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ABSTRACT 
 
 
   National competitiveness comes about neither spontaneously via a change in the macro 
level nor merely via entrepreneurship at the micro level. It is the outcome of a pattern of 
complex and dynamic interaction between government, firms, intermediary institutions, and 
the organizational capacity of society. Systemic approach seems necessary to understand the 
nature of interactions of different private and public actors participating in innovation 
activities, as well as policies established to create and maintain long-term dynamic 
competitive advantages. Presented work suggests that governments do have a role and can 
promote successful change, but only if they understand the institutional framework within 
which they work and a sensitive to local political circumstances. It emphasizes an importance 
of institutions for economic development. Industrial policy is not just about subsidies for 
ailing or infant industries, but rather about the whole complex of policies surrounding the 
issues of industrial development and innovation. As an example, the work describes the 
strategies adopted by the »Asian Tigers« to built industrial competitiveness, in contrary to 
Latin American countries. Contemporary, successful East Asian countries exhibit rich 
experiences in the adoption of innovative institutional arrangements. It is important that each 
country listens to its own stakeholders and shapes its own institutions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1. UVOD 
    
    
   Zgodovina vloge države v gospodarstvu pokaže, da so se v različnih obdobjih in v različnih 
družbenoekonomskih sistemih med teoretiki zelo razlikovala mnenja o vlogi države v 
gospodarstvu in s tem tudi o pomembnosti ter vlogi gospodarske politike. Nasprotujoči 
pogledi segajo od centralno-planskega urejanja gospodarstva pa tja do popolnega 
ekonomskega liberalizma in trajajo še danes.  
   Tradicionalna primerjalna ekonomija se je ukvarjala predvsem s primerjavo ekonomske 
učinkovitosti socialističnega in kapitalističnega ekonomskega sistema. V socialističnem 
ekonomskem sistemu je glavni mehanizem alokacije virov centralno planiranje, v 
kapitalističnem pa tržne zakonitosti. S padcem socialističnih sistemov se je pojavila nova 
primerjalna ekonomija, ki poleg tega preučuje alternativne kapitalistične ekonomske sisteme. 
Vsak kapitalistični sistem ima množico javnih in privatnih institucij. Te institucije vplivajo na 
izbor političnih vodij, zavarovanje lastniških pravic, redistribucijo bogastva, itd. ter se med 
različnimi državami močno razlikujejo. Ravno te razlike in njihove posledice za gospodarsko 
uspešnost so predmet nove primerjalne ekonomije.  
   Narava obstoječe ekonomske globalizacije ne vodi samo k večanju razlik na področju 
konkurenčnih sposobnosti med razvitimi in nerazvitimi državami z globalnega vidika, ampak 
tudi na večanje razlik med nerazvitimi državami, ne glede na nizko ceno informacij in 
dostopnost tehnologije. Države tekmujejo med seboj na način kako organizirajo nacionalno 
gospodarstvo, da bi bila podjetja konkurenčnejša, da bi pritegnile ciljne tuje investicije, itd. Po 
drugi strani pa je v nekaterih zrelih visoko gospodarsko razvitih državah prehod v tako 
imenovano »post-industrijsko družbo« vodil, in ta proces še vedno traja, k razkroju 
industrijske baze ter kronični recesiji, ne glede na rast storitvenega sektorja v teh državah. 
Nekateri teoretiki kot glavne vzroke »deindustrializacije« razvitih držav vidijo predvsem v 
zanemarjanju sekundarnega sektorja, zagovorniki neoliberalne tradicije pa ta proces razlagajo 
kot najučinkovitejši, saj je odraz delovanja tržnih sil. Zagovorniki aktivne gospodarske 
politike opisujejo uspešnost nekaterih manj razvitih azijskih držav, ki so s pomočjo takšne 
politike v kratkem času začele dosegati visoke stopnje gospodarske rasti, nekatere pa so se že 
uvrstile v elito najrazvitejših držav na svetu.  
   Ne glede na to, da mnoge države vlagajo obsežna sredstva v fizični in človeški kapital ter 
raziskave in razvoj, niso vse uspele vzpodbuditi gospodarskega razvoja. Primeri uspešnih 
gospodarstev razkrivajo obstoj velikega števila uspešnih politik, ki so bile oblikovane in 
izvajane za doseganje konkurenčnosti posameznih gospodarskih dejavnosti in/ali celotnega 
gospodarstva. Nekatere vzhodnoazijske države so uspešno uvedle izvozno usmerjen razvojni 
model, ki ni temeljil samo na vlaganju v fizični in človeški kapital ter raziskave in razvoj, 
temveč tudi na njihovi institucionalni zmogljivosti. 
   Ekonomisti se že od osemnajstega stoletja naprej zavedajo, da so institucije, ki zagotavljajo 
lastninske pravice pomembne za gospodarski razvoj. Politika je tista, ki določa in uveljavlja 
lastninske pravice, ki oblikujejo osnovno strukturo vzpodbud v gospodarstvu.  
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1.1. OPREDELITEV PROBLEMA, NAMEN IN CILJ DELA 
 
 
   S povečevanjem liberalizacije mednarodnega gospodarskega sodelovanja in ekonomske 
globalizacije se skrb za konkurenčnost držav povečuje, ne samo v državah v razvoju, temveč 
tudi v razvitih državah. Čeprav so države v razvoju bolj izpostavljene konkurenčnim 
pritiskom, je v hitro spreminjajočem svetu pasiven pristop k gospodarski politiki nevaren tudi 
za razvite države (Lall, 2003, str. 2). Kljub »deindustrializaciji« je sekundarni sektor tudi v 
večini razvitih gospodarstev ključnega pomena, saj kot osnovna dejavnost posredno in 
neposredno zaposluje približno polovico vseh zaposlenih in ustvarja vsaj tolikšen delež bruto 
domačega proizvoda (Dmitrović, 1994, str. 180). Poleg tega  naročila sekundarnega sektorja 
predstavljajo visok delež povpraševanja po storitvah in proizvodih mnogih drugih panog. 
Industrijska baza je podlaga za razvoj gospodarstva in njegovo stabilno ter dolgoročno 
gospodarsko rast.  
   Svetovna proizvodnja in trgovina sta se spremenili. Vsak dinamičen proces izgradnje 
gospodarskih dejavnosti v določeni državi ima hkrati globalno dimenzijo, ker vpliva na vse 
države, ki sodelujejo na globalnem trgu. Gospodarstva določenih držav se uspešno soočajo s 
temi spremembami, ostala pa slabše. Država, ki samo čaka, da se bo nekaj zgodilo je veliko 
bolj podvržena negotovosti od države, ki stalno aktivno deluje v smeri vzpostavljanja 
materialne podlage za družbeno blaginjo (Senjur, 1993, str. 347). 
   Namen magistrskega dela je pokazati, da brez učinkovitih vladnih institucij ni mogoče 
vzpostaviti in vzdrževati dolgoročnih dinamičnih konkurenčnih prednosti države. Raziskave 
kažejo, da je kakovost institucionalnega okolja močno premosorazmerno povezana s stopnjo 
konkurenčnosti in višino osebnega dohodka na prebivalca, vpliva na rast dohodka na 
prebivalca in na vzdržnost rasti bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) (SRS, 2004, 
str. 156). Iz Strategije gospodarskega razvoja Slovenije je razvidno, da je način 
organiziranosti in delovanja države tudi eden najpomembnejših razlogov nezadostne 
nacionalne konkurenčnosti (SGRS, 2001, str. 8). Poleg tega je v osnutku Strategije razvoja 
Slovenije zapisano, da politični ukrepi za spodbudnejše institucionalno okolje prispevajo h 
gospodarski rasti (SRS, 2004, str. 156). 
 
HIPOTEZA: 
Med gospodarsko uspešnostjo države in kakovostjo vladnih institucij obstoja soodvisnost. Da 
lahko gospodarstvo določene države doseže dolgoročne dinamične konkurenčne prednosti 
potrebuje kakovostne vladne institucije, ne glede na to, ali vodi »laissez-faire«1 ali 
intervencionistično politiko. 
 
   Cilj magistrskega dela je priti do spoznanj da sta gospodarska uspešnost države in kakovost 
institucionalnega okolja soodvisni in povezani. Vladne institucije so osnova dolgoročne 
uspešnosti gospodarstev. Samo kakovostne vladne institucije lahko vodijo takšno 

                                                           
1 Nevmešavanje države v gospodarstvo.  
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gospodarsko politiko, ki je usmerjena k izgradnji zmogljivosti, ki so potrebne za prehod od 
statičnih primerjalnih prednosti k dinamičnim konkurenčnim prednostim in za dolgoročen 
stabilen gospodarski razvoj države. Gospodarska politika v tem delu temelji na predpostavki, 
da z makroekonomskimi instrumenti ali z zanašanjem na »nevidno roko« Adama Smitha ne 
moremo doseči dinamičnih konkurenčnih prednosti gospodarstva.  Hipotezo bom dokazovala 
s primerjavo institucionalne učinkovitosti med »azijskimi tigri« in latinskoameriškimi 
državami; ustreznost gospodarske politike pa s primerjavo rasti BDP med temi skupinami 
držav v določenih časovnih obdobjih. 
 
 

1.2. METODE PREUČEVANJA IN ZASNOVA DELA 
 
 
   Metode dela pri izdelavi magistrskega dela bodo temeljile na proučevanju razlik dveh 
pomembnejših teorij glede vloge države v gospodarstvu, ki sta pojavili v zadnjih nekaj 
desetletjih. To sta moderna neoklasična teorija in moderna institucionalna teorija. Pri tem bom 
posebno pozornost posvetila kakovosti vladnih institucij pri razvoju gospodarstev. Osnova 
opisnega proučevanja bodo kakovost institucij in gospodarska politika Japonske in zrelih 
»azijskih tigrov«, ker so te države uspele v zelo kratkem času izvesti prehod iz držav v 
razvoju k visoko razvitim državam z zelo visokimi stopnjami rasti njihovih gospodarstev. 
Primerjave bodo izvedene v odnosu do latinskoameriških držav, čeprav so imele 
latinskoameriške države v povprečju dobro tretjino višji BDP na prebivalca kakor »azijski 
tigri« v pred-primerjalnem obdobju, merjenim leta 1960 (glej Tabelo 4, str 38). Izbor 
preučevanja gospodarske politike in ne makroekonomske politike utemeljujem s tem, da je 
pravilna makroekonomska politika pomembna za stabilnost gospodarstva in podlaga za 
gospodarski razvoj, ne predpostavlja pa vzpostavitev dejavnikov dinamičnega razvoja 
gospodarstva oziroma razvoja dinamičnih konkurenčnih prednosti države. 
   Metodologija dela bo slonela na preučevanju tuje in domače literature, vire in članke s 
področja vloge in kakovosti vladnih institucij in gospodarske politike pri razvoju 
konkurenčnosti držav. V kombinaciji s pridobljenim znanjem pri študiju magistrskega 
programa, sodobnimi spoznanji o vlogi vladnih institucij in v praksi uspešnimi gospodarskimi 
politikami ter z upoštevanjem ekonomskih globalizacijskih trendov bom oblikovala smernice 
za prihodnost. Zaradi teoretičnih in ostalih omejitev vloge države pri gospodarski uspešnosti 
ni mogoče pojasniti s tehnično analitičnimi metodami. Zato bom vlogo države oziroma njenih 
institucij in gospodarsko politiko obdelala z zgodovinsko in opisno metodo ter metodo 
analize. S primerjalno metodo in metodo dokazovanja bom primerjala kakovost institucij 
»azijskih tigrov« in latinskoameriških držav; ustreznost gospodarske politike pa s primerjavo 
rasti BDP v določenih časovnih obdobjih. S pomočjo opisne in sintetične metode ter metode 
primerov bom predlagala smernice gospodarske politike v prihodnje. V analizo in sintezo 
bom ločeno vseskozi vključevala primer Slovenije. 
   Magistrsko delo bo poleg uvoda in zaključka razdeljeno na pet poglavij. Najprej bom skozi 
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kratek zgodovinski pregled opisala vlogo države v gospodarstvu, in dve sodobni veji 
ekonomske teorije, ki obravnavata vlogo države - neoklasično in institucionalno. V tretjem 
poglavju bom opisala sodobne poglede in merila glede konkurenčnosti držav in 
institucionalno konkurenčnost. Pri tem bom poseben pomen posvetila vlogi države pri 
izgradnji dinamičnih konkurenčnih prednosti in njeno povezanost z ekonomsko liberalizacijo. 
Nato bom v četrtem poglavju opredelila pomen kakovosti vladnih institucij v povezavi z 
gospodarsko politiko in različne teoretične pristope. Sledi analiza gospodarskih politik 
posameznih držav iz skupine zrelih »azijskih tigrov« in latinskoameriških držav ter 
primerjava rasti BDP med temi skupinami držav. Posebej bo prikazan problem gospodarske 
politike v Sloveniji. V petem poglavju bom analizirala institucionalno učinkovitost zrelih 
»azijskih tigrov« in latinskoameriških držav. Ločeno bo podan primer institucionalne 
učinkovitosti Slovenije. V zadnjem poglavju bom podala smernice za prihodnost, ker se 
kopiranje gospodarskih politik uspešnih držav lahko pokaže za neustrezno, saj je vsaka država 
primer zase in zatečena v različnem razvojnem trenutku. Na koncu bom prikazala tudi 
možnosti Slovenije v novem obdobju. 
   Izrazoslovje, ki ga bom uporabljala v magistrskem delu bo upoštevalo slovenske izraze, ki 
jih uporabljajo priznani avtorji oziroma se uporabljajo v slovenskih državnih dokumentih. 
Kjer ustreznih prevodov ne bo, bom uporabila lasten prevod, kar bom posebej označila. Po 
začetni obrazložitvi izrazov sledi uporaba brez nadaljnjih obrazložitev. 
Razlaga omejitev, ki jih bom pri nekaterih pojmih uporabljala v magistrskem delu: 

• Gospodarska uspešnost – rast BDP na prebivalca. 
• Industrija, industrijska (podjetja, proizvodi, baza) – sekundarni sektor gospodarstva. 
• Institucija (latinsko institutio in institutium iz instituere postaviti, namestiti), ki je sicer 

širši pojem bom v magistrskem delu omejila na vladne oziroma javne institucije in 
pravne predpise, uredbe, napotila in podobno; razen, če bom drugače posebej omenila. 

• Podjetje – vsa privatna, državna, državno-privatna, mešana in tuja podjetja, ki se 
ukvarjajo s profitno dejavnostjo, ne glede na velikost in organizacijsko obliko. 

• Vlada, država – vlada na državni, regionalni ali lokalni ravni v smislu kot ga uporablja 
Svetovna banka: »način uporabe moči pri ravnanju z ekonomskimi in socialnimi viri 
države za razvojne namene«.2 

 
 

2. VLOGA DRŽAVE IN EKONOMSKA TEORIJA 
 
 
   Vloga države in trga v gospodarstvu je bila osrednje vprašanje za ekonomiste, že od časov 
Adama Smitha, ki je postavil ta problem. Smith meni, da bogastvo narodov izvira iz 
proizvodnje. Dva bistvena pogoja za povečevanje bogastva sta liberalizem in rast 
produktivnosti dela. Smith je priznal potrebo po močni vladi. Vendar se država ne sme 

                                                           
2 Prevod avtorice. 
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vmešavati v delovanje tržnega mehanizma. Vlada zagotavlja zakonitost in red, institucionalni 
okvir za pogodbe, nujno infrastrukturo v prometu in zvezah ter izobraževanje (Senjur, 1993, 
str. 342). Sčasoma so ekonomisti začeli ugotavljati, da se v razmerah popolne konkurence 
pojavljajo primeri, ko trg odpove ali daje napačne izide, t.j. tržne neučinkovitosti (angl. 
market failures). Tipičen primer takšnih tržnih neučinkovitosti so naravni monopoli3. 
   V celotnem obdobju proučevanja vloge države v gospodarstvu, t.j. od druge polovice 
osemnajstega stoletja naprej, je bilo veliko preobratov, dva največja pa sta se zgodila po drugi 
svetovni vojni. V medvojnem obdobju je doktrina liberalizma propadla. Do šestdesetih let 
prejšnjega stoletja  je bil proglašen konec liberalnega kapitalizma in pojav vsesplošnega 
konsenza za obstoj mešanega gospodarstva (moderni kapitalizem, organizirani kapitalizem). 
Naslednji preobrat se je zgodil sredi sedemdesetih, ko je začela prevladovati neoliberalna 
doktrina, ki je znova vpeljala prevlado tržnih zakonitosti. Pojav neoliberalizma v zadnjih treh 
desetletjih je v temelju spremenil prevladujoče mnenje o vlogi države.  
   Po drugi svetovni vojni se je najprej pojavilo stališče, da država lahko deluje kot 
»dobronamerni družbeni skrbnik«, ki brez stroškov in napak vstopi na trg in deluje kot 
privatni podjetnik. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je v literaturi prevladovalo mnenje, da 
ni razlike, če gospodarsko aktivnost prevzame privatni ali javni sektor, če so tisti ki odločajo 
podvrženi pravilnim pravilom delovanja. Vlada naj investira v gospodarstvo, če zasebniki ne 
bi investirali v obsegu in obliki, ki se zdi vladi ustrezna z vidika njene razvojne politike. V 
šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil poudarek na problematiki planiranja 
gospodarskega razvoja. V osemdesetih letih je bila ta tema pod ostro kritiko, v devetdesetih 
pa ta tema izgublja na pomenu. Spreminjanje vloge planiranja je sočasno spremljalo 
spreminjanje vloge države v procesih gospodarskega razvoja.  
   Z upadanjem vloge države postajajo v ekonomski teoriji vse pomembnejše 
mikroekonomske teme. Vloga države pa naj se omeji na omogočanje, olajševanje in 
spodbujanje razvojnih procesov. Upoštevati mora učinke svoji dejanj na obnašanje mikro 
subjektov. Gospodarstvo se namreč odziva na spodbude in signale, ki jih daje država s 
svojimi ukrepi. Danes večina ekonomistov smatra, da so tržne sile bolj učinkovite pri alokaciji 
resursov kot vlada. Vendar so tudi tržne sile občutljive na tržne neučinkovitosti in takrat lahko 
ukrepa vlada, da jih popravi. Razlike v prepričanjih ekonomistov so predvsem v obsegu in 
posledicah tržnih neučinkovitosti ter potrebnosti in sposobnosti vlade, da jih popravi. Vladne 
neučinkovitosti4 (angl. government failures) so prav tako uničujoče in povezane s še višjimi 
stroški.  
   V naslednjih dveh poglavjih bom obdelala dve glavni veji sodobne ekonomske teorije, ki sta 
se pojavili po drugi svetovni vojni: moderno neoklasično teorijo in moderno institucionalno 
teorijo. Ti dve teoriji vsaka s svoje strani obravnavata vlogo države pri gospodarski uspešnosti 
držav. 
  

                                                           
3 Naravni monopol je oblika podjetja, za katero je značilno, da prevladujejo t.i. ekonomije obsega tudi pri zelo 
velikem obsegu proizvodnje, zato lahko izrine vse svoje konkurente s trga. To so ponudniki električne energije, 
vode, plina, telefonskih storitev ipd.  
4 Vladna neučinkovitost nastopi, ko se pojavi nepravilna alokacija resursov skozi politični proces. 
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2.1. MODERNA NEOKLASIČNA TEORIJA 
 
 
   Začetki neoklasične teorije so se pojavili že leta 1871, ko je William Stanley Jevons objavil 
delo Teorija politične ekonomije (angl. Theory of Political Economy) in Carl Menger delo 
Principi ekonomije (angl. Principles of Economics). Nadaljuje se z Leonom Walrasom in 
njegovim delom Elementi čiste ekonomije (angl. Elements of Pure Economics) v letih 1874 in 
1877. Naslednji dominanten neoklasični teoretik je Alfred Marshall. Njegovo najbolj znano 
delo je Principi ekonomije, 1890 (angl. Principles of Economics). Leta 1933 sta Joan 
Robinson in Edward H. Chamberlin izdala knjigi Ekonomija Nepopolne konkurence (angl. 
The Economics of Imperfect Competition) in Teorija monopolistične konkurence (angl. The 
Theory of Monopolistic Competition). Pomembni neoklasični ekonomisti so bili tudi Piero 
Sraffa, Vilfredo Pareto in J. R. Hichs  s svojim delom Vrednost in kapital, 1939 (angl. Value 
and Capital). Neoklasično teorijo je leta 1947 matematično dodelal Paul Samuelson v svojem 
delu Osnove ekonomske analize (angl. Fundations of Economic Anlysis). V obdobju med 
obema svetovnima vojnama sta v ZDA prevladovali obe teoriji: institucionalna in 
neoklasična. Frank Knight je poskušal povezati obe teoriji, vendar je po drugi svetovni vojni 
na univerzah ZDA prevladovala neoklasična teorija zaradi bolje izdelane matematične analize 
(Wikipedia, [URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Neoclassical_economics]).  
   Pomembnejši predstavniki moderne neoklasične doktrine so M. Friedman z delom 
Kapitalizem in svoboda, 1962 (angl. Capitalism and Freedom), K. Arrow z delom Omejitve 
organizacije, 1974 (angl. The Limits of Organization), R. Nozick z delom Anarhija, utopija in 
država, 1974 (angl. Anarchy, Utopia and State), O. Williamson z delom Trg in hierarhije, 
1975 (angl. Market and Hierarchies), J. Buchanan z delom Pogodbeništvo in demokracija, 
1986 (angl. Contractarianism and Democracy), A. Krueger z delom Vladne neučinkovitosti 
in ekonomski razvoj, 1990 (angl. Government Failure and Economic development) in J. 
Stiglitz, ki je leta 1992 izdal delo Alternativne taktike in strategije ekonomskega razvoja 
(angl. Alternative Tactics and Strategies of Economic Development) (Chang, 2000, str. 31).   
   S pojavom neoliberalizma je v teoriji vloga države upadla. Država se smatra kot sredstvo 
politično močnih skupin za uresničevanje lastnih parcialnih interesov. Neoliberalizem zanika 
vlogo države kot legitimno pot za vplivanje na tržni izid na podlagi kolektivne volje. Osnova 
neoklasične teorije pri razlagi vloge države je popolna konkurenca, ki v večini primerov edina 
daje družbeno optimalen rezultat, državna intervencija pa le v zelo redkih primerih. Vendar že 
pri sami definiciji popolne konkurence nastane problem kaj je to popolna konkurenca in kaj je 
državna intervencija. Določeni ukrepi se v posamezni družbi smatrajo kot intervencije, v 
drugih pa ne. Poleg tega je v isti družbi določen ukrep v določenem zgodovinskem obdobju 
intervencija, v drugem pa ne. Pri odločitvi ali je določen trg, trg popolne konkurence ali ne, je 
potrebno upoštevati institucije, ki definirajo strukturo »pravice/obveznosti« za udeležence na 
določenem trgu (in neudeležence, kadar so vključene eksternalije).  
   Neoklasičen pogled na idealen trg je enak popolni konkurenci, kjer noben udeleženec nima 
prevlade in je opredeljen kot stanje v gospodarstvu. Podjetje se obravnava kot »produkcijska 
funkcija«. Temeljne značilnosti popolne konkurence so (Tajnikar, 2001, str. 146):  

 6   



• vsak gospodarski subjekt kar najbolj poveča svoj motiv gospodarjenja (profit, 
koristnost), 

• tržne odločitve posameznikov so neodvisne in ne vplivajo na odločitve drugih, 
• število ponudnikov in kupcev je tolikšno, da posameznik ne more vplivati na tržne 

razmere, 
• vsi proizvodni dejavniki so popolnoma mobilni in 
• kupci in prodajalci imajo popolne informacije o proizvodnih in prodajnih 

možnostih.  
Takšna razlaga je v nasprotju z Schumpetrovim dinamičnim gospodarstvom, ki ga poganja 
tehnološka inovativnost. Konkurenca ni sila uravnoteženja v gospodarstvu, temveč pojav, ki 
ruši ravnotežna stanja. Konkurenca nastaja z inovacijami, ustvarjanjem novih proizvodnih 
metod, proizvodov in storitev, z iskanjem novih proizvodnih virov, nove organizacije, itd. Vse 
to pa se dogaja zaradi težnje po monopolnem profitu, ki je izraz konkurenčnih razmer. Ko 
torej govorimo o tržnih neučinkovitostih je potrebno opredeliti, kaj je to idealen trg. Za 
neoklasike je trg v bistvu gospodarstvo in če pride do tržnega neravnotežja je gospodarstvo v 
neravnotežju. Na primer, v mnogih modernih gospodarstvih se pojavljajo monopoli in 
oligopoli, kar za neoklasike pomeni, da je trg v neravnotežju. Dejansko pa so te organzacije 
pogosto zelo uspešne, ker imajo visoko rast produktivnosti. Gre za moderne poslovne 
organizacije, ki so sposobne koordinirati trg dela. Državne intervencije v takšnih okoliščinah 
niso potrebne in lahko v določenih okoliščinah škodijo gospodarstvu (Chang, 1997, str. 18).  
   Za neoklasike je trg naravna institucija, medtem ko so državne intervencije in institucije le 
človekovi nadomestki, ki so se pojavili takrat, ko so tržne neučinkovitosti postale prevelike. 
Vendar zgodovina vloge države v  razvitih gospodarstvih kaže, da je pojav trgov bil skoraj 
vedno povezan z načrtnim vpletanjem države, še posebej v zgodnjih fazah razvoja kapitalizma 
(Chang, 1997, str. 20). Neoliberalna politična ekonomija smatra, da so politiki neizogibno 
korupcijska sila v gospodarstvu in je zato potrebno depolitizirati gospodarstvo z omejitvijo 
države in zmanjšanjem njenega vplivanja, vključno s strogo regulacijo institucij na tistih 
področjih, kjer ji je dovoljeno delovati.  
   Mnoge države v razvoju, ki so se v zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja znašle v 
razvojnih krizah so dajale primat tržnim institucijam in verjele, da se bodo naravno razvijale 
brez državnega posredovanja. Pri upoštevanju teorije primerjalnih prednosti po kateri 
mednarodna menjava omogoča državam, da povečajo produktivnost svojih virov s 
specializacijo in s tem dosežejo višji življenjski standard, so mnoge obtičale ali celo 
nazadovale, npr. nekatere latinskoameriške države (glej poglavji 4.3.2, str 30 in 4.6., str, 36) 
in države sub-saharske Afrike. Manj razvite države so se pritoževale nad teorijo primerjalnih 
prednosti, ker naj bi se po teoriji primerjalnih prednosti specializirale v proizvodnji primarnih 
proizvodov in delovno intenzivnih proizvodenj, kjer je tehnični napredek počasnejši in so zato 
mnoge izgubljale zaradi slabšajočih se menjalnih razmerij. Če teorijo primerjalnih prednosti 
razumemo dinamično, potem manj razvitim državam ni potrebno, da obtičijo v specializaciji 
počasi rastočih proizvodenj. Oblikujejo in uresničujejo lahko razvojne politike, ki spreminjajo 
njihove primerjalne prednosti v smeri, kjer je tehnični napredek hitrejši.  
   Za razlago gospodarskega razvoja je neoklasična teorija nezadostna. Njena glavna 
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pomanjkljivost je, da zanemarja vlogo institucij. Prav te pa so za razvoj bistvene (Senjur, 
2002, str. 20). Nekateri zagovorniki neoliberalne doktrine so v novejšem obdobju priznali 
vlogo institucionalnih faktorjev pri razumevanju vloge države v gospodarstvu, npr. North 
(1994) in Svetovna banka (1997) (Chang, 1997, str. 3). 
 
    

2.2. MODERNA INSTITUCIONALNA TEORIJA 
 
 
  Gospodarstvo je v neoklasični paradigmi sestavljeno iz posameznih akterjev in politike, ki 
vključuje davke, subvencije, zakone in pravila. Ta politika spreminja pogoje v katerih 
poskušajo posamezniki maksimizirati rezultat. Moderna institucionalna teorija pa gleda na 
gospodarstvo kot na del družbe, trg pa je le ena od institucij ter je sestavni del kompleksnega 
družbenopolitičnega in kulturnega okolja. Institucije določajo način po katerem to okolje 
deluje (Devine, 2003, str. 5). 
   Institucionalna izgradnja v določeni družbi je temeljnega pomena za vzpostavitev 
ustreznega normativnega okvira delovanja tržnih in netržnih dejavnosti. Institucije tvorijo 
strukturo motivov v družbi. So od človeka oblikovane omejitve, ki strukturirajo človeške 
odnose. Te institucije so (Chang, 1997, str. 11): 

• formalna (pravila, zakoni, ustava) in neformalna (norme obnašanja, navade, običaji, 
etična pravila) pravila, ki določajo način organiziranja interesov in izvajanja; 

• formalne in neformalne ideologije razumevanja pojmov kot so »pravičnost« in 
»naravne pravice«, ki prevladujejo v določeni družbi; 

• formalne in neformalne institucije, ki določajo kako se lahko struktura 
»pravice/obveznosti« spreminja. 

Neformalne institucije ljudje vzpostavljamo med seboj, da urejamo medsebojne odnose. Te 
institucije se ne oblikujejo in ne spreminjajo na trgu, temveč skozi proces socializacije. Vse te 
omejitve sestavljajo strukturo vzpodbud v družbi in gospodarstvu. 
   Institucije in uporabljene tehnologije določajo stroške transakcij in transformacij, ki 
vplivajo na stroške proizvodnje. Neoklasična analiza je neuporabna pri transakcijskih 
stroških. Moderna institucionalna teorija dokazuje, da nobena menjava ni brez stroškov. 
Transakcijski stroški so glede na tip menjave različni in so pomemben dejavnik pri določanju 
učinkovitosti ter so v veliki meri odvisni od institucij.  
   Institucije niso nujno ustvarjene zato, da bi bile ekonomsko učinkovite. Lahko so ustvarjene 
zato, da koristijo tistim, ki imajo takšno pogajalsko moč, da ustvarjajo nova pravila. Ker pa 
pomenijo »mehko« infrastrukturo za gospodarski razvoj, ga lahko zavirajo ali spodbujajo 
(North, 1998, str. 34).  
   Z institucionalnega vidika na nobenem trgu ne vlada popolnoma konkurenca, temveč ima 
vsak trg opredeljena določena pravila, kdo lahko sodeluje na njem in pod kakšnimi pogoji. Ta 
pravila se zgodovinsko spreminjajo. Za institucionaliste je trg samo eden od mnogih 
institucionalnih mehanizmov, ki sestavljajo kapitalistični gospodarski sistem. Mnoge 
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gospodarske interakcije v modernem gospodarstvu potekajo znotraj organizacij in ne na trgu. 
Če pride na enem ali več trgih do neravnotežja, to še ne pomeni da je v neravnotežju 
gospodarstvo kot celota. Za institucionaliste je trg »institucija menjave«, podjetje »institucija 
proizvodnje«; država pa je ustvarjalec in regulator institucij, ki urejajo odnose med njima.  
   Trg je v osnovi politična konstrukcija in ga ni mogoče definirati brez strukture 
»pravice/obveznosti«. Ta struktura pa se ne oblikuje z »naravnimi zakoni«, ampak skozi 
politični proces (Chang, 1997, str. 28). Politika je tista, ki opredeli in uresničuje lastninske 
pravice.  
    
       

3. GOSPODARSKA USPEŠNOST DRŽAV 
 
       
   V literaturi srečujemo precej različnih mnenj o tem, kaj je gospodarska uspešnost. Osnovno 
teoretično vprašanje uspešnosti gospodarstva neke države je vprašanje »motorja«, ki poganja 
gospodarsko rast oziroma gospodarski razvoj. Povezano vprašanje je razlika med gospodarsko 
rastjo in gospodarskim razvojem. Gospodarska rast pomeni povečanje proizvodnje, medtem 
ko gospodarski razvoj pomeni povečanje celotne faktorske produktivnosti. Ne glede nato, da 
rast pomeni količinske spremembe, s seboj prinaša tudi kakovostne spremembe. BDP, ki je v 
večini teorij glavni pokazatelj gospodarske uspešnosti držav se lahko povečuje pri 
gospodarski rasti in pri gospodarskem razvoju.  
   Gospodarstvo se širi in razvija z razvojem podjetij, ki so osnovni tržni subjekt. Zato je 
pomembno vprašanje, zakaj in kako nastaja, raste in preneha podjetje. Za razlago tega 
vprašanja ne moremo ustvariti enotnega modela, ker prednost tržnega sistema ni v 
učinkovitosti. Neoklasični model rasti je model primerjalne statike in razlaga prehod iz enega 
v drug ustaljen oziroma ravnovesen položaj (Senjur, 1995, str. 198). V tradicionalni 
neoklasični teoriji rasti nastopa proizvodna funkcija. Podjetje nastopa le kot reprezentativno 
podjetje, kar pomeni, da so vsa podjetja med seboj enaka. Vendar podjetja rastejo različno, 
zato je Schumpeter že leta 1934 (Senjur, 2002, str. 355) uvedel ideal nenehnega inoviranja 
sprememb. Cenovna konkurenčnost predstavlja le del konkurenčnih prednosti nekega 
gospodarstva. Bistveno za konkurenčnost podjetij in celotnega gospodarstva je konkurenca 
novih proizvodov, novih tehnologij, novih virov nabave, nove vrste organizacij, itd. Podjetnik 
je tisti, ki izvaja nove kombinacije, ki so utelešene v posameznem podjetju. Zato je vloga 
podjetništva ključna za gospodarski razvoj države. Za spodbujanje nastajanja in razvoja 
podjetij pa je potrebna ustrezna materialna in institucionalna infrastruktura ter ugodna 
družbena klima. 
   Strateški razvojni cilji družb, držav in gospodarstev se na različni stopnji gospodarske, 
tehnološke in družbene razvitosti zelo razlikujejo. Konkurenčna sposobnost gospodarstva se 
deli od stroškovne konkurenčnosti najmanj razvitih družb, naložbene konkurenčnosti srednje 
razvitih družb in inovacijske konkurenčnosti najbolj razvitih družb. Za uspešen napredek iz 
ene stopnje razvoja v drugo se morajo spreminjati ključni deli gospodarskega okolja, ki 
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zahtevajo nov način organizacije vlade, trgov in podjetij. Pomanjkanje ali neustreznost 
spreminjanja lahko vodi do stropa v produktivnosti in zaustavi gospodarsko rast.  
   Struktura javnofinančnih izdatkov pomembno vpliva na gospodarsko rast. Usmerjenost 
javne porabe v izdatke, ki povečujejo dolgoročni potencial gospodarske rasti se vse bolj 
uveljavlja kot merilo kakovosti javnih financ. Zaradi teoretičnih in empiričnih omejitev ne 
obstaja seznam, ki bi delil izdatke na tiste, ki pospešujejo gospodarsko rast, in tiste, ki jih ne. 
Kljub temu so različne študije potrdile vpliv strukture javnofinančnih izdatkov na dolgoročno 
gospodarsko rast. 
 
 

3.1

                                                          

. KONCEPTI NACIONALNE KONKURENČNE SPOSOBNOSTI 
 
 
   Koncept nacionalne konkurenčne sposobnosti se v svetu uveljavlja kot celovit sistem. 
Definicij in metodologij za merjenje nacionalne konkurenčne sposobnosti je več, ker izhajajo 
iz različnih teoretičnih osnov. Poleg gospodarskih aktivnosti in rezultatov, ki jih izražamo s 
statistično merljivimi (trdimi) kazalniki merijo tudi razvojne možnosti ter stanje strukture in 
odnosov v družbi, ki jih izražamo z ocenjevalnimi (mehkimi) kazalniki. Pri takšnih 
mednarodnih primerjavah je potrebna določena mera previdnosti, ker temeljijo na različnih 
metodoloških pristopih in v veliki meri na anketnih podatkih. Zaradi tega so precej odvisne 
tudi od dejavnikov, ki določajo individualne zaznave. Ne glede na to pa nosijo jasno 
sporočilo, ki razkriva prednosti in slabosti določene države.  
   Najbolj znan je indeks nacionalne konkurenčnosti (glej tudi poglavje 5.5, str. 58), ki ga 
izdaja Svetovni ekonomski forum (angl. World Economic Forum) – WEF. Po tem indeksu je 
način organiziranosti in delovanja države eden najpomembnejših razlogov nacionalne 
konkurenčnosti. Strukturna osnova globalne konkurenčnosti in konkurenčnosti podjetij, način 
proizvodnje in konkurence ter vloga vlade se spreminjata hkrati s stopnjo razvoja. Po WEFu 
se merita dva agregatna indeksa konkurenčne sposobnosti države (Poročilo o razvoju, 2002, 
str. 106): 

1. Indeks poslovne konkurenčnosti (angl. Business Competitiveness Index) - BCI meri 
tekočo oziroma trajnostno konkurenčnost. Ocenjuje osnovne pogoje tekoče stopnje 
produktivnosti države. Na podlagi mikroekonomskih kazalcev meri niz institucij, 
tržne strukture in ekonomske politike ter ocenjuje, če je stopnja BDP v skladu s temi 
pogoji in tako vzdržna na dolgi rok.  

2. Indeks sposobnosti rasti (angl. Growth Competitiveness Index) - GCI meri 
sposobnost rasti oziroma konkurenčnost v naslednjih petih letih. Indeks GCI ocenjuje 
osnovne pogoje za rast države, podindeksi GCI  pa imajo v odvisnosti od razvojne 
stopnje države različno težo. Države v grobem deli na inovativno osrednje in 
inovativno periferne.5 

 
5 Merilo za razvrstitev države v eno izmed skupin je število prijavljenih patentov na prebivalca v ZDA. Meja za 
uvrstitev v inovativno osrednje države je 15 patentov na prebivalca.  
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   Za oceno razlogov za razlike v inovativni zmogljivosti med državami je Global 
Competitiveness Report - GCR, ki ga izdaja Svetovni ekonomski forum oblikoval indeks 
inovacijske zmogljivosti. Indeks je sestavljen iz štirih podindeksov: delež znanstvenikov in 
inženirjev, inovacijska politika, klastersko inovacijsko okolje in povezave. Pri tem pa je 
potrebno upoštevati, da se nacionalna inovacijska zmogljivost razlikuje od znanstvenih ali 
tehničnih dosežkov, ker slednja nujno ne vključujeta ekonomske uporabe (Senjur, 2002, str. 
369). 
   Mednarodni institut za razvoj managementa (angl. International Institut for Management 
Development) – IMD izdaja Svetovni letopis konkurenčnosti (angl. World Competitiveness 
Yearbook). Svetovni letopis konkurenčnosti (glej tudi poglavje 5.5, str. 60) analizira 
konkurenčnost držav (angl. competitiveness of nations). V tej analizi se rangirajo države po 
sposobnosti zagotavljanja konkurenčnega okolja. Kot izhodiščna ideja se predpostavlja, da se 
bogastvo primarno ustvarja na podjetniški ravni. To področje raziskovanja imenujemo 
konkurenčnost podjetij. Poleg tega podjetja delujejo v narodnogospodarskem okolju, ki lahko 
spodbuja ali zavira njihovo sposobnost tekmovanja v domačem okolju ali na mednarodni 
ravni. To področje raziskovanja imenujemo konkurenčnost držav. Nacionalno okolje je 
razdeljeno v 4 skupine, od katerih je vsaka razdeljena na 5 dejavnikov (Senjur, 2002, str 362): 

1. Ekonomski dosežki: domače gospodarstvo, mednarodna trgovina, mednarodne 
investicije, zaposlenost in cene. 

2. Vladna učinkovitost: javne finance, fiskalna politika, institucionalni okvir, poslovni 
okvir in izobraževanje. 

3. Poslovna učinkovitost: produktivnost, trg dela, finančni trgi, managerski postopki in 
vpliv globalizacije. 

4. Infrastruktura: osnovna infrastruktura, tehnološka infrastruktura, znanstvena 
infrastruktura, zdravje in okolje ter sistem vrednot. 

Teh 20 dejavnikov nadalje opisuje 268 kazalcev. 
   Poleg zgoraj omenjenih konceptov, ki vključujeta metodologijo in merila za rangiranje 
držav obstajajo še različni modeli in definicije konkurenčnosti držav. OECD definira 
nacionalno konkurenčnost kot stopnjo, po kateri država v pogojih popolne konkurence in 
poštenih tržnih razmerah proizvaja proizvode in storitve, ki ustrezajo zahtevam mednarodnih 
trgov. Hkrati pa pri tem dolgoročno ohranja in povečuje realni dohodek prebivalstva. Zelo 
dobro razdelan model, ki se imenuje »sistemska konkurenčnost« so leta 1995 objavili Esser in 
ostali (glej podpoglavje 3.3.1., str. 13). Oblika modela, ki ga Esser et al. (1995, str. 9) 
imenujejo specifični nacionalni razvojni profil (angl. specific national development profile), 
se razlikuje od države do države. Radikalne tehnične in organizacijske spremembe 
spreminjajo organizacijski model gospodarstva in družbe v vseh državah. Čeprav so skoraj 
vse države na svetu uvedle koncept tržne ekonomije in se vključujejo v svetovno ekonomijo, 
se v tem modelu med seboj zelo razlikujejo. Zmogljivost preoblikovanja določene države je 
odvisna od sposobnosti države za spoprijemanje z zahtevami, ki jih postavljajo tehnološke 
spremembe, svetovna ekonomija, nacionalne družbene skupine in značilnosti razvojnega 
procesa. Te zmogljivosti se razlikujejo od države do države in se v različnih obdobjih v 
posamezni državi spreminjajo (Esser et al., 1995, str. 13).  
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3.2. SPREMINJANJE POGOJEV KONKURENČNOSTI DRŽAV 
 
 
   Hiter razvoj in povečanje diferenciacije proizvodov sta v razvitem svetu po drugi svetovni 
vojni povzročila, da sta cenovna konkurenčnost in carinska zaščita izgubili na pomenu v 
korist konkurenci, ki temelji na razvoju tehnologije, marketingu, oblikovanju itd. Še pred 
desetletjem so v razvitih državah prestrukturiranje podjetij, nižanje stroškov in dvigovanje 
kakovosti predstavljali izzive. S takšnim pristopom razvite države z visokimi stroški dela ne 
morejo biti več konkurenčne. Nenehno izboljševanje je postalo nekaj rutinskega, dostop do 
najboljših tehnologij pa je omogočen podjetjem večine držav. Podjetja lahko pridobivajo 
konkurenčne prednosti z ustvarjanjem in komercializacijo novih proizvodov in metod.  
   Vloga države pri pospeševanju razvoja nacionalnih gospodarstev se je preusmerila od 
trgovinskih instrumentov, ki vplivajo na cene, na pomoč podjetjem, da na osnovi 
edinstvenosti v proizvodih in tehnologijah pridobijo večji tržni delež ali na kakšen drug način 
izboljšajo svoj konkurenčni položaj na svetovnem trgu. Mednarodni trgovinski režim omejuje 
število instrumentov, ki jih lahko uporabljajo vlade za razvoj gospodarstva. Hitro širjenje 
informacijske tehnologije, krajšanje ekonomskih razdalj in institucionalne potrebe novih 
tehnologij povzročajo vse bolj zahtevno ustvarjanje konkurenčnega okolja. Specialna znanja 
in podpora tehnologiji postajata vse bolj pomembna. Zaradi takšnih sprememb postaja vse 
večja potreba po podpori podjetniškemu učenju lokalnih podjetij. Prav tako se s tehnološkimi 
spremembami in njeno kompleksnostjo povečuje potreba po informacijah za gospodarsko 
politiko.  
   Nov globalni proizvodni vzorec postavlja vlade v vse težji položaj pri izboru in podpori 
obetajočim sektorjem. To se dogaja tudi pri enostavnejših tehnologijah, kot je tekstilni sektor, 
ker postaja proizvodna veriga vse bolj razpršena, delovno intenzivni sektorji gospodarstva pa 
se hitro selijo glede na tržne priložnosti. Hitre tehnološke spremembe in znanje se skoraj 
prosto pretakajo po svetu, kar prav tako lahko predstavlja prednosti in ovire. Države imajo 
skoraj prost dostop do boljših tehnologij, hkrati pa morajo tekmovati med seboj za dostop do 
trgov in investicij. Čeprav so kapital, tehnologija, informacije in veščine bolj mobilne, se ne 
širijo enakomerno po vseh državah, kjer je nizka cena delovne sile. Širijo se predvsem po 
državah, kjer je možna konkurenčna proizvodnja, to je na lokacije, ki konkurenčno 
dopolnjujejo mobilne proizvodne faktorje. Samo nizka cena delovne sile in/ali obilje naravnih 
virov nista več dovolj za konkurenčne prednosti. Surovine predstavljajo, predvsem pri 
proizvodnji srednje in visoko tehnoloških proizvodov, vse nižji delež celotnih proizvodnih 
stroškov, proizvodne storitve pa vse višji delež vrednosti končnega proizvoda.  
   Proizvodna podjetja so vse manj vertikalno povezana in vse bolj tehnološko specializirana. 
Tehnični napredek transporta in komunikacijskih sredstev še dodatno olajšuje proizvodnim 
podjetjem selitev proizvodnih procesov in funkcij na bolj konkurenčne lokacije v najbolj 
oddaljene dele sveta. Proizvodnja postaja vse bolj informacijsko intenzivna. Vse večji del 
dodane vrednosti predstavljajo aktivnosti kot so raziskave, oblikovanje, marketing in 
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mreženje. Takšna fragmentacija proizvodnje na novo prerazporeja gospodarsko delitev sveta. 
 
 

3.3. TEORIJE KONKURENČNOSTI DRŽAV 
 
 
   V naslednjih dveh podpoglavjih bom opisala dva pomembnejši teoriji, ki poskušata celovito 
obravnavati uspešnost držav v mednarodni konkurenci, to sta »sistemska konkurenčnost« in 
Porterjev diamant. 
 
 

3.3.1. Sistemska konkurenčnost 
 
   Koncept sistemske konkurenčnosti je hevristični pristop obravnavanja konkurenčnosti 
držav, ki upošteva ekonomsko in ostale družbene znanosti. Na področju ekonomije izhaja iz 
štirih različnih šol: inovacijske ekonomije, evolucijske ekonomije, post-strukturalistične šole 
in institucionalne ekonomije. Na področju ostalih družbenih znanosti pa izhaja iz ekonomske 
sociologije, industrijske sociologije, ekonomske geografije in političnih znanosti (Altenburg 
et al., 1998, str. 4).  
   Konkurenčnost gospodarstva temelji na vključenosti celotne družbe, kjer so vključeni vsi 
pomembni faktorji, akterji in politike na različnih ravneh ter na odnosih med njimi. Zajema 
oboje, politične in ekonomske dejavnike uspešnega gospodarskega razvoja. OECD je leta 
1992 v delu Technology and the Economy: The Key Relationships takšno konkurenčnost 
poimenoval »strukturna« konkurenčnost (angl. structural competitiveness) (Esser et al., 1995, 
str. 2), Esser et al. pa leta 1995 »sistemska konkurenčnost« (angl. systemic competitiveness). 
Konkurenčnost gospodarstva temelji na ciljnih in povezanih ukrepih na štirih sistemskih 
ravneh - meta-, makro-, mezo-, in mikro-ravni ter na večdimenzionalnem vodilnem konceptu, 
ki zajema konkurenco, dialog, sodelovanje v procesu odločanja in povezovanje 
najpomembnejših skupin. Tako kot na ostalih področjih, je tudi gospodarski razvoj danes 
odvisen od sodelovanja med družbenimi akterji in vlado pri oblikovanju strategij in politik.  
   Sistemska konkurenčnost je model v katerem vlada in družbeni akterji oblikujejo pogoje 
(glej Sliko št. 1, str. 14) za razvoj dinamičnih konkurenčnih prednosti gospodarstva.  
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Slika 1: Determinante sistemske konkurenčnosti 
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Vir: Esser et al., 1995, str. 28 
 
Konkurenčnost okolja je odvisna od nacionalnega sistema norm, pravil in institucij, ki 
določajo vzpodbude za način obnašanja podjetij. Ključne sestavine uspešnega gospodarskega 
razvoja so (Altenburg, 1998, str. 1): 
 
1. Meta-raven6: 

• razvojno orientirane kulturne vrednote večjega dela družbe, 
• dosežen osnovni konsenz o nujnosti gospodarskega razvoja in o konkurenčni 

vključenosti na svetovni trg in 
• zmožnost družbenih akterjev, da skupno oblikujejo vizijo in strategije ter 

implementirajo politike. 
 

                                                           
6 Družbeno-kulturna dimenzija, temeljna ekonomska orientacija in sposobnost družbenih akterjev za oblikovanje 
strategij (angl. meta level). 
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2. Makro-raven7: stabilno in predvidljivo makroekonomsko okolje, na primer, realen devizni 
tečaj, zunanje-trgovinska politika, ki vzpodbuja lokalno gospodarstvo, itd. 
 
3. Mezo-raven8: specifične politike in institucije, ki oblikujejo gospodarstvo in njegovo 
okolje (tehnološke instituti, učni centri, financiranje izvoza, itd.) ter ustvarjajo primerjalne 
prednosti. Gre za razpon lokalnih in regionalnih vzpodbud, ki krepijo podjetniško okolje za 
ustvarjanje konkurenčnosti gospodarstva. Na tej ravni nastopa poleg vladnih tudi obilje 
nevladnih institucij, na primer poslovna združenja in nevladne organizacije. 
 
4. Mikro-raven9: sposobna podjetja, ki skrbijo za kontinuiran razvoj ter mreže podjetij z 
močnimi eksternalijami.  
 
   Na meta-ravni so pomembni trije elementi (Esser et al., 1995, str. 2): 

1. Socialni konsenz glede vodilnih principov trga in usmerjenosti na svetovne trge. 
2. Takšen model zakonodajnih, političnih, ekonomskih in družbenih organizacij, ki daje 

moč relevantnim akterjem, da sodelujejo, vzpostavljajo komunikacijo in omogoča 
njihovo vključenost v učni proces pri razvoju nacionalnih inovativnih, konkurenčnih 
in razvojnih prednosti.  

3. Interes in sposobnost za implementacijo srednjeročnih in dolgoročnih strategij za 
konkurenčno usmerjen tehnično-gospodarski razvoj. 

   Naloga makro-ravni je ustvarjanje takšnih konkurenčnih pogojev, ki podjetja prisilijo k 
doseganju vsaj takšne ravni produktivnosti, kot pri najbolj inovativnih in konkurenčnih 
podjetjih na svetovni ravni. 
   Naloga mezo-ravni je oblikovanje podjetniškega okolja. To je okolje, kjer vlada in družbeni 
partnerji na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ustvarjajo lokalne prednosti. Še posebej 
pomembno je izgrajevanje materialne infrastrukture (transportni, komunikacijski in energijski 
sistemi) ter sektorskih politik, predvsem politiko izobraževanja in usposabljanja, raziskovalno 
politiko in tehnološko politiko. Regionalna in lokalna vlada, institucije za raziskave in razvoj 
ter lokalne poslovne skupine morajo tesno sodelovati pri oblikovanju takšnega okolja. 
Potrebni viri za oblikovanje lokalnih prednosti in za spremljanje aktivnosti (denar, know-how, 
ideje) morajo biti razpršeni med javnimi in privatnimi akterji. To zahteva nov model 
organiziranosti in vodenja takšnega sodelovanja, kjer so prisotne skupne informacije, 
vključeni posebni interesi in mehanizem skupnega reševanja problemov, kar je podlaga za 
proces odločanja. Takšen model vodenja je ključen, ker so vladni programi pogosto 
neučinkoviti, če v oblikovanje politike niso vključena podjetja  in ostale institucije. Vlada ima 
vlogo spodbujevalca in/ali moderatorja med podjetji, združenji, ki jih zastopajo, znanostjo in 
posredniškimi institucijami. Uporablja dialog kot sredstvo za iskanje šibkih točk, raziskuje 
namen raznih aktivnosti in oblikuje srednjeročno vizijo, ki služi kot »rdeča nit« med vladnimi 

                                                           
7 Splošni ekonomski pogoji (angl. macro level). 
8 Specifične politike in institucije (angl. meso level). 
9 Podjetja in med-podjetniške povezave (angl. micro level). 
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mezo-politikami in privatno iniciativo. Oblikovanje proizvodnih lokacij je stalen proces in je 
rezultat avtonomnega delovanja podjetij, znanosti in vlade ter usklajenega delovanja privatnih 
in javnih akterjev. Oblikovanje strukture mezo-ravni zahteva visoko raven tehnološkega 
znanja s strani vlade in visoko raven družbeno-organizacijskih zmogljivosti ter interes 
relevantnih skupin, da se vključijo v mehanizme odločanja na podlagi strateške interakcije pri 
reševanju problemov skozi sodelovanje.  
   Podjetja običajno ne postanejo konkurenčna sama po sebi, ampak s podpornim okoljem 
dobaviteljev, proizvodno usmerjenimi storitvenimi organizacijami, kot tudi s konkurenčnim 
pritiskom konkurentov. Konkurenčnost na mikro-ravni temelji na interakciji. Učenje v 
interakciji je ključni element inovativnega procesa podjetja, povratna zanka med podjetji in 
podpornimi institucijami pa je bistvena za ustvarjanje dinamičnih konkurenčnih prednosti.  
   
 

3.3.2. Porterjev diamant 
 
   Porter v svojem delu Competitive Advantage of Nations leta 1990 obravnava vlogo domače 
države z njeno specifično gospodarsko strukturo in kulturnimi, zgodovinskimi ter specifičnimi 
institucionalnimi pogoji. Konkurenčna moč gospodarstva in njenih posameznih gospodarskih 
celic – podjetij je v veliki meri odvisna od klime v gospodarstvu, ki je usmerjena k povečanju 
nacionalne produktivnosti. To pa zahteva sposobnost nenehnega razvoja in napredka. Podjetje 
ima v neki državi določene »negibljive konkurenčne prednosti«, ki se jih ne more hitro 
prenesti v druge države, zato lahko ohranja oziroma pridobiva strateški, ustvarjalni in 
tehnološki nadzor. Večino koristi tako obdrži domača država, ne glede na to ali je podjetje v 
tuji ali domači lasti.  
   Edini pomemben koncept konkurenčnosti na nacionalni ravni je zviševanje produktivnosti. 
Rast produktivnosti pa zahteva neprestane inovacije in izboljšave v gospodarstvu (Porter, 
1998, str. 6). Inovativno usmerjeno gospodarstvo je sposobno mednarodno konkurirati na 
različnih področjih. Visoko produktivne in konkurenčno močne panoge morajo biti v 
mednarodnem gospodarstvu med seboj povezane. Zaradi tega je njihov položaj stabilnejši in 
verjetnost, da se bo kmalu dvignila raven celotne konkurenčnosti je večja. Zakaj se 
posamezna podjetja iz določenih gospodarstev dokopljejo do konkurenčnih prednosti in so jih 
sposobna tudi obdržati je po Porterju odvisno od naslednjih med seboj odvisnih determinant 
konkurenčnih prednosti držav: 
 
1. Stanje proizvodnih faktorjev 
Razpoložljivost in cena produkcijskih faktorjev, kot so ustrezna delovna sila, ustrezna 
infrastruktura, naravni viri, itd. so le delno pomembni. Bistvena je prisotnost posebnih in 
edinstvenih institucionalnih mehanizmov za njihovo stalno ustvarjanje in izpopolnjevanje. Še 
posebej pomembno je znanje podjetij in države, da te vire produktivno uporabijo. 
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2. Značilnosti domačega povpraševanja 
Obseg in kakovost domačega povpraševanja sta odločilnega pomena za večji konkurenčni 
pritisk na podjetja. Na strukturo povpraševanja lahko podjetje vpliva s promocijo na trgu. 
Podjetja lažje zaznavajo, interpretirajo in odgovorijo na potrebe domačega kakor tujega trga. 
Zahtevni domači kupci omogočajo razvoj podjetij in s tem tudi njihovo večjo konkurenčnost 
na svetovnih trgih. 
 
3. Prisotnost sorodnih in podpornih dejavnosti 
Prisotnost konkurenčno močnih in tržno uspešnih sorodnih in podpornih oziroma 
dobaviteljskih podjetij vpliva sinergično na uspeh podjetja ali panog. Pri tem gre na eni strani 
za panoge oziroma podporne dejavnosti (angl. supporting industries), ki imajo vlogo 
dobavljanja raznovrstnih inputov; na drugi strani pa za sorodne dejavnosti (angl. related 
industries), ki omogočajo koordinacijo in delitev številnih dejavnosti na vseh stopnjah 
poslovnega procesa, t.j. na področju tehnologije, razvoja, oblikovanja, logistike, marketinga, 
storitev, itd.. Zelo trendovsko v svetu in pri nas je povezovanje v grozde podjetij, kjer se 
lahko podjetja povežejo vertikalno (kupci/dobavitelji), horizontalno (skupni kupci, 
tehnologija, distribucijske poti itd.) in diagonalno (storitve). 
 
4. Strategije podjetij, struktura in tržna konkurenca na domačem trgu 
Struktura in strategije podjetij sta endogeni spremenljivki za podjetja in domačo konkurenco. 
Cilji, strategije in organizacija podjetij se med različnimi narodi zelo razlikujejo. Pogoji za 
ustanavljanje in rast podjetij ter narava domače konkurence so pomembni dejavniki 
konkurenčnosti nekega gospodarstva. 
 
Vsaka determinanta posebej in vse štiri skupaj ustvarjajo okolje (glej Sliko št. 2, str. 18)  v 
katerem podjetja nastanejo, delujejo in si medsebojno konkurirajo. Splet teh determinant 
lahko pospešuje, ovira ali onemogoča razvoj konkurenčnosti podjetij in s tem celotnega 
gospodarstva. Porter je k tem determinantam dodal še dve spremenljivki, ki lahko pomembno 
vplivata na poslovno okolje podjetij: 
 
1. Naključja 
Naključja v gospodarskem sistemu neke države predstavljajo nepredvidljivi in tvegani 
dogodki, ki so izven nadzora podjetij in države. To so invencije, inovacije, izumi, spremembe 
pomembnejših tehnologij, vojne, zunanjepolitični dogodki ali večje spremembe na tujih trgih. 
Privedejo do ukinitve ustaljenega stanja in s tem do sprememb in preoblikovanja strukture v 
gospodarskih panogah ter v celotnem gospodarstvu.  
 
2. Vlada 
Po Porterju ima vlada posredno vlogo v delovanju preko glavnih determinant diamanta na 
vseh ravneh. Dejavnost gospodarsko političnih institucij pripomore k nastanku konkurenčnih 
prednosti domačih podjetij ali pa jih zavrne. Med te dejavnosti sodijo na primer: 
antimonopolna politika, uravnavanje cen, vhodni izdatki, stimulacija, itd. Mnenja je tudi, da 
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naj bi se hkrati z razvojem gospodarstva določene države vloga vlade postopoma 
zmanjševala. 
 
Slika 2: Porterjev diamant 
 

Strategije podjetij, 
struktura in konkurenca 

 
 
Vir: Porter, 1998, str. 127. 
 
   Determinante konkurenčnih prednosti držav tvorijo t.i. »Porterjev nacionalni diamant«. 
Determinante sistema se medsebojno pospešujejo ali zavirajo. Vpliv ene determinante v 
sistemu je odvisen od stanja drugih determinant. V domačem gospodarstvu bodo uspešne tiste 
panoge oziroma segmenti, za katere bo nacionalni diamant najugodnejši (Porter, 1998, str. 
72). Za ohranitev in pridobitev konkurenčnih prednosti določene panoge ni potrebno, da je 
zagotovljeno ugodno stanje vseh determinant. Temelj sodobnih naprednih ekonomij je danes 
v panogah, kjer je poglaviten dejavnik znanje. Vendar sistem vzajemnega delovanja 
prednosti, ki izhajajo iz več determinant hkrati, obrodi dolgoročne ugodnosti in koristi, ki jih 
konkurenti težko presežejo. Manjša gospodarstva morajo dodatno iskati pogoje, ki jih 
ustvarjajo te determinante v mednarodnem poslovnem okolju. Zato je vpetost in 
pozicioniranost podjetij iz manjših držav v mednarodno poslovno okolje pomemben dejavnik, 
ki vpliva na konkurenčnost podjetij in celotnega gospodarstva.  
   Porter pri svoji razlagi zanemarja vlogo mikroekonomskih politik in vloge lokalnih vlad. 
Vprašljiva je tudi njegova razlaga, da naj bi se z razvojem gospodarstev vloga države 
zmanjševala. Njegova zasluga je, da je prvi sistematično analiziral grozde. Po njegovi analizi 
je vzpodbujanje grozdov postal standarden ukrep mnogih vlad in regij za povečevanje 
konkurenčnosti gospodarstva. 

na domačem trgu 

Pogoji na strani 
proizvodnih faktorjev 

Sorodne in 
podporne panoge 

Pogoji na strani 
povpraševanja 

 Naključja 

    Vlada 
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3.4.GOSPODARSKA USPEŠNOST  IN EKONOMSKA LIBERALIZACIJA 
 
 
   Ekonomska liberalizacija na področju trgovine in kapitalskih tokov ter sprejetje strogega 
zakona o intelektualni lastnini je v nerazvitih državah deloma sprejeta prostovoljno, deloma s 
prepričevanjem in bilateralnimi ter multilateralnimi pritiski, deloma pa zaradi spremenjenih 
mednarodnih ekonomskih odnosov. Razvite države se sklicujejo, da sta takšna politika in 
institucije v preteklosti vplivala na njihov gospodarski razvoj. Vendar zgodovinska dejstva 
kažejo, da se razvite države niso razvijale na podlagi politik in institucij, ki jih priporočajo in 
pogosto celo vsiljujejo manj razvitim državam. Skoraj vse razvite države so uporabljale 
carinsko zaščito in subvencije za razvoj svojih gospodarstev. 
   Velika Britanija in Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA), za katere se 
predpostavlja, da so razvile s pomočjo popolne konkurence in liberalne trgovinske politike, so 
bile še najbolj agresivne pri uporabi zaščite in subvencij. Že v štirinajstem in petnajstem 
stoletju, ko je bila Anglija izvoznica surove volne, je uvedla takso na izvoz surove volne in 
tako poskušala privabiti kvalificirane delavce iz držav uvoznic. Med reformo trgovinske 
politike leta 1721 in sprejemom proste trgovine leta 1860 je Velika Britanija uporabljala zelo 
vodeno trgovinsko in gospodarsko politiko, ki je vključevala takšne ukrepe, kot so jih kasneje 
uporabljale Japonska in Južna Koreja za razvoj svojih gospodarstev (Chang, 2002). Med 
državljansko vojno in drugo svetovno vojno so imele ZDA najbolj zaščiteno gospodarstvo na 
svetu (Chang, 2002). Obe, federalna in državne vlade so aktivno delovale v gospodarski sferi 
v prvi polovici devetnajstega stoletja, pasivno v drugi polovici, in zopet aktivno skozi celo 
dvajseto stoletje (McCraw, [URL:http://college.hmco.com/history/reade 
rscomp/rcah/html/ah_037700_governmentan.htm]. Delovale so v nasprotju z nasveti Adama 
Smitha in Jean Baptiste Saya. Že Abraham Lincoln je bil dobro znan protekcionist. Ameriški 
predsednik med leti 1868 do 1876 Ulysses Grant je izjavil, da bodo ZDA v naslednjih dvesto 
letih uvedle prosto trgovino takrat, ko bodo ukinile zaščito za vse, kar lahko ponudijo. Tudi 
argument zaščite nezrele gospodarske dejavnosti (angl. infant industry) izhaja iz ZDA. Ko so 
ZDA po drugi svetovni vojni dosegle vrh, so prav tako kot prej Velika Britanija začele 
svetovati in vsiljevati prosto trgovino manj razvitim državam.  
   Skoraj vse sedaj razvite države so uporabljale carine, subvencije in ostala sredstva za 
pospeševanje razvoja svojih gospodarstev. Celo Švedska, znana kot »majhno odprto 
gospodarstvo« je strateško uporabljala carine, subvencije, kartele in državno podporo za 
raziskave in razvoj za razvoj ključnih gospodarskih dejavnosti kot so tekstil, jeklo in 
inženiring. Delne izjeme sta le Nizozemska in Švica, ki že od poznega osemnajstega stoletja 
vzdržujeta prosto trgovino, vendar sta ti dve državi takrat že bili na meji tehnološkega 
napredka. Nizozemska je do sedemnajstega stoletja uporabljala precejšnje število 
intervencionističnih ukrepov za izgradnjo pomorske in trgovinske nadvlade. Patentni zakon iz 
leta 1817 je ukinila leta 1869, ker naj bi bili patenti politični monopoli, ki niso v skladu s 
tržnimi zakonitostmi. Nov patentni zakon je uvedla šele leta 1912, Švica pa do leta 1907 sploh 
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ni imela patentnega zakona. Mnoge države so dovolile patentiranje tujih izumov šele proti 
koncu devetnajstega stoletja.  
   V zadnjih dvajsetih letih, odkar so razvite države začele izvajati večji pritisk na manj razvite 
države za sprejem »globalnih standardov« politik in institucij, je gospodarski razvoj mnogim 
manj razvitim državam otežen (Chang, 2002). 
    
 

4. GOSPODARSKA POLITIKA IN USPEŠNOST DRŽAVE 
 
     
   V svetu in pri nas ni uveljavljenega enotnega stališča o vlogi gospodarske politike pri 
gospodarskem razvoju. Nekateri ekonomisti menijo, da vsako odstopanje od ideala popolne 
konkurence pelje do neučinkovite izrabe proizvodnih dejavnikov ter ustvarja cenovna 
nesorazmerja; drugi pa gospodarski politiki pripisujejo velik pomen. Služi jim kot osnova za 
razlago konkurenčno uspešnega gospodarstva in njegovo gospodarsko rast (Jaklič, 1994, str. 
7). Izkušnje razvitih držav kažejo, da so svojo razvitost dosegle prav z načrtnim, strateškim in 
dolgoročnim usmerjanjem gospodarstva s premišljeno gospodarsko politiko ali tehnološko 
strategijo. Uspešnost take vloge države dokazujejo tudi nove gospodarsko razvite 
vzhodnoazijske države, ki so v zelo kratkem času uspele zmanjšati svoj razvojni zaostanek in 
se celo prebile med najrazvitejše. 
   V teoriji in praksi obstajajo različni pogledi na to, kaj je gospodarska politika; ali je to vse, 
kar prispeva k rasti oziroma razvoju gospodarstva, ali pa je samo tisto, kar usmerja vire proti 
prednostnim sektorjem. Eden od najbolj sprejetih argumentov za intervencijo države v 
ekonomski teoriji je argument nezrele gospodarske dejavnosti. S tem argumentom se 
zagovarja zaščita pred konkurenco v prvih fazah razvoja nove gospodarske dejavnosti, dokler 
ni dosežen dovolj velik obseg proizvodnje in tehnološka raven. Vendar se med ekonomisti 
razlikuje mnenje, koliko naj bo zaščite in kdaj naj ta preneha. V praksi se kažeta 
kompleksnost te teorije in njena široka razlaga, zato v literaturi srečujemo ločevanje med 
selektivnimi intervencijami vlade in funkcionalnimi oziroma horizontalnimi intervencijami, ki 
odpravljajo tržne neučinkovitosti, ne da bi dajale prednost določenim sektorjem. Velikokrat je 
težko ločevati med obema, tudi zaradi različnih definicij gospodarske politike (glej 
podpoglavje št. 4.1.). Selektivna gospodarska politika se včasih razlaga kot podpora različnim 
sektorjem, včasih pa kot podpora različnim aktivnostim, kot je na primer podpora raziskavam 
in razvoju, izvozu, tujim investicijam, itd.  
   Država lahko preko investicijske politike kot sestavnim delom gospodarske politike vpliva 
na obseg celotnih investicij v gospodarstvu, na strukturo investicij tako z vidika sektorjev kot 
z vidika regij, na alokacijo investicijskih sredstev med podjetja, na tehnološko varianto 
investicije znotraj podjetja, na nastajanje novih podjetij in na sanacijo ter dezinvestiranje v 
obstoječih podjetjih. Vsak ekonomski sistem na nek način rešuje ta vprašanja eksplicitno ali 
implicitno. V nerazvitih gospodarstvih je od velikosti investicij odvisna splošna mobilizacija 
resursov. Investicije povečujejo število delovnih mest in omogočajo mobilizacijo delovne sile, 
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ki bi sicer ostala neizkoriščena. Podobno velja za mobilizacijo naravnih bogastev. Vendar je 
tudi v nerazvitih državah bolj kot obseg pomembna učinkovitost investicij. Povečanje stopnje 
produktivnih investicij je bistveno za prehod nerazvitega gospodarstva iz stanja stagnacije in 
nerazvitosti v stanje samostojnega in samoniklega razvoja.  
   Institucionalni okvir oblikuje gospodarsko politiko in določa kako se ta politika izvaja. 
Gospodarska politika lahko izvaja aktivno, reaktivno ali oboje. Aktivna gospodarska politika 
sloni na strateškem pristopu in se izvaja prej, preden jo k temu prisilijo razmere. Ustvarja 
ugodne pogoje in se osredotoča na tiste sektorje ali podjetja, ki imajo potencial za razvoj in 
ustvarjanje dolgoročnih prednosti gospodarstva. Reaktivna gospodarska politika pa je 
namenjena odpravljanju negativnih posledic gospodarskega razvoja ali reševanju strukturnih 
težav v gospodarstvu.  
   Sestavni del in predpogoj uspešne gospodarske politike je izgradnja institucionalne 
zmogljivosti, informacije in neodvisnost akterjev. Tudi dobro zastavljena gospodarska 
politika je lahko je neuspešna, če je slabo implementirana. Fergusson leta 1994 (Strašek, 
Jagrič, 2004, str. 28) navaja, da mora imeti gospodarska politika določene lastnosti, da bi 
lahko bila uspešna pri doseganju ekonomskega blagostanja. Te lastnosti so predvsem: 
 
1.   Medsebojna koordiniranost različnih ukrepov. Če ukrepi med seboj niso usklajeni, 
lahko prihaja do negativnih učinkov na drugih področjih in s tem tudi do negativnega 
agregatnega rezultata. Takšna situacija se najpogosteje pojavlja v razmerah, ko je 
implementacija gospodarske politike dodeljena večjemu številu vladnih institucij, ki delujejo 
ločeno. 
 
2. Programi gospodarske politike naj bodo zasnovani tako, da bo njihova 
implementacija zahtevala čim manj stroškov. Programi, ki temeljijo na pravilih so boljši od 
diskrecijski programov, ki temeljijo na osnovi pravila »od primera do primera«. Slednji 
povzročajo višje stroške odločanja in lahko vodijo do sporov. 
 
3. Aktivnosti vladnih agencij ne smejo diskriminirati določene tipe podjetij. Majhna 
podjetja imajo slabše možnosti pridobivanja pomoči, ker imajo manj specialistov, ki bi 
zasledovali razpise vladnih programov; stroški razpisov so bolj obremenjujoči; zaradi 
manjšega sodelovanja pri oblikovanju gospodarske politike utegnejo biti njihovi programi 
manj primerni; itd.  
 
4. Preprečevati možnosti lobiranja »poražencev«, ker utegnejo upočasniti ali celo 
ustaviti strukturne spremembe. Predstavniki tistih gospodarskih dejavnosti, ki jih programi 
gospodarske politike ne zadovoljujejo, z lobiranjem pritiskajo na vladne institucije, da 
spremenijo, upočasnijo, itd. elemente gospodarske politike. Zaradi tega se lahko strukturne 
spremembe upočasnijo. 
 
5. Pri planiranju programov gospodarske politike je potrebno upoštevati možnost, da 
bodo potrebne »druge najboljše« (angl. »second best«) rešitve. Ker pri izvedbi ukrepov 
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gospodarske politike prihaja pogosto do odporov, je potrebno predvideti tudi oportunitetne 
stroške. 
 

4.1

                                                          

. TERMINOLOŠKA OPREDELITEV IN DEFINICIJE GOSPODARSKE POLITIKE 
 
 
   Kljub dvomom o ustreznosti pojma se v svetovni in domači literaturi in praksi še vedno 
uporablja predvsem pojem industrijska politika (angl. industry policy). Pojavljajo se tudi 
drugi izrazi, npr. tehnološka politika, razvojna politika, sektorska politika, itd. Medtem ko v 
angleškem jeziku »industry« pomeni gospodarstvo, pomeni podoben izraz »industrija« v 
slovenskem jeziku sekundarni sektor gospodarstva. Slednjo pa bi v angleškem jeziku lahko 
uvrstili pod izraz »manufacturing«. Ustreznejši izraz bi bil gospodarska politika, ker 
vključuje vse tri sektorje gospodarstva. 
   Poleg ustreznosti pojma se zaradi širokega razpona intervencij, ki jih uporabljajo različne 
države pojavljajo tudi različne definicije gospodarske politike, ki jih lahko razdelimo v več 
skupin (Hernandez, 2004, str. 5): 
 
1. Definicije gospodarske politike, ki imajo podlago v selektivnih intervencijah, ki 
spreminjajo proizvodno strukturo v korist določenih sektorjev: 

• »Aktivnosti vlade usmerjene k spremembi proizvodne strukture sektorjev, za katere 
verjame, da lahko prispevajo k hitrejši rasti, kot bi bila, če bi bila prepuščena 
tipičnemu procesu gospodarske evolucije na podlagi primerjalnih prednosti.«10 

• »Vsebuje mnoštvo aktivnosti, oblikovane za določene ciljne sektorje, s katerimi se bo 
povečala njihova produktivnost in relativna pomembnost v gospodarstvu.«11 

• »Politika namenjena določenim sektorjem (in podjetjem ali delom podjetij) za dosego 
rezultata, za katerega država smatra, da bo prispeval k učinkovitosti gospodarstva kot 
celote.«12 

• »Gospodarske politike, za razliko od trgovinskih politik, so vladne aktivnosti 
usmerjene k takšni spremembi strukture gospodarstva, ki pospešuje rast 
produktivnosti.«13 

 
2. Definicije gospodarske politike, ki poudarjajo odmik le-teh od tržnih zakonitosti: 

• »Intervencije, ki preobrnejo tržni izid v korist države.«14 
• »Gospodarska politika vključuje vse aktivnosti, ki pospešujejo gospodarski razvoj, in 

niso v skladu s tržnimi silami.«15 
 

 
10 Noland in Pack (2003). Prevod avtorice. 
11 Pack (2000). Prevod avtorice. 
12 Chang (1994). Prevod avtorice. 
13 Svetovna banka (1993). Prevod avtorice. 
14 Svetovni ekonomski forum (2002). Prevod avtorice. 
15 Lall (1996). Prevod avtorice. 
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3. Definicije, ki so oblikovane z naštevanjem ukrepov, ki spadajo pod gospodarsko 
politiko: 

• »…seštevki izrazov za aktivnosti vlad, ki so usmerjene k razvoju ali omejevanju 
različnih sektorjev v gospodarstvu z namenim vzdrževanja globalne konkurenčnosti.« 
Vključuje tudi »mikro« politiko ali »sektorsko ciljanje« in »vladne vzpodbude za 
varčevanje prebivalcev, investicije, raziskave in razvoj, zniževanje cen, kontrolo 
kakovosti, ohranjevanje konkurence ter izboljšanje delavsko-managerskih odnosov.«16 

• »…podpora obetajočim sektorjem; ustvarjanje usposobljene delovne sile; razvoj 
infrastrukture; regionalna politika.«17 

• »…politike splošne podpore gospodarstvu, kot je politika delovne sile; fiskalne in 
finančne vzpodbude za investicije; programi investicij javnega sektorja; politika javne 
preskrbe; fiskalne vzpodbude za raziskave in razvoj; politike namenjene podjetjem za 
podporo specifičnim raziskavam in razvoju; konkurenčna politika, politike prevzemov 
za ustvarjanje 'nacionalnih zmagovalcev'; podpora malim podjetjem; regionalna 
politika, kot je razvoj fizične in družbene infrastrukture ter ustanavljanje gospodarskih 
kompleksov; splošna trgovinska zaščita; sektorske politike; izboljšanje proizvodov v 
delovno intenzivnih gospodarskih dejavnostih.«18 

 
4. Najširša definicija vključuje v gospodarsko politiko vse ukrepe, ki vplivajo na 
gospodarstvo: »gospodarska politika obsega vse aktivnosti vlade, ki vplivajo na 
gospodarstvo«.19

 
   Evropska komisija definira gospodarsko politiko kot politiko, ki se ukvarja z vprašanji 
učinkovite in koherentne uporabe vseh tistih politik, ki učinkujejo na strukturno prilagajanje 
sektorjev, predvsem v smislu promoviranja konkurenčnosti. Te politike so: 

• politika konkurence, katere cilj je učinkovanje na tržišča z določenimi značilnostmi 
ali na podjetja z določenimi vzorci obnašanja; 

• regionalna politika; 
• politika inovacij in 
• trgovinska politika, ki je usmerjena v zaščito določenih podjetij ali sektorjev. 

 
 

4.2

                                                          

. TEORETIČNI PRISTOPI GOSPODARSKE POLITIKE 
  
 
   Različni avtorji navajajo različne pristope k gospodarski politiki, ki so prevladovali v 
posameznih državah in v določenih časovnih obdobjih. Dva glavna pristopa k sodobni 

 
16 Johnson (1984). Prevod avtorice. 
17 Reich (1982). Prevod avtorice. 
18 Pinder (1982). Prevod avtorice. 
19 Donges (1980). Prevod avtorice. 
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gospodarski politiki sta neoliberalni in strukturni pristop. Neoliberalen pristop predpostavlja, 
da je najboljša strategija za vse države in v vseh okoliščinah – liberalizacija. Strukturni pristop 
pa predpostavlja, da je sposobna vlada tista, ki je ključnega pomena pri ustvarjanju 
dinamičnih konkurenčnih prednosti države. Pretekle vladne neučinkovitosti ne smejo biti 
razlog za pasivnost, temveč razlog za izboljšanje vladne zmogljivosti. Strukturalisti se 
sklicujejo predvsem na uspeh Japonske in »azijskih tigrov« (Lall, 2003, str. 2), zgodnjo 
industrializacijo večine sedaj razvitih držav, v novejšem obdobju pa tudi na uspeh 
skandinavskih držav in Irske. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila oba glavna pristopa 
k gospodarski politiki in nekaj vmesnih različic. 
 
 

4.2.1. Neoklasični pristop 
 
   Neoklasični pristop predpostavlja, da je za vse države najboljša strategija gospodarske 
politike ekonomska liberalizacija. Popolna internacionalizacija in prepuščanje alokacije virov 
tržnim silam bo državam omogočilo najboljše izkoriščanje njihovih »naravnih« primerjalnih 
prednosti in najvišjo možno stopnjo rasti. Vsako vmešavanje vlade vodi k zmanjševanju 
blaginje. Osnovni neoklasičen model konkurenčnega gospodarstva predpostavlja naslednje 
značilnosti (Strašek, Jagrič, 2004, str 11): 

• atomizirana konkurenca racionalnih in popolno informiranih ponudnikov in 
potrošnikov, katerih motiv je maksimizacija blaginje oziroma dobička; 

• prosto delovanje tržnih sil in učinkovita alokacija proizvodnih dejavnikov; 
• avtonomno doseganje Pareto optimuma, zato vpletanje države vodi v neoptimalno 

alokacijo resursov; 
• vloga države naj bo omejena na zagotavljanje makroekonomske stabilnosti, 

konkurenčne tržne strukture in gradnjo fizične infrastrukture; 
• poseganje države na mikroekonomsko raven je upravičeno samo z namenom 

zagotavljanja konkurenčne tržne strukture; 
• država mora dopuščati prosto delovanje tržnih sil v zunanji trgovini, da bi 

uveljavila primerjalne prednosti narodnega gospodarstva; 
• nevmešavanje države je po mnenju neoklasikov pomembno tudi zaradi stalnega 

pritiska posameznih interesnih skupin z lobiranjem, ker želijo doseči privilegiran 
položaj in pritiska državne birokracije zaradi koristoljubnih motivov.  

   V neoklasični tradiciji družbeni proizvod raste kot rezultat dolgoročnih učinkov akumulacije 
kapitala, rasti delovne sile in tehnoloških sprememb v konkurenčnih razmerah tržnega 
ravnotežja. Premik v povpraševanju in gibanje resursov iz enega v drugi sektor se smatra kot 
relativno nepomemben, ker delo in kapital prinašata enake mejne donose v vseh uporabah 
(Senjur, 2002, str. 471). »Naravne« primerjalne prednosti gospodarstva se bodo razvile s 
pomočjo tržnih sil in ga integrirale v mednarodno gospodarstvo. Tako bo država dosegla 
najvišjo možno stopnjo stabilne rasti. Če se pojavijo tržne napake je njihov strošek vedno nižji 
od državnih napak. Po tem pristopu je vloga države zagotavljati makroekonomsko stabilnost z 
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jasnimi pravili igre, popolnoma odpreti gospodarstvo mednarodnim  tokovom  blaga  in  
faktorjev,  dati  vodilno  vlogo  privatnemu sektorju ter zagotavljati nujne javne dobrine. 
   Neoklasična teorija predpostavlja, da je ekonomski sistem dovolj fleksibilen, da ohranja 
ravnotežne cene. Torej, trgi so učinkoviti. Institucije, ki so potrebne za delovanje trgov so 
učinkovite. Če se pojavljajo odkloni od optimuma, jih država ne more učinkovito odpraviti. 
   Neoklasična teorija se je razvijala v številni različicah kot so na primer SCP paradigma20, 
avstrijska šola, teorija transakcijskih stroškov, institucionalna ekonomika, evolucijska teorija, 
teorija lastninskih pravic, itd. Zaradi neuresničevanja številnih predpostavk, na katerih temelji 
neoklasična teorija so privrženci oblikovali alternativen »pristop tržne neučinkovitosti«, ki naj 
bi bil bliže realnosti. »Pristop tržne neučinkovitosti« temelji na spoznanju, da trgi ne delujejo 
vedno s predpostavkami neoklasične teorije. To pomeni, da trgi niso popolni. Tržna 
neučinkovitost se nanaša na dva različna sklopa razmer. Prvi sklop se nanaša na 
neučinkovitost trga pri doseganju učinkovite alokacije družbenih resursov. Drugi sklop pa se 
nanaša na neučinkovitost tržnega sistema pri zasledovanju družbenih ciljev, na primer želeno 
distribucijo dohodka in ohranjanje vrednostnega sistema. 
 
 

4.2.2. Strukturni pristop 
   
   Za razliko od neoliberalnega pristopa pa strukturni pristop poudarja, da mora v razvojnem 
procesu sodelovati država. Strukturni pristop obravnava gospodarski razvoj kot enega od 
vidikov preoblikovanja proizvodne strukture, ki je potrebna, da se prilagodi spremenjenemu 
povpraševanju in produktivnejši rabi tehnologije. Selitev delovne sile in kapitala iz manj 
produktivnih sektorjev v bolj produktivne lahko pospeši gospodarsko rast (Senjur, 2002, str. 
471).Temeljna stališča strukturnega pristopa so: 

• država si mora prizadevati za doseganje dinamičnih primerjalnih prednosti 
gospodarstva, namesto prepuščanja razvoja tržnim silam z izkoriščanjem statičnih 
prednosti; 

• država mora kratkoročne tržne kriterije nadomestiti z dolgoročnimi, strateškimi 
kriteriji razvoja; 

• država naj paralelno zasleduje cilje dohodkovne enakosti; 
• država naj vzpostavi primerno institucionalno okolje, ki vzpodbuja inovativnost in 

zmanjšuje investicijsko tveganje in 
• poudarjanje sinergij med delovanjem trga in vladnim usmerjanjem trga. 

   Strukturni pristop predpostavlja, da je država tista, ki lahko vzpodbudi razvoj dinamičnih 
konkurenčnih prednosti. Trgi so močne sile, vendar ne delujejo učinkovito, institucije, ki so 
potrebne za njihovo učinkovito delovanje pa so pogosto slabotne, ali jih sploh ni. Seveda pa z 
ekonomsko globalizacijo nekatere strategije izgubljajo na pomenu, druge pa pridobivajo, ter 
se tako spreminja vrsta intervencij v gospodarstvu. 
                                                           
20 SCP (structure-conduct-performance) »struktura-obnašanje-izid« pristop dokazuje, da je izid determiniran z 
obnašanjem podjetja, le-to pa z strukturnimi značilnostmi trga. 
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   Eden od sodobnih pristopov k gospodarski politiki je »strateška gospodarska politika«, ki 
priznava ključno vlogo tržnih sil v učinkoviti alokaciji proizvodnih faktorjev. Vendar pa 
poudarja, da alokacija virov ne temelji samo na trgih, temveč tudi na strateških sistemih 
upravljanja in mrežnem povezovanju podjetij. Poleg vzpodbujanja konkurence mora država v 
skladu s strateško gospodarsko politiko spodbujati sodelovanje med podjetji ter ustvarjati 
dialog med podjetji in vladnimi institucijami. Za strateško gospodarsko politiko je značilno 
spodbujanje institucionalnih sprememb in ustvarjanje poslovnega okolja v katerem podjetja 
ohranjajo konkurenčnost in se hitro odzivajo na nove tržne priložnosti (Strašek, Jagrič, 2004, 
str. 23). 
   Kot kritiko vmešavanju države v gospodarstvo se je preko pristopa vladne neučinkovitosti 
razvila »teorija javne izbire«. Bistvo te teorije je ideja, da so izbrani predstavniki ljudstva in 
ostali vladni uslužbenci praktični ekonomisti, ki se trudijo maksimizirati svojo lastno 
koristnost. Ko stopijo v sfero vladne politike, ne spremenijo obnašanja. Pri teoriji javne izbire 
pride do vladne neučinkovitosti zaradi naslednjih dejavnikov: 

• ker večinski sistem odločanja na volitvah ne odraža nujno resničnih potrošniških 
referenc; 

• neinformiranih volivcev; 
• posebnih interesnih skupin, ki si prizadevajo za neko ugodnost od države, ki 

presega oportunitetne stroške; 
• politično sodelovanje zaradi političnih ciljev oziroma trgovanje z glasovi in 
• birokrati in birokracija, kjer ni reelekcije, itd.   

   Večje opiranje na tržne sile ne zmanjšuje vloge države pri gospodarskem razvoju, ne glede 
na napake v preteklih strategijah gospodarskega razvoja in potrebi po večji odprtosti 
gospodarstev. Pretekle napake v politikah razvoja ne morejo biti razlog za pasivno opiranje na 
pomanjkljive trge, ampak na izboljšanje državnih zmogljivosti. Mnoge revne države, ki so 
nedavno vpeljale neoliberalno politiko niso doživele takšne rasti svojih gospodarstev in 
izvoza kot so jo doživele države z bolj intervencionistično politiko. Neoliberalna politika 
lahko omeji sposobnost revnejših držav za izgradnjo zmogljivosti potrebnih za gospodarski 
razvoj in prisili k opustitvi gospodarskih politik, ki so jih uspešno uporabljale mnoge države, 
vključno z najbolj razvitimi (Lall, 2003, str. 3). 
 
 

4.3. STRUKTURNE ZNAČILNOSTI IN STRATEGIJE KONKURENČNOSTI 
GOSPODARSTVA 

 
 
   Konkurenčnost gospodarstva (angl. industrial competitiveness) temelji na zmogljivosti 
gospodarstva neke države. Z aktivno gospodarsko politiko, ki temelji na dolgoročnih 
strategijah, lahko države izboljšajo splošne pogoje v gospodarstvu in oblikujejo prihodnost. S 
selektivno gospodarsko politiko, ki je osredotočena na tiste sektorje oziroma podjetja, ki 
proizvajajo višjo dodano vrednost lahko zagotavlja dolgoročne konkurenčne prednosti 
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gospodarstva. Ustvarjanje dodane vrednosti v tako imenovanem »na znanju temelječem 
gospodarstvu« pa ni možno brez sodelovanja treh ključnih akterjev, to je vlade, gospodarstva 
in znanosti (Sharp, 2003, str. 4). 
   Konkurenčno okolje je bilo vedno zelo pomembno za rast gospodarstva, vendar se je v 
različnih zgodovinskih obdobjih njegova narava spreminjala. Hitre tehnološke spremembe, 
zmanjševanje razdalj med gospodarstvi, nove oblike gospodarskih organizacij, tesnejše 
povezave med nacionalnimi vrednostnimi verigami in vse večja ekonomska liberalizacija so 
radikalno spremenile okolje podjetij. Konkurenca je večja kot kdajkoli prej zaradi številnih 
novih tehnologij in veščin ter sofisticiranih dobavnih verig in tehnik distribucije. Proizvodnja 
je organizirana v kompleksne sisteme v mnogih državah, glede na razlike v stroških, veščinah, 
razpoložljivosti primarnih virov in ostalih kriterijih zaradi optimizacije učinkovitosti 
celotnega sistema. Podprta je mednarodnimi blagovnimi znamkami in komunikacijsko mrežo, 
ki lahko prenaša velike količine informacij po zanemarljivih stroških. Tabela št. 1 kaže rast 
dodane vrednosti po različnih sektorjih industrije, t.j. primarnih izdelkov, nizke tehnologije in 
srednje/visoke tehnologije v gospodarsko razvitih 
 
Tabela 1: Rast dodane vrednosti industrije od 1980 do 2000 (v % na leto) 
 

Proizvajalčeva dodana vrednost 
(PDV) 

 
Svet 

Razvite 
države 

Države v 
razvoju 

Celotna PDV 2,6  2,3  5,4  
Primarni proizvodi 2,3  1,8  4,5  

Proizvodi nizke tehnologije 1,7  1,4  3,5  

Proizvodi srednje/visoke tehnologije 3,1  2,6  6,8  
 
Vir: Lall, 2003, str. 4. 
 
državah in v državah v razvoju. V državah v razvoju je bila rast dodane vrednosti v vseh 
sektorjih gospodarstva višja kot v razvitih državah. 
   Ne glede na to, da so kapital, tehnologija, informacije in znanje bolj mobilne kot kdajkoli 
prej, se ne širijo enakomerno po vseh državah. Kapital, tehnologija, informacije in znanje 
prehajajo v tiste države, kjer se lahko izvaja konkurenčna proizvodnja oziroma na lokacije, 
kjer obstojajo dobavitelji in institucije, ki lahko konkurenčno dopolnjujejo mobilne faktorje. 
To pa zahteva stalno izpopolnjevanje oziroma razvoj novih gospodarskih zmogljivosti. Nov 
vzorec konkurenčnosti zahteva aktivno politiko vlade pri oblikovanju gospodarskih lokacij. 
Oblikovanje in implementacija takšnih lokacij zahteva kooperativen pristop, ki združuje 
»know-how« podjetij, znanosti in javnih institucij ter tako dopolnjuje tržni mehanizem. 
Poceni delovna sila in obilje naravnih virov ne zadostujeta več za sposobnost ustvarjanja 
konkurenčnih prednosti neke države. Celo gospodarske panoge z nizkimi vstopnimi stroški 
kot so oblačilna, obutvena in prehrambno predelovalna industrija potrebujejo določeno raven 
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razvitosti gospodarskih zmogljivosti za uspešno konkuriranje na globalnem trgu. 
 
 

4.3.1. Produktivnost dela in gospodarski razvoj 
 
   Po tradicionalni razlagi so spremembe v skupni faktorski produktivnosti tehnološke 
spremembe. Po tej razlagi gospodarski razvoj pomeni proces spreminjanja načina proizvodnje 
in ga je mogoče opredeliti kot spremembo v načinu proizvodnje s povečanjem produktivnosti 
dela. Dejansko, pa spremembe v skupni faktorski produktivnosti predstavljajo tudi druge 
faktorje, ki vplivajo na učinkovitost pri kombinaciji inputov in tehnologije, institucionalne 
spremembe, spremembe vladne politike, itd. (Hernandez, 2004, str. 31).  
   Med kazalniki konkurenčnosti je produktivnost dela eden od temeljnih pokazateljev 
konkurenčne sposobnosti gospodarstva. Je sintetični kazalec gospodarske razvitosti. Na 
produktivnost dela vplivajo: 

• fizični kapital - tehnološka opremljenost dela, 
• človeški kapital - znanje in sposobnosti delovno aktivnih oseb in 
• socialni kapital - organizacija in odnosi v proizvodnji ter v gospodarstvu in družbi 

kot celoti. 
Dejavniki, ki vplivajo na konkurenčno sposobnost držav so hkrati dejavniki, ki vplivajo na 
povečevanje celotne produktivnosti dela.  
 

4.3.1.1. Celotna produktivnost dela 
 
   Mejni kapitalni količnik se razlikuje med sektorji, zato je sektorska struktura investicij 
pomembna za narodnogospodarsko učinkovitost investiranja. Vpliv na celotno oziroma 
narodnogospodarsko produktivnost dela lahko razčlenimo na dva dela: 

1. intrasektorska komponenta produktivnosti dela, ki je rezultat povečevanja 
produktivnosti dela znotraj sektorja in  

2. intersektorska komponenta produktivnosti dela, ki je rezultat sprememb v 
strukturi zaposlenih. 

Strukturna analiza je do določene mere celotno gospodarska analiza. Če se delež 
nadpovprečno produktivnih sektorjev povečuje, se bo celotna narodnogospodarska 
produktivnost dela povečevala zaradi intersektorske strukturne komponente. Razvojna novost 
se pojavi v posamezni panogi, kjer se uveljavi, širi in vpliva na druge gospodarske dejavnosti. 
Te panoge se nato ponavadi hitreje razvijajo in postanejo vodilne razvojne panoge.  
 

4.3.1.2. Vpliv strukturnih sprememb na produktivnost dela 
 
   Produktivnost dela je v različnih dejavnostih različna. Zato je statično gledano za celotno 
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produktivnost dela pomembno, kako je delovna sila razporejena med gospodarske dejavnosti. 
Čim več delovne sile je zaposlene v produktivnejših sektorjih tem večja je celotna 
produktivnost dela in obratno. Z dezinvestiranjem se produkcijski faktorji umaknejo iz 
dejavnosti, kjer prinašajo izgubo in se premestijo v dejavnosti, kjer prinašajo pozitiven donos. 
   V različnih razvojnih obdobjih so vodilne različne panoge. Posamezni razvojni impulzi se 
najprej pojavijo v posameznih dejavnostih, ki se uveljavljajo kot vodilne panoge in potegnejo 
za seboj razvoj celotnega gospodarstva. Najbolj značilno razvojno zakonitost predstavlja 
razmerje med razporeditvijo zaposlenosti med tremi glavnimi gospodarskimi sektorji 
kmetijstvo (primarni sektor), industrija (sekundarni sektor) in storitve (terciarni sektor). V 
Tabeli št. 2 je razvidno, da je v začetnih fazah razvitosti prevladujoč sektor 
 
Tabela 2: Struktura dodane vrednosti v odstotkih od BDP po treh sektorjih 
gospodarstva skupine držav, leta 1990 in 1999 
 
Skupine držav Kmetijstvo Industrija Storitve 
 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Z nizkim dohodkom 29 27 31 30 41 43 

S srednjim dohodkom 13 10 39 36 47 55 

Z visokim dohodkom 3 2 33 30 64 64 

Svet 6 4 34 32 60 61 
 
Vir: MDR 2000/2001 (Senjur, 2002, str. 476). 
 
gospodarstva kmetijstvo, nato sledi industrija, v najbolj razvitih državah pa postaja 
najmočnejši gospodarski sektor storitve. Takšno delitev gospodarskih dejavnosti je predlagal 
A. G. Fisher leta 1935 (Senjur, 2002, str. 476). Primarni sektor zajema kmetijstvo, rudarstvo, 
gozdarstvo in ribištvo. Sekundarni sektor obsega predelovalno dejavnost. Vse druge 
dejavnosti pa so zbrane v terciarnem sektorju. Med razporeditvijo zaposlenosti v teh treh 
sektorjih in med ravnijo razvitosti gospodarstva obstaja razmerje. Narodni dohodek 
postopoma raste od struktur gospodarstev, kjer prevladuje primarni sektor do terciarnega 
sektorja. Dinamičnost proizvodnje vseh treh sektorjev je zagotovljena z inovacijami in 
tehnološkim napredkom, kar povečuje produktivnost sektorjev. C. Clark (1940) je empirično 
dokazal, da je rast produktivnosti najhitrejša v industriji. Na strani povpraševanja je prav tako 
opaziti, da z rastjo dohodka sorazmerno najhitreje raste povpraševanje po proizvodih 
sekundarnega in terciarnega sektorja. Ljudje po določeni ravni dohodka sorazmerno manjši 
del dohodka porabijo za hrano. 
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4.3.2. Izvoz in gospodarski razvoj 
 
   Že od časov Adama Smitha se izvoz obravnava kot pomemben dodatni dejavnik 
gospodarskega razvoja. Mednarodna menjava širi velikost trga in omogoča izkoriščanje 
ekonomije obsega. Če država izvaža proizvode, kjer je nadpovprečno produktivna in uvaža 
proizvode, kjer je podpovprečno produktivna se povečuje delež nadpovprečno produktivnih 
sektorjev in znižuje delež podpovprečno produktivnih sektorjev gospodarstvu. S tem se 
celotni stroški v gospodarstvu znižujejo. Poleg tega mednarodna menjava pomaga izboljševati 
proizvodno strukturo ter povečuje fleksibilnost in prilagodljivost gospodarstva. Ima 
izobraževalno vrednost in zagotavlja konkurenčno okolje domačemu gospodarstvu. Z njeno 
pomočjo se zaznavajo spremembe v svetu in se prenašajo v domače gospodarstvo, hkrati pa 
prenaša domače dosežke v svet. Zaradi svojih dinamičnih koristi ima mednarodna menjava v 
določenem smislu podobno vlogo kot tehnični napredek, ker premika krivuljo produkcijskih 
možnosti navzgor in tako povečuje produkcijske možnosti neke države (Senjur, 2002, str. 
399). 
   Mednarodna menjalna razmerja (MR) vplivajo na korist od mednarodne menjave in 
predstavljajo relativne cene oziroma razmerje med izvoznimi in uvoznimi cenami: 
 
MR = izvozna cena / uvozna cena 
 
Blagovna menjalna razmerja so razmerja med indeksom cen izvoza in indeksom cen uvoza. Z 
njimi ocenjujemo gibanje menjalnih razmerij. Dohodkovna menjalna razmerja pa poleg 
gibanja cen upoštevajo tudi količine izvoza in uvoza in so kazalec realne vrednosti izvoznih 
dohodkov. 
   Splošno znano je, da izvozne cene primarnih proizvodov rastejo počasneje od cen 
industrijskih proizvodov. Tudi za države, ki izvažajo pretežno standardne industrijske izdelke 
se lahko pojavi slabšanje menjalnih razmerij kot razvojni problem. Mednje sodi tudi 
Slovenija. Te države izvažajo standardne izdelke, ki nimajo rastočih cen na nasičene trge, ki 
so jim jih prepustile razvite države. Hkrati pa te države uvažajo sodobno tehnologijo in 
izdelke z visoko dodano vrednostjo iz razvitih držav. Neugodna tržna podoba teh držav na 
trgih razvitih držav dodatno vpliva na slabša menjalna razmerja, kot bi sicer lahko bila. 
Država, ki se gospodarsko razvija, mora ta razvoj spremljati z ustreznim marketinškim 
prodorom na tujih trgih, sicer ne dosega takšnih cen na svetovnih trgih kot bi jih lahko glede 
na kakovost in novost izdelkov, ki jih ponuja. 
 

4.3.2.1. Gospodarska politika in izvoz 
 
   Pri ven zazrti (angl. outward looking) strategiji gospodarskega razvoja država spodbuja 
mednarodno menjavo. Osnovna politika spodbujanja izvoza je usmerjena na posredne načine 
in uporablja različne spodbujevalne ukrepe. Posredni načini spodbujanja izvoza so lahko: 

• opustitev davkov na izvozne izdelke, 
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• subvencije na izvozne kredite, 
• zagotavljanje sredstev za tržne raziskave, 
• zavarovanje izvoznih poslov, 
• garantiranje kreditnih linij tujim kupcem za izvoz,  
• ustanavljanje con svobodne trgovine, 
• ugodnejši pogoji za investicije v izvozno usmerjene gospodarske dejavnosti za tuja 

podjetja, itd. 
   Med neposredne načine sodijo predvsem izvozne podpore. Lahko se dodeljujejo za ves 
izvoz ali samo za izbrane proizvode oziroma proizvajalce. Glavni namen uporabe izvoznih 
subvencij je, da podpirajo nezrele gospodarske dejavnosti. Lahko pa so tudi nadomeščajo 
učinke prejšnje politike, ki je škodovala izvozu, kot sta omejevanje uvoza ali precenjen tečaj. 
Njihova uporaba je načeloma začasna.  
   Rast izvoza je bila med leti 1980 – 2000 hitrejša v državah v razvoju v vseh sektorjih 
gospodarstva. Tabela št. 3  kaže  rast  izvoza  po metodologiji Konference združenih narodov 
za trgovino in razvoj (angl. United Nations Conference on Trade and Development) - 
UNCTAD21 različnih sektorjev gospodarstva: primarnih proizvodov, proizvodov nizke 
tehnologije in proizvodov srednje/visoke tehnologije v razvitih državah  
 
Tabela 3: Rast izvoza blaga od 1980 do 2000 (v % na leto) 
 

Izvoz proizvodov Svet 
Razvite 
države 

Države v 
razvoju 

Celoten izvoz 7,6  6,6  12,0  
Primarni proizvodi 5,6  5,2  6,7  
Proizvodi nizke tehnologije 7,4  8,4  11,4  
Proizvodi srednje/visoke tehnologije 8,4  7,3  16,5  
 
Vir: Lall, 2003, str. 4. 
 
in v državah v razvoju. V skupino srednje in visoko tehnološko intenzivnih proizvodov sodi 
izvozno blago z najbolj dinamično rastjo izvoza v svetovnem merilu, z najvišjim deležem 
izdatkov za raziskave in razvoj v dodani vrednosti (kemikalije, farmacevtski proizvodi, 
izdelki iz plastike, stroji in naprave, oprema za telekomunikacije, oprema za medicinske in 
znanstvene namene ter meritve, fotoaparati in oprema, osebni avtomobili, gospodinjska 
oprema). Skupina nizko tehnološko intenzivnih proizvodov in proizvodov, za katere je 
značilna intenzivna raba dela, vključujeta proizvode z najnižjo dodano vrednostjo na 
zaposlenega, kot so: oblačila, tekstilni izdelki, obutev, pohištvo, steklo, stekleni izdelki, 
ploščati in valjani izdelki iz železa, proizvodi iz navadnih kovin. Med proizvode z intenzivno 
rabo naravnih virov spadajo proizvodnja hrane, pijač, surovin, mineralnih goriv, živalskih in 
                                                           
21 Klasifikacija svetovnega izvoza proizvodov (angl. Classification of world merchandise exports) temelji na 
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rastlinskih olj, usnja, furnirja in drugega obdelanega lesa (plošče), ter železnih in neželeznih 
kovin.  
 

4.3.2.2. Izvoz in majhne države 
 
   Pomanjkljivost majhnih držav, zaradi katerih ne morejo ekonomično razvijati gospodarskih 
dejavnosti pri katerih je pomembna ekonomija obsega, je majhen notranji trg.  Poleg tega ne 
morejo imeti dovolj široko razvejane proizvodne strukture. Domači trg malih držav je 
premajhen, da bi omogočal dovolj veliko razvojno dinamiko. Časovno neusklajeno vodenje 
politike proste trgovine lahko vpliva na zmanjšanje domače proizvodnje. Ne glede na to, se 
mnoge majhne države uspešno razvijajo. Majhna država se mora poleg ugodnih izvoznih 
pogojev osredotočiti na pospeševanje izvoza proizvodov in storitev v specializiranih tržnih 
nišah. Praksa razvitega sveta kaže, da so majhne države na ta način razvile prilagodljivost do 
visoke stopnje učinkovitosti. Male države, ki sistematično izvajajo dolgoročno strategijo 
izboljševanja tehnoloških sposobnosti so uspešnejše od držav, ki taki politiki ne sledijo 
(Jaklič, 2002, str. 171). Mala država mora biti sposobna hitrega in učinkovitega prilagajanja 
mednarodnim razmeram. Kompleksnost novih tehnologij vse bolj narašča, za kar je potrebno 
veliko kapitala in stalno izboljševanje delovne sile. Zaradi takšnega razvoja so majhne države 
vse bolj soočene z dilemo določanja prioritet. Država mora hitro dojeti in izkoristiti 
priložnosti, za kar potrebuje pozitivno22 in selektivno gospodarsko politiko. Mednarodno 
povezovanje in internacionalizacija proizvodnje postaja tako vse bolj odločilnega pomena za 
majhne države. 
   Kuznets ugotavlja, da lahko majhne države kompenzirajo ekonomske pomanjkljivosti s 
prednostmi, ki izvirajo iz družbenih institucij (Senjur, 2002, str. 397). Majhne države lahko 
imajo gibljivejše, bolj prilagodljive in bolj inovativne družbene institucije, kar je sicer 
predpogoj uspešnega gospodarskega razvoja. Prednosti, ki so si jih razvite majhne države 
pridobile na podlagi svoje majhnosti izvirajo iz kakovostne delovne sile, prilagodljivosti 
družbenih institucij in večje usmerjenosti v mednarodno menjavo. 
 
 

4.4

                                                                                                                                                                                     

. GOSPODARSKA POLITIKA JAPONSKE IN »AZIJSKIH TIGROV«  
 
 
   Glede uspeha Japonske in »azijskih tigrov« obstaja cela vrsta teorij, ki so povezane 
predvsem z intervencionizmom njihovih vlad. Iz teh teorij je razvidno, da se tako visoka rast 

 
trimestni klasifikaciji proizvodov. 
22 Kitajski svet za razvoj zunanje trgovine – KSRZT predstavlja zanimiv primer državne podpore Tajvanu. 
KSRZT izvaja tržne raziskave v ZDA z natančnimi analizami uvoženih in ameriških proizvodov. Ko odkrijejo 
verjeten proizvod za izvoz na ameriški trg jih ponudijo uvoznikom in trgovcem na debelo. Če odziva na trgu ni, 
se zopet naredi analiza in na podlagi teh rezultatov dajejo predlogi tajvanskim proizvajalcem za izboljšanje 
proizvoda. 
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nebi zgodila, če bi bila gospodarstva prepuščena samo tržnim silam. Te države imajo zelo 
aktivne programe gospodarske politike. V nadaljevanju bom na kratko obdelala pomembnejše 
značilnosti gospodarskih politik teh držav po drugi svetovni vojni. 
 
 

4.4.1. Japonska 
 
  V petdesetih letih prejšnjega stoletja je Japonska razvojno lovila razvitejše države v dohodku 
na prebivalca, razvitosti gospodarstva in stopnji tehnološkega razvoja. Dvajset let kasneje je 
njeno gospodarstvo postalo vodilno v mnogih gospodarskih vejah. Na gospodarsko politiko 
na Japonskem se gleda kot na razvojno dopolnilo trgu, in ne kot na državni intervencionizem 
ali vmešavanje države v odločitve privatnih podjetij. Japonski pristop k gospodarski politiki 
priznava učinkovitost tržnega sistema kot osnovno gibalo gospodarske aktivnosti. Japonska ni 
nacionalizirala večjih privatnih podjetij, ki so bila v težavah in se manj neposredno vpletala v 
management privatnih podjetij; v nasprotju s prakso nekaterih razvitih zahodnih držav. 
  Japonska vlada je začela spodbujati evolucijo novih vej gospodarstva. Osredotočila se je na 
razvoj kapitalno in tehnološko intenzivne gospodarske sektorje v obdobju, ko so bile njene 
primerjalne prednosti - nizka cena delovne sile v nasprotju s takšno strategijo. Prepuščanje 
gospodarskega razvoja samo tržnim silam bi pomenilo počasnejši razvoj, zato ga je bilo 
potrebno usmerjati in spodbujati. Gospodarska politika je sredstvo za čimbolj gladko in hitro 
doseganje sprememb v nacionalni gospodarski strukturi. Japonska vlada dejansko ni izbirala 
zmagovalcev, ampak jih je pomagala ustvarjati. 
   Vladno usmerjanje aktivnosti podjetij ni namenjeno izogibanju tržnim silam, temveč 
pospeševanju strateškega planiranja znotraj podjetij: 

1. Prvi korak je oblikovanje dolgoročne vizije, ki določa sektorske načrte v 
svetovnem merilu.  

2. Drugi korak je pozicioniranje japonskih podjetij v širšem svetovnem okviru.  
3. Tretji korak je oblikovanje strategij individualnih podjetij na podlagi 

sektorskih strategij, ki temeljijo na mednarodni odličnosti.  
   Odbor za gospodarsko strukturo Ministrstva za mednarodno trgovino in gospodarstvo – 
MITI uporablja naslednja merila za pogajanje o investicijskih usmeritvah med medsebojno 
konkurenčnimi vertikalnimi uradi (Jaklič, 2002, str. 74): 

• Merilo mednarodne konkurenčnosti upošteva možnost tehnološkega napredka kot 
sredstva za dosego ugodnega konkurenčnega položaja. 

• Merilo učinkovitosti kapitala izbira sektorje, katerih proizvodi pridobivajo na 
podlagi ekonomije obsega in kjer se lahko izkoriščajo prednosti najnovejše 
tehnologije. 

• Merilo dohodkovne elastičnosti meri odzivnost povpraševanja po japonskem izvozu 
glede na svetovni realni dohodek. Zanimivi so tisti sektorji, kjer se pričakuje relativna 
visoka rast svetovnega trga.  

• Merilo zaposlenosti izbira sektorje, ki ima veliko dobaviteljev, kar nudi možnost 
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zaposlitve malih in srednje velikih podjetij.  
Primerjava obstoječe in prihodnje želene sektorske strukture nakazuje sektorje, ki bodo 
verjetno začeli strukturno zaostajati in sektorje, ki imajo možnost za rast. Posamezni sektorji 
in podjetja se lahko na podlagi teh informacij ustrezno prilagodijo pri čemer jim pomaga 
MITI. Vendar deluje MITI tudi na področju preseganja življenjskih ciklov proizvodov. 
Gospodarska politika lahko deluje proti logiki zorenja sektorjev s predhodnim 
predvidevanjem novih materialov in tehnologij. Vsak proizvod je predmet ponovne 
opredelitve, s čimer lahko sektorji ponovno oživijo s pomočjo inovacije materialov, procesov 
in proizvodov.  
   MITI-jeva Agencija za znanost in tehnologijo skrbi za pospeševanje razvoja splošne 
proizvodne tehnologije, podjetja pa razvijajo uporabo te tehnologije za specifične proizvode. 
MITI je z sodelujočimi podjetji ustanovil številne agencije za raziskovanje in razvoj za 
izpeljavo posameznih projektov, ki koordinirajo raziskovanje tehnologije za določeno 
proizvodnjo. Pri bazičnih raziskavah se lahko pridružijo tudi tuja podjetja. Visoko tehnološki 
sektorji gospodarstva prejemajo davčne spodbude in podporo za raziskovalno dejavnost.  
   
 

4.4.2. »Azijski tigri« 
 
   Analiza gospodarske politike »azijskih tigrov« se lahko izvaja samo v tesni zvezi z vladno 
politiko pri podpori gospodarstva. Nekateri avtorji so poskušali z določenimi napakami 
gospodarskih politik »azijskih tigrov« zasenčiti celoten neizpodbiten uspeh teh držav. Ne 
glede na to so selektivne in funkcionalne vladne intervencije imele vitalno vlogo pri 
gospodarskem in tehnološkem razvoju teh držav.  
   Vladne intervencije »azijskih tigrov« so imele pomembno vlogo pri mobilizaciji prihrankov, 
podpori izvozu in ustvarjanju usposobljene delovne sile. Poudarja se preudarna 
makroekonomska politika, investiranje v človeški kapital, izvozna orientacija in kakovost 
institucij. V Južni Koreji in Tajvanu je vlada obsežno podpirala določene sektorje, medtem, 
ko se je Singapur usmeril v privabljanje tujih direktnih investicij k prednostnim sektorjem. 
Tudi mnoge vlade v manj razvitih državah so poskušale usmerjati proces gospodarskega 
razvoja, vendar so bile manj uspešne vsaj na dolgi rok. Primer takšne politike je uvozno-
nadomestna v Latinski Ameriki in sub-saharski Afriki.  
   Južnokorejska vlada se je z aktivno gospodarsko politiko usmerila k visoko tehnološkim 
področjem. Raziskovalne institucije, ki jih ustanavlja vlada se osredotočajo na aplikativne 
raziskave za gospodarstvo. Tajvanska gospodarska organizacija se razlikuje od južnokorejske 
v tem, da je v Tajvanu veliko število majhnih in srednje velikih podjetij, medtem ko je v Južni 
Koreji majhno število velikih poslovnih skupin. Tajvanska vlada načrtno pospešuje 
oblikovanje grozdov teh podjetij in ustanavlja raziskovalne inštitute, ki pomagajo malim 
podjetjem pri tehnološkem razvoju.  
   Tipičen primer uspešnega državnega intervencionizma je Singapur. Ko je bil pod Singapur 
pod britansko oblastjo je bila gospodarska dejavnost prepuščena privatnim podjetjem. Po letu 
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1965, ko je Singapur postal neodvisen, je vlada vpeljala aktivnejšo gospodarsko politiko. 
Investicijska klima in poslovno okolje sta se izboljšala. Politika proste mednarodne trgovine 
je v glavnem prevladovala v celotnem obdobju. Zanimivo je, da je ekonomska politika 
vključevala pospešeno rast plač, inflacija je bila zelo nizka, realni BDP pa je rasel za več kot 
osem procentov v večini let. Vlada je spodbujala mehanizacijo, avtomatizacijo, uvajanje 
računalniške tehnologije in aktivno pospeševala nove investicije v sektorje z visoko dodano 
vrednostjo. Z politiko visokih plač v zgodnjih osemdesetih letih in visokim dvigom vrednosti 
valute se dotok tujih investicij v Singapur ni zmanjšal. Investicije so se usmerile proti 
kapitalno intenzivnim gospodarskim dejavnostim z visoko dodano vrednostjo, saj vlada 
subvencionira dodatno izobraževanje delavcev in podjetja, ki prinašajo v Singapur novo 
tehnologijo ali znanje. Singapur, kjer obstajajo močne vezi med gospodarstvom in 
znanstvenim raziskovanjem, želi postati proizvodni in raziskovalno-razvojni center širšega 
območja. Nacionalni svet za znanost in tehnologijo oblikuje in izvaja strategije za izboljšanje 
raziskovalno-razvojnih aktivnosti, usklajuje delo raziskovalnih institutov in ugotavlja potrebe 
po pravočasnem in ustreznem izobraževanju delovne sile.  
   Bistveno pri podpori sektorjev je, da so vlade »azijskih tigrov« vključile disciplino pri 
vzpodbudah, v smislu preverjanja uspešnosti podjetij in prenehanju podpiranja podjetij, ki 
niso dosegala ciljev. Poleg tega so vlade uspele z disciplino vzpodbujati podjetja, da bi 
postala mednarodno konkurenčna. Azijske vlade so uspele ustvariti mehanizem za 
koordinacijo investicij, presegle informacijske neučinkovitosti, dosegle ekonomijo obsega in 
širile znanje. Mnoge teorije poudarjajo sposobnost azijskih vlad za odkrivanje strateških 
gospodarskih vej, ki imajo visoke izvozne potenciale ali visoke eksternalije učenja. Izvoz 
predelovalne industrije v Koreji je rasel po stopnji 12,3 procentov, zato nekateri ekonomisti 
govorijo tudi o izvozno usmerjenem razvoju (Senjur, 2002, str. 576).  
 
 

4.5. GOSPODARSKA POLITIKA LATINSKOAMERIŠKIH DRŽAV 
   
 
   V povojnem obdobju je gospodarska politika latinskoameriških držav sledila uvozno 
nadomestni strategiji, ki naj bi državam omogočila visoko rast v sekundarnem sektorju. 
Podjetja so ščitile pred mednarodno konkurenco in niso spodbujale izvoza in izvozno 
usmerjenih tujih neposrednih investicij. Prav tako niso spodbujale raziskav in razvoja ter 
razvijale novih veščin za novo nastajajoče tehnologije. Čeprav so te države imele dobro 
podjetniško tradicijo in dobro izobrazbeno osnovo, njihova gospodarska strategija ni uspela 
razviti potrebnih zmogljivosti za gospodarski razvoj (Lall, 2003, str. 8).  
   Faza liberalizacije latinsko ameriških držav je potekala hitro in intenzivno. Ta je v Mehiki 
nastopila po finančni krizi leta 1982. Gospodarska politika Mehike je bila usmerjena na 
kratkoročne stabilizacijske cilje. Pasivna pa je bila pri tranziciji domačih podjetij za 
prilagajanje novim tržnim okoliščinam in pri integraciji gospodarstva na svetovne trge. 
»Program gospodarske politike in mednarodne trgovine« iz leta 1996 priznava večjo vlogo 
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vlade pri izgradnji konkurenčnosti gospodarstva in cilja na specifične sektorje ter skupine 
podjetij. Program je sestavljen iz veliko dobrih namer, vendar nima konkretnih predlogov in 
jasnih določil glede financiranja programov. Glavni vpliv na skromno gospodarsko rast 
mehiškega gospodarstva je imel sektor proizvodnje primarnih proizvodov, ki obsežno 
izkorišča statične primerjalne prednosti.  
   Brazilija ima dolgo tradicijo gospodarske politike. Ta politika je bila uspešna predvsem pri 
izgradnji dveh vodilnih gospodarskih panog, to sta potniška avtomobilska industrija in 
petrokemična industrija. Neuspeh pa je doživljala pri tranziciji zaščitenega gospodarstva za 
uspešen prehod v globaliziran mednarodni trg. Vlada se je od začetka osemdesetih let 
prejšnjega stoletja izogibala oblikovanju gospodarske politike zaradi finančnih omejitev in 
zaradi pomanjkanja zmogljivosti za planiranje in implementacijo gospodarske politike. Bila je 
mnenja, da je za gospodarski razvoj dovolj obstoj znanstvene in tehnološke infrastrukture. 
Znanstveni in tehnološki instituti ter podjetja se bodo sami od sebe povezovali in skupaj 
razvijali tehnologijo (Meyer-Stamer, 1995). V primerih strukturnih kriz se je zatekala k »ad 
hoc« ukrepom. Negativna stran »ad hoc« gospodarske politike je, da ustvarja občutek 
nestabilnosti in nepredvidljivosti. V takšnem okolju se podjetja ukvarjajo predvsem s 
prilagajanjem. Poskušajo ohranjati visoko likvidnost, nizke dolgove, vlagajo v kratkoročne 
investicije in se izogibajo dolgoročnim strategijam. Takšne okoliščine pa ne vodijo k 
dolgoročni konkurenčnosti. V devetdesetih letih se je začela resnejša tranzicija iz zaprtega v 
odprto gospodarstvo, kar je povzročilo povečano konkurenco med podjetji in preko uvoza 
(Meyer-Stamer, 1998, str. 45). 
   Značilnost vlade Paragvaja v primerjavi z ostalimi latinskoameriškimi državami je, da ni 
nikoli uvedla uvozno nadomestne strategije, niti politike za ustvarjanje konkurenčnih 
prednosti gospodarstva, vključno z izgradnjo osnovne fizične infrastrukture. Gospodarska 
struktura sestoji predvsem iz malih in srednje velikih podjetij, ki so proizvajala predvsem 
potrošniške dobrine za domači trg. Leta 1996 je bil delež industrije le 16 procentov BDP 
(Altenburg et al, 1998, str. 31), ne glede na to, da je makroekonomski okvir v tej državi 
relativno stabilen. Inflacija je nizka, imajo zmeren tuji dolg in davčne vzpodbude za 
investicije v gospodarstvo. Za Paragvaj je značilno, da se je razvijal na podlagi statičnih 
primerjalnih prednosti, ki jih ima pri proizvodnji kmetijskih izdelkov. 
 
 

4.6. PRIMERJAVA  GOSPODARSKIH POLITIK 
 
 
   Vzhodnoazijske države niso bile edine, ki so podprle rast in razvoj gospodarstva. Skoraj vse 
države, vključno z danes najbolj razvitimi, so uporabljale podobne strategije skozi stoletja. 
Vendar nekatere pri tem niso uspele, kot na primer latinskoameriške države. »Azijski tigri« so 
uporabljali drugačen pristop razvoja gospodarstva in kasneje ekonomske liberalizacije kot 
latinskoameriške države. Imeli so precej bolj strateški pristop. 
   Latinskoameriške države so slabo vodile makroekonomsko politiko, niso dovolj investirale 
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v izobraževanje na vseh ravneh, tehnološka politika ni uspela ustvariti vzpodbud za 
inovacijsko dejavnost podjetij in vlada je bila nedisciplinirana pri podpori podjetjem. Poleg 
tega so latinskoameriške države imele višji dohodek na prebivalca v primerjavi z »azijskimi 
tigri«, zato so potrebovale konkurenčne prednosti v bolj kompleksnih aktivnostih, da bi 
presegle prednosti nižjih stroškov »azijskih tigrov« (Lall, 2003, str. 14). BDP na prebivalca 
»azijskih tigrov« je bil leta 1960 v povprečju samo 64 procentov le-tega v latinskoameriških  
 
Tabela 4: Gospodarska rast* »azijskih tigrov« in latinskoameriških držav, 1960-2000 
 

 BDP  
na prebivalca 

Povprečna letna rast  
BDP na prebivalca v % 

 1960 2000 
1960-
1970 

1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

Latinska Amerika 
Argentina 7371 1099 2,29 1,38 -3,87 4,22 
Bolivija 2354 2722 0,60 2,01 -2,22 1,08 
Brazilija 2371 7185 4,23 5,67 -0,26 1,46 
Čile 3853 9920 2,19 1,22 1,28 4,79 
Kolumbija 2530 5380 2,23 3,11 1,35 0,87 
Kostarika 3476 5863 1,85 2,59 -0,94 1,75 
Dominikanska rep. 1695 5271 1,75 3,69 0,80 5,12 
Ekvador 2004 3467 1,35 6,16 -1,17 -0,85 
Salvador 3310 4435 2,24 0,05 -1,66 2,30 
Honduras 1700 2054 0,91 2,03 -0,25 -0,82 
Jamajka 2746 3692 3,43 -1,14 1,72 -1,05 
Mehika 3980 8766 3,28 3,27 -0,43 1,78 
Panama 2325 6066 4,98 3,35 -0,69 1,96 
Paragvaj 2425 4682 1,70 4,66 1,01 -0,58 
Urugvaj 5874 9613 0,43 2,70 -1,00 2,81 
Povprečje 3201 5348 2,12 2,72 -0,4 1.66 
»Azijski tigri« 
Hong Kong, Kitajska 3090 26703 7,45 6,59 5,04 2,48 
Južna Koreja 1495 15881 5,97 5,68 7,32 4,67 
Singapur 2161 27186 8,93 7,76 4,48 4,16 
Tajvan, Kitajska 1430 18718 6,68 7,44 6,27 5,36 
Povprečje 2044 22122 7,26 6,9 5,8 4,2 
ZDA 12273 33308 2,87 2,66 2,16 2,30 
Opombe:* BDP na prebivalca in povprečna letna rast BDP na prebivalca sta izračunana na podlagi »paritete 
kupne moči« leta 1996.  
 
Vir: Gregorio De Hose, Lee Jong-Wha, 2003, str. 39. 
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državah (glej Tabelo št. 4, str. 37) merjeno v pariteti kupne moči leta 1996. Od leta 1960 do 
2000 pa so »azijski tigri« povečali BDP za 982  procentov, medtem ko so latinskoameriške 
države v istem obdobju povečale BDP samo za 67 procentov. Leta 2000 so tako 
latinskoameriške države dosegale samo 24 procentni delež BDP-ja »azijskih tigrov«. »Azijski 
tigri« so v tem obdobju uspeli vzpostaviti stabilno makroekonomsko okolje z nizko inflacijo, 
preudarno fiskalno politiko, devizni tečaj za dvig izvozne konkurenčnosti, finančni razvoj s 
postopno liberalizacijo, zmanjšanje cenovnih nesorazmerij, visoke investicije v infrastrukturo, 
velik poudarek na izobraževanju in pridobivanju veščin ter izgradnjo močnih podpornih 
institucij zavezanih razvoju. Primerjava rezultatov razvojnih strategij med »azijskimi tigri« in 
latinskoameriškimi državami izraženih v letni rasti BDP na prebivalca v štirih desetletnih 
časovnih obdobjih od leta 1960 do leta 2000 kaže na nekajkrat višjo rast »azijskih tigrov« v 
vseh štirih obdobjih (glej Tabelo št. 4, str. 37). Nekatere latinskoameriške države so 
izkazovale celo padec BDP-ja v določenih časovnih obdobjih. 
   Poglavitne razlike intervencije držav »azijskih tigrov« v primerjavi z latinskoameriškimi 
državami so (Lall, 2003, str. 27): 

• Selektiven izbor določenih aktivnosti v določenem obdobju, namesto 
vsesplošnega spodbujanja gospodarskih aktivnosti in izbira aktivnosti ter funkcij, 
ki omogočajo obsežne tehnološke koristi in povezave. 

• Vzpodbujanje »zgodnjega vstopa« na svetovni trg in izvozom kot sredstvom 
discipline in nadzora nad birokrati in podjetji. 

• Prevzem vodilne vloge privatnih podjetij pri produktivnih aktivnostih in 
vključevanje javnih podjetij na tistih področjih, ki so kritična in kjer je previsok 
riziko. 

• Obsežno investiranje v izobraževanje, infrastrukturo in podporne institucije skupaj 
z usklajeno koordinacijo intervencij na blagovnem trgu. 

• Selektivno usmerjanje tujih neposrednih naložb za pomoč pri izgradnji lokalnih 
zmogljivosti (z omejevanjem naložb ali postavljanjem pogojev) in za vstop v 
dinamične visoko tehnološke vrednostne verige. 

   Ekonomska liberalizacija v latinskoameriških državah je bila precej hitrejša in bolj 
intenzivna kot pri »azijskih tigrih«, ni pa jo spremljala strategija za razvoj dinamičnih 
konkurenčnih prednosti gospodarstva. Gospodarstva »azijskih tigrov« so ohranjala visoko 
povprečno letno stopnjo izvoza in povečevala delež industrijskih proizvodov v celotnem 
izvozu. Iz Tabele št. 5 (str. 38) je razvidno, da so »azijski tigri« ohranili visoko stopnjo izvoza 
tudi obdobju svetovne gospodarske recesije v osemdesetih letih. Delež industrijskih 
proizvodov je  leta 1993 predstavljal večji del celotnega izvoza »azijskih tigrov«, medtem ko 
je v mnogih latinskoameriških državah izvoz primarnih proizvodov še vedno predstavljal več 
kot polovico njihovega celotnega izvoza. Neoliberalna predpostavka, da ekonomska 
liberalizacija »sama po sebi« vodi k pospeševanju rasti in konkurenčnosti gospodarstva se ni 
uresničila.   
   Dejstvo, da so med »azijskimi tigri« obstajale v nekaterih pogledih bistvene razlike, na 
primer v pomembnosti tujih investicij, državnim lastništvom nad podjetji in uvozno zaščito je 
dokaz zmogljivosti vladnih institucij za prilagoditev gospodarskih politik različnim 
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okoliščinam v katerih so se takrat nahajale posamezne države. Izrazita pragmatičnost pri 
prilagajanju politik razmeram pa je tista kakovost, ki izstopa v primerjavi z ostalimi državami, 
ki so prav tako dajale direktno podporo podjetjem in pri tem vztrajale ne glede na 
spreminjajoče se okoliščine. V Tabeli št. 6 (str. 40) so sistematično prikazane razlike med 
politikami latinskoameriških držav in uspešnih vzhodnoazijskih držav na različnih ravneh na 
podlagi koncepta sistemske konkurenčnosti v obdobju po drugi svetovni vojni. 
 
Tabela 5: Letna rast izvoza vzhodnoazijskih in latinskoameriških držav, 1965-1990, in 
delež izvoza industrijskih proizvodov, 1970 in 1993, v procentih 
 

Povprečna letna rast izvoza v % 
 

Celoten izvoz 
Industrijski proizvodi v 
deležu celotnega izvoza 

 1965-1980 1980-1990 1970 1993 
»Azijski tigri« 
Hong Kong, Kitajska 9,1 6,2 95 93 
Južna Koreja 27,2 12,8 76 93 
Singapur 4,7 8,6 30 80 
Latinskoameriške države 
Brazilija 9,3 4,0 14 60 
Čile 8,0 4,8 6 19 
Kolumbija 1,4 10,6 8 40 
Mehika 7,7 3,4 32 53 
Venezuela -9,5 1,8 2 14 
 
Vir: Cardoza, 1997, str. 9. 
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Tabela 6: Primerjava gospodarskega razvoja Latinskoameriških držav in uspešnih 
držav Vzhodne Azije na podlagi koncepta sistemske konkurenčnosti v obdobju po drugi 
svetovni vojni 
 
 Latinska Amerika Vzhodna Azija 

Meta- 
raven 

 

Uvozno-nadomesten gospodarski 
razvoj (ne kot zaščita »nezrele 
gospodarske dejavnosti«, ampak kot 
ločitev od svetovnega trga); brez 
konsenza o prioritetah gospodarskega 
razvoja zaradi prevelike moči ruralne 
oligarhije; ne vedno jasna razvojna 
usmeritev; nizka zmožnost učenja, 
prilagajanja in oblikovanja strategij. 

Izvozno-usmerjenen gospodarski 
razvoj; jasna razvojna zavezanost; 
zgodnje zemljiške reforme so oslabile 
moč ruralne oligarhije; visoka 
zmožnost učenja, prilagajanja in 
oblikovanja strategij. 

Makro- 
raven 

 

Nestabilna makroekonomska politika 
zaradi slabosti uvozno-nadomestne 
politike (odvisnost od surovin, izvoz 
kmetijskih izdelkov z visokimi 
fluktuacijami izvoznih cen) in 
kroničnih kriz plačilne bilance; visoka 
inflacija. 

Relativno stabilna makroekonomska 
politika; zanesljivo financiranje 
razvojnega procesa skozi dolgo 
obdobje, tudi zaradi visoke stopnje 
domačega varčevanja; sredi 1990-ih 
povečana nestabilnost zaradi tolerance 
do špekulativnega kapitala. 

Mezo- 
raven 

 

Začasno uspešna gospodarska politika 
je ustvarila proizvodne kapacitete, 
vendar redko konkurenčne 
gospodarske panoge; zaradi nizkega 
konkurenčnega pritiska nizko 
povpraševanje po storitvah mezo-
institucij (še posebej pri razvoju in 
širjenju tehnologije). 

Uspešna gospodarska politika; 
zaporednost pri izgradnji novih 
gospodarskih panog; visoko učinkovito 
izobraževanje, usposabljanje, 
tehnološka politika in izvozne 
vzpodbude so vodile k izgradnji 
kakovostnih mezo-institucij. 

Mikro- 
raven 

 

Nizka konkurenčnost podjetij, ki so 
bila visoko profitabilna v zaprtem 
gospodarstvu z nizko potrebo po 
inovativnosti;nestabilno 
makroekonomsko   okolje je vodilo k 
kratkoročni orientaciji in s tem 
zanemarjalo oblikovanje strategij. 

Stabilno makroekonomsko okolje in 
dobro usmerjene mezo-politike so 
vzpodbujale pojav podjetij, ki so 
tekmovala na domačem trgu, ne glede 
na uvozno zaščito, z ukrepi vlade pa so 
bila vzpodbujena k izvozu. 

 
Vir: Meyer-Stamer, 2003, str. 10. 
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4.7

                                                          

. GOSPODARSKA POLITIKA IN SLOVENIJA 
 
    
   V svetu ne poteka konkurenca samo med podjetji, ampak tudi med državami. Države, ne 
glede na stopnjo razvitosti vse bolj skrbijo za svojo konkurenčno sposobnost. Vlada Slovenije 
si je prizadevala predvsem za prilagajanje ekonomskemu sistemu, makroekonomskim 
pogojem in notranjemu trgu Evropske unije. Zanemarjala pa je razvoj svojih notranjih 
potencialov za uspešnejši gospodarski razvoj. Vlagala je predvsem v »preteklost«23 in manj v 
»prihodnost«24. Ugotovitve Poročila o razvoju (2002, str. 11) razkrivajo dva sklopa razvojnih 
slabosti v Sloveniji. Prvi se kaže v šibki povezanosti med znanstveno-raziskovalno, 
izobraževalno in gospodarsko sfero, drugi pa v počasnosti reform na področju trga dela in 
finančnih trgov, infrastrukture in javnega sektorja, vključno z državo. 
   Za Slovenijo je značilna nizka stopnja podjetniške aktivnosti. Število podjetij v poslovnem 
sektorju se je v obdobju 1999-2004 povečalo le za 2,6 procenta, medtem ko se je v EU-1625 v 
povprečju povečalo za 5,4 procenta. Indeks smrtnosti nastajajočih podjetij leta 2004 je bil 2,7 
procenta. Med članicami EU so leta 2005 višjo vrednost smrtnosti izkazovale le Francija, 
Grčija in Belgija (Poročilo o razvoju, 2006, str. 20). Pri spodbujanju podjetništva sta v 
Sloveniji šibka predvsem dostopnost do alternativnih virov financiranja in regulatorno okolje 
za poslovanje podjetij. Zelo nizke so naložbe neformalnih investitorjev in tveganega kapitala, 
ki sta po mednarodni primerjavi v Sloveniji zanemarljiva. 
   Rast produktivnosti je rezultat obsega in ustrezne strukture investicij ne samo v fizični 
kapital, temveč tudi v človeški in socialni kapital. Rast produktivnosti je v Sloveniji višja kot 
v ostalih večjih razvitih državah, vendar predvsem na račun odpuščanja presežnih delavcev v 
prvih letih tranzicije. Do leta 2000 se rast produktivnosti ni zmanjšala, čeprav  se je od leta 
1998 število zaposlenih povečevalo. Po zadnjih revidiranih podatkih statistike nacionalnih 
računov je v obdobju 1995–2000 produktivnost dela v Sloveniji26 naraščala v povprečju po 
stopnji 4,8 procentov letno (glej Sliko št. 3, str. 42). Ne glede na to, produktivnost dela še 
vedno ostaja nizka zaradi neugodne gospodarske strukture z visokim deležem predelovalnih 
dejavnosti. Rast produktivnosti dela se po relativno visoki rasti v devetdesetih letih umirja. Od 
leta 2001 dalje rast produktivnosti ciklično niha. V letu 2004 je bila produktivnost dela v 
Sloveniji v tekočih cenah na ravni 50,1 procentov od povprečja EU-15, po kupni moči pa 75,7 
procentov (glej Tabelo št. 7, str. 42). V Sloveniji se delež in produktivnost storitvenega 
sektorja, ki v mnogih razvitih gospodarstvih ustvarja največji delež dodane vrednosti, 
postopno povečuje, vendar še vedno precej zaostaja za povprečjem EU. Poleg neposrednega 
 
 

 
23 Vlaganje v preteklost je vlaganje v preživete ali okolju neustrezne proizvodnje z nizko dodano vrednostjo. 
24 Vlaganje v prihodnost je vlaganje v proizvodnje z visoko dodano vrednostjo, perspektivne programe, 
človeške, tehnološke in inovacijske potenciale. 
25 Poljska, Irska, Združeno Kraljestvo, Francija, Grčija, Danska, Španija, Nizozemska, Nemčija, Finska, Italija, 
Madžarska, Portugalska, Švedska, Belgija in Slovenija. 
26 Produktivnost dela je izražena kot bruto domači proizvod na delovno aktivnega po metodologiji nacionalnih 
računov. 
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Slika 3: Rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega, v EUR, stalne cene 1995) v 
obdobju 1995-2004, v članicah EU 
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Opomba: Preračun za Malto je za obdobje 1998–2004. 
 
Vir: Key indicators on EU policy - Economy and Finance - National Accounts (Eurostat) (2005); 
preračuni UMAR, (Poročilo o razvoju, 2006, Analitična priloga, str. 20). 
 
vpliva imajo storitve tudi posredni vpliv na konkurenčnost in učinkovitost preko vmesne 
porabe v proizvodnji proizvodov in drugih storitev.  
 
Tabela 7: Produktivnost dela* v Sloveniji in v EU, v obdobju 1996-2004, EU-25=100 
 

1996 2000 2001 2002 2003 2004
EU - 25 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
EU - 15 108,4 107,6 107,1 106,8 106,8 106,8
EU - 10 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Slovenija 63,4* 70,2 71,6 71,4 72,9 75,7  
Opombe: *BDP po kupni moči na zaposlenega 
 
Vir: Key indicators on EU policy - Economy and Finance - National Accounts (Eurostat) (2005), 
(Poročilo o razvoju, 2006, Analitična priloga,  str. 20). 
 
   Vrsta študij in analiz Evropske komisije in OECD obravnava naložbe v znanje, 
raziskovalno-razvojno dejavnost, inoviranje in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo kot 
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temeljni vzvod za povečanje učinkovitosti in krepitev dolgoročne konkurenčnosti držav. 
Slovenija kaže zaostajanje pri naložbah v terciarno izobraževanje, razvojno-raziskovalno 
dejavnost in programsko opremo za povprečjem EU-15. V letu 2002 je bil v Sloveniji delež 
 
Slika 4: Investicije v znanje v letu 2002, delež v BDP, v % 
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so odšteti izdatki za RR v terciarnem izobraževanju, ker so ti že vključeni v podatek o deležu izdatkov za RR. 
 
Vir: OECD, Science, technology and Industry Scoreboard 2005; SURS Statistični letopis 2005, 
Statistične informacije št. 149/2005, Prva statistična objava št. 74/2005 (Poročilo o razvoju, Analitična 
priloga, 2006, str. 45).  
 
naložb v znanje27 3, v EU-15 pa 3,8 procentov BDP. V državah OECD so investicije v znanje 
obsegale 5,2 procenta BDP (glej Sliko št. 4). Slovenija tudi precej zaostaja za večino razvitih 
evropskih držav pri naložbah v terciarno izobraževanje na študenta v                       
primerjavi z BDP na prebivalca v EUR SKM28. Ta kazalnik upošteva raven gospodarske 
razvitosti države. Delež izdatkov v terciarno izobraževanje na študenta je v letu 2002 v  
 

                                                           
27 V skladu z definicijo OECD obsegajo investicije v znanje: izdatke za raziskave in razvoj, izdatke za terciarno 
izobraževanje (javne in zasebne) in investicije v programsko opremo (software). 
28 Standard kupne moči – SKM (angl. Purchasing Power Standard - PPS). Pri SKM je EUR osnova za preračun. 
Podatki iz nacionalnih valut so najprej preračunani v EUR, potem so iz EUR s posebnimi pretvorniki 
preračunani v standarde kupne moči SKM – to je v skupno fiktivno valuto, ki omogoča primerjave ekonomskih 
agregatov upoštevaje razlike v ravni cen med državami. 
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Sloveniji obsegal 38,2 procentov BDP na prebivalca, kar je pa nekoliko več kot v EU-25 – 
37,1 procenta (glej Sliko št. 5). 
 
Slika 5: Izdatki za izobraževalne ustanove na študenta terciarnega izobraževanja v letu 
2002, v primerjavi z BDP na prebivalca v EUR SKM 
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Opombe: Kratice držav: AT – Avstrija, BE – Belgija, CZ – Češka, CY – Ciper, DK – Danska, DE – Nemčija, ES 
– Španija, EE – Estonija, GR – Grčija, FR – Francija, FI – Finska, HU – Madžarska, IT – Italija, IE – Irska, LU 
– Luksemburg, LT – Litva, LV – Latvija, NL – Nizozemska, MT – Malta, PL – Poljska, PT – Portugalska, SE – 
Švedska, SI – Slovenija, SK – Slovaška, UK – Združeno kraljestvo. 
 
Vir: Population and social condition - Eurostat (2005), (Poročilo razvoju, Analitična priloga, 2006, str. 
57).  
  
   Na področju vlaganj v raziskave, tehnološki razvoj in inovativnost se kažejo naslednje 
pomanjkljivosti (Poročilo o razvoju, 2002, str. 63): 

• nezadosten prenos znanja med raziskovalno-razvojno sfero in gospodarstvom ter 
posledično premajhen delež podjetij, ki uvajajo inovacije, 

• vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela bolj poudarja objavljane v 
znanstvenih revijah, kot sodelovanje z gospodarstvom, zato Slovenija za razvitimi 
državami precej bolj zaostaja glede relativnega števila patentov kot glede števila 
objav v znanstvenih revijah, 

• večja usmerjenost v temeljne raziskave, namesto v razvojne, 
• premajhna učinkovitost obstoječih mehanizmov za prenos znanja med 

raziskovalnim sektorjem in gospodarstvom, 
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• nerazvitost mehanizmov za financiranje podjetništva in inovacij in 
• nespodbudno okolje za razvoj podjetništva, npr. birokratski postopki. 

Mednarodne primerjave kažejo, da je Slovenija po številu raziskovalcev na tisoč aktivnih 
 
Slika 6: Število raziskovalcev, izraženo v ekvivalentu polne zaposlitve (FTE), na 1.000 
aktivnih prebivalcev v Sloveniji in drugih državah članicah EU-25 
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Opombe:*Luksemburg in Malta nista upoštevana v povprečju EU-25,**prva ocena SURS za leto 2004. 
 
Vir: Towards a European Research Area. Science, Technology and Innovation. Key Figures 2005. 
European Communities, 2005, SURS (Poročilo o razvoju, Analitična priloga, 2006, str. 63).  
 
prebivalcev zaostaja za razvitimi evropskimi državami. Leta 2004 je bilo v Sloveniji 5 
procentov raziskovalcev na tisoč aktivnih prebivalcev, v EU-25 pa leta 2003 5,4 procentov 
(glej Sliko št. 6). Vendar v Sloveniji ni toliko problematično število raziskovalcev, temveč 
stopnja povezovanja in sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalno-razvojno sfero ter 
med raziskovalnimi ustanovami samimi. V Sloveniji obstaja problem prevelike naklonjenosti 
temeljnim raziskavam in hkratne podcenjenosti aplikativnega raziskovanja (glej Tabelo št. 8, 
str. 46), kar ima svoje temelje v samem sistemu financiranja in ovrednotenja razvojno 
raziskovalnega dela - RRD. Leta 1996 je bilo za temeljne raziskave namenjeno 55,2 procenta 
proračunskih sredstev namenjenih za RRD, leta 2003 pa so se ta sredstva zvišala na 69,5 
procentov. Sredstva za aplikativne raziskave so se v istem obdobju zmanjšala iz 29,6 na 28 
procentov, sredstva za eksperimentalni razvoj pa celo iz 15,3 na 2,5 procenta. Raziskovalno 
razvojna sfera ni zainteresirana in spodbujena k prodajanju in prenosu svojega znanja 
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podjetniškemu sektorju. Kriterij za ovrednotenje razvojno raziskovalnega dela je premočno 
usmerjen na bibliografska merila kot je na primer indeks znanstvenega citiranja. Sodelovanje 
z gospodarstvom daje malo priznanja ali pa sploh ne za uspešno RRD.  
 
Tabela 8: Struktura državnih proračunskih sredstev v Sloveniji za RRD v procentih v 
letih 1996 in 2003 
 
Proračunska sredstva za RRD v % 1996 2003 
Temeljne raziskave 55,2 69,5 
Aplikativne raziskave 29,6 28,0 
Eksperimentalni razvoj 15,3 2,5 
 
Vir: Poročilo o razvoju, Analitična priloga, 2006, str. 62. 
 
   Po indeksu inovativne sposobnosti, ki ga izdaja Svetovni ekonomski forum je bila Slovenija 
prvič ocenjena med leti 2001 in 2002. Po inovativni sposobnosti je bila Slovenija med 75 
državami rangirana na 31. mestu (glej Tabelo št. 9). Najboljše se je odrezala pri deležu 
znanstvenikov in inženirjev, močno pa zaostaja na področju inovacijskih grozdov. Središčni 
 
Tabela 9: Indeks inovativne zmogljivosti po državah v letu 2000 (rang od 1 do 75) 
 

Inovativna Delež Inovacijska Klastersko

Država sposobnost znanstvenikov politika inovacijsko
in inženirjev okolje

ZDA 1 6 1 1

Finska 2 7 4 2

Nemčija 3 11 7 4

Združeno kraljestvo 4 18 13 3

Švica 5 13 15 5

Izrael 11 19 14 15

Avstrija 17 29 8 11

Češka republika 26 36 26 29

Slovenija 31 20 32 50
Grčija 42 39 33 60
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Vir: Global Competitiveness Report 2001-2002, (Senjur, 2002, str. 369). 
 
inovatorji (angl. core innovators) so tiste države, ki so v letu 2000 registrirale več kot 15 
patentov na milijon prebivalcev na patentnem uradu v ZDA. Slovenija se je uvrstila na 25. 
mesto z 8 registriranih patentov na milijon prebivalcev takoj za Hongkongom, ki jih je imel 
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26,3. ZDA so v tem letu registrirale 308,7 patentov (Senjur, 2002, str. 369). Pri izkoriščanju 
inovacijskih potencialov je v Sloveniji opazen nizek delež podjetij, ki inovirajo, šibko trženje 
novih proizvodov in storitev, nezadostno sodelovanje med podjetji in raziskovalnim 
sektorjem, majhno število patentov, relativno upadanje števila diplomantov naravoslovnih in 
tehničnih ved ter nezadostna vlaganja v informacijsko-komunikacijske tehnologije. Če se želi 
Slovenija tehnološko razvijati, morajo biti prednostni ukrepi gospodarske politike usmerjeni v 
odpravljanje takšnih pomanjkljivosti. Ker je finančni sistem še precej nerazvit v smislu 
spodbujanja inovativnosti kot so npr. skladi tveganega kapitala in investicijsko bančništvo, bi 
morala država še toliko bolj razvijati podporne dejavnosti za spodbujanje inovativnosti in 
tehnološki razvoj.  
   Mednarodna primerjava razkriva, da je faktorska struktura slovenskega blagovnega izvoza v 
korist tehnološko intenzivnih proizvodov precej nižja, ne samo v primerjavi z bolj razvitimi 
državami EU, temveč tudi v primerjavi z nekaterimi novimi članicami EU. Slovenija je po 
metodologiji UNCTAD, ki temelji na trimestni klasifikaciji proizvodov v letu 2004 dosegla 
17,5 procentov izvoza visoko tehnološko intenzivnih izdelkov v strukturi blagovnega izvoza, 
povprečje EU-25 pa je 23,2 procenta. Po metodologiji Evropske komisije, ki temelji na 
petmestni klasifikaciji je bil delež izvoza visoko tehnoloških proizvodov samo 5,8 procentov, 
povprečje EU-25 pa 17,8 procentov (glej Sliko št. 7, str. 48). Slovenija je povečevala 
produktivnost predvsem z zniževanjem stroškov dela na enoto proizvoda v obstoječih 
proizvodnih programih, zaostaja pa v uvajanju novih proizvodnih programov, ki zahtevajo 
nove investicije in tehnološke rešitve (Poročilo o razvoju, 2006, str. 19). Tudi na področju 
storitvenega sektorja je konkurenčnost Slovenije na tujih trgih nizka. Razlogi so v nezadostni 
konkurenci, slabi specializaciji v nekaterih storitvah, šibki inovativnosti, neustrezni 
usposobljenosti, pomanjkanju posebnih znanj in kompetenc, potrebnih pri razvoju in trženju, 
nezadostni prilagojenosti ponudbe storitev kupcem in omejeni internacionalizaciji storitvenih 
podjetij (Poročilo o razvoju, 2006, str. 25). 
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Slika 7: Struktura blagovnega izvoza v EU-25 v letu 2004 po primarnem izvoznem 
dejavniku 
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Vir: International Trade Statistics by Reporter (2005). General Trade Data by Country and Product 
Group. International Trade Centre, UNCTAD/WTO. Classification of world merchandise exports: 
Trade and Development Report 2002, Annex 1 to chapter III, Report by the secretariat of United 
Nations Conference on Trade and Development; lastni preračuni (Poročilo o razvoju, Analitična 
priloga, 2006, str. 26). 
 
   Na nizko konkurenčnost Slovenije kažejo tudi nizke vhodne neposredne tuje naložbe. 
Uspešnost neke države v pritegovanju neposrednih tujih investicij - NTI merimo s tem, kako 
uspešno izkorišča svoje potenciale za pritegovanje. To uspešnost razberemo iz primerjave 
med indeksom potenciala za pritegovanje NTI in indeksom dejanske uspešnosti njihovega 
pritegovanja29. Uspešnost Slovenije pri pritegovanju NTI bistveno zaostaja za njenimi 
potenciali na tem področju. Iz Tabele št. 10 (str. 49) je razvidno, da ima Slovenija zelo nizko 
stopnjo izhodnih vrednosti neposrednih tujih investicij v primerjavi z BDP v procentih v EU-
25. V letu 2004 so imele nižjega samo Grčija, Italija in Nemčija. V letu 2004 se je Slovenija 
med 140. državami po indeksu potenciala za pritegovanje tujih investicij sicer uvrstila na 
visoko 28. mesto, po dejanski uspešnosti pritegovanja pa na precej nižje 60. mesto. Če ne bi 
                                                           
29 Definicija obeh indeksov po UNCTAD-u, 2004. 
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bilo enkratnih visokih prilivov NTI v letu 2002, ki se upoštevajo v izračunu, bi bila uvrstitev 
Slovenije po dejanski uspešnosti še slabša. To kaže na slabo investicijsko klimo in nizko  
 
Tabela 10: Stanje vhodnih in izhodnih neposrednih tujih investicij v primerjavi z BDP v 
% 
 

1995 2000 2004 1995 2000 2004
Svet 10,2 18,3 21,7 10,0 19,7 24,0
EU-15 / EU-25 * 13,2 26,4 31,7 15,0 37,0 40,9
Avstrija 7,4 16,0 21,6 5,0 13,0 23,3
Belgija n.p. n.p. 73,5 n.p. n.p. 70,6
Belgija in Luksemburg 38,3 78,8 n.p. 27,4 72,5 n.p.
Ciper 14,5 33,0 52,7 2,4 6,4 17,4
Češka 14,1 38,9 52,7 0,7 1,3 2,9
Danska 13,2 46,4 40,5 13,7 46,1 41,1
Estonija 19,3 51,4 85,1 5,0 5,0 12,5
Finska 6,5 20,2 30,1 11,5 43,5 43,5
Francija 12,3 19,9 26,5 13,1 34,0 38,1
Grčija 9,3 12,4 13,2 2,6 5,4 6,4
Irska 60,2 134,1 126,3 19,9 29,5 52,9
Italija 5,8 11,3 13,1 8,8 16,8 16,7
Latvija 13,9 29,1 32,9 5,2 3,4 1,7
Litva 5,7 20,9 28,8 0,0 0,3 1,9
Luksemburg n.p. n.p. 575,5 n.p. n.p. 555,3
Madžarska 25,3 49,0 60,7 0,6 2,7 4,5
Malta 17,3 67,1 66,0 1,0 5,7 6,7
Nemčija 7,8 14,5 12,9 10,5 29,0 30,8
Nizozemska 28,0 65,8 74,2 41,6 82,4 94,4
Poljska 5,8 20,9 25,4 0,4 0,6 1,1
Portugalska 17,1 27,0 39,0 3,0 16,2 27,2
Slovaška 4,2 18,4 35,3 0,4 1,6 1,5
Slovenija 9,5 15,1 21,2 2,6 4,0 8,5
Španija 18,7 27,6 34,9 6,2 29,6 33,5
Švedska 12,5 39,2 47,0 29,5 51,4 58,9
Združeno kraljestvo 17,6 30,5 36,3 26,9 62,4 64,8

Vhodne NTI Izhodne NTI

 
Opombe: * EU-15 za 1995 in EU-25 za 2000 
 
Viri: (i) Za EU: UNCTAD World Investment Report 2004. (2004). New York and Geneva: United 
Nations; (ii) Za Slovenijo Banka Slovenije. Bilten (1995-2005). Ljubljana: Banka Slovenije, različne 
številke in letniki (Poročilo o razvoju, Analitična priloga, 2006, str. 32).  
 
uspešnost politike v Sloveniji pri pridobivanju NTI. Precej boljša je Slovenija pri indeksu 
uspešnosti investiranja v tujini, ko je bila leta 2004 na 28. mestu, leta 2000 pa šele na 61. 
mestu. Slednje kaže vse bolj intenzivno internacionalizacijo slovenskih podjetij z 
investiranjem v tujini (Poročilo o razvoju, Analitična priloga, 2006, str 31). 
   S spodbujanjem nastajanja novih, predvsem visoko tehnoloških in na znanju temelječih, 
storitvenih in proizvodnih podjetij in njihove rasti, bi se lahko postopno nadomestila stara, 
nizko tehnološko intenzivna gospodarska dejavnost. Selektivno bi bilo potrebno spodbuditi 
priliv neposrednih tujih naložb v sektorjih z visoko produktivnostjo dela. Z rastočim 
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dohodkom na osebo bi se hkrati povečevalo povpraševanje po storitvah in s tem zaposlenost v 
terciarnem sektorju. Problem pa je tudi slabo razvit finančni sektor, ki nima dovolj ustreznih 
finančnih aranžmajev za bolj dinamičen razvoj podjetništva. 
 
 

5. INSTITUCIONALNA UČINKOVITOST DRŽAV 
 
 
   Institucionalni okvir ne oblikuje samo gospodarske politike, ampak tudi določa njeno 
uspešnost. Vse več empiričnih raziskav se ukvarja z različnimi kazalci kakovosti institucij, 
osebnih svoboščin in zakonskega okvirja, ki vplivajo na gospodarski razvoj. S 
kompleksnostjo sodobne tehnologije, ki je vse bolj tehnološko inovativna, povezana z velikim 
številom dobaviteljev, virov financiranja itd. postaja proizvodni proces vse bolj 
»institucionalno kakovostno intenziven« (angl. institutional-quality-intensive). Pomembnost 
razvitih institucij in pogodbenega prava za razvoj je prav tako kot na drugih področjih družbe 
pomembna tudi v gospodarstvu ter predstavlja input v proizvodnjo (Grigorian, Martinez, 
2000, str. 6).  
   Kazalci kakovosti institucij, ki jih objavlja Political Risk Services – PRS v mesečni 
publikaciji International Country Risk Guide so: 

1. Vladno nepriznavanje pogodb je kazalec, ki predstavlja riziko 
modifikacije pogodb v smislu nepriznavanja, zavlačevanja izvršbe ali 
zmanjšanja pravic. 

2. Riziko razlastitve predstavlja riziko zaplembe ali nacionalizacije imetja. 
3. Korupcija povečuje transakcijske stroške podjetij. 
4. Pravna država kot kazalec meri kakovost političnih institucij in moč 

pravosodnega sistema.  
5. Kakovost birokracije tako kot korupcija predstavlja riziko povečanja 

transakcijskih stroškov.  
V Tabeli št. 11 je prikazana lestvica vrednosti posameznih kazalcev, kjer nižje (višje)  
 
Tabela 11: Kazalci kakovosti institucij po PRS 
 
Kazalec Lestvica Oznaka 
Vladno priznavanje pogodb 0-10 PRS1 
Riziko razlastitve 0-10 PRS2 
Korupcija 0-6 PRS3 
Pravna država 0-6 PRS4 
Kakovost birokracije 0-6 PRS5 
 
Vir: Grigorian, Martinez, 2000, str. 7. 
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vrednosti pomenijo slabšo (boljšo) kakovost institucije. 
 
 

5.1. INSTITUCIONALNA KONKURENČNOST 
 
 
      Gospodarstva, ki so dosegala visoko rast niso bila prepuščena naključjem, temveč načrtni 
in usklajeni gospodarski politiki, ki je preusmerila tehnološke značilnosti gospodarstva nizke 
rasti v tehnološke značilnosti gospodarstva visoke rasti. Za kakovostno izvajanje gospodarske 
politike so se v sedaj razvitih državah razvijale številne institucije. To je v nasprotju z 
neoklasičnim prepričanjem, da so institucije in z njimi povezana pravila pogosto nezdružljiva 
s konkurenco in tržnim mehanizmom.  
   Sposobnost organiziranja družbe za doseganje gospodarskih in širših družbenih ciljev 
določa njene zmogljivosti za razvoj dolgoročnih dinamičnih konkurenčnih prednosti. 
Institucije zrcalijo in oblikujejo kulturo. Institucionalne zmožnosti neke države v danem 
trenutku so bile oblikovane v nekem preteklem obdobju in so rezultat človekovega delovanja. 
Institucije združujejo preference posameznikov, oblikujejo vrednote posameznikov, vplivajo 
na opredeljevanje interesov in njihovo nadaljnje razvijanje. Da bi se institucije lahko 
spremenile je potrebno najprej spremeniti osnovno institucionalno ureditev. Nove oblike 
oziroma smeri družbenega delovanja brez institucionalnih sprememb bodo postopno opuščene 
ali predelane v skladu z obstoječimi institucionalnimi omejitvami. Tudi trg in konkurenca sta 
družbeni instituciji in sta rezultat človekovega delovanja. Pod različnimi institucionalnimi 
pogoji se v različnih obdobjih pojavljata v različnih oblikah. Državne institucije skrbijo za 
oblikovanje družbeno zaželene učinkovite konkurence. To uresničujejo z vzpostavljanjem in 
uveljavljanjem ustreznih pravil ter s spremljanjem in nadzorom učinkov ravnanja akterjev na 
trgu. Ob liberalizaciji pa je ponekod trg kot institucijo potrebno šele omogočiti. 
   Nove tehnologije spreminjajo strukturo institucij in institucionalnih politik, ki so potrebne 
za konkurenčnost države. Uspešne države oblikujejo strategije, ki vzpodbujajo in usposabljajo 
podjetja za stalen razvoj in vzdrževanje konkurenčnih prednosti, za izboljševanje njihove 
produktivnosti in za uspešno udeležbo na mednarodnih trgih (Tolentino, 
[URL:http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/mondev/publ/unpub3.htm.]). 
Potrebne so na primer nove podporne agencije za standardizacijo, kakovost, metrologijo, 
raziskave in razvoj, politika razvoja malih in srednje velikih podjetij, napredna informacijska 
in telekomunikacijska struktura. Potrebno je razvijati nova znanja in veščine, ki so potrebne 
za obvladovanje tehničnih sprememb, nova pravila in zakone. Potrebne so agencije za 
spodbujanje razvoja konkurenčnih sposobnosti podjetij, za prost pretok znanja znotraj in 
zunaj meja države. Prav tako je potrebno tudi ublažiti vpliv novih tehnologij na upadajoče 
gospodarske panoge in na zapostavljene skupine itd. Obvladovanje takšnih sprememb je 
zahtevno tudi za razvite države, zato tudi mnoge razvite države razvijajo konkurenčne 
strategije. 
   Politična izbira je pogosto odgovorna za institucionalno neučinkovitost, kar so ugotavljali že 
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Marx (1872), avstrijska šola (von Mises, 1949 in Hayek, 1960), institucionalni ekonomisti 
(Olson, 1965 in 1982 in North, 1990), teoretiki javne izbire Buchanan in Tullock (1962), itd. 
(Djankov et al., 2003, str. 28). Generali, diktatorji, prevladujoči družbeni razredi, 
demokratične večine in privilegirane interesne skupine pogosto izbirajo institucije, ki jim 
bodo utrdile moč, da bodo lahko pridobivali politične in ekonomske rente. Politični proces pa 
lahko tudi premakne družbo k večji institucionalni učinkovitosti. To se običajno dogaja v 
primerih (Djankov et al., 2003, str. 29): 

• ko nekatere institucije postopno postajajo bolj učinkovite, če se soočajo z novimi 
okoliščinami; 

• če se vlade zapletejo z interesnimi skupinami, ki so naklonjene učinkovitosti; 
• tudi, če posamezne interesne skupine ovirajo spremembe, »Coasov teorem«30 

pogosto vodi k učinkoviti institucionalni izbiri; 
• ko se ob volitvah pojavijo takšne spremembe, ki lahko vodijo k učinkovitim 

institucijam. 
   Značilnost obstoječih institucij je, da se skušajo ohranjati pri življenju, čeprav so se razmere 
spremenile. Dodatno lahko na fleksibilnost institucij vplivajo naslednji elementi (Senjur, 
1993, str. 345): 

• stopnja zaščite z zakonodajo ali celo z ustavo, 
• hitra rast javne porabe, 
• socialni programi, 
• različni zaščitni predpisi in 
• prizadevanja države, da zmanjša socialne posledice strukturnih in razvojnih 

sprememb teko, da ohranja obstoječe neučinkovite proizvodne aktivnosti in 
zaposlitve. 

Zaradi tega se zmanjšuje institucionalna fleksibilnost gospodarstva, ker ima lahko negativne 
posledice na spodbude za delo, podjetništvo, varčevanje in investiranje. Prav tako tudi 
nestabilno gospodarstvo z neurejeno zakonodajo, ki ne ščiti upnikov in ne sankcionira 
poslovnih pogodb, vnaša veliko negotovost v gospodarstvo. Investicije so po svoji naravi 
tvegane tudi v stabilnem gospodarstvu. Če pa je gospodarstvo kot celota nestabilno oziroma 
institucionalno neurejeno je tveganje toliko večje.  
 
 

5.2

                                                          

. INSTITUCIONALNA UČINKOVITOST JAPONSKE IN »AZIJSKIH TIGROV« 
 
 
   Pred gospodarskim uspehom »azijskih tigrov« je vsaka od teh držav imela različne začetne 
pogoje in institucionalne ureditve. Vsaka država je šla po različni poti in uspeh je bil 
kombinacija več faktorjev. Na Japonskem in Južni Koreji je uničenje po drugi svetovni 

 
30 »Coasov teorem« govori o tem, da se zunanji učinki vedno vključijo v izračune med seboj povezanih strank, 
če so pravice natančno določene in se z njimi lahko trguje. 
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ustvarilo občutek nujnosti za ponovno izgradnjo nacionalnega ponosa ter s tem interes za 
žrtvovanje pri tekoči porabi za boljšo prihodnost. Obe državi, vključno z Tajvanom sta bile 
deležne obsežne pomoči s strani ZDA, vključno z prostim dostopom na njihov trg in 
tehnologijo. Usmeritev k izvozni orientaciji v začetku šestdesetih let v teh državah je bila 
delno vzpodbujena tudi zaradi zmanjšanja pomoči s strani ZDA.  
   Nekatere teorije pri razlagi gospodarskega uspeha teh držav temeljijo na političnih faktorjih, 
kot je na primer zunanja grožnja, ki je opravičevala močno državo z močnim interesom za 
razvoj. Južna Koreja je bila pod grožnjo invazije s strani Severne Koreje, Tajvan pa s strani 
matične Kitajske. V Singapurju pa je po osamosvojitvi od Malezije leta 1967, nastala močna 
strateška motivacija za privabljanje tujih neposrednih naložb. Tuje neposredne naložbe naj bi 
predstavljale tujo moč, ki ji zagotavlja preživetje. 
   Zanimiva je teorija pomanjkanja naravnih virov, ki lahko dodatno vpliva na gospodarski 
uspeh. Štirje »azijski tigri« so v primerjavi z Malezijo, Indonezijo in Tajsko revni z naravnimi 
viri, vendar gospodarsko uspešnejši. Pomanjkanje naravnih virov lahko vpliva na premik k 
izvozni orientaciji države (Hernandez, 2004, str. 13). 
 
 

5.2.1. Japonska 
 
   Japonsko Ministrstvo za mednarodno trgovino in gospodarstvo – MITI oblikuje plane, ki jih 
prostovoljno sprejemajo privatna podjetja, njihova izvršitev pa temelji na sodelovanju 
celotnega gospodarstva. Pri oblikovanju politike deluje Svet za gospodarsko strukturo, ki ga 
sestavljajo predstavniki vlade, gospodarstva, delavcev, univerz in potrošnikov. Ta institucija 
oblikuje vizijo prihodnosti, ki je rezultat posvetovanja. Vizija je objavljena in je predmet 
širših javnih razprav, s katerimi gradijo soglasje glede gospodarske strukture med vsemi 
segmenti družbe. Vizija le nakazuje, kaj je zaželeno, odločitve pa so prepuščene podjetjem. 
Podjetja dobivajo koristne, prave in pravočasne informacije za dolgoročno strateško 
planiranje. Ne glede na to, da vsa podjetja niso upoštevala teh informacij, so to bile zelo 
uporabne informacije, ki so uspešno strateško usmerjale japonsko gospodarstvo. MITI vsako 
leto zaposli 25 do 30 »najboljših od najbistrejših« Japoncev. Iz visoke kakovosti njegovih 
višjih državnih uradnikov in racionalne ter učinkovite organizacije izhaja moč MITI-ja, ki 
deluje v učinkovitem gospodarskem in političnem sistemu (Jaklič, 2002, str. 71).  
   Japonski uspeh v mednarodnem gospodarstvu ima osnovo v zavedanju o pomenu 
strateškega usmerjanja. Ne glede na to, da Japonska danes sodi med najrazvitejše države na 
svetu, je zavedanje, da prepletenost države in trga skupaj določata nacionalno gospodarstvo 
enako močno kot v prejšnjih desetletjih. Japonska je vzor, da so kakovostne institucije 
sposobne ustvarjati dinamične konkurenčne prednosti gospodarstva, v nasprotju z statičnimi 
oziroma pasivnimi primerjalnimi prednostmi, ki so bližje ideji neoklasičnega koncepta 
konkurenčnosti. 
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5.2.2. »Azijski tigri« 
 
   Pospešen gospodarski razvoj »azijskih tigrov« je bil povezan z zmogljivostjo birokratov in 
njihove avtonomije glede na interesne skupine in ozke gospodarske interese. Imeli naj bi 
dolgoročno vizijo razvoja in bili manj podvrženi korupciji. Vlade so imele razvite 
zmogljivosti za koordinacijo pri hitri ekonomski transformaciji države (Hernandez, 2004, str. 
13). Tudi študija Svetovne banke iz leta 1993 govori o kooperativnem sodelovanju med 
poslovnim svetom in birokrati. Z razvojem demokratičnih sil v devetdesetih letih so birokrati 
v državah, kot je na primer Južna Koreja, izgubili svojo dolgoročno razvojno orientacijo in se 
usmerili na kratkoročne politične kalkulacije. Po krizi leta 1997 se je tudi izkazalo, da niso 
bili manj podvrženi korupciji kot drugje. Ne glede na to, pa je vzhodnoazijski čudež slonel na 
»pragmatični elastičnosti« vzhodnoazijskih vlad, da uporabljajo instrumente, ki delujejo in 
ukinjajo tiste, ki ne delujejo (Hernandez, 2004, str. 14). Na takšen način so se vlade izognile 
visokim stroškom za vzdrževanje slabih politik.  
   Vrlina vzhodnoazijskih vlad je v učinkoviti povezavi vzpodbud k rezultatom. V Južni 
Koreji na primer, so bila standard primerjave za vladno podporo uspešna izvozna podjetja. 
Neuspešna izvozna podjetja so izgubila vladno podporo in privilegije za daljše obdobje. 
Singapurska vlada ni ščitila domačih proizvajalcev pred uvozno konkurenco, hkrati pa je 
aktivno spodbujala izvoz izdelkov in storitev. Poleg tega s svojimi posegi nenehno vpliva na 
povečevanje učinkovitosti gospodarstva in pojav ter razvoj številnih gospodarskih panog. 
Vlade investicijsko vzpodbujanih gospodarstev Tajvana in Singapurja sta pravočasno 
ugotovili, da opiranje na nadaljevanje visokih stopenj investicij v infrastrukturo, izdelovanje 
opreme, za multinacionalke po njihovih zamislih in vladno vodenje gospodarstva ne 
zadoščata več za vzdrževanje visoke ravni napredka. Zato se je na primer Singapurska vlada 
usmerila v spodbujanje rasti visoko tehnoloških gospodarskih sektorjev, ki temeljijo na 
kapitalu in znanju. Oblikovanje in vzdrževanje učinkovite, stabilne in razvojno usmerjene 
vlade in birokracije smatrajo v Singapurju za svojo najpomembnejšo in najtežjo nalogo.  
    
 

5.3. INSTITUCIONALNA UČINKOVITOST LATINSKO AMERIŠKIH DRŽAV 
 
 
   Latinsko ameriške države so se po drugi svetovni vojni dolgo časa močno opirale zaščitene 
uvozno-nadomestne strategije razvoja. Značilnost tega obdobja je nekonkurenčno 
gospodarstvo in močna korumpirana birokracija.  
   Za Mehiko je tudi v obdobju ekonomske liberalizacije značilna nezmožnost vlade vključiti 
ključne socialne akterje v oblikovanje kolektivnih strategij. Javni sektor je organiziran na 
način od »zgoraj-navzdol«. Čeprav njihova gospodarska strategija poudarja sodelovanje 
delavcev, poslovnega sektorja in vlade je privatni sektor minimalno vključen v oblikovanje, 
implementacijo in evalvacijo politik. Vladne avtoritete se posvetujejo samo s tistimi 
organizacijami privatnega sektorja, ki so povezane z vladajočo stranko (Altenburg et al., 
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1998, str. 20).  
   Brazilija je imela tradicionalen hierarhičen razvojno politični model. Tradicionalen model 
klientelistične politike ima v Braziliji dolgo tradicijo in ni bil nikoli resno izzvan. Prevladujoč 
politični vzorec je bil ločitev med vlado in podjetji, kjer ni bilo jasnega izražanja poslovnih 
interesov. Tudi v prevladujočem miselnem vzorcu ostalih ključnih akterjev ni prisotne 
predstave o drugačen modelu delovanja politike (Altenburg et al., 1998, str. 29). Vlada je bila 
neuspešna tudi pri izgradnji fizične in socialne infrastrukture.  
   Značilnost Paragvajske vlade je, da ni nikoli razvijala politike za razvoj nacionalnih 
konkurenčnih prednosti. Institucije, ki so organizirane od »zgoraj-navzdol« se niso 
posvetovale s ciljnimi skupinami, imele so nizko zmogljivost in odzivnost. Ne glede na to, da 
se podjetja slabo prilagajajo v razmerah povečane konkurenčnosti iz okoliških MERCOSUR31 
držav, vlada ne kaže posebnega interesa za razvoj konkurenčnih strategij, socialni kapital pa 
je slabo razvit.  
 
 

5.4

                                                          

. PRIMERJAVA INSTITUCIONALNE UČINKOVITOSTI 
 
 
   Vlade »azijskih tigrov« so imele sposobnosti oblikovati in učinkovito implementirati 
kompleksne intervencije. Zmogljivost njihovih vlad se je skozi čas razvijala z izboljševanjem 
veščin, nagrajevanjem in neodvisnostjo, kar je večalo njihovo učinkovitost in avtonomnost 
delovanja uradnikov. Pomembnejše razlike med vladami »azijskih tigrov« in  
latinskoameriških držav v smeri izboljševanja institucionalne učinkovitosti so naslednje (Lall, 
2003, str 27): 

• Centralizacija strateškega procesa odločanja k sposobnim subjektom s široko 
ekonomsko razgledanostjo in vključevanjem več ministrstev. 

• Izboljševanje kakovosti birokracije in vlade, zbiranje velike količine ključnih 
informacij in učenje od tehnoloških vodij. 

• Zagotavljanje politične fleksibilnosti in učenja na način, da se napake sproti 
popravljajo ter vključevanje privatnega sektorja k oblikovanju in implementaciji 
strategij. 

   Pomemben kazalec institucionalne učinkovitosti »azijskih tigrov« je zmogljivost institucij 
za prilagajanje spremenjenim okoliščinam. Skozi čas se je politika »azijskih tigrov« postopno 
spreminjala, tako kot so se spreminjale domače in mednarodne okoliščine. »Azijski tigri« so 
stopnjo ekonomske liberalizacije višali postopno, zmanjševali trgovinske ovire in spreminjali 
pravila v smeri večje konkurenčnosti ter bolj učinkovite uporabe virov. V sedanjem obdobju 
so se vlade usmerile k ustvarjanju ugodne investicijske klime za privatna podjetja. Spremenila 
se je paradigma gospodarske politike. Poudarek ni več na direktni selekciji obetajočih 
sektorjev s strani vlade, temveč na indirektnih mehanizmih pri podpori tehnološkega razvoja. 

 
31 Mercado Comun del Sur (Argentina, Brazilija, Paragvaj, Urugvaj). 

 55   



To sta ustvarjanje ugodnih pogojev za tuje direktne investicije in razvoj lokalnih tehnoloških 
zmogljivosti.  
   Primerjava institucionalne učinkovitosti med »azijskimi tigri« in latinskoameriškimi 
državami po PRS kaže, da so »azijski tigri« v povprečju bolje uvrščeni od latinskoameriških 
držav pri vseh petih kazalcih kakovosti institucij (glej Tabelo št. 12). Praksa gospodarskega 
razvoja ob povečani ekonomski liberalizaciji v zadnjih nekaj desetletjih med tema dvema 
 
Tabela 12: Kazalci kakovosti institucij po PRS latinskoameriških držav in »azijskih 
tigrov« (povprečje od 1982-1995) 
 

KAZALCI PRS1 
0-10 

PRS2 
0-10 

PRS3 
0-6 

PRS4 
0-6 

PRS5 
0-6 

Latinska Amerika 
Argentina 4,9 5,9 3,6 3,2 3,0 
Bolivija 4,6 5,0 1,7 1,3 1,1 
Brazilija 6,3 7,6 3,8 3,8 4,0 
Čile 6,8 7,5 3,2 4,2 3,4 
Kolumbija 7,0 6,9 3,0 1,3 4,0 
Kostarika 5,8 6,7 5,0 4,0 2,9 
Dominikanska rep. 3,9 6,0 3,0 3,1 3,0 
Ekvador 5,2 6,6 3,1 4,0 3,0 
Salvador 4,7 4,7 2,2 1,4 1,1 
Honduras 5,2 5,0 2,0 2,1 1,6 
Jamajka 6,5 6,7 2,1 2,1 3,0 
Mehika 6,6 7,3 2,9 3,2 2,9 
Panama 5,1 5,7 2,1 2,1 1,1 
Paragvaj 7,6 6,9 1,3 2,7 1,8 
Urugvaj 7,3 6,6 3,0 3,0 2,0 
Povprečje 5,8 6,3 2,8 2,8 2,5 
»Azijski tigri« 
Hong Kong, Kitajska 8,8 8,3 5,1 4,9 4,1 
Južna Koreja 8,6 8,3 3,2 3,2 4,2 
Singapur 8,9 9,3 4,9 5,1 5,1 
Povprečje 8,7 8,6 4,4 4,4 4,5 
Opombe:PRS1-vladno priznavanje pogodb, PRS2-riziko razlastitve, PRS3-korupcija, PRS4-pravna država, 
PRS5-kakovost birokracije. 
 
Vir: Grigorian, Martinez, 2000, str. 16. 
 
skupinama držav kaže da so »azijski tigri«, nadaljevali z gospodarskim razvojem merjenim z 
rastjo BDP na prebivalca (glej Tabelo št. 4, str. 36); medtem, ko so latinskoameriške države 
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večinoma obtičale ali nekatere celo nazadovale. Zelo zanimiv spremljevalec gospodarske 
uspešnosti »azijskih tigrov« za razliko od latinskoameriških držav je bolj enakomerna 
porazdelitev dohodka med prebivalstvom. Iz Tabele št. 13 je razvidno, da je v 
latinskoameriških državah precej višja dohodkovna neenakost32 (angl. income inequality) kot  
 
Tabela 13: Dohodkovna neenakost v latinskoameriških državah in »azijskih tigrih«, 
1981-1993 
 
Dohodkovna neenakost, 1981-1993 

Latinskoameriške države  
Brazilija 32,1 
Kolumbija 15,5 
Čile 18,3 
Mehika 13,6 
Venezuela 10,3 
»Azijski tigri«  
Južna Koreja 5,7 
Hong Kong, Kitajska 8,7 
Singapur 9,6 
Tajvan 5,0 
 
Vir: Cardoza, 1997, str. 5. 
 
pri »azijskih tigrih«. Nekateri avtorji pripisujejo nizki dohodkovni neenakosti pomemben 
vpliv pri visoki gospodarski rasti »azijskih tigrov«, saj se na tak način lažje zagotavlja 
politična stabilnost, ki nadalje omogoča lažje doseganje konsenza v družbi in dolgoročne 
možnosti za rast (Cardoza, 1997, str. 4). 
 
 

5.5

                                                          

. INSTITUCIONALNA UČINKOVITOST IN SLOVENIJA 
 
 
   V Sloveniji je institucionalno okolje po številnih mednarodnih raziskavah med najmanj 
spodbudnimi za gospodarski razvoj in konkurenčnost, čeprav je v glavnih usmeritvah SRS  v 
okviru tretje prioritete kot drugo področje zapisano povečanje institucionalne konkurenčnosti 
in učinkovitejša država. Ohranja se pretiran neposreden politični vpliv v gospodarstvu, 
pretirana regulacija posameznih gospodarskih sektorjev in segmentov trga dela. Takšne  
 

 
32 Po predlogu Svetovne banke (1993) se dohodkovna neenakost meri kot razmerje med deleži dohodka 20% 
najbogatejših in 20% najrevnejših prebivalcev določene države. 
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razmere ohranjajo okoliščine za implementacijski deficit33 (Poročilo o razvoju, 2002, str. 27). 
Koncept kompleksne konkurenčnosti države, ki je skupno izhodišče temeljnih mehanizmov 
uresničevanja razvojne strategije Slovenije je neugodno ocenjen tako s strani Mednarodnega 
instituta za razvoj managementa, kot s strani Mednarodnega ekonomskega foruma. 
   Še tako dobra gospodarska politika in visoka javnofinančna sredstva, bodisi iz nacionalnih 
ali evropskih strukturnih virov ne morejo optimalno vplivati na bodoči razvoj, če državna                       
administracija ni učinkovita (Poročilo o razvoju, 2002, str. 12). Birokratske ovire, ki ne 
omogočajo ugodnega poslovnega okolja, izbira razvojnih projektov brez ustreznega 
vrednotenja ekonomskih in razvojnih učinkov, neurejene institucije in postopki koordiniranja, 
monitoringa in merjenja učinkov različnih aktivnosti in ukrepov neugodno vplivajo na 
učinkovitost ukrepov gospodarske politike.  
   Iz analize nacionalne konkurenčnosti merjene po sistemu WEF izhaja, da vse največje 
slabosti izhajajo iz ključnih pojmov trga – ureditvijo institucionalnih odnosov kooperacije in 
konkurence. Nacionalna konkurenčnost Slovenije po sistemu WEF je bila v obdobju 2001-
2002 ocenjena prvič. V primerjavi s predhodnim poročilom se je v obdobju 2004-2005 v 
Sloveniji znižala vrednost indeksa sposobnosti rasti (GCI), kar je posledica nižje vrednosti 
indeksov tehnološke konkurenčnosti in javnih institucij, konkurenčnost makroekonomskega 
okolja pa se je izboljšala. Ne glede na to se je uvrstitev Slovenije med 117 državami izboljšala 
za eno mesto, in sicer s 33. na 32. mesto (glej Tabelo št. 14, str. 59). Med članicami EU je po 
sposobnosti rasti Slovenija konkurenčnejša od Malte, Litve, Madžarske, Grčije, Cipra, Češke, 
Slovaške, Latvije, Italije in Poljske. Po indeksu poslovne konkurenčnosti (BCI) se je uvrstitev 
Slovenije poslabšala tretje leto zapored. Zasedla je 32. mesto, kar je mesto nižje kot leto prej. 
Med članicami EU je Slovenijo prehitela Češka, približali pa sta se ji Madžarska in Ciper. 
Uvrščena je bolje od Slovaške, Litve, Grčije, Italije, Poljske, Malte in Latvije. Največji 
negativni premik v okviru agregatnega indeksa sposobnosti rasti je bil dosežen pri 
konkurenčnosti tehnologije. Slovenija se je po vrednosti tehnološkega indeksa uvrstila za šest 
mest nižje, na 32. mesto. Najbolj se je poslabšala vrednost indeksa na področju informacijsko-
komunikacijskih tehnologij. Najnižje vrednosti na področju tehnološke konkurenčnosti 
izkazujejo naslednji kazalniki (Kazalniki razvoja Slovenije, 2006, str. 35): neposredne tuje 
investicije in tehnološki transfer deset mest nižje - 99. mesto, uspeh vladnega spodbujanja 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij 15 mest nižje - 68. mesto, absorpcija tehnologije na 
ravni podjetij deset mest nižje - 60. mesto, tehnologija kot vladna prednostna naloga dve 
mesti boljše - 59. mesto, licenciranje tuje tehnologije 14 mest slabše - 59. mesto, kakovost 
konkurence v sektorju internetnih storitev sedem mest boljše - 50. mesto in tehnološke 
pripravljenosti štiri mesta boljše - 44. mesto. V okviru agregatnega indeksa sposobnosti rasti 
se je izboljšala vrednost indeksa makroekonomskega okolja - premik z 39. na 35. mesto. 
Vrednost tretjega indeksa v okviru agregatnega indeksa sposobnosti rasti, ki meri 
konkurenčnost javnih institucij, se je znižala za 0,14 točke, uvrstitev Slovenije pa je padla za 
štiri mesta. Ta sprememba v okviru globalne konkurenčnosti Slovenije je v primerjavi s 

                                                           
33 Implementacijski deficit je razlika med formalno sprejetim in dejansko funkcionalnim uresničevanjem 
sprejetega, med formalno normirano in dejansko vplivnostjo različnih družbenih akterjev (Poročilo o razvoju, 
2002, str. 27).  
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spremembami v skupinah držav EU opozorilna, predvsem v primerjavi z novimi državami 
članicami, ki jih v povprečju zaznamuje povečanje vrednosti in uvrstitve. Med sestavinami 
tega indeksa se je vrednost indeksa pogodb in prava znižala za 0,10 točke, kar je povzročilo 
zdrs s 47. na 48. mesto. Ocena korupcije se je poslabšala za 0,17 točke, kar uvršča Slovenijo 
na 25. mesto. Najmanj konkurenčni kazalniki javnih institucij po WEFu 2005–2006 so: 
pristranskost pri odločanju vladnih uradnikov - 50. mesto, neodvisnost sodnikov - 50. mesto, 
slabo zagotovljene lastninske pravice - 49. mesto in organizirani kriminal - 46. mesto. 
Uvrstitev Slovenije po vrednosti indeksa poslovne konkurenčnosti (indeks BCI) se je ob 
poslabšanju kakovosti slovenskega poslovnega okolja in nespremenjeni oceni zahtevnosti  
 
Tabela 14: Indeksa globalne konkurenčnosti za Slovenijo, članice EU in ZDA v letih 
2004 -2005 
 

04 05 04 05 04 05 04 05 04 05 04 05 04 05
Države r / v r / v r r r / v r / v r / v r / v r / v r / v r r r r

EU-25 27,4 / 4,90 28 / 4,77 27 25 26 / 4,78 25 / 4,36 29 / 5,44 27 / 5,40 28 / 4,64 31 / 4,73 28 27 27,2 25
EU-15 20 / 5,13 21,6 / 5,0 1 15 23 / 4,89 21 / 4,57 19 / 5,82 18,6 / 5,72 17,6 / 4,93 21,8 / 5,0 15 15 16 15
EU-10 38,5 / 4,56 37,7 / 4,43 41 37 29 / 4,63 31 / 4,05 43 / 4,87 40 / 4,92 43,2 / 4,21 45,2 / 4,3 44 42 41 37
Avstrija 17 / 5,20 21 / 4,95 16 10 22 / 4,85 21 / 4,35 15 / 5,99 11 / 6,00 10 / 5,11 22 / 5,07 14 11 17 9
Belgija 25 / 4,95 31 / 4,63 14 18 31 / 4,59 28 / 4,18 22 / 5,71 28 / 5,38 19 / 4,92 29 / 4,76 11 12 19 17
Ciper 38 / 4,56 34 / 4,54 45 36 39 / 4,35 36 / 3,87 33 / 5,18 27 / 5,44 45 / 4,14 45 / 4,33 59 48 41 36
Češka 40 / 4,55 38 / 4,42 35 27 19 / 4,88 22 / 4,31 51 / 4,56 48 / 4,63 41 / 4,22 46 / 4,31 31 29 37 27
Danska 5 / 5,66 4 / 5,65 7 4 6 / 5,34 5 / 5,30 1 / 6,59 2 / 6,35 4 / 5,36 3 / 5,64 9 4 3 3
Estonija 20 / 5,08 20 / 4,95 27 26 15 / 5,01 18 / 4,62 26 / 5,59 25 / 5,51 30 / 4,65 30 / 4,73 34 33 24 25
Finska 1 / 5,95 1 / 5,94 2 2 1 / 6,24 2 / 6,02 3 / 6,48 5 / 6,19 3 / 5,47 4 / 5,52 7 9 1 1
Francija 27 / 4,92 30 / 4,78 12 11 30 / 4,65 24 / 4,26 25 / 5,62 20 / 5,72 25 / 4,78 27 / 4,90 10 10 16 11
Grčija 37 / 4,56 46 / 4,26 41 40 38 / 4,42 37 / 3,85 44 / 4,74 43 / 4,77 31 / 4,52 51 / 4,16 40 42 42 40
Irska 30 / 4,90 26 / 4,86 22 19 37 / 4,43 31 / 4,07 17 / 5,87 13 / 5,83 21 / 4,85 7 / 5,38 22 16 22 20
Italija 47 / 4,27 47 / 4,21 34 38 50 / 4,08 44 / 3,68 48 / 4,64 46 / 4,70 38 / 4,27 47 / 4,26 28 28 43 39
Latvija 44 / 4,43 44 / 4,29 49 48 36 / 4,46 38 / 3,83 52 / 4,55 50 / 4,55 37 / 4,27 38 / 4,48 51 51 48 48
Litva 38 / 4,57 43 / 4,3 35 41 33 / 4,51 42 / 3,70 43 / 4,75 44 / 4,73 33 / 4,46 39 / 4,47 37 41 35 41
Luksemburg 28 / 4,95 25 / 4,9 n.p. n.p. 41 / 4,28 29 / 4,11 14 / 5,99 7 / 6,08 6 / 5,23 9 / 5,30 n. n.p. n. n.p.
Madžarska 39 / 4,56 39 / 4,38 42 34 29 / 4,66 30 / 4,08 37 / 5,07 34 / 5,15 55 / 3,95 63 / 3,91 48 40 38 32
Malta 32 / 4,79 35 / 4,54 50 46 21 / 4,85 23 / 4,29 30 / 5,39 32 / 5,32 47 / 4,11 54 / 4,09 60 61 49 44
Nemčija 13 / 5,28 15 / 5,1 3 3 12 / 5,08 16 / 4,78 11 / 6,21 8 / 6,04 26 / 4,77 28 / 4,81 1 2 5 4
Nizozemska 12 / 5,30 11 / 5,21 9 9 16 / 4,98 11 / 4,88 13 / 6,08 16 / 5,83 7 / 5,13 10 / 5,26 6 8 9 8
Poljska 60 / 3,98 51 / 4 57 42 45 / 4,19 39 / 3,77 80 / 3,70 64 / 4,14 51 / 4,05 53 / 4,09 47 43 64 46
Portugalska 24 / 4,96 22 / 4,91 33 30 23 / 4,78 20 / 4,39 23 / 5,69 15 / 5,83 34 / 4,42 37 / 4,51 42 39 31 28
Slovaška 43 / 4,43 41 / 4,31 39 39 28 / 4,67 34 / 3,99 49 / 4,64 45 / 4,73 54 / 3,98 49 / 4,23 41 47 39 38
Slovenija 33 / 4,75 32 / 4,59 31 32 26 / 4,71 32/ 4,07 31 / 5,28 35 / 5,14 39 / 4,26 35 / 4,57 27 27 33 35
Španija 23 / 5,00 29 / 4,8 26 25 20 / 4,86 27 / 4,21 34 / 5,16 36 / 5,13 16 / 4,99 24 / 5,07 25 25 27 26
Švedska 3 / 5,72 3 / 5,65 4 12 4 / 5,80 4 / 5,78 6 / 6,31 17 / 5,82 17 / 4,99 12 / 5,24 5 7 6 14
Združeno kraljestvo 11 / 5,30 13 / 5,11 6 6 18 / 4,92 17 / 4,66 7 / 6,23 12 / 5,98 8 / 5,11 18 / 5,13 8 6 4 6
ZDA 2 / 5,82 2 / 5,81 1 1 3 / 5,92 1 / 6,19 21 / 5,74 18 / 5,77 15 / 5,04 23 / 5,07 2 1 2 2

Agregatna indeksa WEF

Poslov. in 
strategija 
podjetij

Kakovost 
nac. 

poslov. 
okolja

Komponente BCIKomponente GCI

Makroekonomsko 
okolje

Sposobnost rasti 
(GCI) BCI Tehnološki indeks Javne institiucije

 
Opombe: r – rang; v – vrednost indeksa. 
 
Vir: WEF Global Competitiveness Report 2005-2006 (Poročilo o razvoju, 2006, Analitična priloga, 
str. 36). 
 
poslovanja in strategij podjetij znižala za eno mesto. Po indeksu kakovosti poslovnega okolja 
se je uvrstitev Slovenije znižala s 33. na 35. mesto. Najmanj konkurenčni kazalniki 
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poslovnega okolja zanašanje na profesionalni menedžment - 47. mesto, obseg marketinga - 
43. mesto in sredstva, ki jih prejmejo menedžerji - 43. mesto. Uvrstitev po indeksu 
zahtevnosti poslovanja in strategij podjetij je relativno ugodna - 27. mesto. Najmanj 
konkurenčni kazalniki zahtevnosti poslovanja in strategij podjetij so: omejitve tujega 
lastništva - 85. mesto, dosegljivost znanstvenikov in inženirjev - 78. mesto in dostop do 
lokalnih kapitalskih trgov - 65. mesto. 
   Švicarski inštitut IMD objavlja indeks svetovne konkurenčnosti WCI, ki konkurenčnost 
držav ocenjuje s sistemom 286 kazalnikov je Slovenijo uvrščal na različna mesta. Indeks 
svetovne konkurenčnosti WCI sestavljajo štirje agregati: uspešnost gospodarstva, učinkovitost 
države, učinkovitost podjetij in infrastruktura. V letu 2005 se je uvrstitev ob padcu vrednosti 
indeksa znižala že tretje leto zapored (Kazalniki razvoja Slovenije, 2006, str. 33). Potem ko se 
je leto prej vrednost indeksa povečala za slabih pet indeksnih točk, je v letu 2005 občutno 
padla za 6,1 indeksne točke. Uvrstitev Slovenije pada in je v letu 2005 med 60 gospodarstvi 
dosegla 52. mesto (glej Tabelo št. 15, str. 61). Med članicami EU je Slovenija po vrednosti 
indeksa WCI uvrščena le pred Italijo - 53. mesto in Poljsko - 57. mesto. V letu 2005 je 
poslabšanje uvrstitve Slovenije v glavnem posledica nižje uvrstitve po indeksu uspešnosti 
gospodarstva, nekoliko pa se je znižala tudi uvrstitev po indeksih učinkovitosti vlade in 
učinkovitosti podjetij, pri infrastrukturi pa je ostala nespremenjena. Po vrednosti agregatnega 
indeksa učinkovitosti vlade se je Slovenija v primerjavi z letom 2004 uvrstila dve mesti nižje 
na 49. mesto. K slabši uvrstitvi na tem področju je največ prispevala za šest mest nižja 
uvrstitev po indeksu konkurenčnosti poslovnega okolja - 55. mesto. Najbolj vidne slabosti na 
področju vladne učinkovitosti so ocene: 

• osebni davki ne spodbujajo delavcev k delu in napredovanju - 60. mesto,  
• investicijske spodbude niso privlačne za tuje investitorje - 59. mesto, 
• enostavnost poslovanja ni konkurenčna prednost Slovenije - 59. mesto,  
• domača zakonodaja zavira ustvarjanje novih podjetij - 58. mesto, 
• delovna zakonodaja ni spodbudna za iskanje dela - 58. mesto, 
• nizka prilagodljivost vladne politike - 57. mesto, 
• protekcionizem v gospodarstvu škoduje poslovnim subjektom - 56. mesto, 
• davki zavirajo podjetniško aktivnost - 56. mesto in 
• ovire pri poslovanju s tujimi partnerji - 56. mesto. 

Pri učinkovitosti podjetij se je uvrstitev Slovenije glede na prejšnje leto poslabšala za eno 
mesto - 52. mesto, v primerjavi z letom 2002 pa kar za 20 mest. Po indeksu produktivnosti in 
učinkovitosti je IMD Slovenijo uvrstil na 53. mesto. Poslabšanje kažeta tudi indeksa trga dela 
- 47. mesto in upravljanje menedžmenta - 47. mesto. Vrednote in naravnanost slovenskih 
podjetij so tretja največja šibkost Slovenije, kar je razvidno iz očitno slabih ocen 
konkurenčnosti podjetij:  

• nacionalna kultura, ki je zaprta za tuje ideje - 60. mesto, 
• upravni odbori, ki menedžmenta v podjetjih ne nadzorujejo učinkovito - 60. 

mesto, 
• poslovno okolje ne privlači tuje visoko usposobljene delovne sile - 58. mesto, 
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• velika podjetja ne zadovoljujejo učinkovitosti po mednarodnih standardih - 56. 
mesto, 

• naravnanost do globalizacije v državi je negativna - 56. mesto,  
• nizka motivacija in nizka dinamičnost delavcev v državi - 55. mesto in 
• beg možganov, ki poslabšuje konkurenčnost - 55. mesto. 

Relativno najboljša uvrstitev v primerjavi z ocenami iz prejšnjih let je v okviru svetovne 
konkurenčnosti leta 2005 dosežena na področju infrastrukture, saj ni bilo spremembe in 
Slovenija ostaja na 38. mestu. Med sestavinami tega indeksa se je uvrstitev osnovne 
infrastrukture - 32. mesto, tehnološke infrastrukture - 40. mesto in izobraževanja - 38. mesto 
poslabšala za dve mesti, uvrstitev zdravstva in okolja za pet mest - 41. mesto, uvrstitev 
znanstvene infrastrukture pa je ostala na nespremenjenem 41. mestu. 
 
Tabela 15: Indeksi svetovne konkurenčnosti za Slovenijo, članice EU in ZDA v letih 
2004-2005 
 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Države r / v r / v r / v r / v r / v r / v r / v r / v r / v r / v

EU-21 28,1 / 67,5 29,1 / 64,8 26,9 / 55,0 29 / 49,6 30,1 / 53,5 30,5 / 49,6 31,7 / 52,0 31,5 / 48,1 25,3 / 58,1 25,9 / 54,1
EU-15 22,4 / 72,4 24,3 / 68,5 21,6 / 57,9 23,9 / 52,7 26,4 / 57,0 28,3 / 51,7 25,6 / 58,6 28,0 / 52,5 20,3 / 63,3 21,1 / 59,2
EU-10 42,5 / 55,3 41,43 / 5,6 40 / 47,6 42 / 42,0 39,5 / 44,7 36,2 / 44,4 46,8 / 35,3 40,2 / 36,9 38,0 / 44,8 37,8 / 41,3
Avstrija 13 / 78,9 17 / 74,33 21 / 57,25 26 / 50,79 14 / 69,06 20 / 58,88 14 / 69,46 12 / 68,94 17 / 67,66 21 / 60,56
Belgija 25 / 70,3 24 / 67,46 20 / 57,41 20 / 54,06 44 / 43,74 42 / 41,88 20 / 61,38 24 / 51,28 18 / 66,47 16 / 64,77
Češka 43 / 56,4 36 / 60,13 28 / 53,90 36 / 45,2 46 / 36,32 44 / 40,33 50 / 33,06 32 / 47,69 34 / 48,17 30 / 49,46
Danska 7/ 84,38 7 / 82,55 32/ 52,41 31 / 46,96 5 / 77,40 4 / 74,33 9 / 77,44 7 / 77,07 5 / 77,96 5 / 73,98
Estonija 28 / 68,4 26 / 66,71 29 / 53,76 16 / 54,42 15 / 68,92 13 / 65,25 31 / 51,10 29 / 49,27 35 / 47,61 39 / 40,07
Finska 8 / 83,63 6 / 82,63 31 / 52,67 32 / 46,07 4 / 77,62 3 / 75,86 10 / 76,84 9 / 75,65 7 / 75,11 4 / 75,09
Francija 30 / 67,6 30 / 64,20 13 / 62,07 9 / 58,93 41 / 44,80 45 / 38,63 43 / 41,94 45 / 37,46 16 / 69,58 17 / 63,96
Grčija 44 / 56,3 50 / 50,33 45 / 46,05 49 / 40,18 49 / 37,99 52 / 31,11 39 / 45,67 49 / 31,07 39 / 43,38 37 / 41,13
Irska 10 / 80,3 12 / 77,85 6 / 65,80 6 / 61,81 13 / 69,07 10 / 68,91 11 / 75,52 10 / 73,43 25 / 58,52 31 / 49,39
Italija 51 / 50,3 53 / 45,82 39 / 47,87 37 / 44,16 56 / 25,41 58 / 18,05 54 / 28,96 53 / 21,63 37 / 46,69 36 / 41,6
Luksemburg 9 / 83,0 10 / 80,31 3 / 72,97 2 / 77,22 9 / 71,02 12 / 66,5 12 / 72,96 19 / 60,83 21 / 63,07 24 / 58,86
Madžarska 42 / 52,2 37 / 59,87 47 / 45,06 50 / 39,82 43 / 43,89 38 / 44,84 47 / 36,52 33 / 47,36 32 / 51,06 29 / 49,6
Nemčija 21 / 73,4 23 / 67,84 4 / 65,98 23 / 52,45 34 / 50,22 35 / 45,9 34 / 48,69 36 / 44,73 10 / 73,54 11 / 70,44
Nizozemska 15 / 76,6 13 / 77,40 7 / 64,39 10 / 58,4 25 / 59,09 23 / 56,22 15 / 68,73 15 / 67,92 14 / 69,94 13 / 69,22
Poljska 57 / 41,9 57 / 39,02 57 / 36,49 55 / 35,48 58 / 21,65 56 / 21,22 56 / 21,06 58 / 11,46 47 / 36,31 50 / 30,06
Portugalska 39 / 58,4 45 / 52,43 42 / 45,77 44 / 42,39 32 / 51,84 41 / 42,2 48 / 35,89 51 / 25,12 36 / 47,14 35 / 42,16
Slovaška 40 / 57,4 40 / 58,6 46 / 45,40 56 / 33,77 26 / 55,93 17 / 61,43 48 / 37,05 37 / 44,06 42 / 39,16 41 / 37,39
Slovenija 45 / 55,4 52 / 49,30 33 / 50,79 39 / 43,29 47 / 39,30 49 / 33,32 51 / 33,00 52 / 21,8 38 / 46,60 38 / 40,98
Španija 31 / 67,4 38 / 59,43 22 / 57,02 25 / 50,81 22 / 61,03 30 / 47,81 38 / 46,76 48 / 34,31 31 / 52,55 33 / 46,96
Švedska 11 / 79,5 14 / 76,26 25 / 55,74 30 / 49,2 19 / 64,12 22 / 57,94 16 / 67,97 16 / 67,61 4 / 78,11 8 / 72,46
Združeno kraljestvo 22 / 72,7 22 / 68,52 14 / 61,71 14 / 56,49 29 / 53,06 27 / 51,02 21 / 61,18 26 / 51 24 / 60,49 25 / 57,71
ZDA 1 / 100 1 / 100 1 / 90,50 1 / 100 10 / 70,50 16 / 62,72 1 / 86,69  3 / 54 1 / 100 1 / 95,45

InfrastrukturaAgregatni indeks 
(WCI)

Uspešnost 
gospodarstva Učinkovitost vlade Učinkovitost podjetij

 
Opombe: r – rang, v – vrednost indeksa. 
 
Vir: IMD The World Cometititveness Yearbook 2005, IMD The World Cometititveness Yearbook 
2004, preračuni UMAR (Poročilo o razvoju, 2006, Analitična priloga, str. 34). 
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5.5.1. Pravila ekonomskega delovanja 
 
   Pri pravilih ekonomskega delovanja je v Sloveniji pri vzpostavljanju učinkovitega pravnega 
reda na ekonomskem področju prisoten problem varstva lastninskih pravic. Prisoten je velik 
implementacijski deficit, čeprav ima Slovenija formalno vse institucije pravne države. Pomen 
tega ni samo v individualnih in družbenih stroških zaostalih postopkov zaradi slabo 
učinkovitega pravosodnega sistema, ampak tudi v izgubljeni gospodarski rasti zaradi slabo 
delujočih trgov in zmanjšanega števila transakcij, kar je posledica previsokih tveganj 
investitorjev, ker ne zaupajo v pravno varstvo (Poročilo o razvoju, 2002, str. 44).  
   Z vidika delovanja zasebnega tržnega gospodarstva je kritično področje lastništvo 
nepremičnin. Za polovico nepremičnin ni nedvoumno ugotovljivo kdo je lastnik. Nejasnost 
lastniških pravic pa se kaže tudi v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, neažurni in 
nesprejeti urbanistični akti, neizpeljane delitve premoženja občin, itd. Zaradi tega sta 
mobilnost in podjetništvo dodatno ovirana v prostoru.  
   V Sloveniji obstoječe podatkovne baze še ne omogočajo zadovoljivega spremljanja 
strukture trga in ugotavljanja učinkov na učinkovitost konkurence (Poročilo o razvoju, 2002, 
str. 45). Prav tako ni transparentnosti politike konkurence, kar povečuje negotovost akterjev 
na trgu. Po WEFu se učinkovitost politike konkurence še slabša. Medtem, ko je v letu 2003 
dosegla 34. mesto, se je leta 2005 spustila na 51. mesto (Poročilo o razvoju, 2006, str. 35). 
Institucija politike konkurence se v Sloveniji ukvarja predvsem s presojami koncentracije.  
 
 

5.5.2. Upravljanje z ekonomskimi viri 
 
   Država ima poleg skoraj popolnega nadzora netržnih dejavnosti in gospodarske 
infrastrukture, ob razpršenem lastništvu, zlasti preko državnih bank in javnih skladov, 
potencialno možnost nadzora velikega dela gospodarstva, ki deluje v pogojih konkurence. Po 
strukturi lastništva iz podatkov na borzi Slovenija odstopa od drugih razvitih držav po 
visokem deležu javnega sektorja in nizkem deležu tujih investitorjev (Poročilo o razvoju, 
2006, str. 36). Država ima v borzni kotaciji Ljubljanske borze skupaj z obema paradržavnima 
skladoma KAD in SOD več kot 25 odstotni lastniški delež v desetih od 28 podjetij, v šestih pa 
ima delež, večji od 20 odstotkov. Na prostem trgu Ljubljanske borze ima država več kot 25 
odstotni delež v sedmih od 110 podjetij, v enajstih pa delež, večji od 20 odstotkov. V obdobju 
med 1999 do 2004 se je povprečno število delničarjev znižalo od 931 na 662, lastniške in 
glasovalne pravice pa se koncentrirajo na manj lastnikov. To so večinoma domača nefinančna 
podjetja - 46,1 odstotka in formalni nasledniki PODov - 22,7 odstotka. Delež podjetij v 
kontroli tujcev je majhen - 4,7 odstotka podjetij. V podjetjih so lastniki pogosto tudi 
upravljalci, kar je še posebej slabo v podjetjih, kjer je država največji lastnik. V podjetjih pod 
nadzorom države je odzivni čas pri odločitvah daljši, strateške odločitve so pod vplivom 
politike, pri kadrovskih odločitvah pa so prisotni politični kriteriji, zato ni polne odgovornosti 
za posledice poslovnih odločitev. 
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5.5.3. Organizacija države 
 
   Primerjava kazalnikov nacionalne konkurenčnosti kažejo, da je učinkovitost vlade in 
vladnih institucij največja razvojna šibkost Slovenije. Iz teh kazalnikov je razvidno, da 
največjo razvojno dispariteto predstavlja konkurenčnost poslovnega okolja, pravni red in 
državni intervencionizem. Po WEFu se je vrednost indeksa konkurenčnosti javnih institucij v 
letu 2005 zmanjšala za 5 mest v primerjavi z letom 2001 in tako uvrstila Slovenijo na 35. 
mesto. Podoben rezultat je objavil tudi IMD. Pri indeksu učinkovitosti države je Slovenija v 
petih letih izgubila štiri mesta. 
   Podrobnejša analiza kazalnikov učinkovitosti vlade v ožjem smislu kaže na velike 
birokratske ovire poslovnemu razvoju, premajhna odprtost in regulacija trga ter regulacija 
konkurence. Nizek je konsenz znotraj vlade o ekonomski politiki in njena prilagodljivost, 
transparentnost ter učinkovitost izvedbe. Zapletenost in nepreglednost upravnih postopkov 
ustvarja ugodno okolje za samovoljno odločanje, podkupovanje, korupcije in izpostavljenost 
javnih služb političnim vplivom. Sistem razvojnega načrtovanja, ki je bil sprejet leta 1992 in 
je bil večkrat popravljen, ni zaživel. Avtonomno sprejemanje nacionalnih programov in 
razvojnih zakonov s finančnimi posledicami, brez predhodnega javnofinančnega usklajevanja, 
je vodilo do visokih javnofinančnih obveznosti, ki jih ni bilo mogoče uresničiti (Poročilo o 
razvoju, 2002, str. 47). Razporejanje javnofinančnih izdatkov prav tako ni bilo razvojno 
usmerjeno, kar je negativno vplivalo na gospodarsko rast in razvoj. 
 
 

6. GOSPODARSKA POLITIKA ZA NOVO OBDOBJE 
 
 
   Še pred desetletjem ali dvema je prestrukturiranje, zniževanje stroškov in dvigovanje 
kakovosti predstavljalo razvojni izziv tudi razvitim državam. Danes je to nekaj povsem 
običajnega. Podjetja v skoraj vseh državah lahko pridobijo in uporabljajo najboljšo 
tehnologijo. Danes je ustvarjanje novih izdelkov in metod oziroma pospešena stopnja tržno 
pomembnih inovacij potrebna za hitrejšo rast produktivnosti. Razvojni izziv je postal 
ustvarjanje ustreznega okolja za ustvarjalnost v določeni državi, ki določa nacionalno 
inovacijsko zmogljivost. To pa od vlad zahteva ustvarjanje ustreznih pogojev, investicij in 
ukrepov. Nacionalna inovacijska zmogljivost je odvisna od treh dejavnikov (Senjur, 2002, str. 
351): 

1. Splošna inovacijska infrastruktura vključuje investicije, ukrepe in politike za 
podporo inovacijski dejavnosti v gospodarstvu.  

2. Specifično klastersko okolje predstavlja medsebojno povezana podjetja in institucije 
na določenem področju delovanja na določenem geografskem območju.  

3. Kakovost povezav med splošno inovacijsko infrastrukturo in gospodarskimi grozdi. 
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Različne formalne in neformalne organizacije in omrežja lahko povezujejo obe 
področji, še posebej nacionalni univerzitetni sistem.  

   Tehnološke inovacije in invencije so danes vse manj omejene na določene ključne 
tehnologije. Tehnologije se med seboj vse bolj prepletajo. Tehnološki preskoki lahko 
ohromijo obstoječi organizacijski model gospodarstva in družbe. V intenzivnem procesu 
iskanja in prilagajanja se pojavlja nova tehnično-ekonomsko-družbena paradigma (angl. 
technical-economic-social paradigm) (Esser et al., 1995, str. 12). Zato je za gospodarsko 
politiko v novem obdobju poleg ustrezne strukture vzpodbud oblikovane na podlagi skupne 
vizije pomembno tudi nenehno izgrajevanje in spreminjanje institucij. Institucije težijo k 
izgrajevanju svojega lastnega življenja in se v različnih situacijah odzivajo različno. Vlade 
lahko spreminjajo bodočnost države v smeri vizije, ampak samo, če razumejo institucionalen 
ustroj v okviru katerega delujejo in občutljive lokalne okoliščine.  
 
 

6.1. VIZIJA IN LASTNIŠTVO VIZIJE 
 
 
   V družbi znanja je, tako kot v industrijski in storitveni družbi, temeljni motiv proizvodnja 
materialnih dobrin. Industrijska proizvodnja predstavlja temeljni vir za zadovoljevanje potreb 
ljudi, vendar zaposluje vse manjši delež delovne sile. Temeljni izziv sodobne na znanju 
temelječe družbe je, kako znanje organizirati in ga izkoristiti. Nosilci znanja morajo biti za 
uspešnost pravilno povezani. Tako družba znanja postaja tudi družba organizacij znanja. Torej 
je postala glavna konkurenčna prednost neke države »znanje organiziranja znanja«. Na 
Irskem je politika skupaj z vodilnimi institucijami civilne družbe, predstavniki dela in 
gospodarstva zasnovala strateški cilj »making knowledge work for us«. Z lastnimi sredstvi in 
sredstvi EU so v obdobju manj kot ene generacije dvignili tehnološko-inovacijski potencial 
večine podjetij na evropsko raven. Finska je zastavila program strateških ciljev: čim boljša 
usposobitev človeških virov; edinstveno uspešno povezati znanje domačih in tujih univerz ter 
institucij z domačimi industrijskimi in drugimi podjetji; podpreti razvoj institucij za 
pospeševanje razvoja in prenos tehnologij in inovacij, s čimer se znanje vse bolj povezuje z 
dosežki drugih držav v domačih, evropskih in drugih globalnih projektih; dolgoročno 
spodbujanje podjetij za pospešeno vlaganje v raziskave in razvoj ter povezovanje z 
regionalnim razvojem. V Južni Koreji je politična oblast, ne glede na razmeroma trdo 
diktaturo, podprla gospodarstvo pri oblikovanju in pospešenem razvoju velikih podjetij, ki so 
v nekaj desetletjih skoraj vsi prerasli v multinacionalna podjetja. Civilna družba paktu med 
politično oblastjo in kapitalom ni nasprotovala zaradi zelo visokega upoštevanja znanja v 
državi in nizke dohodkovne neenakosti (glej Tabelo št. 13, str. 56) prebivalstva. Samo 
spodbujanje obsežnega priliva neposrednih tujih naložb ni rešitev, kar sta okusili na primer 
Irska in Singapur, ki sta se sedaj preusmerili v na znanju temelječo družbo. 
   Razvoj notranjih potencialov države za gospodarski razvoj je odvisen od stopenj konsenza 
družbenih partnerjev za dolgoročno krepitev razvojnih potencialov podjetij, gospodarstva in 
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družbe. Vlada se mora čim širše posvetovati in biti čim bolj odprta za nove ideje pri 
oblikovanju strategij, vključno s prebivalstvom. Tisti, ki sodeluje pri oblikovanju strategij se 
bolj čuti kot del tega procesa in je tako tudi bolj nagnjen k prizadevanju za uresničitev 
strategij. Vizija mora biti skupna. 
 
 

6.2. POVEZAVA MED VLADO, GOSPODARSTVOM IN ZNANOSTJO 
 
 
   V družbi temelječi na znanju je sodelovanje med vlado, gospodarstvom in znanostjo 
ključnega pomena. Njihovi odnosi so soodvisni, zato jih imenujejo tudi »trojna vijačnica« 
(Sharp, 2003, str. 75). V svetu se vse bolj, nekje bolj uspešno, nekje manj, uveljavljajo 
tehnološke mreže in grozdi na področjih raziskovalnega, razvojnega, tehnološkega, 
proizvodnega ter tržnega sodelovanja. Bistvo tehnoloških mrež in grozdov je v sodelovanju in 
hkrati konkuriranju podjetij, razvojnih in drugih institucij. Takšen pristop lahko povečuje 
učinkovitost sodelujočih in vodi k ustvarjanju dolgoročnih konkurenčnih prednosti. Večja kot 
je konkurenca, bolj se čuti potreba po povezovanju za uresničevanje kakovostnih in 
konkurenčnih projektov. Empirične raziskave uspešnosti grozdov kažejo, da samo 
povezovanje podjetij ne zagotavlja uspeha. Za uspeh grozdov je pomembno veliko 
dejavnikov, ki spodbujajo višje ravni konkurenčnosti. Ti dejavniki so:  

• notranja konkurenčnost v grozdu, 
• stalna dinamika vstopa novih podjetij, vključno z odcepljenimi podjetji starih 

članic grozdov, 
• intenzivno sodelovanje različnih institucij, vključno z institucijami, ki jih 

ustanovijo grozdi sami, 
• kakovost različnih podpornih dejavnikov kot so izobraževanje, dostop do kapitala, 

raziskovalne institucije in 
• obstoj zahtevnih trgov oziroma institucij. 

   Grozdi imajo kompleksne cilje, zato je njihov uspeh odvisen od ujemanja v taki imenovani 
»trojni vijačnici« ali tudi »triperesni deteljici«, kjer organizacijska dinamika prevladuje nad 
individualnim delovanjem. Sodelovanje podjetij, države in raziskovalnih ustanov se je 
pokazalo kot zelo uspešno že pri prvih italijanskih grozdih v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. V novejšem obdobju mnoge države prisegajo na to formulo, saj lahko kakovostne 
vlade preko sodelovanja v grozdih lažje ugotavljajo različne potrebe gospodarstva na 
področjih znanstvenega raziskovanja, izobraževanja, zaposlovanja in drugih ukrepov. Tudi 
kitajski gospodarski razvoj v precejšnji meri temelji na grozdih. Najbolj znan model, ki ga 
raziskujejo akademiki, znanstveniki, predsedniki korporacij in vlade je Silikonska dolina v 
Kaliforniji. Silikonska dolina ni samo ameriška zgodba o svobodnem podjetništvu, temveč 
tudi o načrtovanem vladnem oziroma institucionalnem usmerjanju resursov na določeno 
lokacijo za ustvarjanje bogastva. Kalifornija, ki je po nekaterih ocenah peto največje 
gospodarstvo na svetu (Murphy, 2003, str. 3), ne sodi v tipičen ameriški stereotip 
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nevmešavanja države v gospodarstvo. Kalifornijska politika spodbujanja gospodarske 
inovativnosti na vladni ravni je zanimiv primer razvitega gospodarstva (ki razpolaga z 
obsežnimi resursi), kako poskuša usmerjati razvoj k t.i. »gospodarskim dejavnostim 
prihodnosti«. Kalifornijska vlada je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, na podlagi že 
obstoječih gospodarskih grozdov tehnologije in Hollywooda, začela oblikovati ugodne pogoje 
za nadaljevanje uspeha regije. Na podlagi potencialov, ki jih nudijo javno-privatna partnerstva 
je ustanovila Kalifornijski institut za znanost in inovacije (angl. California Institutes for 
Science and Innovation) – CISI, katerega namen je povezovanje državnih virov, kapitala, 
univerzitetnih raziskav in podjetij. CISI spodbuja inovacijske raziskave v štirih glavnih 
skupinah: 

• nano-sistemi, 
• telekomunikacije in informacijska tehnologija, 
• bio-inženiring, biotehnologija in kvantitativna biomedicina ter 
• informacijsko tehnološke raziskave v interesu družbe. 

Poleg tega je Kalifornijska univerza, kot glavna »državno podprta akademska nosilka 
znanstvenega raziskovanja« v letih 1996-97 uvedla Kooperativni gospodarsko-univerzitetni 
raziskovalni program (angl. Industry-University Cooperative Research Program) – IUCR.  
IUCR je eksplicitno postavil kot enega od svojih ciljev »ciljno investiranje« na tistih 
področjih znanstvenega raziskovanja, ki so strateškega pomena za kalifornijsko gospodarstvo. 
Značilnost kalifornijskega uspeha, ki se loči od ostalih držav ZDA, je v demokratizaciji 
kapitala in dostopnosti izobraževanja vsem socialnim slojem zaradi ustvarjanja individualnih 
priložnosti. 
   Vloga vlade in njenih institucij je še toliko bolj pomembna v državah, kjer znanstveni in 
gospodarski sistem nista sposobna samostojno sodelovati pri inovacijski dejavnosti, kot je v 
primeru Slovenije. Enostavnost dostopa med univerzami in podjetji je bistvenega pomena za 
tesno sodelovanje med obema. Partnerstva in strateške povezave med njimi so ključne za 
inovacijski proces. Široka infrastruktura potrebna za razvoj tehnologije in njene aplikacije v 
podjetja povečuje potrebo za ustanavljanje inovacijskih grozdov, ki so bolj učinkoviti pri 
prenosu tehnologij.  
   Za učinkovito tehnološko politiko je pomembno, da je čimbolj približana podjetjem, zato je 
potrebno delovati čim bolj lokalno. Zanimiv primer takšnega pristopa je novejša finska 
regionalna tehnološka politika oziroma politika vzpostavljanja regionalnega inovacijskega 
sistema - RIS. Finski gospodarski uspeh temelji predvsem na nekaj velikih podjetij, ker je bila 
tehnološka politika v osemdesetih letih usmerjena predvsem na spodbujanju visoko-
tehnoloških sektorjev. Njihovi uspešni tehnološki centri pa imajo zelo malo povezav s podjetji 
iz lokalnega okolja. Zato so ustvarili nov inovacijski sistem, ki izhaja iz predpostavke, da sta 
za ugodno inovativno okolje pomembna dva elementa (Jaklič, 2002, str. 132): 

1. Inovativnost: 
- sposobnost posnemanja in ustvarjanja novih tehnologij, 
- sposobnost hitrega odzivanja, 
- sposobnost prenosa uporabe virov iz področij v zatonu v nove dejavnosti ob 

istem temeljnem znanju in 
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- sposobnost regeneracije lokalnega gospodarstva ob stalni zunanji turbulenci. 
2. Lokalna sinergija: usidranost tehnološko-razvojnih pobud v tradicionalne institucije 

lokalnih skupnosti. 
Pristop finskega tehnološkega razvoja je, da je pravi razvoj tisti, ki kombinira razvoj novih 
visoko-tehnoloških sektorjev ter tradicionalnega znanja gospodarstva na ravni lokalnih 
skupnosti. Učinkovito inovativno okolje upošteva tako lokalno inovativnost kot lokalne 
sinergije (glej Sliko št. 8). 
 
Slika 8: Inovativno okolje 
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Vir: Jaklič, 2002, str. 133. 
 
 

6.3. PREHOD V NA ZNANJU TEMELJEČO DRUŽBO 
 
 
   V državi, kjer je gospodarski razvoj inovacijsko vzpodbujan, je globalna konkurenčnost 
močno povezana z visokimi stopnjami družbenega učenja (angl. social learning) in hitre 
sposobnosti premikanja v smeri novih tehnologij. Družbo znanja opredeljujejo medsebojno 
prepleteni dejavniki. Njihova skupna značilnost je razvoj. Ti dejavniki so: 

• ustvarjanje znanja in 
• prenos znanja. 

Dejavniki ustvarjanja znanja so predvsem vlaganje v izobraževanje, raziskave, tehnološki 
razvoj in inoviranje. Vendar ti dejavniki sami po sebi še ne pomenijo razvoja, če ni prenosa 
raziskovalnih rezultatov in uporabe znanja v vseh segmentih gospodarstva in družbe. Le 
hkratno razvijanje teh dejavnikov lahko na dolgi rok prispeva k uveljavljanju na znanju 
temelječe družbe.  
   Učinek izobraževanja na gospodarski razvoj je težko izmeriti, ker je neoprijemljiv in 
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nemerljiv. Ker pa so vsi izdatki, ki povečujejo dohodek investicije, govorimo o človeškem 
kapitalu. Vidik izobraževanja kot pasiven ali aktiven dejavnik gospodarskega razvoja je 
uporabljal Mynth (Senjur, 2002, str. 290). Izobrazba kot pasiven dejavnik preskrbuje različne 
vrste strokovnih delavcev, znanj in usposobljenosti, ki so potrebni za dano stopnjo in način 
gospodarskega razvoja. Z izobrazbo kot aktivnim dejavnikom, družba poskuša transformirati 
obstoječo ekonomsko strukturo, da bi pospešila gospodarsko rast.  
   Kakovost in obseg izobraževanja v določeni državi sta pomembna za gospodarski razvoj, 
sta od njega odvisna in na njega vplivata. Po svoji vlogi je lahko izobraževanje dejavnik z 
dolgoročnimi učinki, izobrazba sama po sebi pa ni zadosten pogoj za gospodarsko rast. 
Mnoge države z sorazmerno visoko ravnijo izobraženih ljudi glede na svojo raven 
gospodarske razvitosti niso dosegle visokih stopenj rasti. Iz Tabele št. 16 je razvidno, da ima 
ena najbolj razvitih članic EU-15 - Italija precej nižji delež prebivalstva s terciarno  
 
Tabela 16: Delež prebivalstva v starosti 25-64 let s terciarno izobrazbo v Sloveniji in v 
državah članicah EU-25 v obdobju 1995–2005 (drugo četrtletje), v % 
 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU-25 n.p. 20,0 20,1 20,4 21,3 22,2 22,8
EU-15 17,7 21,2 21,5 21,8 22,6 23,4 24,0
EU-10 n.p. 13,9 13,1 13,5 14,7 15,9 17,0
Avstrija n.p. 14,5 15,2 15,1 15,2 18,4 17,6
Belgija 23,3 27,2 27,8 27,9 28,2 29,8 30,7
Ciper n.p. 25,1 26,8 29,1 29,5 29,4 27,8
Češka n.p. 11,5 11,6 11,8 11,9 12,3 13,1
Danska 27,2 25,8 28,1 29,0 31,8 32,4 33,0
Estonija n.p. 28,9 29,8 29,7 30,4 31,5 33,6
Finska 21,0 32,6 32,5 32,4 32,8 34,0 34,5
Francija n.p. 21,6 22,6 23,5 23,5 23,9 24,6
Grčija 14,3 16,9 17,2 17,9 18,6 20,6 20,5
Irska 19,9 21,6 23,4 25,1 26,8 28,3 29,0
Italija 7,4 9,6 10,0 10,4 10,8 11,4 11,9
Latvija n.p. 18,0 18,1 19,6 18,2 19,4 21,5
Litva n.p. 21,8 22,4 21,9 23,2 24,2 26,5
Luksemburg 15,5 18,5 18,1 18,8 19,9 22,8 22,8
Madžarska n.p. 14,0 13,9 14,0 15,2 16,6 17,0
Malta n.p. 5,4 9,6 8,6 9,0 10,9 12,2
Nemčija 22,1 23,8 23,5 22,3 24,0 24,9 24,4
Nizozemska n.p. 24,1 24,0 24,9 27,3 29,3 30,3
Poljska n.p. 11,4 11,7 12,2 13,9 15,3 16,5
Portugalska 11,3 9,0 9,3 9,5 10,5 12,6 12,7
Slovaška n.p. 10,3 10,6 10,8 11,6 12,8 13,9
Slovenija 14,2 15,7 14,1 14,8 17,8 18,8 20,0
Španija 16,4 22,5 23,6 24,6 25,0 26,4 28,2
Švedska 27,7 29,7 25,5 26,4 27,2 28,1 29,5
Združeno kraljestvo 21,8 28,1 28,5 29,2 30,5 29,1 29,5  

 
Vir: SURS, Eurostat, (Poročilo o razvoju, Analitična priloga, 2006, str. 47) 
 
izobrazbo kot nekatere slabše razvite članice – Grčija, Irska in Španija. Razlogov za takšno 
situacijo je lahko več. Izobraževanje in tip proizvodnje oziroma tehnologije morata biti 
medsebojno pogojena. Razvoj izobraževanja mora biti komplementaren z ravnijo gospodarske 
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razvitosti in strategijami razvoja države, sicer utegne priti do napak v razvoju izobraževanja. 
Hiter tehnološki napredek zahteva nenehno dodatno izobraževanje zaposlenih ljudi in 
prekvalifikacije. Če se v gospodarstvu ne pojavijo priložnosti, ki izkoriščajo znanje, 
investicija v izobraževanje ne bo učinkovita, ker pade donosnost izobraževanja. Izobraževalni 
kapital tudi ne vpliva na povečanje gospodarske rasti, če se izobraženi ljudje zaposlujejo v 
dejavnostih, ki so z vidika gospodarske rasti neproduktivne. Če je delež zaposlenih v javnem 
sektorju prevelik, lahko dodatno zaposlovanje v javnem sektorju celo negativno vpliva na rast 
proizvoda na zaposlenega. Eden od razlogov, da izobraževanje ne prispeva k gospodarski 
rasti, je tudi v neučinkovitosti samega izobraževalnega sistema, ki ne daje pravega znanja. Za 
gospodarstvo ni pomembna samo količina znanja, temveč tudi kakovost. 
 
 

6.4. ZNANSTVENA BAZA 
    
 
   Tehnološka raven gospodarstva vse bolj opredeljuje njegovo konkurenčnost. Domorodna 
(angl. indigenous) tehnologija je tehnologija, ki se pojavlja znotraj same družbe in se razvija 
kot pomemben del družbe same. Učenje, iskanje in preizkušanje so osrednji pojmi ustvarjanja 
domorodne tehnologije. V vsakem trenutku obstaja v družbi velik del neizkoriščenega in 
nezadostno izkoriščenega znanja. Znanje po svoji naravi ni »dano«, ampak mora biti najdeno, 
naučeno in uporabljeno. Ni dovolj, da se znanje samo akumulira npr. skozi šolski sistem ali 
ustvarja s pisanjem publikacij. Vladna razvojna politika mora biti takšna, da aktivno in 
zavestno spodbuja uporabo tega znanja. Vlaganje v raziskave in razvoj je temeljnega pomena 
za ustvarjanje znanja in krepitve tehnološke ravni gospodarstva ter se posredno odraža v 
povečani inovativni dejavnosti. Inovativna dejavnost je v vse večji meri temelj povečevanja 
konkurenčnosti podjetij in s tem gospodarstva v celoti. Poleg uvajanja novih proizvodov in 
tehnologij, organizacijskih in ostalih inovacij je pomembno tudi uvajanje inovativne 
miselnosti in kulture v celotni proces poslovanja ter zagotavljanje institucionalnih pogojev v 
družbi, ki je naklonjena inoviranju.  
   Raziskovalno-razvojna dejavnost je eden ključnih vzvodov gospodarskega razvoja v družbi 
temelječi na znanju. V preteklosti so bili izumi, inovacije in izboljšave predvsem rezultat 
sodelovanja med praktiki in niso bili neposredno povezani z bazičnimi znanstvenimi 
raziskovanji. V dvajsetem stoletju pa je postal razvoj tehnologije vse bolj rezultat dela 
posebnih raziskovalno-razvojnih oddelkov. Čista znanost je prešla v neposredno službo za 
potrebe razvoja tehnologije, ki je vse bolj izvedena iz znanosti in vse manj iz prakse. V to so 
vključene tako bazične kot aplikativne raziskave. Tehnologija je tako dobila svojo menjalno 
obliko. Postala je specifično blago, ki ima značilnosti javne dobrine in svojo ceno. Ima močne 
pozitivne stranske in zunanje učinke – eksternalije. Države priznavajo inovatorjem 
monopolno pravico do odkritij in pisnih del s sistemom zakonov o patentih, blagovnih 
znamkah, avtorskih pravicah in poslovnih skrivnostih. Stopnja zaščite intelektualne lastnine 
neposredno vpliva na dobičkonosnost raziskovalnih in razvojnih projektov, ker ekonomsko ni 
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upravičeno investirati v kadre in tehnologijo za inovacije, ki postanejo javna dobrina. 
 
 

6.4.1. Razvoj znanstvene baze 
 
   Tehnološki napredek ni samo rezultat izdatkov za raziskave in razvoj. Odvisen je od 
organizacijskih, institucionalnih in podjetniških vidikov oziroma od nacionalne tehnološke 
sposobnosti. Nacionalna tehnološka sposobnost zajema proizvodno sposobnost, sposobnost 
širjenja osvojene tehnologije in inovacijsko sposobnost. Razlikovanje v hitrosti in obsegu 
pojavljanja inovacij med državami lahko razdelimo v tri skupine dejavnikov (Senjur, 2002, 
str. 348):  

1. Dejavniki, ki učinkujejo na vložke v inovacije so: kvaliteta nacionalne znanstvene 
baze, prisotnost raziskovalnih institucij in izobraževanje. 

2. Dejavniki, ki učinkujejo na povpraševanje. 
3. Dejavniki, ki učinkujejo na gospodarsko strukturo, kot je politika konkurence in 

različni mehanizmi udeležbe podjetij pri financiranju in difuziji znanstvenega 
raziskovanja. 

Vloga države pri oblikovanju kombinacije teh dejavnikov je lahko: 
• Misijsko usmerjena (angl. mission-oriented) tehnološka politika. Cilji 

nacionalnega pomena se postavijo od zgoraj navzdol. Takšno politiko izvajajo 
države kot je Velika Britanija, ZDA in Francija. 

• Difuzijsko usmerjena (angl. difussion-oriented) tehnološka politika. Ta pristop 
je postavljen od spodaj navzgor in se fleksibilno odziva na signale s trga. Tak 
pristop je značilen za Nemčijo, Švico in Švedsko. 

• Kombinacija obeh tehnoloških politik, ki je značilna za Japonsko. Ko je 
Japonska dohitevala konkurente je uporabljala predvsem misijsko usmerjeno, 
ko pa je postala tehnološko razvita pa difuzijsko usmerjeno tehnološko 
politiko, tako da sedaj podjetja sama določajo svoja raziskovalna področja.  

   Razvite majhne države namenjajo relativno visok delež BDP za raziskave in razvoj, vendar 
je v absolutnem smislu ta delež prenizek, da bi lahko spremljale in sodelovale na vseh 
področjih znanstvenega razvoja. Kapitalna intenzivnost raziskovalno-razvojnega procesa in 
specializacija znanosti vse bolj naraščata, zato v majhnih državah obstaja problem izbire. 
Poleg tega je pristop k znanosti vse bolj interdisciplinaren, kar še dodatno krepi strukturne 
težave majhnih držav pri razvoju znanosti. Zato je za majhne države zelo pomembna čim 
večja mednarodna odprtost vseh institucij znanja pod pogojem, da ima država učinkovit 
nacionalni inovacijski sistem.  
 
 
 

 70   



6.4.2. Ustvarjalen delavski razred 
 
   Gospodarstvo države, ki usmerja znanje v ustvarjalnost in inovativnost, se bo razvijalo s 
tehnološkim napredkom in bo povpraševalo po izobraženih delavcih. V takem gospodarstvu 
bo izobraževanje prispevalo k gospodarski rasti. Razvoj gospodarstva, ki temelji na 
ustvarjalnosti omogočajo nove institucije, ki oblikujejo družbeno strukturo ustvarjalnosti. Leta 
2002 je Florida opredelil te institucije, ki so (Blatnik, 2004, str. 16): 

1. Nov sistem tehnološke ustvarjalnosti in podjetništva, predvsem sistem tveganega 
kapitala, ki izredno pospešuje nastanek novih podjetij. 

2. Učinkovitejši model proizvodnje – ustvarjalna tovarna in modularna proizvodnja. 
3. Družbeno in kulturno okolje, ki je odprto do vseh oblik ustvarjalnosti: umetniške, 

kulturne, tehnološke in gospodarske. 
Florida je klasičnemu in proizvodnemu in storitvenemu delavskemu razredu dodal ustvarjalen 
delavski razred. Jedro ustvarjalnega razreda tvorijo delavci na področju znanosti in 
tehnologije, računalništva, matematike, izobraževanja, umetnosti, oblikovanja in zabave. 
Njihova gospodarska moč je bistveno večja od ostalih razredov. Ustvarjalni razred postavlja 
vrednote, kulturo in način življenja, storitveni razred pa je le podporna infrastruktura 
ustvarjalnega razreda in ustvarjalnega gospodarstva. 
   Florida ugotavlja, da področja ZDA z močno koncentracijo ustvarjalnih delavcev odlikuje 
hiter gospodarski razvoj. Ta področja imajo visoko število visokotehnoloških podjetij in 
patentov. Lokacija in skupnost zavzemata pomembno mesto v sistemu vrednot tega razreda. 
Na podlagi podatkov, ki jih je v svojih raziskavah zbral Florida je ugotovil, da so za 
koncentracijo ustvarjalnega razreda odločilni »trije t-ji«: tehnologija, talent in toleranca. Da bi 
okolje pritegnilo ustvarjalne osebe, porajalo inovacije in spodbudilo gospodarski razvoj, so 
potrebni vsi trije elementi istočasno. Dejavnika tehnologije in talenta sta določena s štirimi 
elementi:  

• z relativno koncentracijo ustvarjalnega razreda v regiji, 
• s kazalnikom nadarjenosti (število oseb z univerzitetno izobrazbo), 
• s kazalnikom inovativnosti (število patentov na prebivalca) in 
• s kazalnikom visokih tehnologij, ki določa velikost in koncentracijo regionalnega 

gospodarstva v hitro razvijajočih se gospodarskih panogah. (software, elektronika, 
biomedicina, itd). 

Toleranco oziroma strpnost je izmeril s t.i. »gay« kazalnikom34, ki meri število 
homoseksualcev v določenem okolju. Ugotovil je, da imajo okolja z visoko tehnologijo večje 
populacije homoseksualcev. To ne pomeni, da so strokovnjaki s področja visokih tehnologij 
homoseksualci, temveč da so v takšnem okolju odprti do različnih skupin35.  
 
 

                                                           
34 Če ima neka skupnost visoko stopnjo tolerance do homoseksualcev, potem tolerira vse skupine. 
35 Značilnost podjetij s področja visokih tehnologij v ZDA je, da imajo zelo raznoliko nacionalno sestavo. 
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6.5. STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE PRODUKTIVNOSTI IN KONKURENČNOSTI 
 
 
  Mnoge države, ki se soočajo s priložnostmi, ki jih ponuja ekonomska globalizacija in 
povečana konkurenčnost ustanavljajo gibanja oziroma kampanje za povečevanje 
produktivnosti (Tolentino,  [URL:http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/mond 
ev/publ/unpub3.htm.]. To so usklajene aktivnosti z namenom ustvarjanja pogojev za 
vzpodbujanje in stalno izboljševanje produktivnosti različnih ekonomskih aktivnosti v državi. 
Nacionalna gibanja produktivnosti se razlikujejo od države do države glede na okoliščine in 
prioritete, ki jih določajo potrebe in razvojne strategije določene države. Aktivnosti za 
izboljšanje produktivnosti se izvajajo na tistih področjih na meta, makro, mezo in mikro 
ravneh, ki vplivajo na produktivnost in konkurenčnost. S posameznimi programi, kot je na 
primer »zavedanje nacionalne produktivnosti« (angl. national productivity awareness) in 
skozi izobraževalne akcije pomagajo razvijati nacionalne vrednote in pristope, ki cenijo dobro 
delo in kakovostno izvajaje ter podpirajo učenje, inovacije in spremembe. Ustvarjajo 
mehanizme, institucije in politike za usklajene nacionalne aktivnosti v smeri izboljševanja 
produktivnosti. S povezavami in pomočjo ostalim institucijam gradijo močno podporno 
institucionalno infrastrukturo. Skozi usposabljanje, svetovanje in informiranje pomagajo 
podjetjem pridobivati vodstvene in delovne veščine za vpeljavo in delovanje v smeri 
povečevanja produktivnosti in konkurenčnosti. Skozi svoj pristop izgradnje usposobljenosti v 
gospodarstvu pomagajo izboljševati proizvodni proces in delovno usposobljenost, ki je 
potrebna za stalno izboljševanje produktivnosti in konkurenčnosti. Preko pristopa sodelovanja 
akterjev pomagajo izboljševati tudi kakovost delovnih mest. 
   Specifična vloga in dejavnosti nacionalnih organizacij za povečevanje produktivnosti se 
razlikujejo od države do države v odvisnosti od pooblastil, potreb gospodarstva, faz 
gospodarskega razvoja, kulturnega in socialnega okolja ter kakovosti njihovih vodij. Ne glede 
na raznolikost med državami imajo te institucije nekatere skupne značilnosti, ki so:  

• aktivnosti v smeri sprememb in širjenju zavedanja za izboljševanje produktivnosti; 
• izboljševanje delovanja podjetij z izboljševanjem vodstvenih sposobnosti, 

organizacije podjetja, vodstvenega sistema, delovne sile, raziskav in razvoja ter 
podjetja kot celote; 

• vzpodbujanje k izboljševanju produktivnosti med organizacijami s povezovanjem 
raziskovalnih in izobraževalnih institucij ter podjetij, izboljševanje sodelovanja 
med delodajalci in zaposlenimi; 

• pomoč pri oblikovanju političnega in zakonskega okolja za izboljševanje 
produktivnosti na podlagi ocen ekonomskih in poslovnih politik ter zakonov in 
njihovega vpliva na produktivnost in konkurenčnost; 

• dostop do svetovalnih storitev za izboljšanje dejavnikov, ki vplivajo na 
produktivnost kot je preskrba z energijo, transport, tehnologije ter odstranjevanje 
sistemskih ovir, ki zavirajo izboljševanje produktivnosti. 
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6.6. SELEKTIVNO USMERJANJE RESURSOV 
 
 
   Proizvodnja v razvitih državah postopno izginja, ker lahko države v razvoju proizvajajo 
enake izdelke po enaki kakovosti in nižji ceni ali nekatere celo tehnološko konkurirajo 
razvitim. Podjetja izgubljajo tržne deleže predvsem v »zrelih« gospodarskih sektorjih. Razvite 
države lahko s selektivnim usmerjanjem vladnih in privatnih (domačih in tujih) resursov v 
novo nastajajoče gospodarske dejavnosti nadomestijo izgubo. »Nevidna roka« Adama Smitha 
redko alocira resurse v razvoj novo nastajajočih gospodarskih dejavnosti, ker je takšen razvoj 
povezan z visokim rizikom, visokimi vložki v raziskave in razvoj, kratkim življenjskim 
ciklusom, močno konkurenco, itd. V razvitih državah vlade oziroma njene institucije vse bolj 
prevzemajo vlogo vodenja, informiranja in posredovanja. V Kaliforniji je razvoj novo 
nastajajočih gospodarskih dejavnosti potekal v treh stopnjah (Murphy, 2003, str. 11): 

1. V prvi stopnji je država privabljala gospodarske dejavnosti iz drugih 
dominantnih regij s pomočjo subvencioniranih posojil, davčnih olajšav in 
programi novačenja. 

2. V drugi stopnji je razvoj potekal preko indirektnih podpor podjetjem z 
ustanavljanjem inkubatorjev, preskrbo in vzpodbujanjem investicijskega 
kapitala ter programi usposabljanja delovne sile. 

3. V tretji stopnji se strategije osredotočajo na ustanavljanje javno-privatnih 
partnerstev s podpornim okoljem in izboljševanjem načina sodelovanja 
delovne sile, znanstvenikov in podjetnikov v mrežah ter grozdih. Strategije 
tretje stopnje so povezane s strategijami prve in druge stopnje preko sistema 
sodelovanja, ki olajšuje ustvarjanje novih, privabljanje in lociranje podjetij. 
Tako imenovana »mehka struktura« (angl. soft structure) se sestoji iz 
sodelovanja gospodarskih, akademskih in družbenih mrež.  

Tudi mnoge druge države ZDA v zadnjem desetletju preoblikujejo svoje gospodarske 
razvojne programe v gospodarsko politiko in se pri tem zgledujejo na države kot so Singapur, 
Tajvan, Nemčija, Italija ter Japonska. Resursi se usmerjajo v razvoj zmogljivosti gospodarstva 
novo nastajajočih gospodarskih dejavnosti, visoke tehnologije ali podporo podjetjem za vstop 
na nove domače ali tuje trge. Osredotočajo se na razvoj določenih gospodarskih panog kot je 
na primer informacijska tehnologija ali biotehnologija, in ne na izbor določenega podjetja v 
okviru določenega sektorja.  
   Kakovost institucionalnega okolja je odločilnega pomena pri privabljanju tujih neposrednih 
naložb z visoko dodano vrednostjo v državah v razvoju. Tuje neposredne naložbe lahko 
prenesejo manjkajoče elemente, kot so tehnologija, veščine in kapital, ki je potreben za razvoj 
lokalnih zmogljivosti. Vlade (nacionalne, lokalne, regionalne) imajo ključno vlogo pri 
ustvarjanju in izboljševanju lokalnih zmogljivosti (Tavares, 1999, str. 22), ki povečujejo 
možnosti za privabljanje visoko tehnoloških vrednostnih sistemov, prevzemanje njihovih 
veščin in širjenje tehnologije. Privabljanje izvozno usmerjenih tujih neposrednih naložb 
zahteva še posebej selektivno spodbujanje in ciljanje, za kar so tudi v mnogih razvitih državah 
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ustanovili agencije za spodbujanje tujih neposrednih naložb. Poleg tega so razvite države tudi 
najbolj zavzeti dajalci spodbud za transfer tehnologij in inovacij. 
 
 

6.7

6.8

. INOVATIVNE OBLIKE UČINKOVITE JAVNO-PRIVATNE INTERAKCIJE 
 
 
   Interaktivni karakter nacionalnega inovacijskega sistema zahteva nov vzorec organizacije 
države. Tehnološke inovacije se ne morejo več omejevati v samozadovoljnem ali ločenem 
prostorskem okviru. Gospodarski sistemi imajo široko teritorialno dimenzijo: skupno učenje, 
dinamiko, odvisen kapital, ki je vključen v specifično lokalno institucionalno soodvisnost, 
preskrbo s kolektivnimi storitvami in z ostalimi specifičnimi regionalnimi viri. Takšen proces 
zahteva inovativne konkurenčno usmerjene razvojne institucije na področjih izobraževanja, 
raziskav, tehnologije, itd. Spremembe na področju stila vodenja in delovanja v javnem 
sektorju uvaja vse več držav, tako razvitih, kot držav v razvoju (Pownall, 1999). Hiter pretok 
informacij, odprti informacijski kanali, mrežne strukture in komunikacija med vlado, 
institucijami ter podjetji so postali konkurenčni dejavnik. Tesno sodelovanje med javnim in 
privatnim sektorjem in skupno oblikovanje bodočih strategij razvoja olajšuje podjetniške 
odločitve, vzpodbuja in usmerja podjetja k oblikovanju lastnih dolgoročnih strategij ter 
vlaganju v raziskave in razvoj. OECD (2001, str. 52) priporoča oblikovanje javno-privatnih 
partnerstev, ker si tako delijo stroške in riziko, ter delujejo kot vzvod za javna sredstva.  
   Nov vzorec organizacije države je po eni strani drugačen od hierarhičnega, enostranskega, 
statičnega modela vladanja, po drugi strani pa tudi ni prepuščen prostemu trgu in razvoju 
samo na podlagi primerjalnih prednosti. Nov vzorec organizacije optimizira uporabo družbene 
ustvarjalnosti z mobilizacijo sposobnosti reševanja problemov strateško pomembnih akterjev. 
Predpostavka takšnega sodelovanja s strani družbenih akterjev je zmožnost za sprejemanje 
kompromisov, izvajanje, učenje in odprtost za spremembe. Ustvarjanje takšnih pogojev 
sodelovanja je oteženo v mnogih državah z družbeno polarizacijo in pomanjkanjem izkušenj, 
komunikacije ter interakcije med privatnimi in javnimi akterji ali v državah s korporativno 
strukturo in rentno orientacijo.  
 
 

. SLOVENIJA V NOVEM OBDOBJU 
 
 
   V Strategiji razvoja Slovenije je zapisano, da je desetletni gospodarski razvojni cilj (do  leta 
2013) preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU, merjeno z BDP na prebivalca v 
pariteti kupne moči (SRS, 2005, str. 18). Slovenija zmanjšuje ta zaostanek, vendar prepočasi, 
da bi lahko dosegla zastavljeni cilj. Socialni in okoljski razvoj je precej hitrejši v primerjavi z 
ostalimi državami EU s hitro rastjo, čeprav je Slovenija postavila v ospredje razvojnih 
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aktivnosti prav gospodarski razvoj. Država s svojo institucionalno učinkovitostjo zahtevnim 
nalogam na področju izvajanja gospodarske razvojne funkcije ni bila kos. Nekatere, predvsem 
baltske države imajo bistveno bolj spodbudna okolja za dolgoročen pospešen gospodarski 
razvoj (glej Tabeli št. 14, str. 58 in št. 15, str. 60). Tudi zadnje ocene mednarodnih institucij, 
kot so WEF, IMD, EBRD in Svetovna banka kažejo na to, da ima Slovenija probleme s 
konkurenčnostjo in podjetništvom. Problematična so predvsem področja učinkovitosti 
podjetij, infrastrukture, konkurence, kakovosti nacionalnega poslovnega okolja, lastniške 
vloge države v gospodarstvu, pravne varnosti in davčne obremenitve (Poročilo o razvoju, 
2006, str. 7). Za pospešen gospodarski razvoj je potrebna celovita in načrtovana gospodarska 
politika, ki je usmerjena k povečevanju celotne produktivnosti dela. Za hitrejše dohitevanje 
evropskega povprečja, oziroma razvitejših članic Evropske unije bi se morala rast 
produktivnosti v prihodnje še okrepiti. Pri tem bi morala temeljiti predvsem na proizvodnji z 
višjo dodano vrednostjo 
   Usmeritve aktivne strukturne in razvojne politike za povečanje kompleksne konkurenčnosti 
so v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije predvidene na naslednjih področjih (SGRS, 
2001, str. 47): 

1. prehoda v na znanju temelječo družbo, 
2. krepitve konkurenčne sposobnosti gospodarstva, 
3. učinkovitosti države, 
4. učinkovite operativne vključitve v notranji trg EU in 
5. regionalnega in prostorskega uravnoteženja razvoja. 

Takšne usmeritve so preveč splošne. V Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije bi bilo 
potrebno bolj specifično določiti razvojno smer slovenskega gospodarstva, javnofinančne 
izdatke pa nujno prestrukturirati, da bodo razvojno usmerjeni. Preveč splošna usmeritev 
gospodarskega razvoja je ena od pomembnejših ovir tudi pri uspešnejšem črpanju sredstev iz 
skladov EU. Iz Slike št. 9 (str. 76) je razvidno, da je Slovenija leta 2005 od 100 procentov 
razpoložljivih sredstev uspela izkoristiti 30 procentov, medtem ko je leta 2004 uspela 
izkoristiti le 7 procentov. Premalo je ustreznih projektov, nekateri ekološki projekti so v 
nasprotju z drugimi projekti, itd. Poleg tega obstojajo administrativne ovire pri izpeljevanju 
določenih projektov ali pa so državne institucije neusklajene. Še tako dobra gospodarska 
politika in visoka javnofinančna sredstva, ne glede ali izhajajo iz nacionalnih ali evropskih 
strukturnih skladov ne moreta optimalno vplivati na bodoči razvoj, če ni zagotovljena 
učinkovitost državne administracije. Administrativne ovire, ki ne omogočajo ugodnega 
poslovnega okolja, izbira razvojnih projektov brez ustreznega vrednotenja ekonomskih in 
razvojnih učinkov, neurejene institucije in postopki koordiniranja, monitoringa in merjenja 
učinkov različnih aktivnosti in ukrepov neugodno vplivajo na učinkovitost ukrepov 
gospodarske politike (Poročilo o razvoju, 2002, str. 12).   
   V primerjavi z državami EU dosega Slovenija slabše rezultate pri vlaganju v terciarno 
izobrazbo, inovacije, patente, deležu raziskovalcev v gospodarstvu, številu diplomantov 
naravoslovnih in tehničnih ved in sodelovanju javne raziskovalne sfere z gospodarstvom. 
Takšno stanje pa z vidika dinamičnih sprememb v svetu ne omogoča pospeševanja razvoja in 
uresničevanja na znanju temelječe družbe. Slovenija ne zaostaja za EU toliko glede razvoja 
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človeških virov in ustvarjanja znanja, temveč glede prenosa in uporabe znanja ter 
 
Slika 9: Odstotek izplačanih sredstev glede na razpoložljiva iz skladov EU v Sloveniji 
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mehanizmov financiranja, ki ta prenos pospešujejo (Poročilo o razvoju, 2002, str. 9). 
Pomanjkljivost teh vlaganj, tako s strani poslovnega kot vladnega sektorja se kaže v preveliki 
enosmernosti, saj poslovni sektor vlaga predvsem v okviru podjetij, vladni sektor pa v 
raziskave in tehnološki razvoj javnega sektorja. Takšna usmerjenost financiranja raziskav in 
tehnološkega razvoja je ovira za prenos znanj, za večjo učinkovitost uporabe sredstev in za 
dvig konkurenčne sposobnosti države. Nekaj upanja daje nova usmeritev Ministrstva za 
gospodarstvo, ki se je odločilo podobno kot Evropska komisija, da bo spodbujalo 
povezovanja, ki izhajajo iz dejanskih potreb. Prednost pri izbiri na javnih razpisih za 
spodbujanje razvojno-raziskovalnih dejavnosti bodo imeli kakovostni skupni projekti podjetij 
in institucij.  
   Slovenija potrebuje višjo stopnjo družbene pogodbe med organi vseh stopenj oblasti. Da bi 
to dosegla potrebuje učinkovito institucionalno organizacijo z novimi kriteriji in zahtevami, ki 
bo sposobna ustvarjati dinamične konkurenčne prednosti gospodarstva in oblikovati ter 
implementirati strateške usmeritve gospodarskega razvoja. To pa ne pomeni samo deleža 
BDP, ki ga Slovenija vlaga v raziskave in razvoj, temveč predvsem uspešnost tega vlaganja. 
Prav tako to ne pomeni samo delež terciarno izobraženega prebivalstva, temveč kakovost in 
fleksibilnost izobraževalnega sistema, ki ustvarja kakovosten človeški kapital s potrebnim 
znanjem. Ne nazadnje je potrebna vključitev ciljno naravnanega strateškega razmišljanja v 
ekonomsko politiko s katero lahko vlada spodbuja razvoj novih dejavnosti. 
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7. ZAKLJUČEK 
 
 
      Gospodarski in politični sistemi so specifični za določena razmerja institucionalnih 
omejitev vlade in se zelo razlikujejo v času in v različnih gospodarstvih. Zato je pri razlagah 
delovanja gospodarstev potrebno upoštevati neločljivo povezavo med politiko in 
gospodarstvom. Uspešnost nekega gospodarstva je interdisciplinaren pojav, ki nima samo 
ekonomske podlage. Vsako kapitalistično gospodarstvo ima množico javnih in privatnih 
institucij. Funkcija teh institucij je izbor političnih vodij, zagotavljanje lastninskih pravic, 
prerazdeljevanje bogastva, reševanje sporov, upravljanje, itd. Stopnja tehničnih sprememb in 
učinkovitost podjetij v katerikoli državi v svetovni konkurenci mednarodne menjave blaga in 
storitev ni enostavno odvisna od stopnje razvitosti raziskav in razvoja ter ostalih tehničnih 
aktivnosti. Odvisna je od načina upravljanja in organiziranosti razpoložljivih resursov na 
obeh, podjetniški in nacionalni ravni.  
   Konkurenčnost podjetij temelji na angažiranosti celotnega družbenega okolja v katerem 
deluje. Najbolj uspešne države oziroma regije so tiste, ki aktivno oblikujejo lokalne in 
konkurenčne prednosti. Mednarodna konkurenčnost vse bolj temelji na konkurenčnih 
prednostih, ki izhajajo iz znanja in tehnološkega razvoja, obilje faktorjev pa vse bolj izgublja 
na pomenu. Stare gospodarske dejavnosti se restrukturirajo, nastajajo nove in novi materiali, 
ki nadomeščajo surovine. Podjetja so vse bolj obdana s tesnimi tehnološkimi in proizvodnimi 
mrežami. Nacionalna inovativna raven lahko državi z omejenimi resursi omogoči prestop k 
hitremu razvoju z ustrezno kombinacijo uvožene tehnologije in lokalne prilagoditve. Države, 
regije in lokalne skupnosti razvitih in manj razvitih držav vse bolj tekmujejo med seboj, 
katera bo pritegnila več ustvarjalnega razreda, direktne tuje investicije z visoko dodano 
vrednostjo, itd.  
   Ne glede na ponoven vzpon liberalizma v zadnjih treh desetletjih izkušnje kažejo, da so 
najbolj konkurenčne države predvsem tiste, katere ne prepuščajo razvoj gospodarstva samo 
konkurenci med posameznimi podjetji, brezpogojni prosti trgovini in vlogi države kot 
regulatorja in nadzornika. V globalnem ekonomskem okolju je mednarodna konkurenčnost 
odvisna od tega ali so skupine najpomembnejših akterjev v določenem ekonomskem prostoru 
uspele organizirati hitro in učinkovito učenje ter proces odločanja in ali so oblikovale 
gospodarsko okolje v skladu z spremembami. Vsako gospodarstvo je namreč proizvod 
družbe, katere sestavni del je, in je odvisno od ključnih institucij te družbe.  
   Proces ekonomske globalizacije in konkurence proizvodov tudi v razvitih gospodarstvih 
vodita k oživljanju vloge gospodarske politike kot mehanizma za spodbujanje mednarodne 
konkurenčnosti. Njen osnovni cilj je pospeševanje strukturnega prilagajanja gospodarstva 
novim pravilom mednarodne oziroma globalne konkurence z razvojem novih tehnologij in 
prožne proizvodnje. V ospredju je izgradnja okolja za krepitev znanja in sposobnosti 
posameznikov, podjetij, gospodarstva in družbe za obvladovanje tehnološko zahtevnejših 
izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Konkurenčnost podjetij tako temelji na 
angažiranosti celotnega družbenega okolja v katerem delujejo.   
   Uspešen razvoj razvitih gospodarstev je v preteklosti temeljil predvsem na močni državi in 
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močnih trgih. Povečana družbena kompleksnost pa zahteva participativen model v katerem 
družbeni akterji skupaj z vlado oblikujejo strategije in politike. Vlade, ki so sposobne 
usklajevati tehnološke in institucionalne spremembe v smeri zastavljenih ciljev, lahko 
ustvarjajo dolgoročne konkurenčne prednosti države. Institucionalna zmogljivost države je 
potrebna tudi za uspeh »laissez-faire« politike. Posledica manjše institucionalne zmogljivosti 
vodi k neuspehu tako gospodarske politike, kot »laissez-faire« politike. Uspeh gospodarske 
politike »azijskih tigrov« dokazuje, da gospodarska uspešnost države ni odvisna od tega ali 
vlada intervenira ali ne, ampak kako to dela. Glede na to, da so tudi napake gospodarske 
politike neizogibne, mora biti vlada fleksibilna in se odzivati na spremenjene okoliščine. 
Politika mora torej biti dovzetna za učenje in prilagajanje. Mednarodna konkurenčnost 
gospodarstva je torej skupek celostnega tehnično-organizacijsko-družbenega profila določene 
države. 
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Popis tabel 
 

Št. Naslov Str. 
1 Rast dodane vrednosti industrije od 1980 do 2000 (v % na leto) 27 
2 Struktura dodane vrednosti v odstotkih od BDP po treh sektorjih 

gospodarstva skupine držav, leta 1990 in 1999 
29 

3 Rast izvoza blaga od 1980 do 2000 (v % na leto) 31 
4 Gospodarska rast* »azijskih tigrov« in latinskoameriških držav, 1960-2000 37 
5 Letna rast izvoza vzhodnoazijskih in latinskoameriških držav, 1965-1990, in 

delež izvoza industrijskih proizvodov, 1970 in 1993, v procentih 
38 

6 Primerjava gospodarskega razvoja Latinskoameriških držav in uspešnih 
držav Vzhodne Azije na podlagi koncepta sistemske konkurenčnosti v 
obdobju po drugi svetovni vojni 

40 

7 Produktivnost dela* v Sloveniji in v EU, v obdobju 1996-2004, EU-25=100 42 
8 Struktura državnih proračunskih sredstev v Sloveniji za RRD v procentih v 

letih 1996 in 2003 
46 

9 Indeks inovativne zmogljivosti po državah v letu 2000 (rang od 1 do 75) 46 
10 Stanje vhodnih in izhodnih neposrednih tujih investicij v primerjavi z BDP v 

% 
49 

11 Kazalci kakovosti institucij po PRS 50 
12 Kazalci kakovosti institucij po PRS latinskoameriških držav in »azijskih 

tigrov« (povprečje od 1982-1995) 
56 

13 Dohodkovna neenakost v latinskoameriških državah in »azijskih tigrih«, 
1981-1993 

57 

14 Indeksa globalne konkurenčnosti za Slovenijo, članice EU in ZDA v letih 
2004 -2005 

59 

15 Indeksi svetovne konkurenčnosti za Slovenijo, članice EU in ZDA v letih 
2004-2005 

61 

16 Delež prebivalstva v starosti 25-64 let s terciarno izobrazbo v Sloveniji in v 
državah članicah EU-25 v obdobju 1995–2005 (drugo četrtletje), v % 

68 

 
 

Popis slik 
 

Št. Naslov Str. 
1 Determinante sistemske konkurenčnosti 14 
2 Porterjev diamant 18 
3 Rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega, v EUR, stalne cene 1995) v 

obdobju 1995-2004, v članicah EU 
42 

4 Investicije v znanje v letu 2002, delež v BDP, v % 43 
5 Izdatki za izobraževalne ustanove na študenta terciarnega izobraževanja v 44 
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letu 2002, v primerjavi z BDP na prebivalca v EUR SKM 
6 Število raziskovalcev, izraženo v ekvivalentu polne zaposlitve (FTE), na 

1.000 aktivnih prebivalcev v Sloveniji in drugih državah članicah EU-25 
45 

7 Struktura blagovnega izvoza v EU-25 v letu 2004 po primarnem izvoznem 
dejavniku 

48 

8 Inovativno okolje 67 
9 Odstotek izplačanih sredstev glede na razpoložljiva iz skladov EU v 

Sloveniji 
76 
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