja in družbenih insti-
tucij, neučinkovite reforme bi ohranjale močne vzroke za inflacijo,
varčevanje bi ostalo na ravni zadnjega pol desetletja, novih delovnih
mest bi bilo malo, večji pritok tujih naložb pa bi močno spreminjal
lastništvo v prid tujcev, več kot polovica konkurenčno neprilagojenih
gospodarskih potencialov v industriji in javnem sektorju bi bila v vse
večjih razvojnih težavah, kar bi povečevalo brezposelnost in socialne
transferje, nenehne pritiske na javne finance ter na stabilnost gospo-
darstva in celotne družbe. Največja kazen take razvojne politike bi bil
odliv najboljših kadrov (beg možganov).

• Druga, vsaj srednjeročno veliko težja razvojna izbira za gospodarstvo,
prebivalstvo in tudi za državo ter njeno politično vodstvo pa pomeni
temeljni prelom z dosedanjo razvojno politiko in Sloveniji zagotavlja
nadpovprečno gospodarsko rast, povečevanje socialne kohezije, raz-
vojno dohitevanje EU, trajnostni razvoj ter dolgoročno uspešno pove-
čevanje življenjske ravni. Temelji lahko le na strogih reformah, s kate-
rimi je treba iz javne in osebne porabe preliti v razvoj od 6 do 8 %
BDP, na znatnem povečanju lastnega varčevanja, odločilnem poveča-
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nju vhodnih in izhodnih neposrednih tujih naložb, kar ob intenziv-
nem povečanju vlaganj v znanje in razvoj omogoča intenzivno ustvar-
janje tehnološko zahtevnejših delovnih mest, pospešeno sanacijo, pre-
strukturiranje ali opustitev neobetavnih programov večine nezdravih
podjetij ter s tem povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega in
gospodarsko rast nad 6 % letno, s tem pa tudi postopno zmanjšanje
subvencijskih in socialnih transferjev države. Tako razvojno okolje bi
motiviralo pritok znanja iz diaspore (primeri Irske, Kitajske ali Kore-
je). Tak pristop zagotavlja, da se bodo najpomembnejši vzvodi gospo-
darske rasti z dosedanjega vodilnega vpliva domače (še posebno jav-
ne) porabe prenesli na naložbe in izvoz. Take razvojne usmeritve ni
mogoče doseči brez jasnega interesa ter trdnega in dolgoročnega raz-
vojnega sporazuma med vsemi družbenimi partnerji (vlada, delodajal-
ci, delojemalci, civilna družba) naše države.

Razvojna sposobnost vlade in parlamenta (governmental capability)
ni le njuna sposobnost načrtovati razvoj in strateške cilje dlje od nepo-
srednih in srednjeročnih nalog; to sposobnost najlepše potrjujejo razvoj-
no najuspešnejše države. Za Slovenijo to danes pomeni predvsem obliko-
vanje ključnih strateških ciljev, ki bodo omogočili prehod v razvitost, v
gospodarstvo in družbo znanja, ter politik, ki bodo podpirale te procese,
pa tudi ozaveščanje in usposobitev vseh družbenih partnerjev za ta pri-
zadevanja. Bistveno je izvajanje s konsenzom določenih prednostnih na-
log oziroma to, da država »stoji za sprejetimi prednostnimi razvojnimi
nalogami« ne glede na politično opcijo (commitment). Lep primer nam
ponuja npr. »finski Svet za znanstveno in tehnološko politiko«, ki ga vodi
predsednik vlade, njegovi člani so vseskozi trije ključni razvojno odgo-
vorni ministri (za šolstvo in tehnološki razvoj, za gospodarstvo, za finan-
ce) in dodatno še trije ali štirje drugi ministri ter več vrhunskih predstav-
nikov institucionalne infrastrukture in stroke, gospodarstva in dela. Vsi
skupaj poosebljajo vizijo, politično voljo, znanje ter finančno in poslov-
no realnost. V bistvu gre za kulturo vladanja, s katero niso le realno
določene razvojne prednosti države za daljše obdobje, ampak je zagotov-
ljena tudi trajna finančna podpora prednostnim nalogam države. Taka
drža političnega menedžmenta je Finsko v dobrem desetletju pripeljala
na prvo mesto v svetu po tehnološki sposobnosti.

Spremeniti governance

To so zadostni razlogi za temeljne spremembe dosedanjega upravljanja
družbe in vodenja gospodarstva v Sloveniji in državah CEB: brez bistve-
no večjega konsenza te države ne bodo zmogle niti konceptualnih spre-
memb v razvoju, niti ustreznejših razvojnih prizadevanj za večjo gospo-
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darsko rast v daljšem obdobju, niti okrepiti svoje identitete. Teh prizade-
vanj ne bo mogoče uresničiti z letnimi proračuni, ne s koalicijskimi
pogodbami v okviru vladnih mandatov in ne samo s srednjeročnimi stra-
tegijami; ozaveščenost in razvojni interes vseh socialnih partnerjev šele
ustvarjata trdno osnovo za zahtevne konceptualne spremembe v inova-
tivno družbo, za temeljito tehnološko-inovacijsko prenovo gospodarstva,
boleče reforme za zmanjšanje subvencijskih transferjev in bistveno večja
razvojna prizadevanja, ki pa na dolgi rok vsem socialnim partnerjem, in
s tem tudi državi, prinašajo večje razvojne koristi. Pri tem bosta odločil-
no vlogo odigrala etični zgled ter strokovna raven političnega menedž-
menta.

Potrditev hipotez

Dosedanje mednarodne primerjalne analize projekta potrjujejo vse tri
postavljene hipoteze: Prvič, globalna ureditev odprtosti in konkurenčno-
sti je sicer obvezen pogoj za sodoben razvoj, vendar pa je šele visoka
raven konsenza (demokratičnega ali avtokratičnega) socialnih partnerjev
zadosten in odločilen pogoj za kvalitativne razvojne spremembe in teh-
nološke preboje, nadpovprečno razvojno uspešnost in s tem za razvojno
dohitevanje oziroma prehitevanje. Drugič, Sloveniji in drugim državam
CEB lahko kot razvojni zgled kar najbolje služijo visoko razvite, demo-
kratične majhne evropske države konsenza, članice in nečlanice EU, tako
po kulturi vladanja kot po kulturi sodelovanja med družbenimi partnerji.
In tretjič, nadaljnji uspešen razvoj evropskih držav konsenza ter postop-
no uveljavljanje podobne vizije, strateških ciljev in proaktivnega razvoj-
nega okolja tudi v državah pristopnicah, pa tudi v drugih članicah EU
(npr. nedavna pobuda nemških sindikatov in vlade, da je za dolgoročen
razvoj te velike države bolj utemeljeno skupno reševanje razvojnih prob-
lemov kot pa dosedanje pogosto uničujoče stavke), lahko pomembno
prispeva k vzorčnemu primeru upravljanja družbe in vodenja gospodars-
tva (governance) v EU. Zato lahko pričakujemo, da bo na governance v
Evropski uniji v prihodnje vse manj vplival dosedanji, pogosto napet od-
nos med velikimi in majhnimi državami in vse bolj odnos med nadpov-
prečno razvojno uspešnimi in razvojno neuspešnimi državami članicami.
V tem pogledu si majhne države pristopnice z uveljavljanjem novih
paradigem, vrednot in proaktivnih politik v svojem potencialnem nad-
povprečno uspešnem razvoju na temelju konsenza socialnih partnerjev
lahko – v primerjavi s svojo gospodarsko močjo – pridobijo večji razvojni
vpliv na governance v Evropski uniji.
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Pogled v prihodnost

In kakšen je pogled na razvoj držav CEB v naslednjem desetletju? Ocena
temelji na sedanji razvitosti njihovega gospodarstva in celovite infrastruk-
ture, na doseženi sistemski, makroekonomski in tržni prilagojenosti EU,
na institucionalnem, in še zlasti inovacijskem družbenem razvojnem oko-
lju teh držav, kar omogoča uveljavljanje paradigem in proaktivnih politik
za uvajanje gospodarstva in družbe znanja. V okviru tega okolja je odlo-
čilna stopnja razvojnega soglasja med celotnim političnim menedžmen-
tom, delodajalci, delojemalci in civilno družbo o oblikovanju ustrezne
vizije, strateških ciljev in razvojnih prednosti za proces dohitevanja razvi-
tejših družb ter za zagotovitev ustreznih razvojnih prizadevanj, ki bodo
omogočila doseganje tako zastavljenih ciljev in s tem razvojne rezultate. 

Primerjave razvojnega okolja temeljijo na okrog petintridesetih izvir-
nih in skupinskih razvojnih kazalcih IMD, WB in WEF, ki pokrivajo pri-
lagojenost globalnemu okolju odprtosti in konkurenčnosti (1), obstoječo
stopnjo razvojnega soglasja (2), moč in kakovost razvojnih potencialov
(3), razvojne dosežke, kakovost in identiteto v teh državah (4), ter na dva-
najstih kazalcih EBRD, ki pokrivajo uspešnost dosedanjih reform (5) in
razvojne sposobnosti držav CEB (6).

Razvrstitev držav CEB glede na oceno kakovosti njihovega razvojnega okolja 

Področja Razvrstitev držav CEB:
kazalcev: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 EE HU CZ SK SI PL
2 HU EE CZ SK SI PL
3 HU EE CZ SK SI PL
4 EE SI SK HU CZ PL
5 EE HU SK CZ SI PL
6 EE HU SI CZ SK PL

Gornje, sicer grobe ocene opozarjajo na nova obzorja v razvoju bodo-
čih članic EU v prihodnjem desetletju. Na prvem mestu ne bo več Slove-
nija, in nato bolj ali manj daleč zadaj druge države, ampak lahko na
osnovi kazalcev, ki jih imamo na voljo, sklepamo, da bo vodstvo prevzela
Estonija kot konceptualno moderna država z učinkovitim inovacijskim
razvojnim okoljem, ki bo najbliže gospodarstvu in družbi znanja. Verjet-
no ji bo sledila Madžarska s hitrim ter tehnološko in inovacijsko zasnova-
nim prestrukturiranjem večine svojega gospodarstva, ki se vse bolj inte-
grira v globalno razvojno okolje. Sledile bodo Češka, Slovaška in Sloveni-
ja z razmeroma brezkrvnim razvojnim, naložbenim in inovacijskim oko-
ljem (Slovenija celo brez resnejših strateških tujih naložb) zastarelega
lastninskega kapitalizma. Znatno bo zaostajala Poljska, za katero so zna-
čilni zahtevni strukturni in razvojni problemi.
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Konec je slovenskega kitenja z največjo razvitostjo, ki je v veliki meri
izhajala še iz prejšnje države in je temeljila na zadostni odprtosti in izvoz-
ni usmerjenosti in razumevanju sodobnih tehnologij ter boljšem obvlado-
vanju trgov EU. Kaj narediti, da bi prekinili dosedanjo usmeritev: Slove-
nija mora čim prej odpraviti neinovativno razvojno in nestimulativno
naložbeno okolje, ki je posledica prevelike proračunske, javne in deloma
osebne porabe in ki ni sposobno ustvarjati zadostnega števila tehnološko
zahtevnejših delovnih mest ter hitro revitalizirati večine gospodarskih
potencialov naše države. Enako hitro mora odpraviti delitveno in plačno
histerijo  v javnem sektorju in ponekod v menedžmentu, zmanjšati regio-
nalne razlike in pospešeno odpravljati socialno in informacijsko izloče-
nost prevelikega deleža prebivalstva. In kar je odločilno, vlada in parla-
ment morata takoj prekiniti desetletno omalovaževanje dolgoročnega
strateškega načrtovanja razvoja države, saj do sedaj nista upoštevala niti
ugotovitev in usmeritev sicer sprejete srednjeročne Strategije gospodar-
skega razvoja Slovenije. In končno: voz bo mogoče prestaviti v višjo
hitrost s preglednim delom in poslovanjem v javnem sektorju in menedž-
mentu na vseh ravneh in z jasnimi načrti, za kaj si morajo vsi družbeni
partnerji bistveno bolj prizadevati. To bo tudi trdna osnova za njihovo
razvojno soglasje.
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INTRODUCTION

In the first report from the Simulations of Sustainable Development project the
main focus was on the contemporary global development environment,
which consists of systemic, macroeconomic and market norms charac-
terised by openness and competitiveness. This environment is not a
favourable one for the less developed countries and societies to catch up.

The second report deals mainly with the current development envi-
ronment of the EU accession countries and with their efforts to catch up
in economic and social development with the advanced countries of the
EU. It also addresses the issue of their incorporation into a knowledge-
based economy and society, which is the long-term vision of the EU. The
second report begins by outlining the theories of modern developmental
convergence and evaluates their relevance with regard to the actual
levers of development according to the OECD and other international
institutions. This process covers the broad development environment of
a particular society constructed of governmental capability and the insti-
tutional infrastructure to encourage the enhancement of knowledge
potential, information-communication technologies (ICT), innovation,
entrepreneurship and so on. This is followed by a comparative analysis
of seven groups of variously developed countries based on 56 basic and
24 combined indicators, and four broad areas of development indicators.
The following basic findings were reached: Slovenia and the Central
European and Baltic (CEB) states must immediately and profoundly
change their approaches to governing society and managing the econo-
my (governance) if they are to achieve above-average economic and
social progress and thereby catch up with the highly developed coun-
tries in a generation or two. In fact, the priorities of the CEB countries
will have to shift away from the hitherto process of adapting to EU sys-
temic, macroeconomic and market rules and move towards a firm con-
sensus on the elaboration of strategic priorities and relevant policies to
carry them out within the norms of the EU internal market. 

The third report (autumn 2003) will cover methodological issues. It
will elaborate the way in which an expert system has been applied to
simulations of sustainable development, taking advantage of the abun-
dant global knowledge bases in the project, as well as the interactive
relations between the indicators. It will also highlight the role of the
established virtual institute in facilitating cooperation among domestic
and foreign partners.
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The fourth report (end of 2003) will be an English version covering the
main findings of the project so far.

The fifth report (end of 2004) will include the first simulations of sus-
tainable development for eight groups of countries applying global bases
of indicators at different levels of aggregation. They will focus on Slove-
nia and the CEB countries. The process of catching up will be simulated
through the interaction of indicators of the following main areas:
• the level of economic and social development attained;
• theoretical bases of contemporary development;
• development levers of the globalisation process;
• technological, economic and social norms of the global order of open-

ness and competitiveness;
• the capacity of the social partners to reach a consensus on the wider

societal environment for initiating and implementing qualitative
changes in development;

• continuous strengthening of potentials for building a knowledge-
based economy and society;

• the optimal combination of obsolete, neutral and proactive develop-
ment policies.

These and further reports may be employed as background documenta-
tion on the long-term development – competitiveness of the CEB coun-
tries and particularly Slovenia after accession to the EU. 

Dr. Lojze Sočan
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SUMMARY

The current global development environment does not correspond with
the development interests of the majority of humanity as it does not
incorporate automatic mechanisms for the less developed parts of the
world to develop more quickly, i.e. for them to catch up. In fact quite the
opposite, the current environment is increasing the information, eco-
nomic and social gulfs that divide the developed and developing nations
and thus it threatens the achievement of harmonious global develop-
ment, and at the same time increasingly puts in danger both the natural
environment and numerous civilisations. 

The global development environment can be improved and adapted to
meet the needs of sustainable development by eliminating the obstacles
at various levels of development on a planned basis and in a way that
increases the possibilities for the less developed societies to introduce
and use information technology and other advanced technologies, and
thus achieve more harmonious and successful development. This can be
brought about with a higher level of global political and developmental
consensus on the need for a greater scale and improved structure of
development aid from the developed to the less developed world on the
one hand, and in connection with the growing capacity for greater devel-
opment efforts by the less developed world on the other. In this regard
Europe, and the European Union in particular, unlike the United States,
is beginning to formulate and put into effect a more harmonious devel-
opment path. 

Theses 

In technological, cultural, social and other aspects Europe is a continent
of great diversity. These criteria must therefore, to a large extent, apply to
the process of ensuring that Slovenia and the other transition countries
catch up with the more developed countries on a sustainable basis. In
this connection I present three basic assertions: 
a) In order to catch up and achieve successful sustainable development

Slovenia and, in a similar way, the other central and east European
countries joining the EU over the next ten years and more will have to
thoroughly change the way in which they govern their societies and
manage their economies (governance), and change the priorities they
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have addressed in the past decade. The first priority goal has been to
adapt to the systemic, macroeconomic and market norms of the EU,
and to the norms of a global regime of openness and competitiveness
under the banner of the WTO. In the future, in order to achieve sus-
tainable development and catch up with the EU we will have to
strengthen our most important development potentials on a continu-
ing and accelerated basis, particularly knowledge and the technologi-
cal-innovation environment, we will have to modernise the economy
and develop a modern institutional and innovation environment and
other infrastructure. Achieving these goals will require substantially
greater development efforts in the form of increased saving and far
greater investment in jobs with high value added, and also in the form
of coordinated development of a system of proactive policies. In this
way we will be able to strengthen our technological, economic, cultur-
al, national and political identity so as to become a successful partner
of the future knowledge economy and society of the European Union.
In order to achieve these goals we will need a vastly improved level of
consensus among all the social partners in our society than has been
our experience to date. 

b) In the modern world the highest levels of democratic consensus
among the social partners have been achieved by the smaller countries
of central and northern Europe (so-called consensus societies). They
are today all highly developed and enjoying the highest levels of sus-
tainable development and quality of life. (Autocratic forms of consen-
sus were characteristic of the initial development stages of the Asian
tigers.) So for Slovenia and the other accession states the governance
in this group of countries can serve as the best example for ensuring
successful sustainable development, for shaping their own identity
and for achieving long-term integration with the EU on a partnership
basis. 

c) If the CEB countries successfully catch up in terms of development it
will have far-reaching repercussions for EU governance. It will con-
tribute to a reduction in the existing tensions between the big and
small member states for influence over EU governance because this
opposition will increasingly diminish and transfer, as far as influence
on EU governance is concerned, to relations between countries whose
development has been better than average and those where it has
been worse than average. By uniting with societies that have per-
formed better than average the CEB countries can gain an influence
over the formulation of the vision, strategic goals and policies of the
EU which is proportionally greater than their economic strength
(share of GDP) and political strength (number of votes).

XSIMULACIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJAX



25

Theoretical foundations 

In chapters 3 and 4 on the subject of convergence Dr Bučar says that it is
interesting and informative that neoclassicists, new growth theory writ-
ers, and long wave and technological paradigm theorists all stress the
importance of the institutional framework for successfully catching up.
New technologies are key tools without which it is impossible to catch
up with (or even overtake) the more developed countries, but successful
implementation of technological innovations is only possible if it is
accompanied by organisational and institutional innovations. 

In the catch-up process the most important factor is the available
human capital, not only its size but, more importantly, its suitability, that
is to say the degree of knowledge. The less developed countries will only
succeed in catching up if they have sufficient knowledge and if this
knowledge is of sufficient quality and, in accordance with the demands of
modern technologies, also as comprehensive and multidisciplinary as pos-
sible. Those characteristics of the social and political arrangements that
lead to national cohesion and stable government also affect the success or
otherwise of the process of catching up. Innovativeness, the number of
people with university education and the close linkage between elements
of the national innovation system are coming to the fore even more than
in previous technological systems. Raising the level of “social capability”
is thus one of the key determinants of the possibility of catching up. 

The new techno-economic and social paradigm, based on information
technologies and knowledge, is simultaneously a service economy
because it is these very technologies, and the organisational, logistical
and business solutions they make possible (and at the same time
demand), to promote the development of new services and thereby open
up new business opportunities. 

It is essential for the “latecomers” to recognise the new development
possibilities in good time and to secure the knowledge and sufficient
capacity to formulate an appropriate development catch-up strategy.
Such a strategy will only be successful if it is sufficiently integrated into
the existing social framework and supported by sufficient political will.
It is on this point, though, that many of the latecomers are encountering
difficulties: instead of seeking their own innovative responses they are
too often relying on automatically transferring the unaltered methods,
policies and instruments of other (developed) countries. But these strate-
gies were developed in a different social environment and took account
of different development factors, a different social culture and a different
system of values. A successful catch-up strategy must derive from a
country’s own environment; it may bring in the experience of others but
it must be adjusted to fit the given moment and the problems that need
to be resolved in a specific environment. 

XSUMMARYX
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The development strategies opted for by the countries in transition,
Slovenia in particular, do not sufficiently follow the assumptions of
development catch-up theory. The central project for Slovenia and the
other future members of the European Union in recent years has been a
process of conforming: to the aquis communautaire, to the philosophy of a
market economy, transformation of ownership, and so on. Less attention
has been paid to the formulation of a determined development strategy,
notwithstanding the formal adoption of documents such as the Econom-
ic Development Strategy of Slovenia (2001). However well the goals may
be conceived, they will simply remain on the drawing board if they are
not given appropriate support in the form of efforts to build up a broad
“social capacity” that will enable the many real limitations preventing
faster social and economic development to be overcome. This is what
Slovenia needs to do in order to secure the essential preconditions for
formulating and implementing a coordinated, comprehensive overall
development strategy encompassing technological, educational, research,
economic and a range of other substrategies leading to a common goal of
accelerated pragmatic catching up with the developed countries. 

The basic goal of innovation policy in the developed countries is to
contribute towards improving the competitiveness of companies and
thereby to increase national competitiveness. This consequently leads to
greater market success and hence an improved economic position for the
national economy, and with it for the whole society. This basic goal
applies to the transition countries too, but it urgently needs to be broad-
ened. Through active innovation policy that will enable all subjects to
introduce modern technologies and knowledge more quickly, the state
will secure the foundations for catching up with the developed environ-
ment. And it is this catching up with and inclusion in the developed
environment on as equal a basis as possible that is one of the principal
challenges of the transition. 

Comparative analysis 

A comparative analysis of seven groups of countries at different levels of
development shows that “multispeed development” is characteristic of
the modern world, of Europe and even of the European Union. This is
ascertained on the basis of development achievements measured in
terms of relative economic growth, quality of life and the environment,
and the identity of particular groups of countries. The consensus soci-
eties stand out in all aspects, followed by the welfare states on account of
their high level of development and identity. After them come the Asian
tigers, primarily because of their extraordinarily rapid economic growth
and the countries of southern Europe because of the levels of develop-
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ment achieved. Characteristic of the accession countries is that they have
more or less totally detached themselves from the other two groups of
developing countries. Alignment with the norms of the EU internal mar-
ket and of the global market that has taken place so far has been a suc-
cess in terms of development for the CEB countries (Figure A). However,
their development catch-up in the future will depend on a permanent
and far greater level of consensus among all the social partners (Figure
B) concerning their own vision of development, basic strategic goals and
increased development efforts to strengthen their own development
potentials, and on proactive policies supported by a suitable innovation
environment in which to realise them (Figure C). This can lead them to
above average development performance and gradually to a knowledge
economy and society (Figure D). 

International comparisons of development indicators at different lev-
els of aggregation show that through a successful negotiating process the
CEB countries have managed in practice to put in place the development
environment of the internal market which the EU members introduced
in 1992. However, without new content, culture and quality of gover-
nance an accelerated transition by Slovenia and the CEB countries into a
knowledge economy and society will not be possible. The new content
and culture of governance are based principally on the introduction of
new development paradigms and values, such as consensus, social cohe-
sion, innovation development environment, the development competi-
tiveness, transparency and employability of the entire population, as
well as a reduction in the power of the existing ruthless equity and liber-
al capitalism through the introduction of knowledge as the basis for
modern development. An environment of this sort will enable the grad-
ual elimination of outmoded development policies, such as permitting a
large grey economy, quantity-based agricultural, trade, industrial subsi-
dies, subsidy transfers and so on, harmony with the EU in retaining neu-
tral policies of a macroeconomic and market nature, and innovative and
accelerated implementation of our own (or jointly with the EU or other
countries) proactive policies, through which even in the current condi-
tions of openness and competitiveness the state is creating healthy con-
ditions for enhancing knowledge and an environment for technological
development and continuous innovation, cost reduction and increasing
effectiveness at all levels. These levers automatically increase employa-
bility, economic growth and living standards and reduce subsidy trans-
fers. In all countries whose development so far has been above average
the government and parliament played a leading role and take most of
the credit for the qualitative process of development transformation. But
at the same time they bear the biggest responsibility for the development
failure of other states and nations. 

The comparative development achievements of the CEB countries,
including Slovenia, which according to Porter are in the development
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phase of “investment competitiveness”, are the following:
• In the past decade these countries without exception achieved below

average relative economic growth and insufficient savings and invest-
ment for suitable capital formation. This situation is improving as the
CEB countries are becoming world leaders in terms of the volume of
foreign investment and aid (from the EU) as a share of GDP, and their
own savings levels are also gradually picking up. But from a qualita-
tive point of view their budgetary and public consumption, and in
some countries also personal consumption, are still growing faster
than investments and exports. 

• With EU assistance the CEB countries managed in a very short space
of time to adopt the systemic, macroeconomic and market norms of
the EU, and thus the conditions for modern development. This is also
reflected in their results, as the CEB countries in terms of their devel-
opment achievements are gradually pulling away from the developing
countries, apart from the Asian tigers. One weakness of the CEB coun-
tries compared to the Asian tigers is that in their culture of governance
– partly as a result of the pressure from the EU to prioritise the intro-
duction of systemic, macroeconomic and market norms – they still for
the most part reject vision and the setting of long-term strategic goals,
and they particularly dismiss consensus as a basic mechanism for
achieving better than average development. 

• The global development environment sends an important message to
all the CEB countries, which is that most of the highly developed small
European democratic consensus countries and the Asian tigers with a
high degree of autocratic (imposed) consensus are among the most
advanced countries in the modern world. Particularly from a strategic
point of view this recognition is very important for the future develop-
ment of Slovenia and the other CEB countries. 

Vision and strategic goals of Slovenia and the CEB countries

The vision of Slovenia and the CEB countries will have to take into
account the very big differences in levels of development, development
performance and culture of governance both within the European conti-
nent and also, even more so, across the world. Although all the accession
countries have overcome economic and social isolation, which a consid-
erable number of Balkan and former Soviet states still find themselves
in, a majority of them are still faced with a high and growing level of
social and information exclusion, and in this sense are in a position
more or less similar to the southern European members of the EU.
Because of their low level of consensus, the highly developed welfare
states are suffering from excessive public and personal consumption and
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insufficient investment in new jobs, which is causing high unemploy-
ment. It is the high level of development consensus among the social
partners that enables the consensus countries to introduce new develop-
ment paradigms and values such as a high development capability of
government and parliament, transparent functioning at all levels,
strengthening of social cohesion and employability of the entire popula-
tion, and to put in place the demanding proactive and innovation envi-
ronment in which they intensively increase their knowledge, develop
more easily, transfer and introduce ICT and other new technologies,
increase the number of jobs and by means of thoroughgoing reforms
maintain “slim” and effective states, companies and individuals. With
these development properties the consensus countries today are the clos-
est to a knowledge-based economy and society. 

The basic strategic goals of Slovenia, analysed here within the CEB
framework, encompass the following areas of activity: 
• Inappropriate institutional infrastructure is the biggest development

obstacle facing Slovenia and the majority of the CEB countries, apart
from Estonia and to a lesser extent Hungary. The problem here is one
of an ineffective innovation environment, inappropriate transfer of
knowledge and technology, regions that are not conceived with devel-
opment in mind, and inefficient state administration and public ser-
vices. These conditions, as well as the fact that Slovenia has 270,000
active inhabitants with no more than basic schooling and 280,000 peo-
ple living below the poverty threshold and in social and information
exclusion, cannot be a basis for Slovenia and the majority of the CEB
countries to enter a knowledge economy and society in the long run. 

• They need to substantially increase the proportion of investments in
all forms of knowledge and in the development of information and
communication technologies from levels currently around 10–15 %
(13 % in Slovenia) to at least 20 % of GDP, which is the lower limit for
the highly developed countries; investment in research and develop-
ment alone should rise from levels currently around 0.8–1.5 % to at
least 2–2.5 %. 

• They need to accelerate the development of their infrastructure by
seeking to attract substantially more foreign capital into the material
infrastructure and into revitalisation of the environment and compa-
nies, and with their own capital they particularly need to strengthen
knowledge, the innovation environment, the development and trans-
fer of technology for the renovation of companies and infrastructure,
capital transfer and social cohesion. 

• More than half of the economic potentials of the accession countries
are still awaiting technological and innovation-based revitalisation.
Slovenia, like the others, must rapidly bring this proportion closer to
the developed countries if it wants to increase value added per
employee and achieve above average economic growth and develop-
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ment competitiveness. In the highly developed countries of Europe
the breakdown of companies into those in overall good health, those
facing various difficulties, and the “clinically dead” is 80 % : 15 % : 5 %,
whereas in Slovenia it is 40 % : 40 % : 20 %. The situation is somewhat
better in Hungary but even worse in most of the other accession coun-
tries. 

• The CEB countries have approximately the same level of saving as the
highly developed consensus societies (but still quite some way behind
the Asian tigers), which for their level of development is far too low to
achieve accelerated strengthening of knowledge and development
potentials. At the same time, through their own savings, selective
inclusion of foreign direct investments and with EU assistance, these
countries must create more new jobs with increasing technological
sophistication and rising value added. 

Slovenia and the CEB countries are thus faced with two basic develop-
ment choices: 
• The first is essentially a continuation of the development policy

applied up to now. It is the short-term (up to around five years), softer
development option which would prioritise social peace and harmony
ahead of consistent development efforts; but in the long-term this
option will be unsuccessful in development terms because it makes
catching up with the EU impossible and could mean falling even fur-
ther behind. One consequence would be an unsustainable increase in
the standard of living. This option would mean a continuation of the
very slow cost restructuring of the economy, the public sector and the
social institutions; ineffective reforms would leave strong inflationary
pressures in place, saving would remain at the same level it has been
at for the last five years, and new job creation would be limited, while
stronger inflows of foreign investments would substantially change
ownership in favour of foreigners, more than half of the economic
potential in industry and the public sector that has not adapted to the
competitive environment would be facing increasing development dif-
ficulties, leading to unemployment and social transfers, constant
pressure on public finances and on the stability of the economy and
society as a whole. And the biggest price to be paid with a develop-
ment policy of this type would be an acceleration of the “brain drain”. 

• A second development option, much more difficult at least in the
medium term for the economy, the population and the state and its
political leadership, would be a fundamental break with the develop-
ment policy applied hitherto which would bring Slovenia above-aver-
age economic growth, enhanced social cohesion, sustainable develop-
ment and a long-term increase in the standard of living, and thereby
ensure that it catches up developmentally with the EU. This can only
be based on rigorous reforms ensuring that some 6 to 8 % of GDP cur-
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rently going into public and private consumption is redirected into
development (Figure 8), on a significant increase in saving, and on a
decisive increase in inward and outward foreign direct investment,
which with a strong increase in investment in knowledge and develop-
ment enables the intensive creation of technologically more demand-
ing jobs, accelerated rehabilitation and restructuring or abandonment
of those programmes that have no potential for recovery in the majori-
ty of non-state companies and thereby an increase in value added per
employee and economic growth of more than 6 % a year as well as a
gradual reduction in government subsidies and social transfers. This
approach ensures that exports and investment will become the most
important levers of economic growth, as opposed to the situation so
far in which domestic (and in particular public) consumption has had
the biggest influence. But these development orientations cannot be
achieved without the clear interest and solid, long-term agreement of
all the social partners (government, employers, employees, civil soci-
ety) in Slovenia and in the other CEB countries. 

Governmental capability is more than simply the ability of government
and parliament to plan development and strategic goals beyond the
immediate and medium-term tasks, and is best highlighted by those
countries that have developed most successfully. For Slovenia today this
means above all formulating key strategic goals for the transition to an
advanced state of development and to a knowledge economy and soci-
ety, and policies to support these processes, as well as ensuring that all
the social partners are aware of and able to participate in these endeav-
ours. It is essential that there is a commitment to implement priority
tasks that have been agreed on by consensus, and to stick to those tasks
whatever the government of the day. A good example is Finland’s Sci-
ence and Technology Policy Council, which is chaired by the Prime Min-
ister. Its permanent members include the three ministers holding the key
development portfolios (education and technological development, the
economy, finance), and there are also three or four other ministers and
high-ranking representatives of the institutional infrastructure and civil
society institutions, the economy and labour. They personify a vision,
political will, know-how and financial and business reality (Annex 2). In
essence it is about a culture of governance in which not only are the
long-run development priorities of the state set out in realistic terms but
also permanent financial support is ensured for the state’s priority
tasks. This attitude towards political management has taken Finland to
first place in the world in terms of technological capacity (according to
the IMD) in little over a decade. 

XSUMMARYX



32

Changing governance

These are sufficient reasons for fundamental changes to be made to gov-
ernance in Slovenia and the other CEB countries: without a much higher
level of consensus these countries will be incapable either of conceptual
changes in development or of increased developmental efforts towards
achieving faster economic growth in the long run, or even of strengthen-
ing their own identity. But these endeavours cannot be put into practice
simply by annual budgets or the coalition agreements of governments or
with medium-term strategies; an awareness of and an interest in devel-
opment among all the social partners is only the foundation for the
demanding conceptual changes required to form an innovation society,
for a thorough technological and innovation-based modernisation of the
economy, for the painful reforms needed to reduce subsidy transfers and
for much greater development efforts which, over the long-term bring
greater development benefits to all the social partners, including the
state. The ethical example and expertise of the political management
will play a decisive role in this regard. 

Confirmation of the hypotheses

International comparative analyses of the project confirm all three
hypotheses: Firstly, a global regime of openness and competitiveness is a
mandatory condition for modern development, but a high degree of con-
sensus (democratic or autocratic) among the social partners is the deci-
sive criterion that enables qualitative developmental change, above-aver-
age development and hence catching-up with or overtaking those coun-
tries that are currently ahead. Secondly, for Slovenia and the other CEB
countries the highly developed small democratic consensus countries
can serve as the best development example in terms of both the culture
of governance as well as the culture of cooperation between the social
partners. And thirdly, the continued successful development of the
European consensus countries and the gradual introduction of a similar
vision, strategic goals and proactive development environment in the
accession countries too, as well as in other EU members (e.g. a recent ini-
tiative by German unions and the government recognising that tackling
development problems jointly is a better long-term approach than the
practice hitherto of often destructive strikes) can make an important
contribution as a precedent for governance in the EU. Therefore we can
expect that the often tense relations between big and small countries will
have a decreasing influence on governance in the European Union in the
future, while relations between those member states that are developing
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successfully and those that are not will have a growing impact. In this
respect, by introducing the new paradigms and proactive policies and by
achieving their potential for above-average development based on con-
sensus among the social partners the small accession countries can gain
an influence on governance in the European Union proportionally
greater than their economic and political strength. 

A look to the future

What is the outlook for development in the CEB countries ten years from
now? Our assessment is based on the current levels of development of
their economies and overall infrastructure, their systemic, macroeco-
nomic and market alignment with the EU, and on the institutional and,
in particular, innovation social development environment of these coun-
tries for introducing the paradigms and values and proactive policies
necessary for achieving a knowledge-based economy and society. The
decisive aspect within this environment is the level of development con-
sensus among the entire political management, the employers, the
employees and civil society concerning the formulation of an appropri-
ate vision, strategic goals and development priorities for the process of
catching up with the developed societies and for ensuring the appropri-
ate development efforts for achieving these goals, and hence develop-
ment outcomes. 

Comparisons of the environment for development are based on
around 35 original and combined development indicators of the IMD,
WB and WEF covering alignment with the global environment of open-
ness and competitiveness (1), the existing level of development consen-
sus (2), the strength and quality of the development potentials (3), the
development achievements, quality and identity in these countries (4),
and on 12 EBRD indicators covering the success of the reforms so far (5)
and the development capabilities of the CEB countries (6). 

Ranking of CEB countries in terms of an assessment of the quality of their
development environment

Indicator Ranking of CEB countries
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 EE HU CZ SK SI PL
2 HU EE CZ SK SI PL
3 HU EE CZ SK SI PL
4 EE SI SK HU CZ PL
5 EE HU SK CZ SI PL
6 EE HU SI CZ SK PL
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Although based on rough estimates, the rankings shown above do high-
light the new development horizons of the future EU members in the
coming decade. It will no longer be Slovenia in first place with the other
CEB countries at varying distances behind. Judging by the available indi-
cators Estonia will take the lead as a conceptually modern state with an
effective innovation development environment, which will be closest to a
knowledge-based economy and society. It will probably be followed by
Hungary, with a rapid and technologically and innovatively conceived
restructuring of most of its economy, which is increasingly integrating
into the global development environment. The Czech Republic, Slovakia
and Slovenia will follow, with relatively lacklustre development, invest-
ment and innovation environments (Slovenia even without any serious
strategic foreign investments) of outmoded equity capitalism. Some con-
siderable way behind will be Poland with its challenging structural and
developmental problems. 

What can be done to reverse this trend e.g. in Slovenia? As soon as
possible Slovenia must change its non-innovation development environ-
ment and its non-stimulative investment environment because excessive
budgetary, public and partly also personal consumption is making it
incapable of creating a sufficient number of technologically demanding
jobs and rapidly revitalising and restructuring the majority of its eco-
nomic potential. And equally quickly it must also eliminate the public
sector and management wage hysteria, reduce regional disparities and
urgently tackle the social and information exclusion of a large proportion
of the population. It is vital, too, that the government and parliament
immediately end their decade-long disdain for long-term strategic
national development planning because up to now they have even failed
to take account of the orientations of the medium-term Economic Devel-
opment Strategy of Slovenia that has been formally adopted. And finally,
the whole process can be accelerated through transparency at all levels
and the elaboration of clear vision and strategic targets, which it is worth
all the social partners to reach a development consensus on remaking a
much greater effort to achieve them. 
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Dr. Maja Bučar
DOHITEVANJE V GOSPODARSKI RASTI IN RAZVITOSTI

Za države v tranziciji in manj razvite države je prav gotovo eno ključnih
vprašanj, kako pospešiti gospodarski razvoj, da bi se čim hitreje in čim
bolj učinkovito približale razvitim državam in tako svojim prebivalcem
zagotovile višji življenjski standard. V ekonomski teoriji, posebno v eko-
nomiki razvoja, poznamo več teorij o dohitevanju. Za našo analizo je
posebno zanimivo ugotoviti, katere dejavnike za zmanjševanje razkoraka
med razvitimi in »zamudnicami« postavljajo v ospredje. Kdaj lahko do
takega dohitevanja pride in kakšni so potrebni pogoji za uspešno dohite-
vanje, so aktualna vprašanja ne le s teoretičnega vidika, ampak pred-
vsem z vidika vodenja ustrezne gospodarske (razvojne) politike. Za Slo-
venijo in druge države v tranziciji je hkrati pomembno oceniti, ali so
dosedanji ukrepi gospodarske politike usmerjeni v dohitevanje oziroma
v vzpostavitev razmer, ki bodo tak razvoj spodbudile. Za oceno možnosti
dohitevanja je prav tako pomembna analiza začetnega stanja in na tej os-
novi izbira primerne strategije, ki upošteva teoretična izhodišča.

Neoklasična teorija, nove teorije rasti in konvergenca

Neoklasična teorija na osnovi svojih predpostavk (popolna konkurenca,
prost pretok proizvodnih faktorjev, padajoči mejni donosi ter enaka pro-
dukcijska funkcija – enaka tehnologija) predvideva postopno konvergen-
co med državami, tako pri stopnji rasti kot pri ravni dohodka. Za revnej-
še države je na začetku značilna nižja opremljenost dela s kapitalom, kar
predpostavlja večjo donosnost kapitala. Ob enakih stopnjah domačega
varčevanja, rasti delovne sile in tehničnega napredka v vseh državah,1 bo
rast obsega kapitala v revnejših državah hitrejša in tako se bodo približe-
vale enakemu kapitalnemu količniku in enaki donosnosti kapitala, kot
veljata za bogate države (in tako tudi ravni dohodka). Rast lahko dodatno
spodbudijo še tuje naložbe, ki prihajajo zaradi višjih dohodkov na kapi-

1 Države imajo prost in brezplačen dostop do enake produkcijske funkcije (enake tehno-
logije) in premikov na njej, čeprav so zaradi posebnih značilnosti posameznih držav
(vreme, razpoložljivi faktorji, institucije) lahko produkcijske funkcije v različnih drža-
vah različne. 
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tal. V procesu prilagajanja so stopnje rasti v revnejših državah večje od
stopenj rasti v razvitih državah prav zaradi povečane investicijske dejav-
nosti. Ta zelo preprosta razlaga v bistvu vztraja na osnovni iztočnici neo-
klasikov, da se s pomočjo nevidnega mehanizma trga ob popolnem nev-
mešavanju države slej kot prej vse uredi idealno.

Razlike v katerikoli od teh predpostavk pomenijo odstopanje od napo-
vedane ravnotežne ravni dohodka na prebivalca. Zato je treba testirati
»pogojno« konvergenco, ki v bistvu pomeni ugotavljanje konvergence ob
upoštevanju razlik pri naložbah glede na BDP in v stopnji rasti populacije
(bistvo članka Mankiw, Romer, Weil, 1992). Če je ugotovljena taka pogoj-
na konvergenca, se potrdi teorija o padajočih donosih. V nasprotnem po-
datki potrjujejo izhodišča endogene teorije rasti.

V nasprotju z neoklasiki avtorji endogene teorije rasti predpostavljajo
trajno razliko tako v stopnjah rasti kot v ravni dohodkov. Zaradi zunanjih
dejavnikov (razvoja tehnologije) ter dviga produktivnosti, ki ga prinašajo
specializirani vložki, ki so jih omogoččile naložbe v raziskovalno razvoj-
no dejavnost (R&R) in izobraževanje, ne pride do padajočih donosov člo-
veškega in fizičnega kapitala in osnova za konvergenco se tako izgubi. Že
neoklasična teorija predvideva, da do konvergence ne pride, če je pro-
dukcijska funkcija v različnih državah različna. Če sta sposobnost zajetja
znanja in dostop do mednarodne tehnologije za različne subjekte različ-
na, potem bo dohodek na prebivalca v revnejših državah ostal različen,
ne glede na večjo akumulacijo kapitala v njih. (Pack, 1994, 63) Ko so novi
modeli rasti človeški kapital vključili v proizvodno funkcijo in konstant-
ne donose za fizični kapital, so vzpostavili možnost za akumulacijo kapi-
tala brez znižanja mejne produktivnosti kapitala in njegovega donosa.
Tako so ukinili potrebo, da se kapital zaradi večje donosnosti iz bogatih
seli v revne države, in utemeljili obstoj nekonvergence med državami.
(Barros, 1993, 531–558)

Mogoča je še ena interpretacija razloga za konvergenco: revnejše drža-
ve v začetku poslujejo na manj produktivni produkcijski funkciji in tako
za enako količino vloženega dela in kapitala pridobijo manjši produkt.
Ko pa od bogatejših držav pridobijo (izposoja/nakup) bolj produktivne
tehnologije (tako opremo kot znanje, kako jo učinkovito organizirati in
uporabiti), se njihova produktivnost povečuje, vse dokler se ne izenači z
razvitimi. Potencialne koristi manj razvitih držav od difuzije tehnologije
so torej v dohitevanju razvitejših. Ta oblika konvergence predpostavlja,
da je mogoče pridobiti razvitejšo tehnologijo in jo tudi učinkovito upora-
biti.

Tezo o konvergenci je več avtorjev poskušalo preveriti tudi z empirič-
nimi raziskavami. Med njimi velja omeniti prispevke Baumola (1986), De
Longa (1988), Dowricka in Nguyena (1989) ter Abramowitza (1986). 

Baumolova (1986) osnovna teza je, da sile, ki v državah zamudnicah v
procesu industrializacije in ekonomskega razvoja pospešijo rast, spodbu-
dijo tudi dolgoročne tendence konvergence proizvoda na prebivalca ozi-
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roma proizvoda na zaposlenega (produktivnosti). »Razlitja« (spillovers)
od vodilnih gospodarstev k tistim, ki jim sledijo, so namreč zelo pomem-
bna. Če stopnja investiranja in uspešna inovacijska dejavnost v državi A
dvigne produktivnost, bo praktično avtomatično na dolgi rok vplivala na
dvig produktivnosti tudi v industrijski državi B. Za to državo zamudnico
imajo ukrepi države A za dvig produktivnosti značaj javne dobrine. Tako
so koristi zaradi dviga produktivnosti v vsaki od industrijskih držav v
končni fazi porazdeljene tudi na vse druge.

Delitev koristi od povečanja produktivnosti vključuje tako investicije
kot inovacije. Inovacijski proces je jasen: če proizvajalci v državi A prido-
bijo konkurenčno prednost s ključno inovacijo, morajo tisti proizvajalci v
drugih državah, ki se z njimi srečujejo na trgu, pridobiti to inovacijo (ali
razviti ustrezno imitacijo ali nadomestek), če hočejo še naprej ostati kon-
kurenčni. Tako se industrializirane države, za katere je značilno precejš-
nje medsebojno prekrivanje proizvodnih struktur in je močna tudi njiho-
va medsebojna menjava, znajdejo znotraj t. i. Schumpetrovega kroga
(nenehno hitro uvajanje inovacij). V tem procesu manj razvite države, ki
niso dobaviteljice izdelkov, konkurenčnih tistim iz razvitih držav, ne
bodo mogle enakopravno sodelovati. (Baumol, 1986, 1077)

Baumol za sodobno svetovno gospodarstvo ugotavlja, da je pritisk na
hitro imitiranje inovacij v industrijsko razvitih državah vse večji. Vse več-
ji izvoz pomeni, da se vse več izdelkov vsezkozi srečuje s tujo konkuren-
co, to pa pomeni, da so »kazni« za prepočasno sledenje inovacijam v dru-
gih državah in za njihovo ne dovolj hitro uvajanje/kopiranje, kjer je to
mogoče, vse večje. Hkrati so se možnosti za uspešno imitacijo bistveno
izboljšale in povečale zaradi boljšega pretoka informacij, večjega sodelo-
vanje med kadri v dejavnostih R&R, rasti informacijskega sektorja; to
pomeni, da se tudi sile za konvergenco povečujejo. Čeprav naj bi bil to
proces, ki prinaša skupne koristi, imajo zamudniki večje koristi: produk-
tivnost se še bolj dviguje in tako ta proces vodi h konvergenci.

Podobno kot pri inovacijski dejavnosti se tudi dvig investicijske dejav-
nosti v državi A pozitivno pokaže na dvigu dejanskih plač v državi B: če
vzamemo za primer dve državi, menjavo dveh izdelkov, prvega kapitalno
bolj (avtomobili) in drugega manj intenzivnega (čevlji), ugotovimo, da
investicijska dejavnost v državi A pomeni specializacijo v kapitalsko bolj
intenzivni proizvodnji avtomobilov, B pa se usmeri v čevlje. Povečano
povpraševanje po avtomobilskih delavcih bo dvignilo njihove plače, to bo
povečalo povpraševanje po čevljih, kar bo povečalo plače delavcem čev-
ljev v državi B. Tako tudi povečanje investicij v državi A avtomatsko pov-
zroči učinek »spillover« na ustvarjanje vrednosti in realno plačo v tistih
državah, ki trgujejo z njimi. 

Vendar avtomatizem približevanja ni dostopen vsem: najmanj razvite
države se namreč ne približujejo, ampak še bolj zaostajajo, saj od inova-
cij in investicij v razvitih okoljih pridobijo le malo. Tega je kriva pred-
vsem razlika v strukturi izdelkov in v izobrazbeni ravni: če ne proizvajaš
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avtomobilov, inovacija v avtomobilski proizvodnji ne bo vplivala na dvig
produktivnosti; nezadostna izobrazba in s tem povezana (ne)znanja v
manj razviti državi ne le onemogočijo lasten razvoj tehnološko zahtevnih
industrij, ampak tudi onemogočijo uspešno imitacijo ali prenos tehnolo-
gije. Za države, za katere je značilno nenehno zaostajanje v produktivno-
sti, vključevanje v mednarodno trgovino pomeni, da bosta njihov devizni
tečaj in življenjski standard pod nenehnim pritiskom, saj bodo lahko
konkurirale zgolj z vse nižjimi cenami, ki jih bodo dosegale z vse nižjimi
mezdami.

Na Baumolov članek o konvergenci med industrijsko razvitimi država-
mi je reagiral de Long (1988), ki dokazuje, da je potrditev konvergence
uspela le zaradi ex-post izbranega vzorca držav. Sam je preučeval model
dvaindvajsetih držav, v katerem je zajel skupino, ki je leta 1870 izpolnje-
vala pogoje za hitro gospodarsko rast, ne glede na to, ali jo je pozneje 
tudi dejansko dosegla. Izbrani vzorec je kar najbliže Baumolovemu, ne le
zaradi tega, ker se tudi on naslanja na Maddisonove podatke (Maddison,
1982), ampak predvsem zaradi želje pokazati, da že prav malo spreme-
njen vzorec prinaša drugačne sklepe o konvergenci. Baumol namreč v
svojo obravnavo ni vključil držav, ki bi glede na svojo stopnjo razvitosti
(BDP per capita) leta 1870 ustrezale kriterijem, vendar pozneje niso dose-
gle pričakovanih gospodarskih rezultatov (Argentina, Irska, Španija, Por-
tugalska, Čile, Vzhodna Nemčija). Sporen je tudi kriterij izbire glede na
BDP, pri čemer ostaja odprto vprašanje točnosti podatkov.

De Long ugotavlja, da dolgoročni podatki ne kažejo na konvergenco in
ne potrjujejo trditve, da tiste države, ki so sposobne hitro asimilirati teh-
nologijo, vse konvergirajo oziroma se približujejo. Ob tem ne zanika
možnosti konvergence, do katere sicer pride, zanika pa avtomatizem.
»Sposobnost asimilirati industrijsko tehnologijo je presenetljivo težko
pridobiti, vendar jo je prav tako presenetljivo hitro mogoče izgubiti.« (De
Long, 1988, 1148) Odsotnost konvergence tako odvrača od prepričanja,
da je na dolgi rok transfer tehnologije neizogiben in da je hkrati ključni
dejavnik gospodarske rasti, ter potrjuje Romerjevo trditev (Romer, 1986),
da se relativni dohodkovni prepad med razvitimi in revnimi povečuje, to
pa vsak dan bolj drastično kažejo tudi dejanski podatki.

Abramowitz (1986) je ponudil za našo analizo bolj »uporabno« hipote-
zo za dohajanje oziroma konvergenco: razliko v tehnologiji. Vodilna drža-
va ima samo najnovejšo tehnologijo in zato tudi visoko produktivnost.
Zamudnice imajo staro tehnologijo, ki je v bistvu ekonomsko že odpisa-
na. Zato z uvedbo nove ogromno pridobijo: »Čim večji je razkorak v teh-
nologijah in s tem tudi v produktivnosti med vodilno državo in zamudni-
cami, toliko hitrejšo rast lahko pričakujemo (ob predpostavki, da so vse
druge stvari enake), ko pride do uvajanja nove tehnologije. Zamudnice
bodo tako vodilno državo dohitele hitreje, če za njo bolj zaostajajo. S
približevanjem se stopnja rasti postopno zmanjšuje in dohitevanje ni več
tako hitro kot na začetku.« (Abramovitz, 1986, 385)
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Do povečanja produktivnosti in s tem do hitrejše rasti pride zaradi
naslednjih razlogov:
• nova tehnologija je produktivnejša od stare: modernizacija hitro pove-

ča razpoložljivi kapital –kapital postane glede na delo relativno cenejši;
• rast produktivnosti prispeva k povečanju celotnega bruto proizvoda;
• zamudnicam so odprte možnosti za modernizacijo neutelešene in ute-

lešene tehnologije;
• rast produktivnosti je tudi rezultat premestitve delovne sile (iz manj

produktivnih v bolj produktivne sektorje).

Zakaj potem med državami obstajajo tako velike razlike v razvitosti in
kaj onemogoča dohajanje? Abramowitz (1986) pojasnjuje ta problem z
uvedbo kategorije »družbene sposobnosti« (social capability), ki ustrezno
opredeljuje, zakaj so nekatere države zaostale in kako bodo sposobne
ujeti vodilne. Tako ugotavlja, da je potencial države za hitro rast velik,
kadar država tehnološko zaostaja, vendar je družbeno napredna. Pojem
»družbena sposobnost« poleg izobrazbene strukture prebivalstva zajema
še institucionalno organiziranost družbe: politično, komercialno, indu-
strijsko, finančno. Zamudnice bodo le z ustrezno družbeno sposobnostjo
lahko izpeljale proces dohajanja.

Družbena sposobnost opredeljuje sposobnost neke države, da se prila-
godi novi tehnologiji: obstoječi institucionalni okvir lahko namreč ovira
izbiro in uvajanje nove tehnologije ali obratno, prilagodljiv institucional-
ni okvir lahko spodbudi tehnološko preoblikovanje. 

Družbena sposobnost zajema tudi druge vidike gospodarskega siste-
ma: odprtost do konkurence, do ustanavljanja in delovanja novih podje-
tij, do nakupa in prodaje novih izdelkov in storitev. Kako vplivne so za
proces dohajanja družbene sposobnosti, izrazi Abramowitz z ugotovitvi-
jo, da »evolucija družbenih sposobnosti v povezavi s procesom dohajanja
odpira možnosti, da zamudnice prehitijo celo naprednega voditelja«.
(Abramovitz, 1986, 389) Kombinacija tehnološkega razkoraka in družbe-
ne sposobnosti tako definira potencial države za povečevanje produktiv-
nosti prek dohitevanja.

Dejavniki, ki določajo stopnjo realizacije tega potenciala, pa so:
• zmogljivosti za difuzijo znanja,
• pogoji, ki olajšujejo ali zavirajo strukturne spremembe,
• makroekonomski in monetarni pogoji (investicije, povpraševanje).

Država ima v procesu dohitevanja še eno pomembno vlogo: ne le da
spodbuja uvajanje novih tehnologij, izobraževanje itd., biti mora pozorna
tudi na tiste socialne skupine, ki jih tak prehod lahko negativno prizade-
ne, saj bodo izražale odpor do uvajanja novih tehnologij. »Tehnični
napredek lahko poveča konflikte in odklanjanja: socialna država s svoji-
mi transferji in regulativo lahko predstavlja način za razreševanje konf-
liktov.« (Abramovitz, 1986, 404) 
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Velika prednost, ki jo imajo v svoji družbeni sposobnosti vodilni, so
dobro razvita znanost, tehnološki razvoj in industrija, ki so med seboj
tesno povezani, širok in kakovosten izobraževalni sistem … Ta prednost
jim omogoči, da ohranijo vodilni položaj kljub konkurenci zamudnic.
Elementov družbene sposobnosti sicer ni mogoče vzpostaviti na hitro,
vendar pa zato trajajo dolgo časa. 

Empirično preverjanje konvergence na osnovi izhodišč neoklasične
teorije daje glede na podatke in interpretacijo posameznega avtorja (Bau-
mol, de Long, Nguyen in Dowrick itd.) različne rezultate. Nesporna dejs-
tva pa so, da se razlike v stopnji razvitosti v svetu povečujejo in da je pre-
boj med razvitejše uspel le redkim. To, kar lahko uporabimo v naši
nadaljnji analizi, so predvsem spoznanja o pomenu »družbene sposobno-
sti« za proces približevanja oziroma dohitevanja.

Teorija dolgih valov in dohitevanje/prehitevanje

Za zagovornike teze o gospodarskem razvoju na osnovi dolgih valov je
vprašanje dohitevanja tesno povezano s procesom difuzije novih tehno-
logij in sposobnostjo njihovega integriranja v gospodarstva držav zamud-
nic. Vpliv dvigovanja oziroma padanja vala za posamezno državo je odvi-
sen od njene začetne oddaljenosti od tehnološkega voditelja: bliže kot je
država voditelju, bolj bo občutila zmanjševanje gospodarske dejavnosti in
bolj bo vpliv depresije močan. Nasprotno bodo države, ki so šele v začet-
ni fazi dohitevanja, v tem obdobju začele dohitevati tehnološko zrele
države, tako v skupni stopnji rasti proizvodnje kot v stopnji rasti produk-
tivnosti. Z njihovega vidika je upadanje vala dobrodošel premor v raz-
voju najbolj razvitih, ki manj razvitim omogoči, da s hitro rastjo in uva-
janjem zanje nove tehnologije zmanjšajo razkorak v zaostajanju. V to
skupino bi lahko v osemdesetih letih 20. stoletja uvrstili tako imenovane
novoindustrializirane države, predvsem azijske tigre.

Če v obdobju depresije oziroma upadanja vala prihaja do konvergence
med državami na račun upočasnjene stopnje rasti pri tehnološkem vodi-
telju, pa vnovičen dvig vala, ki se začne v skladu s teorijo dolgih valov
zaradi pojava novega skupka med seboj povezanih inovacij, lahko pome-
ni vnovično razhajanje – divergenco. Tista država, ki je na tehnološkem
vrhu (ni nujno, da je to »stari« voditelj), je najbolj usposobljena, tako teh-
nološko kot ekonomsko in organizacijsko; njen hitri razvoj lahko pomeni
tudi razvoj nove tehnološke vrzeli. Stopnja tehnološkega uspeha, relativ-
na cena dela, razpoložljivost znanj in obseg državne podpore odločajo o
tem, katera(e) država(e) se bo(do) končno prebila(e) na mesto tehnološ-
kega voditelja v naslednjem Kondratijevem ciklu. (Freeman et al., 1982,
187) 

K razpravam o dohitevanju sta brez dvoma pomembno prispevala
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Perezova in Soete (1988, 458–479), ki sta se osredotočila na vprašanje
dohitevanja na področju tehnologije. Svoj prispevek gradita na integrira-
nju nekaterih predvsem mikrousmerjenih teorij o medpodjetniškem in
mednarodnem procesu difuzije tehnologije ter na nekaterih ključnih teo-
rijah industrijske rasti in razvoja (Kuznets, Schumpeter) in ga razvijeta v
obsežnejšo teorijo tehnološko spodbujanega gospodarskega razvoja
(technology-induced). (Soete, 1985, 409–422)

Številne teorije razvoja se osredotočajo na investicijski cikel in na
vprašanje difuzije tehnologije. Predpostavljajo, da v manj razvite države
zaradi komparativnih prednosti prihaja zrela (standardizirana ter tudi
cenovno dostopnejša) tehnologija. Transfer zrele tehnologije, ki naj bi bil
za začetek razvojnega procesa najprimernejši, pa pomeni hkrati prenos
proizvodnje tistih izdelkov, ki so že izgubili svojo tehnološko dinamič-
nost. Tako se države osredotočijo na standardizirano proizvodnjo tehno-
loško nezahtevnih oziroma manj zahtevnih izdelkov, pri čemer je njihova
konkurenčnost odvisna predvsem od nizkih stroškov delovne sile. 

V običajen difuzijski model tehnologije v obliki črke S je nujno vključi-
ti vsaj dva vidika:
• Eno je absorbcijska sposobnost države za določeno tehnologijo: ta je

lahko celo tako nizka, da do difuzije sploh ne more priti. 
• Drugo je statičnost modela, ki zanemarja dinamiko inovativnega pro-

cesa: tako tehnološka kot ekonomska komponenta inovacije se s ča-
som (uporabo, difuzijo) spreminjata.

Perezova in Soete sta temu dodala še vpliv starih uveljavljenih tehnolo-
gij, ki odloča o uspešnosti difuzije inovacij. Ravno ta »zaklenjenost« v
stare tehnologije ima pri razlagi potencialnega dohitevanja pomembno
mesto. Čeprav je res, da večina novih tehnologij izvira iz tehnološko naj-
razvitejših držav, ni nujno, da bo difuzija novosti v teh državah tudi naj-
hitrejša. Zaradi vrste razlogov, kot so moč tradicionalne uveljavljene
industrije, velike investicije v »stari« tehnologiji, zavezanost menedžmen-
ta in zaposlenih uveljavljenim tehnologijam, je lahko prodor novih teh-
nologij oviran. To pa pomeni, da je mogoča hitrejša difuzija tehnologije v
tistem okolju, ki je manj vpeto v spone stare tehnologije, investicij in
znanj. Z izvajanjem difuzijskega procesa lahko pride do dodatnih inova-
cij in drugih dinamičnih dejavnikov, ki še dodatno povečujejo tehnološko
prednost države, v kateri je difuzija hitrejša. Zgodovina industrializacije
potrjuje tako dohitevanje kot prehitevanje in kaže, da za zamudnike ob-
stajajo »okna možnosti«. Vendar so ti pojavi redki, kar opozarja na to, da
niso avtomatični, ampak prej izjemni. Uporaba tuje, uvožene tehnologije
kot industrijske bližnjice je odvisna predvsem od sposobnosti za realiza-
cijo zahtevnega in kompleksnega procesa učinkovite asimilacije. 

Na uspešnost procesa difuzije tehnologije vpliva vrsta dejavnikov. Pri
difuziji posameznega izdelka je povsem jasen motiv: čim večja uveljavi-
tev (prodaja) posameznega izdelka. Pri tehnologiji pa je vsaj v začetnih
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fazah pri nekaterih tendenca ravno obratna: čim bolj zaščititi podatke o
tehnologiji in jih čim dlje skrivati, da bi dosegali monopolno rento. Po
drugi strani pa hoče npr. proizvajalec strojne opreme ali procesa doseči
čim hitrejše uvajanje nove opreme. Standardni model difuzije tehnologi-
je je obravnaval predvsem drugi primer. 

Poleg cene za nakup tehnologije obstajajo še tri skupine elementov, ki
opredeljujejo celoten strošek vstopa v določeno tehnologijo za vsako po-
samezno podjetje (Perez in Soete, 1988, 464)2:
• stroški znanstvenega in tehničnega znanja, potrebnega za asimilacijo

tehnologije,
• stroški za pridobitev izkušenj, potrebnih za uspešno uporabo tehnolo-

gije in trženje izdelkov ter
• stroški za premagovanje morebitnih »lokacijskih« ovir, ki so rezultat

splošne infrastrukture ter ekonomskih in institucionalnih pogojev.

Vstopni stroški so tisti ključni element, ki opredeljuje možnosti za
dohitevanje oziroma prehitevanje z uporabo specifične tehnologije. Na
podlagi preprostega modela, pri katerem predpostavljamo, da tehnologi-
ja obstaja v svoji končni obliki in jo je inovator pripravljen prodati, anali-
ziramo vstopne stroške. Ti predstavljajo celoto vseh stroškov, ki jih ima
inovator ali imitator z vzpostavitvijo proizvodnih zmogljivosti, z uspešno
uveljavitvijo/umestitvijo izdelka ter z doseganjem tržno zanimivega obse-
ga proizvodnje.

Komponente teh stroškov so:
• Fiksni investicijski stroški: to so osnovni stroški za opremo in v celot-

nem procesu ostajajo nespremenjeni, na ravni, ki jo opredelijo neto
stroški inventorja in inovatorja.

• Stroški za zmanjševanje vrzeli v znanju: velik del znanstveno-tehno-
loškega znanja, potrebnega za inovacijo, je ponavadi v kategoriji t. i.
»prosto dostopnega« znanja, vendar tudi to ni zastonj, saj ga mora
nekdo zbrati. Nezadostno predhodno znanje lahko pomeni tudi ne-
skončno visoke stroške za vstop: stopnja zahtevanega predhodnega
znanja je odvisna predvsem od tipa tehnološke inovacije. Po drugi
strani je zmogljivost za absorbcijo novega znanja odvisna tudi od pred-
hodnega znanja: bliže kot je podjetje zahtevanemu znanju, manjši bodo
stroški za pridobivanje dodatne enote »informacije«.

• Strošek za zmanjševanje vrzeli v ravni izkušenj in usposobljenosti:
tretji niz stroškov je vezan na razpoložljivost izkušenj, predvsem
ustreznih izkušenj. »Neustrezno« znanje ne škodi podjetju, saj lahko
prispeva k absorbcijski sposobnosti, neustrezne izkušnje oz. izkušnje
s starim načinom dela pa lahko pomenijo oviro pri uvajanju inovacij in
imitiranju ter lahko predstavljajo celo strošek.
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• Stroški, ki nastanejo zaradi neustrezno razvitega podpornega okolja:
zmogljivosti za inoviranje so zelo odvisne od značilnosti okolja, v kate-
rem podjetje deluje. Zato so lokacijske prednosti ali ovire zelo pomem-
bna komponenta vstopnih stroškov. »Kakovost in količina znanstvenih
in tehnoloških zmogljivosti, ki jih ponuja okolje, prinašata razlike v
stroških za pridobivanje potrebnega ustreznega znanja za sicer enako
sposobna podjetja.« (Ibid., 468) Prav tako je pomembno, ali so v okolju
na voljo ustrezna znanja in izkušnje, kar podjetju olajša zaposlovanje
ustreznih kadrov brez dodatnih stroškov za dokvalifikacijo oziroma
brez preplačevanja (cena kvalificirane delovne sile). Pomembna je
tudi, kako zahtevni so potrošniki. Posredno na lokacijske prednosti
močno vplivajo (ne)razvite spremljajoče storitve, od finančnih storitev
pa do osnovnih infrastrukturnih, kot sta voda in elektrika. Relativna
cena, učinkovitost in zanesljivost teh storitev so pomemben element
pri investiranju v inovativno proizvodnjo. Nazadnje med lokacijske
stroške uvrščamo še pravni, administrativni, socialni in politični okvir.

Tako lahko na splošno rečemo, da o ravni ustreznih (ne)prednosti za
posamezno podjetje v posameznem okolju odloča zgodovina razvoja tega
okolja. Vsak nov podjetnik pridobi z izkušnjami svojih predhodnikov:
obstaja tudi neki najnižji okoljski prag, ki je glede na tip inovacije razli-
čen. Absolutni prag naložbe v inovacijo ni omejen le s ceno tehnologije,
ampak vsebuje še minimum znanstveno-tehnološkega znanja, praktičnih
izkušenj in lokacijskih prednosti.3 Spreminjanje tehnologije skozi difuzi-
jo in razvoj pomeni, da imitator vstopa v različno tehnologijo glede na
čas, ko se to zgodi, s tem pa nihata tudi pomen in obseg posameznih
stroškov. Ravno ta nihanja v strukturi in obsegu stroškov so za opredeli-
tev primernega časa za vstop ključna.

Faza I: prva uvedba je za razvojnike, inženirje, delavce, distributerje in
potrošnike še faza učenja – znanje in lokacijske prednosti morajo biti do-
volj veliki in so zelo pomembni, izkušnje in investicije (relativno) manj.

Faza II: hitra tržna rast – dodatne tehnološke izboljšave v proizvodnem
procesu: znanje je relativno manj pomembno, izkušnje bolj, potrebne je
že več infrastrukture, tudi investicij je treba več.
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3 Prav lokacijske prednosti postajajo eden od ključnih dejavnikov dinamičnega tehno-
loškega razvoja, tako z vidika usmerjanja tujih naložb kot z vidika konkurenčnega de-
lovanja lastnega podjetniškega sektorja. Zato naletimo na diskusijo o njihovem pome-
nu pri teoretikih, ki preučujejo tuje naložbe, pa tudi pri tistih, ki obravnavajo
podjetniško okolje ali izgradnjo nacionalnega inovacijskega sistema. Ocena »lokacij-
ske privlačnosti« je kot indikator vključena tudi v World Competitiveness Yearbook
IMD. 
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Faza III: stabilnost pogojev, znanje je osvojeno, potrebnih je več mene-
džerskih sposobnosti in velike investicije (nujnost doseganja ekonomij
obsega), značilna je velika konkurenca zaradi manjših dodatnih dopol-
njujočih (drobnih) inovacij; ta faza za vstop novih podjetij ni primerna.

Faza IV: faza zrelosti – izdelek in proizvodni proces sta standardizirana,
potreba po novem znanju je majhna, saj je večinoma že vgrajeno v izde-
lek in opremo, potrebna usposobljenost je jasno opredeljena in jo je mo-
goče kupiti, lokacijske prednosti so še vedno pomembne, visoki pa so in-
vesticijski stroški za vzpostavitev novega podjetja (ker ga dejansko
kupujemo na ključ).

Slika 1: Razlike v komponentah stroškov ob vstopu v vsaki od štirih faz
tehnološkega ciklusa
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Ta analiza pokaže, da sta za nova podjetja najprimernejši vstopni fazi I
ali IV, vendar s povsem različnimi vstopnimi stroški, tako po višini kot
po sestavi. Če prva faza ne zahteva velikih investicijskih stroškov ter
izkušenj, zahteva veliko znanstvenega in tehnološkega znanja ter ustrez-
no podporo lokacijskih prednosti (tudi neposredne subvencije). Četrta
faza zahteva predvsem veliko sredstev, je relativno varnejša (tržna vred-
nost tehnologije je že potrjena), njena donosnost pa je odvisna od tega,
koliko drugih podjetij se odloči za tako investicijo. Vprašanje pa je, kako
hitro bo to standardizirano tehnologijo zamenjala nova oziroma kdaj se
bo pojavil nov konkurenčnejši izdelek.

Pri ugotavljanju tako imenovanih »oken možnosti« (windows of
opportunity) za dohitevanje se življenjski cikel tehnoloških sistemov
povezuje s teorijo dolgih valov in tako »ugotovi tiste družine izdelkov in
procesov, ki omogočajo obdobje učenja in dohitevanja ob veliki možnosti
za razvoj in rast«. Perezova in Soete tako menita, da je za dohitevanje
najprimernejša prva faza, saj je glede na višino potrebnih investicijskih
sredstev, predhodnih izkušenj in upravljavskih znanj manj zahtevna,
ključno omejitev pa v njej predstavlja znanstveno-tehnološkega znanja,
ki je na voljo. (Ibid, 476)

Za zelo zgodnjo fazo je značilno, da znanje obstaja predvsem kot jav-
no znanje na univerzah (še v obliki invencij); šele z razvojem v komercial-
ne izdelke in procese (inovacija) postaja vse bolj »zasebno« in zaščiteno.
Tako se ob predpostavki, da je na voljo dovolj visoko usposobljenega uni-
verzitetnega kadra, odpira možnost za dohitevanje prek sorazmerno
avtonomnega vstopa v nove izdelke znotraj novega tehnološkega siste-
ma. Vendar je poleg znanja, potrebnega za vstop, nujno zagotoviti še traj-
no tehnološko prizadevanje ter rastoč tok naložb, da bi ostali na prizoriš-
ču. Prav tako ni dovolj razviti samo posameznega izdelka ali procesa,
ampak med seboj povezan tehnološki sistem, ki zagotavlja sinergije za
trajen razvojni proces.

Vsaka tehnološka paradigma zahteva, generira in prinaša nove tipe
znanj, sposobnosti ter izkušenj in zagotavlja ustrezno okolje za vstop v še
več izdelkov znotraj istega tehnološkega sistema. Zato v obdobju preho-
da iz ene tehnološke paradigme v drugo obstajata dve vrsti pogojev, ki so
primerni za države zamudnice: tranzicija je za vse države obdobje učenja,
tudi za razvitejše, ki pa so obremenjene še z »napačnimi« izkušnjami in
predhodnimi naložbami v staro tehnologijo in infrastrukturo, zamudnice
pa tega bremena ne nosijo s seboj (več o pojmu tehno-ekonomska in teh-
nološka paradigma glej v Bučar, 2001, str. 55–63). 

Za prvo fazo je, ob ustrezni ravni proizvodnih zmogljivosti ter lokacij-
skih prednosti in ob dovolj izobraženi delovni sili, značilen najnižji
vstopni prag. Država zamudnica, ki se poskuša usmeriti v dohitevanje,
ima izkušnje s standardizirano proizvodnjo: če pa hoče presekati začara-
ni krog sledenja, se mora usmeriti v nove tehnološke sisteme, ki so bis-
tvena vsebina procesa dohitevanja. Hitra rast mora biti zasnovana na
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notranje povezanem tehnološkem dinamizmu, na sposobnosti nenehne-
ga dopolnjevanja in izpopolnjevanja širokega spektra tehnologij in gene-
riranju eksternalij za še širši spekter povezanih dejavnosti. Za dejanski
proces dohitevanja je nujno razviti sposobnost za sodelovanje pri ustvar-
janju in izboljševanju sodobnih tehnologij in ne zgolj sposobnosti za nji-
hovo uporabo. To pomeni, da države zamudnice vstopajo ali kot prvi
(zgodnji) imitator ali, še ambiciozneje, kot inovatorice novih izdelkov in
procesov. 

Za uspešno dohitevanje pa so pomembni tudi naslednji elementi:
• lokacijske in infrastrukturne prednosti,
• dovolj dobro usposobljenega znanstvenega in tehničnega osebja,
• sposobnost zaznati nove možnosti in ugodne pogoje,
• sposobnost za oblikovanje ustrezne strategije,
• družbeni pogoji in politična volja, da se taka strategija tudi udejanji,
• družbeno-institucionalni okvir na mednarodni ravni.

Osnovna naloga države zamudnice je ugotoviti najpomembnejše
značilnosti novega tehnološko-ekonomskega obnašanja na osnovi novih
tehnoloških možnosti in razlikovati, kaj so zgolj preživitvene taktike, na-
vezane na staro paradigmo, in kaj so koherentne pobude, usmerjene v
prihodnost. Na osnovi novih usmeritev je treba v obdobju tranzicije obli-
kovati tudi institucije. Za vsako državo, ki hoče na osnovi dohitevanja
pospešiti svoj razvoj, je bistveno prepoznavanje novih specifičnih pogo-
jev že v fazi tranzicije in takojšnje sodelovanje pri oblikovanju novih pra-
vil igre. »Celo v obdobju tranzicije so restrikcije ogromne in je določena
meja, kako daleč lahko posamezna država napreduje. Verjetnost za dohi-
tevanje je dosti večja, če se ga lotimo z odločnim in povsem novim pri-
stopom k razvojnemu procesu, kot pa če oklevamo zaradi ovir v preteklo-
sti.« (Perez, 1985, 460) 

Bojazen, da ni moč dohiteti razvitih ali zadržati konkurenčnosti na
določenem področju, temelji na prepričanju, da je nujno postati proizva-
jalec novega ključnega faktorja in/ali novih vodilnih izdelkov v svetov-
nem gospodarstvu. Vendar izkušnje kažejo, da ni treba imeti tehnološke
in proizvodne zmogljivosti za vse glavne nove izdelke, povezane z novo
tehnološko paradigmo. Pomembno je, da smo sposobni uporabljati nove
tehnologije v nekaterih industrijah, proizvajati nekatere iz širokega spek-
tra novih izdelkov in storitev, ki ustrezajo lokalnim razmeram, virom in
komparativnim prednostim. To bo ponavadi zahtevalo več kot le napor
posameznega podjetja, da zasede »nišo«: potrebna bo interakcija skupine
podjetij in institucij. (Freeman, 1989, 96) Specializirana lokalna znanja,
potrebna za aplikacije, so lahko osnovna komparativna prednost, če so
ustrezno povezana s tehnološko sposobnostjo.
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Dohitevanje v obdobju prehoda na informacijsko tehno-ekonomsko 
in družbeno paradigmo

Analitiki dohitevanja izpostavljajo prehod iz ene v drugo tehnološko pa-
radigmo kot tisto obdobje, ki državam zamudnicam še zlasti odpira mož-
nosti. V tej luči gre gledati na optimizem, ki so ga teoretiki dohitevanja
izražali ob nastajanju tehnološke paradigme, osnovane na informacijsko-
komunikacijski tehnologiji. Že leta 1985, ob pojavu mikroelektronske
tehnologije, naletimo na številne avtorje, ki napovedujejo tehnološko
preskakovanje (leapfrogging)4 s pomočjo novih tehnologij. Zaradi pospe-
šene mednarodne difuzije novih tehnologij je bilo pričakovati, da bodo
manj razvite države z manj težavami lahko prišle do najnovejših tehno-
loških rešitev in tako do določene razvojne faze (npr. razvoj strandarnih
industrij). (Soete, 1985:416) Zaradi posebnih značilnosti novih tehnologij
(vpliv na širok spekter dejavnosti, pojav številnih novih izdelkov in stori-
tev, hitra razširitev teh tehnologij5) naj bi njihovo pospešeno uvajanje
odprlo številne možnosti za dohitevanje. To je bilo v skladu s teorijo pre-
hoda iz ene tehnološke paradigme v drugo.

Dejstvo je, da sta razvoj informacijsko-telekomunikacijske tehnologije
in uporaba le-te v številnih drugih sektorjih pomembno vplivala (in vpli-
vata) na nacionalna in na mednarodno gospodarstvo. Tudi zato danes
govorimo o informacijski družbi, o družbi in gospodarstvu, osnovanih na
znanju itd. Številni kazalci (več o tem v naslednjem poglavju) potrjujejo
pozitiven prispevek novih tehnologij h gospodarski rasti, produktivnosti,
zaposlovanju ter predvsem k nacionalni konkurenčnosti (OECD, 2000,
2001; Brensnahan, Brynjolfsson and Hitt, 1999) ter konkurenčnosti posa-
meznih podjetij. Tudi zato nekateri še vedno zagovarjajo razvoj informa-
cijskih tehnologij, ki naj bi za manj razvite države (zamudnice) pomenil
okno možnosti: »razvoj informacijsko podprtih izdelkov omogoča državam v
razvoju preskok v industrije z višjo dodano vrednostjo in višjim profitom«.
(Campbell, 2001:130) Nevključevanje v novo paradigmo oziroma v nasta-
jajočo »novo ekonomijo« postaja za države zamudnice vse bolj nevarno,
saj jim grozi tako imenovani »digitalni prepad«, ki lahko še dodatno
poglobi razvojni razkorak med razvitimi in manj razvitimi. Posebej
pomembno je spodbujanje uvajanja informacijsko-telekomunikacijskih
tehnologij v državah v traziciji, za katere bi lahko predpostavljali, da je
njihov tehnološki razvoj vendarle na višji stopnji kot v povprečju v drža-
vah v razvoju, hkrati pa je bil prejšnji sistem tako na področju izobraže-
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4 Celotna številka revije World Development (Vol.13, No.13, March 1985) je bila posve-
čena tej temi z naslovom: Microelectronics, International Competition and Develop-
ment Strategies. V njej so sodelovali O’Connor, Ernst, Jacobsson, Hoffman, Soete, Ka-
plinsky, Perez, če navedemo le nekaj osrednjih avtorjev.

5 Tudi zaradi zelo visokih razvojnih stroškov, ki predpostavljajo globalno difuzijo za svo-
jo povrnitev.
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vanja tehničnega kadra kot raziskovalne dejavnosti relativno uspešen.6
Vprašanje pa je, koliko se novih razvojnih priložnosti zavedajo načrtoval-
ci gospodarske politike v teh državah. 

Podatki pokažejo, da države v tranziciji pospešujejo svoje naložbe v
informacijsko tehnologijo in hočejo zmanjšati razkorak do razvitih. Ven-
dar ti podatki hkrati pokažejo, kako zahteven proces je dohitevanje:
čeprav je odstotek naložb v informacijsko tehnologijo glede na domači
bruto proizvod (GDP) v nekaterih tranzicijskih državah primerljiv s tis-
tim v razvitih državah, je razkorak v nominalnih zneskih ogromen; to pa
pomeni, da se ne zmanjšuje7. (Bučar, Stare, 2003) Dodaten problem, na
katerega opozarjajo analitiki »nove ekonomije«, pomeni dejstvo, da je niz
pozitivnih koristi, ki jih prinaša uporaba novih tehnologij, odvisen od do-
volj visoke ravni uporabe teh tehnologij ali povedano drugače: bolj kot je
informacijska tehnologija navzoča v gospodarstvu in družbi, večje so ko-
risti od nadaljnjih naložb vanjo.8

Z vidika dohitevanja velja opozoriti tudi na hiter in stroškovno izjem-
no zahteven razvoj novih tehnoloških rešitev, ki zahtevajo, če naj bi bila
njihova izraba ekonomsko učinkovita, tudi številne organizacijske in
insitucionalne inovacije. Na kompleksnost takega procesa opozarja tudi
Freeman (1989:92), ko govori o možnostih držav zamudnic: »Ali bo kate-
ra med njimi pri dohitevanju v naslednjih nekaj desetletjh uspešna, je
precej odvisno od njihove sposobnosti za institucionalne inovacije, njiho-
vega infrastrukturnega investiranja v izobraževanje, znanost in tehnolo-
gijo ter od vrste mednarodnega gospodarskega režima.« 

Tako je tudi za vstop v novo informacijsko-tehnološko paradigmo za
dohitevanje odločilna splošna tehnološka sposobnost (kot jo definirata
Dahlman in Westphal, 1982:105–107) določenega okolja za doseganje in
vzdrževanje konkurenčnosti. Z drugimi besedami, za nacionalno konku-
renčnost je na dolgi rok bistvenega pomena ustrezen nacionalni inovacij-
ski sistem, ne pa statična sposobnost proizvajanja nekega niza izdelkov.
Univerze, raziskovalne institucije, tehnološka infrastruktura, sistem
usposabljanja, informacijski sistem zagotavljajo ključne osnove, ki lahko
gospodarstvu omogočijo prilagajanje strukturnim spremembam, naveza-
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6 Tu ne govorimo o kakovosti povezav med znanostjo in gospodarstvom, ki je eno od
žgočih vprašanj v bivših socialističnih državah. 

7 EU-15 je tako leta 2000 v informacijsko tehnologijo vložila 3,4 % BDP, med državami
kandidatkami sta vodili Češka in Estonija s 3,1 % BDP. V nominalnih zneskih pa to po-
meni za EU 777 evrov na prebivalca, v primeru Češke 168 evrov in Estonije 117 evrov.
Za Slovenijo so podatki naslednji: 1,8 % BDP oziroma 176 evrov na prebivalca. (Euro-
stat, 2002) 

8 Naj to ponazorimo s povsem preprostim primerom: elektronsko poslovanje bo lahko
postalo način komuniciranja med podjetji le v okolju, v katerem bo velika večina po-
slovnih subjektov usposobljena in pripravljena elektronsko komunicirati. Tu je še zla-
sti pomembna vloga države, ki lahko z uvajanjem elektronskega poslovanja (e-uprava)
pomembno spodbudi poslovne subjekte k naložbam v informacijske tehnologije.
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nim na spremembe tehno-ekonomske paradigme. Zato je za zamudnice
nujna državna politika, usmerjena v nacionalni sistem inovacij, ki bo
dajala osnovo za strategijo dohitevanja. 

Sklep

Zanimivo in poučno dejstvo pri obravnavi konvergence je, da neoklasiki,
avtorji nove teorije rasti in teoretiki dolgih valov ter tehnoloških paradi-
gem ugotavljajo, kako zelo je vloga institucionalnega okvira pomembna
za uspešno dohitevanje. Nove tehnologije so sicer ključna orodja, brez
katerih ni moč doseči (ali celo preseči) razvitejših držav, vendar je uspe-
šna realizacija tehnoloških inovacij mogoča le, če jo spremljajo organiza-
cijske in institucionalne inovacije. 

V procesu dohitevanja je najpomembnejši dejavnik človeški kapital, ki
je na voljo, in to ne le njegova velikost, ampak predvsem njegova ustrez-
nost, se pravi stopnja znanja. Državam zamudnicam bo dohitevanje
uspelo le, če bodo imele dovolj znanja in če bo le-to dovolj dobro in v
skladu z zahtevami sodobnih tehnologij tudi čim bolj celovito in multi-
disciplinarno. Na uspešnost dohitevanja vplivajo tudi značilnosti družbe-
ne in politične ureditve, ki vodijo k nacionalni koheziji in stabilni vladi.
Poleg tega je nujna tudi pametna ekonomska politika, ki bo našla pravo
kombinacijo med zaščito novih industrij in stimulacijo zunanje konku-
rence (Dore, 1989, 107). Dohitevanje je torej izredno zahteven in kom-
pleksen proces, ki nikakor ne more potekati avtomatično. Tudi začetno
navdušenje zagovornikov teorije o »leap-froggingu« (preskakovanju) s
pomočjo informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij je hitro splahne-
lo, ko so ugotovili, da nova informacijsko-telekomunikacijska paradigma
prav tako zahteva ustrezen institucionalni ter družbeno-politični okvir,
da se lahko v polnosti udejanji. Še bolj kot v prejšnih tehnoloških siste-
mih prihaja v ospredje inovativnost, visokošolska izobraženost ljudi ter
tesna prepletenost dejavnikov nacionalnega inovacijskega sistema. Dvig
ravni »družbene sposobnosti« torej ostaja ena ključnih determinant za
možnost dohitevanja.

Dejstvo je, da na realne možnosti za dohitevanje vsake posamezne
države vplivajo številni, med seboj povezani in odvisni dejavniki, kar
vpliva tudi na zahtevnost procesa razvojnega dohitevanja. Poleg vrste že
naštetih dejavnikov morajo države v tranziciji (tudi Slovenija) še zlasti
upoštevati tako doseženo stopnjo znanstveno-tehnološkega razvoja kot
zmogljivost generiranja novih znanj in inoviranja. V sedanjem svetu, ki
se pospešeno razvija v smeri dominacije storitev kot ključnih gospo-
darskih dejavnosti, je raven razvitosti storitev (še posebno sodobnih
poslovnih storitev, od finančnih do prometnih) in splošne ter poslovne
infrastrukture izjemno pomembna in tudi tu je ena ključnih ovir za dohi-
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tevanje. Ne le da je dosedanja stopnja razvitosti storitvenega sektorja niz-
ka, zaradi sistematično podcenjevalne vloge storitev v preteklosti (glej
Stare, Bučar, 2002) ekonomska politika nikoli ni bila usmerjena v spod-
bujanje storitvenega sektorja. Še danes naletimo na razmišljanja o »sla-
bih« delovnih mestih v storitvenih dejavnostih, ki se razvijajo na račun
ukinjanja mest v industriji. Nova tehno-ekonomska in družbena paradig-
ma, ki temelji na informacijskih tehnologijah in znanju, je hkrati tudi sto-
ritveno gospodarstvo; saj prav te tehnologije in organizacijske, logistične
ter poslovne rešitve, ki jih omogočajo (in hkrati zahtevajo) spodbujajo
razvoj vedno novih storitev in tako odpirajo nove poslovne priložnosti. 

Za države zamudnice je nujno, da pravočasno spoznajo nove razvojne
možnosti ter si zagotovijo znanje in zadostno sposobnost za oblikovanje
ustrezne razvojno-dohitevalne strategije. Taka strategija bo uspešna le, če
bo dovolj vpeta v obstoječ družbeni okvir in podprta z zadostno politično
voljo. Prav tu pa številne zamudnice naletijo na težave: namesto da bi
iskale ustrezne lastne inovativne odgovore, se prepogosto naslanjajo na
avtomatski (neprilagojen) prenos metod, politik in instrumentov drugih
(razvitih) držav. Te strategije so bile razvite v drugačnem družbenem oko-
lju ob upoštevanju drugačnih razvojnih dejavnikov in drugačne družbe-
ne kulture in drugačnega sistema vrednot. Uspešna strategija dohiteva-
nja pa mora izhajati iz lastnega okolja in lahko vanj prenaša izkušnje
drugih, vendar ustrezno prilagojene trenutku in problemu, ki ga je treba
reševati v specifičnem okolju.

Če ocenjujemo strategije razvoja, za katere so se odločale države v
tranziciji, še zlasti Slovenija, moramo ugotoviti, da ne sledijo dovolj ugo-
tovitvam ekonomske teorije o dohitevanju. Za Slovenijo ter druge bodoče
članice Evropske unije je osrednji projekt zadnjih let predstavljalo prila-
gajanje: prilagajanje aquis communautaire, prilagajanje filozofiji tržnega
gospodarstva, lastninsko prestrukturiranje … Manj pozornosti je bilo
usmerjene v oblikovanje odločne razvojne strategije, ne glede na formal-
no sprejete dokumente, kot je npr. Strategija gospodarskega razvoja Slo-
venije (SGRS, 2001). Še tako dobro zapisani cilji bodo ostali le na papir-
ju, če jih ne bodo ustrezno podprla tudi prizadevanja na področju
izgradnje širše »družbene sposobnosti«, ki bo omogočila odpravljanje
številnih realnih omejitev, ki preprečujejo hitrejši družbeni in gospodar-
ski razvoj. (Bučar, 2001: 117) Slovenija bi si tako zagotovila nujne predpo-
goje za oblikovanje in uveljavljanje usklajene, celovite in skupne razvojne
strategije, ki bi zajela tako tehnološko, izobraževalno, raziskovalno, eko-
nomsko kot vrsto drugih podstrategij, ki vodijo k skupnemu cilju – pos-
pešenemu pragmatičnemu dohitevanju razvitih. 
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Dr. Maja Bučar
DEJAVNIKI GOSPODARSKE RASTI: 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, INOVACIJE IN PODJETNIŠTVO

Uvod

Sodobni svet označujejo zelo različni vzorci rasti in različna uspešnost
razvojnih prizadevanj v posameznih državah in skupinah držav. Marsika-
tera država se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja srečala z vpraša-
njem stagnacije ali nizke rasti, nekatere, posebno najrevnejše države ter
nekatere od tranzicijskih držav so v svojem razvoju celo nazadovale, dru-
ge spet so dosegale zavidljive stopnje rasti (azijske države, Irska, ZDA).
Zaradi take pestrosti dogajanj so se v OECD odločili za projekt ugotavlja-
nja dejavnikov rasti, t. i. Growth Project, ki se je osredotočil na ugotavlja-
nje ključnih dejavnikov rasti v tistih državah, za katere je bil v devetdese-
tih značilen uspešen gospodarski razvoj.

Raziskovalci so se v projektu rasti osredotočili na ugotavljanje dejavni-
kov in tudi na analizo ustreznih gospodarskih politik posameznih držav.
Tako so poskušali razčleniti, kako so se posamezne države odločale v
zvezi s spodbujanjem gospodarske rasti in kateri ukrepi so bili pri tem
najuspešnejši. 

Čeprav se je projekt usmeril na države članice OECD, je na osnovi
predstavitve ključnih dejavnikov rasti in ključnih politik, ki so vplivale
na rast, moč razpoznati tudi elemente za razvojno dohitevanje držav v
tanziciji in manj razvitih držav. Brez ustreznega upoštevanja ključnih
dejavnikov rasti v razvitem okolju in uvajanja politik spodbujanja sodob-
nega gospodarskega razvoja je proces dohitevanja nemogoče načrtovati.
Sodeč po besedilu Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS,
2001) se tega zavedamo tudi v Sloveniji. 

Ključni dejavniki rasti

Med najpomembnejšimi dejavniki rasti, ki jih izpostavljajo strokovnjaki
OECD, je velik napredek opaziti na področju proizvodnje in uporabe in-
formacijskih in telekomunikacijskih tehnologij (IKT), narašča povezanost
in soodvisnost raziskovalno-razvojne sfere z gospodarstvom – povečala
se je torej inovacijska dejavnost ter razmahnilo podjetništvo. Vpliv vsega
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trojega je prepletajoč se: hitra inovacijska dejavnost je pospešila razvoj
na področju IKT, hkrati je hiter razvoj novih tehnologij omogočil hitrejši
prenos novih odkritij v gospodarstvo in tako spodbudil inovacijsko
dejavnost. Oboje pa se je lahko odvijalo le v okolju, kjer so navzoča dina-
mična podjetja, ki zaradi ustreznega ozračja za podjetništvo intenzivno
vlagajo v nove tehnologije in inovacije. 

Razvoj in difuzija informacijsko-komunikacijske tehnologije
Ne samo analiza OECD, tudi različne druge analize (med njimi naj ome-
nimo le The Brookings Institution, 2000–2001; Bureau of Economic
Analysis 1997–2001, European Competitiveness Report, 2002, Office of
National Statistics, 2002 itd.) parametrov gospodarske rasti v razvitih
državah ugotavljajo, da informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, ki
vključujejo tako opremo, programsko opremo in storitve, pomembno
vplivajo na gospodarsko rast, na produktivnost, zaposlovanje in inovacij-
sko dejavnost. Najhitreje rastoči delež v investicijah odpade prav na na-
ložbe v IKT. Intenzivnost informacijsko-telekomunikacijske tehnologije
(merjena kot odnos med obsegom naložb v IKT in BDP) je v letu 2001
med državami OECD v povprečju narasla na 8,3 % (še leta 1997 je bila 7
%). Ob tem tudi v informacijsko najrazvitejših državah sam informacij-
sko-telekomunikacijski sektor ne predstavlja (z nekaj izjemami, kot sta
npr. Finska, Irska) izrazito visokega deleža. Delež omenjenega sektorja v
dodani vrednosti se giblje med 4 % (Mehika) in 16 % (Irska), njegov vpliv
pa znatno presega te številke. Ocenjujejo, da so npr. v ZDA v drugi polo-
vici devetdesetih let te tehnologije prispevale tretjino gospodarske rasti,
čeprav obsegajo manj kot desetino BDP. Hitro narašča tudi menjava in-
formacijsko-telekomunikacijskega sektorja, ki se je v obdobju 1990–2000
povečevala za 13 % letno, celotna blagovna menjava pa povprečno le po
6,5 % letno. 

Ugotavljanje vpliva IKT na rast BDP je metodološko veliko zahtevnejša
naloga od ugotavljanja vpliva drugih visokih tehnologij. Razlog je pred-
vsem v tem, da je le del tega vpliva neposreden, prek razvoja novih izdel-
kov in storitev ter s tem prek rasti sektorja samega. Posredni učinki pa
po sedanjih ocenah dosegajo ali celo presegajo neposredne vplive. Uvaja-
nje in uporaba informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij v številnih
gospodarskih dejavnostih prispeva k njihovi rasti, dvigu produktivnosti
in kakovosti ter s tem pomembno vpliva na konkurenčnost. Nekatere ra-
ziskave, posebno iz sredine devetdesetih let 20. stoletja, so pokazale tudi
na t. i. »produktivnostni paradoks«, ko se velika vlaganja v infrastruktu-
ro IKT niso pokazala v povečani produktivnosti, kar je deloma tudi
posledica problema zajemanja oziroma vrednotenja naložb v IKT. Neka-
teri sektorji so celo poročali o upadanju produktivnosti: posebno tisti, pri
katerih je bila uvedba informacijsko-telekomunikacijske tehnologije us-
merjena predvsem v dvig kakovosti ponujene storitve in ne nujno v večji
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obseg storitev (npr. zavarovalništvo, bančništvo). Po drugi strani pa je po-
vsem očitno, da si brez naložb v IKT sodobne banke sploh ne moremo
predstavljati. 

Informacijsko-telekomunikacijske tehnologije vplivajo tudi na organi-
zacijske spremembe, ki jih njihovo uvajanje po eni strani zahteva in po
drugi omogoča. Številni analitiki zlasti na osnovi mikroekonomskih štu-
dij opozarjajo, da se prav tu skriva največji prispevek informacijsko-tele-
komunikacijskih tehnologij, saj sodobni poslovni procesi, povezovanje v
mreže in način izvajanja poslov brez ustrezne informacijsko-komunika-
cijske podpore ne bi bili mogoči. Tu elektronsko trgovanje predstavlja le
vrh ledene gore, novi poslovni modeli in praksa so pravzaprav področje,
ki ima na produktivnost, konkurenčnost in rast tako na mikro kot posle-
dično na makro ravni največji vpliv. 

Znanost, tehnologija in inovacije
Inovacije, opredeljene kot razvoj, uvedba in ekonomska uporaba novega proi-
zvoda, procesa ali storitve, so eno glavnih vodil gospodarske rasti, saj vpli-
vajo na rast tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni. Na
mikroekonomski ravni inovacije omogočajo podjetjem, da ustrezno od-
govorijo na vse bolj zahtevno povpraševanje in zadržijo svojo prednost
pred konkurenti, tako na domačem kot mednarodnem trgu. Inovacijske
analize v dvanajstih evropskih državah kažejo, da ustvari industrija kar
30 % dohodkov s pomočjo novih oziroma izboljšanih izdelkov, torej kot
rezultat inovacij (OECD, 2001). Prav tako so inovacije pomembne v stori-
tvenem sektorju, v katerem sicer manj inovacij kot v industriji prihaja iz
formalne raziskovalno-razvojne dejavnosti. Vendar so podjetja v storitve-
ni dejavnosti v svojih delovnih procesih in pri ponudbi novih storitev
bolj dinamična pri uporabi novih tehnologij, še zlasti informacijsko-
komunikacijske.

Na makroekonomski ravni OECD ugotavlja prispevek inovacij k dejav-
nikom rasti, kot so kapital, delo in multifaktorska produktivnost. Poseb-
no pomemben je prispevek inovacij k multifaktorski produktivnosti
(MFP), saj se povečana MFP kaže prav v povečani učinkovitosti v uporabi
dela in kapitala, ki je rezultat tehnoloških in netehnoloških inovacij (iz-
boljšan menedžment, organizacijske spremembe ter izboljšani načini
proizvodnje izdelkov in storitev). Analiza stopenj gospodarske rasti v čla-
nicah OECD je pokazala, da je bila gospodarska rast najhitrejša v tistih
državah, ki so uspele najhitreje razviti nove izdelke, procese in storitve
na osnovi novih tehnologij (in ne nujno v tistih, v katerih je do razvoja
novih tehnologij prišlo). Zato je treba poudariti, da je inovacijska sposob-
nost države bolj pomembna kot katerokoli posamezno tehnološko od-
kritje: poleg inventivne sposobnosti je torej bistvenega pomena inovacij-
ska sposobnost, to je sposobnost prenosa in tržne uporabe novega
znanja. To pa za politiko držav na področju spodbujanja gospodarskega
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razvoja pomeni izziv, kako povečati učinkovitost inovacijskega delovanja.
Uspešnost inovacijske dejavnosti je neposredno ali posredno odvisna

od trajnih naložb v R&R, ki jih spremljajo naložbe v proizvodne zmoglji-
vosti, trženje in razvoj človeških virov. Hiter napredek znanosti in tehno-
logije je pomembno vplival na inovacijske dejavnosti, saj je spodbudil
razvoj novih proizvodnih dejavnosti in novih storitev ter prinesel spre-
membe tudi v tradicionalnih gospodarskih dejavnostih. Vpliv znanstve-
nega dela na gospodarstvo pa je tesno odvisen od vsebine (tržno usmer-
jene raziskave in razvoj) ter razvitosti povezav med obema sektorjema.
Analiza je odkrila zanimivo povezanost med povečevanjem izdatkov gos-
podarstva za raziskave in razvoj ter rastjo multifaktorske produktivnosti.
V državah članicah OECD, v katerih so izdatki poslovnega sektorja za
R&R (BERD) v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja najhitreje
rasli, se je tudi MFP povečevala najhitreje (OECD, 2001, 54–55). Vendar
ni bilo tako v vseh državah, v katerih se je BERD povečal: v nekaterih je
prišlo do ravno obratnih gibanj. Ni pomembno le, da pride do povečanja
naložb v R&R, ampak je ključnega pomena, kako se novo znanje trži in
prenaša.

Za inovativna gospodarstva je značilna tudi tesna povezanost med raz-
ličnimi organizacijami inovacijske dejavnosti ter visoka stopnja formalne
in neformalne izmenjave znanj. Učinkoviti nacionalni inovacijski sistemi
kažejo na močno komplementarnost javnega in poslovnega raziskovanja
in razvoja (R&R), na večje eksperimentiranje številnih akterjev ter na
pogosto partnerstvo javnega in zasebnega sektorja pri projektih, ki so
visoke družbene vrednosti, vendar hkrati preveč tvegani za zasebne inve-
stitorje. Za učinkovitost raziskovano-razvojnega in inovacijskega sistema
so ključni naslednji dejavniki:
• močno razširjena in različna raziskovalno-razvojna baza: ne le formal-

ni raziskovalni inštituti, ampak tudi različna mala podjetja ter podjetja
v storitveni dejavnosti so vse pogosteje izvajalci raziskovalno-razvojne
in inovacijske dejavnosti;

• močne in vse tesnejše povezave med znanostjo in gospodarstvom (in-
dicirano tudi z navajanjem akademske literature v prijavah patentov);

• naraščajoče povezovanje med razvojno-raziskovalnimi institucijami
(horizontalne in vertikalne povezave, navzkrižno licenciranje intelek-
tualne lastnine, sodelovanje v raziskavah …);

• naraščajoče mednarodno povezovanje (mednarodne znanstvene mre-
že, posebno med bolj specializiranimi raziskovalnimi skupinami iz
majhnih držav).

Podjetništvo kot dejavnik rasti
Koncept podjetništva se nanaša na podjetne posameznike, ki so priprav-
ljeni prevzeti tveganje in z novimi in inovativnimi idejami ustvarjati nove
izdelke in/ali storitve. Podjetništvo prav tako označuje obnašanje podje-
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tij, ki so lahko tako nova ali stara, majhna ali velika, tehnološko manj
zahtevna ali visokotehnološko intenzivna. Z zornega kota generiranja
gospodarske rasti je podjetništvo pomembno za prenos novih tehnologij
in inovacij v gospodarsko prakso. 

Eden od kazalcev spodbudnega podjetniškega ozračja je dinamika
nastajanja novih podjetij, ki kaže na intenzivno pretvarjanje idej v prak-
so, pa tudi na ukinjanje podjetij, kar opozarja na navzočnost aktivne
konkurence na trgu. Merimo lahko še delež samozaposlenih v nacional-
nem gospodarstvu, delež lastnikov podjetij, delež novonastalih tehnološ-
ko zahtevnih podjetij (high tech start-ups). Empirične raziskave, še
posebno mednarodne primerjave vpliva podjetništva na gospodarsko
rast, so poskušale povezati stopnjo vstopa in izstopa (rate of entry and
exit) s produktivnostjo in rastjo, vendar so raziskovalci ugotovili, da ob-
stoječi način zajemanja podatkov ne omogoča splošnejših sklepov. Pozi-
tivna korelacija je bila na ravni držav OECD ugotovljena med številom
novonastalih podjetij in rastjo bruto domačega proizvoda (BDP), še zlasti
za Nizozemsko, Irsko in ZDA. Do podobnih sklepov o povezanosti pod-
jetniške dejavnosti in gospodarske rasti je prišel tudi projekt GEM (Glo-
bal Entrepreneurship Monitor; Reynolds et.al., 2002), če izključimo drža-
ve, v katerih je kmetijstvo pomemben del izvozne in gospodarske
dejavnosti.

Tako lahko ugotovimo, da je, zlasti v povezavi z drugimi dejavniki,
podjetništvo pomemben dejavnik gospodarske rasti. Zato je pri oblikova-
nju politike, ki naj bi spodbudila gospodarsko rast, nujno usmeriti dovolj
pozornosti na oblikovanje podjetništvu naklonjenega okolja oziroma je
treba odpraviti ovire za ustanavljanje in poslovanje podjetij. Dinamično
podjetništvo bo uspešno prenašalo izsledke raziskovalno-razvojne in
inovacijske dejavnosti v prakso, razvijalo se bo na področju poizvodnje
novih tehnologij in jih uporabljalo pri svojem delovanju. Tako bodo vsi
trije dejavniki povezano prispevali h gospodarski rasti.

Politike spodbujanja gospodarske rasti

Za uveljavitev vsakega od ugotovljenih dejavnikov je bila zelo pomem-
bna tudi ustrezna podporna politika države. V skladu s predvsem tržno
naravnano filozofijo OECD sicer predpostavlja, da je ključni regulator
gospodarskega dogajanja čim bolj prosto delovanje trga, ki prek meha-
nizmov konkurence spodbuja razvoj in uporabo novih tehnologij ter ino-
vacijsko dejavnost. Vendar analiza uspešnih držav pokaže, da del njihove
uspešnosti izvira prav iz prepleta med delovanjem tržnih sil in usmerje-
nim vključevanjem države z njeno gospodarsko politiko.
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Spodbujanje uvajanja informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij
Na področju razvoja in uvajanja informacijsko-telekomunikacijske teh-
nologije je kljub vodilni vlogi zasebnega sektorja zelo pomembna tudi
strategija države. Posebno pomembna je vloga države pri spodbujanju
uporabe novih tehnologij. Država s širjenjem ustreznih in cenovno ugod-
nih telekomunikacij in poceni dostopa do interneta spodbuja uporabo
informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij pri potrošnikih in v gospo-
dinjstvih. Za mala podjetja so razvili posebne sheme pomoči pri uvajanju
IKT ter izobraževalne programe za njihovo uporabo. Za hitro difuzijo IKT
sta zelo pomembna poznavanje teh tehnologij in usposobljenost za njiho-
vo uporabo, zato je treba temu ustrezno oblikovati izobraževalne progra-
me. Izobraževanje za uporabo novih tehnologij (računalniško opismenje-
vanje) mora biti sestavni del formalnega izobraževalnega procesa,
izobraziti pa je treba tudi že zaposlene in učitelje (za podajanje vsebine
in za nove metode učenja s pomočjo IKT). 

Najbolj neposredno vlogo pri promoviranju uporabe IKT lahko država
odigra takrat, ko bo omenjeno tehnologijo uporabljala tudi sama: gre za
različne projekte e-vlade oziroma e-uprave, pri katerih se storitve držav-
ne administracije za fizične in pravne osebe prenašajo na medmrežje. To
se je tudi v državah članicah pokazalo kot najuspešnejša spodbuda pri
uvajanju novih tehnologij: možnosti, da lahko dobimo uradne informaci-
je, prijavimo in plačujemo davke in druge dajatve ter opravljamo državne
nakupe prek medmrežja bodo marsikatero podjetje in/ali posameznika
spodbudile k investiciji v novo tehnologijo.

Državna strategija spodbujanja uporabe IKT ima še eno pomembno
nalogo: pri uvajanju novih tehnologij je mogoče, da bo nastala ločnica
med tistimi prebivalci, ki imajo dostop do interneta in znanje za njegovo
uporabo, ter tistimi, ki jim ne stopnja izobrazbe ne ekonomski položaj ne
omogočata, da bi se dejavno vključili v novo tehnološko paradigmo. Na-
loga države je, da zavestno zmanjšuje ta digitalni razkorak in tudi depri-
vilegiranim skupinam omogoča dostop do novih tehnologij in njihovo
uporabo (pomen javnih točk za internet).

Hiter razvoj in široka uporaba IKT zahteva tudi sprotno in kreativno
prilagajanje zakonodaje vedno novim načinom uporabe: elektronsko
poslovanje, delo in učenje na daljavo, vprašanje varnosti in zaščita zaseb-
nosti. Neustrezno ali počasno prilagajanje zakonodajnih in regulativnih
predpisov lahko predstavlja veliko oviro za hitrejšo difuzijo informacij-
sko-telekomunikacijske tehnologije. 

Inovacijska in raziskovalno-razvojna politika
Na učinkovitost inovacijskega delovanja poleg makroekonomskih okoliš-
čin, ki zagotavljajo stabilne pogoje poslovanja (tudi konkurence!), dostop
do financ in zaščito intelektualne lastnine, pomembno vpliva tudi vladna
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raziskovalna in tehnološka politika. Stopnja in narava podpore razisko-
valni in razvojni dejavnosti ter stopnja povezanosti in obseg prenosa zna-
nja v nacionalnem inovacijskem sistemu sta tisti področji, na kateri lah-
ko vladna politika pomembno vpliva in tako opredeli učinkovit okvir za
inovacije. OECD svetuje svojim članicam, naj z ustreznimi ukrepi deluje-
jo v smeri povečane učinkovitosti raziskav in razvoja, predvsem v smeri
komplementarnosti javnih in zasebnih naložb v R&R. Države bi morale s
finančnimi mehanizmi (davčne stimulacije) spodbujati zasebni sektor k
večjim naložbam v raziskovanje in razvoj, izboljšati možnosti za komer-
cialno širjenje rezultatov raziskovalnega dela v javnem sektorju, več
pozornosti bi morale nameniti malim podjetjem in jim omogočiti povezo-
vanje v interesne mreže, povečati bi morale fleksibilnost javnih naložb v
raziskovanje in razvoj ter podpirati mednarodno sodelovanje na tem
področju. 

Za večji izkoristek raziskav, ki jih opravlja javni raziskovalni sektor,
OECD predlaga preoblikovanje/restrukturiranje javnih raziskovalnih
institucij in univerz (podpora sodelovanju z gospodarstvom, zaščita inte-
lektualne lastnine, tehnološke pisarne itd.), posvečanje večje pozornosti
mehanizmom za prenos znanja iz javnega v zasebni sektor, večjo upora-
bo konkurenčnih instrumentov za financiranje raziskovalnega dela (pro-
jektno financiranje namesto institucionalne podpore), izboljšavo evalva-
cijskega procesa za raziskovanje in razvoj, ki ju financirajo iz javnih
sredstev (znanstvena kakovost in družbenoekonomski vpliv rezultatov),
ter poudarek na mobilnosti raziskovalcev znotraj sektorjev in med njimi.
V zadnjih letih tako uvajajo različne mehanizme, prek katerih naj bi rea-
lizirali tovrstno državno politiko, analitiki pa se ukvarjajo z razvojem
novih kazalcev, s katerimi bi čim bolj natančno ugotavljali in merili nji-
hovo učinkovitost.1

Ne glede na to, da tako kot nove teorije rasti tudi OECD spodbuja
države k dejavni vlogi na področju raziskovalno-razvojne in inovacijske
politike, pa je še vedno močno poudarjen pomen tržne konkurence kot
najbolj neposredne spodbude (in prisile), ki vpliva na aktivno inoviranje
v podjetjih (OECD, 2002 STI). S tem v zvezi se odpira posebno vprašanje
o konfliktnosti oziroma komplementarnosti konkurence in sodelovanja,
saj zlasti na področju visokih tehnologij opažamo naraščanje različnih
oblik sodelovanja med podjetji prav na področju R&R in inovacij. Dejs-
tvo je, da sodobna znanost zahteva ogromno sredstev, prinaša velika tve-
ganja, hkrati pa trg hoče hitre rezultate. Zato podjetja sklepajo pogodbe o
skupnih naložbah v raziskovanje in razvoj, o razvoju skupnih standardov,
navzkrižnem licenciranju (cross-licensing), delitvi ali povezovanju paten-
ta(ov) in vstopajo v strateške tehnološke povezave, ki lahko zajemajo vse
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prej naštete oblike. Táko delovanje podjetij lahko vodi v zmanjševanje
konkurence na trgu, zato morajo biti vlade pozorne na zlorabo oziroma
vplive takega sodelovanja na tržna gibanja, cene in obseg proizvodnje,
hkrati pa morajo spodbujati inoviranje in ustvarjanje novih trgov. Tako
sta lahko sodelovanje in konkurenca komplementarni spodbudi inovaci-
jam (OECD, 2002 STI, str. 150).

Spodbujanje podjetništva
S svojimi posrednimi in neposrednimi ukrepi lahko država pomembno
vpliva na podjetniško okolje in na pogoje, v katerih delujejo podjetniki.
Politika spodbujanja podjetništva mora biti prilagojena nacionalnim
razmeram in mora zagotavljati pravilno ravnotežje med spodbujanjem
malih, srednjih in velikih podjetij. Med ključnimi področji, na katera bi
se morala osredotočiti država, OECD predlaga naslednja:
• Omogočanje vstopa na trg in izstopa z njega: tako dinamika nastajanja

novih podjetij kot njihovega ukinjanja sta pomembna elementa dina-
mičnega podjetništva; na vstop lahko država vpliva s poenostavljenim
postopkom za ustanovitev podjetja (znano pod »one-stop-shop«, kar
pomeni, da lahko podjetnik vse potrebne dokumente za ustanovitev
podjetja pridobi in uredi na enem kraju), s hitrostjo postopka (pri 
čemer so pomembni tudi predpisi na področju pridobivanja različnih
dovoljenj, od tistih, vezanih na opravljanje dejavnosti, do tistih, ki se
nanašajo na izgradnjo proizvodnih/poslovnih prostorov). Za učinkovi-
to zapiranje neuspešnih podjetij je potrebna dobra stečajna zakonoda-
ja, ki mora biti naravnana tako, da podjetnika ne spremlja stigma
neuspeha in da mu daje možnost za vnovičen poizkus.

• Razširitev dostopa do financ: za marsikaterega potencialnega pod-
jetnika predstavlja zagotovitev začetnih finančnih sredstev velik prob-
lem, saj klasični sistem bančnega financiranja ni podjetniško narav-
nan. Skladi tveganega kapitala z lastninskim deležem v novem
podjetju so se pokazali kot zelo pomemben spodbujevalec za nova ma-
la, posebno tehnološko zelo zahtevna podjetja. Država mora svojo
pravno in davčno regulativo ustrezno prilagoditi, da bo spodbudila ste-
kanje zasebnih sredstev v take sklade, hkrati pa bo zapolnila finančne
primanjkljaje na tistih področjih, ki za zasebni kapital niso dovolj
zanimiva. K podjetništvu prispeva tudi razvoj sekundarnega delniške-
ga trga.

• Nagrajevanje podjetništva: analize kažejo, da je podjetništvo posebno
uspešno v okoljih, ki spodbujajo in nagrajujejo tveganje. Predvsem na
področju davčne zakonodaje mora biti država previdna, da s svojimi
posegi ne bo preveč posegala v poslovanje malih podjetij, še zlasti tam,
kjer je lastnik tudi sam zaposlen v svojem podjetju (tako lahko plača
davek kot pravna in kot fizična oseba). Enako velja tudi za davčno in
pravno obravnavanje nagrajevanja v obliki pridobivanja delnic (stock
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options), ki je lahko pomemben element pri spodbujanju podjetništva
med zaposlenimi. 

• Mobilizacija človeških virov: neučinkovita uporaba človeških virov je
tako ekonomska kot družbena škoda. Zato mora država s spodbudami
vplivati na to, da se bo za podjetništvo odločalo več ljudi, še zlasti
žensk, ki so med podjetniki podpovprečno zastopane. Zelo pomem-
bno je razvijanje podjetniške kulture ter spodbujanje vseživljenskega
izobraževanja za podjetništvo.

• Zagotavljanje ustreznih, učinkovitih in kakovostnih vladnih progra-
mov lahko pomembno prispeva k tržnemu spodbujanju podjetništva.
Programi so lahko zelo različni, in sicer glede na specifične razmere v
posamezni državi, nujno pa je, da država zagotovi redno evalvacijo
izvajanja programov in ocenjuje učinke, ki jih ima vsak od programov.
Tako je mogoče pravočasno odpraviti nerelevantne programe ali posa-
mezne pomanjkljivosti znotraj njih (npr. pretirana birokracija, neza-
dostno utemeljeni uporabniki).

Dejavniki gospodarske rasti in tranzicijske države

Gornji prikaz se je osredotočil na izvlečke projekta OECD, vendar tudi v
drugih dokumentih in analizah dejavnikov gospodarske rasti v razvitih
državah izstopajo podobne ugotovitve. Dejavniki rasti, značilni za razvite
države v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, so za načrtovanje razvojne
strategije manj razvitih držav in držav v tranziciji zelo pomembni. Če
bodo hotele uspešno dohitevati razvite in se približati vodilnim, bodo
morale države zamudnice prav na teh področjih zagotoviti celovito in
usklajeno politiko ter vsaj enako stopnjo naložb v razvoj ključnih dejav-
nikov. 

Analiza usmeritev v državah v tranziciji (vključno s Slovenijo) pokaže,
da se je v zadnjem desetletju ekonomska politika s temi dejavniki prema-
lo ukvarjala in jih ni obravnavala kot osrednjih elementov gospodarskega
razvoja (Bučar in Stare, 2003a). Še zlasti kritično je področje nacionalne-
ga inovacijskega sistema in izgradnje stimulativnega okolja za podjetniš-
tvo. Ozko pojmovanje inovacij v tranzicijskih državah kot izključno teh-
ničnih inovacij, ki so rezultat zgolj raziskovalne dejavnosti in z njo tesno
povezanega tehnološkega razvoja, neposredno vpliva na prav tako ozko
razumevanje inovacijske politike, njen domet, pa tudi mehanizme in
instrumente, ki jih države oblikujejo za spodbujanje inovacijske dejavno-
sti (Stare, Bučar, 2002).

V tranzicijskih državah le izjemoma naletimo na analize vpliva inova-
cijske dejavnosti na konkurenčnost posameznega podjetja, še redkeje pa
na analize njenega vpliva na konkurenčnost gospodarstva v celoti (Rado-
ševič, 2002). Očitno se tudi tu kaže nerazumevanje inovacij in inovacij-
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skega delovanja kot enega izmed bistvenih elementov za oblikovanje
konkurenčne sposobnosti podjetja/gospodarstva znotraj ekonomske
stroke, pa tudi širše. Z inovacijami in inovacijsko politiko se ukvarja le
malo raziskovalcev in državnih uradnikov, ki jim očitno ne uspe pritegni-
ti dovolj pozornosti poglavitnih načrtovalcev in tvorcev ekonomske poli-
tike. Zato inovacijska politika ni v ospredju, temveč je le skromen obrob-
ni element gospodarske politike. Ta obrobnost inovacijske politike in
podcenjujoč odnos do prispevka, ki ga lahko ima k razvojni politiki, sodi
med ovire za učinkovitejšo inovacijsko (razvojno) politiko. Prav tako je
pri oblikovanju inovacijske politike, ki je hkrati razvojna politika, nujno
upoštevati tudi omejitve okolja, ki vplivajo na uresničitev ciljev. Če se teh
omejitev pri snovanju inovacijske politike zavedamo, lahko v politiko že
v izhodišču vgradimo ustrezne elemente za (postopno) odpravo teh ome-
jitev. S tem oblikujemo tudi razmere za bolj uspešno politiko. 

Temeljni cilj inovacijske politike v razvitih državah je prispevati k več-
ji konkurenčnosti podjetij in s tem k večji nacionalni konkurenčnosti.
Slednja posledično vodi k večji tržni uspešnosti, ta pa k boljšemu eko-
nomskemu položaju posameznega nacionalnega gospodarstva in s tem
celotne družbe. Tudi za države v tranziciji velja ta temeljni cilj, ki pa ga
je nujno še razširiti. Z aktivno inovacijsko politiko, ki bo vsem subjek-
tom pomagala hitreje uvajati sodobne tehnologije in znanje, bo država
zagotovila temelje za dohitevanje razvitega okolja. Prav dohitevanje in
vključevanje v to okolje na čim bolj enakopravni ravni je eden poglavit-
nih izzivov tranzicije. (Bučar in Stare, 2003b)

Ugotavljamo, da so že sami cilji inovacijske politike v tranzicijskih
državah širši, hkrati pa se taka politika udejanja v okolju, ki ni naklonje-
no inoviranju, saj nedolgo nazaj inovativnost in s tem drugačnost nista
bili družbeno in politično zaželeni. V razmerah omejene konkurence ino-
viranje tudi za uspešnost in konkurenčnost podjetja ni bilo bistvenega
pomena. Kot v svojih delih pogosto opozarja Mulej (med drugim tudi
Mulej, 2003), gre pri uvajanju inovacijske dejavnosti v državah v tranzici-
ji pravzaprav za premik od tako imenovane »tradicionalne družbe«, v
kateri prevladujeta rutinerstvo in inercija, v družbo, ki zahteva podjet-
nost, inovativnost, pripravljenost za nenehne spremembe. Tak premik ni
ne preprost ne hiter, z dobro začrtano inovacijsko politiko pa ga lahko
dejavno pospešimo.

Pomembno sporočilo analize OECD je tudi dejstvo, da ima razvojna
strategija v politiki razvitih držav aktivno mesto, ki kljub tržno vodene-
mu gospodarstvu vpliva na dejanski uspeh posameznega nacionalnega
gospodarstva. Dejavna vloga države pri spodbujanju inovacijske dejavno-
sti in podjetništva je pričakovana in potrebna, tako takrat, ko govorimo o
široko pojmovanem inovacijskem sistemu, kot takrat, kadar imamo v
mislih njegovo ožjo različico. Pričakovati, da se bo poslovni svet čez noč
začel inovativno vesti samo zaradi pritiska tržnih sil, je nemogoče. Prav
tako tudi izolirani ukrepi (ne glede na višino finančne podpore), ki spod-
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bujajo inovacije, ne bodo prinesli pričakovanih rezultatov v okolju, ki ne
bo zahtevalo inovativnega obnašanja. Zato se mora država v tranziciji,
katere ambicija je dohitevanje razvitih, še odločneje lotiti oblikovanja
inovacijske politike na obeh ravneh, na širši družbenoekonomski in na
konkretni vzpostavitvi mehanizmov in institucij, ter celovito in dosledno
skrbeti za njeno učinkovito in uspešno delovanje. To je za države v tran-
ziciji pomemben napotek.
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Dr. Lojze Sočan, mag. Peter Medica
PRIMERJALNA RAZVOJNA ANALIZA ZA SEDEM SKUPIN
DRŽAV S POUDARKOM NA DRŽAVAH CEB IN SLOVENIJI

Primerjalna razvojna analiza temelji na štirih temeljnih področjih razvoj-
nih kazalcev. Tri področja zajemajo:
• prilagojenost posameznih držav sedanjemu globalnemu razvojnemu

okolju odprtosti in konkurenčnosti (grafikoni področja 1),
• stopnjo razvojnega konsenza med družbenimi partnerji znotraj posa-

meznih držav (grafikoni področja 2) ter 
• obstoječe razvojne potenciale (grafikoni področja 3).

Našteta področja kazalcev veljajo za neodvisne spremenljivke. Četrto
področje pa zajema kazalce o doseženih razvojnih rezultatih (grafikoni
področja 4) in velja za odvisno spremenljivko.

Primerjava za sedem skupin držav, ZDA in Rusijo je bila narejena z
uporabo metode standardizacije osnovnih kazalcev s standardnim odklo-
nom, pri katerih smo predpostavljali linearen (pozitiven ali negativen)
vpliv osnovnih kazalcev. Vrednosti osnovnih kazalcev za posamezne
države so standardizirani po formuli:
• standardizirana vrednost = (y – y–) / σ pri kazalcih s pozitivnim vpli-

vom na rezultat in
• standardizirana vrednost = (y– – y) / σ pri kazalcih z negativnim vpli-

vom na rezultat,

pri čemer je y vrednost osnovnega kazalca za posamezno državo, y– arit-
metična sredina vseh vrednosti osnovnega kazalca in σ standardni od-
klon. Vsi izpeljani in korenski kazalci so nato izračunani kot aritmetične
sredine kazalcev, iz katerih so izpeljani.

1. Sistem, makroekonomsko okolje in trg 
(glej grafikon 1. System, Macroeconomic Environment and Market 

za povzetkom v angleščini)

To področje zajema značilne kazalce sedanjega globalnega razvojnega
okolja, ki ga je za reguliranje globalne ekonomije uveljavil najbolj razviti
svet. Najpogosteje ga imenujemo okolje naraščajoče odprtosti in konku-
renčnosti. Za njegovo uveljavitev si prizadeva predvsem WTO, hkrati pa
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na osnovnih značilnostih odprtosti in konkurenčnosti temelji tudi notra-
nji trg EU. Temeljne pogoje za sodobno globalno tehnološko, družbeno in
ekonomsko ureditev so v procesu pogajanj o vstopu v EU večinoma spre-
jele tudi države pristopnice, saj je to pogoj za normalno komuniciranje in
delo bodočih novih članic v gospodarstvu in družbi EU. 

Osnovna ugotovitev tega področja kazalcev je naslednja: Visoko razvi-
te evropske države konsenza so razred zase in kot sistemsko, makroeko-
nomsko in tržno najbolj odprte in urejene sodobne države izrazito odsto-
pajo od vseh drugih skupin držav. Lahko bi dodali, da so države CEB v
preteklem desetletju naredile velik korak naprej, saj so se od izrazite gos-
podarske in družbene izoliranosti v socializmu, kar je najmanj veljalo za
Slovenijo, prebile do položaja, v katerem po omenjenih kriterijih prese-
gajo dosežke večine držav v razvoju. 

1.1 Sistem 
(grafikon 2)

Primerjalno ovrednotenje sistema zajema ocene več mednarodnih institu-
cij in vključuje politični, pravni in ekonomski sistem ter odnos do okolja.

Države pristopnice in Slovenija so v preteklem desetletju dosegle
izredno pomemben premik od trde avtokracije (kar je za Slovenijo veljalo
nekaj manj) v demokracijo. To je pomenilo vzpostavitev ustreznih insti-
tucij in je zagotovilo procese, ki so omogočili izražanje politične volje po-
sameznikov, skupin in manjšin. Državljanom je bila zagotovljena izbira
voditeljev in oporekanje njihovim odločitvam ter postopno zagotavljanje
političnih in civilnih svoboščin. Države na prehodu so se tako uvrstile za
razvitim svetom, kjer glede na kakovost političnega sistema izrazito vodi-
jo družbe konsenza, in pred večino držav v razvoju. Kakovost političnega
sistema držav pristopnic se giblje znotraj dveh tretjin zajetih držav, pri
čemer sta Estonija in Madžarska malo nad povprečjem, Slovenija in Češ-
ka malo pod njim, niže pa sta uvrščeni Slovaška in Poljska. 

Obstoječi politični sistem držav pristopnic je v primerjavi z dejanskim
funkcioniranjem formalno uvrščen više; to se kaže tako v dominantni
vlogi političnih struktur in države v odnosu do drugih družbenih part-
nerjev, in to ne le pri pomembnih političnih in družbenih, ampak tudi pri
gospodarskih in razvojnih odločitvah. Za večino teh držav je značilen
velik delež državne, to je »politične oziroma strankarske lastnine«, kar je
še zlasti kritično v Sloveniji. To pomeni veliko oviro za normalen pritok
neposrednih tujih naložb, ustvarja pogoje za politično kadrovanje me-
nedžmenta in nadzornih svetov, ki ima prednost pred strokovnim, veliko
nepreglednost pri javnih razpisih ter s tem pomembne vzroke za zavira-
nje gospodarstva pri njegovi tehnološki in razvojni revitalizaciji in vklju-
čevanju v globalno organiziranje poslovanja podjetij.
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Države konsenza še bolj kot pri političnem sistemu izstopajo po ureje-
nosti svojih držav in družb na področju pravnega sistema, tako po kako-
vosti pravne države kot pri poslovni in osebni varnosti. Homogen in
kakovosten pravni sistem v družbah konsenza presega vse druge skupi-
ne zajetih držav. Pri oceni pravnega sistema so države srednje Evrope in
Baltika (EBRD jih imenuje CEB) uvrščene za tremi skupinami držav EU
in za razvitejšimi azijskimi tigri ter pred obema skupinama držav v razvo-
ju. To je brez dvoma rezultat intenzivnega vztrajanja EU ter velikih priza-
devanj držav samih, da bi svoj pravni sistem prilagodile normam EU. 

Seveda sprejete pravne norme še ne pomenijo vedno tudi ustrezne
pravne države ter ustrezne poslovne in osebne pravne varnosti. To npr.
potrjujejo podatki EBRD (EBRD, Transition Report 2002), iz katerih je
razvidno, da je plačilna disciplina držav na prehodu bistveno boljša v
državah z nižjo ravnijo demokracije in slabša pri tistih z višjo. Slovenija
npr. sodi za Madžarsko in Hrvaško ter pred Ukrajino in Poljsko v sam
vrh plačilne nediscipline vseh držav na prehodu. Ob dejstvu, da Sloveni-
ja v celotnem procesu tranzicije in privatizacije ni »uspela« spraviti za
zapahe niti enega resnega poslovnega kriminalca (EBRD npr. ocenjuje
stopnjo korupcije v Sloveniji na ravni okrog 2 % BDP letno: EBRD, 2002),
je to zelo slaba identiteta operativnosti pravnega sistema naše države
pred njeno vključitvijo v EU. 

Ocena sprejetih norm in dejanskega obnašanja politike in gospodars-
tva na področju ekonomskega sistema uvršča Slovenijo celo zunaj ravni
dveh tretjin zajetih držav znotraj analiziranih sedmih skupin držav. Če-
prav je Slovenija že v prejšnji državi dosegla prehod iz gospodarske, in
delno tudi družbene izoliranosti, v preteklem desetletju ni uspela temelji-
teje prilagoditi svojega ekonomskega sistema in realnega obnašanja
Evropski uniji oziroma globalnemu sistemu odprtosti in konkurenčnosti.
Zato na tem področju zaostaja tudi za večino držav CEB, razen za Polj-
sko. Nadpovprečen je sicer njen delež izvoza in uvoza v BDP, hkrati pa je
rast njenega izvoza v zadnjega pol desetletja na povprečju te skupine
(okrog 40 %) in znatno zaostaja npr. za Češko (nad 50 %) in Madžarsko, ki
je v tem obdobju svoj izvoz povečala za dve tretjini. Negativen odnos Slo-
venije do globalizacije se zlasti kaže v prenizkem deležu (samo okrog ene
polovice) gospodarskega potenciala – to je podjetij, ki so posodobljena in
vključena v globalne mreže poslovanja, v zanemarljivem vključevanju
neposrednih tujih naložb v hitrejšo izgradnjo materialne infrastrukture,
zlasti prometne in energetske, v daleč premajhnem deležu (okrog 2 %
BDP letno) tujih vhodnih neposrednih naložb pri tehnološki in razvojni
prenovi večjega dela naših podjetij, še zlasti pa pri nenormalno visokem
deležu sive ekonomije v Sloveniji; le-ta dosega približno 20 % BDP
(Kukar, 1995) in finančno obremenjuje vire proračuna, napihuje dejan-
sko brezposelnost in onemogoča resnejše zmanjšanje socialnih transfer-
jev države ter hkrati prispeva k civilizacijski nekredibilnosti države.

Na področju sistemskega odnosa in realne urejenosti okolja, ki bi mo-
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ralo prehajati od stroškovne obremenitve v razvojno prednost družbe, še
posebno za množično uvajanje programov z vrhunskimi tehnologijami,
je skupina držav CEB na robu najmanj uspešnih južnoevropskih držav
članic EU, znova pa izredno pozitivno izstopajo države konsenza. Slove-
nija je zunaj dveh tretjin okoljsko urejenih analiziranih držav. Njen polo-
žaj je boljši na področju sprejetih norm, čeprav so izpogajani odlogi z EU
predolgi, kritično nizko pa je stanje na področju onesnaženja voda in
podtalnice (UMAR, 2003) in na področju ozaveščenosti o pomenu okolja
za razvoj. Dejstvo, da ima Slovenija med vsemi državami na prehodu naj-
bolj energetsko intenzivne industrijske in druge gospodarske programe,
govori samo zase; tako za okolje kot za kapital, porabljen za energetiko
(EBRD 2002).

Sklenemo lahko, da je Slovenija osnove svojega sistema zadovoljivo
prilagodila normam EU, hkrati pa mednarodne primerjave pokažejo, da
je na marsikaterem področju še razmeroma neurejena država.

1.2 Makroekonomsko okolje 
(grafikon 3)

Razlike med primerjanimi sedmimi skupinami držav so relativno majh-
ne, kar kaže na izredno veliko moč sodobnega tehnološkega razvoja ter
visoko razvitega sveta in njegovih institucij (WTO, WB, IMF) pri uvajanju
globalizacije. Med temeljne kazalce za določanje zdravega makroeko-
nomskega okolja štejemo predvsem tiste, ki določajo konvergenčno oko-
lje EU pri uvajanju evra: stopnjo inflacije, ceno in razpoložljivost kapita-
la, zadolženost države, proračunski presežek ali primanjkljaj, pa tudi
razmerje med plačami in produktivnostjo, med deviznimi rezervami in
skupnim dolgom ter izvozno-uvozno bilanco. Najbolj urejeno makroeko-
nomsko okolje imajo države konsenza in večina azijskih tigrov, ki jim
položaj popravlja predvsem ustrezno razmerje med majhno zadolženost-
jo in velikimi deviznimi rezervami. Večina držav CEB se je prebila blizu
drugih držav EU, praviloma celo nad južnoevropske države.

Zaskrbljuje dejstvo, da je bila gospodarska rast držav CEB v drugi
polovici devetdesetih let 20. stoletja in v začetku tega desetletja ob prila-
goditvi sistema in makroekonomskih pogojev Evropski uniji z manj kot
4-odstotno letno gospodarsko rastjo bistveno prenizka, da bi bilo v času
ene do dveh generacij mogoče resnejše razvojno dohitevanje EU. To se
dogaja kljub nezanemarljivi pomoči EU in tudi ob nenehnem naraščanju
neposrednih tujih naložb v te države, ki so od nekaj milijard ameriških
dolarjev v začetku devetdesetih let narasle do skoraj dvajsetih milijard
letno v zadnjih štirih letih (EBRD 2002, str. 46). To potrjuje predhodno
ugotovitev, da te države nujno potrebujejo nove razvojne vzvode za
upravljanje družbe in vodenje gospodarstva, ki bi prispevali h krepitvi
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potencialov in hitrejši tehnološko-inovacijski prenovi gospodarstev.
Večina držav iz skupine CEB najbolj zaostaja za članicami EU, pa tudi

za večino držav iz drugih skupin, na področju inflacije in splošne gospo-
darske stabilnosti. Za zmanjšanje tega zaostanka bodo morale doseči bis-
tveno izboljšanje na treh ključnih področjih: 
• še naprej bodo morale zniževati zgodovinsko pogojena nesorazmerja

med stroški, cenami in valutami iz časa socializma, medtem ko je veči-
na azijskih tigrov investirala v pogojih svetovnih cen in stroškov ener-
gije, kapitala, nizke javne porabe ter visokega varčevanja;

• bistveno bodo morale urediti svoje javne finance, saj večina držav ne
le presega dovoljeno raven proračunskega deficita, ampak z bistveno
previsokim deležem javnih financ v BDP, predvsem s previsokimi
plačami, socialnimi in subvencijskimi transferji ter predragimi in ne-
kakovostnimi storitvami ustvarja trajne inflacijske pritiske na izvozno
in celotno gospodarstvo;

• omejiti bodo morale zadolževanje ter znatno povečati varčevanje.

Države CEB imajo razmeroma ustrezno razmerje med plačami in pro-
duktivnostjo, vendar predvsem zaradi nizkih plač v gospodarstvu. Tega
razmerja ne bodo mogle vzdrževati, če ne bodo hitreje uvajale tehnološ-
kih programov z bistveno višjo dodano vrednostjo. Tu sta v najboljšem
položaju Madžarska in Estonija, v najbolj kritičnem pa Slovenija in Polj-
ska. Večina držav bo morala izboljšati razpoložljivost cenejšega kapitala
ter znanje bank in zavarovalnic, kar bo omogočilo uspešno spremljanje
izvoznikov na globalnem trgu ter motiviranje za inovacije v gospodarstvu
in celotni družbi. To bo tudi osnova za postopno izboljšanje izvozno-
uvozne bilance teh držav.

1.3 Globalizacija 
(grafikon 4)

Grafikon globalizacije zajema vključenost gospodarstva neke države v
globalne mreže poslovanja ter stopnjo protekcionizma, kot so kvantita-
tivni ukrepi, kontrole cen, netransparentna javna naročila, pa vse do
sprejemanja globalne konkurence kot osnove za zdravo poslovno okolje
ter za nujno razvojno prenovo, posledica česar je večji pritok neposred-
nih tujih naložb in sodobnih tehnologij, kar praviloma uspešno zagotav-
ljajo prav tuji strateški partnerji. Tudi na tem področju družbe konsenza
odločilno odstopajo od drugih visoko razvitih držav, države CEB, razen
Estonije, pa se uvrščajo med manj uspešne partnerje globalizacije. 

Grafikon jasno kaže, da so se države konsenza politično in družbeno
zavestno odločile za proces velike odprtosti svojih gospodarstev, in to z
jasno predpostavko, da bodo pri sodobnem razvoju na eni strani podjet-
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jem zagotavljale vrhunsko kakovost uvoženih izdelkov, storitev, znanj in
tehnologij po konkurenčnih svetovnih cenah, obenem pa svojih gospo-
darstev ne bodo obremenjevale z notranjimi inflacijskimi pritiski, še zla-
sti ne z nadpovprečno ravnijo cen domačih storitev ter z neučinkovito
javno upravo. Razen pri družbah konsenza so razlike med državami zno-
traj analiziranih skupin razmeroma velike, tako pri uvajanju različnih
količinskih omejitev in ukrepov kot pri konroli cen in preglednosti jav-
nih naročil. 

Slovenija je med primerjanimi državami razmeroma nizko. Bistveni
razlogi za tako oceno so predvsem v premajhnem deležu njenega gospo-
darskega potenciala (manj kot polovico), ki se je sposoben uspešno inte-
grirati v globalno gospodarstvo, v občutnem stroškovnem in inflatornem
pritisku javnega in nemenjalnega sektorja na izvozno konkurenčnost
gospodarstva ter v razvojni politiki države, ki ne vključuje domačih in
tujih strateških partnerjev v pospešeno tehnološko-inovacijsko in razvoj-
no prenovo pretežnega dela gospodarstva. Brez intenzivnih prizadevanj
za odpravo teh problemov se Slovenija kot celota ne bo uspešno integri-
rala v globalno gospodarstvo ter tega procesa ne bo mogla izkoristiti za
hitrejšo rast produktivnosti in učinkovitosti, dodane vrednosti in stan-
darda prebivalstva.

2. KONSENZ 
(glej grafikon B – 2. Consensus za povzetkom v angleščini)

Konsenz je razvojni sporazum družbenih partnerjev o pomembnih raz-
vojnih vprašanjih ter o politikah in razvojnih vzvodih za njihovo uresni-
čevanje. Grafikon ponazarja različne oblike in različno vsebino konsen-
za, ki ga v praksi dosegajo države oziroma skupine držav na različnih
stopnjah gospodarske in družbene razvitosti. Korenski kazalec konsenza
izhaja iz naslednjih skupinskih kazalcev: razvojno okolje, socialna kohe-
zija, finančna razvojna prizadevanja in razvojna sposobnost političnega
menedžmenta.

Prva oblika predstavlja avtokratični konsenz, ki je značilen za skoraj
vse azijske tigre na začetni stopnji njihovega intenzivnega razvoja. V tej
obliki konsenza vse ključne politične in razvojne odločitve praviloma
sprejema avtokratična vladajoča elita, vendar pogosto ob upoštevanju
znanja in svetovanja vrhunske stroke. Zato je konsenz tako rekoč vsiljen,
saj drugi družbeni partnerji nimajo ne pravice ne možnosti za sodelova-
nje pri sprejemanju odločitev. S prehodom na višjo stopnjo razvitosti pa
ti režimi postopno uvajajo elemente sodobne demokracije. 

Naslednja oblika konsenza je značilna predvsem za razvitejše družbe
na prehodu oziroma za večino držav pristopnic. Za te, tako imenovane
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nove demokracije je značilna odločilna vloga politične elite – strank, vla-
de in parlamenta pri sprejemanju najpomembnejših razvojnih odločitev.
Taka oblika konsenza izhaja iz temeljne odgovornosti političnih elit za
uveljavitev teh družb in njihovih gospodarstev v novem političnem in
gospodarskem sistemu odprtosti in konkurenčnosti. Bolj kot se te družbe
razvijajo in demokratizirajo ter vstopajo v EU, bolj postaja tak način
sprejemanja temeljnih odločitev v ožjem krogu vodilne koalicije škodljiv,
saj niti opozicija, še manj pa družbeni partnerji nimajo nobenih resnejših
možnosti za sodelovanje in soodgovornost pri sprejemanju odločitev, ki
so pomembne za državo kot celoto. Še zlasti je taka oblika odrivanja dru-
gih družbenih partnerjev škodljiva pri sprejemanju razvojnega sporazu-
ma, ki temelji na izoblikovanju jasne vizije razvoja in temeljnih strateških
ciljev, kar bi omogočilo prehod teh držav v gospodarstvo in družbo zna-
nja. 

Tretja oblika konsenza je značilna za visoko razvite države, za t. i.
družbe blaginje. Vladajoče elite teh držav ne morejo spregledati močnega
gospodarstva, praviloma organiziranega dela in njegovih sindikatov, pa
tudi ne uveljavljenih institucij civilne družbe. Vendar so za to obliko kon-
senza značilni praviloma antagonistični, pogosto tudi nasprotni razredni
interesi. Država si prizadeva za čim višje davke, za uspešno delovanje
države in tudi za zagotovitev visoke socialne varnosti, kapital si prizade-
va za čim višji dobiček, organizirano delo pa za čim višje plače zaposle-
nih. Civilna družba in njene institucije se vse bolj otresajo strankarskih
kriterijev in vse bolj prispevajo k objektivnim, strokovno utemeljenim
rešitvam. Kljub praviloma nasprotujočim si interesom družbenih part-
nerjev intenzivnih potrošniških družb je za to vrsto krhkega konsenza
vendarle značilna sposobnost sprejemanja še ustreznih kompromisov v
korist razvoja celotne družbe.

Četrta oblika najtrdnejšega konsenza se uveljavlja v manjših, visoko
razvitih državah srednje in severne Evrope, v tako imenovanih družbah
konsenza, kot se pogosto imenujejo tudi same. Postopno se zmanjšujejo
ali celo izginjajo nasprotujoči si interesi družbenih partnerjev, ki pogosto
zagovarjajo ključne družbene in razvojne interese države oziroma stojijo
za njimi. Tako je kapital v teh družbah vse bolj prepričan, da sta konku-
renčnost in razvojna varnost podjetja odločilno odvisni od vrhunske
usposobljenosti celotnega kolektiva in ne predvsem od nižjih plač zapo-
slenih, zato gospodarstvo vse več vlaga v znanje in usposabljanje. Tudi
delojemalcem je visoka stopnja zaposljivosti, za katero si prizadevajo in
jo podpirajo praktično vsi družbeni partnerji, pomembnejša od višine
plač zaposlenih. V takih pogojih je menedžment pri sprejemanju na delo
in odpuščanju svobodnejši, aktivno prebivalstvo pa ima ob visoki ravni
izobrazbe, usposobljenosti in zaposljivosti možnosti za vnovično zaposli-
tev oziroma ima zagotovljeno ustrezno socialno varnost in nadaljnje
usposabljanje. Država sicer pobira visoke dajatve, vendar sta njena kako-
vostna uprava in delovanje praviloma v korist tudi vsem drugim družbe-
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nim partnerjem, zato ti z visokimi dajatvami za upravljanje družbe bolj
ali manj soglašajo. In končno, institucije civilne družbe so vedno bolj gla-
snik profesionalne stroke, znanja in utemeljenih odgovorov na razvojna
vprašanja. Ta vrsta konsenza v bistvu ustvarja temelje za sodobno gospo-
darstvo in družbo znanja.

Sklenemo lahko, da je soglasje družbenih partnerjev o temeljnih raz-
vojnih vprašanjih osnova tako za izoblikovanje osnovnih strateških ci-
ljev države kot tudi za to, da le-ta s podporo razvojnih partnerjev zmore
ustrezna prizadevanja. Ta se kažejo v obliki varčevanja in krepitve last-
nih potencialov in v podpori temeljitim reformam, s katerimi je mogoče
nenehno zmanjševati stroške, povečevati racionalnost in učinkovitost ter
razvojno varnost celotne družbe pri vstopanju v globalno informacijsko
družbo. Demokratične družbe z visoko ravnijo konsenza so tako sposob-
ne uvajati učinkovito institucionalno infrastrukturo in uveljavljati nove
razvojne paradigme, kot so zaposljivost celotnega prebivalstva države,
preglednost poslovanja na vseh ravneh, dostojanstvo človeka, ki v času,
ko dela, ni »nezaželen strošek«, takrat, ko obiskuje trgovine, pa »kralj«,
ampak je vse bolj ustvarjalen član sodobne države. S tem države konsen-
za vse jasneje nakazujejo pot od vse bolj preživelega in antagonističnega
lastninskega kapitalizma v gospodarstvo in družbo znanja.

Iz grafikona je razvidno, da družbe konsenza zaradi omenjenih razvoj-
nih lastnosti odločilno odstopajo od vseh drugih skupin držav. Sledijo
jim azijski tigri in države blaginje. Za azijske tigre so značilni predvsem
spoštovanje znanja, trda makroekonomska in naložbena politika z majh-
nimi odstopanji stroškov in cen od svetovnih standardov ter velika vlaga-
nja v vse vrste znanja in informacijske tehnologije. V tem okolju postop-
no mehčajo svoje razmeroma avtokratične sisteme, kar omogoča prehod
v demokracijo. Družbe blaginje kot tipične potrošniške družbe in social-
ne države pa pesti prevelika osebna in javna poraba, kar resno ogroža
ustvarjanje novih delovnih mest ter vlaganje v razvoj.

Pri naslednjih skupinah držav prevladuje moč političnega odločanja,
zato so drugi družbeni partnerji praviloma v podrejenem položaju. Ena
od posledic takega okolja je tudi zelo neenakomerna delitev dohodka
oziroma povečevanje socialnih razlik v državah CEB, vključno s Sloveni-
jo. Ta proces socialnega in informacijskega izločanja prevelikega ali celo
vse večjega deleža prebivalstva bo te države na njihovem prehodu v infor-
macijsko družbo vse bolj ogrožal. Po podatkih EBRD živi pod mejo rev-
ščine v državah CEB okrog 14 % prebivalstva, kar je tudi slovensko pov-
prečje, v državah jugovzhodne Evrope nad 41 % in v državah nekdanje
Sovjetske zveze skoraj 57 % ljudi (EBRD, 2002, str. 10). Nerazvite države
so daleč celo pod temi standardi.
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2.2 Socialna kohezija 
(grafikon 5)

Socialna kohezija zajema več kazalcev, od kulture in norm delitve dohod-
ka, ravni brezposelnosti, razširjenosti revščine in slabega socialnega po-
ložaja, sposobnosti prebivalstva za komuniciranje in delo v nastajajoči
informacijski družbi, do vlaganj v zdravstvo. Iz grafikona je razvidno, da
je kultura socialnega obnašanja pri upravljanju družbe v državah kon-
senza v primerjavi z družbami blaginje bistveno višja, kar pomeni, da
imajo družbe konsenza boljše osnove za prehod v gospodarstvo in druž-
bo znanja. Pri tem še posebej prepričuje njihova izredno velika homoge-
nost. Večina držav blaginje, azijskih tigrov in tudi držav CEB, je uvrščena
okrog povprečnih vrednosti, države v razvoju pa znatno zaostajajo, še
zlasti nerazvite. Na žalost je Slovenija svoj ugodni položaj in vodilno
mesto med državami CEB prav zadnja leta zapravila zaradi naraščanja
socialnih razlik.

Strukturo socialnega položaja v neki državi znatno določa indeks Gi-
ni, to je indeks delitve dohodka od najrevnejšega do najbogatejšega dele-
ža prebivalstva. Tudi na tem področju izstopajo države konsenza, ki se
jim najbolj približujejo države pristopnice. Razlika med njimi je v tem,
da visoko razvite države konsenza dosegajo majhne socialne razlike z
visoko stopnjo zaposlenosti celotnega prebivalstva, majhno brezposel-
nostjo ter relativno majhnimi transferji, države pristopnice pa imajo naj-
višjo raven socialnih in subvencijskih transferjev, kar močno omejuje nji-
hove naložbe v prenovo gospodarstva in nova delovna mesta. Tudi
preostale članice EU dosegajo še znosno raven socialne neenakosti, kar
pomeni ustrezno osnovo za razvoj informacijske družbe. Nasprotno pa
večina držav v razvoju dopušča izredno veliko socialno neenakost, kar
vodi v socialno in informacijsko izločanje vsaj polovice ali pa celo večine
njihovega prebivalstva. Koeficient Gini dosega v Braziliji celo 0,61! Izred-
no se je koeficient Gini povečal tudi v Rusiji in znaša 0,49, saj okrog po-
lovica prebivalstva živi pod pragom revščine. Za Slovenijo in druge drža-
ve CEB je rešitev zmanjševanje socialnega razslojevanja, kar je mogoče
doseči s pospešenim usposabljanjem prebivalstva, povečevanjem njegove
zaposljivosti in sočasno revitalizacijo gospodarstva in infrastrukture. 

Brezposelnost večplastno rešujejo praktično samo države konsenza,
saj visoko stopnjo deregulacije trga delovne sile usklajujejo s prizadeva-
nji za krepitev zaposljivosti celotnega prebivalstva, z visokimi vlaganji v
nova delovna mesta in revitalizacijo obstoječih, predvsem pa z intenziv-
nim vlaganjem v krepitev znanja ter razvoj informacijskih tehnologij. Za
azijske tigre so podatki preveč nepopolni, da bi jih lahko ocenili; drži pa,
da njihove trajne in visoke naložbe v gospodarsko prenovo in nova delov-
na mesta ta problem rešujejo na dolgi rok. Povprečnim vrednostim, ki
veljajo za družbe blaginje, se približujejo tudi Madžarska, Slovenija in
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Češka, druge članice CEB ter južnoevropske države pa znatno zaostajajo.
Za vse te skupine, razen za države konsenza in azijske tigre, je značilno,
da bistveno premalo vlagajo v nova delovna mesta ter v tehnološki razvoj
in inovacije.

2.3 Finančna razvojna prizadevanja države 
(grafikon 6)

Finančna razvojna prizadevanja zajemajo celovito varčevanje države, sal-
do med vhodnimi in izhodnimi neposrednimi tujimi naložbami ter razne
pomoči. V teh prizadevanjih so azijski tigri, že od japonskega vzpona
naprej, poglavje zase. V bistvu te države vzdržujejo trajno visoko varčeva-
nje, ki se giblje med 30 in 50 % BDP, kar jim zagotavlja visoko raven na-
ložb in ustvarjanje novih delovnih mest. Izrazito odstopa položaj Hong
Konga, in sicer zaradi odliva več kot 20 % BDP države v obliki naložb v
matično Kitajsko. Veliko varčevanje azijskih tigrov ni toliko odvisno od
kulture ali religije teh narodov, ampak predvsem od njihovega sistema in
trde makroekonomske politike. Varčujejo pri plačah, ki zaostajajo za pro-
duktivnostjo, izredno majhni sta proračunska in javna poraba (od 20 do
30 % BDP), varčujejo pa tudi za potrebe šolanja mlade generacije, za doda-
tek k nizkim pokojninam, za reševanje stanovanjskih problemov ipd.

Tudi obnašanje držav konsenza zasluži veliko pozornost. Omeniti mo-
ramo Irsko, katere varčevanje je doseglo do 37 % BDP, pa tudi praktično
vse druge države te skupine. Njihova finančna prizadevanja se kažejo v
visokih deležih varčevanja, ki znašajo med 20 in 30 % BDP, kar je za viso-
ko razvite družbe, v katerih – to velja vsaj za Švico, Finsko in Nizozem-
sko – izhodne neposredne naložbe znatno presegajo vhodne, izredno ve-
lik delež. Raven zagotavljanja finančnih sredstev v državah CEB je s tem
neprimerljiva, saj je učinkovitost naložb v visoko razvitih družbah, za ka-
tere je značilno veliko vlaganje v znanje in informacijsko-komunikacijske
tehnologije, bistveno večja v primerjavi z državami pristopnicami. To
pomeni, da bi morale države CEB, ki so v zadnjih desetih letih na področ-
ju varčevanja, pritoka tujih naložb ter pritoka pomoči iz EU sicer naredile
velik korak naprej, v prihodnje še opazno povečati svoje varčevanje, s
čimer bi zagotovile kapitalsko osnovo za povečanje naložb v nova delov-
na mesta, kar bi pripomoglo k nadpovprečno uspešnemu razvoju in
zmanjševanju brezposelnosti. Seveda problem uspešnega razvoja tako še
ne bi bil povsem rešen. Pomembno je, da države zagotavljajo privlačno
naložbeno ozračje, pa tudi to, kakšna je učinkovitost naložb. Vsekakor
pa ni mogoče govoriti o razvojnem dohitevanju, dokler države na preho-
du rast svojega BDP bolj povečujejo z naraščanjem osebne in javne pora-
be kot pa z naložbami in izvozom. Na žalost je to značilno tudi za Slove-
nijo.
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Tudi na tem področju se kaže negativen učinek prevladujoče potro-
šniške družbe v državah blaginje in južne Evrope. Ne le da sta njihova
osebna in javna poraba izredno veliki, manjše je tudi varčevanje, zlasti še
v južni Evropi. Pri večini držav blaginje tudi izhodne neposredne naložbe
presegajo vhodne.

2.4 Razvojna sposobnost države (governmental capability)
(grafikon 7)

V okviru pravila, da ima politični menedžment največje zasluge tako za
uspešen kot tudi za neuspešen razvoj neke države, je sposobnost vodenja
in upravljanja (governmental capability) kazalec izjemnega pomena za
razvojno sposobnost države ter širše in ožjih regij kot tudi za simuliranje
dinamike in kakovosti razvoja. Ta skupinski kazalec določamo tako z
vsebino vladnih ukrepov, ki se kaže predvsem s konsenzom pri vzpo-
stavljanju zdravega razvojnega okolja in s kulturo upravljanja in vodenja,
z značilnostmi uveljavljenega razvojnega okolja pa tudi s kakovostno jav-
no upravo na vseh ravneh. Prav ti kazalci so med najbolj vidnimi dosežki
družb konsenza, saj značilno odstopajo od vseh drugih skupin držav,
tudi od držav blaginje, prav na področju sposobnosti upravljanja države.
Med nadpovprečno uspešne skupine držav na tem področju sodijo še
države blaginje in večina azijskih tigrov. Med podpovprečno sposobne
upravljalce svojih držav, seveda v okviru razvojno uspešnejšega dela sve-
ta, sodi večina južnoevropskih držav, večina držav pristopnic pa tudi vse
države v razvoju. 

Razvojno okolje ocenjujemo tako po stopnji inovativnosti v razvoju
države, regij in podjetij kot tudi po uspešnosti vključevanja večine podje-
tij in institucij v globalno razvojno okolje. Najpomembnejša osnova za
taka gibanja je sposobnost vlade in parlamenta pri uvajanju kakovostnih
paradigem sodobnega razvoja in prevladujoče uveljavljanje proaktivnih
politik namesto nevtralnih ali preživelih. Med nove paradigme v uprav-
ljanju družbe in vodenju gospodarstva sodita predvsem visoka raven
soglasja znotraj političnega menedžmenta ter sodelovanje s socialnimi
partnerji pri reševanju vseh temeljnih razvojnih vprašanj države. Sem
sodijo tudi velika preglednost razvojnih odločitev in prizadevanja za po-
večanje usposobljenosti in zaposljivosti celotnega aktivnega prebivalstva,
kar je povezano s spoznanjem, da razvojna konkurenčnost vse bolj teme-
lji na znanju; zato je ob visoki ravni socialne kohezije deregulacija trga
delovne sile normalen proces. Podobno so tudi proaktivne razvojne poli-
tike osredotočene predvsem na krepitev, prenos in sinergijo znanja ter
drugih potencialov. Izredno pomembni sta vzpostavljanje učinkovite
institucionalne infrastrukture za te namene ter prizadevanje za krepitev
kakovostne javne uprave na vseh področjih. Prizadevanje za zdravje in
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učinkovitost večine podjetij ter za zagotavljanje privlačnega naložbenega
okolja za vlaganja domačih in tujih podjetij v tehnološko vse bolj zahtev-
ne programe in podobni ukrepi povečujejo zaposlovanje in dodano ved-
nost na zaposlenega ter zmanjšujejo brezposelnost in transferje države.

V večini držav pristopnic je vloga političnega menedžmenta pri uvaja-
nju sodobnih in učinkovitih razvojnih paradigem in proaktivnih politik
za postopen prehod v gospodarstvo in družbo znanja še izredno skrom-
na, pogosto pa celo negativna. V pozitivnem pogledu izstopa Estonija. V
teh pogojih bi bilo normalno pričakovati tako javen pritisk vseh drugih
socialnih partnerjev na politični menedžment kot tudi pospešeno obliko-
vanje moči razvojno najbolj zdravega in mednarodno uveljavljenega dela
gospodarstva, ki bi v sodelovanju z drugimi socialnimi partnerji vladajo-
čim strukturam vsilil sodobnejše upravljanje družbe in vodenje gospo-
darstva. Slovenija je na tem področju, tudi med pristopnicami, na neza-
vidljivo nizki ravni. Zato je danes nujna naloga tako političnega
menedžmenta kot tudi vseh drugih socialnih partnerjev, da si v sodelo-
vanju z organiziranim gospodarstvom, ki edino lahko doseže tudi politič-
no moč, prizadevajo za čimprejšnje spremembe v upravljanju družbe in
vodenju gospodarstva.

3. RAZVOJNI POTENCIALI 
(glej grafikon C –3. Development Potentials za povzetkom v angleščini)

Da bi zagotovile nadpovprečno uspešen razvoj, morajo države, njihove
regije ter podjetja in institucije skrbeti za nenehno krepitev lastnih raz-
vojnih potencialov in visoko stopnjo sinergije njihovega delovanja. V tem
procesu skupni imenovalec vse bolj postaja znanje. V projektu obrav-
navamo naslednje skupinske kazalce, ki omogočajo prikaz moči in učin-
kovitosti razvojnih potencialov v sedmih skupinah držav: materialno
infrastrukturo, informacijsko infrastrukturo, znanje, zdravje podjetij in
tehnološki razvoj ter formiranje kapitala.

3.2.1 Materialna infrastruktura 
(grafikon 8)

Stanje materialne infrastrukture zajema ceste, železnico, energetiko, tele-
komunikacije in instalacije za vodo in odplake. Zaradi izredno velikih
stroškov za postavitev sodobne in učinkovite materialne infrastrukture je
normalno, da imajo najbolj urejeno tovrstno infrastrukturo visoko razvi-
te družbe konsenza in družbe blaginje, ki se jim pridružujejo še majhne
države razvitih azijskih tigrov. Države pristopnice so tudi na tem področ-
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ju naredile razmeroma velik korak naprej, čeprav številne med njimi bolj
v pogledu sistemske ureditve in liberalizacije tega sektorja (EBRD, 2002)
kot pa v pogledu dejanske kakovosti in učinkovitosti. Tako je večina
držav pristopnic prehitela južnoevropske države in tudi večino držav v
razvoju, vendar pa to še ne pomeni, da ne bodo, kljub delni pomoči EU, v
bodočih novih članicah EU potrebna tako razvojno kot finančno izredno
velika prizadevanja, da bi se približale kakovosti materialne infrastruktu-
re najbolj razvitih članic EU. Zaradi majhne kakovosti in slabega delova-
nja infrastrukture so nerazvite države razred zase. 

Podobna je slika tudi pri vzdrževanju materialne infrastrukture, pri če-
mer družbe konsenza, visoko razvite družbe blaginje ter večina azijskih
tigrov značilno odstopajo od držav južne Evrope, držav pristopnic ter raz-
vitejše skupine držav v razvoju. Podobno kot to velja za kakovost, je tudi
vzdrževanje materialne infrastrukture v manj razvitem svetu še manj us-
pešno. Razmeroma uspešne reforme na področju materialne infrastruk-
ture državam CEB omogočajo, da bo upravljanje, vodenje in financiranje
tega pomembnega razvojnega sektorja postopno postalo uspešnejše. V
vsakem primeru pa se bodo morale tudi te države pri razvijanju svoje
materialne infrastrukture čim prej bistveno bolj nasloniti na globalni
kapital. Do sedaj je večina držav CEB pritegnila k razvoju tega sektorja
tuji kapital, predvsem na področju telekomunikacij, zelo malo pa v pro-
metni in energetski infrastrukturi. Večina azijskih tigrov in južnoameriš-
kih držav je ravnala razvojno bolj modro; večino tujega kapitala so pri-
peljali v energetski in prometni sektor, v telekomunikacije pa bolj
selektivno kot države CEB. Slovenija z neutemeljenim zavračanjem tuje-
ga kapitala, posebno še v energetski in prometni infrastrukturi, zelo ško-
di svojemu razvoju – saj to vpliva na počasnejše usposabljanje material-
ne infrastrukture (Hrvaška npr. v sodelovanju s tujimi partnerji s
podobnim potencialom gradi sistem avtocest približno trikrat hitreje kot
Slovenija), še zlasti na premajhna vlaganja v infrastrukturo razvoja in
prenosa znanja ter informacij. 

3.2.1.2 Nova informacijska infrastruktura 
(grafikon 9)

Superiornost družb konsenza v odnosu do drugih skupin držav je pri in-
formacijski infrastrukturi še večja in še bolj izenačena kot pri materialni,
kar je posledica zavestne razvojne politike, ki je tej dejavnosti posvetila
trajno razvojno prednost. Od držav v drugih skupinah je tak razvojni
odnos značilen samo še za Singapur ter Nemčijo in Estonijo, ki se na po-
dročju razvojnega okolja vse bolj uspešno zgleduje po Finski. Grafikon
prikazuje izredno velike razlike v odnosu do informacijskih tehnologij tu-
di znotraj samih držav pristopnic. Tako npr. Estonija, Češka in Madžar-
ska vlagajo v to infrastrukturo med 6 in 8 % svojega BDP – Češka celo 8,2
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%, Slovenija pa le 4,3 % (WB, 2002). V tem procesu je kritično tudi močno
zaostajanje južnoevropskih držav. Če ne bo prišlo do odločilnih spre-
memb, bo v južni Evropi, pa tudi v EU kot celoti, ogrožen proces pospe-
šenega prestrukturiranja. Povečevale se bodo napetosti na področju
strukturnih in kohezijskih skladov, neskladen pa bo tudi prehod v gos-
podarstvo in družbo znanja, kar bo oslabilo razvojno moč EU v global-
nem gospodarstvu.

Tako za EU kot celoto kot za države pristopnice ter preostalo srednjo in
vzhodno Evropo je škoda, da se je upočasnil t. i. »Bangemannov pristop«
(Bangemann, 1993), ki se je zavzemal za vse intenzivnejši razvoj informa-
cijskih tehnologij v vsej Evropi (in ne le v EU) ter za usklajeno uvajanje
informacijskih tehnologij na področju gospodarstva, državne uprave in
družbe kot celote. Operativne študije so že na začetku novega stoletja
ugotovile izredno visoko korelacijo med vlaganji v informacijske tehnolo-
gije ter deležem gospodarskih družb oziroma zaposlenih pri uporabljanju
informacijskih tehnologij za krepitev lastne globalne konkurenčnosti
(OECD, The New Economy Beyond The Hype, 2001; Understanding Digi-
tal Divide, 2001). Razvojno dohitevanje ni mogoče brez hitrega uvajanja
informacijskih tehnologij (Bučar, 1999). Prav tako uspešenega poslovanja
sodobne državne uprave ne more biti brez obvladovanja informacijskih
tehnologij (Rus, 2001) pa tudi uspešnega komuniciranja in dela prebivals-
tva v nastajajočem gospodarstvu in družbi znanja ne.

Slovenija bo lahko uspešna samo, če bo delovala podobno kot manjše
države konsenza na odprti globalni ravni. Zato njena naloga ni zgolj to,
da se prebije med vodilne države CEB pri naložbah in uvajanju informa-
cijskih tehnologij. Njen realni cilj mora biti približevanje strategiji in
uvajanju informacijskih tehnologij, značilnih za države konsenza. 

3.2.2 Znanje 
(grafikon 10)

Visoko razvite družbe konsenza po svojih dosežkih v primerjavi z drugimi
skupinami držav najbolj vidno odstopajo prav na področju znanja – in to
praktično v vseh oblikah: od izobraževalnih sistemov, klasične in informa-
cijske izobraženosti prebivalstva ter vlaganja v izobraževanje, usposablja-
nja posameznikov, podjetij in institucij, do t. i. učeče se družbe, uspo-
sobljenosti menedžmenta in nadzornih svetov ter njihove družbene
odgovornosti. Če upoštevamo vse našteto ter učinkovito institucionalno
infrastrukturo, imajo te države najboljše objektivne pogoje za uspešen in
hiter prehod v učinkovita in demokratična gospodarstva in družbe znanja.

Če jih primerjamo z drugimi skupinami držav, tudi z visoko razvitimi
državami blaginje, opazimo, da so države konsenza nadpovprečne ne le
na področju znanja, ampak so med seboj tudi izredno izenačene. Ob-
močje teh držav s sicer ne posebno velikim deležem prebivalstva (okrog
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50 milijonov) bo v EU pridobivalo vse večjo razvojno in politično veljavo
pri oblikovanju prihodnjega upravljanja družbe in vodenja gospodarstva.
Če bodo velike države članice EU uspele postopno slediti temu zgledu,
bo imela EU zelo resne osnove, da najprej uveljavi t. i. governance novega
stoletja ter s tem okrepi svoj položaj doma in tudi v svetu. Zadnji pozivi
in prizadevanja sindikatov ter vlade v Nemčiji za zmanjšanje nesoglasij
in povečanje konsenza med socialnimi partnerji dajejo slutiti tak razvoj. 

Na področju izobraževanja in še zlasti vlaganj vanj je položaj članic
CEB zelo ugoden, saj sledijo državam konsenza. Če se bo taka usmeritev
obdržala, lahko večini pristopnic prinese dobre osnove za oblikovanje
kadrov. Seveda je to le eden od pomembnih vzvodov za razvoj. Vsaj
neposredno bo povezan s sistemom usposabljanja, s tehnološkim razvo-
jem, evropskim pretokom kadrov in znanja, vplival pa bo tudi na zago-
tavljanje ustreznih delovnih mest, ki bodo šele omogočila, da se bodo
visoko usposobljeni kadri tudi zaposlili in delali predvsem v svojih drža-
vah in gospodarstvih.

Družbe konsenza v primerjavi z drugimi skupinami držav najbolj od-
stopajo prav na področju vseh vrst usposabljanja, čeprav ne uporabljajo
vse enakih vzvodov in politik. Bistvo njihovih prizadevanj pa je v pove-
zovanju krepitve znanja s socialno varnostjo in socialno kohezijo, v splo-
šnem prizadevanju za povečevanje zaposljivosti celotnega prebivalstva, v
zagotavljanju visoke usposobljenosti kolektivov in uspešnosti večine
podjetij, pomembna je tudi izrazito učinkovita institucionalna infra-
struktura na tem področju. Zato je velik delež vlaganja v izobraževanje
za Slovenijo in druge države CEB samo eden od pomembnih vzvodov, za
napredovanje v gospodarstvo in družbo znanja pa bo morala naša država
več kot podvojiti vlaganja v usposabljanje prebivalstva, podjetij in institu-
cij ter razviti sinergijo več vrst prizadevanj za krepitev znanja, s poseb-
nim poudarkom na hkratnem ustvarjanju večjega števila delovnih mest
za ustrezno usposobljene ljudi. 

Visoko razvite družbe konsenza so izrazito intenzivno vključene v glo-
balno gospodarstvo, kar je temeljni razlog tudi za vrhunsko kakovost
njihovega menedžmenta, saj praviloma ne morejo tekmovati z velikimi
količinami, ampak z vrhunsko kakovostjo izdelkov in storitev, s tehnolo-
gijami, inovativnostjo ter usposobljenostjo kolektivov. Z večjim zaostan-
kom jim sledi večina azijskih tigrov ter visoko razvite družbe blaginje. V
podpovprečju se utapljajo južnoevropske države in še posebno države
CEB. Le-te so še zlasti neuspešne na področjih kredibilnosti menedžmen-
ta, neustrezna je kakovost nadzornih svetov, saj so le-ti v večini omenje-
nih držav vse preveč predstavniki političnih strank in državne lastnine,
premalo pa strateški partnerji menedžmenta podjetij, še posebno tistih v
večinoma državni lasti. Slovenija je v boljšem položaju predvsem na
področju družbene odgovornosti menedžmenta, kar jo uvršča med uspe-
šnejše članice CEB, ki pa so v primerjavi z drugimi skupinami držav na
povsem zadnjem mestu in v izrazitem podpovprečju.
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3.3 Raziskave in tehnološki razvoj 
(grafikon 11)

Raziskave in tehnološki razvoj opredeljujejo celotna vlaganja v raziskave
in razvoj, tehnološko sodelovanje s pretokom znanja in izkušenj ter sode-
lovanje med univerzo, inštituti in gospodarstvom. Na tem področju ima
izrazito vodilno mesto razviti svet, kamor so se uvrstile tudi države razvi-
tejših azijskih tigrov. Države CEB so se znova ločile od vseh držav v raz-
voju, in kar je za EU nenormalno, so prehitele tudi južnoevropske države
– članice EU. Slovenija se obnaša zelo različno: po skupnih vlaganjih in
finančnih prizadevanjih sodi že med nadpovprečno uspešne in je med
državami CEB vodilna, čeprav še daleč za najbolj razvitimi; po tehnološ-
kem sodelovanju in prenosu znanja je podpovprečno uspešna in med
državami CEB v sredini; in končno, na področju sodelovanja med univer-
zo, inštituti in gospodarstvom, kar je temelj inovativnosti in splošnega
tehnološkega napredka, je slabša tudi od nerazvitih držav. 

Pri skupnih vlaganjih v raziskave in razvoj imata izjemen položaj Fin-
ska in Švedska, saj vlagata v to področje skoraj 4 % svojega BDP. Sicer pa
so po vlaganjih v raziskave in razvoj razvito Evropo, predvsem Nemčijo,
Francijo in Veliko Britanijo, dohitele tudi druge države konsenza ter raz-
viti azijski tigri, na čelu s Korejo. Na tem področju je razviti svet poglavje
zase in je ne glede na velikost držav, čeprav včasih ni bilo tako, sposoben
razvijati in obvladovati sodobne tehnologije, kar jim po tezi nobelovca S.
Kuznetsa v primerjavi s preostalim svetom zagotavlja boljše razvojne po-
goje. Države pristopnice so po razpadu komunističnega sistema znova
zgradile svoj sistem tehnološkega razvoja po vzoru Zahoda ter se po vla-
ganjih približale južnoevropskim državam in prehitele vse države v raz-
voju.

Na področju tehnološkega sodelovanja v gospodarstvu in celotni druž-
bi ter pri prenosu tehnologij so razred zase znova visoko razvite države
in razviti azijski tigri, države CEB pa so že prehitele večino južnoevrop-
skih držav in držav v razvoju, vključno z manj razvitimi azijskimi tigri.
Za države CEB je to znak relativno velike gospodarske in družbene od-
prtosti na eni strani, pa tudi njihove naraščajoče sposobnosti za spre-
jemanje in uvajanje sodobnejših tehnologij na drugi; osnovni pogoj za
uspešnost v tem procesu je zadostno domače znanje, ki zagotavlja ra-
zumevanje sodobnih tehnologij in njihovo uspešno uporabo v domači
praksi. Slovenijo na tem področju pestita tako pomanjkanje ustrezne
institucionalne infrastrukture kot tudi dejstvo, da približno polovica
gospodarskih potencialov bodisi nima dovolj kritične mase kadrov in
znanja za uvajanje sodobnejših tehnologij ali pa takih strokovnjakov
sploh nima.

Dejavnost, ki je za tehnološki razvoj in prelivanje znanja v inovativne
programe izdelkov in storitev z višjo tehnološko zahtevnostjo in višjo
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dodano vrednostjo ključna, je sodelovanje med univerzo, inštituti in gos-
podarstvom. Izjemno sodelovanje med svojimi dvajsetimi univerzami in
devetindvajsetimi politehnikami, inštituti ter gospodarskimi grozdi in
drugimi podjetji je na tem področju dosegla Finska, sledita pa ji Irska in
Nizozemska. Nasploh so nekatere države konsenza na tem, za inoviranje
izdelkov in storitev v gospodarstvu in družbi odločilnem področju v zad-
njem desetletju presegle t. i. tehnološke in raziskovalne velesile, kot sta
Velika Britanija in Francija, delno pa to velja tudi za Nemčijo. Na tem po-
dročju prihaja še zlasti do izraza nov sistem medsebojnih odnosov, ki te-
meljijo na bistveno višji ravni razvojnega sporazumevanja in skupnega is-
kanja rešitev z vključevanjem vseh družbenih partnerjev. Državam
konsenza sledijo razvitejši azijski tigri, države blaginje in nato večina dr-
žav pristopnic, saj so le-te uspešnejše kot južnoevropske države in države
v razvoju. Slovenija je primer izrazito neuspešnega sodelovanja med uni-
verzo, inštituti in gospodarstvom, saj zaostaja celo za nerazvitimi država-
mi. Da bo popravila svoj položaj, bo morala:
• zagotavljati primeren delež sredstev za sofinanciranje tehnoloških in

razvojnih projektov v gospodarstvu, pri katerih bodo sodelovali tudi
strokovnjaki z univerz in inštitutov;

• zagotavljati ustrezna sredstva za vnovično vzpostavitev razvojnih od-
delkov, enot ali tehnoloških jeder v skoraj polovici gospodarstva, kjer
je brutalna kapitalska liberalizacija sredi devetdesetih let odpravila
raziskave in razvoj, češ da je to neustrezen strošek podjetij; 

• večino raziskovalcev in razvojnikov na inštitutih in univerzah znova
prekvalificirati iz današnjega statusa državnih uradnikov v sodobne
nosilce tehnološkega razvoja v gospodarstvu in družbi itd. 

Gre pa seveda tudi za motiviranje gospodarstva, da bo pripravljeno so-
delovati z vrhunskimi domačimi znanstveniki. Podpiranje grozdov je
zdrava osnova, vendar še premalo uveljavljena, saj v Sloveniji zajema ko-
maj odstotek podjetij. Brez podobne institucionalne infrastrukture, kot
jo imajo npr. Finska, Nizozemska ali Irska, se Slovenija ne bo izkopala iz
sedanje krize na področju tehnološkega sodelovanja in ne bo presegla
tehnološko-razvojne krize večjega dela slovenskega gospodarstva in ce-
lotne družbe. Brez korenitih sprememb na tem področju sta razvojno do-
hitevanje EU ter uspešna pot v gospodarstvo in družbo znanja za Sloveni-
jo čista utopija in politično zavajanje državljanov. 
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4. RAZVOJNA KONKURENČNOST IN RAZVOJNI DOSEŽKI 
(glej grafikon D –4. Development Achievements and Development 

Competitiveness za povzetkom v angleščini)

Razvojna konkurenčnost in razvojno dohitevanje sta odvisna od več
dejavnikov; brez dvoma je na prvem mestu nadpovprečno uspešna gos-
podarska rast kot posledica interesa in možnosti domačih in tujih vlaga-
teljev za vedno večje naložbe ter ustvarjanje tehnološko vse zahtevnejših
delovnih mest, kar se kaže tudi v nadpovprečni rasti dodane vrednosti in
izvoza države. V tem pogledu so države CEB kot celota v zadnjih letih v
svetovnem merilu med obetavnejšimi (EBRD, 2002), saj v zadnjih letih
omogočajo realizacijo nadpovprečnega interesa vlagateljev neposrednih
tujih naložb. Razvojni rezultati so tesno povezani s kakovostjo življenja
in naravnega okolja; na eni strani so posledica dosedanjega razvoja, po
drugi pa motiv za prizadevanja, ki bodo omogočila uspešen razvoj v pri-
hodnje. Med ključne razvojne kazalce sodita identiteta in integriteta
posamezne države, njenih institucij in prebivalcev. Prav tovrstne kvalite-
te so temeljna osnova za oblikovanje sodobnega in učinkovitega upravlja-
nja družbe in vodenja gospodarstva, kar je najpomembnejša osnova za
upešno razvojno dohitevanje oziroma prehitevanje. V tem sklopu obrav-
navamo skupinske kazalce »relativna gospodarska rast«, grafikon 12,
»razvitost ter kakovost življenja in okolja«, grafikon 13, ter »identiteta«
države, njenih institucij, podjetij in znanj, grafikon 14. 

Rezultati so v skladu s kakovostjo upravljanja družbe in vodenja gos-
podarstva ter posledično s krepitvijo razvojnih zmogljivosti; države kon-
senza izrazito odstopajo od vseh drugih skupin držav. Med nadpov-
prečno uspešne se uvrščajo države blaginje in večina azijskih tigrov.
Povprečne in podpovprečne razvojne rezultate dosegajo južnoevropske
države in države CEB. Značilno podpovprečne razvojne rezultate dosega-
jo druge države v razvoju, še zlasti skupina najmanj razvitih. 

4.1 Relativna gospodarska rast 
(grafikon 12)

Kot osnovo za relativno gospodarsko rast smo vzeli podatke Svetovne
banke za obdobje zadnjih osmih let, in sicer za obdobje med letoma 1995
in 2002. Pri tem smo primerjali stopnje gospodarske rasti obravnavanih
razvitih držav s povprečno rastjo razvitega sveta ter stopnje rasti vključe-
nih držav v razvoju s povprečno svetovno rastjo držav v razvoju. 

Za azijske tigre je po procesu strukturnega prečiščevanja gospodarstev
v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja še naprej značilna
velika gospodarska rast. Sledijo jim države konsenza, navzgor izrazito
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odstopa Irska, navzdol pa delno Danska, Avstrija in Švica. Sledijo juž-
noevropske države, kar sicer ni v sorazmerju z nizkimi stopnjami varče-
vanja ter slabšim razvijanjem potencialov v teh državah; med najbolj ute-
meljenimi razlogi za tako nesorazmerje je brez dvoma regionalna in
druga pomoč EU pa tudi sam trg EU, ki je odprt za pogosto specifične iz-
delke in storitve teh držav. Relativna gospodarska rast držav CEB in dr-
žav blaginje je podpovprečna, vendar občutno višja kot v večini držav v
razvoju.

Pri visoko razvitih državah blaginje je mogoče podpovrečno relativno
rast razložiti predvsem kot posledico prevelike porabe in premajhnih vla-
ganj v delovna mesta, doseženi položaj držav CEB pa je mogoče oceniti
kot dober, saj so te države v enem desetletju v procesu prilagajanja
sistemskega, makroekonomskega in tržnega okolja izgubile, opustile ozi-
roma morale prenoviti od polovice do tri četrtine svojih gospodarskih
zmogljivosti, pa so v obdobju 1995–2002 kljub temu za 5,5 % presegle
povprečno rast svetovnega gospodarstva (WB, 2002). S tem so dosegle
ugodnejšo rast kot večina držav v razvoju. Ne glede na to zaskrbljuje niž-
ja gospodarska rast držav CEB v zadnjih letih, kar glede na kazalce, ana-
lizirane v tem projektu, ni samo posledica recesije v EU. Večina teh držav
namreč močno zaostaja pri ustvarjanju okolja za graditev trdnejšega raz-
vojnega sporazuma družbenih partnerjev, pri krepitvi lastnih razvojnih
potencialov, posebno še tehnološke in inovacijske sposobnosti, dosega
prenizko varčevanje in ima previsoke subvencijske transferje, zaostaja
pri zagotavljanju interesa za naložbe pa tudi na področju upravljanja z
razvojnimi potenciali (glej tudi prilogo 4, P. Gmeiner). Neposredno pred
vstopom v EU je v številnih državah CEB znaten delež zmogljivosti še
vedno neprilagojen zahtevnim konkurenčnim normam EU. Osnovno pra-
vilo odprtih gospodarstev na ravni države in podjetja je v tem, da je treba
najprej »zamašiti oziroma odpraviti luknje, skozi katere voda najbolj od-
teka« (Agnielli, ob sanaciji Fiata). V tem pogledu je Slovenija v zelo sla-
bem položaju, saj je npr. še v letu 2002 kar ena tretjina gospodarskih
družb ustvarjala izgubo, ki je dosegala polovico celotnega ustvarjenega
dobička preostalih dveh tretjin gospodarskih družb! (GV, 2003) 

Za bodoče članice EU so izredno pomembne hitre strukturne spre-
membe gospodarstev. Madžarska je npr. v zadnjih osmih letih v primer-
javi s Slovenijo dosegla dvakrat hitrejšo rast izvoza (EBRD, 2002) in jo je
v drugi polovici devetdesetih let tudi po tehnološki zahtevnosti izdelkov,
ki jih izvaža, že prehitela. V tem pogledu sta Irska in Finska svetovni
vzor za dolgoročno uspešno strukturno prenovo gospodarstva; seveda pa
je bistven predpogoj za podobne dosežke politična volja in sposobnost
vodenja ter upravljanja (governmental capability) v posamezni državi.
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4.2 Razvitost ter kakovost življenja in okolja 
(grafikon 13)

Grafikon združuje podatke o gospodarski razvitosti, kakovosti življenja
in okolja za obravnavane skupine držav. Podobno kot so države konsenza
homogene na področju sistemske urejenosti, sposobnosti doseganja raz-
vojnih sporazumov med socialnimi partnerji ter uspešne krepitve lastnih
razvojnih potencialov, tako suvereno vodijo tudi na področju kakovosti
življenja in okolja, nekoliko manj prepričljivo pa tudi na področju same
gospodarske razvitosti. Ta rezultat, ki bi ga lahko poimenovali tudi kako-
vost razvoja, najbolj jasno dokazuje pomen vizije in strategije pri snova-
nju, vodenju in usmerjanju razvoja države, gospodarstva, okolja in kako-
vosti življenja. 

Naslednja značilnost kakovostnega razvoja so nadpovprečne razlike
med državami znotraj posameznih skupin, razen v družbah konsenza. To
navaja na dejstvo, da kakovost razvoja ni odvisna samo od gospodarske
razvitosti ter vzvodov in ukrepov za povečevanje le-te, ampak vse bolj od
kulture upravljanja družbe in vodenja gospodarstva, od izobraženosti in
ozaveščenosti prebivalstva. Ta rezultat znova potrjuje, da vrhunskih re-
zultatov na področju kakovosti razvoja ni mogoče doseči s posameznimi
kratkoročnimi ukrepi, s proračunskimi in koalicijskimi programi, s po-
sameznimi mandati uspešnih vlad, ampak predvsem z vztrajnim, gene-
racijskim prizadevanjem vseh družbenih partnerjev za izpolnitev strateš-
kih razvojnih ciljev države; zato kultura vladanja za doseganje strateških
rezultatov temelji prav na visokem konsenzu družbenih partnerjev.

Primerjalna analiza prav tako pokaže, da se države CEB postopno
oddaljujejo od držav v razvoju, še posebno na področju gospodarske raz-
vitosti in kakovosti življenja, manj pa na področju varovanja, stanja in
kakovosti okolja.

Nauk, ki ga na osnovi teh primerjav lahko potegnemo za Slovenijo, je
predvsem naslednji: slovenske vlade in državni zbori so v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja javno zavračali ali pa vsaj omalovaževali vizijo in
oblikovanje strateških ciljev naše države. Takrat to še ni bilo usodno, ker
je bila večina politične, družbene in gospodarske moči usmerjena v pri-
lagajanje normam EU. Sloveniji je to sicer povzročilo največjo škodo
prav na področju ključnih razvojnih dejavnikov, kot so tehnološki razvoj,
krepitev človeških potencialov ter tehnološko-inovacijska prenova gos-
podarstva. Če bi se tak odnos do oblikovanja ustrezne vizije, strateških
ciljev ter njihovega usresničevanja, ki bo zahteval dolgoročna in nenehna
prizadevanja vseh družbenih partnerjev, nadaljeval, bi bilo to za razvoj
Slovenije usodno. Tudi omenjeni rezultat potrjuje postavljeno tezo, da
mora Slovenija, če hoče uspešno prestopiti v gospodarstvo in družbo
znanja, čim prej povsem spremeniti dosedanjo vsebino in kakovost
upravljanja družbe in vodenja gospodastva.
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4.3 Identiteta 
(grafikon 14)

Identiteta neke države, vse bolj tudi regije, njene kulture, tehnologij, poli-
tike, podjetniške, okoljske in drugih oblik prepoznavnosti postaja vsaj v
EU vse pomembnejša osnova za preživetje, konkurenčnost in uspešen
razvoj. To postaja tudi ena od ključnih kulturnih in političnih osnov
sodobnega razvoja, po kateri se Evropska unija vse bolj razlikuje od
Združeni držav Amerike, ki še vedno ostajajo prispodoba talilnega lonca
kultur, nacionalnih in drugih značilnosti, čeprav je tudi ta talilni lonec
začel resno pokati po šivih. Če upoštevamo dosedanje značilnosti uprav-
ljanja družbe in vodenja gospodarstva, pri katerih se kot najuspešnejša
oblika usmerjanja razvoja vse bolj uveljavlja konsenz socialnih partner-
jev, je mogoče predpostavljati, da bo ta usmeritev v prihodnje, ko bo v
informacijski družbi vedno več akterjev lahko vplivalo na governance
držav in regij, še intenzivnejša (OECD, 2001). To nakazuje naraščajoč
pomen raznovrstnih oblik in vsebin identitete na uspešnost razvoja.
Hkrati pa se soočamo z dejstvom, da vsaj sedanje baze znanja svetovnih
institucij le zelo skromno spremljajo ta gibanja z ustreznimi kvalitativni-
mi in še manj kvantitativnimi kazalci. Zato tudi ocena identitete zajetih
držav po ustaljenih sedmih skupinah temelji samo na dveh okvirnih
kazalcih: identiteti države in identiteti okolja. 

Uporabljeni kazalci znova kažejo izrazito kvalitativno odstopanje
držav konsenza, sledijo jim visoko razvite države blaginje ter večina azij-
skih tigrov. Države CEB dosegajo podpovprečne rezultate na področju
identitete, vendar se med drugimi štirimi skupinami držav prebijajo v
ospredje. Slovenija je za Estonijo na drugem mestu in le malo pod pov-
prečjem standardiziranih vrednosti; višjo oceno dosega na področju
identitete okolja kot pa na področju identitete države. To predstavlja raz-
meroma solidno osnovo za njeno uveljavljanje v prihodnje, saj bosta za
razvojno okolje EU pomembna zlasti dva temeljna procesa: 
• Prvi zajema področja, na katerih je (in bo) EU vedno bolj poenotena,

zato da bi dosegala večjo kritično maso in moč, kar bo koristilo njene-
mu lastnemu razvoju in krepilo njen položaj v globalnem gospodars-
tvu in informacijski družbi. Sem sodi oblikovanje notranjega trga EU s
svobodnim pretokom vseh dejavnikov razvoja, vključno s skupno
valuto ter prizadevanji, da bi tako enotnost dosegla tudi na področju
političnih odločitev, obrambne sposobnosti ter notranje ureditve.

• Drugi proces pa zajema krepitev tehnoloških, podjetniških, zgodovin-
skih, kulturnih, okoljskih, nacionalnih in drugih oblik identitete držav
in regij, ki s tem izpostavljajo veliko prepoznavnost in kakovost izdel-
kov, storitev in dejavnosti, kar prav tako krepi njihovo razvojno spo-
sobnost.
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Že dosedanje značilnosti in velike razlike v upravljanju družbe in vo-
denju gospodarstva med različno razvitimi družbami napovedujejo veli-
ke spremembe, da katerih bo prišlo v prihodnosti. Pri tem je obetavno,
da prav demokratične družbe konsenza dosegajo izrazito nadpovprečne
razvojne rezultate praktično na vseh področjih gospodarskega in družbe-
nega razvoja. Te značilnosti dobivajo težo tudi pri aktualnih prizadeva-
njih EU po izoblikovanju norm in institucionalne ureditve za bodoče
upravljanje družbe in vodenje gospodarstva v EU. Ta proces nakazuje,
kam se bo usmeril vpliv na razvoj v prihodnjem obdobju ter kako bo to
vplivalo na nastajanje in oblikovanje gospodarstva in družbe znanja v
okviru EU: pričakujemo lahko, da se bo zmanjševala napetost med veli-
kimi in majhnimi članicami EU pri njihovih prizadevanjih za oblikovanje
strukture moči in oblasti v EU; hkrati lahko pričakujemo, da bosta na
moč upravljanja družb in vodenje gospodarstev v okviru EU vse bolj
vplivali kakovost in uspešnost vladanja. To pa pomeni, da se bo gover-
nance v EU vse bolj približeval praksi držav konsenza, kar bo na eni stra-
ni krepilo razvojno moč EU, hkrati pa tudi njen civilizacijski zgled doma
in v svetu.
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Dr. Lojze Sočan
IZOBLIKOVANJE DRUŽBENEGA OKOLJA ZA RAZVOJNO 

DOHITEVANJE SLOVENIJE IN DRŽAV CEB

Izhodišča in teze

Obstoječa tehnološka, ekonomska in družbena globalna ureditev najbolj
koristi milijardi prebivalstva visoko razvitega sveta. Več kot dve milijardi
prebivalstva razvojno ozaveščenih držav v razvoju, od Slovenije do Kitaj-
ske, pa si prizadevata, da bi se prilagodili tem normam in tako izboljšali
osnove za razvojno dohitevanje razvitega sveta. Hkrati pa se pri dobri po-
lovici človeštva z velikimi razvojnimi ovirami oblikuje teorija »globaliza-
cije revščine« in brezizhodnosti. Sedanje globalno razvojno okolje torej
ni v skladu z razvojnimi interesi večine človeštva, saj ne vključuje samo-
dejnih vzvodov za hitrejši razvoj manj razvitega sveta, torej za razvojno
dohitevanje; nasprotno, povečuje informacijske, gospodarske in družbe-
ne prepade in ločnice med razvitimi in nerazvitimi (OECD, 2001a) ter s
tem ogroža skladen globalni razvoj, obenem pa vedno bolj ogroža tudi
naravno okolje in številne civilizacije (CoR, 2002). 

Globalno razvojno okolje je mogoče izboljšati in prilagoditi potrebam
trajnostnega razvoja z načrtnim odpravljanjem razvojnih blokad na raz-
ličnih stopnjah razvitosti, s čimer bodo manj razvite družbe dobile večje
možnosti za uvajanje in uporabo informacijskih in drugih sodobnih teh-
nologij in s tem za skladnejši in uspešnejši razvoj. To bo mogoče doseči z
višjo ravnijo globalnega političnega in razvojnega konsenza, tako o več-
jem obsegu kot tudi o boljši strukturi razvojne pomoči razvitega sveta
manj razvitemu na eni strani, v povezavi z naraščajočo sposobnostjo za
večja razvojna prizadevanja manj razvitega sveta na drugi strani. Evropa,
še posebno EU, začenja v tem pogledu, v primerjavi z ZDA, oblikovati in
uveljavljati razvojno skladnejšo pot. 

Evropa je v tehnološkem, civilizacijskem, družbenem in drugih pogle-
dih zelo raznolika celina. Zato omenjeni kriteriji v veliki meri veljajo tudi
za zagotavljanje razvojnega dohitevanja in trajnostnega razvoja v Sloveni-
ji in drugih državah v prehodu. V zvezi s tem postavljam tri osnovne trdi-
tve:
a) Za razvojno dohitevanje in uspešen trajnostni razvoj bodo morale Slo-

venija, in podobno tudi druge srednje- in vzhodnoevropske države, ki
vstopajo v EU, v prihodnjem desetletju in več povsem spremeniti svoj
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dosedanji governance in njegove prioritete, kakršne so veljale v prejš-
njem desetletju. Dosedanji prvi prednostni cilj je bila prilagoditev
sistemskih, makroekonomskih in tržnih norm EU oziroma normam
globalne ureditve odprtosti in konkurenčnosti pod vodstvom WTO, v
prihodnje pa bomo morali za doseganje trajnostnega razvoja in razvoj-
nega dohitevanja EU nenehno in pospešeno krepiti svoje najpomem-
bnejše razvojne potenciale, še zlasti znanje, tehnološko-inovacijsko
prenoviti gospodarstvo ter ustvariti sodobno infrastrukturo. Za dose-
ganje teh ciljev bodo potrebna bistveno večja razvojna prizadevanja
tudi v obliki večjega varčevanja in neprimerno večjih vlaganj v delov-
na mesta z visoko dodano vrednostjo, pa tudi v obliki skladnega raz-
voja sistema proaktivnih politik. Tako bomo lahko krepili svojo teh-
nološko, gospodarsko, kulturno, nacionalno in politično identiteto, s
čimer bomo postajali uspešen partner bodočega gospodarstva in druž-
be znanja Evropske unije. Za doseganje teh ciljev bomo, v primerjavi z
dozdajšnjimi izkušnjami, potrebovali neprimerno višjo raven konsen-
za vseh socialnih partnerjev naše družbe.

b) Na področju demokratičnega konsenza (avtokratične oblike konsenza
so značilne za začetne razvojne stopnje azijskih tigrov) socialnih part-
nerjev so v sodobnem svetu dosegle najvišjo raven predvsem manjše,
danes vse visoko razvite države srednje in severne Evrope (tako ime-
novane družbe konsenza), ki so nadpovprečno razvojno uspešne ter
danes dosegajo najvišjo raven trajnostnega razvoja in kakovosti življe-
nja. Zato je prav upravljanje družbe in vodenje gospodarstva (gover-
nance) te skupine držav Sloveniji in drugim državam pristopnicam
lahko najboljši zgled za zagotovitev uspešnega trajnostnega razvoja,
za izoblikovanje lastne identitete in partnersko integriranje v EU.

c) Uspešno razvojno dohitevanje držav CEB bo imelo daljnosežne vplive
na governance EU. Pripomoglo bo k zmanjševanju dosedanjih napeto-
sti med velikimi in majhnimi državami članicami za vpliv na vodenje
EU, saj se bo to nasprotje vse bolj zmanjševalo in prenašalo na odnose
med razvojno nadpovprečno uspešnimi ter razvojno podpovprečno
uspešnimi državami in bo vplivalo na governance Evropske unije. S
pridružitvijo nadpovprečno uspešnim družbam lahko države CEB pri-
dobijo večji vpliv na oblikovanje vizije, strateških ciljev in politik EU v
primerjavi s svojo gospodarsko (delež BDP) in politično (število glasov)
močjo.

Da bi potrdila zgoraj postavljene trditve, nadaljnja razprava podrobne-
je in večplastno obravnava sedanje globalno razvojno okolje ter izhodišča
za njegovo skladnejše oblikovanje; še posebej podrobno obravnava raz-
vojno okolje sodobne Evrope z vodilno vlogo EU ter analizira razvojne
vzvode in ključne strateške cilje, ki jih morajo doseči Slovenija in države
v prehodu, da bi se lahko uspešno integrirale v gospodarstvo in družbo
znanja EU. In končno, zastavlja se vprašanje, kako izoblikovati skladen
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sistem proaktivnega razvojnega okolja v Sloveniji in teh državah, zato da
bi lahko razvojno dohitele EU. V sklepu poskuša razprava ovrednotiti
gornja prizadevanja za bodoči razvoj danes manj razvitega dela Evrope,
za uspešnejši razvoj starega kontinenta kot celote, pa tudi za globalni
razvoj v prihodnosti. 

Sodobno globalno razvojno okolje 

Sodobno tehnološko, ekonomsko in družbeno ureditev bi najlaže opisal
z naslednjo prispodobo: evropski komunizem je v svoji tehnološki, gos-
podarski in družbeni izoliranosti propadel zato, ker je praktično v celoti
ignoriral sistemske, makroekonomske in tržne norme naraščajoče odpr-
tosti in konkurenčnosti, ki so posledica sodobnega tehnološkega razvoja,
še zlasti informacijskih tehnologij. Hkrati pa vodilni kapitalizem s tehno-
loško, ekonomsko, vojaško in institucionalno premočjo danes prisega
predvsem na deregulacijo, ekonomsko in finančno svobodo ter vse večjo
odprtost in konkurenčnost, s čimer razvojno vse bolj ogroža večji del pre-
bivalstva našega planeta, večino narodov in tudi držav, veliko kultur in
jezikov ter vodi v nesposobnost naravnega okolja za samodejno revitali-
zacijo.

Sodobno razvojno okolje odprtosti in konkurenčnosti temelji na proce-
sih deregulacije in stalnega tehnološkega napredka. Proces deregulacije
odpravlja različne kvantitativne in kvalitativne omejitve v svobodnem
pretoku blaga, storitev, kapitala, dela, znanja in tehnologij in s tem pris-
peva k zmanjševanju distorzij (neskladij) med stroški, cenami in valuta-
mi na globalnem trgu. Tako se povečuje konkurenca, ki podjetjem zago-
tavlja, da za enak obseg finančnih sredstev lahko na svetovnem trgu
dobijo vse bolj enakovredno količino in kakovost proizvodnih dejavni-
kov, ter praviloma prispeva k zniževanju cen oziroma preprečuje njihovo
monopolno naraščanje. Na drugi strani proces stalnega tehnološkega na-
predka zmanjšuje stroške proizvodnih, prometnih, finančnih in drugih
dejavnosti, ki so vezane na vključevanje podjetij v globalne gospodarske
mreže sodelovanja, kar spet prispeva bodisi k zniževanju stroškov in cen
ali k večji kakovosti, uporabnosti, inovativnosti in s tem h konkurenčno-
sti ter tako k hitrejšemu razvoju podjetij, dejavnosti ali držav, ki hitreje
tehnološko napredujejo. S tem globalni proces naraščajoče odprtosti in
konkurenčnosti zagotavlja boljše razvojne pogoje predvsem razvitejšim
družbam, pa tudi tistim, ki so se sposobne na dolgi rok tako organizirati,
da zmorejo nadpovprečna razvojna prizadevanja za trajno krepitev last-
nih razvojnih potencialov ter za pospešeno vlaganje v tehnološko vse
zahtevnejša delovna mesta.

Stroka določa trajnostni razvoj kot medsebojno povezanost in učinko-
vanje tehnoloških, okoljskih, ekonomskih in socialnih dejavnikov v so-
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dobnem svetovnem razvoju. Ta področja so tudi zgledno pokrita s stati-
stičnimi in ocenjenimi (mehkimi) kazalci sodobnega razvoja, ki jih vzdr-
žujejo mednarodne institucije, predvsem OZN, WB, IMF, OECD, IMD,
WEF, EBRD, EU in vrsta strokovnih institucij. Zato obstaja obilje tehno-
loško-okoljskih, ekonomskih in socialnih kazalcev, vendar pa resno
pomanjkanje tistih družbenih kazalcev, ki določajo kakovost upravljanja
družbe in vodenja gospodarstva oziroma merijo iniciiranje in uveljav-
ljanje kvalitativnih sprememb v razvoju držav, skupin držav ali regij v
okviru brezizraznega povprečja nastajajoče »globalne informacijske
družbe«. Zato posveča projekt Simulacije trajnostnega razvoja posebno
pozornost prav tem kazalcem (STR, Poročilo 1, 2002). Celo več, geslo glo-
balna informacijska družba na več področjih resno ovira prizadevanja
najbolj ozaveščenih družb, da bi čim prej in čim bolj intenzivno izboljšale
sedanje svetovno upravljanje družbe in vodenje gospodarstva (governan-
ce). Oglejmo si nekaj procesov.

Degradacija naravnega okolja
Po ocenah Rimskega kluba je onesnaženost okolja sredi osemdesetih let
20. stoletja presegla kritično točko, ko si naš planet, tudi če bi se zmanj-
šal obseg sedanjega onesnaževanja (npr. kjotski protokol), ne more več
samodejno povrniti zdravega okolja. Pri tem je pomembno, da od 70 do
80 % onesnaženja (voda, zrak, odpadki, sekanje gozdov, poraba energije
itd.) povzroča visoko razviti svet z manj kot milijardo prebivalstva ter z
najsodobnejšimi tehnologijami in najbolj dodelanimi okoljskimi standar-
di (Radermacher, 1999); pri informacijskih in nekaterih drugih vrhun-
skih tehnologijah dosega delež onesnaženja, ki ga povzroča razviti svet,
celo do 100 %. Ob tem se seveda zastavlja kritično vprašanje, kaj bo z glo-
balnim naravnim okoljem že v času ene do dveh generacij, če se bo prib-
ližno polovica prebivalstva, ki bo naraslo na 9 milijard in mogoče celo na
12 milijard, približala današnjemu negativnemu učinkovanju razvitih na
okolje.

Svetovni governance dosega tako nizko stopnjo konsenza in usklaje-
nosti, da lahko govorimo šele o ustvarjanju osnov za resno spremembo
na področju varovanja in zdravljenja okolja. Pri tem sta opazni dve glavni
smeri: 
• Na eni strani je predvsem trda smer ZDA, ki poudarja ekonomsko svo-

bodo podjetij in institucij (v skladu z WTO), zavrača podpis kjotskega
protokola, pomoč najmanj razvitemu svetu je majhna, odnos do razvo-
ja najmanj razvitega sveta pa nestimulativen (CoR, 2002), npr. tudi za-
radi kontrole naftnih virov. To se je pokazalo nedavno, ko so ZDA, v
nasprotju z vsemi drugimi 143 državami preprečile, da bi najmanj raz-
vitim zagotovili dobavo bistveno cenejših generičnih zdravil – ob sicer
veljavnih patentih vodilnih farmacevtskih družb v teh državah, s čimer
bi uspešneje odpravljali množične bolezni v najmanj razvitem delu
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sveta. Vsekakor je najnevarnejše reševanje svetovnih vprašanj z vojaš-
ko silo brez soglasja VS ZN (primer Iraka, 2003). Pozitiven odnos ka-
žejo ZDA predvsem na področju prostega uvoza blaga iz teh držav, od-
prto pa sprejemajo tudi kadre iz tega sveta, ki prihajajo na šolanje in
tehnološke raziskave, vendar jih veliko potem ostane v ZDA. 

• Na drugi strani si EU dosti bolj kot ZDA prizadeva za zdravljenje in
ohranitev okolja, tako s podpisi in vsaj delnim spoštovanjem medna-
rodnih sporazumov kot z oblikovanjem lastne strategije (EU 2001). Bis-
tveno večja je njena pomoč manj razvitemu svetu, kar še posebno velja
za t. i. družbe konsenza. EU skuša postopno izoblikovati svojo pot
(Radermacher, 1999), ki bi lahko postala pomemben primer in vzor za
izoblikovanje globalnega konsenza o sanaciji naravnega okolja. Ven-
dar je tudi ta pristop zaradi kritično nizke ravni političnega konsenza
in vojaške moči EU v sedanjem obdobju ogrožen. 

Današnji svet nima resnih osnov, interesa, politične volje in moči za
zmanjševanje socialne, informacijske, družbene in razvojne izločenosti
večine svetovnega prebivalstva.

»Informacijska družba za vse« 
Razviti svet je v obdobju intenzivnega uvajanja informacijskih tehnolo-
gij. EU je na Evropskem svetu v Lizboni izoblikovala načelno vizijo o
tem, da bo do leta 2010 postala najbolj konkurenčna in učinkovita infor-
macijska družba na svetu. Pri tem ni določila, ali bo ta cilj dosežen v
nekaterih državah EU, v 15 ali morda celo v 25 članicah. Že nekoliko
resnejša ocena strateških ciljev in osnov za odločilno uveljavitev informa-
cijskih tehnologij v gospodarstvu, upravi ter v celotni družbi pokaže, da
ima le najrazvitejši del svetovnega prebivalstva oziroma približno ena mi-
lijarda ljudi možnost za vstop v informacijsko družbo. Dobri dve milijardi
prebivalstva čakajo še izredno naporna krepitev vseh vrst znanja, poso-
dobitev celovite infrastrukture, zagotovitev ustrezne institucionalne in-
frastrukture, tehnološko-inovacijska prenova gospodarstva, velika vlaga-
nja v razvoj, kar bo v teh družbah postopno ustvarjalo osnovo za
vstopanje v informacijsko družbo. Več kot dvema milijardama prebivals-
tva onemogočajo vstop v normalen razvoj demografske, zdravstvene, izo-
braževalne in druge ovire, skoraj milijarda ljudi pa živi v kriznih razme-
rah (avtokratski režimi, bolezni, vojne …), kar jim razvoj praviloma v
celoti onemogoča. Promocijsko geslo razvitega sveta »informacijska druž-
ba za vse« spodbuja le razvitejši del sveta, hkrati pa zavaja oceno dejan-
skega razvojnega okolja ter zamegljuje izoblikovanje jasnih strateških 
ciljev in nalog, ki jih morajo posamezne skupine držav na različnih stop-
njah razvitosti nujno razrešiti, da bi se lahko postopno približale infor-
macijski družbi in se vključile vanjo. Med resna prizadevanja za trajno
ustvarjanje osnov za razvijanje informacijske družbe sodi npr. »Bange-
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mannovo poročilo« Komisije EU (Bangemann, 1993), zasnovano v prvi
polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja zato, da bi pomagalo razvijati
temelje za informacijsko družbo na območju celotne Evrope. 

Globalni governance: nujna bo bistveno višja raven konsenza 
Obstoječa globalna ureditev odprtosti in konkurenčnosti je na eni strani
neskladna z razvojnimi interesi večine človeštva, obenem pa nima vgraje-
nih samodejnih vzvodov, ki bi manj razvitim družbam omogočali dohite-
vanje razvitejših. Zato narašča socialna, informacijska in razvojna izloče-
nost, ki zelo resno opozarja, da so kvalitativne spremembe v upravljanju
sodobne družbe in vodenju gospodarstva nujne. Povečanje dosedanjega
obsega pomoči manj razvitim državam je nujno, vendar nezadostno in za
kvalitativne spremembe neustrezno, saj obstoječih 205 držav glede na
razvitost in razvojne značilnosti lahko razvrstimo vsaj v pet značilno raz-
ličnih stopenj razvitosti. Različno razvite družbe na poti v višjo stopnjo
razvitosti imajo pred seboj zelo različne prednostne strateške cilje: 
• Razvite države so ozaveščene ter uspešno razvijajo potenciale za pre-

hod v družbo znanja. 
• Slovenija in države, ki vstopajo v EU in so v razvojni stopnji investicij-

ske konkurenčnosti, bodo npr. še dolgo časa potrebovale pomoč za
obvladovanje gospodarstva in družbe znanja. 

• Države v skupini stroškovne konkurenčnosti bodo za stroškovno ure-
ditev gospodarstva, uprave in celotne družbe potrebovale prednostno
pomoč pri stabilizaciji in racionalizaciji gospodarstva in celotne druž-
be, še posebno pa na področju formiranja kapitala, seveda ob vse več-
jem vlaganju v znanje.

• Države v skupini razvojne letargije bodo predvsem potrebovale pomoč
za uspešno odpravljanje temeljnih razvojnih ovir na področju demo-
grafije, izobraževanja, zdravstva ipd., v skladu z možnostmi pa tudi
pomoč za krepitev razvojnih potencialov za prehod v razvitost.

• In končno, države v kriznih stanjih potrebujejo najprej pomoč za
odstranitev kriznih vzrokov, ki onemogočajo vsak razvoj; z uspešno
odstranitvijo kriznih vzrokov (diktature, epidemije, nepismenost itd.)
se odpirajo potrebe za vse dodatne oblike razvojne pomoči.

Rimski klub npr. utemeljeno opozarja, da bo posebno pozornost treba
posvetiti ohranjanju kulturnih značilnosti nerazvitih ali manj razvitih
družb, a jih hkrati usposabljati, da bodo zmožne za svoj razvoj pospeše-
no obvladovati informacijske in druge učinkovite tehnologije sedanjega
časa (endemic modernity – CoR, 2002). In končno, v kriznih stanjih, v
katerih je veliko držav, bo ob drugih oblikah pomoči (npr. uspešno nor-
veško posredovanje med tamilskimi tigri in oblastjo na Šrilanki) tudi v
prihodnje nujno usklajeno vojaško in drugo posredovanje (zaradi teroriz-
ma, avtokratskih režimov, nacionalnih in človekovih pravic itd.). Zato si
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bo nujno treba prizedevati za čim višjo raven političnega in razvojnega
konsenza, še zlasti v okviru VS OZN, ter omejevati posredovanja z nepo-
srednimi ekonomskimi cilji ali pod vplivom vojaških lobijev.

Razvojna razhajanja med ZDA in EU
Znaki resnejših prizadevanj, pa tudi nesoglasij pri vplivu na globalni
governance so opazni predvsem pri obeh najmočnejših svetovnih gospo-
darskih velesilah, ZDA in EU. Področij, na katerih prihaja do manjših ali
resnejših nesoglasij, je več.
• Na strateškem področju se zasnovi trajnostnega razvoja obeh gospo-

darskih velesil vse bolj zaznavno razlikujeta; ne le na področju obliko-
vanja in spoštovanja mednarodne in domače regulative, ampak tudi
pri celovitosti trajnostnega razvoja in uvajanju konsenza. Prav zasnova
nacionalne in kulturne identitete članic Evropske unije je glede na raz-
lično stopnjo razvitosti posameznih držav, in še posebej za gospodars-
tvo in družbo znanja, ustreznejša od t. i. »talilnega lonca kultur« Zdru-
ženih držav Amerike.

• Tako Združene države Amerike kot Evropska unija se soočajo z razvoj-
nimi težavami in imajo na voljo uspešne razvojne vzvode. Ob znatnem
deležu socialne in informacijske izločenosti postaja vse resnejši prob-
lem staranje prebivalstva ter nevarnost, da bo osebna poraba (plače in
pokojnine) preveč ogrozila vlaganja v razvoj. Opozoril je vse več. Tako
npr. L. Thurow govori celo o propadu zahodne civilizacije (Thurow,
1999), pa tudi forum vodilnih podjetnikov razvite Evrope je predsedni-
ka Komisije EU Prodija zelo jasno opozoril, da plače in pokojnine ne-
zadržno spodkopavajo razvojni potencial EU (ERT, 2001). Na drugi
strani tako Združene države kot Evropska unija dobro izkoriščajo
vzvode sodobnega razvoja: multinacionalno organiziranost podjetij,
Evropska unija inovativni regionalni razvoj, Združene države, in tudi
severni del Evrope, pa univerzo in inštitute zelo uspešno in inovativno
povezujejo z gospodarstvom.

• V EU je raven političnega konsenza kritično nizka, še bolj pa je neus-
klajena obrambna moč, kar do sedaj ni zadostovalo niti za reševanje
notranjih evropskih kriznih stanj, posebno ob razpadu Jugoslavije. V
nasprotju z nebogljenostjo EU so ZDA na tem področju vodilna sve-
tovna velesila. Vendar pa je vse bolj navzoča opazna nevarnost, da bo-
do pri reševanju političnih in strateških gospodarskih, energetskih in
drugih vprašanj prevladali vojaški lobiji.

• Zlasti za izoblikovanje trdnejšega političnega in varnostnega konsenza
celovite EU (25 članic), vključno z novimi članicami, bo temeljnega po-
mena dokončna odprava hegemonističnih in drugih senc iz obdobja
druge svetovne vojne in pred njo pri največjih državah članicah EU.
Drugo vprašanje, s katerim se bo treba spopasti, so potrebe po nepri-
merno večji sposobnosti EU za hitro politično in vojaško reševanje
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kriznih stanj v Evropi, še zlasti na Balkanu (npr. na desetine mirovnih
sporazumov evropske diplomacije z Miloševićem, Srebrenica kot šol-
ski primer etničnega čiščenja pred očmi sil EU!). Brez razrešitve teh in
podobnih vprašanj znotraj EU bo tudi v prihodnje občasno ali trajneje
navzoče naslanjanje teh držav (posebno še novih članic) na ZDA.

• Kljub veliki raznolikosti na področju kulture sodobnega upravljanja
družbe in vodenja gospodarstva med severnim (družbe konsenza),
srednjim, južnim in vzhodnim (nove članice) območjem EU prav
»družbe konsenza« uvajajo največ paradigem gospodarstva in družbe
znanja, značilnih za governance 21. stoletja: konsenz socialnih part-
nerjev, razvojne identitete, zaposljivost prebivalstva in ne le plače »še«
zaposlenih, razvojna sposobnost države (governmental capability),
socialna kohezija, ustvarjanje profita in doseganje konkurenčnosti z
vrhunsko usposobljenimi kolektivi in ne z nizkimi plačami itd. Seve-
da čaka EU še veliko napornega dela, ki bo kakovost in kulturo uprav-
ljanja družbe in vodenja gospodarstva približalo vodilnim »družbam
konsenza«. Nič manjša prizadevanja pa ne bodo potrebna tudi v ZDA,
in sicer za to, da bi zmanjšali socialne razlike in informacijsko izloče-
nost velikega dela prebivalstva, še zlasti temnopoltega in tistega me-
hiškega porekla.

V tabeli 1 skušam oceniti moč in vpliv štirih najpomembnejših sodob-
nih območij gospodarske, politične, vojaške in civilizacijske moči. Naj-
večja moč je označena z 1 in najmanjša z 0.

Tabela 1: Ocena gospodarskih, politično-vojaških, okoljsko-civilizacijskih
(razvojni vzor) in strateških vzvodov moči in s tem vpliva na
sodobni globalni governance: ZDA, EU, Rusija in Kitajska

Države in EU: ZDA EU Rusija Kitajska
Trgovinsko-gospodarska moča) 1,0 0,9 0,2 0,4
Politično-vojaška močb) 1,0 0,4 0,5 0,4
Okoljsko-civilizacijski vzorc) 0,6 1,0 0,2 0,4
Strateško pozicioniranjed) 1,0 0,7 0,4 0,5
Skupaj: 3,6 3,0 1,3 1,7

Legenda:
a) infrastruktura, globalna organiziranost podjetij, tehnološki razvoj, kadri, trgovina, konkurenčnost
b) politično soglasje, tehnološki razvoj, usklajenost države in podjetij, vojaški potencial
c) norme ter strateški in tekoči ukrepi za ohranjanje okolja, izobraženost prebivalstva, raven konsenza, 

regionalni razvoj, nove razvojne paradigme, socialna in informacijska izločenost, identitete
d) strateško pozicioniranje: politične povezave, trgovinske in gospodarske povezave, energetski viri, 

tehnološke povezave, kadri
Vir: Ocena avtorja
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Razvojno povezovanje raznolike Evrope

Evropa je razvojno zelo raznolika celina. To za uveljavljanje gospodarstva
in družbe znanja ni dobra osnova. Razlike v Evropi niso bistveno manjše
kot tiste v svetovnem merilu. Zato se tudi strateški cilji med visoko razvi-
timi družbami konsenza na eni strani ter znatnim delom območij nekda-
nje Sovjetske zveze in še posebno z vojno razdejanih območij nekdanje
Jugoslavije, kjer živi pod mejo revščine polovica in ali celo do tri četrtine
prebivalstva (EBRD, 2002), bistveno razlikujejo. Ne glede na bistveno
zmanjšanje sistemskih razlik zaradi kolapsa komunizma so za evropsko
celino prevelike socialne, gospodarske, kulturne, razvojne, tehnološke in
druge razlike nevarne, obenem pa je intenzivno odpravljanje kriznih
žarišč ter zmanjševanje sedanjih razlik lahko pomemben razvojni vzvod
za kontinent v celoti. Evropske države lahko glede na stopnjo razvitosti,
in še zlasti glede na razvojne značilnosti, razvrstimo v tri najpomembnej-
še skupine:
• visoko razvite države blaginje, ki razvijajo gospodarstvo in družbo zna-

nja; med njimi so družbe konsenza lahko civilizacijski vzor v svetov-
nem pogledu; sledijo države blaginje in južnoevropske države;

• države v prehodu, ki so se doslej uspešno prilagajale razvojnemu oko-
lju EU ter globalnim tehnološkim, ekonomskim in družbenim nor-
mam (predvsem pristopne države) in ki se danes soočajo z intenzivno
krepitvijo svojih razvojnih potencialov;

• države, ki se še niso dovolj ali se sploh še niso prilagodile globalnemu
okolju; zanje je značilna velika gospodarska in družbena izoliranost
ter socialna in informacijska izločenost, marginalen pretok tehnologi-
je, znanja, kapitala, blaga in storitev s svetom ter pogosta krizna sta-
nja.

Da bi lahko uspešno zastavili dolgoročen proces razvojnega približeva-
nja evropskih držav, je treba odgovoriti na temeljno vprašanje v zvezi s
tem, kako čim uspešneje prilagoditi upravljanje družbe in vodenje gos-
podarstva v posameznih skupinah držav ne le njihovi stopnji razvitosti,
ampak tudi njihovi razvojni viziji in strateškim razvojnim ciljem (grafi-
kon 15). 

Visoko razvite družbe 
V projektu Simulacije trajnostnega razvoja razlikujemo dve skupini visoko
razvitih družb znotraj EU: družbe blaginje in družbe konsenza. Za obe
skupini je značilna bolj ali manj visoka stopnja urejenosti osnov za razvi-
janje gospodarstva in družbe znanja:
• učinkovita institucionalna infrastruktura;
• sodobna in celovita infrastruktura; 
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• visoka raven znanja (izobraževanje, R&R, usposabljanje ter razvitost
informacijsko-komunikacijskih tehnologij);

• velik delež zdravih, učinkovitih ter multinacionalno organiziranih
podjetij z visoko dodano vrednostjo; 

• urejene norme za varovanje in zdravljenje okolja.

Ob teh dveh skupinah lahko med razvite družbe uvrstimo tudi južno-
evropske države, za katere so sicer značilna večja ali manjša območja
manj razvitih oziroma nerazvitih regij.

Visoko razvite evropske družbe so sposobne z večjimi ali manjšimi te-
žavami doseči konsenz socialnih partnerjev o ključnih razvojnih proble-
mih, vendar je prav tu bistvena razlika med njimi: v družbah blaginje,
vključno z južno Evropo, je konsenz socialnih partnerjev, posebno še
med državo, delom in kapitalom, praviloma antagonističen; nasprotno
pa je za družbe konsenza značilno, da »so socialni partnerji v istem
čolnu«, zato so sposobni večjih razvojnih prizadevanj celotne družbe in
uvajanja paradigem novih kvalitet (konsenz, zaposljivost prebivalstva,
socialna kohezija, governmental capability itd.), kar dolgoročno dobro
vpliva na kakovost razvoja, identiteto teh družb ter končno na kakovost
življenja in okolja. 

Razvitejše družbe v prehodu
V to skupino lahko uvrstimo predvsem države v prehodu, ki se vključuje-
jo v EU. Zaradi znanja, obvladovanja nekaterih pomembnih tehnologij,
uspešne gospodarske rasti v zadnjih letih ter raznovrstnih stikov z visoko
razvitim svetom (npr. G 7) pa lahko vanjo, ne glede na hudo socialno raz-
slojenost ter bolj ali manj nehumano in preživelo obliko kapitalizma, uvr-
stimo tudi Rusijo.

Za večino teh držav je značilna uspešna stopnja sistemske, makroeko-
nomske in tržne prilagoditve normam EU ter odprtosti in konkurenčno-
sti v globalnem gospodarstvu. Večina je v dobrem desetletju zmogla raz-
meroma uspešno stroškovno urediti svoja gospodarstva, javno upravo in
družbo ter tako zagotoviti ustrezno konkurenčnost, relativno zdrave jav-
ne finance in praviloma enoštevilčno inflacijo. Hkrati se v večini teh
držav povečuje stopnja varčevanja in formiranja kapitala, ob vidni pomo-
či EU ter občutnem pritoku neposrednih tujih naložb. 

Te družbe čakajo zelo težke naloge, če hočejo v eni, dveh ali celo več
generacijah razvojno dohiteti visoko razvite družbe. Sodoben razvoj ne
bo mogoč brez posodobitve in izredno drage izgradnje celovite infra-
strukture ter učinkovite institucionalne infrastrukture, vključno z inova-
tivnimi regijami. V primerjavi z visoko razvitimi družbami, kjer je razvoj-
no zdravih podjetij, ki so vključena v globalno razvojno okolje, vsaj tri
četrtine in več, je ta delež v obravnavanih družbah manjši od polovice ali
celo ene četrtine potencialov; to bo zahtevalo izjemna vlaganja v tehno-
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loško-inovacijsko revitalizacijo teh gospodarstev. Največji zaostanek za
razvitim svetom je na področju znanja, saj te družbe v celovito strukturo
znanja vlagajo med 8 in 16 % BDP, visoko razvite družbe pa brez izjeme
med 20 in 25 % BDP, ki je na prebivalca vsaj 2–5-krat višji. Zato bo
zmanjšanje brezposelnosti v teh državah zelo zahtevno, še toliko težje pa
bo izoblikovati njihovo identiteto za partnersko vključitev v EU in sodob-
ni svet.

Te države so v prejšnjem desetletju vzpostavile bolj ali manj grobe in
preživele oblike lastninskega kapitalizma z dokaj protislovnimi odnosi in
interesi med socialnimi partnerji, kar je še zelo daleč od upravljanja
družbe in vodenja gospodarstva v družbah konsenza in šele postopno vo-
di k ustvarjanju osnov za gospodarstvo in družbo znanja. Zato so se
kljub dosedanjemu razmeroma uspešnemu razvoju v preteklem desetlet-
ju v večini teh držav značilno povečale razlike med manjšino uspešnih in
večino neuspešnih podjetij, povečala se je socialna in posledično infor-
macijska izločenost prevelikega deleža prebivalstva, kar predstavlja
temeljno oviro za uspešno uvajanje informacijskih tehnologij v gospo-
darstvo, upravo in celotno družbo. To so zadostni razlogi, da bodo mora-
le te družbe, vključno s Slovenijo, v prihodnje povsem spremeniti dose-
danjo vsebino in kakovost upravljanja družbe in vodenja gospodarstva.

Države v gospodarski in družbeni izoliranosti ter informacijski izločenosti 
Temeljni problem večjega dela najslabše razvitih držav Evrope je gover-
nance, ki ni zmožen reševati političnih, družbenih, tehnoloških in gospo-
darskih vprašanj znotraj države in s sosedi ter se odpirati in vključevati v
sodobni svet ali pa temu ni naklonjen. Še vedno premajhna varnost
naložb in večine gospodarskih dejavnosti pogosto ne dopušča večje raz-
vojne iniciative domačega in tujega kapitala. Zato nekaj držav iz te skupi-
ne še vedno upravičeno uvrščamo med družbe, ki so v kriznem stanju,
kar v celoti onemogoča sodoben razvoj. Sem spada večji del novih držav
nekdanje Jugoslavije in nekatere države nekdanje SZ. EBRD uvršča
Hrvaško zaradi zmernih razvojnih rezultatov in potencialov med države
CEB, čeprav ujeta v strankarska nasprotja nima možnosti za hiter prehod
v moderno državo. 

Poleg izrazito nizke proizvodnje je zanje značilen tudi izredno nizek
pretok blaga, storitev, kapitala, dela, tehnologije in znanja, pa tudi odpr-
tost in konkurenčnost sta zelo majhni. Hkrati so v večini teh držav
potenciali za sodoben razvoj uničeni, nizki ali nerazviti. Zelo malo je
zdravih in konkurenčnih podjetij, ki bi bila vključena v globalno gos-
podarstvo, saj je stopnja formiranja kapitala z varčevanjem in neposred-
nimi tujimi naložbami zelo nizka. Izredno velika brezposelnost in nenor-
malno visoka raven sive ekonomije, vključno celo z mafijo, dodatno
onemogočata odpravljanje socialne in informacijske izločenosti.
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Povezovanje Evrope
Grafikon 15 v kolonah A, B in C prikazuje tudi oceno kakovosti in vsebi-
ne upravljanja družbe in vodenja gospodarstva ter velikosti razvojnih pri-
zadevanj, potrebnih za prehod posameznih razvojno značilnih skupin dr-
žav na višjo raven tehnološke, gospodarske in družbene razvitosti:
• A – governance / kakovost: Skupine značilno različno razvitih držav

so razvrščene od najnižje in najslabše razvojne stopnje, označene z 1
(npr. države, območja v vojnem stanju, civilni vojni, z velikimi social-
nimi nasprotji in nemiri, z nenormalno vlogo mafije ipd.), do oznake
10, ki zajema države, za katere je značilna najvišja raven gospodarske
in družbene razvitosti ter zgledna usklajenost interesov med socialni-
mi partnerji pri upravljanju družbe in vodenju gospodarstva. To velja
predvsem za družbe konsenza.

• B – governance / vsebina: Prikaz zajema tri območja, za katera sta
značilni različna kakovost in vsebina upravljanja družbe in vodenja
gospodarstva, ki je bolj ali manj usklajena z vizijo in osnovnimi stra-
teškimi cilji gospodarstev in družb glede na njihovo doseženo razvi-
tost: osnovni strateški cilj najrazvitejših držav s praviloma največjo
kakovostjo upravljanja družbe in vodenja gospodarstva je krepitev po-
tencialov za izgrajevanje gospodarstva in družbe znanja, še zlasti ob
visoki ravni konsenza socialnih partnerjev; osnovni strateški cilj sku-
pin zmerno razvitih držav, posebno tistih v značilnih kvalitativnih
prehodih, je prilagajanje sistemskim, makroekonomskim in tržnim
normam globalne odprtosti in konkurenčnosti, ob pospešeni krepitvi
lastnih razvojnih potencialov in zniževanju socialne in informacijske
izločenosti; in končno, osnovni strateški cilj skupin držav na izredno
nizki stopnji razvitosti, v razvojnih težavah in v razvojnih krizah je od-
pravljanje vzrokov za krizna stanja ter zmanjševanje gospodarske in
družbene izoliranosti.

• C – velikost razvojnih prizadevanj: Razvojna prizadevanja posameznih
skupin različno razvitih družb za doseganje razvitosti je tem večje, čim
manj so razvite in čim manjši sta obstoječi kakovost in kultura uprav-
ljanja družbe in vodenja gospodarstva.

Povezovanje Evrope ni utopija; na eni strani je EU preverjena izkušnja,
na drugi pa se ustvarjajo dovolj realni pogoji za postopno uveljavljanje
globalnega sistema odprtosti in konkurenčnosti kot osnove za odpravlja-
nje ekonomske in družbene izoliranosti ter za postopno zmanjševanje so-
cialne in informacijske izločenosti na evropskem kontinentu kot celoti.
Ob tem se pojavljajo nove globalne usmeritve, med katerimi postajajo
posebno demografske in okoljske vse bolj pomembne. Ocene pristojnih
institucij opozarjajo, da se bo prebivalstvo razvitega sveta Evrope, Sever-
ne Amerike in Japonske v prvi polovici stoletja zmanjšalo za okrog 15 %,
prebivalstvo manj razvitega sveta pa se bo podvojilo. To bo v svetu, pa
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tudi v Evropi ustvarjalo značilno drugačno razvojno okolje, hkrati pa je
to dodaten pomemben razlog za spodbujanje nadaljnjega združevanja
Evrope, za pospešeno zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in med
državami evropske celine ter za uveljavljanje konsenza pri sprejemanju
razvojnih odločitev na vseh ravneh.

Evropa več hitrosti je danes že realnost. Še večje razlike v razvoju pa
lahko pričakujemo takrat, ko bo večina držav dosegla osnovno raven si-
stemske, makroekonomske in tržne odprtosti. Takrat bodo o učinkovito-
sti nadaljnjega razvoja odločale predvsem sposobnosti držav in njihovih
družbenih partnerjev za izoblikovanje družbenega okolja, ki bo omogo-
čilo pospešeno krepitev razvojnih potencialov in tako prehod v gospo-
darstvo in družbo znanja.

Iz vsebine gornjega prikaza sta hkrati razvidna tudi struktura in obseg
razvojne pomoči ter gospodarskih, družbenih, političnih in varnostnih
prizadevanj, ki jih bo moral v interesu uspešnega in varnega razvoja ce-
lotnega evropskega kontinenta znatno bolj kot doslej prispevati njegov
najrazvitejši del. 

Dosedanji governance Slovenije se mora čim prej v temelju spremeniti:
od dosedanjega prilagajanja odprtosti in konkurenčnosti mora 

strateške prednosti usmeriti v pospešeno krepitev razvojnega okolja 
in potencialov za uveljavljanje gospodarstva in družbe znanja.

Do kod smo prišli 
Proces deregulacije in tehnološkega razvoja, ki temelji na normah sodob-
ne tehnološke, ekonomske in družbene ureditve razvitega sveta, na eni
strani odpira trge, povečuje konkurenco ter na globalni ravni usklajuje
cene s kakovostjo izdelkov in storitev; na drugi strani pa z znanjem, teh-
nološkim razvojem in inovacijami zmanjšuje stroške in povečuje njihovo
kakovost, uporabnost in dodano vrednost. Slovenija, in večina pristopnih
in pridruženih držav EU, je v prejšnjem desetletju dovolj uspešno prila-
godila sistem, makroekonomsko in tržno okolje EU ter tako zmanjšala
disparitete stroškov, cen in svoje valute, da bo lahko v tem okolju komu-
nicirala in delala. Kakšna pa je naša vizija v prihodnje?

Razvojna vizija Slovenije – za obdobje ene generacije
Razvojna vizija Slovenije na sedanji stopnji razvitosti zajema prehod v
gospodarstvo in družbo znanja visoko razvite EU. To bo mogoče doseči z
dolgoročnim, nadpovprečno uspešnim in trajnostnim razvojem, ki bo
Sloveniji zagotovil razvojno dohitevanje razvitega sveta. Z do sedaj bolj
ali manj uspešno osvojenimi normami odprtosti in konkurenčnosti to ne
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bo mogoče. Zato se postavlja vprašanje, kako obvladati potrebne vzvode
za uspešen sodoben razvoj in razvojno dohitevanje (npr. OECD: pred-
vsem multinacionalna organiziranost gospodarstva, obvladovanje infor-
macijskih tehnologij, razvojna sposobnost vlade ter inovativen regionalni
razvoj) na lokaciji med visoko razvitimi družbami in njihovimi regijami
ter bistveno manj razvitimi regijami in državami nekdanje Jugoslavije ter
srednje in jugovzhodne Evrope. Gre za to, kako izkoristiti prednosti raz-
lično razvitih območij in preprečiti njihov negativni vpliv na naš razvoj
ter kako krepiti lastne potenciale za razvijanje gospodarstva in družbe
znanja.

V procesu dosedanjega odpiranja je Slovenija v sosedstvu z visoko raz-
vitim svetom razmeroma uspešno izkoristila njegove trge za izvoz blaga
ter uvajanje nove opreme in tehnologij, bistveno manj pa možnosti za
pritok kapitala, sodoben prenos tehnologij, menedžmenta, razvoj infra-
strukture, za tehnološko-inovacijske prenovo večine gospodarstva, pa 
tudi za prenos znanja o sodobnem upravljanju družbe, vključno z obliko-
vanjem razvojno zasnovanih regij. Slovenija šele po desetletju samostoj-
nosti postopno briše ločnice med »prej rdečo in pozneje črno oziroma be-
lo« diasporo, medtem ko so v tem času npr. Irska, Kitajska in Koreja prav
z vključenjem svojih strokovnjakov po svetu naredile velik korak h glo-
balni organizaciji svojega gospodarstva ter h krepitvi svoje identitete.
Prav neposredna bližina, odprtost, intenzivni stiki z visoko razvitim sve-
tom ter informacijske tehnologije bodo za Slovenijo v prihodnje trajen
»Damoklejev meč«, in sicer zaradi hitrega približevanja plač razvitejšim
sosednjim regijam in državam. Če Slovenija ne bo bistveno hitreje kot do
sedaj uspela prenavljati svojega gospodarstva in infrastrukture ter hitre-
je ustvarjati visoko kvalificiranih delovnih mest in povečevati dodane
vrednosti na zaposlenega, jo bo v tem okolju doletela najhujša razvojna
kazen – odtok najboljših kadrov. Ta ne bo nujno fizičen, saj informacij-
ske tehnologije omogočajo delo v kateri koli slovenski vasi za naročnika
kjer koli po svetu.

In na drugi strani, najboljše poslovno, kulturno, jezikovno, psihološko
in pogosto osebno poznavanje partnerjev v državah nekdanje Jugoslavije
in širšega okolja bo za Slovenijo, v primerjavi s konkurenti, vsaj še pol
generacije zmanjševalo poslovna in razvojna tveganja v tem delu sveta.
Slovenija bo lahko vanj uspešno izvažala tehnološko zahtevnejše izdelke,
storitve in znanja ter odigrala pomembno vlogo pri strateških partners-
tvih med temi državami in razvitim svetom. Slovenija v prihodnje v tem
delu sveta računa na še vedno pomembne vire surovin, cenejšega dela,
pa tudi na še ne zaposlene človeške potenciale in znanje za softverske in
druge programe visokih tehnologij. Tudi ta območja bodo neusmiljeno
kaznovala morebitno prepočasno tehnološko-inovacijsko prenovo slo-
venskega gospodarstva in infrastrukture: vsi tisti programi, ki jih bodo
pri nas in v svetu uspeli izdelovati in prodajati podobno kakovostno kot
Slovenija, vendar s plačami in družbeno režijo, ki bo le polovica, četrtina
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ali celo zgolj desetina ali manj slovenskih stroškov, bodo neustavljivo
brisali naše proizvajalce z domačega in svetovnega trga ter povečevali
brezposelnost v Sloveniji. 

Temeljni strateški cilji Slovenije v fazi »investicijske konkurenčnosti«
Za prehod v gospodarsko in družbeno razvitost z visoko ravnijo tehno-
loške, podjetniške, kulturne, okoljske in politične identitete ter prepoz-
navnosti bo morala Slovenija v prihodnjem dolgoročnem obdobju, če
hoče uveljaviti gospodarstvo in družbo znanja ter inovacijske konkurenč-
nosti, bistveno bolj načrtno in intenzivno kot do sedaj razvijati, krepiti
in povezovati svoje razvojne potenciale. Ob spoštovanju visokih norm
odprtosti in konkurenčnosti bo torej morala najti nove moči za krepitev
znanja, strukturno prenovo večine gospodarstva in infrastrukture, za
ustrezno prenovo in ustvarjanje delovnih mest z bistveno višjo dodano
vrednostjo ter za usklajene interese med socialnimi partnerji za uvajanje
kvalitativno novih paradigem sodobnega razvoja.

Vlaganja v znanje
Grafikon 16 prikazuje usmeritev vlaganja v znanje ter osnove za prenos
znanja (IKT: informacijsko-komunikacijske tehnologije) od najmanj do
najbolj razvitih družb, izražen v deležu teh vlaganj v BDP držav. Vlaganja
v znanje zajema celotne izdatke za izobraževanje, za celovite raziskave in
razvoj, za usposabljanje posameznikov, podjetij in institucij gospodars-
tva, uprave in civilne družbe ter vlaganja v IKT. Z naraščanjem razvitosti
narašča delež vlaganj v znanje. Ta se v državah konsenza, v visoko razvi-
tih članicah EU ter drugih visoko razvitih družbah giblje med 20 in 25 %
BDP. V zmerno razvitih državah, kamor sodi tudi Slovenija in večina pri-
stopnih držav EU, znašajo ta vlaganja med 8 in 16 % (Slovenija 12,8 %,
Madžarska in Češka že nad 15 %). Visoko stopnjo povezanosti med razvi-
tostjo in vlaganjem v znanje potrjuje tudi OECD, ki še posebej poudarja
vprašanje naraščanja ločnic med razvitim in nerazvitim svetom na po-
dročju socialne in informacijske izločenosti nerazvitega sveta (OECD,
2001 a).

Pri vlaganju v znanje ne gre le za velikost vlaganj (delež BDP) ter za
njihovo ustrezno strukturo, ampak tudi za strukturo sofinanciranja vla-
ganj v znanje. V izobraževalni sistem vlaga zlasti država, v raziskave in
razvoj pa v nižjih fazah razvitosti predvsem država, v višjih fazah razvito-
sti pa zlasti gospodarstvo. Usposabljanja vseh vrst na nižji stopnji šolanja
in usposabljanja pokriva predvsem država, poslovno usposabljanje
pokrivajo predvsem gospodarstvo in posamezniki, visoke ravni usposab-
ljanja pa financirajo tako posamezniki, podjetja, institucije in država. Že
groba določitev velikosti, strukture ter nosilcev vlaganj v temeljni vzvod
za uveljavljanje gospodarstva in družbe znanja opozarja, kako visoka
raven razvojne sposobnosti vlade ter kako visoka stopnja konsenza so-
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cialnih partnerjev sta potrebni za uspešno obvladovanje tega strateškega
cilja. 

Že samo zmanjšanje osipa pri šolanju, vpis na visoke šole, ki se v drža-
vah konsenza približuje vsaj okrog polovici generacije (Finska dosega že
nad 60 % vpisa generacije na visoke šole), odločilno povečanje obsega in
učinkovitosti usposabljanja (npr. 270.000 aktivnega prebivalstva z osnov-
no šolo in manj v Sloveniji!), zagotovitev povezanosti in pretoka znanj
med univerzo, inštituti in gospodarstvom opozarjajo na velikost in res-
nost tega problema v naši državi. Zato ocenjujem, da se bo morala Sloveni-
ja najpozneje v obdobju enega desetletja približati današnji spodnji meji
vlaganj v znanje in IKT visoko razvitega sveta, ki znaša okrog 20 % BDP.

Tehnološko-inovacijska revitalizacija večine gospodarstva 
Najbolj učinkovito revitalizacijo večine gospodarstva je v približno eni
generaciji izvedla Irska. Najprej so s tehnološkim in finančnim ovredno-
tenjem zajeli praktično vsa podjetja. Razvrstili so jih na taka, ki so spo-
sobna z lastnim tehnološkim razvojem razvijati svoje programe, taka, ki
lahko zadovoljivo uporabljajo sodobne tehnologije, taka, ki so sposobna
vsaj delati po tehnoloških navodilih, ter končno taka, ki so brez vsakih
tehničnih in drugih znanj za sodobne proizvodnje in storitve (»tlačani«).
Tehnološko in razvojno ovrednotenje je bilo osnova za financiranje pod-
jetij. Temu procesu preobrazbe so ustrezno prilagajali svojo institucional-
no infrastrukturo in s tem razvojno okolje. (IIRS, IDA sta tehnološko in
finančno ovrednotila praktično vsa podjetja in uvedla njihovo tehnološ-
ko-inovacijsko sanacijo. FORBAIRTH je bil pozneje predvsem nosilec
organiziranega pritoka tujih neposrednih naložb. Danes je osnovna nalo-
ga ENTERPRISE IRELAND izvoz irskega kapitala in tehnologije.) Irska je
uspešno premagala lastninske ovire ter lastna sredstva, ki jih je zagotav-
ljalo vedno večje domače varčevanje, povezala s sredstvi pomoči iz Brus-
lja ter z izrednim naraščanjem neposrednih tujih naložb, poudarek pa je
bil na vlaganju v znanje. Danes je tako irsko visoko razvito gospodarstvo
vse pomembnejši izvoznik lastnega znanja in kapitala.

Eno ključnih vprašanj sodobne razvojne sposobnosti gospodarstev je
»zdravje podjetij«, kot to imenujejo IMD, oziroma različne primerjave
konkurenčne in razvojne sposobnosti podjetij. Struktura konkurenčne
sposobnosti gospodarskega potenciala je tudi znotraj EU dokaj različna;
največja je državah konsenza (npr. študija TNO, Delft: znižanje cen omo-
goča konkurenčno prednost do pol leta, inovacija proizvoda do enega 
leta, inovacija procesa do dve leti, uspešna tržna promocija do tri leta,
obvladovanje ustreznih globalnih trgov do štiri leta, vrhunska usposob-
ljenost kolektiva: do sedem let!). Nekatere ocene kažejo, da je npr. v
nemškem, finskem in irskem gospodarstvu okrog 80 % razvojno zdravega
potenciala podjetij, okrog 15 % jih ima različne razvojne težave (finančne,
tehnološke, menedžerske, kadrovsko-inovacijske, programske, tržne …),
do 5 % pa je praktično klinično mrtvega potenciala podjetij. Ocenjujem,
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da so ta razmerja v Sloveniji 40 % : 40 % : 20 %, upoštevajoč, da je med
570 podjetji, ki predstavljajo tri četrtine industrijskega potenciala, le
okrog 130 »evropsko zdravih podjetij«, da je npr. povprečje dodane vred-
nosti na zaposlenega pri srednjih in majhnih podjetjih pri nas 17.000
evrov, v EU pa 62.000 evrov, da so med branžami Slovenije in EU razlike
v dodani vrednosti na zaposlenega od 2,5- do 3-kratne (Bešter, 2002), da
znašajo izgube ene tretjine naših podjetij okrog polovico celotnega
ustvarjenega dobička, da ima Slovenija med aktivnim prebivalstvom
270.000 ljudi z osnovnošolsko in nižjo izobrazbo ter da je med brezposel-
nimi vse več nižje izobraženih. 280.000 Slovencev živi pod pragom revš-
čine, 60.000 pod absolutnim pragom revščine. Tu nastaja in se krepi so-
cialna in informacijska izločenost, ki ustvarja neprilagojenost za sodoben
razvoj v naslednji generaciji! Navedeni podatki kažejo na izredno nepri-
lagodljivost velikega deleža naših podjetij za prestrukturiranje in uvaja-
nje tehnološko zahtevnejših programov. (Primer: Pred nekaj leti je imelo
trgovinsko podjetje v eni enoti šestinštirideset skladiščnikov; po predvi-
deni prenovi bi jih potrebovalo pet, ki pa bi morali obvladati sodobno
elektronsko vodeno skladiščenje. Vendar prvih ni moglo prezaposliti,
drugih ni imelo; danes podjetja ni več.) 

Sloveniji ne zmanjkuje le časa, neposredno pred vstopom v EU, ko bo
naše gospodarstvo na povsem »odprtem prostoru«, nimamo niti ustrezne
institucionalne infrastrukture za tovrstno prenovo in ne dovolj lastnega
kapitala in znanja. Nekatera nemška združenja imajo poimenske sezna-
me podjetij iz Slovenije in sosednjih držav, na katerih manjšino uvrščajo
med »potencialne partnerje«, večino pa med t. i. »lohnarbeiterje«; od
preostalih (klinično mrtvih) bi bili pripravljeni prevzeti posamezna zdra-
va jedra, za socialo pa bi morala poskrbeti naša država. Večkrat sem npr.
v svojih strateških komentarjih v GV (1996–1998) svaril, da je neustrezna
struktura naših podjetij zaposlitvena, socialna, proračunska in razvojna
bomba in da jim je treba zagotoviti razvojno sanacijo v povezavi z doma-
čimi pa tudi tujimi strateškimi partnerji. S tako strukturo gospodarstva
Slovenija dodane vrednosti na zaposlenega ne bo mogla približevati pov-
prečju EU, in kar je še huje, ne bo zmogla uveljaviti izvoza in naložb kot
temeljnega vzvoda za razvojno dohitevanje. V zadnjih letih praksa to
potrjuje; v strukturi slovenskega gospodarstva najbolj napreduje delež
državnih storitev. Vse to Sloveniji ne more omogočiti dolgoročnega raz-
vojnega dohitevanja EU.

Kaj lahko naredimo? Do vstopa v EU malo, razen če bomo v teh nekaj
letih vzpostavili ustrezno institucionalno infrastrukturo in spodbudno
razvojno okolje. To pa bi moralo zajemati predvsem naslednje ukrepe: 
• Največji problem je revitalizacija čim večjega števila podjetij v različ-

nih težavah, manj pa to velja za »klinično mrtva« podjetja. Tem podjet-
jem bo morala predvsem država pomagati, da pridejo v roke razvojno
uspešnim strateškim partnerjem, prednostno domačim, sicer pa tudi
tujim, ki jih bodo v nekaj letih ozdravili, vgradili v svojo razvojno
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strukturo ter jih tako vključili v globalno razvojno okolje (npr. tudi s
prodajo za 1 SIT in z naložbenimi in davčnimi olajšavami strateškim
partnerjem, kar bi se državi več kot povrnilo z večkratnim porastom
dodane vrednosti in dajatev že v srednjeročnem obdobju; v praksi je
za to kar nekaj uspešnih primerov). Takoj je treba prenehati »prepro-
dajati« neuspešna podjetja med državo, zajedalskimi PID-i, bankami
in drugimi lastniki, ki podjetij niso sposobni ozdraviti.

• Slovenija mora končno ustvariti zdravo okolje za prenos tehnologije in
znanja med univerzo, inštituti in gospodarstvom in s tem za svojo teh-
nološko identiteto in razvojno konkurenčnost v čim širši strukturi
gospodarstva. To pomeni, da je treba zagotoviti stalna sredstva za delo
univerzitetnih in inštitutskih strokovnjakov na »živih« tehnoloških in
drugih razvojnih problemih podjetij. Zagotavljati pa bo treba tudi
sredstva za osnovno tehnološko znanje v skoraj polovici podjetij, ki so
brez vsakršne tehnološke osnove – inštitutov, centrov ali razvojnih
enot. Naš državni zbor več let ni sprejel zakona o 0,1 % BDP, ki bi npr.
zagotovil okrog 5 mrd SIT letno za te namene. Posnemanje razvitih
držav, pa tudi Madžarske, ki v ta namen daje 0,3 % BDP, bi že zagotav-
ljalo precejšnja razvojna sredstva. Sedanja pozitivna prizadevanja
Ministrstva za gospodarstvo bi s podpiranjem gospodarskih grozdov,
raznih tehnoloških centrov ipd. tako dajala še boljše rezultate. Tehno-
loško prodorne manjše države, kot so npr. Finska, Irska, Nizozemska,
imajo primerno institucionalno infrastrukturo, ki bi jo lahko prilagodi-
li našim potrebam.

• Če ne bo zagotovljeno napredovanje večine podjetij s »tehnološkega
dna«, tako da bodo ustvarjala tehnološke osnove za svoj razvoj ter
ustrezna usposabljanja vseh vrst, ni mogoče pričakovati splošnega
napredka in hitrejše rasti povprečne dodane vrednosti države.

• In končno: Slovenija bi morala ne le pomembno povečati lastno varče-
vanje ter bistveno povečati pritok neposrednih tujih naložb, ampak
potrebuje tudi okolje, ki bo privlačno za gospodarske naložbe. Danes
ni tako predvsem zaradi predrage države. Šele vse omenjeno bo osno-
va za ustvarjanje novih, tehnološko zahtevnejših delovnih mest z viso-
ko dodano vrednostjo in šele to bo zagotovilo manjšo brezposelnost in
porast dodane vrednosti. Irska je npr. v zadnjih dveh desetletjih pove-
čala varčevanje s 16 na 37 % BDP, Finska na prek 30 %, Slovenija pa ga
je v času od svoje samostojnosti povečala le s 16 na 25 % in tako ostaja
že pol desetletja!

Skladen in pospešen razvoj celovite infrastrukture
Nobelov nagrajenec J. Stiglitz meni, da je razvijanje celovite infrastruktu-
re temeljna naloga sodobne države. Sem sodijo izobraževanje in celovito
razvijanje znanja, učinkovit prenos tehnologije in kapitala, materialna in-
frastruktura, socialna kohezija in okolje, poleg tega pa infrastruktura vse
bolj odločilno vpliva na konkurenčnost gospodarstva ter uspešen razvoj v
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celoti. Infrastruktura je zelo draga, relativno najdražja (merjeno v deležu
BDP) prav na razvojni stopnji investicijske konkurenčnosti, saj le-ta ob
skladni tehnološko-inovacijski revitalizaciji gospodarstva odločilno pris-
peva k prehodu gospodarstva in družbe v inovacijsko konkurenčnost.
Zato nobena sodobna in nadpovprečno uspešna država ni bila sposobna
zagotoviti dovolj lastnih sredstev za tehnološko-inovacijsko prenovo svo-
jega gospodarstva ter za izgradnjo oziroma posodobitev celovite infra-
strukture, še posebno ne materialne infrastrukture. Največje finančno
breme predstavlja izgradnja avtocestnih in železniških sistemov, energet-
ske strukture ter telekomunikacij.

Prav pri izgradnji infrastrukture je še posebej pomembno »delati prave
stvari« in »delati jih pravilno«. Bistvo problema je v tem, da je za gospo-
darstva na tej stopnji razvitosti razvojno neprimerno bolje vlagati čim
večji delež svojih sredstev v znanje in čim manjši delež svojih sredstev v
»beton«, za kar je utemeljeno privabiti več tujega kapitala. Že samo en
negativen slovenski primer je zelo poučen, ker je tako finančno pomem-
ben kot tudi razvojno nevaren (Sočan, strateški komentarji v GV, 1997,
1998). Slovenija s »svojo gotovino« in bančnimi krediti ter brez tujih vla-
ganj gradi drag avtocestni sistem (s stroški financiranja predvidoma nad 8
mrd ameriških dolarjev), pri tem pa izrazito zanemarja posodabljanje že-
lezniškega sistema in vlaganje v znanje. Zato obstaja resna nevarnost, da
bo znaten delež novo nastajajočega prometa v srednji in vzhodni Evropi,
ki gravitira k severnemu Jadranu in obsega med 30 in 40 milijonov ton, v
dobre pol generacije znatno poškodoval naš avtocestni sistem (en tovor-
njak poškoduje cesto enako kakor 70.000 do 136.000 osebnih vozil!); in
kar je še dosti huje: pretiran tovorni promet lahko ob neustrezni železnici
tako močno škoduje okolju, da lahko Slovenija zapravi možnost za uvelja-
vitev identitete »alpskega okolja« (za katero si tako zelo prizadevata sose-
da Avstrija in Švica). To bi pomenilo zmanjšanje ali celo preprečitev mož-
nosti Slovenije, da bi razvila območje za visoke tehnologije na sončni
strani Alp. Ker se možnosti za lastno financiranje izgradnje avtocest
zmanjšujejo, se povečuje nevarnost, da bo veliko zadolževanje naše drža-
ve na tem področju prineslo breme v obliki velikih obveznosti prihodnji
generaciji, saj ta zaradi dosedanjih napačnih strateških vlaganj ne bo ime-
la dovolj programov z visoko dodano vrednostjo, ki bi omogočali odplače-
vanje obveznosti sedanjih kreditov. Že danes obveznosti za pokrivanje
dolgov več kot dvakrat presegajo celotna vlaganja naše države v raziskave
in tehnološki razvoj. Slovenija npr. z izgradnjo avtocestnega sistema dela
sicer »pravo stvar«; vendar jo, ker jo dela strukturno in finančno napač-
no, ob več drugih razvojnih napakah (zadržanje prevelikega deleža kapi-
talno, delovno in energetsko intenzivnih proizvodenj, prepočasno pre-
strukturiranje, zamujanje pri oblikovanju razvojno zasnovanih regij,
daleč premajhno vlaganje v znanje itd.), izvaja prepočasi, obenem pa ji
resno zmanjkuje sredstev za celovito usposobitev ljudi in podjetij ter za
obvladovanje sodobnih tehnologij in znanj za inovacijsko konkurenčnost.
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Razvojno zasnovane regije
Slovenija pri oblikovanju sodobnih, razvojno zasnovanih in učinkovitih
(inovativnih) regij zamuja vsaj pol desetletja. Razvojno zasnovane regije
so po OECD eden od treh temeljnih vzvodov sodobnega razvoja v razvi-
tem svetu, tako v EU kot v ZDA. Bistvo razvojno zasnovane regije je obli-
kovanje vsaj minimalne kritične mase razvojnih potencialov – proizvod-
nje, infrastrukture, financ, institucionalne infrastrukture, naravnih virov,
tehnološkega razvoja, kadrov, izobraževanja, usposabljanja ter sodobne-
ga upravljanja; jedro teh potencialov praviloma tvorijo univerze, ki so vse
bolj nepopolne, vendar visoko specializirane (Finska ima 21 univerz in 43
politehnik). Razvojna zasnovanost regij temelji predvsem na sinergiji
med obstoječimi potenciali ter razvojnim okoljem. To omogoča nenehno
krepitev moči lastnih potencialov, kar je osnova za vedno bolj konku-
renčne projekte regije. 

Razvojno zasnovane regije so tudi posledica velike kvalitativne preo-
brazbe regionalne politike v sami EU. Nekje do začetka devetdesetih let
prejšnjega stoletja so bile regije v EU predvsem osnova za usmerjanje sub-
vencij v manj razvite ali depresirane (s preživelimi industrijami) regije ter
njihove manj uspešne gospodarske in infrastrukturne programe, kar je
pri številnih med njimi povzročilo trajno odvisnost od subvencij države in
EU. V zadnjem desetletju je EU povsem spremenila podpiranje manj raz-
vitih regij, in sicer le-to temelji predvsem na podpiranju uspešnih projek-
tov, ki bodo zagotovili njihovo konkurenčnost v EU in globalnem gospo-
darstvu. Če hočejo manj razvite regije priti do razvojno uspešnih
projektov, morajo zagotoviti vrhunske kadre, razvijati ustrezne potencia-
le, zagotoviti sinergijo med obstoječimi potenciali in še posebno med
lastnimi sredstvi ter sredstvi države, EU in, najpogosteje, z viri iz nepo-
srednih tujih naložb. V teh pogojih postane upravljanje regije odločilno,
zato ni čudno, da se v pogosto imenovanih »strateških svetih« regij zbira
cvet vseh vrst znanj iz regije same, vabljenih strokovnjakov in poslovnih
ljudi od zunaj in predstavnikov vseh socialnih partnerjev regije. Razvojni
konsenz dobiva pri upravljanju in vodenju regije vse bolj odločilno vlogo.

Ker se vključujemo v EU, bi morali naše regije organizirati predvsem
po razvojnem kriteriju, ki je v tem svetu vodilen. Če hočejo naše regije
zagotoviti strateško in razvojno naravnanost, praviloma z jedrom okrog
univerze ter z vsaj minimalno kritično maso razvojnih potencialov, po-
tem njihovo število praktično ne bi smelo presegati treh regij; pa še te bi
morale uspešno razvojno sodelovati med seboj. Take regije bi ustrezale
tudi kriterijem za regionalno pomoč EU. Druga opcija je organizacija
večjega števila regij, ki ne bodo mogle odigrati razvojne vloge in se bodo
ukvarjale predvsem s koordinacijo lokalne samouprave na višji ravni; s
tem pa bi poleg 193 občin slovenskemu narodu naprtili dodatno regio-
nalno administracijo, ki ne bi prinesla nikakršne razvojne koristi, bi pa
trajno stroškovno obremenila gospodarstvo.
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Varčevanje in druga sredstva za razvojno prenovo in ustvarjanje delovnih mest
Gospodarstvo oziroma država se tem laže razvija in uveljavlja v procesu
odprtosti in konkurenčnosti, čim bolj ima razvite potenciale, kot so zna-
nje, tehnološko-inovacijska sposobnost podjetij, infrastruktura, regional-
ni razvoj, in čim bolj spodbudno je njeno razvojno okolje, predvsem insti-
tucionalna infrastruktura. Vendar pomeni krepitev njenih razvojnih
potencialov le eno plat medalje; druga plat je ustvarjanje in zagotavljanje
finančnih in naložbenih osnov za nova, tehnološko vedno bolj zahtevna
delovna mesta, na katerih bo država svoje razvojne potenciale zaposlila
in s tem zagotovila trajno rast dodane vrednosti, nadpovprečno uspešno
gospodarsko rast ter trajnostni razvoj. Tako se povečuje zaposljivost pre-
bivalstva in zmanjšuje brezposelnost, povečujeta se ustvarjena dodana
vrednost in bogastvo države, obenem pa postajajo izvoz in naložbe
temeljni vzvodi razvojne konkurenčnosti nekega gospodarstva ter njego-
ve nadpovprečno uspešne rasti v daljšem obdobju. Posledica takih gibanj
je nadpovprečno uspešen gospodarski, socialni in okoljski razvoj ter raz-
vojno dohitevanje razvitejših gospodarstev. 

Jasna razvojna vizija in strateški cilji naše države so osnova za razvojni
sporazum vseh socialnih partnerjev o tem, kaj jim njihova izpolnitev lah-
ko prinese. Seveda je normalno, da v srednjem in še posebno v daljšem
obdobju razvojni sporazum vsem partnerjem prinaša boljše delovne in
življenjske pogoje, od prenove gospodarstva in infrastrukture, nadpov-
prečne rasti in razvojnega dohitevanja razvitejših, do zmanjšanja social-
ne in regionalne izločenosti ter izboljšanja življenjskega standarda in
okolja. Vzajemni interes vseh partnerjev je osnova za večja razvojna pri-
zadevanja, ki čakajo celotno družbo na poti uveljavljanja lastne identitete
ter do hitrejšega doseganja gospodarstva in družbe znanja bodoče EU. To
niso načrti zgolj enega mandata koalicije, ampak temeljna prednostna
zavezanost vlad in parlamenta v daljšem razvojnem obdobju. V Sloveniji
ne gre samo za bistveno povečanje varčevanja, s sedanjih 25 % BDP na
več kot 30 %; še bolj gre za to, da država, gospodarstvo in celotna družba
strokovno in profesionalno delajo prave stvari, in da jih delajo pravilno,
ter da je politični menedžment civilizacijski in etični vzor vsem drugim
družbenim partnerjem. Prav to pa je za demokracije v začetnem obdobju
prednostne borbe političnih strank za oblast na političnem področju in v
gospodarstvu ter ob razmeroma nepreglednem ribarjenju v kalnem naj-
težje. Na žalost je Slovenija še vedno v tej razvojni fazi. Prav zato so bile
pozitivne razvojne sposobnosti, pa tudi zasluge vlad in parlamentov (go-
vernmental capability) držav, ki so uspele razvojno dohitevati razvitejši
svet, največje.

Grafikon 6 (2.3 Finančni razvojni napor države) prikazuje oblikovanje
finančnih sredstev kot osnove za formiranje kapitala sedmih skupin
držav, ki jih začasno obravnava projekt Simulacije trajnostnega razvoja.
Upoštevani so seštevki treh temeljnih izvorov (WB, 2002), in sicer varče-
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vanja, salda neposrednih tujih naložb ter pomoči, kot delež v BDP zajetih
držav. Izstopajo tri skupine držav: največji delež sredstev za naložbe
(prednostno za znanje in tehnološki razvoj ter nova delovna mesta) izd-
vajajo azijski tigri. Hongkong je značilno pod ravnijo te skupine zaradi
negativnega salda odtoka neposrednih naložb v matično Kitajsko, ki pre-
sega 20 % BDP te države, medtem ko znaša pozitivni saldo neposrednih
naložb pri drugih azijskih tigrih med 2 in 6 % njihovega BDP. 

Po svojih razvojnih prizadevanjih odstopata še skupini držav konsenza
ter pristopnih držav v prehodu. Primer zase je Irska z lastnim izredno
visokim varčevanjem ter z okrog 12-odstotnim presežkom vhodnih nepo-
srednih naložb nad izhodnimi in še vedno z okrog 2 % BDP »sredstev iz
Bruslja«. Tudi za druge družbe konsenza je značilno za razvite države
zelo visoko lastno varčevanje, ki znaša med 23 in 32 % njihovega BDP;
upoštevati je treba, da je večina teh držav neto izvoznic kapitala. Torej
dosegajo vse visoko razvite države konsenza večjo stopnjo varčevanja kot
Slovenija, razen Avstrije, ki ima enako kot mi, ter Švice, ki ima malo
manjšo. Že samo to dejstvo jasno opozarja na daleč premajhna razvojna
prizadevanja Slovenije za trajnejše razvojno dohitevanje razvitejših
družb.

V desetletju po spremembi sistema so države pristopnice ustrezno na-
predovale tudi pri ustvarjanju finančne osnove za svoj razvoj. Po deležu
varčevanja v BDP so presegle vse druge skupine držav, razen azijskih ti-
grov, in se približno izenačile z družbami konsenza. Upoštevajoč še pozi-
tivni saldo neposrednih tujih naložb, ki znaša v zadnjih letih (1998–2000)
med 2 (Slovenija) in 9 % (Češka), ter 1 do 2 % njihovega BDP pomoči iz
EU, so države pristopnice prehitele države konsenza in prišle na drugo
mesto za azijskimi tigri.

Gornjim trem skupinam držav sledita obe skupini bolj oziroma manj
razvitih držav v razvoju, katerih skupni potencial za formiranje kapitala
se giblje med 20 in 25 % njihovega BDP. To ne zadostuje za razvojno dohi-
tevanje, pri večini držav ne zadostuje niti za to, da bi v globalnem gospo-
darstvu zadržale svoj razvojni položaj.

Najnižjo raven ustvarjanja sredstev za formiranje kapitala dosegajo
preostale države EU, in sicer družbe blaginje ter južnoevropske države –
med 15 in 25 % svojega BDP. Čeprav je za države blaginje značilen po-
memben odtok kapitala v obliki izhodnih neposrednih naložb, sta visoki
osebna in javna poraba temeljna razloga za prenizko ustvarjanje razvojne
osnove teh držav, kar je tudi temeljni razlog za prenizko stopnjo ustvarja-
nja novih delovnih mest ter stalno visoko raven brezposelnosti v teh
državah. Položaj je še slabši v večini južnoevropskih držav, saj prejemajo
tako pomoč EU, pozitiven pa je tudi njihov saldo neposrednih tujih na-
ložb. Ob preveliki osebni in javni porabi in tako nizki stopnji lastnega
varčevanja te družbe nimajo dobrih razvojnih obetov, ne za zadovoljivo
ustvarjanje delovnih mest, ne za ustrezen tehnološki razvoj in povečeva-
nje dodane vrednosti, pa tudi ne za razvojno dohitevanje razvite EU.
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Slovenija se je zaradi varčevanja, ki se je v devetdesetih letih prejšnje-
ga stoletja s 16 povečalo na 25 % BDP, vendarle odlepila od držav s kritič-
no nizkim ustvarjanjem osnov za svoj razvoj. Glede na to, da po lastnem
varčevanju zaostaja za večino držav pristopnic (razen za Poljsko) pa tudi
za večino držav konsenza in vsemi azijskimi tigri, je to resno opozorilo,
da s sedanjimi razvojnimi prizadevanji na tem področju ne zmore ustvar-
jati zadovoljivega števila delovnih mest in zmanjševati brezposelnosti ter
zagotavljati agresivnejšega tehnološkega razvoja in povečevanja dodane
vrednosti. Slovenija brez znatnega povečanja lastnega varčevanja (na
vsaj 30 % BDP) tudi ob bistveno večjem pritoku tujih naložb (npr. okrog
5 % BDP) ne bo zmogla oblikovati svoje tehnološke, podjetniške, gospo-
darske in drugih identitet v evropskem in globalnem razvojnem okolju
nastajajočega gospodarstva in družbe znanja.

Razvojno okolje in perspektive Slovenije

Politično vodstvo slovenske države ima najpomembnejše zasluge za to,
da si je Slovenija ob razpadanju Jugoslavije z visoko ravnijo konsenza ter
plebiscitno podporo naroda v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
zagotovila temeljni vzvod sodobnega razvoja – lastno državo. Seveda se-
danji svetovni razvoj dokazuje, da tudi lastna država še ni zagotovilo za
uspešen razvoj, saj je samo okrog 15 % vseh držav nadpovprečno razvoj-
no uspešnih, več kot polovica pa jih celo izgublja svoj položaj v svetov-
nem razvoju. Vendar pa je lastna država omogočila slovenskemu narodu
relativno samostojno upravljanje družbe in vodenje gospodarstva ter
prevzemanje tehnoloških, ekonomskih in družbenih norm Evropske uni-
je in razvitega sveta. Razmeroma uspešna prilagoditev tem normam 
je Sloveniji omogočila, da je v dobrem desetletju postala članica EU in
NATO, kar je velik razvojni uspeh.

Grafikona 17 in 18 prikazujeta ocene dosedanjih razvojnih gibanj in
razvojne perspektive Slovenije v daljšem obdobju, in sicer od sredine
osemdesetih let prejšnjega stoletja do konca trenutnega desetletja. Krivu-
lja 1 v grafikonu 17 ponazarja uspešno in neprekinjeno prilagajanje siste-
ma, makroekonomskega in tržnega okolja normam EU, kar je Sloveniji
omogočilo, da je uspešno končala pogajanja o vstopu v EU, ter povabilo
za članstvo v njej. Tudi v prihodnje je predvidena podobna usmeritev us-
pešnega vključevanja Slovenije v okolje odprtosti in konkurenčnosti EU. 

Krivulja 2 v grafikonu 17 ponazarja konsenz družbenih partnerjev pri
upravljanju družbe in vodenju gospodarstva v istem obdobju. Slovenija
je dosegla vrhunec družbenega konsenza v začetku devetdesetih let 20.
stoletja v procesu političnega osamosvajanja in mednarodnega uveljav-
ljanja države. V drugi polovici devetdesetih let je začel ta konsenz upa-
dati, predvsem zaradi spoznanja, da niti politika sama niti v odnosu do
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drugih družbenih partnerjev ni sposobna zasnovati, voditi in izvajati
dolgoročnega razvojnega dogovora o ustrezni institucionalni prenovi
države (reforme) in tehnološko-inovativni revitalizaciji slovenskega gos-
podarstva. Če se bo sedanje brezkrvno upravljanje družbe in vodenje
gospodarstva, ko h gospodarski rasti vse bolj prispevata poraba potratne
države in osebna poraba, zaostajajo pa izvajanje temeljitih reform, varče-
vanje, naložbe in izvoz, nadaljevalo, bo v srednjeročnem obdobju prišlo
do razvojnega zaostajanja z visoko brezposelnostjo. To pa je daleč od
ustvarjanja osnov za gradnjo temeljev gospodarstva in družbe znanja, s
katerimi bi se lahko Slovenija vključila v najbolj razviti svet kot partneri-
ca z visoko stopnjo integritete in identitete. Opcija 2 a ponazarja v raz-
pravi razloženo potrebo po temeljni spremembi vsebine in kakovosti do-
sedanjega upravljanja družbe in vodenja gospodarstva v Sloveniji.

Krivulja 3 v grafikonu 17 ponazarja proces postopnega zmanjševanja
razvojne moči slovenskega gospodarstva, do česar je prišlo najprej zaradi
izstopanja iz dotedanjih proizvodnih in tržnih zvez v okviru jugoslovan-
skega gospodarstva, ob tem pa tudi zaradi velikega opuščanja raziskoval-
nih in razvojnih potencialov v več kot polovici gospodarstva, bodisi zara-
di neustrezne institucionalne organiziranosti države, predvsem pa zaradi
nepovezanosti univerze, inštitutov in gospodarstva ter izrazito liberali-
stičnega razumevanja tržnega gospodarstva. Opcija 3 a nakazuje proces
intenzivne tehnološko-inovativne revitalizacije večine uspešnih in neus-
pešnih podjetij. V tem procesu bi imeli vodilno vlogo domači in tuji stra-
teški partnerji, potrebna pa bi bila tudi institucionalna podpora države.
Opcija 3 b nakazuje nadaljevanje dosedanjega procesa, za katerega je
značilen ustrezen razvoj le manj kot polovice slovenskega gospodarskega
potenciala ter vidno razvojno zaostajanje več kot polovice gospodarskega
potenciala. 

Grafikon 18 povzema vse tri krivulje grafikona 17. Opcija a): Narašča-
joče vrednosti seštevkov vseh treh krivulj prikazujejo mednarodno pri-
merjalno oceno krepitve notranje razvojne moči slovenskega gospodars-
tva in države v okviru norm odprtosti in konkurenčnosti Evropske unije.
Ta smer Sloveniji zagotavlja, da bo v obdobju enega desetletja povsem
spremenila sedanje upravljanje družbe in vodenje gospodarstva in se
uvrstila med družbe, ki so z visoko ravnijo konsenza o usklajenih temelj-
nih strateških ciljih sposobne uspešno razvijati gospodarske, institucio-
nalne in človeške potenciale za razvojno dohitevanje razvitega sveta in za
uspešno vključevanje v gospodarstvo in družbo znanja EU. Opcija b): Če
se bo dosedanje gibanje počasnega povečevanja vrednosti seštevkov vseh
treh krivulj nadaljevalo, se bo nadaljevalo tudi zasledovanje dosedanjih
osnovnih strateških ciljev prednostnega prilagajanja sistemu, makroeko-
nomskemu in tržnemu okolju EU (inflacija, liberalizacija, privatizacija
…), kar samo po sebi Sloveniji ne omogoča razvojnega dohitevanja EU.

Primerjave v projektu Simulacije trajnostnega razvoja, v katerem smo
upoštevali 56 kazalcev za različno razvite skupine držav z različnim inter-
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vencionizmom, omogočajo naslednje ugotovitve v zvezi z najpomem-
bnejšimi razvojnimi dosežki po skupinah držav na osnovi skupinskih ka-
zalcev o njihovi relativni gospodarski rasti, kakovosti življenja ter identi-
teti. V vseh razvojnih pogledih bolj izstopajo izredno visoki razvojni
dosežki družb konsenza kot pa dosežki vseh visoko razvitih držav v pri-
merjavi s preostalim svetom. Družbe konsenza namreč dosegajo vodilen
položaj na vseh treh obravnavanih področjih. Ti rezultati kažejo, da je
upravljanje družbe in vodenje gospodarstva izredno celovit proces uspe-
šne globalizacije in sinergije številnih razvojnih vzvodov, od pravilno za-
stavljene vizije, prek uresničevanja temeljnih strateških ciljev, do obliko-
vanja razvojnih prednosti ter politik za njihovo uresničevanje. Zato je v
sodobnem svetu vse več dokazov in tudi soglasij o tem, da je razvojna
sposobnost vlade in parlamenta (governmental capability) ključna para-
digma sodobnega razvoja. Vlada in parlament kot družbena partnerja sta
najbolj zaslužna v razmeroma redkih razvojno nadpovprečno sposobnih
državah, pa tudi najbolj odgovorna za razvojne neuspehe večine hitro ra-
stočega števila držav v sodobnem svetu. Slovenija ima v skupini bodočih
članic EU še vedno razmeroma dober položaj, hkrati pa primerjava nje-
nega razvojnega položaja z visoko razvitim svetom Evropske unije opo-
zarja na za politični menedžment in vse družbene partnerje v naši državi
izredno zahtevne naloge, če hočemo razvojno dohiteti visoko razvite
države EU. Ni dvoma, da so Sloveniji lahko najpomembnejši sistemski,
civilizacijski, razvojni in politični vzor v tem procesu predvsem države
konsenza.

Glede na to imajo Slovenija, in tudi države CEB, naslednji dve osnovni
razvojni izbiri:
• Prva je v svojem bistvu nadaljevanje dosedanje razvojne politike; po-

meni kratkoročno (do okrog 5 let) milejšo izbiro razvoja, ki bo dajal
prednost socialnemu miru pred doslednimi razvojnimi prizadevanji;
na dolgi rok pa je ta možnost razvojno neuspešna, saj onemogoča raz-
vojno dohitevanje EU ali celo vodi v razvojno zaostajanje naše države,
posledica pa bo tudi neustrezno povečevanje življenjske ravni prebi-
valstva. Ta možnost bi pomenila nadaljevanje zelo počasnega stroš-
kovnega saniranja gospodarstva, javnega sektorja in družbenih inšti-
tucij, neučinkovite reforme bi ohranjale močne vzroke za inflacijo,
varčevanje bi ostalo na ravni zadnjega pol desetletja, novih delovnih
mest bi bilo malo, večji pritok tujih naložb pa bi močno spreminjal
lastništvo v prid tujcev, več kot polovica konkurenčno neprilagojenih
gospodarskih potencialov v industriji in javnem sektorju bi bila v vse
večjih razvojnih težavah, kar bi povečevalo brezposelnost in socialne
transferje, nenehne pritiske na javne finance ter na stabilnost gospo-
darstva in celotne družbe.

• Druga, vsaj srednjeročno veliko težja razvojna izbira za gospodarstvo,
prebivalstvo in tudi za državo ter njeno politično vodstvo pa pomeni
temeljni prelom z dosedanjo razvojno politiko in Sloveniji zagotavlja

XIZOBLIKOVANJE DRUŽBENEGA OKOLJA ZA RAZVOJNO DOHITEVANJE…X



134

nadpovprečno gospodarsko rast, povečevanje socialne kohezije, raz-
vojno dohitevanje EU, trajnostni razvoj ter dolgoročno uspešno pove-
čevanje življenjske ravni. Temelji lahko le na strogih reformah, s kate-
rimi je treba iz javne in osebne porabe preliti v razvoj od 6 do 8 % BDP
(grafikon 6), na znatnem povečanju lastnega varčevanja, odločilnem
povečanju vhodnih in izhodnih neposrednih tujih naložb, kar ob in-
tenzivnem povečanju vlaganj v znanje in razvoj omogoča intenzivno
ustvarjanje tehnološko zahtevnejših delovnih mest, pospešeno sanaci-
jo, prestrukturiranje ali opustitev neobetavnih programov večine nez-
dravih podjetij ter s tem povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega
in gospodarsko rast nad 6 % letno, s tem pa tudi postopno znižanje
subvencijskih in socialnih transferjev države. Tak pristop zagotavlja,
da se bodo najpomembnejši vzvodi gospodarske rasti z dosedanjega
vodilnega vpliva domače (še posebno javne) porabe prenesli na nalož-
be in izvoz. Take razvojne usmeritve ni mogoče doseči brez jasnega in-
teresa ter trdnega in dolgoročnega razvojnega sporazuma med vsemi
družbenimi partnerji (vlada, delodajalci, delojemalci, civilna družba)
naše države.

Novo upravljanje družbe in vodenje gospodarstva Slovenije 
– njegova vsebina in prednosti

V bistvu gre za temeljno spremembo dosedanjih, bolj ali manj uresniče-
nih strateških ciljev. Le-ti so vključevali predvsem prilagajanje Slovenije
sistemskim, makroekonomskim in tržnim normam EU, zato da bi lahko
komunicirali in delali v okolju, v katero se vključujemo. Novi strateški
cilji in njihovo udejanjanje pa morajo v dolgoročnem obdobju postaviti
osnovo za partnersko vključevanje Slovenije v gospodarstvo in družbo
znanja bodoče EU. 

V tem procesu vzpostavljanja novih osnov za upravljanje družbe in
vodenje gospodarstva gre tako za novo vsebino strateških ciljev in razvoj-
nih prednosti naše države kot tudi za novo kakovost vzvodov in vrednot
ter za ustvarjanje proaktivnega razvojnega okolja, ki bo omogočalo ure-
sničevanje teh ciljev. Pri tem bo imela odločilno vlogo ustrezna razvojna
sposobnost vlade (governmental capability), saj je za doseganje večine
razvojnih ciljev potreben dolgoročen – praviloma generacijski razvojni
sporazum med partnerji o temeljnih razvojnih ciljih države in tudi o
vzvodih in politikah za njihovo udejanjanje. Pri tem je bistveno, da tak
razvojni dogovor podpirajo vsi ključni družbeni partnerji države.
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Nova vsebina 
Upoštevajoč globalno razvojno okolje ter še posebej vsebino strateških
ciljev, vrednot, vzvodov in politik držav, ki so dokazale, da so v doseda-
njem okolju sposobne razvojno dohitevati oziroma prehitevati globalni
razvoj, izdvajam predvsem naslednje strateške cilje in razvojne predno-
sti, ki bi morale postati jedro nove vsebine pri upravljanju družbe in vo-
denju gospodarstva Slovenije v prihodnjem obdobju, če hoče naša država
stopiti na pot razvojnega dohitevanja:
• Slovenija mora v nekaj letih izpeljati ostre, razvojno usmerjene in poli-

tično zahtevne reforme, s katerimi bo od 6 do 8 % BDP iz dosedanje
previsoke osebne in javne porabe ter neutemeljenih naložb prelila v
razvoj. S tem bo na eni strani okrepila razvojno in zaposlitveno spo-
sobnost, po drugi pa ustvarila pogoje za dokončanje procesa stabiliza-
cije gospodarstva, v katerem bo odločilno zmanjšala še vedno visoke
stopnje disparitet stroškov, cen in valute, kar bo hkrati zagotavljalo
osnovo za uvajanje evra (grafikon 19).

• V gornji proces reform spada tudi čimprejšnja legalizacija vsaj polovi-
ce sive ekonomije, ki po analizi IER v Sloveniji presega 20 % BDP. S to
reformo bo država okrepila svoje davčne vire in prispevala k finančni
in civilizacijski urejenosti.

• Ustrezno zaostajanje plač za rastjo produktivnosti ni le eden ključnih
vzvodov za brzdanje inflacije; približevanje povprečnih plač javnega
sektorja gospodarstvu zagotavlja prilagajanje naših razvojnih norm us-
pešnim družbam, medtem ko pozitivni in prav tako negativni (kar je
naš primer) civilizacijski zgled političnega menedžmenta, javne upra-
ve in celotnega javnega sektorja odločilno vpliva na obnašanje drugih
razvojnih partnerjev – pri plačah in pri pokojninah. 

• Slovenija mora vsaj v srednjeročnem obdobju odločilno zmanjšati zao-
stajanje za razvojno uspešnimi družbami na področju vlaganj v zna-
nje.

• Trajna tehnološko-inovacijska prenova vsega gospodarskega potencia-
la, še posebno pa njegovega večjega dela, ki je v različnih razvojnih
težavah, zahteva neprimerno večja domača sredstva za naložbe od
dosedanjih, bistveno večji pritok neposrednih tujih naložb, pa tudi
spremembo institucionalnega okolja – od dosedanjega značilno last-
ninsko-liberalističnega pristopa k strateško-partnersko naravnanemu
pristopu (npr. irski in finski primer). Ob takih spremembah lahko pri-
čakujemo, da se bo dodana vrednost na zaposlenega v srednjeročnem
obdobju vsaj podvojila. S tem se bo zaostanek za EU s sedanje četrtine
do tretjine zmanjšal na manj kot polovico. To nam bo zagotovilo hi-
trejše ustvarjanje delovnih mest in zmanjševanje brezposelnosti, pa
tudi odpravljanje sedanje »zaposlitvene, socialne in proračunske bom-
be« zaradi prevelikega deleža nesaniranega gospodarstva.

• Brez sodobne infrastrukture ni poti v razvitost. Zato bo morala naša
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država za pospešen razvoj svoje materialne infrastrukture, predvsem
avtocest, železnice in energetskega sistema, kar nabolj vključevati tuje
neposredne naložbe, svoja sredstva pa vlagati v krepitev znanja in so-
cialne kohezije, kar zahteva povsem drugačno sliko od dosedanjega
obnašanja. Enako velja za izrazito netransparentna javna naročila, ki
dosegajo okrog 8 % BDP.

• Da bi dosegla omenjene razvojne spremembe, mora Slovenija čim prej
zgraditi ustrezno institucionalno infrastrukturo: najbolj nujna je pove-
zava med univerzo, inštituti in gospodarstvom, kar bo zagotovilo učin-
kovit prenos znanja in tehnologij ter pretok kadrov. Ta proces je pove-
zan tudi z zmanjšanjem ekscesno visokega deleža državne lastnine v
naši državi. Z odločilno vlogo domačih in tujih strateških partnerjev
pri revitalizaciji podjetij v težavah in tudi z oblikovanjem (predvidoma
treh) razvojno zasnovanih regij lahko Slovenija v srednjeročnem
obdobju zagotovi dva od treh osnovnih vzvodov za sodoben razvoj
(OECD): večino svojega gospodarstva lahko poveže v mreže globalne-
ga tehnološkega, proizvodnega in tržnega sodelovanja ter zagotovi ino-
vativen razvoj slovenskih regij.

• Večina predstavljene razvojne preobrazbe ne bo mogoča brez bistve-
nega povečanja domačega varčevanja, z današnjih 25 % BDP na več
kot 30 % BDP, ob bistveno višjih mejah vhodnih in izhodnih neposred-
nih tujih naložb.

• Večkratnega povečanja vhodnih in izhodnih neposrednih tujih naložb
ne bo mogoče izpeljati brez velikih lastninskih pretresov, če ne bo Slo-
venija odločilno povečala celotnega domačega varčevanja in tudi
naložb. In končno, bistveno večja razvojna prizadevanja na področju
formiranja kapitala bodo Sloveniji prinesla hitro naraščanje dodane
vrednosti, nadpovprečno gospodarsko rast, večanje zaposlenosti ter
zmanjševanje brezposelnosti in socialnih transferjev.

• V Sloveniji je pri političnem menedžmentu in večini stroke (npr. poro-
čila UMAR) ustaljeno prepričanje, da gospodarska rast temelji skoraj
izključno na konjunkturnih gibanjih naših največjih poslovnih part-
nerjev. Če bi bilo res samo to, ne bi bilo ne Irske, ne azijskih tigrov in
ne drugih razvojno nadpovprečno prodornih držav. Res pa je, da tak
prodor od političnega menedžmenta in vseh družbenih partnerjev
zahteva bistveno večji razvojni napor od tistega, ki je značilen za pri
nas ustaljene norme.

• Slovenija je s svojim političnim menedžmentom v preteklem desetlet-
ju sprejela zasnovo za upravljanje družbe in vodenje gospodarstva, ki
reagira na določanje temeljnih in konkretnih nalog s strani Evropske
unije, pa tudi vodilnih svetovnih institucij, predvsem WB in IMF. Do-
kler je šlo za prilagajanje temu svetu, je bila ta zasnova še sprejemlji-
va. Če pa se hoče Slovenija v prihodnje pridružiti manjšini držav, za
katere je značilno razvojno dohitevanje oziroma prehitevanje, kot naj-
lepše kažeta prav primera Irske in Finske, potem bo morala čim prej
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začeti bolj razmišljati in tudi delati s svojo glavo. Taka pot bo bistveno
bolj zahtevna in bistveno bolj odgovorna – najbolj za politični menedž-
ment, pa tudi za druge družbene partnerje. Argumenti mednarodnih
primerjav sodobnega razvoja in zlasti projekta Simulacije trajnostnega
razvoja so zelo trdni: prvič, brez bistveno večjih razvojnih prizadevanj
Slovenija ne bo sposobna za pospešeno razvojno prenovo, nadpov-
prečno uspešen in trajnostni razvoj ter prehod v visoko razvito druž-
bo; drugič, brez neprimerno višje ravni konsenza družbenih partner-
jev ne bo mogoče zagotoviti ustreznih pogojev za tako preobrazbo in
nadpovprečno gospodarsko rast; in tretjič, nova vsebina strateških cil-
jev postavlja predvsem politični menedžment, pa tudi vse druge druž-
bene partnerje v Sloveniji v povsem novo, bistveno bolj ustvarjalno in
odgovorno vlogo pri upravljanju družbe in vodenju gospodarstva.

Nova kakovost
Nova vizija in novi strateški cilji EU, kot so razvijanje gospodarstva in
družbe znanja, informatizacija gospodarstva, uprave in celotne družbe,
oblikovanje nacionalnih in drugih identitet ipd., nezadržno zahtevajo
višjo raven družbenega konsenza, kar bo omogočilo uspešnejše urejanje
gospodarstva, okolja, krepitev politične moči in pomembnejšo vlogo EU
v sodobnem svetu. Že ti procesi narekujejo Sloveniji in tudi državam pri-
stopnicam nove razvojne pristope, če hočejo uspešno odpravljati svoje
razvojne zaostanke, in še zlasti, če hočejo dohitevati visoko razviti svet.

Upoštevanje navodil EU po prilagajanju njenim sistemskim, makroe-
konomskim in tržnim normam nas je v procesu pogajanj pripeljalo do
temeljnih osnov notranjega trga EU, ki ga je le-ta uveljavila leta 1992. Že
celo desetletje pa EU bolj ali manj uspešno uveljavlja nove razvojne vred-
note in paradigme; še zlasti so na tem področju aktivne družbe konsenza
in vse tiste države, ki so si postavile za cilj nadpovprečno uspešen razvoj
in s tem razvojno dohitevanje razvitejšega sveta. Poglejmo si nekaj pri-
merov takih razvojnih vrednot in paradigem sodobnega razvojnega obna-
šanja, kakršnemu pa tudi EU kot celota še ni sposobna slediti, bodisi
zaradi pomanjkanja politične volje, ali zaradi neustreznih razvojnih
pogojev, ali pa zaradi nesposobnosti, da bi oblikovala in uveljavljala
ustrezno evolucijo razvojnega okolja za uresničevanje zastavljenih razvoj-
nih ciljev. Kje je na tej poti Slovenija?

Nove razvojne paradigme in vrednote
Pri uvajanju novih paradigem in vrednot v sodobnem in demokratičnem
upravljanju družbe in vodenju gospodarstva so brez dvoma vodilne druž-
be konsenza. Med ključne procese na tem področju sodijo predvsem na-
slednji:
• Konsenz ni le visoka kultura demokratičnega upravljanja družbe in

vodenja gospodarstva, za katero je značilno soglasje večine oziroma
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vseh odločilnih družbenih partnerjev, praviloma pa tudi politične opo-
zicije. To pomeni, da je selekcija pomembnih razvojnih odločitev ozi-
roma projektov dosežena na temelju soglasja, da gre za projekte skup-
nega interesa, ki bodo v korist vsem partnerjem, ne pa zgolj za
odločitve, sprejete na osnovi preglasovanja vladajoče politične koalici-
je. Konsenz temelji na visoki ravni preglednosti in javnosti odločanja
ter na skupni razvojni pripadnosti družbenih partnerjev. To jim daje
občutek, da so pri svojih odločitvah »v istem čolnu«. V sodobno odlo-
čanje je vključenih vedno več akterjev (OECD, 2001), kar dodatno
pospešuje majhna socialna in informacijska izločenost prebivalstva,
visoka raven izobrazbe ter uveljavljenost informacijskih tehnologij v
gospodarstvu, upravi in celotni družbi.

• Preglednost vsega, od sprejemanja do izvajanja razvojnih odločitev
vlade in parlamenta, ni le posledica visoke ravni demokratičnega
upravljanja in urejenosti neke družbe, ampak je tudi osnova za ustrez-
no obnašanje družbenih partnerjev in državljanov.

• Razvojna konkurenčnost in razvojna varnost podjetij in gospodarstva
v celoti temeljita na vitkih (stroškovno očiščenih) podjetjih in vitki
državi, vendar vse manj na prizadevanju menedžmenta in države zgolj
za zniževanje plač zaposlenim. Nasprotno, v državi, pri delodajalcih in
delojemalcih vse bolj prevladuje spoznanje, da so konkurenčnost, raz-
vojna varnost, pa tudi ustvarjanje profita vse bolj odločilno odvisni od
vrhunske usposobljenosti celotnega kolektiva, zato so tudi vsi zainte-
resirani za čim višjo izobrazbo ter za trajno usposabljanje zaposlenih,
podjetij in institucij.

• Zaposljivost aktivne delovne sile, in ne le borba sindikatov za višje
plače »še zaposlenih«, vedno bolj postaja skupni imenovalec interesov
vseh družbenih partnerjev: delodajalci vidijo v tem možnost za čim
višjo stopnjo deregulacije trga delovne sile ter proste roke pri spreje-
manju na delo in odpuščanju, delojemalci vidijo v tem prizadevanju
socialno varnost in možnost za stalno usposabljanje ter za čimprejšnjo
vnovično zaposlitev, interes države pri podpiranju tega procesa pa je v
dolgoročnem zmanjševanju socialnih transferjev ter v pritoku dajatev
zaradi visoke ravni zaposlenosti. Institucije civilne družbe s svojo nev-
tralnostjo stimulativno vplivajo na uveljavljanje tega in podobnih pro-
cesov.

• Socialna kohezija je v sodobnih razvojnih pogledih (nobelovec J. Sti-
glitz) ena ključnih osnov sodobne infrastrukture. Temelji na razvojno
naravnanem regionalnem razvoju, visokih vlaganjih v izobraževanje,
usposabljanje in informacijske tehnologije, s čimer predvsem visoko
razvite demokratične države uspešno odpravljajo socialno in informa-
cijsko izločenost, ki je temeljna ovira za razvoj informacijske družbe.
Tudi na tem področju vodijo družbe konsenza.

• Informacijska družba postopno postaja realnost najbolj razvitega sve-
ta in zajema uvajanje in uporabo informacijskih tehnologij ne le za
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komuniciranje, ampak tudi za uspešno delo v gospodarstvu, upravi in
celotni družbi. Na področju gospodarstva obstaja visoka stopnja pove-
zanosti med vlaganjem države v IKT ter deležem zaposlenih, ki obvla-
dujejo informacijsko vodeno logistiko poslovanja (OECD, 2001). Na
področju javne uprave se postopno uveljavljajo informacijsko podprte,
vse bolj pregledne ter merljive storitve javne uprave (public – private
partnership, Rus, 2002). Tudi na tem področju se družbe konsenza
uvrščajo med vodilne družbe sodobnega sveta.

• Končno se tudi lastninski kapitalizem vse bolj umika gospodarstvu in
družbi znanja, saj postaja znanje v različnih oblikah temeljna osnova
za upravljanje sodobne družbe in vodenje gospodarstva. Ta proces je
hkrati tudi najpomembnejši strateški cilj EU v prihodnjem dolgoroč-
nem obdobju. 

Ravni ozaveščenosti, sprejemanja oziroma uvajanja naštetih kategorij
in vrednot, ki jih uvaja governance najbolj razvitih demokratičnih družb,
so v Sloveniji različne. Začetne stopnje uvajanja novih vrednot se kažejo
predvsem na področju uvajanja informacijske družbe, socialne kohezije,
ozaveščenosti o potrebi razvijanja gospodarstva in družbe znanja, pa tudi
na področju razvojne konkurenčnosti, posebno v najuspešnejših podjet-
jih. Bistveno manjša pa je ozaveščenost in še zlasti politična volja za spre-
jemanje ter uvajanje drugih paradigem in vrednot sodobnega demokra-
tičnega in uspešnega upravljanja družbe ter vodenja gospodarstva,
predvsem konsenza, preglednosti in spodbujanja zaposljivosti aktivnega
prebivalstva.

Evolucija razvojnega okolja in politik

Splošna izhodišča
Ustrezno razvojno okolje in najpomembnejše politike za njegovo udeja-
njanje so najbolj odvisne od globalnega okolja, razvitosti države ter nje-
nih strateških razvojnih ciljev. Slovenija je v preteklem desetletju uspela
preseči zmerno družbeno in gospodarsko izoliranost prejšnjega sistema;
prilagajala se je globalnemu sistemu odprtosti in konkurenčnosti, njen
ključni strateški cilj je bila vključitev v EU. V teh pogojih je bilo uvajanje
sistemskih, makroekonomskih in tržnih norm proaktivna osnova za
stroškovno in funkcionalno ureditev gospodarstva, uprave in celotne slo-
venske družbe. Danes je naša država pred novimi izzivi, kako vzpostavi-
ti gospodarstvo in družbo znanja, če se hoče v prihodnjem dolgoročnem
obdobju uveljaviti v EU kot razvita partnerica s svojo identiteto. Zato
mora izoblikovati razvojno okolje in politike, ki bodo načrtno in trajno
krepile njene razvojne potenciale za doseganje novih strateških ciljev.

Globalno razvojno okolje odprtosti in konkurenčnosti bo tudi v pri-
hodnje ostalo pomembna osnova, na kateri bo morala naša država graditi
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svoje razvojno dohitevanje EU in visoko razvitega sveta. To okolje temelji
na deregulaciji in tehnološkem razvoju: na eni strani odpravlja vse več
ovir poslovni svobodi ter na drugi motivira razvijanje znanja in drugih
osnov za tehnološki razvoj, ki zmanjšuje stroške in izboljšuje kakovost
ter lastnosti izdelkov in storitev. V teh pogojih so uspešnejše vitke (varč-
ne in učinkovite) države – lean states, vitka podjetja in končno vitki
posamezniki (z racionalno porabo ter z veliko znanja in visoko usposob-
ljenostjo), kar je v nasprotju z izrazito potrošniško usmerjenostjo večine
držav blagostanja. Čim slabše je neka država razvita, tem teže uveljavlja
sodobne pogoje razvoja. 

Tudi za Slovenijo in njeno potencialno razvojno dohitevanje bodo po-
trebna bistveno večja razvojna prizadevanja od dosedanjih. Zelo majhna
preglednost odločitev našega političnega menedžmenta ter njegova samo
delna kredibilnost in civilizacijski vzor niso spodbudne osnove za dose-
ganje visoke ravni konsenza družbenih partnerjev, kar je ena temeljnih
osnov za razvojno uspešnost države. Zato bo morala naša država najprej
pospešeno zmanjšati sedanji ekscesno velik delež neposredne in posred-
ne državne lastnine s prozornimi interesi strank ter bistveno izboljšati
preglednost vladnih odločitev, da bo lahko sploh ustvarila pogoje za za-
dovoljivo raven konsenza, ki bo nujen za bistveno izboljšanje njenih raz-
vojnih potencialov in s tem za razvojno dohitevanje razvitejših držav. 

Omenjene norme sodobne ureditve torej narekujejo kar najmanj sub-
vencij neuspešnim projektom, programom, dejavnostim, in s tem poveza-
nih socialnih in subvencijskih transferjev, ter na drugi strani vse večja vla-
ganja v krepitev znanja in osnov za formiranje novega kapitala in
ustvarjanje novih, tehnološko vse bolj zahtevnih delovnih mest, za rast do-
dane vrednosti in zmanjševanje brezposelnosti ter rast življenjske ravni. 

Oblikovanje proaktivnega razvojnega okolja
Iz dosedanje analize lahko ugotovimo, da je bistveno hitrejša gospodar-
ska rast in razvojno dohitevanje razvitejšega sveta za Slovenijo nujen
proces iz dveh razlogov: na eni strani se bo le s tehnološko zahtevnejšo
gospodarsko strukturo partnersko in z identiteto vključevala v nastajajo-
če gospodarstvo in družbo znanja EU. Če do tega procesa ne bo prišlo,
bodo večino njenih sedanjih programov z domačega in globalnega trga
izrinile države v razvoju s tremi do štirimi milijardami prebivalstva in jo
pahnile v krizo. Osnova za doseganje omenjenega strateškega cilja je
čimprejšnje oblikovanje proaktivnega in inovativnega družbenega raz-
vojnega okolja z ustreznimi politikami. 

Z vključevanjem v EU se spreminja tudi dosedanja struktura razvojnih
politik Slovenije in držav CEB:
• Med preživele razvojne politike sodijo vse tiste, ki zavirajo ali prepre-

čujejo svoboden pretok proizvodnih in razvojnih dejavnikov, še zlasti
toleriranje visokega deleža sive ekonomije v gospodarstvu, različne ob-
like subvencioniranja neobetavnih gospodarskih programov in podje-
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tij, pa tudi subvencioniranje neučinkovitih, neracionalnih in razvojno
neusposobljenih enot javne uprave, od občin, regij in države, do izred-
no visokih in nepreglednih subvencijskih transferjev večine držav
CEB, ki niso namenjeni samo kupovanju socialnega miru brez uspo-
sabljanja, ampak tudi slabo organiziranim dejavnostim javnega sektor-
ja, prevelikemu in potratnemu deležu proračuna in javne porabe v
BDP, pa vse do količinskih kmetijskih subvencij ter večine količinskih
in carinskih dajatev. To so politike razvojnega okolja, ki skušajo pred-
vsem blažiti neuspešne razvojne rezultate in izgube, subvencionirati
previsoke stroške in neučinkovitost, vendar problemov praviloma ne
rešijo, ampak prejemnike trajneje navajajo na subvencije ter nižjo
učinkovitost in nekonkurenčnost. Taka vlaganja lahko imenujemo vla-
ganja v preteklost. V državah v prehodu, vključno s Slovenijo, je delež
takih vlaganj med najvišjimi v svetu.

• Med nevtralne politike sodijo vse tiste sistemske, makroekonomske in
tržne norme, ki v obstoječih in bodočih članicah EU utrjujejo norme
notranjega trga EU oziroma globalne ureditve odprtosti in konkurenč-
nosti ter s tem izenačujejo pogoje poslovanja gospodarskih enot, regij
in držav. Čim manj je neko gospodarstvo razvito, tem večje mora biti
njegovo prizadevanje za izpolnitev teh kriterijev.

• In končno, med proaktivne politike (politike stopnjevane oziroma na-
črtovane aktivnosti) sodijo vse tiste, ki glede na sodoben tehnološki
razvoj v svetu, glede na vizijo EU o uveljavljanju gospodarstva in druž-
be znanja ter glede na lastno vizijo in strateške cilje naše države izbira-
jo, povezujejo in krepijo ustrezne razvojne potenciale za doseganje teh
ciljev. To so politike velikih vlaganj v sodobno institucionalno infra-
strukturo, ki omogoča sinergijo med obstoječimi potenciali in njihovo
krepitev, v znanje in inovacije, v razvoj in prenos informacijskih in
drugih sodobnih tehnologij, v delovna mesta, v povečevanje zaposlji-
vosti prebivalstva, v prenovo podjetij in okolja, v učinkovitost infra-
strukture in države, kar na srednji in dolgi rok preprečuje oziroma
sploh odpravlja razvojne probleme posameznikov, podjetij in države
kot celote, izboljšuje tehnološko zahtevnost programov, omogoča revi-
talizacijo podeželja, zvišuje dodano vrednost na zaposlenega in gospo-
darsko rast države, zmanjšuje obseg brezposelnih, socialno in informa-
cijsko izločenega prebivalstva in socialnih transferjev ter deluje
razvojno preventivno. Vse to lahko imenujemo vlaganja v prihodnost.

Proaktivno družbeno razvojno okolje določajo naslednje temeljne poli-
tike in dejavnosti, ki jih morajo zagotavljati vlada in parlament pa tudi
vsi drugi nosilci: 
• Razvojna sposobnost vlade in parlamenta (governmental capability)

ni le njuna posobnost načrtovati razvoj in strateške cilje dlje od nepo-
srednih in srednjeročnih nalog; to sposobnost najlepše potrjujejo raz-
vojno najuspešnejše države. Za Slovenijo to danes pomeni predvsem
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oblikovanje ključnih strateških ciljev za prehod v razvitost, v gospo-
darstvo in družbo znanja ter politik za podpiranje teh procesov, pa 
tudi ozaveščanje in usposobitev vseh družbenih partnerjev za ta priza-
devanja. Bistveno je izvajanje s konsenzom določenih prednostnih
nalog oziroma »stati za sprejetimi prednostnimi razvojnimi nalogami«,
in sicer ne glede na politično opcijo (committment). Lep primer nam
ponuja npr. »finski Svet za znanstveno in tehnološko politiko«, ki ga
vodi predsednik vlade, v njem pa so vseskozi trije ključni ministri,
odgovorni za razvoj (za šolstvo in tehnološki razvoj, za gospodarstvo,
za finance) in še trije ali štirje drugi ministri ter vrhunski predstavniki
institucionalne infrastrukture in stroke, gospodarstva in dela. Pooseb-
ljajo vizijo, politično voljo, znanje ter finančno in poslovno realnost
(Priloga 2). V bistvu gre za kulturo vladanja, s katero niso le realno
določene razvojne prednosti države za daljše obdobje, ampak je zago-
tovljena tudi trajna finančna podpora prednostnim nalogam države.
Taka drža političnega menedžmenta je npr. Finsko v dobrem desetlet-
ju pripeljala na prvo mesto v svetu po tehnološki sposobnosti.

Razvojno sporazumevanje družbenih partnerjev (brez vizije in strateš-
kih ciljev se nimajo o čem sporazumevati) je sposobnost in kultura vlada-
nja demokratičnih in razvojno urejenih držav oziroma družb. Že peti
irski razvojni sporazum določa temeljne strateške cilje in prednostne na-
loge, ki jih bodo družbeni partnerji skušali doseči, prinaša dogovor o raz-
delitvi blagostanja, ki ga izpolnjene prednostne naloge prinašajo vsem
partnerjem takega sporazuma (Priloga 1). Slovenija do zdaj ni zmogla več
od naziva »partnerski sporazumi«, ki pa enkrat zajema delen dogovor o
plačah v gospodarstvu, drugič neusklajen dogovor o plačah v javnem
sektorju. Daleč smo še od tega, da bi vsaj vprašanje plač uredili za celot-
no našo malo državo, kaj šele, da bi od delitve obstoječega ali celo priča-
kovanega dohodka prešli k prizadevanjem za izgradnjo sodobne institu-
cionalne infrastrukture, še zlasti učinkovitega inovacijskega okolja, da bi
se odločili za ustrezna vlaganja v znanje in tehnološki razvoj, za tehno-
loško-inovacijsko prenovo gospodarstva, za izgradnjo celovite infrastruk-
ture, za povečevanje zaposljivosti in ustvarjanje novih, tehnološko zah-
tevnejših delovnih mest itd. V nasprotju s temi potrebami so stranke in
njihovi ministri ujeti v večinoma preživele zakonske okvire že pridoblje-
nih pravic (v Jugoslaviji se je to imenovalo »stečena prava«). Slovenija, pa
tudi večina držav CEB (razen Estonije, ki je politično voljna in pripravlje-
na učiti se od Finske), ne more resno računati na razvojno dohitevanje v
sedanjem izrazito zahtevnem okolju izrednega tehnološkega razvoja, od-
prtosti in konkurenčnosti v globalnem gospodarstvu, če bo nadaljevala
tako in podobno kulturo vladanja. Oblast, stranke, politiki porabijo veči-
no moči in intelekta za ukvarjanje s seboj, zato temu primerno trpi razvi-
janje tistih vrednot v gospodarstvu in družbi, ki bi zagotavljale uspešen
prehod naše države v gospodarstvo in družbo znanja.
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• Oblikovanje vzvodov za visoko stopnjo varčevanja prebivalstva, pod-
jetij in države je tako osnova za vlaganje v nova delovna mesta kot tudi
osnova za to, da državljani in domače družbe v pogojih intenzivnega
porasta vhodnih in izhodnih neposrednih naložb, ki jih zahteva poso-
dobitev gospodarstva in infrastrukture ter vključitev v globalne mreže
in organizacijo poslovanja, zadržijo ustrezen (vodilni) lastninski delež.

• Trajne in temeljite razvojne reforme so osnova za vzpostavitev in ohra-
njanje vitke države, podjetij in prebivalcev, kar zagotavlja zmanjševa-
nje stroškov in rast njihove učinkovitosti; le-ta je v neposredni pove-
zavi z zmanjševanjem naložb v preteklost (subvencijski transferji in
kupovanje socialnega miru) in povečevanjem naložb v prihodnost
(krepitev razvojnih potencialov in ustvarjanje delovnih mest).

• Učinkovitost finančnega sistema države presega področje stabilnosti
gospodarstva in javnih financ; ocenjujemo jo tudi po tem, kako je
finančni sistem sposoben zagotavljati prenovo gospodarstva in infra-
strukture, motivirati inovacije v gospodarstvu in družbi, skupaj z zava-
rovalništvom spremljati podjetja na globalnem trgu, po tem, ali je sis-
tem sposoben pospeševati strateška združevanja in nakupe doma in v
svetu, kako spodbuja nastajanje in delovanje tveganega kapitala ipd. 

• Manjšina držav pristopnic, med njimi tudi Slovenija, še nima izobli-
kovanih razvojno zasnovanih regij; to bi bilo nujno, ne toliko zaradi
možnosti črpanja sredstev EU, ampak predvsem zaradi dolgoročne
spodbude sodobnemu razvoju. Oblikovanje še ene ravni lokalne sa-
mouprave poleg 193 občin bi preprečilo povezovanje in krepitev raz-
vojnih potencialov regij ter slovenskemu gospodarstvu naprtilo nov in
trajen administrativni strošek.

• Prenos tehnologije in znanja dobiva z globalizacijo novo vsebino in
nove oblike; pred globalizacijo je bil to izrazito pravni in zunanjetrgo-
vinski proces, zdaj pa postaja notranji in razvojni proces sodelovanja
strateških partnerjev v vse bolj odprtih gospodarstvih. Vendar pa šele
zadostno lastno znanje ter raziskovalna in razvojna podpora prejemni-
ka novih tehnologij pomenijo temeljno osnovo za uspešno uvajanje
sodobnih tehnologij in s tem za tehnološko-inovacijsko prenovo pro-
gramov in doseganje višje dodane vrednosti. Brez ustrezne institucio-
nalne osnove za povezovanje univerze, inštitutov in gospodarstva ter
pretok znanja med njimi ta proces ne more biti učinkovit.

• Prevelik neposredni in posredni delež državne lastnine oziroma »poli-
tičnega lastništva« s pogosto strokovno in strateško nesposobnimi
nadzornimi sveti zavira in velikokrat onemogoča globalno organizira-
nje ter večjo učinkovitost industrijskih in infrastrukturnih podjetij.
Slovenija je lep primer za preprečevanje pravočasnega združevanja (na
primer bank sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, GLS, telekomu-
nikacij), za neustrezno financiranje železniškega sistema, avtocest in
energetike, za to, da domači in tuji strateški partnerji ne morejo pod
najugodnejšimi pogoji prevzeti neuspešnih podjetij, ki bi jih glede na
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potrebe finančno, kadrovsko, tehnološko, programsko, izvozno sanira-
li in vgradili v svoje razvojne potenciale ter jih tako vključili v globalno
gospodarstvo. Tako bi razgradili t. i. socialno, zaposlitveno in razvojno
bombo, ki grozi skoraj polovici slovenskega gospodarstva. Zaviranja
rasti dodane vrednosti in gospodarske rasti ni treba niti omenjati.

• Plače bodo imele zaradi lokacije Slovenije ob najrazvitejših regijah raz-
vitega sveta ter bistveno manj razvitem svetu še bolj odločilen vpliv na
razvoj kot do sedaj. Zaradi informacijskih tehnologij ter praktično
popolne gospodarske in družbene odprtosti bodo sledile razvitemu
svetu. Rešitev problema je v bistveno hitrejši tehnološki in okoljski
prenovi večine gospodarstva ter rasti dodane vrednosti na zaposlene-
ga, s čimer lahko Slovenija to nevarnost nevtralizira; drugače nam bo
razviti svet prevzemal vrhunsko šolane in usposobljene kadre, ki bodo
v tujini delali za neslovenska podjetja, uporabljali pa bodo domačo in-
frastrukturo, stanovanja ipd. Predvsem zato mora Slovenija v prihod-
nje več svojega finančnega potenciala vlagati v znanje in tehnološko
zahtevnejša delovna mesta in ne, kot do zdaj, v »beton«. Tudi progre-
sivna lestvica davka na plače v dejavnostih visokih tehnologij ni
proaktivno naravnana.

• Brez ohranitve oziroma zagotovitve »alpskih kriterijev okolja« Sloveni-
ja praktično nima možnosti za pospešeno uvajanje zahtevnejših teh-
nologij z okoljsko čistimi in prijaznimi programi. To velja za mesta in
podeželje.

• Prestrukturiranje proračuna je kjub omenjenim reformam za Slovenijo
nujno. Na eni strani gre za zmanjšanje vlaganj v materialno infrastruk-
turo in rast vlaganj v vzvode rasti dodane vrednosti, kar bo samodejno
zmanjševalo prevelike odtoke v subvencijsko naravnane transferje. Na
področju virov pa je utemeljen prenos od previsokih obdavčitev dela,
motiviranja porabe prebivalstva (npr. krediti za avtomobile in nepre-
mičnine brez varčevanja, kar avtomatično povečuje pritisk na rast
plač) k spodbujanju rasti dodane vrednosti, legalizaciji sive ekonomije
in lastništvu nepremičnin.

• Informatizacija gospodarstva, uprave in družbe zahteva celovito siner-
gijo proaktivnega razvojnega okolja. Pri tem najuspešnejše države iz-
postavljajo tako razvojno podpiranje »tehnološkega vrha in vrhunskih
znanj« kot tudi odpravljanje socialne in informacijske izločenosti pre-
bivalstva in podjetij. Slovenija ima na eni strani premalo povezav med
univerzo, inštituti in gospodarstvom za krepitev tehnološkega vrha,
obenem pa dopušča preveliko socialno in informacijsko izločenost
prebivalstva. 

XIZOBLIKOVANJE DRUŽBENEGA OKOLJA ZA RAZVOJNO DOHITEVANJE…X
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Klavdija Korenika
IRSKO SOCIALNO PARTNERSTVO –

TEMELJNI VZVOD RAZVOJNIH POLITIK

Preobrazba, ki jo je Irska doživela na političnem in ekonomskem področ-
ju v minulih letih, velja med državami razvitejše Vzhodne Evrope za pra-
vi čudež. Bolj kot čudežu pa bi lahko uspeh pripisali izjemni sposobnosti
irske vlade, ki je bila – v sodelovanju s socialnimi partnerji in opozicijski-
mi strankami – temeljna pobudnica za zasnovo vrste razvojnih progra-
mov, s pomočjo katerih so se spopadli z veliko gospodarsko krizo. 

Najtežja oblika ekonomske in socialne nestabilnosti, ki je Irsko zajela
na začetku osemdeseth let 20. stoletja, let se je kazala v več negativnih
dejavnikih. Stopnja nezaposelnosti se je do leta 1987 povzpela na visokih
17 %, zaradi česar se je veliko prebivalcev odločilo emigrirati v tujino in
tam poiskati nove priložnosti. Inflacija se je gibala na okrog 12-odstotni
letni ravni. Javne finance so bile z visokim proračunskim primankljajem
in javnim dolgom, ki je presegal 125 % BDP, globoko v »rdečih številkah«.
Družbena morala je bila močno načeta, kar je bila logična posledica so-
cialne stiske, velike nezaposlenosti in neperspektivnih razmer v državi.

Zaskrbljujoč stagnacijski proces pa je po drugi strani vzpodbudil resno
razmišljanje o iskanju prave razvojne poti, ki bi irsko gospodarstvo in
družbo potegnila iz tega zapletenega vrtinca. Rezultat težke naloge, ki se
je je politika lotila na pravi način, vedoč, katere cilje in kako jih doseči, je
danes znan kot t. i. zgodba o irskem uspehu. Vlada je v zasnovo razvojne-
ga procesa vključila socialne partnerje in vrhunske strokovnjake. Skupaj
so v okviru irskega ekonomsko-socialnega sveta (National Economic and
Social Council) vplivali na sprejem strategije razvoja – dokumenta, ki je
pomenil prvi korak k uspešnemu razvojnemu scenariju (Strategy for De-
velopment). Strategija je zajemala opis ključnih dejavnosti, ki naj bi pripo-
mogle k oživljanju gospodarstva in spodbujanju socialne vključenosti.
Kmalu po sprejemu tega pomembnega dokumenta se je, predvsem v sin-
dikalnih vrstah, pojavila motivacija za sodelovanje z delodajalci in vlado
in začela so se pogajanja o razvojnem socialnem sporazumu, ki jih je
podprla tudi tedanja opozicija. Nove volitve so prinesle novo vlado in
marca leta 1987 začeta pogajanja med socialnimi partnerji so že oktobra
istega leta prinesla sprejetje prvega izmed vrste zaporednih triletnih spo-
razumov (Program nacionalne prenove). Sporazumi so postali del irske
politične kulture in stalna praksa, po kateri so se ravnale vse dosedanje,
čeprav različne vlade. 
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1. 1987–1990 (Program nacionalne prenove – Programme for National
Recovery) 
Prvi od socialnih sporazumov je vseboval pomembno sporočilo, in si-
cer, da je treba slediti strategiji, ki bo s pomočjo ustrezne plačne politi-
ke, zmanjšanega pritiska na javne finance, obsežne davčne reforme,
reforme delovne zakonodaje, podpore vključevanju v Evropsko unijo
postopno odpravila vse nakopičene ekonomske in socialne težave.

2. 1991–1993 (Program za ekonomski in socialni napredek – Programme
for Economic and Social Progress) 
Drugi sporazum ali Program za ekonomski in socialni napredek je pri-
nesel nadaljevanje zakonskih reform, makroekonomske stabilizacije
in spodbude za razvoj podjetništva, poleg tega pa je kot svoj primarni
cilj razglasil boj proti dologotrajni brezposelnosti in za pospeševanje
zaposlovanja. 

Čeprav so bile številne težave še vedno navzoče, so se že po izteku ob-
dobja prvih dveh sporazumov pokazali prvi rezultati v obliki ugodnejših
ekonomskih gibanj. Brezposelnost se je pričela rahlo manjšati, vendar je
bila še vedno prevelika. 

3. 1994–1996 (Program za konkurenčnost in delo – Programme for Com-
petitiveness and Work) 
Osnovno načelo novega sporazuma je bilo, poleg uvajanja številnih
vzpodbud za konkurenčnost gospodarstva in razvoj podjetništva, na-
daljevati dejavnosti za zmanjševanje brezposelnosti, kar je postala ab-
solutna prednostna naloga vseh politik. 

Rezultati tretjega in prvih dveh sporazmov so postajali vse očitnejši, saj
so se inflacija, javni dolg in proračunski primanjkljaj začeli vidno zmanj-
ševati. Davčna reforma, ki je temeljila na nizkih davčnih stopnjah, je na
Irsko privabila številna tuja podjetja, ki so začela množično vlagati v irsko
gospodarstvo. Poleg nastajanja in uveljavljanja številnih tujih podjetij se je
pričela krepiti tudi rast domačega podjetništva. Rezultat so bili postopno
odpravljanje brezposelnosti, manjša socialna neenakost in vse večje zau-
panje ter podpora civilne družbe politiki konsenza socialnih partnerjev.

4. 1997–2000 (Partnerstvo 2000 za vključitev, zaposlenost in konkurenč-
nost – Partnership 2000 for Inclusion, Employment and Competitive-
ness)
Sporazum je poudarjal pomen razvijanja socialnega partnerstva na
ravni podjetij. V ta namen je bil ustanovljen Nacionalni center za part-
nerstvo, katerega naloga je pomagati podjetjem pri inovacijah in pred-
stavljati dobro prakso oziroma način delovanja za konkurenčno uspo-
sabljanje podjetij. Ta sporazum je pomemben tudi zato, ker je sprožil
posodobitev javne uprave. Poleg tega je bil to prvi sporazum, ki je bil
rezultat pogajanj med socialnimi partnerji v sodelovanju z nevladnimi
organizacijami in širšo civilno družbo.
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5. 2001–2003 (Program za blaginjo in pravičnost – Programme for Pros-
perity and Fairness)
Za ta program je značilno, da se je posvetil zlasti ljudem in predposta-
vil, da bi bilo treba slehernemu predstavniku družbe zagotoviti dobro-
bit in kakovostno življenje. Temeljna misel tega sporazuma je prevla-
dujoče spoznanje, da obstaja tesna povezava med konkurenčnostjo in
socialno vključenostjo. Konkurenčnost omogoča ustvarjanje virov,
potrebnih za večjo socialno vključenost, večja socialna vključenost pa
pripomore k temu, da konkurenčnost gospodarstva laže raste. Zato
sporazum govori o tem, da je treba celotni družbi omogočiti uživanje
blaginje, ki jo prinaša socialno partnerstvo. Poleg socialne vključenosti
sporazum močno poudarja nadaljnje razvijanje na znanju temelječe
družbe in spodbujanje vseživljenjskega učenja, kar naj postane nacio-
nalna prioriteta. 

6. 2003–2005 (Ohranjanje razvoja – Sustaining Progress) 
V drugi polovici februarja leta 2003 so irski socialni partnerji sprejeli
nov socialni sporazum, katerega osnovni cilj je nadaljevati prizadeva-
nja za pravično in široko socialno vključenost. Poudarja tudi pomen
dostopnosti do kakovostnega in ustreznega javnega servisa in vsebuje
inovacije (strukturne in procedurne) za vse širše vključevanje civilne
družbe v procese odločanja. 

Za vse opisane socialne sporazume je značilno, da so zelo jasno dolo-
čili cilje, ki jih hočejo doseči. S številnimi motivacijskimi pristopi k politi-
kam so uspeli uresničiti večino zastavljenih ciljev in pripeljati državo do
visoke razvitosti in velike konkurečnosti. Bogato zastavljene in premišlje-
ne vsebine so presegle okvire običajnih sporazumov. Tudi morebitne
politične in ideološke ovire, ki v marsikateri državi skalijo prizadevanja
za medsebojno sodelovanje, na Irskem niso onemogočile razvojnega
procesa, ki ga je prinesel skupni konsenz. Tako zasnovano socialno part-
nerstvo, ki temelji predvsem na širokem družbenem konsenzu in pou-
darja soodvisnost med gospodarskim napredkom in socialno vključe-
nostjo, je na Irskem postalo sredstvo za doseganje razvojnih ciljev. 

Socialno partnerstvo je blagodejno vplivalo na večino gospodarskih
težav, ki so v še ne tako daljnji preteklosti zavirale vse pogoje razvoja.
Rezultati so vidni v radikalni socialno-ekonomski preobrazbi. Nezaposle-
nost se je s 17 % (1987) zmanjšala na 3,7 % (2001). V državo so se začeli
vračati številni izseljeni državljani. Zaradi pomanjkanja določenih ka-
drov so Irci delovno silo začeli celo uvažati. Izseljevanje se je tako spre-
menilo v priseljevanje. Postopno so odpravili visok proračunski primanj-
kljaj in začeli ustvarjati proračunski presežek (leta 2000: 4.453 milijard
USD). Javni dolg so s 125 znižali na 39 % BDP.

Danes bi bilo za koga, ki je bil na Irskem nazadnje pred petnajstimi
leti, zanimivo znova obiskati to državo. Najbrž bi bil obiskovalec prijetno
presenečen nad številnimi spremembami, zlasti v živahnem glavnem me-
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stu Dublinu, kjer se je število novih poslovnih zgradb, trgovin in hotelov
večkrat pomnožilo.

Temeljni dejavniki irskega uspeha so bili povezani z ustreznim razvija-
njem sistemskih, strateških in institucionalnih dejavnikov razvoja, ki jih
je spodbujala zlasti sposobnost in volja oblasti za skupno razvojno delo-
vanje s socialnimi partnerji. 

Za uspeh irskega gospodarstva so bili ključni naslednji dejavniki:
• Vstop v Evropsko unijo in za razvojne naložbe izkoriščeni strukturni

skladi (z njimi so gradili tehnološko razvito infrastrukturo, vlagali v
znanje in usposabljanje delovne sile, izboljšali in posodobili so indu-
strijske zmogljivosti).

• Ustvarjanje lastnih pogojev za uspešnost ob opiranju na lastne vire,
kot je visoka raven tehnološko-inovacijskega potenciala.

• Razvijanje vodilnega položaja v informacijski, visoko tehnološki indu-
striji, farmaciji in finančnem sektorju. 

• Gospodarska rast je bila tesno povezana z rastjo kakovostnega izobra-
ževanja. Irska je država, kjer so štiri osebe od desetih mlajše od 25 let.
Mladi in dobro pripravljeni kadri imajo vse možnosti, da se izšolajo v
kakovostno izobraženo in usposobljeno delovno silo. Kakovost izobra-
ževanja na Irskem je po podatkih IMD na samem svetovnem vrhu in
na prvem mestu v Evropi. Pri tem ne smemo pozabiti na pomen tradi-
cionalnega sodelovanja med univerzo in industrijo, kar zlasti velja za
inovativni tehnološki sektor. Država in univerza sta uspeli vzpodbuditi
veliko zanimanje za študij naravoslovnih in tehničnih ved, saj so se za
njihove diplomante odprle številne zaposlitvene priložnosti. 

• S strategijo fiskalne politike, ki daje prednost nizkim davčnim stop-
njam, so Irci privabili tuje neposredne naložbe, ki so poleg denarja iz
EU pomembno prispevale h gospodarskemu vzponu. 

• Najpomembnejši dejavnik pa je bil razvojni konsenz socialnih part-
nerjev. V pravem trenutku so združili svoje moči in s skupnim pri-
stopom začeli uresničevati v razvojnih programih določene prioritete.
Uspeh pa je bil pogojen tudi z velikim medsebojnim zaupanjem in
spoštovanjem, kar sta osnovna temelja za visoko kulturo dialoga med
socialnimi partnerji.

Vse opisane dejavnosti in njihovi rezultati so sad prizadevanj tako
politike kot prebujene nacionalne zavesti, saj so ljudje v pravem trenutku
podprli pravo strategijo razvoja. Res pa je, da Irska ni nikakršen raj na
zemlji, saj se še vedno srečuje z nekaterimi težavami, zato so potrebna
nova prizadevanja pri iskanju njihovih rešitev. Čeprav se je brezposel-
nost znatno zmanjšala, je na Irskem še vedno 65.000 nezaposlenih. Veli-
ko je tudi državljanov, ki živijo na robu družbe. V družbi, ki si je v zad-
njih letih precej opomogla, je takšna socialna izključenost še bolj opazna.
Zato so si socialni partnerji v zadnjih dveh socialnih sporazumih prizade-
vali zmanjšati velike socialne razlike in revščino. Mlada populacija je v
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povprečju zelo dobro izšolana, vendar imajo kljub temu težave z določe-
nim segmentom mladih, ki šolo zapustijo že zgodaj. Zaradi vedno manj-
še rodnosti se v zadnjih letih spreminja tudi omenjena prednost – številč-
nost mlajših od 25 let. Težave pomenijo tudi precejšnje razlike v
regionalnem razvoju, saj je Irska dokaj centralizirana država. Med dru-
gim niso imuni na težave v globalni ekonomiji, ki so še zlasti zamajale
področje informacijske tehnologije, s katero je Irska pravzaprav največ
pridobila. 

Kljub naštetim težavam, s katerimi se danes srečuje večina razvitih dr-
žav in ki pomenijo izziv novemu času, je za »keltskega tigra« težko reči,
da se bo kar tako prepustil negativnim tokovom in se spet spremenil v
majhnega mucka. 

TABELE1

Tabela 2: Bruto domači proizvod, neposredne tuje naložbe

lleto 1980 1990 2000
BDP (v milijonih USD) 20.900 47.300 93.900
neposredne tuje naložbe (v milijonih USD) 286 672 22.778

Tabela 3: Stopnja izvoza in stopnja uvoza (trgovina in storitve)

leto 1980 1990 2000
trgovina – izvoz (v milijonih USD) 8.398 23.743 79.868
trgovina – uvoz (v milijonih USD) 11.153 20.669 50.870
izvoz blaga in storitev (v milijonih USD) 9.610 26.786 90.221
uvoz blaga in storitev (v milijonih USD) 12.044 24.576 76.762

Tabela 4: Bruto dodana vrednost (kmetijstvo, industrija, storitve) 
in bruto domače varčevanje

Leto 1980 1985 1990 1995 1999
bruto dodana vrednost
(v milijonih USD) 19.148 18.593 43.124 59.678 83.327
bruto domače varčevanje
(v milijonih USD) 2.629 4.011 12.163 19.613 34.658

XPRILOGEX

1 Vse vrednosti, izražene v irskih funtih (vir: WDI, 2002), so bile pretvorjene v ameriške
dolarje po povprečnem dvanajstmesečnem tečaju za leta: 1980, 1985, 1990, 1995, 1999
in 2000 (vir: www.forecasts.org/data/data/exusir.htm).
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Tabela 5: Proračunski presežek ali primankljaj

Leto 1980 1985 1990 1995 2000
proračunski deficit ali presežek
(v milijonih USD) - 2.516,5 - 2.213,1 - 1.125,0 - 1.304,0 4.453,6*

* Podatek v Kelly, Philip (2001): The Irish Social Partnership System (www.nesc.ie/strategy2002.pdf)

Vir: World Development Indicators, CD-ROM, World Bank 2002
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Dr. Peter Tancig
INSTITUCIONALNA INFRASTRUKTURA 

ZA PRENOS IN UPORABO ZNANJA IN TEHNOLOGIJ: 
nekaj ilustracij in poudarkov iz Finske in Nizozemske

Finska zaseda najvišja mesta v številnih mednarodnih raziskavah oziro-
ma primerjavah tako konkurečnosti kot inovativnosti posameznih držav.
Velik del finskega uspeha je mogoče pripisati razvoju sodobnih tehnolo-
gij v mobilnih komunikacijah in na drugih visoko tehnoloških področjih.
Posledica pomembnih vlaganj v R&R na Finskem je izredno ugodno gos-
podarsko in tehnološko stanje. Poročilo o človekovem razvoju Združenih
narodov1 (julij 2001) uvršča Finsko med najbolj tehnološko razvite drža-
ve. Poročilo pripisuje finski uspeh različnim dejavnikom, tudi več kot
zgolj povprečnim tehnološkim spretnostim delovne sile. Finska se tudi
kot okolje za inovacije redno uvršča zelo visoko. Mednarodni inštitut za
razvoj menedžmenta (IMD)2 je Finsko ocenil kot drugo najbolj privlačno
državo za investicije v R&R. Svetovni ekonomski forum (WEF)3 je Finsko
leta 2002 na področju konkurenčnosti, ki temelji na tehnološki inovativ-
nosti, učinkovitih javnih institucijah in ekstenzivnem mrežnem povezo-
vanju ter sodelovanju med podjetji in raziskovalnimi inštituti, uvrstil na
drugo mesto.

Podrobna analiza izjemnih finskih dosežkov pokaže nekaj značilnosti
oziroma vzrokov, ki bi jih veljalo, mutatis mutandis, ustrezno prilagoditi za
vsako okolje, ki si resno prizadeva za tehnološki in siceršnji razvoj, ali jih
smiselno prenesti vanj.

1 http://www.undp.org/hdr2001/
2 http://www02.imd.ch/wcy/
3 http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme

Dohodek na prebivalca večinoma
določajo gospodarska politika in in-
stitucije, ki jih izbere država, ne pa
dani viri oz. njihovo pomanjkanje.
(M. Olson)

Učinkovovit in zmogljiv inovacij-
ski sistem, uravnoteženo financi-
ran, je nujen za razvoj gospodars-
tva in zaposlovanja, ki slonita na
inovacijah. (finska vlada)
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Kontinuiteta in prilagajanje sta dva od najpomembnejših dejavnikov za
uspeh vsake strategije R&R, saj gre pri tovrstnih prizadevanjih za globo-
ke in dolgotrajne spremembe, za katere je nujno potreben partnerski
konsenz vseh prizadetih oziroma sodelujočih. Nazoren primer kontinui-
tete in prilagajanja je znanstvena in tehnološka politika Finske, ki je
domače in tuje znanje postavila v samo jedro svojega razvoja. Naslednja
tabela kaže proces, na katerega ne vplivajo spremembe političnega zem-
ljevida in ki nenehno vpliva na vse elemente sistema – vključno z rastjo
javnih sredstev za znanost in tehnologijo.

Tabela 6: Mejniki finske tehnološke politike

leto mejniki finske tehnološke politike
1979 Ustanovljen Nacionalni komite za tehnologijo
1982 resolucija Državnega sveta o tehnološki politiki
1983 ustanovitev Tekesa, nacionalne tehnološke agencije
1984 začetek tehnoloških programov
1985 začetek programa EUREKA Evropske unije
1986 • finsko znanstveno in tehnološko politiko oceni OECD

• Sporazum o sodelovanju na področju raziskovanja v Okvirnem programu EU
1990 poročilo Komiteja za tehnološki program
1991 Finska postane članica CERN
1992 • Finska postane država predsednica programa EUREKA

• ustanovitev finskega Sekretariata za R&R v EU
1993 Ministrstvo za trgovino in industrijo sprejme Nacionalno industrijsko strategijo
1994 sporazum EEA (European Economic Area) okrepi sodelovanje Finske z EU na področju 

raziskovanja
1995 • Finska postane članica EU

• Finska postane članica ESA (European Space Agency)
• financiranje energetskih tehnologij se z Ministrstva za trgovino in industrijo prenese na Tekes

1996 odločitev vlade o povečanju proračunskega financiranja R&R
1997 ustanovitev centrov za zaposlovanje in gospodarski razvoj
1998 celotno financiranje R&R doseže 3 % BNP
1999 celotno financiranje R&R preseže 3 % BNP
1999 Finska postane država predsednica EU

Zadostna javna sredstva za R&R. Finska vlada je v letu 2003 za R&R
namenila4 1,4 milijarde evrov, kar znaša 4,4 % celotnega vladnega prora-
čuna. V letu 2001 je delež javnega financiranja R&R znašal 0,99 %, kar je
bil najvišji delež v EU, za katero je povprečje sicer 0,77 %. Struktura teh
sredstev v letu 2003 je naslednja: 28 % – Tekes, nacionalna tehnološka
agencija, 27 % – univerze, 17 % – državni raziskovalni inštituti, 13 % – Fin-
ska akademija, agencija za financiranje temeljnega raziskovanja, 11 % –
drugo raziskovalno financiranje, 4 % – univerzitetne osrednje bolnišnice.
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Velika sredstva podjetij za R&R. Leta 2002 je Finska 3,5 % svojega BDP
oziroma 4,9 milijarde evrov porabila za investiranje v raziskovanje in teh-
nološki razvoj. Od tega je zasebni sektor zagotovil 3,4 milijarde evrov ali
69 % celotnih sredstev.

Usklajeno sodelovanje različnih ustanov omogoča kar najboljše izkoriš-
čanje danih virov in možnosti na nacionalni ravni. Finska je vzpostavila
institucionalno strukturo, ki celostno in sinergistično deluje tako verti-
kalno (od najvišje vladne ravni pa do regionalnega razvojnega centra) kot
horizontalno na različnih ravneh (npr. mreža vseh javnih raziskovalnih
inštitutov), in sicer od začetnih strateških razmišljanj in odločitev, prek
snovanja ustreznih politik in instrumentov, do implementacije in evalva-
cije zamišljenega in dogovorjenega.

FINSKI SVET ZA ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO POLITIKO 

Finski Svet za znanstveno in tehnološko politiko,5 ki mu predseduje mi-
nistrski predsednik, svetuje vladi in njenim ministrstvom pri vprašanjih,
povezanih z znanostjo in tehnologijo. Svet je odgovoren za strateški raz-
voj in usklajevanje finske znanstvene in tehnološke politike in tudi na-
cionalnega inovacijskega sistema kot celote. Članstvo Sveta je sestavljeno
iz treh do sedmih ministrov in desetih drugih članov, strokovnjakov za
znanost in tehnologijo. Trije ministri, ki so stalni člani Sveta, načelujejo
ministrstvom za izobraževanje in znanosti, za trgovino in industrijo ter
za finance. Člani Sveta so lahko še največ štirje drugi ministri. Deset
preostalih članov mora predstavljati Finsko akademijo (glavno agencijo
za financiranje temeljne znanosti), Tekes (nacionalno tehnološko agenci-
jo), Finski tehnični raziskovalni center (mrežo javnih raziskovalnih inšti-
tutov), univerze in industrijo pa tudi organizacije delodajalcev in deloje-
malcev. Minister za izobraževanje in znanost vodi podkomite Sveta za
znanstveno politiko, minister za trgovino in industrijo pa podkomite za
tehnološko politiko.

Svet opravlja naslednje naloge:
• usmerja znanstveno-tehnološko politiko, skrbi za njeno kompati-

bilnost z drugimi politikami in pripravlja načrte ter predloge za Svet
ministrov (vlado);

• obravnava splošen razvoj znanstvenega raziskovanja in izobraževanja,
pripravlja relevantne plane in preglede za vlado, spremlja razvoj in po-
trebe raziskovanja na različnih področjih;

• obravnava, spremlja in ocenjuje ukrepe za razvoj in uporabo tehnolo-

XPRILOGEX
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gije ter za preprečevanje in reševanje morebitnih problemov, poveza-
nih s temi ukrepi;

• ukvarja se s pomembnimi vprašanji, povezanimi s finskim mednarod-
nim znanstvenim in tehnološkim sodelovanjem;

• oblikuje in objavlja mnenja o razporeditvi javnih sredstev za znanost
in tehnologijo prek posameznih ministrstev in razporeja ta sredstva po
posameznih področjih;

• ukvarja se z najbolj pomembnimi zakonodajnimi vprašanji, povezani-
mi z organizacijo in predpogoji za raziskovanje ter za promocijo in im-
plementacijo tehnologije;

• prevzema pobude in pripravlja predloge v zvezi z zadevami, za katere
je pristojen, za Svet ministrov in posamezna ministrstva;

• pripravlja in objavlja mnenja o posameznih specifičnih zadevah.

Svet vsako tretje leto objavi pregled znanstvene in tehnološke politike.
Ti pregledi vsebujejo analizo preteklega razvoja, sklepe in predloge za
prihodnost.

TEKES – FINSKA NACIONALNA TEHNOLOŠKA AGENCIJA

Tekes6 je najpomembnejša organizacija za financiranje R&R na Finskem.
Zagotavlja financiranje in strokovne storitve za projekte R&R ter pro-
movira nacionalno in mednarodno mrežno povezovanje in sodelovanje.
Osnovi cilj Tekesa je pospeševanje konkurenčnosti finske industrije in
storitvenega sektorja s pomočjo tehnologije. Cilj Tekesovih dejavnosti je
diverzifikacija proizvodnih struktur, povečanje proizvodnje in izvoza ter
oblikovanje osnove za zaposlovanje in socialno blaginjo.

Leta 2001 je Tekes (so)financiral 2.261 projektov na področju R&R, ki
so jih izvajali podjetja, raziskovalni inštituti in ustanove visokošolskega
izobraževanja. Proračun teh projektov je znašal 770 milijonov evrov, pri
čemer je Tekes zagotovil približno polovico, t.j. 387 milijonov evrov. Od
tega zneska je šlo 241 milijonov podjetjem v obliki nepovratnih dotacij
(160 milijonov) in posojil (81 milijonov), 146 milijonov pa inšititutom in
ustanovam visokošolskega izobraževanja za financiranje raziskovalnih
projektov.

Med številnimi inštrumenti in shemami, ki so vsi namenjeni spodbuja-
nju R&R, imajo po obsegu sredstev, pomenu in širini posebno mesto teh-
nološki programi kot bistven sestavni del finske inovacijske verige. Nji-
hov najpomembnejši cilj je pridobivanje novih tehnoloških znanj in
možnosti za razvoj izdelkov na strateških poslovnih področjih, vitalnih
za prihodnost finske industrije. Programi ponujajo tudi dober okvir za
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mednarodno sodelovanje na področju R&R. Tehnološki programi se upo-
rabljajo za pospeševanje razvoja v določenih sektorjih tehnologije ali
industrije in za učinkovit prenos rezultatov raziskovalnega dela v gospo-
darstvo. Programi so se izkazali kot učinkovita oblika sodelovanja in
mrežnega povezovanja med podjetji in raziskovalnim sektorjem. Zaradi
njih so razvili številne izdelke in procese. Leta 2001 je potekalo skupaj
petdeset ekstenzivnih nacionalnih tehnoloških programov, leta 2002 pa
petinštirideset. Tehnološki programi potekajo na vseh za Finsko pomem-
bnih področjih. Tako trenutno na področju bio- in kemijske tehnologije
izvajajo sedem programov (ob dokončanih trinajstih), na področju ener-
getske in okoljske tehnologije pet programov (dokončanih jih je dvaind-
vajset), na področju konstrukcijske in gradbene tehnologije poteka pet
programov (ob devetih dokončanih), na področju informacijske in komu-
nikacijske tehnologije enajst programov (dokončanih trinajst), na po-
dročju proizvodne tehnologije in materialov šest programov (dokončanih
štirinajst) ter poseben program za napredno tehnološko politiko. V letu
2000 je Tekes za financiranje tehnoloških programov zagotovil 157 milijo-
nov evrov. Programi potekajo od tri do pet let, finančno pa segajo od 6
milijonov pa celo do nekaj sto milijonov evrov. Tekes ponavadi pokrije
približno polovico stroškov zanje, drugo polovico pa prispevajo podjetja,
ki v njih sodelujejo. Vsak tehnološki program ima usmerjevalno skupino,
koordinatorja in odgovorno osebo v Tekesu. Programe pripravljajo in na-
črtujejo v sodelovanju med podjetji, raziskovalnimi inštituti in Tekesom.
Načrtovanje poteka v delovnih skupinah in na odprtih pripravljalnih
seminarjih. O začetku delovanja programa odloča uprava Tekesa. Števil-
ne dokončane programe ocenjujejo tuji ocenjevalci. Najpomembnejše
prednosti programov predstavljajo sodelovanje med raziskovalnimi inšti-
tuti in industrijo, velika udeležba malih in srednjih podjetij ter visoka
raven mednarodnega sodelovanja. Programi in njihovi rezultati so prika-
zani v evalvacijskih in končnih poročilih.

VTT – FINSKI TEHNIČNI RAZISKOVALNI CENTER

Za Finski tehnični raziskovalni center VTT,7 ki je de facto nacionalna mre-
ža javnih raziskovalnih inštitutov, je značilno, da je neodvisna organiza-
cija, ki podobno kot nizozemska TNO (gl. naprej) deluje po celotni Finski
in se ukvarja s tehničnim in tehnično-ekonomskim raziskovanjem ter
razvojnim delom. V sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji razvija in
proizvaja nove uporabne tehnologije. S 3300 zaposlenimi po vsej državi
ustvari 200 milijonov evrov letnega prometa in na leto sodeluje s pet 
tisoč domačimi in tujimi poslovnimi partnerji.

XPRILOGEX
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Za VTT so značilne tri vrste dejavnosti:
• komercialne dejavnosti (pogodbene raziskave, storitve) glede na nepo-

sredne zahteve naročnikov;
• skupni projekti, ki jih usmerjajo potrebe in jih praviloma skupno

financirajo VTT, podjetja, raziskovalni financerji in drugi naročniki
raziskovanja;

• projekti z lastnim financiranjem, ki jih sestavljajo tehnološko osnova-
ni strateški raziskovalni projekti, usmerjeni k razvoju konkurenčnosti
in pridobivanju znanja, ter ekspertize za uspešno zadovoljevanje
potreb naročnikov v prihodnosti.

V okviru VTT delujejo inštituti na šestih širših vsebinskih področjih:
elektronika, informacijska tehnologija, industrijski sistemi, procesi, bio-
tehnologija, gradbeništvo in transport. Posebna enota VTT – Informacij-
ske storitve skrbi za razširjanje znanstvenih, tehničnih in tehnično-eko-
nomskih informacij in skrbi za razvoj informacijskih storitev. Posebna
enota VTT – Tehnološke študije izvaja interdisciplinarne raziskave o
vmesnikih med tehnologijo, gospodarstvom in družbo. Z analizo znans-
tvenih in tehnoloških politik in instrumentov, industrijskih inovacij in
transformacij pomaga pri odločanju v javnem in zasebnem sektorju ter
se ukvarja s tehnološkim predvidevanjem in tehnološko presojo.8

Portali znanja VTT9 so mrežni operativni model, ki povezuje razisko-
valne inštitute VTT na osmih širših vsebinskih področjih: okolje, mate-
riali, celuloza in papir, informacijsko-komunikacijske tehnologije, jedr-
sko področje, obnovljivi viri, transport, znanosti o življenju. Portali
znanja omogočajo uporabnikom preprost dostop do znanja in ekspertiz,
razvitih in dosegljivih v celotnem VTT. Ti portali bodo prispevali tudi k
razvoju novih storitev.

NIZOZEMSKA TNO – ORGANIZACIJA ZA APLIKATIVNO 
ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

Nizozemska organizacija za aplikativno znanstveno raziskovanje TNO10

na nacionalni ravni povezuje raziskovanje in tehnologijo na petih širših
jedrnih področjih, in sicer: kakovost življenja, obramba in javna varnost,
napredni izdelki, procesi in sistemi, naravno in umetno okolje, informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije in storitve. Ta širša področja matrično
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pokriva štirinajst inštitutov oziroma osnovnih področij znanja, in sicer:
preventiva in zdravje; prehranjevanje in hrana; delo in zaposlovanje; stra-
tegija, tehnologija, politika; človeški dejavniki; fizika in elektronika; zaš-
čita; uporabna fizika; industrijska tehnologija; avtomobilsko področje;
okolje, energija in procesne inovacije; gradbeništvo in konstrukcije; pod-
zemni in naravni viri; promet in transport; logistika in prostorski razvoj.
V štirinajstih inštitutih, sedmih poslovnih centrih, šestintridesetih pod-
jetjih in osmih centrih znanja, ki sestavljajo to enotno organizacijo svoje-
vrstnega pravnega statusa, je skupno pet tisoč zaposlenih.

Na področju poslovnega delovanja in storitev, ki jih opravlja TNO, so
značilne in pomembne zlasti:
• sodelovalne in pogodbene oblike raziskovanja in razvoja; 
• močno razvito strokovno svetovanje;
• opravljanje testiranj in evalvacij rezultatov R&R dejavnosti in tehnolo-

gije; 
• komercializacija dosežkov. 

Posebne omembe je vredna široko razvita dejavnost na področju
patentov in licenc, ki sega tako na polje patentne politike kot politike
licenc. Osrednja pisarna ima na voljo portfolio patentov, ki ga trži, razvi-
ja in nenehno dopolnjuje in ki obsega 500 patentov, še nadaljnjih 2000
pa jih je na podlagi 250 invencij v pripravi.

Seveda so s tako organizacijo na nacionalni ravni vsem potencialnim
uporabnikom racionalno zagotovili osnovne informacije o vseh R&R
organizacijah na Nizozemskem, o njihovih dejavnostih in možnostih za
sodelovanje z njimi.

Direktor TNO je bil junija 2001 imenovan v uravnoteženo sestavljeno
ugledno svetovalno telo EURAB11 (European Research Advisory Board), ki
ga je oblikovala Komisija EU. Od petinštiridesetih članov jih dvajset pri-
haja iz akademskega krogov (univerze in inštituti), dvajset iz industrije
(na nasvet Evropskega združenja delodajalcev UNICE), pet pa jih je ime-
novala Komisija sama. Naloga omenjenega posvetovalnega organa je sve-
tovati Komisiji pri načrtovanju in izvajanju raziskovalnih programov, pri
oblikovanju evropske raziskovalne politike – v zadnjem času predvsem
pri oblikovanju šestega okvirnega programa in evropskega raziskovalne-
ga prostora (ERA).
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Mag. Peter Medica
FINSKI INFORMACIJSKI IN KOMUNIKACIJSKI GROZD

Ukrepi, ki spodbujajo povezovanje podjetij v grozde, so v zadnjih letih
postali sestavni del sodobne razvojne politike razvitih držav. Prve ukrepe
na področju povezovanja v obliki grozdov je Finska uvedla v devetdese-
tih letih 20. stoletja, ko se je znašla sredi najhujše gospodarske recesije.
Takrat je finska vlada na podlagi študije Advantage Finland pripravila
nacionalno strategijo industrijske politike v pogojih finskega članstva v
Evropski uniji in ostrejše globalne konkurence. V njej je pomembno me-
sto dobil koncept grozdenja okrog ključnih panog finskega gospodarstva.
V nekaj letih se je tako okrog nekaterih manjših proizvajalcev elektron-
ske opreme in telekomunikacijskih operaterjev spletla mreža med seboj
povezanih podjetij in drugih organizacij.

Začela se je zgodba o uspehu finske elektronske industrije. Zaradi pos-
pešenega razvoja in konvergence informacijskih in komunikacijskih teh-
nologij ter globalnega procesa liberalizacije trgov telekomunikacijskih
storitev se je ta preoblikovala v vodilno svetovno silo na področju razvoja
telekomunikacijske opreme in storitev. Proizvodnja elektronske opreme
je bila največje gonilo razvoja finskega gospodarstva v drugi polovici de-
vetdesetih let. Od 1994 do 1999 je panoga rasla s povprečno 25-odstotno
letno stopnjo. Delež izvoza podjetij elektronske industrije v skupnem fin-
skem izvozu se je v dvajsetih letih povečal za osemkrat (v letu 2000 je
znašal 32 % celotnega finskega izvoza), kar je panogo ustoličilo kot naj-
pomembnejšo izvoznico finskega gospodarstva.

Ključne panoge finskega informacijskega in komunikacijskega (IKT)
grozda so proizvodnja informacijske in komunikacijske elektronske
opreme ter storitve omrežij in zagotavljanje digitalnih vsebin z visoko
dodano vrednostjo. Največje podjetje v finskem informacijsko-komuni-
kacijskem grozdu je Nokia, vodilni svetovni proizvajalec mobilnih telefo-
nov in eden od največjih svetovnih ponudnikov mobilnih in fiksnih
omrežij ter z njimi povezanih storitev. Nokia se je v največjega proizvajal-
ca telekomunikacijske opreme na svetu razvila iz tovarne za mletje lesa s
stoletno tradicijo. V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je
informacijsko-komunikacijska panoga zaradi uvedbe prvega sistema mo-
bilne telefonije NMT začela hitro rasti, se je Nokia usmerila izključno v
telekomunikacije. 98 % proizvodnje izvozi. Ustvari 50 % prodaje celotne-
ga grozda na domačem trgu in 66 % izvoza grozda. Zaposlenih ima več
kot 50.000 delavcev, od tega tretjino v raziskavah in razvoju v 52 razisko-
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valnih in razvojnih enotah v štirinajstih državah, za raziskave in razvoj pa
so leta 1998 namenili 8,6 % prihodka ali 1,2 milijarde evrov. Leta 2000 je
bila vrednost blagovne znamke Nokia na petem mestu v svetu. S svojimi
kupcem prijaznimi izdelki je Nokia spomladi leta 2001 na svetovnih
trgih presegla 40-odstoten tržni delež pri prodaji mobilnih telefonov
sistema GSM.

Jedro grozda sestavlja še nekaj manjših podjetij, ki so se usmerila v ob-
vladovanje tržnih niš na svetovnih trgih telekomunikacijskih tehnologij
in z njimi povezanih storitev. Poleg njih deluje na Finskem še okoli 120
telekomunikacijskih operaterjev, čeprav to področje zares obvladujeta
Sonera, podjetje z večinskim lastniškim deležem države, in skupina Fin-
net, združenje 49 zasebnih operaterjev in njihovih skupnih podjetij. Obe
podjetji imata velike načrte predvsem na področju novih telekomunika-
cijskih tehnologij, kot je npr. digitalna televizija.1 Izkušnje iz poslovanja
na konkurenčnem domačem trgu, vključitev Finske v Evropsko unijo leta
1995 in velike poslovne priložnosti na svetovnih trgih kot posledica glo-
balnega procesa liberalizacije telekomunikacijskih trgov so povečale tudi
obseg njunega mednarodnega poslovanja, sodelovanja in povezovanja
različnih vrst. 

V zadnjih letih so se tudi podporne panoge specializirale za izpolnje-
vanje potreb velikih proizvajalcev telekomunikacijske opreme. Povečan
obseg proizvodnje, najemanje tujih storitev in vse bolj zahtevne potrebe
proizvajalcev so povzročili veliko rast števila novih dobaviteljev.2 Hkrati
so tudi proizvajalci začeli tesneje sodelovati s telekomunikacijskimi ope-
raterji in izpolnjevati njihove posebne potrebe v pogojih hitrih tehnološ-
kih sprememb. V zadnjih letih je medsebojno povezovanje in tesnejše
sodelovanje med podjetji olajšal tudi razvoj elektronskega poslovanja,
kar je močno zmanjšalo stroške nabav in najema tujih storitev ter sodelo-
vanja z drugimi organizacijami in podjetji. Domače podporne panoge so
se usmerile v zagotavljanje visoko prilagojenih delov, standardne dele pa
večinoma uvažajo.

Povezane panoge ustvarjajo dopolnjujoče storitve in storitve z visoko
dodano vrednostjo. Večinoma gre za podjetja, ki ponujajo digitalno vse-
bino in druge digitalne storitve, npr. transakcije, informacije, izobraževa-
nje on-line in zabavo. V okviru grozda deluje okrog 50 podjetij, ki ustvar-
jajo digitalne vsebine, katerih razvoj sofinancira tudi finska vlada.

Podjetja elektriške in elektronske industrije se med seboj povezujejo v
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1 Finska je bila med državami, ki so sodelovale pri načrtovanju in uvajanju prvega siste-
ma mobilne telefonije NMT in pozneje sistema GSM, leta 1999 je dodelila prve konce-
sije operaterjem mobilne telefonije tretje generacije (UMTS) – brez plačila kakršnih ko-
li koncesijskih dajatev – ter, kot prva na svetu, tudi koncesije za oddajanje programov
digitalne televizije.

2 Leta 1998 so ocenili, da Nokia posredno zaposluje dodatnih 14.000 ljudi samo v prvem
členu verige podizvajalcev, z naslednjimi členi pa se njihovo število seveda samo še
močno povečuje.
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različna strokovna in interesna združenja. Članstvo v njih jim omogoča
dostop do znanja, ki ga potrebujejo pri svojem poslovanju, vendar ga sa-
ma nimajo (značilno podjetje v finskem informacijsko-komunikacijskem
grozdu zaposluje manj kot 20 ljudi). Strokovna združenja ponujajo tudi
podporo pri ustvarjanju prodajnih poti in distribucijskih kanalov. Intere-
sne organizacije so lobistične organizacije, ki delujejo na Finskem ter v
Bruslju, kjer analizirajo evropsko zakonodajo na področju telekomunika-
cij in informacijske industrije ter vplivajo na njeno sprejemanje. Primer
take organizacije je FiCom, ki ima 25 članic – podjetij in drugih organiza-
cij – in uveljavlja interese panoge in svojih članic, spremlja nastajanje
nove zakonodaje in vpliva na njeno vsebino ter pospešuje in usklajuje
tehnološke in raziskovalne dejavnosti panoge na domačem in tujih trgih.

Večina finskih podjetij je tesno povezanih z izobraževalnimi organiza-
cijami. Posamezna podjetja ustanavljajo svoje izobraževalne oddelke, na
katerih udeležence seznanjajo z najnovejšimi raziskovalnimi in razvojni-
mi dosežki. Tako pospešujejo prenos znanja in tehnologij v druga podjet-
ja v grozdu. Prav tako tesno sodelujejo s finskimi univerzami in visokimi
šolami ter spodbujajo razvoj novih izobraževalnih programov. Po študiji
IMD finski izobraževalni sistem najbolje na svetu zadovoljuje potrebe
konkurenčnega gospodarstva. Pomembno vlogo v razvoju finskega infor-
macijsko-komunikacijskega grozda ima tudi ustvarjanje regionalnih cen-
trov znanja, ki omogočajo tesno sodelovanje in prenos znanja med uni-
verzami, raziskovalnimi centri in podjetji. Centri znanja se oblikujejo
tako, da kar najbolje povezujejo potrebe domačega okolja po novem zna-
nju in znanje, ki ga lahko ponujajo krajevne univerze in raziskovalne
organizacije.

V nagli rasti finskega informacijsko-komunikacijskega sektorja je ime-
la najpomembnejšo vlogo usklajena industrijska, tehnološka in izobraže-
valna politika, osrednje sredstvo za izvajanje teh politik pa je bilo siste-
matično povečevanje javnih sredstev, namenjenih za raziskave in razvoj.
Za to odločitvijo je bil širok nacionalni konsenz. Za izvajanje ukrepov
tehnološke politike je zadolžena državna tehnološka agencija Tekes, ki
financira uporabne in industrijske raziskave ter razvojne dejavnosti v
podjetjih, na univerzah in raziskovalnih inštitutih. Tekes tudi usklajuje
nacionalne tehnološke programe ter mednarodno sodelovanje v raziska-
vah in razvoju. V Tekesu ocenjujejo, da bo vsak v raziskave in razvoj inve-
stiran milijon v petih letih ustvaril od 10 do 30 milijonov izvoza.

Sredstva, ki jih je Finska namenjala za financiranje raziskav in razvoja,
so se od leta 1985 do leta 1999 podvojila in leta 2000 dosegla 3,8 % BDP,
kar državo uvršča na drugo mesto v svetu. Skoraj polovica sredstev je
usmerjenih v raziskave in razvoj na področju visokih tehnologij. Finska
zaposluje 87 raziskovalcev na 10.000 zaposlenih. 

V devetdesetih letih je več velikih proizvajalcev telekomunikacijske
opreme svojo dejavnost na področju raziskav in razvoja razširilo na Fin-
sko. Siemensova podružnica na Finskem ima 1700 zaposlenih, Erics-
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sonova okoli 1500, od tega polovico v raziskavah in razvoju. V tesni pove-
zavi z domačimi podjetji sodelujejo pri razvoju standardov novih teleko-
munikacijskih tehnologij. V Siemensu ocenjujejo, da je finski trg, pred-
vsem zaradi hitrega sprejemanja novih tehnologij, odličen poligon za
preizkušanje nove opreme oziroma storitev.

Liberalizacija kapitalskih trgov konec osemdesetih let je preoblikovala
tudi institucionalno finančno okolje. Pojav skladov tveganega kapitala v
devetdesetih letih je povzročil popolnoma nove možnosti financiranja
visokotehnoloških in inovativnih podjetij, ki so hotela vstopiti na hitro
rastoče telekomunikacijske trge in ustvarjati dodano vrednost že v zgod-
njih stopnjah razvoja izdelka ali procesa. Tvegani kapital je v začetku
tretjega tisočletja postal najpomembnejši vir začetnega kapitala novih
podjetij, njegova razpoložljivost pa je spremenila vlogo javnega financira-
nja, tradicionalno primarnega vira tveganih naložb. Pojavile so se nove
oblike povezovanj, v katerih javni sektor prevzema tehnološka tveganja,
tvegani kapital pa poslovna tveganja podjetja. Skladi tveganega kapitala
poleg samih naložbenih sredstev ponujajo tudi strokovno znanje, izkuš-
nje v poslovanju, njegovi internacionalizaciji in trženju. Tudi bančni sis-
tem deluje kot pospeševalec razvoja. Domače banke in podružnice tujih
bank zagotavljajo visoko specializirane svetovalne storitve.

XSIMULACIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJAX
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Dr. Pavle Gmeiner
UREDITEV NACIONALNEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA 

V SLOVENIJI

Rezultati upravljanja z razvojno funkcijo so v Sloveniji slabši 
od kakovosti njenih ingredientov (po IMD 2001)

Z izbranimi merili iz raznih podskupin sistema IMD prikazujemo tista, ki
nakazujejo kakovost resursov oziroma ingredientov razvojne funkcije, na
drugi strani pa rezultate celotnega upravljanja nacionalnega razvoja, pri
čemer ima država, ne samo pri povečevanju zanimivosti za tuje naložbe-
nike, ampak tudi pri oblikovanju makroekonomske politike za razvoj
temeljnih dejavnikov rasti, nadvse pomembno vlogo. Vse to bomo prika-
zali v skupini Sloveniji referenčnih držav.

Pri oblikovanju ingredientov razvojne funkcije v tržno-socialnih drža-
vah smo upoštevali naslednja merila iz treh glavnih skupin IMD:
• upravljanje javnih financ v zadnjih petih letih,
• vpliv centralne banke na gospodarski razvoj,
• državna učinkovitost kot podskupina desetih kazalcev (od konsenza

glede usmeritev znotraj vlade, transparentnosti, stopnje birokracije …
do korupcije),

• delež stroškov za vzgojo in izobraževanje,
• vpliv globalizacije,
• (FTE) raziskovalci v raziskavah in razvoju na 1000 prebivalcev,
• zakonodajna podpora za razvoj in aplikacijo tehnologije,
• distribucija dohodka (odstotek dohodka, ki pripada 20 % najšibkejših

gospodinjstev),
• socialne vrednote (kot stimulator zavzetega dela in inovacij).

Našteti ingredienti razvojne funkcije so močno povezani z globalno
konkurenčno sposobnostjo (Spearmanov koeficient ranga 0,975).

Kot rezultate upravljanja nacionalnega razvoja smo izbrali naslednje
kazalce:
• bruto domače investicije in bruto domače varčevanje v primerjavi s

stanjem tekoče plačilne bilance (kot kazalec nacionalne makrostabil-
nosti),

• oceno socialne kohezije kot prioritete vlade,
• skrb za zdravje, varnost in okolje pri podjetnikih,
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• indeks človekovega razvoja (HDI),
• oceno kakovosti življenja in
• oceno trajnostnega razvoja kot deželne prioritete.

Tudi ti kazalci so v povprečju dobro usklajeni z globalno konkurenčno
sposobnostjo (koeficient ranga 0,902; če izločimo Irsko in Madžarsko, 
celo 0,932). Relativno večje odstopanje Madžarske si razlagamo kot
posledico vpliva globalizacije, ki je zaradi širitve tujih neposrednih vla-
ganj zelo načela socialno kohezijo in uveljavila načelo prioritete dobička
kot prvo zahtevo kapitala, in to med vsemi tranzicijskimi državami naj-
bolj dosledno. Politični sistem (je) podpira(l) prioriteto konkurence v
nesorazmerju z drugimi vrednotami, kar je očitno pripeljalo do nedavne
politične spremembe pri vodenju države. Tudi Irska, čeprav manj, skrbi
predvsem za stimuliranje akumulacije, manj pa za kakovost življenja in
HDI.

V grafičnem prikazu uravnoteženega položaja ingredientov razvojne
funkcije in rezultatov upravljanja oziroma uspešnosti načrtovanega in
usklajenega nacionalnega razvoja (grafikon 20) bi bile države uvrščene
na ekvidistančni liniji, v praksi pa prihaja do odstopanj ali disparitet, ki
jih za države s slabšimi rezultati nacionalnega razvoja (nad ekvidistančno
linijo) prikazujemo kot območje potencialne izgube družbenega proizvo-
da (v temnejši obliki). Naprotno pa je za šest držav, zlasti za Belgijo, Grči-
jo (!), Nizozemsko in Avstrijo, značilno, da ne samo izkoristijo kakovost
ingredientov, ampak jih v rezultatih lahko tudi presežejo. Najbolj to velja
za Belgijo, ki kakovost svojih ingredientov, npr. znanje upravljanja z
domačimi in kupljenimi tujimi potenciali zunaj matične države, tudi iz-
koristi v boljših rezultatih. Njena faktorska produktivnost (total factor
productivity) v agregatni produkcijski funkciji kot tudi faktorska produk-
tivnost preostalih petih držav je namreč načeloma rezultat načrtne in
konsistentno vodene optimalne uporabe produkcijskih sposobnosti
(dela, kapitala, tehnologije). Pri tem država oziroma vlada prevzema
odgovornost družbenega akterja, saj ima možnost sprejemati ukrepe, po-
vezane z razvojno politiko. Odstopanja od ekvidistančne linije na narod-
nogospodarski ravni so posledica različno učinkovite faktorske produk-
tivnosti, tudi zaradi usklajevanja ukrepov, ki sledijo iz načrtovanega ali
nenačrtovanega razvoja. Slovenija je ingrediente razvojne funkcije zaen-
krat izkoristila podpovprečno.

Načrtovanje razvoja z družbenim soglasjem

Zaradi tega se je Slovenija, izpostavljena globalizaciji, regionalizaciji in
informacijski družbi, znašla pred nalogo, da posodobi razvojno funkcijo
države tudi v smeri nove institucionalne ekonomije. Ta dokazuje, da poli-
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tične elite zanima predvsem lastni interes, zato pozivi stroke za neodvi-
sno in v optimizacijo narodnega gospodarstva usmerjeno razvojno ravna-
nje niso preveč uspešni. Sodobna vloga države zahteva načrtovanje raz-
vojne politike in ustrezne ukrepe ter njihovo preverjanje. Strategija
gospodarskega razvoja Slovenije 2001–2006 opredeljuje načela pri izvaja-
nju razvojne funkcije. Zaenkrat pa Slovenija še ne obvladuje razvojne
funkcije, tako kot je to značilno za razvita gospodarstva, saj so bili načr-
tovanje razvoja, usklajevanje politik in monitoring zaradi reševanja ma-
krostabilnosti potisnjeni na rob. V praksi se je izoblikovalo več sektor-
skih strategij in nacionalnih programov, ki niso bili ustrezno usklajeni in
so pripeljali do velikega finančnega razkoraka med potrebami in makroe-
konomsko realnostjo. Kljub rešitvam, ki jih je uveljavil Zakon o javnih
financah (1999), je sedanja ureditev nerazvojna in institucionalizira od-
sotnost strateškega vidika pri proračunskem odločanju (Poročilo o razvo-
ju, 2003, str. 83). Zato so zahteve, da bi načrtovalsko in koordinacijsko
razvojno vlogo države smiselno institucionalizirali s krovnim zakonom o
načrtovanju, upravičene.

Konceptualne spremembe v razvoju na podlagi konsenza ozaveščenih
socialnih partnerjev predstavljajo obvezen pogoj za razvojno dohitevanje
razvitih držav. Krovni zakon ne sme uveljavljati samo načela integralnega
optimuma celote, tranparentnosti in endogenizacije razvoja regij, temveč
mora institucionalizirati tudi celovito in dolgoročno načrtovanje v okviru
proaktivnega razvojnega okolja, kar je bilo več kot desetletje zanemar-
jeno. Ob tesnejši povezanosti in usklajenem delu različnih institucij,
socialnih partnerjev, tudi civilne družbe, bi se z upravljanjem družbe in
vodenjem gospodarstva (governance) povečala razvojna in koordinativna
vloga vlade, kar bi omogočilo povečanje celovite nacionalne konkurenč-
nosti.
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