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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
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NSTVA V EVROPSKI UNIJI,
k' io Pošilja v obravnavo.

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.
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MAKROEKONOMSKI OKVIR EKONOMSKIH
ODNOSOV S TUJINO
.
SLOVENSKI IZVOZ IN UVOZ PO NAJVAZNEJ
DRŽAVAH PARTNERICAH IN GRUPACIJAH
NOMINALNE (TEKOČI USD) LETNE STOPNJ
RASTI IZVOZA V RAZDOBJU 1991-1995
g
PREDVIDENA GIBANJA SLOVENSKE ZUNA'
TRGOVINE Z DRŽAVAMI NEKDANJE
JUGOSLAVIJE DO LETA 2000
Q
PROJEKCIJA BLAGOVNIH TOKOV S TLJJI ,.kj0
J|[
PROJEKCIJA STORITVENIH TOKOV S TU "
SREDNJEROČNA PROJEKCIJA PLAČILNOBILANČNIH TOKOV, 1994-2000
BRUTO DOMAČI PROIZVOD - MEDNARODN
PRIMERJAVA
IZPOLNJEVANJE KONVERGENČNIH
KRITERIJEV V DRŽAVAH EU IN V SLOVEN'
OBSTOJEČI TRGOVINSKI ARANŽMAJI Z £U'
ZDA IN JAPONSKO S SREDNJE IN
VZHODNOEVROPSKIMI DRŽAVAMI

povečujejo velikost trgov na raven svetovnega trga, tipično blago v
mednarodni menjavi pa vsebuje vse manj fizičnih inputov in vse
več nematerialnih sestavin, kot so pakiranje, distribucija,
oglaševanje, organizacija itd., ki jih integrirajo multinacionalna
podjetja. Multinacionalno delovanje omogoča rastoče ekonomije
obsega in generiranje zunanjih ekonomij. Povečuje se trgovina med
državami s podobnimi proizvodnimi strukturami (menjava znotraj
dejavnosti oziroma posameznih industrij). V takem okolju postanejo
prilagajanja proizvodnje (prestrukturiranje) lažja in pogosto vključujejo
premike proizvodnih enot z enega konca sveta na drugega.

Izhodišča in cilji ekonomskih
DN
°SOV SLOVENIJE S TUJINO
jI

'9 maihna država, ki se lahko uspešno razvija le kot odprto,
6n UsrT1er eno
Pome na
i
gospodarstvo. To ne pomeni le rastočega
vses,r Mednarodne menjave blaga in storitev v BDP, temveč

„jonske internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in
slo ®v®nie v evropske integracijske procese v funkciji razvoja
'azvo'S
Gospodarstva, predvsem hitrejše gospodarske rasti in
s <n*9a dohitevanja razvitih evropskih držav. Slovenija se mora
razv
prjla
°jnim vzorcem, ekonomskim in pravnim sistemom
aj J:'8'1 razvitim (evropskim) državam. Ta proces je neodvisen
(Eli) L ,ne9a formalnega vključevanja Slovenije v Evropsko unijo
Proces"6Snima
'Cer ^r' s'ovensl<em vključevanju v evropske integracijske
int6Q
Prave alternative. Slovensko vključevanje v evropske
civili c.!,s'<e Procese ie determinirano tako s slovenskim razvojnim,
He Q,
in kulturnim vzorcem kot z našo zgodovino in tradicijo,
na svo ev
i 6konQ *em
'° ropsko
pozicijo
pa ima
Slovenija v svojem
sodelovanju
s tujino
globalno
orientacijo.

Ti procesi spreminjajo tako vsebino konkurenčnosti kot pomen
posameznih determinant konkurenčnosti. Razpolaganje s
proizvodnimi dejavniki izgubi svoj pomen na račun družbeno
institucionalnih dejavnikov, ki so rezultat proizvodnje
kolektivnih dobrin (izobraževanje, monetarna stabilnost, družbeni
konsenz, sposobnost upravljanja javnega dolga itd.). Tradicionalna
teorija in politika mednarodne menjave je te družbeno institucionalne
dejavnike zanemarjala. V kontekstu internacionalizacije in
globalizacije konkurenca postavlja nasproti različne načine
organiziranosti družb, ekonomskih in socialnih politik ter celo vlad.
Posledica je, da je protekcionizem, ki je bil v preteklosti z vidika
blagostanja koristen, čeprav drag, postal neučinkovit. Rastoča
internacionalizacija ekonomskih aktivnosti ustvarja sistemske
spremembe, katerih glavne posledice so:

0c

lišča ekonomskih odnosov Slovenije s tujino

o>niia je majhna država, ki se lahko uspešno razvija le kot
• Slov6nin.avzven
usmerjeno gospodarstvo.
Vz0rc 'a i0 P° svojem razvojnem, civilizacijskem in kulturnem
ijene na P° 29ociov'n' in tradiciji evropska država, zato so in bodo
prvj u iP°membnejše trgovinske partnerice evropske države, v
•Slovrenii^ržave EUne
S0(ie|QVan ,ulrna
g!ede na svojo evropsko pozicijo v ekonomskem
•
i s tujino globalno orientacijo.
mS < odnosi s
9°$Dori'
''
tujino so v funkciji globalnih ciljev slovenskega
r
a2v . arskega razvoja, kot so opredeljeni v Strategiji gospodarskega
6 19
■Slovel0"Se
"mora
' ' s
P'avn' 71 s stemom
svojim razvojnim vzorcem, ekonomskim in
[ Proce" -e ' ne
prilagajati razvitim (evropskim) državam. Ta
Slovt, -.'
°dvisen od morebitnega formalnega vključevanja
• Pr Cesi6 vinEu
emaci na|
kon|(U ren . '
o izacije/globalizacije spreminjajo vsebino
čnosti in pomen posameznih determinant konkurenčnosti.

- družbeno ekonomska izbira govori v prid sistemov, ki
favorizirajo podjetništvo in njegovo fleksibilnost,
- država ni dovolj fleksibilna in privatni subjekti se lažje in boljše
soočajo s tem novim okoljem,
- tradicionalno trgovinsko politiko, ki temelji na upravljanju z zaslužki
domačih proizvajalcev, mora zamenjati politika, ki globalno
upravlja s konkurenčnostjo družbe v svetovnem okolju/merilu.
Regionalna ekonomska integriranost lahko olajša sprejem in izvedbo
teh sistemskih sprememb, omogoča pa tudi uvedbo instrumentov
za upravljanje kolektivne odgovornosti in ublažitev glavne slabosti
popolne liberizacije, saj trg razbremeni posamezne subjekte njihovih
kolektivnih odgovornosti.
Slovenija oziroma slovenska podjetja bi morala razvijati in krepiti
celo paleto oblik medpodjetniškega mednarodnega sodelovanja
- izvoz/uvoz, pogodbeni aranžmaji (kooperacija, strateške povezave,
mednarodne mreže itd.), vhodne in izhodne neposredne tuje
investicije (NTI) - saj sedanja koncentracija na klasičen izvoz/uvoz
in dodelavne posle (katerih pomen se bo zaradi nekonkurenčnosti
Slovenije v ceni delovne sile zmanjšal) zmanjšuje zunanjeekonomski
in splošni razvojni domet EOT. Razvoj lastnih blagovnih znamk
(povezano z usmeritvijo na večji poudarek boljšim in dražjim
proizvodom v izvozu) in prodajnih mrež (lastni distribucijski kanali)
v pomembnejših državah partnericah ter ustanavljanju podjetij v
tujini sta nujna pogoja povečanja slovenskega izvoza. Enako velja
za strateško povezovanje s tujimi podjetji za nastopanje na tretjih
trgih. Slovenija bo odprta za NTI z nacionalno obravnavo tujih
investitorjev. Osnovni cilji NTI so na vhodni strani krepitev
konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva, na izhodni strani
pa hitrejše osvajanje obstoječih in predvsem novih trgov, znižanje
stroškov proizvodnje in poslovanja v celoti ter tesnejši stiki z
najnovejšimi trendi na področju novih proizvodov, tehnologije,
oblikovanja, itd. Značilnost NTI je, da prinašajo paket razvojnih
dejavnikov oziroma determinant konkurenčnih prednosti (oprema,
tehnologija, znanje, organizacija, tržni kanali itd.). Zato bodo NTI
eden pomembnejših dejavnikov prestrukturiranja slovenskega
gospodarstva ter njegovega razvojnega dohitevanja in
integriranja v EU. V tem smislu bo vlada vzpodbujala NTI z
ustvarjanjem ustreznega in stabilnega zakonskega in
institucionalnega okvira, kot tudi z aktivnim pritegovanjem razvojno
pomembnih projektov NTI.

'U'n' ci,ii ekonomskih odnosov Slovenije s tujino
evm'l6',®3 9osPodarska rast z razvojnim dohitevanjem razvitih
■ V$
držav.
*
s
interna
kladu'ranSka
cionalizacija
slovenskega
gospodarstva
v
'^ast *Clnovirn
orne konceptom konkurenčnosti.
Ohran P
n mednarodne menjave blaga in storitev v BDP, ob
s
'ahJnan'u 2unanjega ravnotežja kot dejavnika gospodarske
- p ln °sti.
° °Pravno članstvo v EU.
hitrejša n s
6vr0'ps° 9° Podarska rast z razvojnim dohitevanjem razvitih
kih držav
Ek ms <i
p°stQ° ' odnosi Sloveniji s tujino (EOT) so v funkciji cilja
0OSpPn69a dohitevanja povprečja razvitih evropskih držav v
in,a Q, e ars
k' razvitosti. Slovenija je glede na Evropo manj razvita in
,°žn0 e tega možnost hitrejše rasti od razvitih držav. To izvira iz
drjav Posnemanja in prenosa razvojnih dejavnikov iz razvitejših
kr0gu., e na to, da Slovenija spada v isti kulturni in civilizacijski
Drugi r ^vroPa' ie gospodarska konvergenca načeloma mogoča,
za
le Vert^°9
Pričakovano hitrejšo rast je v tem, da je bila Slovenija
p°jaVj al01 desetletje v globoki krizi. Zelo pogosto se po takih krizah
iše razdobje hitre rasti, če je država tega seveda sposobna.
^Sestra
»kla<ju 2nsl<a internacionalizacija slovenskega gospodarstva v
^
novim konceptom konkurenčnosti
6si

internacionalizacije in globalizacije ekonomskih aktivnosti
5
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.. a vstrij3' II.1
(Nemčija - Bavarska, Italija - Benečija Julijska krajina, n
^
Koroška in Štajerska, Francija - osrednja pariška ' ^
avtomobilska industrija). Navkljub slovenski evropski usrt> ; ^
dejstvu, da vse države največ svoje zunanje trgovine °P' ( u$
bližnjimi državami, bo Slovenija v prihodnje stre Ci.j m
diverzifikaciji svojih EOT. Pri tem bi se morala diver^' jif Zr
dogajati ob absolutnem večanju sodelovanja z obs ' et
najpomembnejšimi partnerji, vendar ob hitrejši rasti
^
potencialno pomembnimi državami (ob upoštevanju P'^
stroškov in oddaljenosti ter problema deželnega tveganja) L ^
besedami, cilj slovenske strategije in politike EOT je ^ ^
položaj slovenskega gospodarstva v EU in ga razširiti n j
trge v EU, povrniti del jugoslovanskih trgov, bistveno p
prisotnost na trgih ZDA, nekaterih državah nekdanje So
zveze in CEFTA ter si segmentirano (s posameznimi Pr° jjiti
odpreti ostale trge neevropskih držav OECD, najdinarr"^^
novoindustrializiranih držav v razvoju in plačilno
sposobnih izvoznic nafte.

Rastoči pomen mednarodne menjave blaga in storitev v BDP
Slovenija lahko utemeljuje svoje razvojno dohitevanje razvitih
zahodnih držav le na rastočem pomenu mednarodne menjave
blaga in storitev v BDP in na vsesplošni internacionalizaciji
gospodarstva. To je možno le ob krepitvi in specializaciji na
obsoječih in bodočih nacionalnih konkurenčnih prednostih
(tržne niše), ne pa s podpiranjem proizvodnih programov, ki so nastali
v pogojih visoke zaščite. Izkušnje in trendi kažejo, da bodo
slovenska podjetja na svojih glavnih trgih relativno lažje
nastopala z boljšimi in dražjimi proizvodi, kar pa zahteva nove
proizvodne (izvozne) programe. Čeprav je konjunktura v glavnih
zunanjeekonomskih partnericah Slovenije važna determinanta rasti
slovenskega izvoza, marginalnost Slovenije kot trgovinske
partnerice teh držav zmanjšuje gornjo povezanost in daje (s hitrejšim,
na bodočih primerjalnih prednostih temelječem razvoju Slovenije)
možnost, da se slovenski izvoz na te trge povečuje hitreje od
napovedanih stopenj rasti uvoza teh držav.
Uspešnost Slovenije v vključevanju v mednarodne ekonomske
odnose je le v manjši meri odvisna od neke specifične
ekonomske politike in ukrepov na tem področju. Naša
integriranost v mednarodne ekonomske odnose in razvojni
impulzi, ki jih bomo od tam dobivali, so odvisni predvsem od
splošne konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva
(od njegove internacionalizacije ob izboljšanju proizvodne strukture
in pospeševanju tehnološke transformacje), ki mu država lahko
pomaga predvsem z ustvarjanjem za razvoj ustreznih pogojev in
infrastrukture (stabilni makroekonomski pogoji, ustrezna
gospodarska in družbena infrastruktura, izboljševanje dejavnikov
gospodarskega razvoja s posebnim poudarkom na izboljševanju
kvalitete delovne sile /izobraževalna politika/ hitrejši tehnološki
napredek /raziskovalno razvojna politika/, rast podjetništva), ki ne
bodo slabši od pogojev glavnih konkurentov.

II. TEMELJNA PODROČJA STRATEGIJE
EKONOMSKIH ODNOSOV SLOVENIJE S
TUJINO
11.1. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO - STANj6
IN SISTEM
Strategija ekonomskih odnosov Slovenije s tujino (SEOT) ^^0
oblikovanje sistema EOT (pravni in institucionalni vidik) m
^
politike EOT (z oblikovanjem ustreznih instrumentov m
kvantifikacije), upoštevati pa mora pravilno napovedan
mednarodnih pogojev (svetovna konjuktura, razvoj svetovn
Vse to je aplicirano na strukturo EOT Slovenije.
ditev š®
• Sistem EOT je potrebno dograditi zakonsko (ure gvno^
nenormiranih področij) in institucionalno (uvedba in dogra i
j„
norrn
n>l
institucij), hkrati pa prilagoditi obstoječo
^orTlai
institucionalno spremenjenim razmeram v gospodarstvu
0|jev
svetu. Ker je stabilnost pogojev gospodarjenja eden
najt
zaupanja in prispeva k uspešnosti gospodarjenja, je P0,rebalT1j.
pravo razmerje med stabilnostjo in nujnimi spremem
e
bstoječ
Bodočo politiko EOT Slovenije bodo opredeljevale
s
možnosti in omejitve. Uporabljala bo predvsem u
^
posrednim učinkom. Ustvariti bo morala pregleden m
režim usmerjanja domačih akterjev in tujih investitori

Polnopravno članstvo v EU ob globalni orientaciji EOT Slovenije
Slovenija je evropska država, zato so in bodo njene
najpomembnejše trgovinske partnerice evropske države, v prvi
vrsti države EU. Ta opredelitev je tesno povezana z dejstvom, da
je Slovenija po svojem razvojnem, civilizacijskem in kulturnem
vzorcu ter po zgodovini in tradiciji evropska država. Vključevanje
Slovenije v evropske gospodarske integracije predstavlja
nujnost, saj to zanjo pomeni razšritev trga ter vključitev v evropske
tokove kapitala in prenosa tehnologij, pri čemer je za Slovenijo v
gospodarskem, političnem in varnostnem smislu prednostnega
pomena EU. Prizadevanje Slovenije za vključitev v EU odpira
možnost razvojnega dohitevanja s prevzemom razvojnih dejavnikov.
Če Slovenija ostane zunaj EU, je njena razvojna prihodnost bolj
negotova. Slovenija se mora, ne glede na svoje morebitno
formalno vključevanje v EU, s svojim razvojnim vzorcem,
ekonomskim in pravnim sistemom prilagajati razvitim
(evropskim) državam. Pri tem se je treba zavedati, da doslej še
nobena država ni postala članica EU, ne da bi bila članica OECD.
Polnopravno članstvo Slovenije v OECD predstavlja ključen korak
pri integriranju v svetovno gospodarstvo.

Izboljšanje konkurenčnega položaja slovenskih izV0^očai°
primerjavi s tujimi v institucionalnem smislu med drugim o1 ^ ^t),
razvoj Slovenske izvozne družbe, terminske borze (blaga ^ (uje
ustanovitev Urada za gospodarsko promocijo Sloven') ^famih
investicije; v normativnem smislu sklepanje številnih D' _0jev
pogodb in pristop k multilateralnim sporazumom; v srrus ^ na
gospodarjenja pa ustreza devizna likvidnost. Pomank''lV°atjstičnif'
primer, v neustrezni statistični prisotnosti Slovenije v s
publikacijah mednarodnih finančnih organizacij.
ta|f)0T
Prikaz razvoja sistema ekonomskih odnosov Slovenije s ,L1'in° inanje
na predhodnem empiričnem prikazu razvoja elemento^
menjave od konca osemdesetih let, pri čemer je potrebo tojnoS<'
iz nesamostojnih osemdesetih v devetdeseta leta sanfl)|ratl ze|0
Slovenije tudi zaradi metodoloških sprememb interpre
previdno.

Uspešno, odprto, izvozno usmerjeno gospodarstvo išče trge in inpute
povsod po svetu, zato mora imeti slovensko gospodarstvo ne
glede na svojo evropsko pozicijo v EOT globalno orientacijo.
To še posebej velja za uvozno in tehnološko stran, medtem ko so
na izvozni strani ekonomski odnosi s tujino bolj regionalno opredeljeni
(dejavnik bližine). Globalna orientacija krepi tudi slovensko pozicijo
v Evropi. Sedanji slovenski EOT so močno osredotočeni na sosednje
države ter na Nemčijo in Francijo; znotraj teh držav je dodatno
prisotna koncentracija na posamezne regije oziroma dejavnosti
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a) Zunanji pogoji menjave so bili v devetdesetih letih za Slovenijo
relativno ugodni: cene energije so bile nizke, odnosi menjave so
se izboljševali, obrestne mere so stagnirale, DEM (pretežna
regionalna usmeritev) se je rahlo krepila glede na USD. Od realnega
razvrednotenja v prvih dveh letih po osamosvojitvi je tečaj tolarja
že v 1993, v 1994 in v prvi polovici 1995 apreciiral, kar zmanjšuje
relativno dohodkovno privlačnost izvoza.

On'iV RAZVOJ IN STRUKTURA EKONOMSKIH
"NOSOV S TUJINO
0 V dika se slovensko
usT^
'
gospodarstvo v gospodarskem sistemu
me 6Sno Prilagaja prelomu in osamosvojitvi, v mednarodnem
zrel 0 tržno
.em(kapitalistično)
Pogledu pa se gospodarstvo.
v mnogih pogledih že obnaša kot razvito

Tabela 2.1: Parametri mednarodne menjave Slovenije, 1992-1995

1992

1993

1994

1995

[povprečni tečaji:
PsTt/dem

52.1

68.4

79.4

82.7

Ksit/usd

81.3

113.2

128.9

118.5

pDEM / USD

1.56

1.65

1.62

1.43

L" stopnja rasti SIT / DEM

213.8

31.3

16.1

4.1

_j_povprečna inflacija
Indeks enote vrednosti:
■ za izvoz

201.3

32.3

19.8

12.6

100

93

107

113

I * za uvoz

100

92

109

112

ILOdnosi menjave (ToT)

100

101

98

101

Vir:

Bilten Banke Slovenije; Statistični urad Republike Slovenije.

'ns,i,ucionalnem razvoju je v obdobju pred osamosvojitvijo
v r6 ala
slovenska menjava s tujino v okviru nekdanje Jugoslavije
at
'Vno nesvobodnih institucionalnih pogojih glede
2u
l^^i^govinskega, kreditnega in deviznega režima (stalno

V letu 1996 sta začela veljati novi carinski zakon in zakon o carinski
tarifi, ki področje carin kot edinega še sprejemljivega klasičnega
instrumenta zunanjetrgovinske politike modernizirata in harmonizirata
s standardi razvitih držav (poenotenja in poenostavitve).
K liberalnosti in urejenosti domačega trga za tujce prispevajo tudi
sprejeta protimonopolna zakonodaja iz 1993 (zakon o varstvu
konkurence in urad za njeno zaščito, ki je začel delovati), zaščita
inteleKtualne lastnine (zakon iz 1992 in urad, ki že uspešno deluje)
in davčna zakonodaja, ki sloni na nacionalni obravnavi tujcev.

juni?k°noma 0 deviznem poslovanju in kreditnih poslih s tujino iz
iw 1"1 'e s'oveniia ukinila administrativno urejanje zunanje
i,0 |ave: Glede deviznega režima je bila uvedena notranja
o-tibilHost,
oblikovanje tečaja je bilo prepuščeno trgu. Pravne
6
so lahko začele prosto najemati kredite v tujini.

Nov zakon o deviznem poslovanju s tujino, ki je v pripravi, bo dopolnil
ureditev na preostalih področjih ekonomskih odnosov s tujino, kot
so neposredne tuje investicije, portfolio tuje investicije, nastop na
slovenski borzi itd. ter nadomestil nekatere rešitve v obstoječih
zakonih, ki glede na doseženo raven razvoja niso več ustrezne.

zakoni
tiarSa'aVni
' še bolj pa zakon o zunanjetrgovinski menjavi iz
s
2Un° e,r1"3.
o ns ° popolnoma liberalizirali in poenostavili
0prg"' 9 vi ke transakcije. Tako posebna registracija za
pa 6v'|anJe zunanjetrgoviniskih poslov ni več potrebna, v Sloveniji
ia nacionalni tretma glede ustanavljanja podjetij tudi za tujce.

M

7

poročevalec, št. 46

Zunanji dolg se je povečal šele v 1994 in raste. Letni priliv neposre^
tujih investicij (NTI) je v letu 1995 predstavljal okoli 1 %

c) Presežek plačilne bilance (sicer padajoč) in rastoči prilivi na
finančni račun so se šele z osamosvojitvijo izrazili v hitri rasti
deviznih rezerv.

Tabela 2.2: Plačilna bilanca Slovenije 1992-1995 (v milijonih tekočih $)

1992
I. TEKOČI SALDO
- Blago - saldo

1993

926

1 92

540

79 1

- 1 54

-338

- izvoz
| - uvoz

6683

6083
62 37

6830

| 2. Storitve - saldo
- izvoz

1 80
12 19

5892

376

1 995
nTfT

1994

7957
8526,

7 168
724

9 598,
744

1852

2 0 82

1039

1393
10 17

1128

-9 1

-5 1

1 07

I2_8j,
1 30

46

21

II. KAPITALSKI+FINANČNI RAČUN
A. KAPITALSKI

-646

-202

B. FINANČNI

- uvoz
3.Dohodki - saldo
4. Transferji - saldo

4

47 —
8*4"

-545
-4 —
-54 1 —

-646

-206

1.NTI

1 1 3

1 1 1

1 3 1

- priliv

1 1 1

1 1 2

- odliv

2

-1

-9

3

1 28 —jjji
__JL
3
"~"*Tg
-33

| 3. ostale naložbe

-1 1 7

-209

3

| 4. rezerve BS

-633

- 1 1 1

-642

-289
1164

-3
1567

54
2764

174 1

1873

2258

| 2. naložbe v papirje

III. NAPAKA IN IZRAVNAVE
SKUPNE DEVIZNE REZERVE
J Stanje konec leta
SKUPNI ZUNANJI DOLG
I Stanje konec leta

TfćT

. 215
3426
2970

Vir: Bilten Banke Slovenije, ZMAR: Ciljni scenarij 1996
Razvidna je tandenca povečevanja deleža blagovne menjave na
račun storitvene, čeprav delno tudi iz metodoloških razlogov. Pri
analizi plačilne bilance, izražene v tekočih USD, je potrebno
upoštevati medvalutne spremembe. Splošno je bilo okrog 20 %
tokov nominiranih v USD, za preostalih 80 % je DEM dobra
aproksimacija. Tekoče poslovanje s tujino konstantno raste,
delno iz vsebinskih, delno iz metodoloških razlogov. V kapitalski
(finančni) bilanci je neto priliv izrazit od osamosvojitve; prej sta se
skupaj s presežkom tekočega priliva utopila v plačilni bilanci
Jugoslavije. Koeficient pokritja slovenskega zunanjega dolga z
deviznimi rezervami je porasel iz 0.2 konec 1991 na 1.4 konec 1994
in na 1.2 konec1995 ter kljub prevzemu dela nealociranega dolga,
nekdanje Jugoslavije ostaja zunanja zadolženost po svetovnih
standardih majhna.

naslednjih letih do 2000 najhitreje povečevala menjava s ^ s
sledi menjava blaga in najpočasneje slovenski BDP, Pa
povprečno stopnjo rasti okrog 5 %. Predvidena dinamika zato n gj/
povečuje stopnjo odprtosti, ki naj bi v koeficientu menjava ^
BDP od 97 % v 1995 skočila na 103 % v letu 2000; v razširi122%
_
koeficientu (menjava blaga + storitev)/BDP pa od 113% na
V primerjavi z drugimi državami je odprtost zelo velika, kar za rfl3ir"
gospodarstvo ni presenetljivo; presega odprtost vseh a<1
prehodu; med razvitimi tržnimi gospodarstvi pa imajo večjo o P
le nekatere manjše države.

e) Pokritost uvoza blaga z izvozom je bila konec 80. le'v .|a z
100 %, v začetku 90. je padla in se zatem postopno P°Pr aCjnj^
novim preseganjem. 100 % v 1992 (premik na tuje trge); v z .g
letih je 98 %, v 1995 bistveno nižja. V veliki meri je bilo °^r? vartii
visoke pokritosti agregatov rezultat presežka v menjavi z drz
nekdanje Jugoslavije, ki narašča.

d) Odprtost slovenskega gospodarstva (izvoz+uvoz/BDP) naj bi
tudi v prihodnje rasla. Po strateških prognozah (Strategija
gospodarskega razvoja Slovenije, ZMAR, 1995) naj bi se v
poročevalec, št. 46
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Ska usme
Prodai slovenskih
ritev. Vvrazdobju
1988-1990
bilo od vseh
^
podjetij
povprečju
57.8 % je
realizirano
na
. nskem trgu, 24 % na trgu nekdanje Jugoslavije in 18 % v
bila 'V'r: ^rac* za makroekonomske analize). To pomeni, da je
bistveno aVe'a na 'r9e nekdanje Jugoslavije konec osemdesetih let
ija od prodaje v tujino.

h) Strukturna menjava po vrstah proizvodov. V menjavi
prevladujejo relativno višje procesirani proizvodi skupin 5-7, kar je
znak menjalno razvite države. Pri tem je le pri strojih in opremi
delež uvoza prehitel delež izvoza. Povečuje se delež uvoza hrane
in goriv, kjer je Slovenija izgubila prejšnjo jugoslovansko surovinsko
osnovo.

„Ji® delež razvitih držav v blagovni menjavi preko 75 % in še
jaust . Umiritev razmer na Balkanu bo verjetno naraščanje
66 o/ a' ® Priključitvijo treh novih članic delež držav EU presega
PriWiu?ir0ma 2/3 (67-2 % v izvozu in 68 9 % v uvozu). Ob njihovi
Kleniava z^rec'vsem ob priključitvi Avstrije) se dosedanja izravnana
i '
EU pretvarja v primankljaj. Delež dosedanje EFTA v
U 18 bil sk
v io^
°raj polovico manjši kot v uvozu; razlika se je iz leta
6,0
Povečevala.

V izvozu med 1991 in 1994 se je delež opreme znižal in ustrezno
povečal delež potrošnih dobrin za 4.7 odstotnih točk (razmerja v
izvozu 1994 so: 10 % opreme in po 45 % repromateriala in potrošnih
dobrin). V uvozu je delež potrošnih dobrin po osamosvojitvi za 9
odstotnih točk, delno na račun repromateriala, delno na račun uvoza
opreme, sicer pa še vedno 60 % uvoza predstavljajo surovine, 25
% potrošne dobrine in le okrog 15 % oprema.
Delež proizvodov visoke tehnologije še vedno ni zadovoljiv.

piibirzđržav v razvoiu v preteklih šestih

letihpričakovanja
pada v izvozubistvenih
in ostaja
n° nespremenjen v uvozu, brez
^emb v bodoče.
^'a 2.3: Struktura izvoza in uvoza Slovenije po SITC, v %

Uvoz

Izvoz
JjŠtčT
•lilija in živali

1992
5.1

1994

7.5

1993
7.4

7.6

1995 |
6.7

0.6

0.4

1993

1994

1995

1992

3.9

4.0

3.2

1.3

0.7

0.7

0.6

1.0

0.7

••^i^materije
~Mn]3r_a'na goriva

2.1

1.8

1.9

2.1

6.8

6.5

6.6

2.6

1.0

1.0

6.5

0.1

0.1

0.1

11.0
0.4

7.3

maščobe

5.1
0.1

5.3
11.0
0.4

0.4

0.4

9.1

9.1

10.3

10.5

12.0

11.0

12.0

12.1

18.0

20.0

19.8

tobak

proizvodi
materialu
•^ll^Prema
J^zno
l^^ficirano
V

27.0

26.0

27.4

28.6

20.0

29.0

27.0

31.5

26.0

30.0

32.0

23.0

26.0

30.3
24.0

22.2

10.0

12.0

11.0

33.8
10.6

0.0

0.2

0.2

0.2

4.6

4.0

3.3

2.8

Statistični urad Republike Slovenije. Podatki SURS, letopis in mesečna poročila

"•1 O T
SKok. meljne opredelitve sistema
DOMSKIH ODNOSOV S TUJINO
^ sklad z iz
PoSp j
hodišči in cilji EOT je slovenska usmeritev izvozno
an razv
za tlitro rast izvoza ki
P^Pod
°i- Gre
- zaposlenost
pospešuje
rast z vidika
povpraševanja (in s tem veča

Še sprejemljivi instrumenti med klasičnimi instrumenti so carine
(kjer gre za prilagoditev ravni drugih držav, torej posebnih, specifičnih
učinkov v korist Slovenije ne bo) in novejši instrumenti kvalitativne
narave. Gre za urejanje pogojev konkurence na slovenskem trgu
skupaj z zaščitnimi mehanizmi pred nelojalno konkurenco (predpisi
o anti-dumpingu, o tehničnih in poslovnih standardih, o atestih), hkrati
pa za pozorno spremljanje eventualnih diskriminatornih javnih
izdatkov držav partnerk, s katerimi vzpodbujajo njihov izvoz k nam.

^'aciik >'a°'3enem
Pa ne sme povzročati notranjega neravnovesja
*ai<as ? *'Pa' ne zunanjega neravnovesja. Izvoz z ustrezno
pospešuje tudi rast specifičnega uvoza (ustrezne
Opremra?), ki s el<ono
naj prevladujejo
svojo mskem
strukturopomenu,
generirakjer
gospodarsko
rast. stroji in

Bolj aktiven in premišljen odnos kot doslej je potreben do kapitalskofinančnega dela bilance, kjer bo ob načrtovanem stalnem presežku
tekočega dela in zadostnih rezervah ter sedanji relativno nizki zunanji
zadolženosti moralo priti do neto odliva slovenskega kapitala v tujino.
Gre tako za lastniške tokove (neposredne investicije v tujino, portfolio) kot za kreditne tokove različnih stopenj intenzivnosti. Zaradi
slednjih bodo slovenske terjatve v tujini naraščale, neto zadolženost
Slovenije (kot razlika med dolgovi in terjatvami) v tujini pa padala.

°^° vlogo v izvozno pospeševanem razvoju bo imel storitveni
Ss p^?rabi instrumentov politike EOT bo potrebno upoštevati in
^*9°^«. okviru, ki ga predstavljajo pravila organizacij in
Cgp-pAnl' katerih članica je ali bo Slovenija (GATT oziroma WTO,
spora Uni
' Potencialno EU), in dogovori iz podpisanih dvostranskih
ov o prosti trgovini.

Razvoj slovenske mednarodne menjave bo odvisen od zunanjih in
9
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V
človekovih pravic), pravica do sodnega varstva pa je ustavnl<i ima
•
tem okviru velja vzpodbujati arbitražno reševanje sporov,
veliko prednosti časovne in vsebinske narave.

notranjih dejavnikov. Zunanji dejavniki bodo eksogeno
determinirali slovensko mednarodno menjavo. Nanje ni moč vplivati,
bilo pa bi jih potrebno čimbolje predvideti in na tej osnovi ukrepati v
smeri zmanjševanja njihovih negativnih posledic (oziroma
amortiziranja šokov, zapiranja ali odpiranja trgov za Slovenijo).

11.3. VKLJUČEVANJE SLOVENIJE V
,|(J
MEDNARODNI PRETOK BLAGA, STORITEV in
KAPITALA

Notranje aktivne dejavnike predstavlja predvsem delovanje podjetij.
Vloga države v ekonomskih odnosih s tujino naj bo usklajevalna
brez premočnih posegov v gospodarstvo (da ne bi poslabšala
kredibilnosti in stabilnosti pogojev odločanja mikro enot). Gre za
korekcije tržnih pomanjkljivosti ter podpiranje obstoječih relativnih
primerjalnih prednosti (relativno obilje nekaterih produkcijskih
dejavnikov) in pričakovanih primerjalnih prednosti v bodoče.
Konkretno, gre za področje notranje razvojne politike, kjer so
pomembni tako dejavniki pravno-institucionalne narave-kot
ekonomskopolitičnih usmeritev. Med prve štejejo ukrepi spreminjanja
strukture uporabe BDP v korist varčevanja (in investiranja) ter
dograditev ustrezne davčne ureditve in nadzora nad pogoji
konkurence na domačem trgu. Pri drugih gre za stabilizacijo pogojev
poslovanja: ustrezen odnos med cenami primarnih produkcijskih
dejavnikov in njihovo postopno prilagoditev svetovni ravni.

11.3.1. BLAGO
iskiH
Blagovni izvoz in uvoz predstavljata 80 % tekočih ekonofj'
odnosov, pri čemer je vsa leta po 1992 blagovna bilanca nega
primanjkljaj pa se veča.
Glavne strateške usmeritve v slovenski blagovni menjavi najb'
v smeri:
- večjega uravnoteženja blagovne bilance, sicer njenega priman)
storitveni presežek ne bo več mogel pokriti,
. ^
- rast izvoza in uvoza blaga se bo nadaljevala, čeprav bo počas
od rasti mednarodne menjave storitev,
^
- geografsko je potrebno vsaj ohranjati delež menjave izven
- delež dodane vrednosti v izvozu bi se moral povečevati.

Investicije (ob domačih tudi tuje) kot navedeni pogoji hitrejše rasti
izvoza pa bodo hitreje naraščale, če bo mehanizem oblikovanja
plač in celotnih stroškov na enoto proizvoda postal centralni del
investicijske strategije. Plače kot celota naj rastejo kontrolirano v
skladu z rastjo produktivnosti ali celo nekoliko počasneje.

11.3.2. STORITVE
Slovenija je podpovprečno vključena v mednarodni pretok s ^
zaostaja pa tudi glede strukture izvoza storitev in sodobne ten
na področju načina izvoza storitev, ki gredo v smeri širjenja rne^l
s storitvami na podlagi tržne prisotnosti ponudnikov storitev ^
državi, v primerjavi s klasično trgovino storitev čez mejo- ^
storitev v svetovni menjavi blaga in storitev znaša okoli ^ ^
v slovenskem izvozu blaga in storitev pa okoli 2
(vse w
svetovnem izvozu storitev predstavljajo ostale storitve (vse
2
le
transporta in turizma) 40 %, v slovenskem izvozu pa le 23
začetku devetdesetih je bila v svetu polovica neposredni
četrtinainvesticij usmerjena v storitve, v Sloveniji pa komaj

11.2. ZAKONODAJNI OKVIR EKONOMSKIH
ODNOSOV S TUJINO
Slovenija je po osamosvojitvi naredila bistveni premik na področju
pravnega okvira EOT. Sprejela je nove zakone na področju
zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja ter kreditnih odnosov
s tujino, dopustila devizno klavzulo v pogodbenih razmerjih in sprejela
carinski zakon in zakon o carinski tarifi, ki sta se pričela uporabljati
v letu 1996. Še vedno se uporablja zakon nekdanje Jugoslavije o
tujih vlaganjih, pri čemer pa je pomembno področje delovanja tujih
podjetij v Sloveniji urejeno v novem zakonu o gospodarsih družbah,
delno pa tudi v področnih zakonih. V tržnem pravu z implikacijami
za EOT predstavljajo kodifikacijo z evropsko usmeritvijo zakon o
varstvu konkurence, ki kot novost prepoveduje subvencioniranje
izvoza z namenom doseganja dumpinških učinkov in prepoveduje
omejevanje konkurence. Na zasebnopravnem področju se na
ključnih področjih še uporabljajo predpisi nekdanje Jugoslavije: zakon
o ureditvi kolizije zakonov s predpisi tujih držav (zamenjuje ga zakon
o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, ki je že v proceduri).
Z akti o sukcesiji so sprejete številne konvencije, ki jih je ratificirala
nekdanja Jugoslavija. Pom&mben je tudi napredek na področju
kodificiranja zaščite intelektualne lastnine, kjer sta sprejeta nova
sodobna zakona: Zakon o industrijski lastnini in Zakon o avtorskih
in drugih pravicah; hkrati so s sukcesijo sprejeti podpisi številnih
konvencij.

Čeprav dosega Slovenija v storitveni bilanci s tujino preseže . _
le-ta predvsem odraz neto prilivov Jradicionalnih storitvenih P
turizma, transporta in gradbenih storitev. Največji ne jcejn
predstavljajo razne poslovno tehnične storitve (zakup), P[a ati
licence, računalniške in informacijske storitve. Ker je Pr^ jjj
povečevanje njihovega uvoza tudi v prihodnje, je nujno, da S ^
na izvozni strani vključi nove storitve, ki temeljijo na visoki vsei
znanja in kvalificiranega dela. V nasprotnem primeru je vPr. anj6
ali bo presežek v storitveni bilanci zadostoval za Pol<r
negativnega salda blagovne menjave.
ra v veći'
Menjava storitev bo rasla hitreje od menjave blaga in mo'°
meri kot doslej podpirati izvoz blaga. Potrebno bo P° a
učinkovitost storitev, saj je od tega odvisna ne samo n' flSt
konkurenčnost na mednarodnih trgih, pač pa tudi konkure ^
blaga, ki ga izvažamo. Doslej so bili proizvajalci nekaterih s nj
zaščiteni pred tujo konkurenco ali pa zaradi naravnih monop
bilo niti domače konkurence (npr. finančne s °torjteV
telekomunikacijske storitve). Postopna deregulacija sektorja
j(1
se je začela konec osemdesetih let (ob razvoju zasebnih p° >■ v
re
procesu eksternalizacije storitev), vendar pa poteka P P° enije
nekaterih sektorjih, ki so ključnega pomena za vključevanje S
^
v sodobne razvojne procese, ki temeljijo na intenzivni
informacijsko-komunikacijske tehnologije in s tem povezanih s
gaT®
Zaradi tega je zelo pomembno, da se je Slovenija vključila v
na
in da bo tudi v okviru Asociacijskega sporazuma z EU
' a|oK
z deregulacijo in liberalizacijo področja storitev, kar bo prisP ^ja
njihovi večji učinkovitosti (nižje cene, boljša kakovos,

Oblikovanje bodočega pravnega okvira EOT Slovenije izhaja iz
mednarodnih obveznosti Slovenije in iz težnje po pravno civilizirani
državi. Javnofinančna zakonodaja na področju EOT bo instrument
uveljavitve SEOT. Formalna vezanost z mednarodnimi
konvencijami pomeni za Slovenijo vrsto neposrednih zakonodajnih
nalog. Na primer, podpis AS v zvezi z EOT na nekaterih področjih
terja prilagoditev zakonodaje, na drugih pa so z novimi zakoni
prilagoditve že opravljene (varstvo konkurence, carinski sistem in
intelektualna lastnina). Načela mednarodnega sožitja zahtevajo
prilagajanje zakonodaje mednarodnim standardom Kljub
suverenosti je potrebno upoštevanje pravnih redov drugih držav, da
se bo povečala komunikacijska sposobnost na področju
mednarodnih ekonomskih odnosov. Ob tem je potrebno (bolj)
učinkovito uveljavljanje pravnega reda. Učinkovito delo sodstva
je že mednarodnopravna obveznost Slovenije (konvencija o varstvu
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nas ne zanima toliko neposredna uspešnost in prispevek enot NTI
kot takih, temveč v prvi vrsti njihov vpliv na razvijanje domačih
zmogljivosti vseh vrst in pospeševanje slovenskih dinamičnih
primerjalnih prednosti. Ob tem so NTI v Slovenijo le ena, "vhodna"
stran internacionalizacije slovenskega gospodarstva, druga so
slovenske NTI v tujini. Izhajajoč iz teh splošnih opredelitev bosta
slovenski odnos in politika do NTI temeljila na naslednjih načelih:

"ać iVrstnost storitev). Slovenija bo v skladu z GATS-om uveljavila
prg 0 "diskriminacije med ponudniki storitev, povečala
% ,Sclnost Plavil, ki regulirajo storitve doma ter postopno
pon 'arala trgovino s storitvami s tujino in omogočala dostop tujim
kijih' n^orn britev ter jim nudila nacionalni tretma. Obstoječe ovire,
Msotn 3 ®'oveniia v trgovini s storitvami, zadevajo predvsem tržno
Mier°inS' ,U'ih Ponudnikov storitev (skozi predpise o ustanavljanju
'! Pogojih njihovega delovanja).

a/ Stabilnost in jasnost/preglednost slovenskega odnosa, regulative in ukrepov ekonomske politike.

Slove0--3 mora P°sPešiti razvoj storitev. Poleg kapitala, ki ga v
"ad J1'-'ni dovolj, je visoko kvalificirana delovna sila predpogoj za
Imbfi acirazvoi sektorja storitev, predvsem tistih z visoko vsebnostjo
ko
i- Prav tako je ključnega pomena sodobna informacijsko^"'^'iska
infrastruktura, ki je temelj za uvajanje novih
0s
kih izboljšav tudi v storitvene dejavnosti.

b/ Specifičnost (osredotočenost) glede ciljev in željenih tujih
investitorjev. Osredotočiti se na promoviranje specifičnih slovenskih
prednosti.
c/ Izenačenost tretmaja tujih investitorjev z domačimi podjetji.
•
d/ Državna intervencija na področju NTI naj (i) temelji na načelu
aktivnega/pozitivnega stimuliranja želenega obnašanja, ne pa
pasivnega/negativnega destimuliranja v obliki različnih prepovedi in
omejevanj; (ii) se omejuje na ustvarjanje ustreznih pogojev za zaščito
slovenskih interesov in delovanje enot tujih investicij ter naj se izogiba
neposrednemu vmešavanju v delovanje teh enot.

tli® av^'iučevanje Slovenije v mednarodno menjavo storitev pomeni
V6 an uvoz
tistirn°na
?
storitev v Slovenijo. Poudarek je treba dati zlasti
t6hn0| ^lnorT1 uvoza storitev, ki pomenijo hkrati prenos sodobne
tujih
'n sPec'fičnih znanj in imajo dolgoročnejši značaj (preko
d0m_.a9ani v storitveni sektor). To bi imelo pozitivne učinke na
Man Stori,VGni
sektor. V izvozu storitev je nujno pospešiti
te 1n nim
stanj
' ^ standardom ter vzpodbuditi hitrejše uvajanje
"ado ardov kakovosti. Izvoz tradicionalnih storitev je potrebno
^aiat nove
' 'npr' pole9 zdraviliškega še zdravstveni turizem), hitreje
'*važ 't
storitve z večjo dodatno vrednostjo ter v večji meri
SjH i storitve preko različnih oblik tržne prisotnosti v tujini,
i no ali v povezavi z izvozom blaga.

e/ Na dolgi rok so tuje investicije v Slovenijo v večjem obsegu, to je
v obsegu, ki bo Slovenijo intenzivneje vključeval v tokove
globalizacije, povezane z aktivno, navzven usmerjeno
internacionalizacijo dejavnosti slovenskih podjetij, to je z njihovimi
investicijami v tujini.
Dejstvo, da vsaka NTI pomeni določeno izgubo nacionalne
suverenosti, na strani države prejemnice postavlja dilemo med
"ekonomsko učinkovitostjo in nacionalnim". Na splošni ravni je dilema
med učinkovitostjo in nacionalnim za majhno odprto gospodarstvo
lažna, saj majhno odprto gospodarstvo na dolgi rok ne more biti
učinkovito. Zato je na področju NTI dilemo med učinkovitostjo in
nacionalnim treba zožiti na smiselen in racionaloni obseg, ki je
možnost kontrole tujih prevzemov v omenjenem številu strateško
pomembnih slovenskih podjetij ("zlata delnica") in možnost reguliranja
prilivov tujega kapitala z vidika usklajevanja plačilne bilance
(monetarni/tečajni vidik). Kar se zadnjega tiče, je potencialno
nevarnejši učinek že po definiciji bolj nestabilnih tokov portfolio tujih
investicij, kjer je treba razmišljati o deželnih skladih zaprtega tipa in
davčnem vzpodbujanju stabilnosti portfolio investicij (čim krajši čas
od nakupa do prodaje vrednostnega papirja višji davek).

^ovSOSREDNE tuje INVESTIC,JE (nti> V
r"akr' ^'oven'i° slej ko prej ostajajo količinsko manj pomembna
intenr6 onornska kategorija, ki pa s svojimi kvalitativnimi vidiki 2
ian aC'la V svetovno gospodarstvo, transfer tehnologije in drugih
PfajtJ' ^strukturiranje - lahko pozitivno prispeva k rasti,
^ajhn
'raniu in razvoju slovenskega gospodarstva nasploh.
*a c°eSt slovenskega notranjega trga pomeni osnovno omejitev
Sl0v ! Prilive NTI. Znatnejše povečanje tujega investiranja v
O0 v Prihodnje bi bilo lahko povezano le z vzpostavljanjem
jUg0S| ''e kot izhodišča za pokrivanje področja nekdanjega
član °Vanskega trga. Po eni strani je gotovo, da bi eventualno
Po rtr O.^'ovenije v Evropski uniji močno povečalo NTI v Slovenijo,
s,rani a
P i® Prav tako gotovo, da podpis Evropskega
S|0v u.ma ne bo pomembno vplival na povečanje prilivov NTI v
"form
7'°,",
^u'e akvizicije bodo vse do dokončanja prve faze
v
ne
ečje 9 Privatizacije izjema. Verjetno je, da bo do (nekoliko)
doi^oAcan
'nteresa za tuje akvizicije slovenskih podjetij prišlo po
i^it iu te faze, pri čemer se bo interes tujih investitorjev odražal
Se
(papir° 'sktivno in bo osredotočen na določene industrijske veje
Cernen hran
t®l®korn
t'
a, pijače, farmacevtika, elektroindustrija,
rnur|
ikacijska oprema) in slovenska podjetja.

Pri medpodjetniškem sodelovanju s tujino Slovenija ne daje načelne
prednosti posameznim oblikam. To področje se prepušča podjetjem,
ki bodo glede na svoje sposobnosti in ambicije za vsak konkreten
projekt našla okoliščinam in namenom najprimernejšpo obliko, ki je
lahko NTI, licenčni sporazum, kooperacija, dodelava, ali nekaj
tretjega. Naloga države je le z vzpostavljanjem ustreznega in
stabilnega institucionalnega in zakonskega okvira ustvariti pogoje,
ki bodo podjetja vzpodbujala k pospeševanju "vhodne" in "izhodne"
internacionalizacije v vseh oblikah.

(Cr odprtega, izvozno usmerjenega razvojnega koncepta;
r i'}Sod n opredelitev za integriranje v Evropo (še posebej EU);
as,
' trendi v mednarodnem ekonomskem sodelovanju (hitra
obli
Ti^d^e,niš
k kapitalskega in pogodbenega mednarodnega
način '
kega sodelovanja, rastoči pomen tujih podružnic kot
NT, j pr°dora na tuje trge, spremenjen odnos držav prejemnic do
r
a*viiaSpremen
ieno obnašanje tujih investitorjev) in (iv) dejstvo, da
0 s|
O
ovenskih
nacionalnih konkurenčnih prednosti lahko
t^1' 6 na dejavnikih, s katerimi v največji meri razpolagajo prav
ža t aciona'na podjetja, objektivno zahtevajo, da je Slovenija odprta
Sr
6dst 'nves,ici
ie-Za Slovenijo NTI niso in ne smejo biti v prvi vrsti
23 za
ilVeSiVc?arni
Piranje vrzeli med domačim varčevanjem in
dejav' '' - Slovenija od NTI pričakuje predvsem razvojne
k
Pos|0 ■ °t so tehnologija, dostop do tujih trgov, boljše
in
9osp0^0cls,Vo
organizacija, integracija v mednarodno
ars
tvo, znanje v najširšem smislu, itd. Pri vrednotenju NTI

Slovenija lahko išče tuje investitorje predvsem (i) v sosednjih razvitih
državah in državah glavnih zunanjetrgovinskih partnericah; (il) med
manjšimi in srednje velikimi tujimi podjetji; (iii) tujimi podjetji, ki že
imajo izkušnje/znanja v poslovanju s Slovenijo; (iv) tujimi podjetji,
ki kažejo nadpovprečno nagnjenost do srednje in vzhodnoevropskih
držav. V okviru svoje industrijske politike mora vlada imeti možnost
aktivnega pritegovanja za prestrukturiranje in razvoj slovenskega
gospodarstva pomembnih projektov NTI. Po drugi strani pa mora
Slovenija poskušati diverzificirati geografsko strukturo tujih
investitorjev, s tem da bi pritegnila po nekaj pomembnih tujih
investitorjev tudi iz drugih držav, kot so ZDA, Velika Britanija,
Japonska itd. Pri tem je očitno, da si Slovenija ne more privoščiti
nekih velikih, splošnih promocijskih kampanij v državah kot so ZDA,
Velika Britanija, Japonska. V teh državah mora biti pristop k
11
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- manjša slovenska podjetja potrebujejo v prvi fazi iz
internacionalizacije večjo državno pomoč preko diplorT1
konzularne mreže ter Urada za gospodarsko promocijo Sl°ve■
tuje investicije oziroma izgradnje in vključitve v sv
informacijske sisteme za to področje.

pritegovanju investitorjev ozko osredotočen na točno določene
projekte in določene tuje investitorje.
11.3.4. IZHODNA INTERNACIONALIZACIJA
DEJAVNOSTI SLOVENSKIH PODJETIJ

11.4. FINANČNI VIDIK EKONOMSKIH ODNOS0V
SLOVENIJE S TUJINO

Slovenija bo z internacionalizacijo gospodarstva, ki v veliki meri
vključuje investiranje v tujino, izboljševala njegovo konkurenčnost
na mednarodnih trgih. V tem okviru bo razpoložljivost produkcijskih
dejavnikov postala manj pomembna, socialno-institucionalni dejavniki
(izobrazba, monetarna stabilnost, socialni sporazum, obvladovanje
javnega dolga) pa bolj.

11.4.1. TEČAJ
Zaradi neobstoja deviznih rezerv, visoke mesečne
nepoznavanja ravnotežnega tečaja novega samost |
gospodarstva in de facto že uvedenega drsečega tečaja z ^
"evidenčnih deviznih pravic" je bilo upravljano drsenje teča|ia ^
možna rešitev ob uvedbi nove domače valute v oktobru
^
tem sistemu se tečaj določa na trgu deviz, denarna od ,
posreduje le kratkoročno, da odpravi odklone, ki nastanejo ^
pričakovanj o bodočem gibanju tečaja in razlik domače od sV ^
obrestne mere. Odkloni v pariteti kupne moči, k'.nasta,a'°tBjaja.
plačilnobilančnih tokov (saldov), vodijo v spremembe
Dolgoročno gibanje tečaja vendar spremlja domačo relativno i
moteče je le preveliko kratkoročno variiranje okrog trenda.

Glavne posledice naraščajoče internacionalizacije gospodarske
aktivnosti bodo:
- večji poudarek podjetniški zasebni iniciativi in njeni prilagodljivosti
razmeram na trgu,
- zamenjava državnih posegov v gospodarstvo z zasebnimi
gospodarskimi enotami,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske družbe kot celote
v mednarodnih okvirih, kar prispeva k boljšemu izkoriščanju
investicijskih možnosti in prilagajanje hitrim spremembam.
Neposredno investiranje Slovenije v tujino bo raslo z rastjo
gospodarske moči Slovenije. Neposredna prisotnost v tujini je vse
bolj pogoj za povečanje izvoza blaga in storitev ali za ohranitev
doseženih deležev na tujih trgih. Omogoča dostop do tujih trgov,
kar pogojuje razvijanje konkurenčnih prednosti, izboljšanje
poslovanja, integracijo v svetovno gospodarstvo, posredno pa
zagotavlja obstoj podjetjem doma, kar pomeni tudi ohranitev delovnih
mest in polnjenje državne blagajne.

Med instrumenti vpliva na devizni tečaj sta pomembna: prvič,
deviznega minimuma in z njo povezano pogojevanje obsega ^ i(l
imetij bank za odobritev likvidnost kreditov bankam s strani ^
drugič, politika nakupa in prodaje blagajniških zapisov in s terTl^e
na spremembo strukture bilanc bank. Ob stabilnosti domače ^
kot primarnem denarnem in hkrati zunanjeekonomskem cilju
^
politike pa gre hkrati tudi za njegove narodnogospodarske in
posledice.

Nosilci bodo sedanji izvozniki, ki bodo investirali v države, kamor
pretežno izvažajo (sedanji največji partnerji Slovenije) ali,
alternativno, kjer so nižji proizvodni stroški (cenena delovna sila).

Doslej so bili kratkoročni posegi Banke Slovenije (BS) uP°p^egi
dvakrat: v 1992 z manjšimi, v 1994 z večjimi posledicami- gS
imajo hkrati fiskalne in dohodkovne posledice. Konkretno ^
z ukrepi v 1994 zoperstavila apreciiranju domače valute (spe
ja
pritok tujega kapitala). Kumuliranje trgovinskega Pr'm^a|stva
vračanje kreditov tujini in rast deviznega povpraševanja f>'e j $
(ob nižjih donosih na tolarska imetja) so od druge polovice
pomladi 1996 tečaj SIT obrnile v razvrednotenje.
|sK®
Uvedba dveh deviznih trgov, menjalniškega (za kapi^
transakcije) in podjetniškega (za tekoče transakcije) inoV
za g i
mesečnem saldiranju menjalniškega trga je P ® veflij°
nestabilnostjo in nezaupanjem pred delovanjem trga. Za
.
je pričakovano stanje presežek na podjetniškem in primanJ _ e(Tl
menjalniškem trgu. Analize kažejo, da na tečaj na menja ^
trgu vplivajo dejanske in pričakovane razlike v obres
pričakovanja o bodočem gibanju tečaja in majhni ,rans . na
stroški (ki vodijo v večja dnevna nihanja). Gibanja te gaja
menjalniškem trgu vse bolj vplivajo na gibanja podjetniški ^i
(sicer dominantno determiniranoga s tekočimi izvoznimi in
tokovi). Pričakovati je, da se bodo z razvojem ,inancn!mer|jive
umiritvijo inflacije in s tem znižanjem obrestnih mer na Pr te^ajem
evropske ravni, razlike med menjalniškim, podjetniškim m ^
BS zmanjševale (arbitrirane, terminski posli), enako razi
prodajnim in nakupnim tečajem (večanje konkurence).

V zvezi z internacionalizacijo dejavnosti slovenskih podjetij je
pomembno razlikovati med univerzalnimi in diferenciranimi izdelki.
Pri prvih, kjer sta ključni determinanti konkurenčnosti stroški in
' ekonomija obsega. Slovenija ne bo mogla več dolgo obdržati svojih
pozicij, ker jo druge konkurenčne države prehitevajo z nižjimi stroški.
Slovenija mora vzpodbujati razvoj diferenciranih proizvodov in
storitev, ki so prilagojeni kupcem. Za razvoj diferenciranih proizvodov
in storitev pa so potrebna velika vlaganja v R & R (kjer je mogoče
stroške deliti ali se usmeriti na manj zahtevna področja: procesne
in organizacijske inovacije namesto finančno bolj intenzivnih
produktnih oziroma tehnoloških) in internacionalizacija dejavnosti.
Razvoj in prodaja diferenciranih proizvodov in storitev sta namreč
tesno povezana z neposredno prisotnostjo na trgih glavnih
potrošnikov. Ob uporabi obstoječe R & R bodo slovenska podjetja
morala poskrbeti za hiter globalni plasma diferenciranih izdelkov,
bodisi z lastnimi podjetji v tujini, strateškimi povezavami s tujimi
partnerji, oziroma z vključitvijo v globalnejše mreže mednarodnih
podjetij.
Predlogi za ekonomsko politiko na tem področju so naslednji:
- strategija in politika do vhodnih in izhodnih NTI morata biti vsklajeni,
- politiko pospeševanja izvoza je potrebno dograjevati in pretvarjati
v internacionalizacijo podjetij,
- važneje kot neposredno vzpodbujati ali finančno olajševati je
odpravljati pregrade na poti internacionalizacije dejavnosti podjetij,
- sistem NTI je potrebno vskladiti s sistemom v EU in OECD,
- izhodne NTI je mogoče obravnavati tudi kot monetarni instrument
(izravnavanje presežkov tekoče bilance),
- poleg bližnjih bi morale biti v realnem obsegu predmet izhodnih
NTI tudi geografsko bolj oddaljene destinacije (cenejša delovna sila,
novi trgi, nižji stroški proizvodnje, tehnološki izziv),
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Spremembe deviznega sistema v smislu uvedbe fiksneg anja
so dokončanja stabiliziranja gospodarstva (v smislu^10 ^ge
performans razvitih evropskih držav) niso potrebne. Tu
države na prehodu prehajajo iz fiksnega v drseči tečaj. Ko se ^
približuje evropskemu povprečju, postaja tečaj domače VvaEU,b°
bolj stabilen. Ko bo prišlo tudi od formalne vključitve
^jte
neodvisno lastno denarno območje odpravljeno, tečaj doma
pa bo v fiksnem razmerju z EURO. Konkurenčnost bo 3
povečevati le še z dosežki v produktivnosti realnega sektori 12

vrednostni papirji centralne banke in bank v domačem ali celo v
tujem denarju. Banka Slovenije bo lahko izdajala vrednostne papirje
v EURO in v tujem denarju v skladu s predpisi.

JS*t gospodarstva in majhnost denarnega področja bosta še
felai ternelina razloga za izredno občutljivost denarnega in
de. ne9a sistema na gibanja v deviznem sistemu. Sicer je sedanji
K,., ni sistem dovolj robusten in dobro reagira na temeljna
°®k°nomska dogajanja.

Režim drsečega tečaja pomeni, da Banka Slovenije vodi samostojno
denarno politiko. Čim manjša je mednarodna mobilnost kapitala,
tem več časa ima država na razolago'za morebiti potrebno ponovno
vzpostavitev zunanjega ravnovesja. Zato je za Slovenijo pomembno,
daje nadzor nad pretokom kratkoročnega in/ali dolžniškega kapitala
v rokah Banke Slovenije. Lahko ga omeji ali kratkoročno ustavi, če
bi sicer lahko prišlo do valutne krize. Zato je trenutno drseči tečaj
brez fiksno napovedane inflacije najboljši za ohranjanje stabilnosti
valute in vodi k potencialni pridružitvi večjemu denarnemu področju
brez hujših problemov. Slovenija naj bo odprta za mednarodni pretok
kapitala, vendar do te mere, da ne bi prihajalo do plačilnobilančnih
in/ali valutnih kriz. Zato mora Banka Slovenije imeti možnost
kontrolirati pretok kratkoročnega kapitala. S tem bo največ prispevala
k uveljavitvi ustrezne strategije ekonomskih odnosov Slovenije, ki
sloni na stabilnosti finančnih pogojev gospodarjenja.

r

ačunov občanov ne bo mogoče odpraviti (majhni
akcijski stroški in njihova prvenstveno varčevalna, ne plačilna
r
aiu
^rat' Pa ne
smotrno ponovno uvesti deviznih
ltratknov
Podjetij,
saj bi preveč povečali nevarnost mnogo večjih
0r
°čnih oscilacij tečaja, ki bi omajale trdnost sistema.
Pf
obli
J*» izvoznikov ni mogoče urediti s spremembo sistema tečaja

(v

je s alnega ali od države - centralne banke dirigiranega). Potrebno
Predv na,i' da je njihova mednarodna konkurenčnost odvisna
obre S8lT1 0d stro^kov na en°to, ki so posebno pri plačah z
cenitvami previsoki.
I1,4 2

- - plačilna bilanca

Pri naložbah bank se bo zmanjševal delež obveznic in večal delež
posojil. Ob povezanosti s podjetji bodo močnejše tudi poslovne
povezave med bankami, kar bo šlo vzporedno s povečevanjem
konkurence (tuje banke na domačem trgu). Banki Slovenije bo ostal
nadzor nad poslovanjem poslovnih bank, delovanjem finančnih trgov
in mednarodnim pretokom kapitala. Sekundarni finančni trg se bo
večal. Nihanja tečajev na njem bodo velika, dokler ne bo prišlo do
realizacije druge faze privatizacije in se bodo pojavili aktivni lastniki.

0Vensl

p'6
<o gospodarstvo stoji pred zahtevo intenzivnega
U
ran a n
"red S zvoza
i i kakovostnega
premika v povečanju dodatne
Hlod °rn ''2ac
'
- Za to so potrebne investicije v tehnološko
tudi
dela k 0 ' 'i°,
tuje. Ob povečevanju tehnološke opremljenosti
2aD Potrebno dodatno investiranje, ki bo prispevalo k večanju
tfihn ?
■ Povečanje investicij je potrebno ne le zaradi
<*"«ga napredka, temveč tudi zaradi večanja učinkovitosti
sto e
a
n^cionalne
i čeg
kapitala (sinergija). V 1994 je bila polovica
(330
9a varčevanja za financiranje presežka tekoče bilance
V ig9°j.
Polovica pa za neto investicije doma ((l/BDP=0.202).
b
Mhrant' Za
''° vež Presežka tekoče bilance, torej je ostal večji del
^ajh n 2ar investiciie' V1996 bo relativni presežek tekoče bilance
23 j ' adi rasti varčevanja se bo razmerje l/BDP povečalo na
storit ° V razdobiu do 2000 ie predvidena hitrejša rast menjave
č6tT) ev od Menjave blaga in zmeren presežek tekoče bilance, pri
vegji [,e Za domaoo aktivnost multiplikativni učinek izvoza blaga
varg 01 Pri storitvah. Obstaja realna bojazen, da je agregatno
prQj?v anie Premajhno, da bi omogočilo spremembo tehnološke in
Se hkr 6 s,rukture slovenskega gospodarstva preko investicij, če
Net0 ra,i 2 n'im Pokriva trajno ustvarjanje presežka tekoče bilance.
am0r1naložbe Predstavljajo le okrog 1/3 bruto investicij. Del
IZaci e r
karia
facitet. ' 9 e zaradi tehničnega napredka tudi v razširjanje

11.4.4. VLOGA POSLOVNIH BANK
Slovenske banke imajo manj kot polovico za banke v svetu
normalnega finančnega premoženja. Z zamenjavo in dozorevanjem
državnih obveznic se bo njihov delež v naložbah bank zmanjševal.
Vezane devizne vloge tujih oseb naj bi ostale, podobno kot imajo
evropske banke evrovloge.
Svetovni razvoj bančništva gre v smeri globalizacije poslovanja,
kapitalskih povezav in integracij, diverzifikacije finančnih storitev in
specializicije manjših bank. V investicijskem bančništvu se pojavljajo
banke kot posredniki domačim nefinančnim komitentom pri
pridobivanju finančnih sredstev (preko dolžniških ali lastniških
vrednostnih papirjev ali neposredno) na domačih in predvsem na
svetovnih finančnih trgih. Strateško bo morala Slovenija slediti
navedenim trendom v mednarodnem bančništvu. Na področju
finančnih storitev nesorazmerno zaostaja v razvoju, vendar pa bi
glede na višjo stopnjo gospodarske razvitosti v primerjavi z drugimi
državami v transformaciji finančne storitve lahko predstavljale
primerjalno prednost.

0
kap8'6^eta
bo majhno odprto slovensko gospodarstvo s proizvodnimi
" mi, ki presegajo absorbcijo domačega trga, dolgoročno
vse
"®vtr J-°3'sicer
rnanjši) presežek tekoče bilance, ki ga lahko
z net0 na
Pfirn
iožbami Slovenije v tujino (odlivom kapitala in
i, anjkljajem kapitalske bilance). V krajšem razdobju
gog °rrr|acijskega prestrukturiranja in tehnološke posodobitve
^ Varstva pa bo neto priliv kapitala v Slovenijo pozitiven; če ne
v teko em delu
^
bilance, bodo rasle devizne rezerve.
•>,. tibno je,
|9, da ostaja razmerje med deviznimi rezervami in
W
'
,9om ustrezno. Hkrati neto devizni priliv ne sme presegati
Ci;r
njegove monetizacije in sterilizacije.

II.4

Potrebno je predvideti prodor tujih bank na slovenski bančni trg in
prodor slovenskih bank na tuje trge. Konkurenca na slovenskem
bančnem trgu se bo postopno povečala z nadaljnjim prihodom tujih
bank, pri čemer je mogoče pričakovati prihod nemških in italijanskih
bank, medtem ko bi se lahko avstrijska bančna prisotnost v Sloveniji
relativno (glede na druge države) prej zmanjšala kot nadalje
povečevala. Slovenske banke bodo morale biti sposobne financiranja
skupnih projektov v obliki sindiciranih posojil.

..
• MONETARNI VIDIK

Uv,
najboia lastnega denarja oktobra 1991 je bila z denarnega vidika
Centri možna rešitev na poti do "dobrega denarja". Neodvisni
d®nar '3anki 'e s,abilna vrednost denarja najpomembnejši cilj
8tf#. j® Politike, tudi z vidika ekonomskih odnosov s tujino.
od
Stabji
'°^i'ni zunanjeekonomskl dejavniki za denarno politiko
8
devi?,?e adomače valute so: status nacionalne valulte, režim
9 tečaja in mednarodni pretok kapitala."

Osnovno vodilo pri prodiranju slovenskih bank v tujino je podpiranje
tokov blaga in storitev naših podjetij s tujino. V tem pogledu so
glavni partnerji in s tem potencialno zanimive destinacije za
slovenske banke, znani: Nemčija, Italija, Hrvaška (širše nekdanja
Jugoslavija), Avstrija, Francija, CEFTA, države nekdanje Sovjetske
zveze, ZDA. Z vidika prisotnosti na svetovnih finančnih trgih In, v
daljši perspektivi, razvijanja samostojnih bančnih poslov neodvisno
od blagovno-storitvenih tokov, so pomembni svetovni finančni centri:
Frankfurt, London, New York, Daljni Vzhod.

Vr

u0nar a ,ud
®dno stl.
praktično
ne depoziti
bi bilo potrebno
enoto
Na' voljo' bodo
vezani
v tujemuporabljati
denarju In kot
dolžniški
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z reformo davčnega sistema. Hitra liberalizacija pospežu'e
prestrukturiranje gospodarstva.

Le malo slovenskih bank se bo lahko razvilo v mednarodne banke z
močnim mednarodnim sektorjem in še te se bodo morale
specializirati na storitve, ki jih najbolj obvladajo in na področja, kjer
imajo potencialne prednosti pred konkurenco. Z geografsko
pokritostjo sveta bi se morale slovenske banke dopolnjevati, ne
konkurirati. V globalnem procesu integriranja in prevzemanja manjših
bank s strani večjih bodo tudi slovenske banke morale razmišljati o
kapitalskih povezavah s tujimi bankami, če bodo zaradi ekonomije
obsega želele preživeti.

Kratkoročne aktivnosti v reformi zaščite so: vzpostavitev
cijskega sistema, spremljanje tekočega stanja v zaščiti in P<(*
odpiranja, politika zaščite proizvodnje surovin in repromateriala
kontrola vgrajevanja repromaterialov.
Dolgoročne aktivnosti vključujejo določitev prehodnega ral<i^L
in uravnavanje nadaljnjega odpiranja že zelo odprtega slovens
gospodarstva. Posebna pozornost mora biti posvečena sPrel\L0i
razvoja regionalnih področij kumulacije porekla blaga (ev^L,
mediteransko, morebitna druga), pri tem pa bi bilo potrebno Predvs^>
doseči vključitev v evropsko diagonalno kumulacijo. V
treba tehtati možnosti vzdrževanja udeležbe v teh različnih pO"' jf
kumuliranja s stališča izvoznih usmeritev na podlagi te strateg1!
temu primerno voditi nadaljnja mednarodna trgovinska pogajal'

Ob relativno slabše razvitem kapitalskem trgu bodo v prvi fazi velik
del financiranja investicij (tudi mednarodnega) prevzele poslovne
banke, za katere v Sloveniji prevladuje model univerzalnega
bančništva. Investicijsko in poslovno bančništvo tako lahko pomeni
dobrodošlo dopolnitev manj razvitega trga kapitala in portfolio
investicij.
11.5. ZAŠČITNA POLITIKA

11.5.2. NOVA ZAKONODAJA

Nekdanja Jugoslavija je imela težko razpoznaven sistem visoke
zaščite (strategija uvozne substitucije ob močnem zapostavljanju
kmetijstva in izvoznih dejavnosti ter z uporabo kvantitativnih
omejitev), ki je bil konec osemdesetih let radikalno, vendar
nesistematično, liberaliziran. Bistveno je bil znižan prevladujoč vpliv
necenovnih oblik zaščite (deviznih omejitev, količinskih in
vrednostnih kontingentov, režima pogojno prostega uvoza, dovoljenj
in regionalnega usmerjanja).

V procesu liberalizacije sta bila dolgo v veljavi stari carinski zaj<^
in zakon o carinski tarifi, ki ga je Slovenija v 1995 ob veljavno
1996 nadomestila z lastnim carinskim zakonom in zakon"
carinski tarifi. Razlogi zanj: neustreznost in neraspoznav
strukture zaščite, potreba po lastni zakonodaji, vključevanje v G ^
GATS in WTO, vključevanje v evropske integracijske proces _
novim zakonom se dokončno ukinjajo še preostale uV° e
necarinske dajatve, povprečna uvozna obremenitev pa naj
znižala za nadaljnjih 26.7%.

Ob osamosvojitvi je Slovenija nasledila že začeti sistem
zunanjetrgovinske liberalizacije v fazi sproščanja uvoznih režimov
ob hkratnem odpravljanju nekaterih uvoznih dajatev in ga nadaljevala
z nadaljnjim odpravljanjem količinskega in vrednostnega omejevanja
uvoza in regionalnega usmerjanja uvoza ob hkratnem zniževanju
oziroma odpravljanju necarinskih dajatev. Med slednjimi je ostala
predvsem prelevmanska zaščita (posebne dajatve) kmetijstva.

Povprečna uradna obremenitev s carinami po novem zaM^o
carinski tarifi znaša 10.7%, kar pomeni v povprečju za 9% a' nje
odstotno točko znižanje (zvišanje pri kmetijstvu za 28%, znlZ ,
pri rudarstvu za 95%, reprodukcijskem materialu za 32%, pn °P ^
za 11% in zvišanje pri potrošnih dobrinah za 1.7%). Po indusOTi
panogah so največja znižanja pri osnovnih surovinskih P3"0^
manj pri proizvajalcih repromateriala, najmanj pri proizvajalcih kon ^
izdelkov (izjema ob zvišanju pri kmetijski proizvodnji in p^e

11.5.1. STRATEŠKA IZHODIŠČA ZA REFORMO
Ukrepi zniževanja tržnih deformacij Slovenije so odvisni od stanja
zunanjetrgovinske zaščite, deformacij na trgih primarnih proizvodov,
nadaljnjih integracijskih procesov v Evropi ter sistema prilagajanja.

Približevanje evropskim integracijam (EU, EFTA) pomeni Posto^0
uvedbo reciprocitete pri trgovanju z industrijskimi proizvodi- L®' jn
vsebovana v pripravljenih blagovnih listah občutljivih produ*
njihovem postopnem 6-letnem odpravljanju. Na listi A je 41%1u ^
iz EU+EFTA (povprečna obremenitev 4.6%), na B 28.5% ('• z
in C preostalih 29.7% (zaščita 13%). Oprostitve carin
^
repromateriala za proizvodnjo za izvoz in znižanje čari .g
repromaterialin opremo, ki se pri nas ne proizvaja,
nekonkurenčne proizvajalce spravile v težak položaj. Potreb
kontrola vgrajevanja tega repromateriala.

Pripravo strategije in reforme zaščite opredeljujejo administrativni, finančni, politični in ekonomski dejavniki. Novo uvedena
carinska tarifa znižuje uradne stopnje carin, liberalizira mednarodno
menjavo, vendar postopno z večletnim prilagajanjem ob upoštevanju
sklenjenih sporazumov o prosti trgovini. Pri izvedbi reforme velja
uvedbo nove carinske tarife uskladiti z drugimi aktivnostmi
ekonomske liberalizacije in necarinsko zaščito, odprtost pa dopolniti
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Pomembno vlogo bo odigrala uvedba davka na dodano vretd
(VAT), predvidena za leto 1998. VAT imajo skoraj vse razvite o
- partnerke Slovenije, zato bo njegova uvedba približala stru .
davkov in s tem obremenitev in zaščito gospodarstva struktu
razvitih držav.

Povprečne stopnje nominalne in efektivne zaščite so bile v 1993
za predelovalno industrijo 4% oziroma 4.2%, za energijo in rudarstvo
4.6% oziroma 5%, za kmetijstvo in predelavo 11.6% oziroma 18.2%.Z uveljavitvijo nove carinske tarife v letu 1996 povprečna nominalna
zaščita ostaja 5.7%, efektivna zaščita pa se od 7% poveča na
7.9%. Znižanja so velika pri nominalni in efektivni zaščiti energije
(za okoli 50%), pri predelovalni industriji za 19% (6%), medtem ko
poraste pri kmetijstvu in predelavi za 30% (58%).

11.6.1. POSREDNE DAJATVE IN IZVOZNE
DISTORZIJE
Efektivne posledice fiskalnega ukrepanja za mednarodno
niso majhne.

V prehodnem razdobju 1996-2001 bodo uvozne dajatve za uvoz
iz EU in EFTA postopno odpravljene, kar bo povzročilo znižanje
stopenj nominalne in efektivne zaščite pod 1%. Pri tem bo 2/3
znižanja doseženo v 1997.

a) Uvozno ščitenje nekaterih sektorjev domače proizvodnje
zavira izvozno konkurenčnost: povečujejo se stroški proizvoa i
zmanjšuje uvozna absorbcijska kapaciteta, oboje Pa z
narodno varčevanje. Posledica je apreciacija tečaja in P®
uvoza.

Največji padec efektivne zaščite predelovalne industrije in rudarstva
je bil od 1986 (38.6%) do 1993 (4.18%). V 1996 je še 3.34% in se bo
postopno linearno zniževala po 0.5 odstotne točke letno do 0.85%
v 2001. Le proizvajalci za domači trg bodo uvedbo no\<e carinske
tarife in izpolnjevanje sporazumov z EU+EFTA močneje čutili v
obliki znižanja zaščite.

b) Posledice drugih diskrecijskih (selektivnih in enkratnih)
ekonomske politike so manj transparentne: bistveno vplivai_,
zmanjšanje izvozne konkurenčnostin spreminjanje
proizvodne strukture izvoza z dolgoročnimi posledicami
v proizvodnih odločitvah.

Zaščita izvoznih proizvodenj ni smiselna, temveč je potrebno
delovati v smeri spodbujanja izvoza, med drugim tudi s koriščenjem
možnosti kumulacije porekla blaga v preferencialnih dogovorih.
Domačim proizvajalcev bi prehodno lahko pomagali pri proizvodnji
inputov po svetovnih cenah. Pri domači proizvodnji, ki uvaža
brezcarinsko za izvozno proizvodnjo, bi bila potrebna podpora
omejenega roka trajanja, pri čemer bi proizvajalci domačih komponent
morali izkazati pripravljenost prilagajanja.

Prometni davek in carine kot posredna davka pri nas nista ne« ^
Relativne cene proizvodov in proizvodnih faktorjev po ob'
niso enake tistim pred obdavčitvijo, zato povzročata disto
proizvodno-izvoznih odločitvah.
Prometni davek se ocenjuje v primerjavi z fiktivno uV
davkom na dodano vrednost z enotno neničelno stopnjo. KI|U ^
da izvoz nominalno ni obdavčen s prometnim davkom.
0
kaskadnosti prometnega davka postane efektivno ^ ^
obremenjen. Povprečna stopnja obremenitve je bila v 1993 4 "• i(t
gospodarskimi sektorji pa je posebno močna pri kmetu ^
gozdarskih proizvodih (6.7%), ribištvu (14.5%), lesu in lesnih iz
(7.73%), drugih nekovinskih mineralih (7.86%), kovinah (5■
^
gradbenih delih (6.41%), gostinskih storitvah (6.64%). P'0..^
storitvah (10.24%), finančnem posredovanju (6.27%), nepremi
(7.09%).
,amenia'
Davek na dodano vrednost (VAT), ki naj bi čimprej z<* .g.
prometni davek, bo skoraj povsem izločil efektivno
le
agregatna stopnja pade na 0.23%, znatneje obdavčena bi
proizvodnja zdravil (2.57%).

Posebna in najbolj občutljiva dejavnost za zaščito je kmetijstvo.
Strukturna neskladja determinirajo slovensko protekcionistično
kmetijsko politiko, ki se bo vendar morala prilagajati standardom
zaščite v EU. Zato je podrobneje predstavljena v poglavju o odnosih
Slovenije z EU.
11.6. DAVČNA POLITIKA
V majhnem in zelo odprtem gospodarstvu je naraščanje menjave s
tujino eden osnovnih temeljev vzdržne rasti. Zato sta pospeševanje
narodnogospodarskega varčevanja in nevtralnost davčne
politike ključna aksioma usmeritve fiskalne oziroma davčne politike.
Neposredni ukrepi fiskalne politike za povečevanje zunanje
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva so na prvi pogled
skromni in netransparentni. Konkretna primera sta občasno
subvencioniranje izvoza in agregatno znižavanje carinskih stopenj
(ki poteka vse od 1986, je bilo posebno močno v času do 1993, se
nadaljuje z novo zakonodajo iz 1995 z veljavnostjo od 1996 in se bo
postopno nadaljevalo do konca 2000). T rajno podpiranje izvoznega
dela v gospodarstvu z zunanjetrgovinskim koeficientom bistveno
večjim od 1 ni smiselno (mnogo prejemnikov, malo plačevalcev).

Za manjše število proizvodov še obstajajo izvozne takse (na P"
hlodovina, nekateri kovinski izdelki), vendar le, ko gre za mo
domačem trgu.

Pri carinah je bila dejanska povprečna efektivna carj"s|<ih
obremenitev izvoznih produktov 2.09%, pri dejanskih ^as|orZjje
stopnjah v 1993, pri enakomernih stopnjah pa bi bila 2.28%-D' 3 pri
(nenevtralnost) v izvozno-proizvodnih odločitvah so bile v b(1o
carinah manjše kot pri prometnem davku, vendar obstajajo- ^
Drizadeti so sektorji:
saktorii: ribji
ribii proizvodi
nroizvodi (5.6%), usnje
usnie in Izdelkigo^).
prizadeti
koks in naftni derivati (4.1%), vozila in plovila (4.6%) in tekstil (3.
jnif
,ih fiska'
Empirični rezultati kažejo, daje nenevtralnost analiziranih—^
obremenitev v 1993 povečala razlike v sektorskih relativni ^ ^
glede na hipotetične v primeru nevtralne politike, za prek0 orj v
prometnem davku ozirokma preko 4.5% pri carinah. To g
prid potrebe po čimprejšnji uvedbi VAT.

V okviru davčne politike je govora o glavnih virih finančnih sredstev
državnih in kvazi-državnih blagajn: neposrednih davkih (dohodnine,
davki na premoženje, davek na dobiček pravnih oseb), posrednih
davkih (prometni davek in carine) in prispevkih za socialno
zavarovanje. Znižanje skupne prispevne stopnje na 38% v letu 1996
pomeni splošno razbremenitev gospodarstva, torej tudi izvoznega,
posebno delovno intenzivnih panog, In približevanje povprečni
obremenitvi evropskih držav.
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Pm«POLOŽAJ SLOVENSKIH IZVOZNIKOV V
"'MERJAVI S KONKURENCO V TUJINI

Na ravni podjetij so ključne determinante izboljševanja
konkurenčnosti naslednje:

konkurenčnost narodnega gospodarstva izkazuje v uspešnosti

- povečevanje vseh vrst poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji
(kapitalsko ali pa sodelovanje v proizvodnji, marketingu, reklami),
- inovativnost v načinu sodelovanja, plačevanja na tujih trgih,
- povečana specializacija in produkcija v manjših serijah, uveljavitev
lastne blagovne znamke, kar vse pomeni dvig kakovosti s poudarkom
na dejavniku inovativnosti, tehnološkega napredka,
- uveljavitev lastne trgovske mreže na izvoznih trgih, kjer posredniki
odvzemajo prevelike marže,
- zniževanje stroškov dela, pogosto povezano s prestrukturiranjem
podjetij-izvoznikov kot celote.

vnrZ3
^ 'a^° dejavnike konkurenčnosti razčlenili na tiste, ki
a ' na
g 2a
'° povpraševanje po izvozu in tiste, ki vplivajo na ponudbo

- Na strani ponudbe so najpomembnejši dejavnik lastni ukrepi
p-J I2a povečevanje konkurenčnosti izvoza, pa tudi država lahko
Pod
Pr'speva k povečanju konkurenčnosti z ukrepi začasne
dol . ^nkurenčnosti izvoza in še bolj z ustvarjanjem ustrezne
očne infrastrukture za krepitev konkurenčnosti.
^odiščne
ugotovitve glede konkurenčnega položaja
e
iskih izvoznikov v tujini so:

Vloga državnih organov v pospeševanju in usmerjanju
slovenskega ekonomskega sodelovanja s tujino nasploh in s
posameznimi državami partnericami je omejena predvsem na
olajševanje in izboljševanje dostopa na tuje trge:

199<l°VenS^ 'zvoz in uvoz sta regionalno zelo koncentrirana". V
stra ni Pa
'9tU0.91,
'e k'1kar
Qinijeiev
koeficient
na izvozni strani 0.92, na uvozni
relativno
visoko.
se
kon UCln' rac
ktorsko (4-mestna Enotna klasifikacija dejavnosti) je
g 04? * 'ia izvoza visoka. Ginijev koeficient izvoza v 1994 je bil
veo 29 svet 'n 0-763 za izvoz v Nemčijo. Devet panog realizira
proi v°°di,
'2Voza
' 1°0/°jepozicij
80% specializacija
izvoza; dominirajo
maloštevilni
pri čemer
tehnološka
premajhna.

a) Ustvarjanje ustreznega okvira za odvijanje in pospeševanje
ekonomskega sodelovanja s tujino. Vlada, njena ministrstva in
uradi skrbijo s svojim ustreznim organiziranjem in aktivnostmi za
širitev trga s sklepanjem sporazumov o prosti trgovini, o članstvu
Slovenije v relevantnih mednarodnih institucijah, o preprečevanju
dvojnega obdavčenja, o zaščiti investicij itd.

M |y- .
Majhna država ima Slovenija inferioren položaj na zanjo
^ ^°mernbnejših trgih držav EU: v 1994 v uvozu za članice EU
v zvozu me
SI ^0/°®
'
d 0.02% in 0.78%. Po drugi strani
•ako °VV6n
''°
Pomenijo
navedeni
trgi
med 1 % in blizu 30% po državi,
boli l2vozu kot v uvozu. Trgi EU so za Slovenijo okrog 50-krat
Pomembni kot Slovenija za te trge.
naj

b) Promocijske aktivnosti v tujini. Vladni uradi in Gospodarska
zbornica Slovenije sodelujejo v promocijskih aktivnostih podjetij ter
prirejajo in podpirajo (i) splošne promocijske akcije (kot na primer,
predstavitve slovenskega gospodarstva) v državah, dejansko ali
potencialno, najpomembnejših partnericah Slovenije in (ii)
specializirane, regijsko (v posameznih regijah držav partneric) in/ali
projektno (na primer, novi izvozni programi) usmerjene promocijske
akcije v teh in drugih državah.

0lla na izvozna
iia"-'Unana
'
učinkovitost Slovenije na trgih držav EU je
in
kot razmerje med cenami, ki jih na njih dosega Slovenija
Vprečn mi
na v° e tr ' doseženimi cenami na teh trgih. Slovenija dosega
grg " 9ih EU ceno, ki je pod povprečno, razen v Franciji (kjer
Porf3 proda)o avtomobilov Renault iz francoske kooperacije) in na
Avst •?a!sn'<?mca
- Madžarska je pri tem približno na ravni Slovenije,
'udi h °nodki
' na prebivalca
j° bistvenobistveno
presegata,
so pri zadnjih dveh
višjivendar
od slovenskih.

c) Podpiranje pospeševanja izvoza in investicij. Najpomembnejša
institucija pri pospeševanju izvoza (zavarovanje, krediti) je Slovenska
izvozna družba. Urad za promocijo gospodarstva in tuje investicije
se ne bo več omejeval na svojo promocijsko vlogo, temveč bo
institucionalno in logistično pomagal slovenskim izvoznikom in
investitorjem v tujini (še posebej v bolj oddaljenih državah, s katerimi
je ekonomsko sodelovanje slabše razvito) ter tujim investitorjem pri
nas v odpravljanju konkretnih problemov pri izpeljavi konkretnega
posla. V okviru sprejetih načel industrijske oziroma regionalne politike
bo Vlada Republike Slovenije s projektnim pristopom (ne na osnovi
selekcije panog) podpirala perspektivne razvojne izvozne programe
oziroma bodoče primerjalne prednosti.

1^e^orsk° je v 1994 dosegala Slovenija na nemškem trgu skoraj
konf "'h 6 cene od P°vPrečja, nadpovprečno ceno pa le pri nekaterih
(nad Poprečno
'Stilnihleizdelkih,
na trgusredstvih),
Italije 24%na
nižjo
ceno od povprečja
pri prevoznih
francoskem
trgu 7%
Povprečno ceno (Renault).
fj e, 0VGns
Uv0?
ki izvoz še vedno ni strukturno zadovojivo usklajen z
ftjf" razvitih, čeprav, na primer, v primerjavi s povprečno
n6L ,Uro
presega skladnost vseh drugih držav na prehodu in
"h manj razvitih članic EU.
Slo VSni a
2n£ ' ne more povečevati svoje izvozne usmerjenosti z
«Cni9m
cen visoko cenovno elastičnih proizvodov, saj pri
more
£vr0peinnema
konkurirati večini konkurentov iz CEFTA, Vzhodne
nak a
nj razvitih držav. Izvozna strategija mora temeljiti
r^v 'i'ativnih elementih v proizvodnji in trženju, na tehnološkem
s, °|u 'n na preusmeritvi v višje cenovne razrede. Ne le zniževanje
Nz °V 'n Cen'temveč b0|i večanje dodanih vrednosti diferenciranih
W <*»
bi moralo voditi k povečanju konkurenčnosti .Tudi država
jaVf1 rala s svojimi ukrepi prispevati k večji konkurenčnosti (znižanje
Porabe; infrastrukturni pogoji in politika).

Pri realizaciji osnovnih strateških usmeritev zunanjeekonomskega
delovanja Slovenije je potrebno zagotoviti:
a) Ustrezno koordinacijo obstoječih vladnih služb in Gospodarske
zbornice Slovenije v oblikovanju institucionalnega okvira,
pospeševanju, informiranju, promociji in vsem ostalim povezanim s
"servisiranjem" slovenskega gospodarstva pri njegovem sodelovanju
s tujimi partnerji. Danes nobena od obstoječih institucij ni sposobna
zagotoviti celovite informacije ali servisa. Po izkušnjah v tujini bi to
vlogo lahko prevzel Urad za promocijo gospodarstva in tuje
investicije, vendar mora za izpolnitev te naloge postati resnična
"one stop" agencija.
b) Oblikovanje in delovanje konzularno-diplomatske mreže v
tujini, ki bo prvenstveno v funkciji potreb zunanjeekonomskega
sodelovanja Slovenije. V najpomembnejših državah partnericah je
potrebno ustanoviti posebna gospodarska predstavništva ali pa
okrepiti gospodarsko funkcijo diplomatsko konzularne mreže.

n s

i*Vo^ ° ' v izboljševanju konkurenčnega položaja slovenskih
Ul^rg nikov v tujini je v največji meri odvisna od lastnih naporov in
in dr, pod)etij, ki jih mora s svojo aktivnostjo ustrezno podpirati
°Polnjevati država.
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c) Kvaliteto in stalnost kadrov v vseh vladnih službah in zbornici,
ki so relevantne za ekonomske odnose s tujino.

posle pred nekomercialnimi (kratkoročnimi in dolgoročnimi ■
srednjeročnimi komercialnimi in kratkoročnimi komercialnim1 n

V okviru zgornje sheme delovanja države na področju EOT država
deluje na treh področjih:

V delu, kjer SID deluje kot banka, refinancira preko poslovnih ^
izvozna posojila slovenskim izvoznikom in izdaja st°rW ^
garancije, predvsem izvoznikom opreme in izvajalcem investicij
del v tujini.
Osnovni cilj poslovanja SID je zelo podoben ciljem in nalogamm
podobnih institucij v svetu, to je: zagotavljanje medna'0
primerljivih konkurenčnih pogojev financiranja in zavarovanja izv°
poslov domačim izvoznikom.

a) izboljševanje splošnih pogojev gospodarjenja:
- zniževanje stroškov dela vključno z reformo davčnega sistema in
sistema socialne varnosti,
- zniževanje stroškov kapitala,
- vodenje ustrezne tečajne politike,
- izboljševanje infrastrukture,
- približevanje cen nekaterih redkih inputov (energija) svetovni ravni,

(
I

SID je izdelala ustrezni strateški dokument, ki ob uresn'™:jV
nekaterih predpostavk predvideva dosego naslednjih glavnih en
do leta 2000:

b) dograjevanje institucionalnega okvira EOT, kjer je potrebno:

- zavarovanje 7% celotnega slovenskega izvoza (cca. 1 milija^3*'
- refinanciranje 6.5% izvoznih poslov
,
- zavarovanje 14% izvozne opreme in izvajanja investicijsKin
tujini.
• g|p,
Glavne strateške opredelitve (oz. naloge), pomembne za razvoj
so predvsem:

- sklepati nove trgovinske in gospodarske sporazume in pri tem
upoštevati možnosti kumulacije porekla blaga,
- sklepati konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodkov
in premoženja,
- odpraviti omejitve mednarodne menjave v obliki poenotenja
zakonodaje v skladu z mednarodnimi pravili,
- izkoristiti do predpisanih plafonov vse kvote za občutljive proizvode
in vse preferentne obravnave, dokler bodo obstajale,
- zmanjševati zaprtost tujih trgov z dosledno uporabo reciprocitete
in onemogočanjem povratne preferencialnosti, z uveljavitvijo
standardov proizvodnje blaga in storitev kakor so predpisani v
državah izvoznih destinacij, itd.,
- povečevati rating države (in s tem njenih največjih bank in podjetij)
z nadaljnjo uspešno ekonomsko transformacijo, ekonomskopolitičnimi rezultati in bolj agresivno promocijo, kar bo povečalo
dostopnost cenejših kreditov tudi za podporo našemu izvozu (torej
kreditov uvoznikom našega blaga v njihovih državah).

- zagotoviti aktivno in koordinirano obravnavo SID v.9la!lo
dokumentih državne ekonomske politike, predvsem v Proračuns
memorandumu, Zakonu o izvajanju proračuna in drugih,
v 11
- zagotoviti oblikovanje in delovanje vseh ustreznih mehanaz
za aktivno pospeševanje izvoza v okviru delovanja SID, Prec)v
Komisije za pospeševanje izvoza,
_ za
- zagotoviti aktivno sodelovanje države pri zadolževanju S
potrebe zagotavljanja konkurenčnih finančnih virov (P°° ranje
strukturi, ceni) za financiranje izvoza (vključujoč subvencion ^
realne obrestne mere), določanje obsega in pogojev zavaro .
izvoznih poslov pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercia
riziki, zavarovanje tečajnih rizikov,
_^
- zagotoviti aktivno vlogo centralne banke pri obravnavi S ^
finančne institucije - posrednice pri financiranju izvoznih pos
zavarovalnice nekomercialnih in komercialnih izvoznih rizikov.

c) sprejemanje specifičnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti,
usmerjenih v:
- promocijske dejavnosti,
- odpravo preostalih izvoznih taks, nadaljnjo liberalizacijo najemanja
posojil v tujini za podporo našemu izvozu,
- ukrepe proti nelojalni konkurenci in za zaščito industirjske lastnine.

11.9. PROSTE EKONOMSKE CONE
Začasni ukrepi za navidezni dvig konkurenčnosti niso zaželjeni,
saj ne ustvarjajo pogojev stabilnosti poslovanja. Konkretno gre za
primer prenizkih cen energije, ohlapnejše ekološke standarde kot
jih imajo razvite zahodne države, za državno podporo nekaterim
strateškim panogam in za podpore izvoznikom ter za nekatere
ukrepe zaviranja vstopa tuji konkurenci na slovenski trg. Tudi pri
uveljavljanju začasnih ukrepov bodo upoštevana mednarodna pravila
in sprejete obveznosti.

11.9.1. OSNOVNE OPREDELITVE
Države, ki žele razviti določeno regijo svojega ozemlja ali 'zb°^ne.
svoj mednarodni položaj, ustanavljajo proste ekonomske
Območja imajo poseben eksteritorialen carinski in davčni po °^a
deregulacijo predpisov. Dve glavni obliki sta prosta carinska
in "off-shore" center.
Prosta carinska cona je geografsko omejen prostor drža^no
katerega lahko brez carinskih omejitev vstopa in izstopa vs
blago iz tujine ali v tujino. So samostojne pravne osebe prava
^
kjer je sedež con ali tiste, ki jih je ustanovila. Promet bla9a je
c0
cono in preostalim delom ozemlja države, na katerem je
podvržen carinskim dajatvam.
pglijo
Razlogi za nastanek con so politične in ekonomske narave.
se na komercialne (manipulacija z blagom), izvozne indus
(izvozno pospeševanje razvoja, NTI) in podjetniške (fiskalne o J
za domače podjetnike, NTI, nove zaposlitve), uvozne induS znjflii
cone (kot vmesna oblika med komercialnimi in industrijsko izV .h
conami; omogočajo proizvodnjo, ki bi se sicer zaradi u^oVi
omejitev morala opravljati v tujini, kot montaža uvoženih p'olZ
vgrajevanje domačih delov v uvoženo blagb, kar vse znižuje
zaradi domače vsebnosti blaga).

11.8. SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA (SID) IN
POSPEŠEVANJE IZVOZA
Velika večina razvitih držav ima za vzpodbujanje izvoza dobro razvit
in uveljavljen sistem zavarovanja in financiranja izvoznih poslov. Z
institucionalnega vidika predstavljajo najpomembnejši del tega
sistema izvozne-zavarovalne agencije (Export Credit Agency)
oziroma izvozne-uvozne banke (Ex-lm Bank). Glede na značilnosti,
potrebe in posebnosti posameznih držav (oz. izvoznih gospodarstev)
le-te poslujejo v zelo različnih lastninskih, organizacijskih in
poslovnih oblikah.
SID je razvila osnovno paleto storitev na področju zavarovanja in
financiranja izvoznih poslov.
V delu, kjer SID deluje kot zavarovalnica, le-ta zavaruje izvozne
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Pozitivnimi ekonomskimi učinki prostih carinskih con so:
Sos an'e ,uie9a kapitala, dinamična vzpodbuda hitrejšemu
Pri ?°darskemu razvoju celotnega področja, poslovni vplivi tujine
gosp^'h dejavnikih poleg kapitala in rast konkurenčnosti

delovanja prevladajo nad pozitivnimi) bo potencialni strateški vidik
uveljavljanje on-shore centra finančnih storitev.
Temelj za bodoči on-shore center finančnih storitev v Sloveniji je
nadpovprečen razvoj sektorja finančnih storitev v svetu in
komparativna prednost Slovenije, da postavi glede na geografski
položaj in relativno večje znanje takšen center za države Srednje in
Vzhodne Evrope v transformaciji, kot most med njimi in finančno
razvitim Zahodom. Takšen center bo reguliran z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi dogovori (izogib dvojnemu obdavčevanju) in
zato sprejemljiv za EU. Mednarodni dogovor lahko dovoli slovenske
davčne vzpodbude za vključitev vanj. Centralna banka kontrolira
zakonsko ureditev, domače najmočnejše banke sodelujejo v
praktičnem organiziranju njegovega delovanja. Zanj je potrebno
prilagoditi zakon o gospodarskih družbah, davčno zakonodajo,
bančno zakonodajo, hkrati pa razviti telekomunikacijsko mrežo,
skupaj s transportno (letalsko, cestno, železniško mrežo) na raven
svetovnih standardov.

Off shore
p0,
center je geografsko središče, v katerem poslujejo tuja
dr? Vl registrirana v državi centra, s prepovedjo poslovanja v
ustanoviteljici centra. V njih so ugodnejši davčni (v conah
2un an C'evizn' 'n drugi administrativni predpisi, ki urejajo poslovanje
ietrgovinskih podjetij in finančnih institucij,
sho 3ni Sta dve vrsti off-shore podjetij: s sedežem in pisarno v offlab8 Pentrusamo
(zaposleni
domačini in tujci) ali le podjetja-pisemski
se
strok
''
dež brez pisarne, posle zanje vodijo domicilni
Vn al<i ( > shore
davč°6 n' adrn
)' - ""
centri ne nudijo carinskih, ampak predvsem
drža"a '
'n'stra,'vne olajšave. Poleg davčnih prihodkov ima
Sv ... ustanoviteljica še pomembnejše koristi v zaposlitvi in plačah
t, 's državljanov v teh podjetjih ter v telekomunikacijskih in drugih
Portnih storitvah tem podjetjem.
EU
aCeln ne
dovoljuje svojim članicam subvencij, ki bi bile v
rnasn U z°
azv ?' institutom skupnega trga. Italija si je v omejeni obliki za
1
Za rJ
H'* trgov v Vzhodni Evropi uspela pridobiti delno pravico
-shore center za Trst.
SL0VEN|jVOJ

III. SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA
V sedanjih globalnih in evropskih integracijskih procesih so Sloveniji
na voljo 3 osnovni scenariji (alternativne možnosti):
1. Nepriključitev katerikoli regionalni integraciji, ki prinaša vsaj
teoretično dve podvarianti:

EKONOMSKIH CON V

Enostransko liberalizacijo ekonomskih odnosov s tujino ob
dejanskem prevzemanju vseh glavnih standardov trgovinskih
blokov, s katerimi Slovenija največ trguje - to je navzven naravnan
globalni mednarodni scenarij, ki predstavlja neposredno integracijo
v svetovni trg in sprejetje nediskriminacijske zunanjeekonomske
(trgovinske) politike. To pa pomeni, da bi moral biti uvoz iz vseh
držav liberaliziran, da bi maksimizirali blaginjo in optimalno uporabili
proizvodne dejavnike. Prednosti ekonomij obsega so v primerih
globalne integracije potencialno večje, če znajo podjetja izkoristiti
globalno kombinacijo faktorjev ali če imajo dostop do ključnih
informacij o gibanju cen, tehnologij ipd. Za majhno državno, kot je
Slovenija, to ni realna možnost. Nediskriminatorna liberalizacija v
odnosu do vseh držav bi bila na kratek in srednji rok za slovensko
gospodarstvo še bolj boleča, kot pa postopno vključevanje v
evropske integracije.

Slov 6 a 2akor|
carin ?!'
sko opredeljuje proste carinske cone z novim
2ak
shorS C6n,rov
onom iz 1995, hkrati pa jih že pozna v praksi. Offiict»
še ne pozna, čeprav obstajajo pobude za njihovo
5,a
novitev (Koper).
asociaci
PoteP-ciSani
iski sporazum Slovenije z EU omogoča
65/4 l elotno
'alno uveljavitev off-shore centrov, saj je eksplicitno v členu
obm T 2 slovensko ozemlje opredeljeno kot nizko razvito
br62Posei nenormalno nizkim standardom in izrazito visoko stopnjo
v Q,
nosti. Tako bi načeloma Slovenija lahko uveljavila pravilo
rU
k
°laiš»
' dovoljuje posebne subvencije (kamor štejejo tudi
750,ave'le za tiste regije EU, v katerih je BNP na prebivalca pod
° Povprečja EU.

Navznoter naravnano razvojno strategijo, ki je še slabša in
posledično vodi v avtarkičen razvoj, podoben razvojnim modelom
nekdanjih socialističnih držav. Glede na katastrofalne posledice,
ki bi jih taka strategija povzročila, taka usmeritev ni primerna za
nobeno državo na prehodu v tržno gospodarstvo.

twVj;ne9a vidika je potrebno poudariti, da se olajšave v tovrstnih
fea ' nanašajo predvsem na oprostitve plačila davkov po izvoru
Isflin'rSSt
'' ''ceni^nine 'n dividende), medtem ko je obdavčitev dobička
(prg^'0dayek, ki ostane državi sedeža) določena v nižjem znesku
nižje stopnje ali preko nižje davčne osnove).

2. Priključitev EFTA ali kakšni drugi integracijski skupini, ki z
odpravljanjem predvsem zunanjeekonomskih omejitev v okviru
regionalnega sodelovanja spodbujajo gospodarski reazvoj. Skoraj
vse moderne ekonomije iščejo načine pospeševanja razvoja z
regionalnim povezovanjem. Geografska lega igra pri tem odločujočo
vlogo. Slovenska priključitev EFTA bi bila glede na navedene razloge
sorazmerno dobra izbira, vendar izkušnje kažejo, da je bila EFTA
do sedaj le čakalnica za EU. Drug argument proti je, da ima EFTA
danes le 4 članice in s tem njena atraktivnost ni več tako močna.
Glede na to, daje EFTA preko Evropskega gospodarskega področja
(EEA) in dejanske uporabe EU standardov vezana na EU, pomeni
vključitev vanjo harmonizacijo s pravili EU, istočasno pa
nesodelovanje pri nastajanju teh pravil ter izgubo političnega in
varnostnega vidika sodelovanja. Alternativa priključitve v EFTA
pomeni torej počasnejšo de facto integracijo v sistem delovanja
EU. Obenem ta alternativa pomeni, da bodo nekateri stroški
integracije v EU (če EFTA ne bo preživela) nastopili šele kasneje.
CEFTA kot druga pomembna evropska regionalna trgovinska
integracija (ob polnopravnemu članstvu Slovenije) v perpsketivi vodi
v EU. Pridružitev kakšni drugi neevropski regionalni grupaciji se zdi
nerealna in komaj vredna upoštevanja. Čeprav nekatere grupacije

nerg'e^ko so Pozitivni učinki ekonomskih con v pomoč gospodarsko
^ *"emu področju države, njihov uspeh pa je odvisen od
Polili
države in stopnje dodelanosti pravne, institucionalne,
°ne ter ekonomske ureditve države ustanoviteljice cone.
N
n6l^a,'Vn' učinki off-shore centrov so v izgubi zaupanja zaradi
krn/f
centrov in s tem v padcu ugleda celotne države (probali VL|- ?nitos,i poslov, pranja denarja), lahko pa spremembe ureditve
lucevanja države v nove integracije takšne centre ukinejo.
Medtem l. se v
ali fjr
posameznih slovenskih mestih zavzemajo za eno
in Cfi °bliko, je zaradi možnih negativnih posledic odnos vlade
Csiotn
banke do njih za sedaj zadržan. Mišljenje je, da je
3 S ove a
°fl-sh
'
nij glede na davčne in carinske ugodnosti en sam
s,
re n zato niso
potrebni posebni predpisi. Dodelitev off-shore
rato °a '
d uqj? enemu področju bi takoj vzpodbudila podobne zahteve v
Področjih, ki bi se čutila diskriminirana.
C?.a 26 ima in bo v bodoče razvijala proste carinske cone vseh
Podje, niške).
-mercialne
- izvozne
industrijske,
uvoznenegativni
industrijske,
Namesto
off-shore
centrov (pri katerih
vidiki
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podpisanega AS. Glede na dinamiko svetovnega gospodarskoj
tudi konjunkturna nihanja, je možno v širšem gospodarskem o
predvideti predvsem nadaljevanje liberalizacije ter pr*j
globalizacije in regionalne integracije ob istočasni konkurenci ^
tremi trgovinskimi grupacijami (Sev. Amerika na čelu z ZDA, ®
bazen z Japonsko ter EU).

ne postavljajo formalnih ovir za evropske države, njihov pristop
ni verjeten zaradi velikih razdalj tako v fizičnem, kot tudi v kulturno
civilizacijskem smislu.
3. Približevanje EU na osnovi asociacijskega sporazuma ter
kasnejšega polnopravnega članstva.
Vključevanje Slovenije v evropske gopodarske integracije (EU,
EFTA, EEA, CEFTA) predstavlja nujnost, saj to zanjo pomeni
razširitev trga ter vključitev v evropske tokove kapitala in prenosa
tehnologij, pri čemer je za Slovenijo prednostnega pomena EU, saj
ima poleg ekonomskega odločilen pomen tudi zaradi političnih,
varnostnih, kultumo-zgodovinskih in nacionalno-identitetnih razlogov.
Proces približevanja in integriranja v EU zavzema v slovenski
zunanjeekonomski strategiji osrednje mesto.

Treba je poudariti, da AS in kasnejše polnopravno članstvo
Sloveniji nove razvojne možnosti v procesu širitve evrop:
ekonomskega prostora. V tem procesu Slovenija ne bi smela0"
obroben gospodarski partner.
Z uveljavitvijo AS bi v prilagoditvenem obdobju (do leta 2001)'^
pričakovali pospešeno gospodarsko rast, predvsem zaradi odp ^
zunanjetrgovinskih omejitev iz kooperacijskega sporazuma, #
hitrejšega prilagajanja slovenske gospodarske strukture zan ^
enotnega trga, zaradi pričakovanega olajšanja probl® .
zaposlovanja ter zaradi vsaj delnega izboljšanja konkurenci"^
slovenskega izvoza. Med važne prednosti AS lahko
odpravljanje vsebinskega in formalnega zaostanka v približe
Slovenije EU v primerjavi z deželami CEFTA, Bolgarije in
j
ter baltiških držav. Nadalje, s podpisanim AS se zmanjšuje m°
'mednarodnih pritiskov na Slovenijo v zvezi z morebi
obnavljanjem "jugoslovanskega" gospodarskega prostora (JU1" ^
AS nedvomno prinaša velike koristi tudi na področju poli"c
strukturnega dialoga in na področju varnosti.

■11.1. PROCES SLOVENSKEGA PRIBLIŽEVANJA
EVROPSKI UNIJI V DRUGI POLOVICI 90-IH LET
Proces približevanja oziroma integriranja v EU ima v slovenski
strategiji EOT osrednje mesto. Ključni ter za slvoensko državo celo
odločillni pomen ni le v ekonomskih in monetarnih vidikih
integracijskih povezav, temveč tudi v političnih, varnostnih, kulturnozgodovinskih in nacionalno-identitetnih dejavnikih.
Intenzivni gospodarski odnosi med Slovenijo in EU so se odvijali že
v okviru nekdanje Jugoslavije v 70. in 80.letih, po osamosvojitvi, ko
se je morala Slovenija še bolj nasloniti na zahodno Evropo, pa se je
sodelvoanje okrepilo na vseh področjih, z vidika EOT predvsem na
področju mednarodne menjave blaga in storitev. Danes se skoraj
70% celotne blagovne menjave odvija z EU, preko 70% tujih naložb
izhaja iz EU, pa tudi pretežni del mednarodnega prenosa tehnologije,
znanstveno-tehničnega sodelvoanja, razvoja transportne in
informacijske infrastrukture je povezan s tem območjem.

AS bo, po drugi strani, povzročil tudi razmeroma visoke s'
prilagajanja: uvajanje določb sporazuma bo za Slovenijo g|e .e
kadrovske omejitve in sedanjo neustrezno organiziranost d«
uprave in usposobljenost zelo zahtevno. Že v naslednjih letih ^
pričakujemo tudi občutno neposredno zmanjšanje (za okroLVf)
tretjini) proračunskih prihodkov iz naslova carin, čeprav bo na <e ^
nivo tega zmanjšanja vplivala vključitev v evropsko dia9°v«g|
kumulacijo zaradi prepovedi povračila carine za uvoz iz tretjih ^ v
Med posledice AS lahko štejemo tudi to, da bodo podjetja|Z
procesu odpiranja slovenskega trga zaradi višje konkurenc
imela večje koristi od slovenskih podjetij, seveda pa
upoštevati, da se njim odpre trg z dvema milijonoma potros
našim podjetjem pa trg s preko 350 milijoni potrošnikov.

Proces slovenskega približevanja EU sovpada z institucionalnimi
reformami, povezanimi s prehodom v tržno gospodarstvo ter s
pridruženim članstvom do I. 2001. Po drugi strani bodo nastopile
institucionalne spremembe tudi v EU. Ni realno pričakovati, da bo
slovenska tranzicija do takrat zaključena in da bo slovensko
gospodarstvo povsem pripravljeno za polnopravno članstvo pred
tem letom. Izkušnje novo sprejetih razvitih članic celo kažejo, da
pogajanja med potencialnimi kandidati in EU potekajo od 3 do 5 let.
S tega vidika so prve ocene učinkov približevanja Slovenije EU
napravljene za drugo polovico devetdesetih let.

Nevarnosti, ki jih prinaša usklajevanje nepremičninske zak°n°^jti
z evropsko (ob upoštevanju vgradnje ustreznih var°!(lJjjrii
mehanizmov), se nanašajo tudi na možnosti prodaje zemljišč ?
fizičnim osebam. Zato se moramo ustrezno pripraviti ^
uveljavljanjem instrumentov, ki jih poznajo članice Evropske
AS in kasnejše polnopravno članstvo prinašata tudi i 9^
monetarne suverenosti ter dela politične in nacionalne suvere

To poglavje najprej analizira učinke izvajanja AS z vidika
zunanjetrgovinske politike ter ugotavlja splošne in sektorske učinke
na osnovi uporabe modela splošnega ravnotežja. Po opredelitvah
EU je prehod v informacijsko družbo del predpristopne strategije
vseh potencialnih kandiatov za članstvo v EU, zato so analizirani
tudi vidiki informacijske družbe. Ker sta ekonomska in monetarna
unija prva stebra evropske integracije, je v nadaljevanju podana
tudi kratka analiza konvergenčnih kriterijev in predvidenega razvoja
Evropske monetarne unije.

Zunanje trgovinska politika Slovenije po osamosvojitvi sl0(Ji^jh
zunanjetrgovinske liberalizacije ob upoštevanju nacionalnihr ..^v,
interesov (ukinjanje količinskih omejitev, dovoljenj, uvoznih re ^
nediskriminatorno zniževanje apliciranih carinskih stope
vodenje zunanjetrgovinske politike Slovenije so poleg d0
usmeritve važne tudi tri eksterne omejitve:
1. Obveznosti in dogovori podpisano ob pristopu h GATT ozirorn
članstvo WTO.
•rapjU
2. Vsebina dvostranskih in večstranskih sporazumov o integ
kot tudi vsebina sporazumov o prosti trgovini (FTA-Free
ment), skupno z novostmi, ki jih prinaša članstvo v CEFTA
1
o1iine"
3. Vsebina podpisanega AS o pridružitvi in kasneje o P
članstvu v EU.
0
robi^'!"'!!
Liberalna zunanjeekonomska usmeritev se lahko, zaradi pro
av
na področju zaposlenosti delovne sile in precejšnjih ^
(zaostajanj) na področju prestrukturiranja proizvodnje v ne ^
ključnih dejavnostih (tako po številu zaposlenih kot p° 0

V drugem delu so prikazane nujne spremembe v ekonomskem in
pravnem sistemu s ciljem, da Slovenija doseže kompatibilnost z
EU ter večjo konkurenčnost svojega gospodarstva. V tretjem delu
so analizirane sektorske posledice približevanja EU (predelovalna
industrija in energetika, kmetijstvo, storitvene dejavnosti). Na koncu
so podani možni splošni učinki polnopravnega članstva glede na
sedanjo institucionalno ureditev EU.
111.1.1. PREDNOSTI IN SLABOSTI AS Z VIDIKA
ZUNANJETRGOVINSKE POLITIKE
Ocene posledic izvajajnja AS, zlasti narodnogospodarskih koristi in
stroškov, izhajajo iz dosedanjih gospodarskih gibanj in določil
poročevalec, št. 46

20

analiza trgovinske menjave, proizvodnje in ukrepov ekonomske
politike pomembnih zunanje-trgovinskih partnerjev.

stri°2f'npr'lekstil' obutvena, papirna, pohištvena, kovinska induiz <aze v
2uiian'■etr
'
prihodnje kot omenjeno učinkovita. Zato mora
Dr'j i govinska politika v kontekstu gornjih treh zunanjih omejitev
m
djn
ožnosti razvoja primerne razvojno naravnane in
Ulično opredeljene necarinske zunanjetrgovinske zaščite (atesti,
aceva
nje blaga, predpisi o zaščiti okolja ipd.).

Prav ugotavljanje posledic članstva Slovenije v EU je zelo
problematično. Izhajamo namreč lahko iz sedanjih razmer v Sloveniji
in EU, ki pa vsekakor ne bodo enake razmeram, ko lahko realno
računamo na vključitev v EU. Prav zato predstavlja analiza stanja
, pri nas in v EU po posameznih področjih in njihovo spremljanje po
letih pomembno nalogo, ki naj bi pripomogla k čim večji prilagoditvi
Slovenije še pred vstopom v EU. To pa bi pomenilo manjše
negativne pretrese ob dejanskem vstopu ob veliko bolj burnem
dogajanju vtem predhodnem obdobju.

vski °Veni'° ie edino možno, da oblikuje zunanjetrgovinsko politiko
d0
cilji postopnega polnega integriranja v EU ter obveznostmi
Vštevanje teh dveh načel pomeni ustrezno dinamiko uvajanja
sku a s s,i zaščite v sektorju agrarnih in tekstilnih proizvodov,
indu ' Predvidljivo dinamiko odpiranja domačega trga. V sektorju
norm
Proizvodov pomeni zaščito zgolj s carino (v razmerah
a
Ztiiž 6valne
ki se
tudi
ala,9 zastanja
izvozplačilne
iz EU vbilance),
letu 1996
pa bo
celov povprečju
relativno hitro
^Pravljaia.

Ocena koristi in stroškov je izhodišče za odločanje nosilcev
ekonomske politike in posameznih podjetij o vključevanju Slovenije
v evropske integracijske procese. Za ta namen je bil razvit izračunljiv
model splošnega ravnotežja (CGE model), ki temelji na
konsistentnem podatkovnem izhodišču - matriki nacionalnih računov
(SAM) za leto 1992, razčlenjeni na 27 standardnih ključnih sektorjev
NACE klasifikacije.

D

°<laten element takšnega izvajanja zunanjetrgovinske politike bi
t* ^iti tLJdi skrb za izvozno pospeševano gospodarsko rast ob
toko°'V d'sperziran
'regionalni (globalni) strukturi izvoznih in uvoznih
tem e
zun etr
°b 0vir
i potrebno upoštevati, da bodo na disperzivnost
Por !l'a la
9 >skih tokov vplivale tudi različne možnosti kumulacije
^ ga v postopkih proizvodnje.
O^rj Sl Zun
us
anjetrgovinske politike so v smislu ukrepov neposrednega
domBr'an'a dokaj iasni S|ecle na zunanie pogoje in so skladni z
era no
Ocb aC
' usmerjenostjo. Področje nadaljnje raziskave in
e ° '.'^
. Vinkov pa nedvomno predstavljajo ukrepi posrednega
?u
n e,r vin
°blik0Van
' 9°
skega usmerjanja. Čeprav je na tem področju za
(je:
ie zunanjetrgovinske politike načeloma manj omejitev, velja
^ °. da predstavljajo mejo za tovrstne ukrepe zahteve po
tjga v°gZac'i' pogojev delovanja domačega trga z načeli notranjega

Za testiranje modela in analiziranje posledic uveljavitve
asociacijskega sporazuma je bilo izbrano večje število simulacij, ki
so kombinacija analitičnih sposobnosti modela in objektivno
pričakovanih smeri razvoja slovenskega gospodarstva.
Rezultate je potrebno tolmačiti previdno in s potrebno distanco. Za
bazno je bilo izbrano leto 1992 (zadnji razpoložljivi podatki v matriki
nacionalnih izračunov), ko je bil kar v osmih sektorjih zabeležen
negativen prispevek kapitala k bruto dodani vrednosti, obrestne mere
pa so bile bistveno višje od današnjih. Za obdobje prehoda je tudi
značilno intenzivno prestrukturiranje, ki vpliva na hitre spremembe
odnosov med različnimi ekonomskimi subjekti, kar otežuje uporabo
sicer običajne predpostavke nespremenljivosti izhodiščnih
parametrov. Distanco zahtevajo tudi metodološki razlogi, povezani
z modelskim pristopom; čas je v modelu prisoten le implicitno, ocene
parametrov so pogosto zaradi zahtevnosti in dolgotrajnosti postopka
določene ekspertno, omejena je izbira možnih funkcijskih povezav.

NA ANALIZA POSLEDIC PRIBLIŽEVANJA EU
f^^NOVI MODELA SPLOŠNEGA

Rezultati simulacij na agregatni makroekonomski ravni potrjujejo
pričakovane ugodne učinke na ključne makroekonomske kategorije;
uveljavitev asociacijskega sporazuma bi povečala aktivnost v
gospodarstvu in s tem tudi ustvarjeni bruto domači proizvod.
Relativno zaostajanje državne porabe za rastjo bruto domačega
proizvoda bi bilo dodaten razvojni impulz, ki bi pospešil rast
mednarodne menjave in razpoložljivih sredstev za investicije ter
povečal celotni bruto domači proizvod.

Od^Ierni ^dočega integriranja Slovenije so kompleksni, saj segajo
6n stan a
in Dr Pravl
i posameznih sektorjev doma in v EU do ocen interesov
Pr es ianosti EU za poglabljanje gospodarskega sodelovanja.
.prilagajanja gospodarstva in državnega usmerjanja
int
Pri-^ega povezovanja bo nedvomno dolgotrajen in boleč.
611
tiKjj -I odgovor na številna vprašanja ni vedno enoten - prav zato
prib||. Veniia pripravlja splošne strateške usmeritve v procesu
'Rvanja in vključitve v EU.

Še zanimiveša je analiza učinkov uveljavitve asociacijskega
sporazuma na sektorski ravni. Če se je v posamezni simulaciji
sektorski bruto domači proizvod povečal do 5%, smo tako
spremembo označili s +, če se je povečal za več kot 5%, s ++, če
se je zmanjšal do 5%, z -, in če se je zmanjšal za več kot 5%, z -. Prve štiri simulacije so bile narejene ob predpostavki, da se po
uveljavitvi asociacijskega sporazuma skupni bruto domači proizvod
slovenskega gospodarstva ne spremeni. Tabela torej kaže, katera
od panog bi, upoštevaje različne možne ekonomske politike in ob
nespremenjenih ostalih pogojih, zaradi uveljavitve asociacijskega
sporazuma pridobila in katera izgubila. Skupni porast^ruto domačega
proizvoda je torej enak nič, kar pomeni, da je tudi število panog, v
katerih bo bruto domači proizvod padel. Zadnje tri simulacije so
narejene ob predpostavki, da se lahko spreminja tudi količina
proizvodnih faktorjev, ali povedano drugače, spreminja se lahko tudi
skupna velikost bruto domačega proizvoda gospodarstva. Ker je
skupni učinek uveljavitve asociacijskega sporazuma za slovensko
gospodarstvo ugoden, se negativne posledice pri nekaterih panogah
spremenijo v pozitivne, tako da je splošna slika tudi na panožni
ravni ugodnejša. Prikazani so rezultati simulacij, ki so bile narejene
ob predpostavki polne uveljavitve asociacijskega sporazuma.

PreraVnea aktiv
nosti,
v

ki se med seboj dopolnjujejo in prekrivajo ter
PlhfJ
'°
trajno
sodelovanje
z nosilci ekonomske politike, so v
^odnjih letih naslednje.
S^robna analiza stanja in pristopnih aktivnosti v posameznih
v
in
EU (kmetijstvo, rudarstvo, industrija, storitve, javni sektor
Polica politika, monetarna politika, tuja vlaganja, trgovinska
'Pođ 3' re9'onalna in strukturna politika, varstvo okolja,...)
nas :'0^na komparativna analiza stanja v posameznih sektorjih pri
■ prej VEU'
• le(n °9's za
zmanjševanje ugotovljenih razlik;
S|0Ve° Premljanje sprememb v posameznih sektorjih v EU in
•
in vzdrževanje informacijskih podlag,
atia|Java 'n vzdrževanje ustreznih analitičnih orodij (modeli) za
Pri Dr ° Up'n'<0v prilagajanja slovenskega gospodarstva in pomoč
ana|Prav' P°sameznih ukrepov ekonomske politike,
Ug0|a'^a Posledic glede na različne možne scenarije prilagajanja,
s,
• stainV janje
roškov in koristi vključitve Slovenije v EU,
s
dorw°e Premljanje/analiza zunanjetrgovinskih tokov in strukture
9a gospodarstva glede na sklenjene sporazume; spremljanje/
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Tabela 3.1: Sektorski učinki uveljavitve pridruženega članstva pri različnih predpostavkah možnega vodenja
ekonomske politike

t

SIM
1

SIM
2

SIM
3

SIM
4

SIM
5

SIM
6

SlM
7

-J KMETIJSKI IN GOZDARSKI PROIZVODI
++_,
RIBIŠKI PROIZVODI
+
++
++
+
+
++
ENERGETSKE SUROVINE
---++
RUDE IN KAMNINE
++
-++
-HRANA, PIJACA IN TOBAČNI IZDELKI
TEKSTILIJE IN TEKSTILNI IZDELKI
-+
--+
++
USNJE IN USNJENI IZDELKI
+
++
+
++
++^
LES IN LESNI IZDELKI
++
-+
i
LESOVINA, PAPIR IN KARTON
--+ ,
NAFTNI DERIVATI, JEDRSKA GORIVA
----KEMIKALIJE IN KEMIČNI IZDELKI
---+
IZDELKI IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS
+
-+
+
-++
DRUGI NEKOVINSKI MINERALNI IZDELKI
++
+
-+
++
-++
++
KOVINE IN KOVINSKI IZDELKI
+
++
+
++
+
++
STROJI IN NAPRAVE
++
++
++
+
++
++
ELEKTRIČNA IN OPTIČNA OPREMA
+
+
+
+
+
++
VOZILA IN PLOVILA
++'
++
++
++
++
++
++
IZDELKI OSTALE PREDELOVALNE INDUSTRIJE
+
+
++
ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN IN VODA
+
+
+
+*
++
GRADBENA DELA
++
++
++
+
++
++
TRGOVINSKE STORITVE
+
+
+
+
+
++
+
GOSTINSKE STORITVE
+
+
PROMETNE STORITVE, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE
+
+
+
++
FINANČNO POSREDNIŠTVO
+
+
+
+
++
+
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
+
OSTALE TRZNE STORITVE
+
+
+
+
+
—
+
NETRZNE STORITVE
+
SIM 1,5: Nespremenjen saldo plačilne bilance - prilagaja se deviz ni tečaj ter nesp remenje na drž£»vna po raba neposreden izpad uvoznih dajatev je nadomeščen s povečanjem prometn i h davk<3v (dvig cene b sncina);
SIM 2: Nespremenjen saldo plačilne bilance - prilagaja se devizni tečaj ter zmanjšana državna poraba za veliKot,t
neposrednega izpada uvoznih dajatev;
SIM 3, 6: Prilagajanje salda plačilne bilance - stabilen devizni tečaj ter nespremenjena državna poraba - neposr jden
izpad uvoznih dajatev je nadomeščen s povečanjem prometnih davkov (dvig cene bencina);
SIM 4, 7: Prilagajanje salda plačilne bilance - stabilen devizni tečaj ter zmanjšana državna poraba za velikost
neposrednega izpada uvoznih dajatev.
4
' Rezultati simulacij so predvsem posledica močne odvisnosti sektorja kmetijstva in gozdarstva na predpostavljen dvig prometnega davka "®0(m na
derivate oziroma na predpostavljeno znižanje državnega proračuna in s tem subvencij. S prikazom različnih variant smo želeli predvsem °P^ nivoja
možne posledice posameznih vladnih ukrepov. Poskus ocenitve posledic vstopa v EU na kmetijstvo, močno odvisnost proizvodnje in menjave
danih subvencij le še dodatno potrjuje (Majcen, B. in J. Potočnik, 1996).
a
raVnoteži Literatura: Majcen, B. in J. Potočnik, 1996. Ocena posledic asociacijskega sporazuma in vstopa Slovenije v EU z uporabo modela splošnega 3
v okviru projekta "Slovensko kmetijstvo in evropske integracije" (CRP zemlja). Kmetijski inštitut Slovenije, IER in biotehnična fakulteta. Ljubil
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. °9e bi na podlagi rezultatov lahko grobo razdelili v tri skupine. V
ko
Dosiedice
? j! la^uveljavitve
uvrstili pridruženega
tiste, v katerih
lahko pričakujemo
članstva,
ne glede na to,ugodne
kakšno

Značilnost informacijske družbe je predvsem njena globalnost, ki z
ekonomskega zornega kota ukinja nacionalne meje. Globalnost
pomeni zelo visoko stopnjo mednarodne izmenjave, ki mora sloneti
na razmeroma veliki gospodarski odprtosti in mednarodni
konkurenčnosti. S tega zornega kota Slovenija ne bi smela imeti
večjih problemov, saj je že sedaj izrazito izvozno usmerjena država,
njena izvozna vrednost dosega skoraj dve tretjini družbenega
proizvoda. Ker je njen izvoz usmerjen predvsem v države EU, bo
vsaka strukturna sprememba v teh državah neposredno vplivala
tudi na ekonomski položaj Slovenije. Prehod najrazvitejših držav v
informacijsko družbo pa brez dvoma prinaša radikalne strukturne
spremembe, ki jih mora dolgoročno upoštevati tudi Slovenija. Z
uvajanjem informacijske tehnologije se bistveno spreminjajo tudi
kriteriji mednarodne konkurenčnosti. Slovenska država in
gospodarstvo morata delovati na predpostavki, da je izgradnja
nacionalne informacijske infrastrukture prednostih nacionalni
projekt in predpogoj za tranzicijo Slovenije iz industrijske v
postindustrijsko informacijsko družbo. Ta usmeritev je del
predpriključitvene strategije Slovenije v Evropsko unijo.

/rj.aJno in javnofinančno ekonomsko politiko bo vodila država
'Stvo; kovine in kovinski izdelki; stroji in naprave; električna in
JjTancna oprema; vozila in plovila; gradbena dela; trgovinske storitve;
čno posredništvo ter ostale tržne storitve).
^rugo skupino bi lahko uvrstili tiste, v katerih lahko pričakujemo
naU90clne posledice uveljavitve pridruženega članstva, ne glede
ekonomsko politiko države (kmetijski in gozdarski proizvodi;
r 6(
in ® 9 ske surovine; hrana, pijača in tobačni izdelki; lesovina, papir
0 1 na ni
izd6u!'2adn
' ' ^ derivati, jedrska goriva ter kemikalije in kemični
je j k
jo, tretjo skupino, bi lahko uvrstili panoge, pri katerih
"Oljšanje oziroma poslabšanje ekonomskega rezultata v veliki
"Ovisno tudi od tega, kakšno tečajno in javnofinančno
130 vodila dl
i*d i^° sn
"žava (rude in kamnine; tekstilije in tekstilni
in wast_ ie 'n usnjeni izdelki; les in lesni izdelki; izdelki iz gume
prP' 'čnih mas; drugi nekovinski mineralni izdelki; izdelki ostale
sto f a'ne industrije; električna energija, plin in voda; gostinske
ne
Prometne storitve; skladiščenje in zveze; poslovanje z
Premičninami ter netržne storitve). Zadnjo skupino je mogoče
« na tiste panoge, ki so bolj občutljive na izbrano tečajno

Informacijska družba je družba znanja in inovacij, zato je tudi edina
pot, ki vodi do nje, preko raziskav in razvoja, ki povečujejo znanje.
Raziskave in razvoj (RR) v najširšem pomenu besede bodo gonilna
sila informacijske družbe. Vlaganja v R&R so v Sloveniji (okoli 1.6%
BDP) še vedno pod povprečjem EU (okoli 1.9% BDP), kljub temu
pa predstavljajo zelo dobro osnovo, na kateri se lahko gradi razvojna
politika. Vrsta tehnologij, ki jih bomo potrebovali, je že razvitih, še
več pa je takih, ki jih bomo morali razviti. Izkušnje tehnološko razvitih
držav, še bolj pa tistih držav, ki se tehnološko izjemno hitro razvijajo
(npr. "azijski tigri"), kažejo, da ne moremo več računati na preprost
transfer tehnologije, ki je bil značilen za industrijsko družbo.

e so v
Pol a 'n dru9rece
' k'
večji meri pod vplivom izbrane javnofinančne
Pot'02a
■
P
i panog iz tretje skupine tudi velja, da se njihov
i' °b upoštevanju predpostavke, da se lahko spreminja tudi
a
ve i <ost
''
bruto domačega proizvoda, v primerjavi z
ščnim stanjem izboljša.
^ultati modela nedvomno potrjujejo, da bi bili (bodo)
e
Sl0 9atni makroekonomski učinki približevanja EU za
(b ®ns^° gospodarstvo relativno ugodni. Največje težave bi
pr °) imeli predvsem tisti proizvajalci, ki še vedno proizvajajo
pQ ezn
° za domači trg. Pri iskanju odgovora na vprašanje o
p_ edicah vključevanja Slovenije v evropske integracije je
dol 6rTI
'3en tudi makroekonomski okvir, ki ga s posameznimi
9°ročnimi in tekočimi ukrepi vzpostavlja država.

Razvite države izvajajo svojo strategijo predvsem preko izgradnje
ustreznega pravnega sistema ter raziskovalnih in pilotskih projektov,
ki jih država posebej finančno podpira. Za Slovenijo je pomembna
velika večina prednostnih projektov EU, zato mora Slovenija podpirati
vključevanje naših raziskovalnih, gospodarskih in upravnih
organizacij za vse projekte EU. Za nas so še posebej pomembni
pilotni projekti: učenje na daljavo, akademsko-raziskovalno
omrežje, telematske storitve za majhna in srednja podjetja,
elektronski razpisi, transevropska mreža za javne uprave, mestne
informacijske prometnice. Praviloma bodo morali biti vsi slovenski
projekti odslikava projektov Evropske komisije ali pa pilotskih
projektov G7.

bođ aljnje kivnosti na področju razvoja ustreznih analitičnih orodij
j ° 2ato osredotočene predvsem na pripravo novejše matrike
Pod
računov (leto 1993, 1994), ažuriranje modela na novi
,e ®"®vni osnovi, ocenjevanje parametrov, analizo občutljivosti
tatov modela glede na spreminjanje ključnih parametrov modela,
. °vitev postopka ocenjevanja posledic pridruženega članstva in
(j_Cun Posledic polne vključitve Slovenije v EU - predvsem posledic
|Jj°Voriene strategije odpiranja trga industrijskih proizvodov
spr Urenci iz EU, uvedbe davka na dodano vrednost (VAT) in
de| rrierr|b v državnem proračunu. Stalne in kvalitetnejše simulacije
Pfirr>Van
'a s'ovenskega gospodarstva bodo omogočale izbiro
S|0v6rnejših ukrepov ekonomske politike in s tem lažje prilagajanje
enije v procesu integriranja z EU.

Kljub slovenskemu naslanjanju na strategijo EU, kar je naravna
posledica našega vključevanja v evropske integracije, pa se Slovenija
postopno opredeljuje do temeljnih razvojnih usmeritev. Nekritično
prevzemanje tujih konceptov bi lahko povzročilo visoke stroške,
saj so razlike v razvoju med Slovenijo in EU ter v razvojnih Zmožnostih
Slovenije zaenkrat še zelo velike. Slovenija mora varovati svoje
globalne interese in nacionalno identiteto. Informacijska družba bo
izrazito konkurenčna in tekmovalna in ni nujno, da bo posebej
naklonjena manjšim narodom in ekonomijam.

Hl i 3
^
" '- - PREHOD V INFORMACIJSKO DRUŽBO
nj^ife je v sodelovanju z EU v letih 1994-95 organizirala dve
iijf lstrski konferenci o dejavnostih v zvezi s prehodom v
i|
T1aC Sko družb0
' zlasti na Sprejete
področjuso
informacijske
l,jidif!Uziieiisodobne tehnologije.
bile strateškeinfrastrukture
opredelitve,

Slovenija sprejema osnovne usmeritve razvitih držav EU, saj se
zavzema za:
- demonopolizacijo informacijskega sektorja in spodbujanje zasebnih
investicij v informacijsko infrastrukturo in storitve,
- zagotavljanje ugodnih zakonskih okvirjev za razvoj in delovanje
nacionalne informacijske infrastrukture (varovanje industrijskih in
avtorskih pravic, varovanje osebnih podatkov, standardizacija),
- zagotovaljanje zakonskih in infrastrukturnih pogojev za razvoj
elektronskega trgovanja in drugih aplikacij za podjetja in javni sektor,
- informacijsko odpiranje državne uprave, ki mora omogočiti vsakemu
posamezniku in organizaciji dostop do podatkov, ki niso predmet
posebne zakonske zaščite,
- vključevanje javnega sektorja v vseevropsko informacijsko
infrastrukturo,

Sj^iejo namen srednjeevropskih držav v tranziciji (vključno s
*«%>). da se aktivno vključijo v izgradnjo evropske informacijske
be, ki je eden od prednostnih projektov EU.
in ®rrnacijska družba nastaja kot logična posledica tehnološkega
°n°mskega razvoja in nima alternative. Zato se ne postavlja
V rašan
le L P
je, ali Slovenija želi ali ne po tej poti .Temeljno vprašanje
ne ® ° Po njej čim hitreje potovati in se ob tem izogibati morebitnim
t'enU ,nVn'm posledicam nove tehnološke revolucije. Za Slovenijo je
Ulj . a° največja nevarnost, da bi se prepozno ali premalo dejavno
i' v aktivnosti EU, ki vodijo v informacijsko družbo.
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z COST (evropski raziskovalni projekti univerz in inštitutov) in
REKA (evropski tehnološki podjetniški projeti). Slovenija s0(^eUL
nad 70 projektih COST, v 18 projektih EUREKA, v nad60pr°le
COPERNICUS in projektih IV. okvirnega programa, 45 Pr°ie
TEMPUS, okrog 30 projektnih PHARE itd. Poleg tega S|ove^
sodeluje v okrog 120 bilateralnih projektih z državami članicarn' ^
Glede na pretežno vključenost akademskih institucij v mednar .
RR in njihov neaplikativen značaj bo treba v prihodnje v bis ^
večji meri vključiti tudi podjetja z udeležbo v tehnoloških pr°ie

- spodbujanje raziskovalno-razvojne dejavnosti in tehnoloških
inovacij,
- aktivno vključevanje Slovenije v razvojne in pilotske projekte
Evropske unije na področju nacionalne informacijske infrastrukture.

III. 1.4. RAZVOJNO-TEHNOLOŠKO
ZAOSTAJANJE SLOVENIJE ZA DEŽELAMI EU

Če se hoče Slovenija približati razvitim evropskim državam, P°,e
je treba napraviti naslednje korake:

Temeljna sprememba, ki jo mora Slovenija v pogojih približevanja
EU in integriranja v svetovno gospodarstvo upoštevati, je
spreminjanje osnov sodobne konkurenčnosti. Tako imenovane cene
proizvodov faktorjev (višina plač, cena socialnega standarda, cene
surovin in repromaterialov, cena kapitala ipd.) ostajajo pomembna
konkurenčna prednost predvsem za tehnološko nezahtevne
programe z nizko dodatno vrednostjo. Nasprotno pa za visoke
kvalitetne, tehnološko zahtevne proizvodnje in storitve postajajo
odločilni dejavniki: tehnološka sposobnost podjetij, njihova
inovativnost, kvaliteta delovne sile, sinergija delovanja podjetniškega
managementa, državne uprave ter splošna stopnja znanja v neki
družbi.

- povečati RR osnovo v večini izvozno usmerjenih podjetij,_ ^
- motivirati in povezati razvojno znanje med unverzami, in s"
podjetji, vključno z mednarodnim sodelovanjem,
oSjj
- motivirati in izboljšati prenos tehnologij in ir.ovativn
, gospodarstva in družbe v celoti,
^
- uveljaviti prioritetna področja tehnoloških potencialov (odlic
relevanztnost, infrastruktura),
- še močneje se integrirati v RR programe EU in ostale mednar
Projekte'
.„ ijfl
- izboljšati tehnološko sposobnost podjetij na osnovi reoneintaC
tehnične pomoči PHARE.

Slovenija sicer dosega v povprečju višjo dodatno vrednost kot druge
srednje in vzhodnoevropske države v tranziciji, vendar so
zaskrbljujoči podatki za leto 1994, ki opozarjajo na znižanje njenih
relativnih cen oziroma dodatne vrednosti. Slovensko gospodarstvo
premalo vlaga v tehnološko posodabljanje proizvodov in postopkov.
Nekatere izvozno usmerjene panoge izkazujejo kritične tehnološke
aktivnosti,1 med njimi tekstilna industrija, strojegradnja, lesni izdelki,
papir in predelava papirja in predelava kovin. Slovenija mora še v
tem desetletju izboljšati tehnološko-inovacijski položaj, če hoče
zadržati tržne deleže v EU in ohraniti izvoz kot odločilni vzvod za
hitrejšo rast in razvoj od povprečja EU.

Da bi razvili tehnološko-inovacijski potencial, ki bi bil za^'6!ti
od odličnosti raziskovalnih projektov (namenjenihovece
Prf gnju
znanstvenim objavam), namenjen predvsem P
(u(jj5
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, bi bilo potrebno .
fisklanimi ukrepi (davčne olajšave, ugodnejši krediti, subve
pospešiti naložbe v tehnološko posodobitev.
Glede na pomanjkanje načrtnega razvijanja tehnološko-movacijs^
potenciala in strateškega vključevaja v EU in s ve ^
gospodarstvo, bo morala Slovenija ustvariti notranji razvojni i P ^
To pomeni usklajeno prizadevanje vlade, gospodarstva,,n
civilne družbe in prebivalstva pri ukrepih za dvig i"aZ
sposobnosti in konkurenčnosti.

Slovenija je v dosedanjem sodelovanju z EU dosegla znaten
napredek na področju raziskav in razvoja (RR). O tem govori že
samo število raziskovalnih projektov. Slovenske inštitucije (zlasti
inštituti in univerze) sodelujejo z EU na okrog 230 projektih, vključno

' To je kazalec, izračunan po ponderskem postopku z upoštevanjem
zadnjih, še predhodnih, statićnih podatkov 1993 o novih proizvodih,
prvič uvedenih v proizvodnjo, opuščanju starih proizvodov, sredstvih za
inoviranje proizvodnje in sprejetili inovacij postopkov, proizvodov ter
sprejetih tehničnih izboljšav. Kazalec je relativiziran glede na ponderski
faktor panoge.

' Podrobnejši pregled ostalih mednarodnih evropskih
programov je v poglavju 4.

i
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'''bela 3.2: Ocena optimalne intenzivnosti tehnološke politike v Sloveniji in državah članicah EU (1993) glede na tehnološko in
gospodarsko razvitost
Država
Nemčija
f-rancija
Velika Britanija
Nizozemska
Danska
Belgija
Italija
Španija
Irska
Slovenija
Portugalska
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^enda po kolonah od 1 -5
j
spodbude za razvoj tehnološkega potenciala podjetij
3t , avna in regionalna infrastruktura (univerza, inštitut, tehnološki centri...)
4 n°l°ška difuzija in inovacije
5 c, ®Plneševanje sodobne tehnološke infrastrukture s skupnimi projekti
globalni projekti (vodstvo, koordinacija projektov)
rne
ni intenzivnost pojava
ir

- OECD, Main S&T Indicators, 1993 in različni EU viri (uredil L. Sočan)

delovne sile po končanem prehodnem obdobju oziroma s
polnopravnim članstvom Slovenije v Uniji, je vpliv na migracijske
tokove med Slovenijo in državami članicami EU ter s tem vpliv na
obseg in starostno, izobrazbeno-poklicno ter nacionalno sestavo
ponudbe delovne sile v Sloveniji. Razlike v produktivnosti med
Slovenijo in drugimi članicami EU, ki bodo gotovo še nekaj časa
precejšnje, pogojujejo tudi precejšnje razlike v plačah, kar bo lahko
vzrok za ponoven povečan odliv zlasti določenih izobrazbenih in
kvalifikacijskih oziroma poklicnih profilov iz Slovenije. Po drugi strani
se lahko ponovi nevarnost, da bo slovenski gospodarski prostor
postal privlačen za zaposlovanje bodisi marginalnih oziroma
odvečnih kategorij delovne sile iz razvitejših držav EU, bodisi za
delovno silo iz nekaterih bodočih držav članic, zlasti tistih, v katerih
bodo plače še vedno zaostajale za slovenskimi. Ti tokovi bodo še
zlasti pomembni v obdobju po letu 2001, ko bo v Sloveniji začelo
primanjkovati domače delovne sile. Zato se mora Slovenija z
ustrezno migracijsko politiko začeti nanje pripravljati že sedaj, pa
tudi s politiko prestrukturiranja in realokacije gospodarstva.

ŽAo 5 VPLIV PRIBLIŽEVANJA EU NA
POSLOVANJE V SLOVENIJI
ima lahko
v Ev''r ^3s9a< uni
Pridruženo (ali polnopravno) članstvo Slovenije
je tr8°' ocen
' ' )'na razvoj zaposlenosti in brezposelnosti v Sloveniji,
sile
ievati po eni strani z vidika vpliva na pretok delovne
sile vn S ,6rn na obseg ter kvalifikacijsko sestavo ponudbe delovne
in Sloveniji in po drugi strani z vidika vpliva na gospodarsko rast
n za
lelo Vni
°si| P°slitveno komponento, ki oblikujeta povpraševanje po
i v Sloveniji. Vplive moramo analizirati tudi z vidika dveh,
Sn
°vnem značaju problemov povsem različnih obdobij.
P iv
' kovinskega dela asociacijskega sporazuma na zaposlovanje
~°veniji (predvidoma do 2001) je seveda lahko le posreden.
v

*Una°Vno vPrašanie ie. kako bo (postopno) sproščanje sedanje
n etr 0vinske
ijih 0Ve
' 9
zaščite domačih sektorjev vplivalo na spodbujanje
konkurenčne sposobnosti ter v kakšni meri bodo podjetja
Prej povečevala svojo konkurenčnost na račun zmanjšanega
prg °s'ovanja. Gotovo bo pomemben faktor odločanja pri tem
int.S,av
'ja'a višina bruto stroškov dela, ki so sedaj, zlasti v delovno
*lvneiših panogah, relativno višji kot v nekaterih drugih evropskih
dfu Vaf1,
kjer izdatke za socialno zavarovanje delno krijejo tudi iz
da
včnih virov in ne le iz prispevkov na bruto plače. (Ti stroški
Itfit Poleg kakovosti ter razvojnih in tehnoloških faktorjev, tudi
ter J'1 Pri novih investicijah, spreminjanju tehnoloških postopkov
se b0r,
'men'ov proizvodnje - skratka eden od kriterijev, po katerih
^ 0 izvajalo prestrukturiranje gospodarstva). Podoben vpliv na
5ULSlenost ima lahko tudi storitveni del sporazuma, kjer pa je
p
rič akuje
JUci'asekapital/delo
bolj zapletena
in počasnejša
kot vNTI.
industriji.
dodatno povečanje
zaposlenosti
na osnovi

Državi še naprej ostaja tudi skrb za socialno varnost brezposlenih
in to tako v okviru njihovih zakonsko določenih pravic kot širše v
okviru aktivne politike zaposlovanja, delovno-pravne zakonodaje ter
socialne politike. Analizirati bi bilo treba smiselnost eventuelnega
splošnega skrajšanja delovnega časa. Nujno je treba že obstoječe
zakonsko predvidene različne možnosti zaposlovanja (part-time)
napraviti bolj privlačne in jih ustrezno zakonsko izenačiti z
zaposlitvijo s polnim delovnim časom (zlasti glede pravic iz socialnih
zavarovanj ter glede obdavčitev delodajalcev). V Sloveniji so tudi
še skoraj povsem nerazvite oblike zaposlovanja po delih ali
zaposlovanja preko agencij. S temi, bolj fleksibilnimi možnostmi
zaposlovanja, bi povečali možnosti, ki jih lahko imajo posamezniki
na trgu dela, in povečali konkurenčnost na tem trgu.

(9i .Pomembni potencialni vpliv pridruževanja Slovenije EU, ki pa
"šel do izraza šele z uveljavitvijo principov prostega pretoka
25
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na povprečje petnajsterice), Litva (21,3%), Bolgarija (25,8%). pojL
(34,6%), Latvija (34,9%), Madžarska (42,1%), Slovaška C5'5
Estonija (46,3%), Češka (52,6%), Slovenija (55,5%).

Glede na sedanje procese prestrukturiranja bi v Sloveniji lahko
občutneje zmanjšali sedanjo visoko brezposelnost šele v naslednjem
desetletju, pod pogojem, da bi kombinacija zadostne gospodarske
rasti in potrebne rasti produktivnosti v naslednjih desetih letih
omogočila vsaj 1 %-no letno rast števila zaposlenih. Hkrati bi morali
z ustrezno akivno politiko na trgu dela zmanjševati sedanjo visoko
strukturno brezposelnost. Isti demografski trendi pa tudi kažejo, da
se bo v obdobju po letu 2010 začel v Sloveniji obraten proces, ko
bo (ceteris paribus) primanjkovalo domače delovne sile ob hkratnem
naraščanju števila upokojencev tja do ene tretjine vsega prebivalstva
(v najslabšem primeru). Ker bo podobne probleme s starim
prebivalstvom imela tudi ostala Evropa, ni vseeno, kako se bo
pretakala delovna sila znotraj enotnega evropskega trga dela. Zato
je pomembno, da integracijske procese z Evropo ocenjujemo tudi z
dolgoročnega vidika. V svojih pogajanjih z EU bo Slovenija morala
izoblikovati neko uravnoteženo migracijsko politiko, ki je sedaj nima.
Slovenski trg delovne sile je majhne in praviloma nezadostno
strukturiran. Zato morajo selitve omogočati željen in potreben
gospodarski razvoj, a hkrati ne ogrožati občutljive nacionalne
identitete Slovenije. Kot kažejo izkušnje drugih držav je treba biti
pozoren zlasti ob prvem dovoljenju za bivanje ali za delo, ki ga dobi
nek tujec.

Jasno je, da glede na velikost Slovenije sedanja stopnja učinkov^
in gospodarske razvitosti kakor tudi odprtosti gospodarstva zan
še zelo velike napore v smeri kvalitativne preobrazbe slovenslW
gospodarstva in družbe. Sedaj stopajo v ospredje dejaV
dolgoročnega razvoja, kot so investicije in konkurenčnos
svetovnem trgu, človeški kapital, podjetništvo ter raziskave in ra^"J
uspešnost in učinkovitost pri zagotavljanju sinergije v gospod3'
in družbi. Celovito opazovanje večih področij daje bolj opti"1^' ^
sliko, zaostanki glede na povprečje EU pri socialnih indikatori1
bistveno manjši. Razširitev metodologije na več področij in
družbeni razvoj bi bolje poudarila potencialne možnosti Slove >
za vključevanje v EU, kot to izhaja iz običajnega pristopa Pr
BDP na prebivalca.
III. 1.7. MAASTRICHTSKI KONVERGENČNI
KRITERIJI
Maastrichtski kriteriji konvergence so bili postavljeni kot predP0^. j>
da bi članice EU lahko vstopile v bodočo Evropsko monetarn°rljKe,
(EMU). Zagotavljali naj bi, prek stroge monetarne in fiskalne po1 ^
pogoje za trdnost bodoče evropske skupne valute. Ko se bliza(e(T,
za uvedbo EMU (najkasneje v začetku 1999. leta) in v zvezis
za uradno (predhodno) presojo, kako članice EU lzP lL$
Maastrichtske konvergenčne kriterije ter glede na to tudi katere .
vstopile v EU, je vse več razprav o tem, ali bi morda kazalo ut>
Maastrichtske kriterije, odložiti uvedbo EMU ali pa se zadovol
tem, da bo morda le nekaj članic izpolnjevalo te kriterije in vsl "
v EMU že v prvem krogu.

III. 1.6. KOMPARATIVNA ANALIZA
EKONOMSKIH KAZALCEV
Najnovejši rezultati podrobnih raziskav v okviru evropskega programa
primerjave kažejo, da je indeks realne ravni BDP na prebivalca po
kupni moči za Slovenijo v letu 1993 znašal 48 odstotkov avstrijske
ravni, oziroma 54 odstotkov povprečja EU. To pomeni 9.210 US$
na prebivalca v letu 1993 ali v letu 1995 že bistveno več kot 10.000
US$. Vendar so po tem kazalcu pred Slovenijo vse države EU, tudi
Portugalska in Grčija. Slovenija razvojno torej še vedno zaostaja
za povprečjem EU. Čeprav je Slovenija v letu 1985 že dosegla mejo
75 odstotkov povprečja dvajasterice za ta kazalec, se moramo po
padcu sprijazniti z drugačno startno pozicijo. Razvojni zaostanki so
opazni tudi pri drugih kazalcih dolgoročnih karakteristik razvoja:
nekoliko večji delež kmetijstva v aktivnem prebivalstvu in kot
posledica neselektivne industrializacije ostaja visok delež
zaposlenosti v industriji. Pomembno pri zunanjeekonomski usmeritvi
je, da se ne posveča pozornosti le potrebni spremembi sektorske
strukture gospodarstva, temveč predvsem učinkovitosti
gospodarjenja.

Članice EU so dosegle precejšen napredek pri doseganjurnoneta^
kriterijev, zlasti pri zniževanju inflacije (kriterij glede inflacije do ^
11 držav). Kriterij primernega obnašanja deviznega tečaja o ,
problematičen, ker še ni uradnih interpretacij, kako upos ,na
spremembe v Evropskem denarnem sistemu (EMS). Oba fis* g
kriterija za zdaj izpolnjujeta le dve članici, nekatere imajo p'°° s previsokim javnim dolgom, druge s previsokim javnim defi
in nekatere z obojim.

Položaj Slovenije bi lahko označili za ravno obraten kot v prir^e.
držav EU. Slovenija izpolnjuje oba fiskalna kriterija, ne \zpoWj
treh monetarnih kriterijev. Javni deficit se giblje v zadnjih let'JJ a
0 in 1% BDP, javni dolg (za katerega še ni popolnega ura ^
podatka) pa je pod 35% (oziroma precej manj, odvisno kaj
vključimo). Po obeh kriterijih je Slovenija v daleč boljšem P° ^
kot nekatere članice EU (in z varno margino presega Maastnc ^ ^
kriterije 3% oziroma 6% BDP). Vzroki za to uspešnost s° 0
odgovorni tekoči fiskalni politiki, ki skrbi za to, da se javni
nj
gibljejo blizu ravotežja in b) v dejstvu, da v Sloveniji javni
podedovana, amprak nova kategorija (ni nastala iz skoZ'mS|<ih
kumuliranih proračunskih deficitov, ampak kot posledica siste g |
sprememb, čiščenja bilanc, bank in podjetij), skratka, nima ^
zgodovinske velikosti, ki bi jo prek servisiranja dolga še bolj brenn
v prihodnje.

Po deležu izvoza v primerjavi z BDP imajo višje vrednosti v EU le
Irska in države Beneluksa. Tudi pri deležu navezanosti na države
EU pri izvozu in uvozu se Slovenija ne razlikuje bistveno od članic
EU. Primerjava izvoza in uvoza na prebivalca pa kaže, da moramo
naše cilje na področju zunanjetrgovinske menjave zastaviti bistveno
višje glede na sedanje stanje. V letu 1995 je naš izvoz na prebivalca
znašal okoli 3.350 ECU, uvoz na prebivalca pa okoli 3.800 ECU.
Izvoz na prebivalca je npr. v deželah Beneluksa okoli trikrat večji
kot v Sloveniji, kar dokazuje, da morajo biti majhne države v menjavi
zelo odprte.
Zanimiva je prognoza Eurostata in WIFO instituta o stopnji razvitosti
(merjeni z BDP) pridruženih članic leta 2000: Romunija (20,8% glede
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Tabel a 3.3: Ocena doseganja konvergenčnih kriterijev ob koncu leta 1995
Letna inflacija
^Maastrichtski kriteriji
Povprečje EU
Slovenija

okoli 3.0
3.1
8.5

Dolgoročne
obrestne mere
10%
8.5%
15-20%

Javnofinančni
deficit kot % BDP
3%
4.7%
0.3%

Javni dolg kot %
BDP
60%
71%
pod 35%

Vir* p
h Sscl
' ,onDirecotrate General II: Eu-Slovehia, Joint Consultative Meeting (background briefing) and estimatesfor Slovenia
the official statlstical data (SURS - Ljubljana, 1995).

Pl rn
jeS| °netarnih kriterijev bi lahko rekli, če bi gledali le trende, da
a na dobri poti n da bo lahko u ela
Hon°e,Veni
i prešla
članicev EU
in izpolnila
arne' kriterije, saj je' iz visoke inflacije
kratkem
času

III. 1.8. SLOVENIJA IN EVROPSKA
MONETARNA UNIJA
Za sedanje stanje evropske monetarne integracije je značilno obdobje
intenzivnih priprav na oblikovanje EMU in na prehod na skupno
valuto. Kljub določenim problemom z EMS (evropski monetarni
sistem) in zmanjšanju zaupanja javnosti v ta projekt, države članice
EU ostajajo zavezane maastrichtskemu dogovoru in so odločene
vsaj do leta 1999 oblikovati Evropsko monetarno unijo. Trenutno je
največja pozornost držav članic usmerjena v doseganje
makroekonomske stabilnosti, ki jo opredeljujejo maastrichtski kriteriji
konvergence. Od izpolnjevanja konvergenčnih kriterijev zadostnega
števila držav je odvisno, kdaj se bo prehod na EMU in na skupno
valuto zares lahko izvedel in katere države se bodo lahko vključile
v EMU, od tega pa je odvisen uspeh celega projekta prehoda na
skupno evropsko valuto.

dva ?°®re,evi|čno inflacijo. Odločilni je tu kriterij glede inflacije, ostala
j2, '°"
stne mere in gibanje tečaja) sta v nekem smislu izvedena
. 9a- Problem je v tem, da se je, vsaj za letos, trend zniževanja
C e 2aus,avi ,e
so
'[
' ( čaj
je nehal igrati
protiinflatorno
vlogo, potrebne
l n ®Katere
censke
prilagoditve,
kar zahteva
višjo inflacijo,
tako da
tud'- 'Hflacija nekje blizu lanski). Podobno je z obrestnimi merami,
(tu 06 S°realne obrestne mere na dolgoročne vrednostne papirje
Pr ern
kot'6 sn
°k' primernosti uporabe državnih vrednostnih papirjev
re ° ove za primerjave obrestne mere) zmerne, ostane še
doln 0ri?aciiski del obrestne mere, tako da je skupna nominalna
ie ni°r°^na mera previsoka glede na Maastrichtski standard. Podobno
,ečaia l u
krite6 a ni
- " " Slovenija najpraj formalno ne izpolnjuje tega
v "l ( v EMS, nima fiksnega deviznega tečaja), nato pa tudi
ne
Cl
NalnSl<0
(depreciacija
tolarjanajeevropske
zaradi previsoke
ie še vedno
previsoka glede
standarde).domače

Slovenija za zdaj ni vključena v evropsko monetarno integracijo.
Od leta 1991 uživa polno monetarno suverenost z lastno nacionalno
valuto in avtonomno monetarno ter tečajno politiko. Asociacijski
sporazum še ne predpostavlja vključevanja v evropsko monetarno
integracijo. Vključevanje v EU pa bo slejkoprej zahtevalo
vključevanje Slovenije v EMS oziroma v EMU. Če želi Slovenija
doseči polnopravno članstvo v EU, se mora pripraviti na vključevanje
v EMS oziroma EMU in oblikovati strategijo glede tega, kdaj in
kako to doseči (identificiranje potrebnih sprememb v denarnem in
tečajnem sistemu in politiki in opredelitev dinamike potrebnih
sprememb). Za Slovenijo je potrebno opredeliti pričakovane stroške
in koristi (prednosti in slabosti) njenega vključevanja v evropsko
monetarno integracijo. Za zdaj se Slovenija, kot nečlanica EU, lahko
vključuje v proces evropske monetarne integracije le neformalno in
funkcionalno (s prilagajanjem zahtevam EMS in EMU), ne pa
institucionalno, s tem se pripravlja za kasnejše institucionalno
vključevanje v EMS oziroma EMU, ko bo dosegla polnopravno
članstvo v EU. Glede strategije vključevanja v evropsko monetarno
integracijo položaj Slovenije ni nič drugačen kot položaj
centralnoevropskih ali baltiških držav, ki imajo prav tako podpisane
asociacijske sporazume.

vefi6n
-a'e nav'dezno v boljšem položaju kot nekatere ali celo kot
k, 3 anic EU. Izpolnjuje fiskalne kriterije, ki jih je teže v kratkem
Idi- 0segati, in ima ugodne trende glede izpolnjevanja monetarnih
"ione,arne^ri čemer zaostaja sicer za članicami EU), vendar je
pre .
kriterije laže izpolniti v relativno kratkem roku, pod
Pos,av
k°, da gre le za enoletni zastoj v procesu zniževanja
infla
c e
lad '| - 2 drugimi besedami, Slovenija ima vse možnosti, da z
aniem s,r e
1o8e - e vse
°9 stabilizacijske makroekonomske politike
prjc ravi
* n Maastrichtske kriterije že v nekaj letih, s čemer se
' kvalificira za vstop v bodočo EMU.
I^na srednjeevropskih držav podobno kot Slovenija izpolnjuje
n
®koaCh,Ske kriteriie (,iskalne nekatere boljše, monterane praviloma
V lko slabše, vendar ne bistveno). Torej je s te strani gledano
trg: a 0 uspehu" le relativna, problem ostaja zagotoviti njeno
v
$re°nsteevro
prihodnje.
Nadalje, moderno je primerjati članice EU in
ijpo| l
Pske države, ki se lahko pohvalijo, da so blizu
Pa j.nievania Maastrichtskih kriterijev konvergence. Ta primerjava
ie le Prec6i 'ormalna, medtem ko je vsebinsko vprašljiva. Prvič, to
Per c6n Vidik konvergence, obstajajo tudi drugi možni (višina BDP
ciklična usklajenost z EU, struktura zunanje menjave,
k0( Mnaas
'Žka konvergenca), ki so za te države morda še pomembnejši
đSl
trichtski kriteriji, katerih namen je omogočiti gladko
vkian|9 skuPne valute, ne pa ocenjevati pripravljenost teh držav
'Sevanje v EU. Drugič, nekateri od teh kazalcev so za SVE
in jn ® Pteblematični, ker preprosto nimajo razvitega finančnega trga
rurTlen ov k
(defi ICl|a
' ' ' bi bili neposredno primerljivi s tistimi v EU
rn6rg nanjavnega dolga, dolgoročnih vrednostnih papirjev in obrestne
ie, problem sistema in politike deviznega tečaja).

Najprej je potrebno odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri je
slovenski denarni sistem usklajen z zahtevami EMS in EMU in
kakšne spremembe bi bile potrebne, da bi se Slovenija kasneje
lahko vključila v ti dve obliki evropske monetarne integracije.
Ugotavlja se lahko, da je slovenski sistem deviznega tečaja v
direktnem neskladju s pravili EMS, ki temeljijo na obveznosti
vzdrževanja fiksnega deviznega tečaja. Fiksni devizni tečaji so
osnova vsaki monetarni integraciji in so prav smisel obstoja samega
EMS. V domačih strokovnih krogih prevladuje mnenje, da je bil izbor
27
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•» kot
izvozu. Osnovna slabost pa je izguba deviznega tečaja *
instrumenta plačilnobilančnega prilagajanja (mehanizama2
popravljanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospoda^
in izguba monetarne suverenosti, v končni fazi tudi lastne valu®

sistema drsečega deviznega tečaja nujnost ob uvedbi tolarja glede
na okoliščine (visoka inflacija, neobstoj mednarodnih monetarnih
rezerv), in da je pomembno prispeval k makroekonomski stabilizaciji,
predvsem k znižanju inflacije in liberalni in uravnoteženi mednarodni
menjavi. Predpogoj za vključevanje Slovenije v EMS je prehod iz
sistema drsečega na sistem fiksnega deviznega tečaja. Doslej se
Slovenija zaradi previsoke stopnje inflacije ne more podrediti
pravilom EMS glede deviznega tečaja, stopnja depreciacije tolarja
je previsoka glede na standarde EMS. V naslednjem obdobju bo
torej Slovenija morala znižati stopnjo inflacije do ravni potrebne
evropske inflacije (z dovoljenim odstopanjem navzgor), kar bo
omogočilo prehod na sistem fiksnega deviznega tečaja in
vzdrževanje trdnega deviznega tečaja tolarja brez prepogostih ali
prevelikih prilagajanj tečaja.

Za Slovenijo kot majhno, odprto, diverzificirano in že doslej Precej!
EU vključeno gospodarstvo, je po teoriji optimalnega valutne(£
področja mogoče pričakovati, da bodo prednosti monterane integra#
(večja odprtost trgu EU, absolutno povečanje menjave z EU,
.j
njenih stroškov) presegle stroške monetarne integracije (iz9u
monetarne suverenosti, izguba deviznega tečaja kot instrum«11
prilagajanja). Skratka, po kriterijih teorije optimalnega valutni
področja je Slovenija primerna za vključevanje v monetaf
integracijo. V prid temu govori tudi dejstvo, da je strukto
slovenskega izvoza v EU zelo podobna strukturi izvoza znotraj
(najbolj med vsemi SVE), tako da ni pričakovati tim. asimetricn
šokov - specifičnih plačilnobilančnih motenj, ki bi zahtevale up°ra .
deviznega tečaja za korekcijo mednarodne konkurenčno
gospodarstva. Iz tega je mogoče sklepati, da Slovenija lab ^ i
pričakuje neto koristi od vključevanja v EMU in da je i"
državami v tranziciji ena najprimernejših kandidatk za bodo
vključevanje v EMU.

Osnovne prednosti in slabosti vključevanja v EMS so podobne
prednostim in slabostim vključevanja v EMU, le da so slednje še
izrazitejše, ker je EMU višja in zahtevnejša stopnja monetarne
integracije. Osnovna pričakovana prednost vključevanja Slovenije
v EMU bi bila odprava tečajne nestabilnosti (in z njo povezane
negotovosti in stroškov), kar naj bi vodilo v večjo menjavo z EU in
nižje stroške te menjave ter v večjo odprtost tega trga slovenskemu

Tabela 3.4: Scenarij integriranja Slovenije in ostalih srednjeevropskih držav v EU (optimistična varianta)
Leto
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001

Prilagajanje EU
Razširitev EU s 3 članicami
EFTA
Medvladna konferenca o
Maastrichtskem sporazumu
Institucionalne reforme v EU
Prilagajanje skupnih politik
(sociala, ekologija)
Reforma CAP z vidika sprejema
novih članic
Začetek III. faze EMU
Izvajanje III. faze EMU

2002-2005

Organizacijske oblike
Upoštevanje kumulacije pri
določanju izvora blaga
Razširitev CEFTA in tesnejše
sodelovanje med SVE
Sodelovanje med EU in
pridruženimi SVE tipa EFTA
Enoten ekonomski prostor (EU
-SVE)

Prilagajanje SVE
Implementacija transparentne
konkurenčne politike
Reševanje odprtih problemov
domačih finančnih trgov
Upoštevanje pravil EU
"acquis communautaire"
Koordiniranje socialne in
ekološke politike z EU
Koordiniranje kmetijskih
politik s politiko EU

Možno polnopravno članstvo
nekaterih SVE
Možna priključitev nekaterih
SVE v EMU

Stabiliziranje finančnih
sistemov in deviznih tečajev

Vir: G. Fink, V. Andreff (Institut fuer Europa Fragen), Wien 1995
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od uredb direktive kot drugi sekundarni vir prava EU niso
neposredno prenosljive, temveč se za njihovo učinkovanje
zahteva zakonodajna akcija držav članic. Za dosego
harmonizirane ureditve bo morala Slovenija (kot ostale kandidatke)
ukreniti naslednje:

2-SPREMEMBE ekonomskega in
Del, nega sistema v procesu
Zbliževanja eu
prilagajanje slovenskega
davnega sistema eu

- preveriti obstoječo zakonodajo in ugotoviti, če ustreza zahtevam
direktive;
- sprejeti predpis v primerih, ko neko področje še ni urejeno;
- spremeniti predpis, ki to vprašanje ureja na način, ki ni skladen s
cilji, ki jih direktiva nalaga;
- na drug način zagotoviti uresničitev ciljev direktive (s sodno ali
upravno prakso, z ustanovitvijo posebnih teles).

predpogoj za uspešnost prilagajanja EU na institucionalnem
fikonomsko-pravnem področju je ustrezna organiziranost in
nkovitost državne uprave.
^ obravnavi pravnih vidikov prilagajanja slovenske zakonodaje
l^flvni ureditvi EU izhajamo iz podpisanega AS, iz "bele knjige"
1 <*P°močka za pripravo pridruženih članic na vključitev v notranji
,er z s slema
Ust
' '
pravnih norm, kakršne najdemo v
ranovitvenih
pogodbah (Rimska pogodba, Maastrichtski
a2u
m) ter sekundarni zakonodaji EU (asquis communautaire).
Ham
Zac e 2akonoda e n
"ai
''
i i rnožno obravnavati kot samostojne
Drihi-6, temve^ 9re za aktivnosti, s katerimi se morajo v fazi
eVan a
a
iristi'tucije, kii so
^naktivno
in vsebinsko
ukvarjati
organi za
in
normativni
in izvedbeni
ravni vsi
zadolženi
rož e
|,,
i
Približevanja
EU.
S
tega
vidika
ugotavljamo
organizacijske
S 0s
ti in kadrovske pomanjkljivosti v državni administraciji.

V Sloveniji je potrebno opozoriti na problem pravočasnega
izobraževanja na področju evropskega prava, ki ne sme biti omejeno
na nekaj specialistov, temveč mora - glede na opisane dimenzije
nalog pri prilagajanju in izvajanju zakonodaje - zajeti širok krog
strokovnjakov v upravi, pravosodju in gospodarstvu. Pri tem kaže
opozoriti tudi na probleme pravne terminologije ter korektnega in
smiselnega prevajanja pravnih virov EU.
III.2.2 DAVČNI SISTEM IN HARMONIZACIJA Z
EU

^arn°nizacijo je treba razlikovati od unifikacije: težnja znotraj EU
r
a?rf n°tenje zakonodaie držav članic, temveč le odpravljanje tistih
onem
en In'
^ trgu
°gočajo
dosego
integracijskih
ciljevin(na
primer
na
»tem
prosto
gibanje
blaga,
kapitala, storitev
ljudi).
Proces
Vne a
p
9 prilagajanja ne pomeni le prevzamenja oziroma
SOvan a za
ob ?'°ječa
l
konodaje
EU,zakonodaje
temveč setermora
stalno analizirati
ureditev,
izvajanje
sankcioniranje.

V Sloveniji je v skladu z reformo davčnega sistema 1. julija 1996
pričela delovati nova davčna služba, ki bo v svoj delokrog zajela
vse davkoplačevalce - tako fizične kot pravne osebe. Dosedanji
sistem, v katerem je RUJP (Republiška uprava za javne prihodke)
skrbela predvsem za zajemanje davkov pri fizičnih osebah, APPNI
(Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje) pa za pravne
osebe, je tako doživel korenite spremembe.

®ela knjiga še ne pomeni začetka niti prejudiciranja bodočih pogajanj
2 Eiu,i bodoavnem
članstvu.
Kovsa
bo področja
napočil čas
za pogajanja
Slovenije
na dnevnem
redu
zakonodaje
in posameznih
1^1 'k v EU, torej mnogo širše področje kot ga pokriva "bela knjiga",
e
omejuje le na ukrepe na zagotovitev delovanja enotnega
an
iegatrga.

Davčna reforma je pogojena tudi z zahtevami po postopni
harmonizaciji oziroma približevanjem EU: reforma prometnih davkov,
davek na dodatno vrednost (VAT). Davčna reforma v zvezi z uvedbo
davka na dodano vrednost v Sloveniji v primerjavi z naprednejšimi
tranzicijskimi državami časovno zaostaja.
Davčna harmonizacija ostaja ena od osrednjih tem poglabljanja
evropske integracije v okviru EU. V zadnjih desetih letih je bilo na
tem področju veliko protislovij in nedoslednosti, saj je bela knjiga
predvidevala davek na dodatno vrednost na osnovi načela izvora,
dejansko pa je VAT osnovan na načelu ponora. Od predvidenega
nadnacionalnega kliringa ("clearing house") v doglednem času
verjetno ne bo nič. Zdi se, da članice EU še nimajo takšne stopnje
medsebojnega zaupanja, da bi lahko dosegle večjo enotnost na
tem področju.
*

s°'°čbe AS ugotavljajo,
jn. 6nske zakonodaje

da pomeni prilaganje sedanje in bodoče
EU glavni predpogoj za gospodarsko
9racijo Slovenije. Prioritetna področja prilagajanja so predvsem
ns
I ki predpisi, pravo gospodarskih združb, predpisi o bančništvu
aVarova ni
' štvu, finančne storitve, transport in telekomunikacije,
rae
naJOVOdstv0, davčni sitem, pravo konkurence, pravila o javnih
Pre!ipis varstvo življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin, tehnični
,n ? i in standardi in nuklearno pravo. Posebej poudarjen (čl. 70
e hi,er
Hotr
napredek vvarstva
prilagajanju
predpisov
področjih
i anjega' trga, konkurence,
delavcev,
pravicna
potrošnikov
var
ovanja okolja.
Kq
Pra^°nVorv'mo 0 uredbah (regulations) kot najvišji obliki "sekundarnih
'^ irov v EU" je treba upoštevati, da se zakonodajam držav
c Ur
edbam EU ni treba prilagajati. Isto bi veljalo za Slovenijo
02ir'
013 2a ostale
lam reč
potencialne kandidate za članstvo v EU. Uredbe
neposredno učinkujejo na celotnem ozemlju EU. Za razliko

Vlada je v juniju 1996 poslala v obravnavo in sprejem Državnemu
zboru predlog zakona o trošarinah in predlog zakona o davku na
dodano vrednost (stopnja 20%). Vsebinski vprašanji vezani na
uvedbo VAT sta le dve: koliko različnih stopenj bomo imeli in
kakšne naj bodo stopnje. Izbor je olajšan zaradi smernic EU, ki
priporočajo eno ali kvečjemu dve stopnji, pri čemer naj nižja ne bi
bila manjša od 5%, višja pa ne manjša od 15%. Terminski plan za
reorganizacijo davčne uprave (ter za reformo plačilnega prometa in
uvedbo VAT) bo uveljavljena s 1.1.1998.

613 0
kitiJ,l|slvo
" prilagajanje po posameznih sektorjih (predelovalna industrija,
stra,89 ' posamezne storitvene dejavnosti) je predmet predpristopnih
1aS| 'i Posebno analitično in organizacijsko pripravo zahtevajo
lilan* na Področja: varstvo, konkurence, industrijsko sodelovanje in
«Hiqih kooperacija, mala In srednja podjetja, zniževanje carinskih in
sij,!ardl°vir, znanstveno - tehnološko sodelovanje, tehnične norme in
vats,,v ' različne oblike državne pomoči, javna naročila, socialni odnosi,
° okolja.
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V zvezi s tem ugotavljamo, da nekatere agencije in javni zav
svojih zbiranj podatkov ne povezujejo v nacionalne progra"10
0
uporabljajo druga nepovezana sredstva in metode. Sar"
resorskimi pristopi ne bo mogoče obvladati zapletenih vpra*v
prilagajanja statističnega sistema in prehoda v informacijsko druz _
Državne informacijske storitve je treba povezati in racionalizira"
le z vidika učinkovite podpore za politično odločanje, temveč tu®
vidika majhne slovenske populacije. Velike sisteme držav
pretežno netržnih storitev (šolsto, zdravstvo, pokojninski siste '
pravosodje) bo možno dolgoročno sanirati tudi s kombinat
privatizacije in odpiranja ter povezovanja v širšem evrops*
prostoru.

Prihodki javnih financ (kot odstotek BDP) so v Sloveniji med višjimi
v primerjavi z deželami EU. Tako visok delež sicer ni apriorno nekaj
negativnega, toda v Sloveniji se visok delež javnih prihodkov v BDP
prevtede tudi v zelo visoko fiskalno obremenitev plač (z davki in
prispevki), kar povzroča velike probleme pri konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva.
Dolgoročno so rešitve torej predvsem v:
a) reformi sistema socialne varnosti
b) administrativno-tehnični reformi, ki naj bi izboljšala pobiranje
neposrednih davkov od fizičnih in pravnih oseb
c) večjem poudarku na posrednih davkih - predvsem VAT.

3

Glede najbolj aktualnih vprašanj evropeizacije statističnega sister"
IIinI potrebnih
|JUU UUIIIII |/lipiu«
pripravljalnih
IJUII III I UI\U
aktivnosti
V I I VSO II vV CVC<.I
zvezi i-z IIintegriranjem
IIC^I II Ul IJ^1 ■ ■ Elite'
j Jj
prehodom Evrope v informacijsko družbo so najbolj aktualni našle®
raziskovalni in operativni projekti: študija o obveznostih in d®
statističnega dela na osnovi direktiv "bele knjige" ter določil
registracija in cena nepremičnin po tržni vrednosti, informatizaci
vseh državnih socialnih storitev (socialni računi), baze podatke^
vključevanje agroživilskega kompleksa v EU, bančne in f|nan^|
statistike in računi, razvoj informacijskih omrežij za dodano vredn
(VAN) in informatizacija poslovnih storitev preko trgovalnega sret^'L
("trade point"), pogoji dela in ravnanja v evropski informacijski dru

III.2.3. PRILAGAJANJE STATISTIČNE UREDITVE
Statitstični urad Republike Slovenije (SURS) je v intenzivnem
procesu evropeizacije, kar pomeni, da se nacionalni program
statističnih raziskovanj po vsebini in metodologijah vse bolj
prilagaja zahtevam Eurostata (Evropskega statističnega urada), ECE
UN (Evropske komisije OZN), CES (Konference evropskih
statistikov), OECD in drugih mednarodnih inštitucij. To pomeni tudi
zmanjšanje svoje samostojnosti, da bi postali meddržavno
statistično primerljivi, harmonizirani in precej bolj transparentni.
Vse zakone, operativne in razvojne programe in parcialne strategije
bo treba v tem procesu soočiti z evropskimi ureditvami na evidenčni
in statistični ravni. Pospešeno in sproti bo treba osvojiti vse evropske
statistične in evidenčne standarde, zlasti zaradi tega, ker je naša
strategija ekonomskih odnosov s tujino usmerjena v krog tistih držav,
ki priznavajo evropsko statistično ureditev in prevzemajo tudi skupne
izraze in definicije.

III.2.4. REGIONALNA POLITIKA IN ČEZMEJNO
SODELOVANJE
0
Evropska unija, ki se sicer načelno zavzema za čim m-ianjš
poseganje države v gospodarstvo ("država je slab gospodar Vjj
zato kontrolira in omejuje razne vrste razvojnih pomoči, ki jih drz 1
članice dajejo podjetjem (npr. splošno investicijsko premijo, iz'voz* ®
opuuuuuc,
i-CA V I III I I - jd
V I III II fJUUJCIJCI
I I/, Ol
I ~ da s°
spodbude, (JVJIlIVJVs
pomoč Ul
državnim
javnim
podjetjem),
smatra,
regionalne razvojne pomoči kompatibilne s tržnim gospodarsw
in svobodno konkurenco, če gre za pomoč ekonomsko šib < ■
pretežno agrarnim regijam, industrijskim regijam s staro indus
in perifernim regijam. Vse države članice EU izvajajo regi°na
politiko, pa tudi Evropska unija sama zagotavlja posebne region
razvojne spodbude iz t.i. strukturnih skladov: Evropsl
regionalnega razvojnega sklada (ERDF), Evropskega soc' j jn
sklada (ESF) in Evropskega sklada za usmerjanje spodbu ^
garancije v kmetijstvu (EAGGF) ter v povezavi z £vr0Pqg3
investicijsko banko (EIB). Strukturni skladi so v letu
predstavljali slabo tretjino (31%) celotnega proračuna Evropske u
in so bistveni instrument za pospeševanje socialne in ekonom ^
kohezije države EU. Do leta 1999 naj bi se njihov delež poveča ^
36%, delež sredstev za skupno kmetijsko politiko pa zmanjša
51% v letu 1993 na 46% v letu 1999.

Za slovensko strategijo ekonomskih odnosov s tujino in približevanje
EU niso pomembne samo nekatere na to vezane statistike (npr.
zunanjetrgovinska) ali klasifikacije (harmonizirana ali kombinirana
nomenklatura), temveč veliko med seboj povezanih agregatov, ki
izkazujejo Slovenijo kot samostojno državno entiteto in določajo
tudi njeno notranjo strukturo. Celota nacionalnega programa
statističnih raziskovanj je tista, ki lahko meri, določa in podpira
posamezne dele strategije ekonomskih odnosov Slovenije s tujino.
Glavna področja evropskega in mednarodnega sodelovanja je zajela
pet osnovnih področij:
1. regionalno sodelovanje in kooperacijo med državami, ki vključujejo
tudi delitev dela in izmenjavo izkušenj,
2. organizacijo in operacionalizacijo statističnih storitev (npr. uporaba
inforamcijske opreme, splošna organizacija in metodologija),
3. razvoj in harmonizacijo ekonomskih statistik (npr. nacionalni
družbeni računi, statistike izbranih področij, kot so industrija,
kmetijstvo, energetika, znanost in tehnologija),
4. razvoj in harmonizacijo socialnih in demografskih statistik (med
drugim zelo zahtevni popisi prebivalstva in stanovanj, konceptualni
razvoj posameznih področij, kot so delovni potenciali, šolstvo,
kultura, zdravstvo, migracije itd.),
5. razvoj in harmonizacijo okolja in nanj vezanih statistik (tu so
vključena posebna okoljevarstvena področja, kot so uporaba tal in
voda, kvaliteta voda in zraka, favna, flora).

V Evropi prihaja vedno bolj v zavest dejstvo, da različna gospod3^
uspešnost države ne bazira le na makroekonomskih a9re?s|(jh
narodnega gospodarstva, ampak tudi na različnih inovacU
potencialih posameznih regionalnih območij. Vsako nar0. .
gospodarstvo predstavlja mozaik različnih regij, vsaka od r0^'a.
ima lastno dinamiko in strukturo, povezano v vedno bolj in,e
cionalno odprt sistem gospodarskih povezav.
Rezultati v nekaterih evropskih državah v zadnjih letih kažejo.
dal
razvoj®
čezmejno sodelovanje lahko učinkovit ukrep pospeševanj ■v perifernih regijah. Čezmejno regionalno sodelovanje ima 9'° v
posledice na razvojno politiko regionalnih in lokalnih nosi
mobilizira podjetniške ideje in vire v obmejni regiji in izven nje-

Doseženo stopnjo prilaganja EU lahko ocenimo za zadovoljivo, pri
čemer se Slovenija uvršča nekje v sredino SVE držav.
Posamezne državljanske iniciative in društva (pa tudi državne
institucije) so zaradi različnih pričakovanj informiranosti pogosto v
konfliktnom položaju glede na predvidena evropska povezovanja.
Vseeno morajo pristati na osnovni skupen model podatkov. Zaradi
posebnih razlogov bodo morale posamezne analitske skupine svoje
informacijske dejavnosti povezovati na nacionalni ravni.
poročevalec, št. 46

Poleg direktne pomoči regijam preko strukturnih skladov pa Poie^e
v okviru EU še druge iniciative, ki imajo namen olajšati
regionalne probleme; med njimi je posebej treba omeniti inic' ^
Interreg, ki ima namen spodbujati čezmejno (cross-b°r ^
sodelovanje. Interreg ne pokriva samo obmejnih regij znotraj
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sporazum o poenostavitvah formalnosti v prometu blaga in sporazum
o skupnem tranzitnem postopku.

2unan h
I99n 2 'Udi ob
i' mejah. Program Interreg I se je začel I.
10 61 1 n e
fen
P ! « ' i pomembno prispeval k vseevropskemu
^oialnemu planiranju, ekološkemu razvoju ter skladnejšemu
Srerpn,epodeže|
ia- K|iub poskusom tesnejšega sodelovanjaz regijami
^ ra| 'n Vzhodne Evrope, je bil pretežni del sredstev dodeljen
nim regijam v deželah članicah EU.

Predhodno pa je treba izpolniti še naslednje pogoje: dopolniti
izvedbene predpise glede na določila in obveznosti, ki izhajajo iz
omenjenih konvencij, uvesti ECL v vse carinske postopke, uporabljati
ECL v nacionalnem tranzitnem postopku vsaj eno leto pred pristopom
k sporazumu, uvesti sistem garancij v skladu s sporazumom,
dograditi informacijski sistem v skladu s sporazumom in izpolniti
tehnične pogoje.

,na '°. da je iniciativa Interreg II v veliki meri namenjena
esev
P
anju čezmejnega regionalnega sodelovanja med regijami
V(j
»tj ®Vafl EU in regijami v državah na prehodu, bi si Slovenija morala
v
Proi r6Va,i'da
okviru tega programa realizira čim več kvalitetnih
obri e ' t30d0 intenzivirali tokove blaga, kapitala in dela med
inimi regijami z Avstrijo in Italijo. Prav tako pa bo za Slovenijo
»o

Za uresničevanje Schengenskega sporazuma (ki postane aktualno
šele v času polnopravnega članstva v EU) bo potrebno izvršiti večje
organizacijske in kadrovske spremembe oziroma večjo
reorganizacijo carinske službe, kar je povezano z dodatnim
proračunskim financiranjem.

tfer")0rn^n°,uci' bo'i intenzivno vključevanje v PHARE ("Cross borče2 ne^rone9rarn
e, kjer so že v pripravi dvo- in trostranski programi
p0n!| ' 9a sodelovanja (Podravska, Obalna, Zasavska in
drjaUrsl<a regija). Čezmejno regionalno sodelovanje z regijami v
Pom ?2ni anicah EU lahko postane - poleg notranjih činiteljev č62 e ' stranski vhod za vstop Slovenije v Evropo. Za učinkovito
ino regionalno sodelovanje pa mora Slovenija vzpostaviti

Za izvedbo zahtevnih nalog v zvezi z dvigom produktivnosti in
izboljšanjem kakovosti storitev (kvalitetnim opravljanjem nalog) bo
potrebno pripraviti načrt programov izobraževanja strokovnih kadrov,
pri čemer bo še nadalje potrebna tuja tehnična pomoč. (PHARE)

Ustr n°'adrninistrativne enote (pokrajine, dežele), ki bodo približno
nag za'6 NUTS 3 (Nomenclature of Territorial Units, upravna enota
dg a^avni) regijam v okviru EU in bodo usposobljene in pooblaščene,
°nomno vstopajo v razne oblike čezmejnega sodelovanja.

Z razvojem carinskega informacijskega sistema bo omogočena
vključitev v bazo podatkov na vseh področjih carinskega sistema,
povezava z drugimi sorodnimi institucijami in z mednarodnimi
organizacijami. Predvsem so pomembna področja odkrivanja mamil,
strupenih materialov, materialov, ki škodujejo ozonskemu plašču
itd. Poseben poudarek bo potreben pri varovanju ter zaupnosti
podatkov. Na tem področju bo največ problemov pri kadrih,
upravljanju projektov, funkcionalnosti in povezanosti računalniške
mreže.

CA2d^PRILAGAJANJE SLOVENSKEGA
^hinskega sistema organiziranosti
OstlOVn
cari ; Urinskega sistema predstavljajo trije temeljni zakoni:
Prva rt Za^on' 2a^on o carinski tarifi in zakon o carinski službi.
*akn n°dajo2avkona
sta skoraj
Evropski
uniji. v celoti usklajena in primerljiva z

Slovenija je načelno že vključena v krog 29 evropskih držav (poleg
EU, EFTA, CEFTA držav še Bolgarija, Romunija in baltske države),
za katere bodo veljala harmonizirana (poenotena) preferencialna
pravila o poreklu blaga. Potrebno je posvetiti pozornost začetku
uporabe teh pravil z začetkom uporabe Začasnega (Interim)
sporazuma. Z uveljavitvijo teh pravil se bo postopno vzpostavila
diagonalna kumulacija porekla blaga (odvisno od sklenitve potrebnih
preferencialnih trgovinskih sporazumov med vsemi udeleženkami)
in se bo morala poenotiti tudi praksa na področju postopkov
preverjanja porekla blaga in izvajanja naknadnih kontrol.

cJi'^i2a2akon in vsi podzakonski akti so začeli veljati 1.1.1996.
pog. ' kon ureja pravice in obveznosti udeležencev v carinskem
"led Carin,er Pooblastila carinskih organov v zvezi s prometom blaga
skim območjem Slovenije in tujim carinskim območjem.
Pod2
NrurT en,e a,<ti urejajo carinske postopke z ekonomskim učinkom,
ijv6|i J
in postopke zavarovanja plačila carinskega dolga,
Pri D lanie pravice do carinske oprostitve, oprostitve plačila carine
^ka? nVan
°Vnem uvozu blaga, kriterije za ugotavljanje in način
vredn°stl ia porekla blaga, poenostavitve glede carinskih deklaracij,
stn pn ° 'n vrste blaga, za katero velja enotna ali skupna carinska
ia itd.

111.3. POSLEDICE PRIBLIŽEVANJA EU PO
POSAMEZNIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH
IN SEKTORJIH

^ko car
Uv0zu ° inski tarifi določa pravila za uporabo carinske tarife pri
Cari , a9a na slovensko carinsko območje. Ta zakon predpisuje
u st0Pnie' razvrščanje blaga in uporabo carinskih stopenj ter
le k ko tarifo in nomenklaturo carinske tarife. Naša carinska tarifa
tarjfn tirana carinska tarifa in vsebuje številčne oznake - carinsko
Postavke, poimenovanje blaga in carinske stopnje.
*»k
°%>v ° car'nsk' službi ureja organizacijio in delo, dolžnosti in
0(jgo 0rn°sti organov carinske službe ter pravice, obveznosti in
°rnosti delavcev organov carinske službe.
Strogi,
0r
9an
naloga prilagajanja slovenskega carinskega sistema
ftv6(JL2lranos
ti EU pomeni nadaljnje, sprotno prilagajanje predvsem
er,
bo gj ih predpisov z vidika sprejetja novih konvencij, h katerim
v
Pos, ®nija pristopila; predvsem h konvenciji o skupnem tranzitnem
$chen konvenciji o poenostavitvi formalnosti v prometu blaga in
Pojo 90nskemu sporazumu. V zvezi s tem bo potrebno posebno
kat)r0n0st
"ameniti razvoju carinskega informacijskega sistema,
Vs
ki politiki in izobraževanju.

111.3.1. PRILAGAJANJE PREDELOVALNE
INDUSTRIJE IN ENERGETIKE ZAHTEVAM AS
Z uveljavljanjem AS se bosta predelovalna industrija in energetika
morala začeti pospešeno prilagajati številnim dodatnim zahtevam,
ki so v sporazumu obravnavane v določbah, ki se neposredno
nanašajo ha druga področja, vendar pa se prepletajo tudi s
predelovalno industrijo in energetiko. Vsekakor je eno takšnih
področij regionalna politika, ki je zelo povezana z industrijsko in
ekološko politiko.
Ker je cilj državne pomoči zagotovitev vpliva na kratkoročno
poslovanje in tudi na dolgoročne razvojne značilnosti industrije v
smeri izboljšanja konkurenčne sposobnosti, tudi z zniževanjem
stroškov poslovanja, je pomembno, ali lahko nadvse razvejan agregat
subvencij, transferjev in intervencij lociramo na posamezne
industrijske panoge tako, da spremljamo in analiziramo njihov letni
tok in to po instrumentih ali drugih oblikah pomoči. Takšen pregled
državnih pomoči mora postati pripomoček pri utemeljevanju
oziroma zmanjševanje in ukinjanju te pomoči.

flep^1 s Pripravami na skupni evropski tranzitni postopek mora
'ika Slovenija podpisati dva mednarodna sporazuma:
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norm in standardov zavedati, da bodo predvsem podjetja in
združenja, pri zagotavljanju potrebne infrastrukture pa tudi drza
morala vložiti še zelo veliko naporov. Poleg tega je potre
poudariti, da bodo morali biti ti napori v najtesnejši povez3
prizadevanji podjetij na področju raziskav in razvoja.

Ocena tekočega in programskega dela državne pomoči znaša za
leto 1994 v industriji (z energetiko) 1,2% BDP celotnega
gospodarskega oziroma 3,8% BDP industrije. V tem niso vštete
izdane garancije, ki bi v primeru nesolventnosti podjetij obremenile
državo kar za 6,5% BDP. V procesu prenove bo za to potrebna ne
samo dosledna uporaba definicije državne pomoči po WTC, temveč
njeno znižahje zaradi potencialne nevarnosti deficitarnega
financiranja.

^
5

erariiS

|.
2

Od industrijske kooperacije in z njo povezane finančne koop
zlasti pričakujemo nadaljevanje prestrukturiranja podjetij. Usmen
naj bi bila ne samo na zniževanje stroškov in dosledno izpolnjs^
tržnih niš, ampak tudi na odpravljanje neoptimalnih industn)
zmogljivosti.

V procesu približevanja Evropi bo potrebno na posameznih področjih
opraviti gospodarsko in institucionalno harmonizacijo, še posebno
na področju energetike pa zagotoviti obračun normalne amortizacije
in realno rast cene električne energije za 7% letno, v obdobju 4-5
let.

n

^

s

III.3.2. SLOVENSKO KMETIJSTVO IN SKUPNA
KMETIJSKA POLITIKA EU

Odstranitev še preostalih ovir za uvoz v EU iz Slovenije (administrativne ovire - zlasti carine, kvote, carinske formalnosti, zmanjševanje zamud na mejah in znižanje z njimi povezanih stroškov)
predstavlja dodatno spodbudo za usmeritev predelovalne industrije
na ta tržišča. Bolj prost uvoz na tržišča dežel EU bo nudil predelovalni
industriji nekatere dodatne možnosti za doseganje ekonomije obsega
in ustrezne specializacije. Ta učinek je za Slovenijo kot majhno
gospodarstvo bolj pomemben kot za EU, za katero je Slovenija le
marginalno dodatno tržišče.

Skupna kmetijska politika EU je dovršen sistem zaščite kmetijst^
ki temelji na uvoznih dajatvah in izvoznih nadomestilih na mei1
intervencijskih nakupih države na notranjem skupnem trgu. V' ,
raven kmetijskih odkupnih cen je dvignila proizvodnjo, prispeV .
povečanju posesti in storilnosti kmetijskih gospodarstev. "Df #
prodaja presežkov na svetovni trg je pripeljala do resne proracu ^
krize EU. Sledile so reforme, s katerimi so administrativno
proizvodnjo pri nekaterih produktih in pri drugih zniževali stop^
intervencijskih cen. Izgube dohodka kmetov pokrivajo v vedno
meri s proračunskimi direktnimi plačili. Na pomenu pricl° »
strukturna in regionalna politika. Živilsko-predelovalni se* ,
zaščiten tudi s številnimi predpisi in standardi o kakovosti 1
quality) in varnosti (food safety) predelave, skladiščenja in Pr0
živil.

Z vidika industrijske politike je pomembno pripomniti, da
uveljavljeni zakon o varovanju konkurence na prepoveduje
prevladujočega položaja, prepoveduje pa njegovo zlorabo. S tem
pa so odprte nekatere možnosti, da se podjetja za določene namene
(npr. pri raziskovalno-razvojnih prizadevanjih, delitvi asortimenta)
medsebojno sporazumevajo. Poleg tega pa je med določili tega
zakona tudi, da ima Urad za varstvo konkurence nalogo "spremljati
tržne razmere", v okviru česar je mogoče zagotoviti določeno zaščito
domačih proizvajalcev (kar je ob upoštevanju uvozne in carinske
liberalizacije, ki jo Asociacijski sporazum predvideva, tudi zelo
pomembno).

Širjenje EU proti Vzhodni in Srednji Evropi bo ob notranjih napet0.|e
in zunanjih težnjah po spremembi vplivalo na nadaljnje
<
spremembe skupne kmetijske politike (CAP), ki pa jih ni prič0'g) j
pred zaključkom naslednjega kroga pogajanj WTO (okr°9j|. ^
Učinek vstopa Slovenije v EU na slovensko kmetijstvo je
^
od hitrosti vstopa Slovenije v EU, od dolžine in USP®® p0e
pripravljenega obdobja za kmetijstvo ter od obsega prevzema S ^
kmetijske politike. Zelo je verjeten le delni prevzem CAP ^
možnosti sprejemanj proizvodnih direktnih plačil. Verjetnos .
pride do nekajletne izločitve kmetijstva iz skupnega trg^j c
zanemarljiva. Kvantitativne in kvalitativne ocene kažejo, oa ^
za večino kmetijskih trgov Slovenije najkoristnejši popolni Prec ^
trenutnega CAPa. S pomočjo statičnega, simulacijskega m >.
prihodkov in stroškov posameznih proizvodenj so bili izdelam r
scenariji, ki v povprečju kažejo na pomembno rast prihod
dohodkov kmetov. Predstavljeni so rezultati "zmernega" sce ^
po katerem bi se prihodki kmetov ob vstopu povečali za 2
dohodki za 40 %. Na vzpostavitev ravni kmetijskih cen po v j(1
vpliva vrsta dejavnikov (predvsem razvitost tržne infrastruk
živilsko-predelovalne industrije).

Za Slovenijo, ki predvideva zmanjševanje subvencij v industrijski
razvoj, je še posebej pomembno, da je znotraj gospodarskega
prostora EU izvzeto iz antidumpinških restrikcij ravno
subvencioniranje znanstvenih in razvojnih projektov. Po
sporazumu o subvencijah in izravnalnih ukrepih je namreč to
stimuliranje (poleg področja ekologije in regionalne ekonomike)
dovoljeno in ne more biti predmet izpodbijanja zaradi kršenja interesov
drugih članic.
Dosedanji razvoj malih in srednjih podjetij se je pri nas odrazil v
hitrem porastu števila teh podjetij predvsem v storitvenih dejavnostih.
Nasprotno pa zaostaja število takih podjetij v industriji. Verjetno je
to pri nas povezano tudi s počasnim procesom privatizacije. V
procesu nadaljnjega prestrukturiranja industrije je pričakovati, da se
bodo tudi večja in velika industrijska podjetja v Sloveniji morala bolj
kot doslej orientirati na mrežo lokalnih dobaviteljev materialnih
inputov, kar ima po izkušnjah industrije v tržnih gospodarstvih
pretežno pozitivne učinke (na kvaliteto oziroma izboljšano tehnološko
raven polizdelkov kot končnih izdelkov, na kvalifikacijo kadrov in
delovne sile v malih in srednjih podjetjih in na njihove finančne
rezultate). Vendar pa se ta proces pri nas še ni prav začel, kajti po
tujih izkušnjah je odvisen zlasti od finančne moči velikih podjetij,
katerim mala in srednja podjetja svoje polizdelke dobavljajo. Zato si
v današnji fazi prestrukturiranja industrije v Sloveniji morda lahko
več obetamo od možnosti, ki jih v tem pogledu odpira Asociacijski
sporazum.

Ocenjene so tudi posledice pridruženega članstva S'oV® gj^e
EU na kmetijstvo. AS kaže izkoristiti kot dodatni pritisk za p° s
strukturne spremembe in kot priložnost direktnega sooc ^
konkurenco na skupnem trgu, kar je lahko tudi dobra izkus
obdobje po vstopu v EU. AS ima morda to prednost, da je za
obojestranske koncesije mogoče z leti povečevati in mora
usklajevati. Ključna slabost sporazuma je lahko ponovitev ^
izkušnje, ki jo imajo s sporazumom dežele CEFTA, ko jim I0 ^
koncesije uhajajoči "dumpinško" financiran uvoz živil
dobesedno stisnil obroč okoli domače živilske industrije.
je 1,3
Zaradi razvojnega zaostanka in strukturnih deficitov 1 ^
podlagi modelnih izračunov in logične analize pric? .ga
izenačitev pozitivnih in negativnih učinkov pridruz ^
članstva. Zaradi pridruženega članstva ni pričakovati d00
razvojnega impulza za slovensko kmetijstvo.

Upoštevati moramo, da je večji del slovenske industrijske proizvodnje
tehnološko in razvojno zastarel, kar ne omogoča ustrezne kakovosti
izdelkov. Tako večina proizvodov industrije v Sloveniji ne omogoča
doseganja standardov kakovosti razvitega sveta. V kolikor se želimo
tesneje povezati z deželami EU, se moramo na področju tehničnih
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5?Pod'agi
analiz so predstavljeni različni možni scenariji prevzema
Pn6 kmetijske politike ob morebitnem vstopu Slovenije v EU:

gospodarsko razvitostjo in s splošnim družbenim vrednotenjem
kmetijstva. Vsekakor bi se finančne možnosti za izvajanje tovrstne
politike v<primeru vstopa v EU bistveno povečale.

) P°Polni prevzem CAP. Vstop na skupni trg, skupni
nanjetrgovinski režim zaščite, prevzem intervencijske politike in
l,Jinos
' uveljavljanj kompenzacijskih direktnih plačil ter visoke
j. r°čne subvencije za prilagajanje struktur in politike (podoben
ar
ij kot bo vstopu Avstrije, Švedske in Finske).

111.3.3. PRIBLIŽEVANJE EU NA PODROČJU
STORITVENIH SEKTORJEV
Storitve zavzemajo v slovenskem gospodarstvu največji delež
dodane vrednosti (56%) in skupne zaposlenosti (okoli 50%).
Naraščujoč pomen storitev se odraža tudi v hitrejši rasti izvoza
storitev v primerjavi z rastjo izvoza blaga, kar je zelo pomembno v
luči vključevanja Slovenije v liberalizacijo mednarodne trgovine s
storitvami na regionalni ravni (AS z EU) in na globalni ravni (GATS).
Slovenija ima dolgoročno - podobno kot nekatere manjše evropske
dežele - potencialne komparativne prednosti pri nekaterih storitvenih
dejavnostih (v primerjavi z večjimi gospodarstvi)..

nim e.S,r'k,'vn' prevzem CAP. Enako kot pri I., vendar pridelovalci
bist'° rT,0^nost' uveljavljanja kompenzacijskih direktnih plačil. V
vzhnri UV6d^a dvojnega CAP (posebnega za zahodno in
noevropsko kmetijstvo).
finalizacija CAP. Vključitev v Skupno kmetijsko politiko v
n,ene
v«1'- Poudarek
liberalizacije
(znižanje cen in zaščita, odprava kvot,
regionalni politiki).
^vključitev v CAP. Izločitev kmetijstva in živilstva iz skupnega

Z vidika liberalizacije mednarodne menjave s storitvami so
odločilnega pomena tržne storitve, ki so v letu 1994 zavzemale
42% dodatne vrednosti ter 35% zaposlenosti. Na področju tržnih
storitev so slovenski zaostanki za EU največji, saj v povprečju
petnajsterice zavzemajo tržne storitve 49.5% dodane vrednosti ter
43% zaposlenih (v letu 1992). Zaostanek se najbolj odraža na
področju finančnih in raznih poslovnih storitev.

rt sc

nJ

' enarij - nevključitev v CAP - praktično ni verjeten, saj je v
pni 0,iu z Rimsko pogodbo. Lahko pa velja začasno, za obdobje
a se lahko
CAp9ajanja
' ^ Pvse
podaljša.
Tretji Je
scenarij
- liberalizacija
■ n realen
do preloma
tisočletja.
pa lahko
teoretična
70 3
ne
'n si h*
' ®^uPslovenskega
kmetijske politike
in pomaga
razložiti
Posti vstopa
kmetijstva
na skupni
trg. prednosti
Od POlne a
C
3 ' trenutnega prevzema sedanje CAP bi slovensko
J*v0 na splošno imelo več koristi kot slabosti. Zaenkrat

Hitrejša rast izvoza storitev od uvoza storitev ter uvajanje novih
storitev je izrednega pomena za doseganje dolgoročne
uravnoteženosti plačilne bilance. Tradicionalne storitvene dejavnosti
(trgovina, turizem, promet in zveze, gradbeniške storitve) imajo v
slovenski mednarodni menjavi prevladujočo vlogo, čeprav pomen
nekaterih drugih storitev (finančne, poslovne, telekomunikacijske,
informacijske in druge tržne storitve) narašča, vendar iz dosti nižjega
izhodišča.

Pa i °VlSnaaraven odkupnih cen v EU višja kot v Sloveniji, predvsem
jJ, ®i zaščita. Slovenija še določeno obdobje ne bo imela
s
'fukt Za 'zvaian)e močne razvojne politike in bi koriščenje
^toD uresn
'n re9ionalnih skladov EU lahko pomenilo tudi višjo
'sbor a se cer|
'čevanja ciljev zaustavljene kmetijske politike.
Prire^
ovna razmerja, ki danes na primer defavorizirajo
p'^vejega mesa. Odprli bi se trgi za konkurenčne slovenske

Približevanje EU na podlagi AS terja nadaljnjo liberalizacijo
mednarodne mejave s storitvami ter pravico tujih pravnih in
fizičnih oseb do ustanavljanja podjetij oziroma podružnic v naši
državi. To pomeni, da se ne bo širila le mednarodna čezmejna
menjava, temveč se bo povečala zlasti z neposredno prisotnostjo
ponudnikov storitev iz EU na slovenskem trgu preko direktnih vlaganj.
Pričakovati je povečanje konkurence na domačem trgu, zlasti na
področju finančnih, transportnih, informacijskih in različnih poslovnih
storitve.

(mes sad 0
P[6k 0 Pričakovanega
o,
irazvoja
. hmelj),
prodaja bi se lahko povečala tudi
turizma.

i2hajCni ProblerT,i vključevanja po scenariju popolnega prevzema
njJa,° visoke stopnje administriranja CAP in iz sorazmerno
1 stoPnie konkurenčnosti domače živilske industrije.
v8|: 10
. |n,e Povečevanje proizvodnje bi bilo pri proizvodih, za katere
v EU proizvodne kvote, administrativno preprečeno.

Domači storitveni sektor se mora v večji meri vključiti v tesnejše
sodelovanje in strateške povezave s partnerji iz EU, da bi čim prej
absolviral tehnične standarde in standarde kvalitete na področju
posameznih storitev. To bi mu omogočilo boljšo pripravljenost na
soočenje s konkurenco, hkrati pa prispevalo k njegovi večji
učinkovitosti.

^inistrativna zapletenost postopkov lahko omejuje tudi
pQpo|0st Prodobivanja proračunskih sredstev EU. Potrebna je
ififQ na
uskladitev katastrov, registrov, pravilnikov, postopkov,
j nor aca,'is,<itl kanalov, opredelitev in definicij, klasifikacij in statistike
ivno ureditvijo v EU.
v g|j ^Vni prevzem CAP prinaša vse dileme vključevanja Slovenije
korjfCen
-na Področju kmetijstva, zmanjša pa koristi, povezane s
,aih i«m kompenzacijskih direktnih plačil. V bistvu obstaja
na Ve
netnost prevzema tega dela CAP.
^6 g|oH„B na
Pfjla
čas vstopa in prevzema CAP je za slovensko kmetijstvo
strgjT®'90)0 politike in zakonodaje na mehanizme in ureditev EU
e a
PfQce 9 pomena. Zato, ker je prilagajanje dolgotrajen, nekajleten
s|0v s in zato, ker lahko omogoči večje uresničevanje ciljev
gos.nske kmetijske politike. Ob zagotovitvi stabilnih pogojev
5
Pre^Ciar
'en'a v kmetijstvu je potrebno podpreti strukturne
ern 3e
infrg . ' v kmetijstvu, vzpostaviti učinkovitejšo tržno
PfjT^jkturo ter sisteme prenosa znanja. Slovensko kmetijstvo
lah|<0 ,n° n'ma možnosti za masovno pridelavo hrane. Izkoristi pa
o|<0|j 0rnParativne prednosti v svoji dosedanji prizanesljivosti do
kr»et. t0r es,e,ski in politični atraktivnosti. Neproizvodne funkcije
'istva je težko ovrednotiti na trgu, proračun je omejen z

Večja konkurenca med ponudniki storitev bo vplivala na izboljšanje
kakovosti, nižje cene in večjo raznovrstnost storitev ter uporabo
novih tehnologij. Ker predstavljajo storitve naraščujoči vložek v
industriji, kmetijstvu in samih storitvenih sektorjih, se bo to odrazilo
tudi na izboljšanju učinkovitosti oz. konkurenčnosti celotnega
gospodarstva. Največ težav in stroškov s prilagajanjem tuje
konkurence bodo imeli tisti sektorji, ki so doslej imeli visoko
domačo zaščito (npr. telekomunikacije, prevozne storitve).
Potrebno bo najti ravnotežje med večjo konkurenco in začasno
zaščito določenih sektorjev, vendar pa lahko odlašanje deregulacije
in liberalizacije povzroči dodatne stroške in težave v prihodnje.
Prilagajanje v okviru AS, ki ga bo morala opraviti tako država s
harmonizacijo zakonodaje kot podjetja, je namreč šele začetek
korenitih sprememb, ki čakajo storitveni sektor na poti približevanja
polnopravnemu članstvu v EU.
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- zaključitev finančnega prestrukturiranja bank in zavarovalnic.
- opustitev prisilne strategije notranje konsolidacije in dovoljen
oblikovanja domačih strateških povezav,
- v bančni ureditvi omogočati univerzalizem in uravnovesiti
igre glede kapitalske ustreznosti ponudnikov in nadzornih štanda^
(enotno nadzorno telo),
^
- v zavarovalstvu dosledno ločiti življenjska in socialna zavarova
od drugih zavarovanj,
■ AS predvideva na področju finančnih storitev naslednje o"
sodelovanja: pri sprejemanju skupnega računovodskega sist® 1
kompatibilnega z evropskimi standardi, pri krepitvi in prestruktun'
bančništva, zavarovalništva in drugih finančnih sektorje^
izboljšanju nadzora in regulacije ponudnikov posamezni
finančnih sredstev, pri pripravi prevodov zakonodaje in usklajen
terminologije, pri izmenjavi podatkov, pri razvijanju učinkovit
revizorskega sistema.

III.3.3.1. Finančne storitve
S finančnimi storitvami opredeljujemo bančne, zavarovalniške, z
zavarovanjem povezane storitve ter druge finančne storitve. Na tem
področju, kjer se evropske banke in zavarovalnice soočajo s procesi
globalizacije in specializacije in uvajanjem velikega števila finančnih
inovacij, Slovenija z novo zakonodajo šele vzpostavlja normalne
tržne pogoje in odpravlja posledice nekdanje finančne krize.
Obseg slovenskih finančnih storitev ima v evropskem merilu obroben
pomen, kar ponazarjajo primerjave bruto dodane vrednosti in kazalci
obsega finančnega sodelovanja med Slovenijo in EU. Medtem ko
finančne storitve v EU predstavljajo v povprečju 5.2% celotne
ustvarjene bruto dodane vrednosti ter 8% celotne zaposlenosti, sta
ta dva kazalca za Slovenijo 3.2% oziroma 1.9%. Še neugodnejšo
sliko kažejo primerjave nekaterih drugih kazalcev: bruto dodana
vrednost celotnih slovenskih finančnih storitev je 1.1990 predstavljala
le 1.5 promila evropskih. Kar se tiče bilančne vsote bank in obsega
bruto zavarovalniških premij, je slovenski delež še nekoliko nižji
(1.2 promila). V primerjavi z ostalimi tranzicijskimi državami pa je
položaj ugodnejši.

V času po izteku prehodnega obdobja bo trebna uvelja^
nacionalno obravnavo tujih ponudnikov in njeno vgradit
zakone o bankah, zavarovalnicah, investicijskih družbah in
vrednostnih papirjev.

V evropskem prostoru poteka integracija nacionalnih finančnih
trgov ter procesi deregulacije. Evropske smernice pomenijo
zakonsko podlago za nadaljnje poglabljanje enotnega trga na podlagi
enega dovoljenja (finančna združba, ki pridobi dovoljenje v eni državi,
lahko deluje v vseh državah EU). Uveljavljanje je načelo domače
države (kar pomeni, da nadzor nad financami združbo vrši država,
v kateri je registriran sedež vodilne združbe) ter načelo vzajemnega
priznavanja domačih predpisov (za finančno združbo, ki ima sedež
v drugi državi in ne v državi, v kateri deluje, veljajo predpisi o varnem
poslovanju njene matične države). T a načela imajo namen povečevati
konkurenco med ponudniki finančnih storitev, spodbujanje ekonomije
obsega ter združitvenih procesov med posredniki.

Liberalizacija finančnih storitev bo imela asimetrične učinkeevropskega okolja na Slovenijo bo velik, vpliv slovenskih finan „
združb na evropski trg pa neznaten. Breme vseh prilagajanj bo P
na slovenske banke in zavarovalnice. Prav zaradi tega je ■
prehodno obdobje izkoristiti za sklepanje strateških zvez
domačimi in tujimi združbami in na ta način vplivati na delno zniz
bremen. Asimetričnost se bo pokazala tudi v tem, da se PonU ^
slovenskih konkurentov na notranjem evropskem trgu ne
povečala, povečala se bo ponudba ponudnikov iz drugih držav-

V enotnem evropskem prostoru bodo banke, finančne združbe in
zavarovalnice zasledovale naslednje strategije:

Transportne storitve in tranzitni promet imajo zaradi -,--r
.. V
položaja in izvozne usmeritve Slovenije pomembno me del"
zunanjeekonomskih odnosih. To se odraža »udi v tekočem
plačilne bilance s sedanjim in s scenariji predvidenim pozi" •
saldom transporta in potovanj.

III.3.3.2. Promet

- strategije finančnega univerzalizma oziroma ponujanja celote
finančnih storitev. Po tej strategiji bodo finančni konglomerati
obvladovali trge s pomočjo holdinške organiziranosti
- strategijo internacionalizacije in globalizacije z neposrednimi
naložbami v tujini, oblikovanjem strateških zvez med enako močnimi
združbami ter sklepanjem sporazumov o sodelovanju
- strategijo notranje konsolidacije združb in uvajanja inovacij
(elektronsko bančništvo, novi finančni produkti).

Z vidika približevanja Slovenije EU je bilo področje prometa ^
čemer imata največjo težo cestni in železniški promet) bolj aH ^
opredeljeno in določeno že s Transportnim sporazumom in Finan
protokolom, klub temu da asociacijski sporazum vsebuje nek ^
dodatne elemente. V pomorskem prometu se predvideva up° ^
načela o neomejenem dostopu do trga in promet na kcMT1®^išće
osnovi. Dodatno AS odpira možnosti za vzajemen dostop na'
prometnih storitev, tehnično pomoč EU Sloveniji in za do
financiranje v infrastrukturo v skupnem interesu.

Pričakovati je tudi posebne izhodne strategije, pri katerih bodo
vodilne zahodne finančne združbe poskušale čim večji del bremen,
povezanih s tržnimi tveganji, prevaliti na subjekte iz tranzicijskih
držav.

Pogoje obojestranskega dostopa do trga letalskih transport°J^e
katerih ima Slovenija omejene konkurenčne oziroma raz
možnosti, bodo urejali posebni dogovori v toku izvajanja AS-

Pri nas poteka posebna transformacijska regulacija ter prilagajanje
domače zakonodaje zakonodaji EU. Za obdobje 1989-94 je bilo
značilno prelahkotno dovoljevanje vstopa v dejavnost, kateremu je
sledila zaostritev vstopnih pogojev in predpisovanje novih pragov
za ohranitev dovoljenj. V zadnjem času se uveljavlja načelo
univerzalizma, ki bi moralo postaviti enotne pogoje za vse
udeležence. Tako je iz predpisov o bankah razbrati željo po
univerzalnih bankah, iz predpisov o trgu vrednostnih papirjev željo
po ločitvi investicijskega in poslovnega bančništva, iz predpisov o
zavarovalstvu pa želja po univerzalnih zavarovalnicah. Nadzor nad
posameznimi ponudniki finančnih storitev je neuravnotežen, pri čemer
je značilno prelaganje diskrecijskih pravic na izvršno oblast.
Delovanje izvršne oblasti ima močan vpliv na pripravo zakonodaje,
na fragmentiranost finančne dejavnosti.

Med prehodnim obdobjem bo Slovenija prilagajala svojo zakol^efn
zakonodaji EU na področju zračnega prometa, vključno z uva' po
administrativnih, tehničnih in drugih pravil. Splošni cilj Prl .^o
liberalizacija in obojestranski dostop do trgov, kar naj bi iz"
pretok potnikov in blaga.
Transportni sporazum in Finančni protokol °Pre"""0nijo
naslednje temeljne pogoje sodelovanja med EU in sloV tneni
Sporazum zagotavlja EU pravico do neomejenega tranzita v ce< ^
prometu čez ozemlje Slovenije, Sloveniji pa neomejen v ^
promet čez celotno ozemlje EU. V njem je °Pre^e''e!lcest3
infrastruktura, katere razvoj je v interesu EU in Slovenije: avt
g
v smeri JZ-SV, železniška proga v smeri SZ-JV, 2Blezn'^arii>or'
Ljubljana-Maribor, avtocesta v smeri SZ-JV, avtocesta M
Macelj.

Strategija odpiranja finančnih storitev v Sloveniji nima močnih
zagovornikov, zato bo potrebno prehodno obdobje (predvideno z
AS) izrabiti za naslednje dejavnosti:
poročevalec, št. 46
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n ansportr|i sporazum poleg navedenega obravnava tudi področje
Dol "'n'ranega Prometa' dostopa na tržišče, carinskega sodelovanja,
°*aja luke Koper, tehničnih in okoljevarstvenih standardov,
™sem pa na pOC|ročju cestnoprometnih storitev zagotavlja
Popraven
položaj slovenskih prevoznikov. Pomemben pa je tudi
n
12/3, ki omogoča Sloveniji sprejem določenih omejitvenih
d ®P°V v zvezi s pravico EU do prostega tranzita, v kolikor bi bile
Cice te pravice škodljive za Slovenijo.

Glede na zahteve po ohranjanju kvalitete okolja in boljšem
izkoristku naše geografske lege, bi kazalo strategijo razvoja prometa
vsebinsko vpeti v prostorsko, okoljsko in fiskalno strategijo ter
strategijo ekonomskih odnosov s tujino. Potreben bo drugačen pristop
do tranzita, ki naj bi prinašal ustreznejše zaslužke in še sprejemljivo
onesneževanje okolja.
Glede na izkušnje manj razvitih članic EU (Portugalska, Španija,
Irska) bi kazalo tudi s sredstvi iz EU zagotoviti zelo velik delež
naložb v transportno in okoljsko infrastrukturo, ki naj bi zagotovile
ohranitev okoljskih resursov.

financiranju navedenih infrastrukturnih projektov Evropska
esticjj^g banka (EIB) sodeluje s kreditom v višini 150 milijonov
pa
EOmu za
^beneficirane
k° prispevala
nepovratna
sredstva
20 milijonov
obrestne
mere v višini
dvehv višini
odstotnih
točk za
Ceditie za navedene projekte.

c) v pomorskem prometu se predvideva uporaba načela o
neomejenem dostopu do trga in promet na komercialni osnovi. Luka
Koper je izrazita tranzitna luka, zato je njena perspektiva zelo odvisna
od dobrih infrastrukturnih povezav z zaledjem. Vse dokler ne bo
Slovenija postala polnopravna članica EU, luka Koper ne bo dobila
statusa uvozne luke EU, kar zaradi dvojnih obdavčitev bistveno
znižuje njeno konkurenčno sposobnost glede na luko Trst. V obdobju
pridruženega članstva si bo zato potrebno prizadevati za uporabo
luke Koper s strani predvsem SVE držav, ki verjetno še ne bodo
članice EU. Zato je nadaljevanje in vzpodbujanje skupnega
nastopanja Slovenskih železnic in luke Koper na teh trgih potrebno.
Le dobra povezava s Slovenskimi železnicami in kvalitetna ponudba
lahko zagotovita konkurenčnost luke Koper. Smiselno pa si je
prizadevati za vključitev luke Koper v okvir evropskih pomorskih in
rečnih povezav.

Na osnovi procesa liberalizacije transportnih storitev in
j J^onizacije pogojev (postopna odprava umetnih ovir: tehničnih,
Drjii?'^ in socialnih) lahko predvidevamo posledice procesa
"zevanja EU, zlasti na področju cestnega in železniškega
"'Ometa.
v

času realizacije transportnega sporazuma se kažejo posledice in

trans'39 P° e'<onoms^0 političnih ukrepih pri posameznih vrstah
g'6n° od najpomembnejših načel za učinkovito delovanje enotnega
opskega trga v cestnem transportu je zagotovitev proste
uabe storitev, brez diskriminacije na osnovi nacionalnosti ali
esta
registracije ponudnika.
r
°st dostop do trga se ureja z zakonodajo, ki izenačuje domače
|. Vr|e in fizične osebe. Potrebno bo doseči priznavanje domačih
c n
a tujih trgih oziroma v času polnopravnega članstva
r "
li 0Va,i med pogoji za pridobitev nacionalne licence in evropske
en I'®'
Pr'dob'tev evropske licence je potrebno izpolnjevati
Zah tevne tehnične
kisousposobljenosti
običajno strožji od
nacionalnih.
voznega
parkaZa
pazagotavljanje
bo potrebno
Qc 10
asno predvideti
r
tudi ustrezne carinske in davčne olajšave, da bi
°hrani 02|
Dnt'niških
- ' prevoznikov.
rorna povečali konkurenčnost slovenskih blagovnih in

111.3.3.3. Telekomunikacije
Telekomunikacije predstavljajo po eni strani eno od najbolj
propulzivnih industrijskih panog v sodobnih ekonomijah, po drugi
strani pa so telekomunikacije storitve osnovna tehnološka
predpostavka za razvoj informacijske družbe, za katero se zavzema
EU. Narodnogospodarski pomen telekomunikacije se ne kaže le v
obsegu informacijskih storitev (storitve omrežja in storitve z dodano
vrednostjo), temveč tudi na področju visokotehnoloških proizvodenj,
ki so pogoj za razvoj sodobne infrastrukture (javna telefonska
omrežja, prenosna oprema, mobilni priključki, ISDN priključki itd.).
Učinkovitost in ekonomičnost sodobne industrijske proizvodnje,
trgovine, prometa, bančništva, državne uprave, znanosti in zdravstva
je v veliki meri odvisno prav od hitrega in natančnega pretoka
informacij.

Medica gospodarskega razvoja je porast cestnega blagovnega
Prometa in interne motorizacije. Oboje ima negativne učinke tako
j6 Varn°st v cestnem prometu, kot tudi na ekološke razmere. Zato
Pol t'i?0'đa
gradnji prometne infrastrukture sledi ustrezna prometna
Pro etuV notranjem in mednarodnem prometu. V mednarodnem
Cb !(U
Politika delovala
predvsem
na področju
tnega blagovnega
prometa
na železnico
(fiskalnepreusmerjanja
obremenitve acunayanje eksternih stroškov, subvencioniranje kombiniranega
I ^eta itd.). Potrebno bo stalno usklajevanje med gospodarskimi
resi
in okoljevarstvenimi zahtevami.

Telekomunikacije so tradicionalno skoraj v vseh deželah monopol,
ki je v rokah državnih podjetij. Z liberalizacijo in deregulacijo
telekomunikacijskega trga so bili v zadnjih letih doseženi bistveni
premiki na področju izboljšanja učinkovitosti storitev in znižanja cen.
EU si prizadeva, da bi imeli vsi ponudniki telekomunikacijskih
storitev na enotnem trgu prost dostop do omrežja pod transparentnimi
pogoji. Monopole, ki so v državah v tranziciji še izrazitejši, bo treba
postopno in pretehtano odpraviti. Po številu osnovnih priključkov
se Slovenija nahaja na vrhu držav CEFTA, vendar še vedno zaostaja
za državami EU.

neLVropske regulative za železniški transport posredno narekujejo
atere organizacijske spremembe pri slovenskih železnicah,
l^ no financiranje stroškov Izgradnje in vzdrževanja infrastrukture,
ercialno izkoriščanje infrastrukture.
SloVens
tf.
ke železnice morajo ohraniti ali še povečati svojo vlogo kot
tna
Sarn'
P°vezavaso
' predvsem med luko Koper in njenim zaledjem.
Pro110 V tei V°gi
lahko konkurenčne cestnemu blagovnemu
,ret,no a
P bo izboljšati tudi časovno dimenzijo
a, 6vanP°
e
š
i postopkov na mejah - menjava'tehnike...). Zato je
s
Ma<i^'na Predvidena gradnja neposredne železniške povezave z
lu. *arsko, kakor tudi priprava posebnega sporazuma o uporabi
PomSrT1t)na ^ Potn'^kem prometu pa je za čas pridruženega članstva
teh
posodobitev zvoznega
parka (uvajanje
vlakov
z nagibno
p n|ko) in povezovanje
javnim cestnim
prometom
v primestnem
ni ,U
a
hitr 6 ? ' ^ obdobje članstva v EU je pomembna tudi izgradnja
železnice.

Kako je omrežje v posamezni državi izkoriščeno, najbolj kažejo
podatki o dohodku na glavne priključke, ki so v državah EU 2-4 krat
večji kot v državah CEFTA. Države CEFTA so predvsem vlagale v
omrežje, niso ga pa učinkovito izkoriščale. Gradnja omrežja je sicer
pomembna, da omrežje pokrije večino držav, vendar bo samo
omrežje brez dodatnih telekomunikacijskih storitev čedalje bolj
nerentabilno.
Brez standardizacije in sodobne regulative, usklajene z EU, Slovenija
ne more pričakovati učinkovitega tehničnega povezovanja s
telekomunikacijskimi omrežji evropskih držav. Leta 1994 sprejeti
zakon o standardih upošteva priporočila Evropskega inštituta za
telekomunikacijske standarde (ETSI) in ITU-T, vrsto odprtih vprašanj
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pa mora rešiti novi zakon o telekomunikacijah. Pri pripravi
standardov in tehničnih ter eksploatacijskih predpisov je potrebno v
Sloveniji dodatno delo pri usklajevanju z evropsko prakso na
področju harmonizacije in uskladitve pogojev za izdajo koncesij in
licenc, na področju uskladitve homologacije telekomunikacijske
opreme, usklajevanje protokolov naročniškega dostopa na EU
omrežje, prilagajanja na nov EU sistem številčenja in usklajevanja
načel upravljanja z odprtimi omrežji.

111.4. SPLOŠNI UČINKI POLNOPRAVNEGA
ČLANSTVA SLOVENIJE V EU
Jn
Dosedanje analize integracijskih procesov vodijo do zaključkov,
je potrebno ekonomske koristi in stroške integracije novih Sajj*
ugotavljati statično in dinamično ter v širokem okvirju, ne le z
zunanjetrgovinske menjave. Regionalne integracije morajo om°9°®
državam - članicam ustrezno vključevanje v svetovno gospoda^™'
ne pa izolacijo z visoko carinsko stopnjo. Regionalna integraC'
mora delovati kot gibalo razvoja v ekonomskem in institucionalnoj
smislu, pri čemer omogoča članicam ustrezno fleksibilnost g|efljj
na stalne spremembe v gibanjih svetovne proizvodnje1
povpraševanja.

Pri uvajanju deregulacije in liberalizacije na področju telekomunikacij
se postavlja ključno vprašanje, ali prepustiti trg popolni liberalizaciji,
ali z ustrezno zaščitno politiko usmeriti ta proces. Pri tem kaža
ločiti telekomunikacijsko infrastrukturo, storitve omrežja in storitve
z dodano vrednostjo ter postaviti novo cenovno politiko. Večina
držav članic EU ugotavlja, da je potrebno omejiti število operaterjev
omrežij in s tem ponudnikov storitev omrežja. Nadzorovana
deregulacija tako prinaša optimalne učinke za operaterje (dobiček),
uporabnike (nizke cene, veliko število storitev) in državo (davki).
Trg storitev z dodano vrednostjo pa se lahko zaradi manjše strateške
pomembnosti za slovensko gospodarstvo zelo hitro liberalizira.

S tega vidika pomeni integracija Slovenije v EU novo kvall'^Jj
ki je alternativne možnosti (EFTA, EEA, CEFTA) ne nudijo '6
nudi v primeru polnopravnega članstva Sloveniji ogromno notranja
tržišče (preko 350 mio potrošnikov) z jasnimi pravili delovanja
regulacijo (npr. antimonopolna zakonodaja, konkurenca za jav
naročila) v primerjavi z netransparentno deregulacijo svetovna?,
trga. Naslednje prednosti polnopravnega članstva so v instituciona**
podpori, ki jo lahko EU nudi novim članicam pri razvijanju konkurent®
sposobnosti v globalnem okolju ter pri sprejemanju potrebnih, a clS
nepopularnih ukrepov.

Osnove strateške usmeritve z vidika približevanja EU so naslednje:
- pospeševana uskladitev tehnoloških rešitev z evropskimi oziroma
svetovnimi in uvajanje novih telekomunikacijskih storitev
- upoštevanje novih, v EU uveljavljenih razvojnih dosežkov pri
nadaljnjih naložbah v slovenske telekomunikacije
- zagotovitev izvajanja koncepta univerzalnega dostopa do temeljnih
storitev (universal service concept)
- zagotovitev kvalitetne telekomunikacijske povezave z Evropo in
svetom
- zagotovitev osnove za izgradnjo telekomunikacijskega
posredovalnega središča evropskega pomena v Sloveniji
- tehnično učinkovita in ekonomična gradnja, eksploatacija in
medsebojna povezava javnih in funkcionalnih telekomunikacijskih
sistemov
- dosledna izvedba koncepta ONP (Open Netvvork Provision) z
razvojem trga storitev z dodano vrednostjo
- postopna liberalizacija slovenskega trga za telekomunikacijsko
opremo, storitve omrežja in infrastrukturo in uvajanje nadzorovane
konkurence in postopne privatizacije.

Polnopravno članstvo Slovenije v OECD (Organizaciji za g°s^
darsko sodelovanje in razvoj) predstavlja kratkoročen cilj, saj I®'
pomeni ključen korak pri integriranju v svetovno gospodarstvo. P®6'
tega dosedaj nobena država ni vstopila kot polnopravna članica^
EU, ne da bi poprej postala članica OECD. Slovenija je odloče<\
izpolniti kriterije za polnopravno članstvo, kar bi ji omogočilo PofV
pri nadaljnjih reformah s koordiniranjem politik na področju SP10?^
gospodarske in valutne politike ter reševanjem političnih in tehnik:
problemov na področju energetike, kmetijstva, prometa in de10*'
sile. Zato bo potrebno v najkrajšem času organizirati pripravlja
pogajanja z OECD glede polnopravnega članstva.
Pred vstopom v EU mora Slovenija:
- dokončati proces makroekonomske stabilizacije, ki bo omogo^
dolgoročno gospodarsko rast in trajnostni sonaravni družbeni razv
- oblikovati konkurenčen podjetniški in finančni sektor,
^
- izvesti vrsto reform v državnem sektorju (davčna reforma, sis
socialne varnosti, vključno z reformo pokojninskega zavarovani
- dokončati pravno in institucionalno reformo, pri čemer obstoj
modeli v EU olajšujejo izvedbo,
. j
- na osnovi ekonometričnih simulacij in ostalih analiz eviclen!'r0z
sektorje, ki bodo v EU konkurenčno sposobni in sektorje, ki "
strateških partnerjev iz tujine tega ne bodo zmogli.

Glavna dilema ob odstranjevanju ovir pri vseevropskem sodelovanju
na področju telekomunikacij so nekatera nasprotja v procesu
liberalizacije in harmonizacije ter med konkurenco in splošnim
enakopravnim dostopom do osnovnih storitev. Z vidika majhne
slovenske ekonomije je umestna postopnost pri liberalizaciji in
deregulaciji s stalnim merjenjem učinkov.
Slovenija lahko s tem, da se nasloni na ustrezne mehanizme EU, ki
razvoj telekomunikacij urejajo in podpirajo, bistveno prihrani na času
in sredstvih za izgradnjo sodobnih telekomunikacij in s tem pospeši
svoj razvoj. Telekomunikacije niso posledica, ampak neizogiben
pogoj za uspešno gospodarsko rast, zaposlovanje visoko
kvalificiranih strokovnjakov ter za ustvarjanje visoke dodane
vrednosti.

Učinke polnopravnega članstva lahko razdelimo v kratkoročn®;
srednjeročne in dolgoročne. Prve ocene kažejo, da bodo na kra ^
rok stroški, povezani s procesom prilagajanja skupnemu trgu'
učenjem "pravil igre" EU, odtehtali pozitivne učinke P°ye (nj
družbenega blagostanja. Na kratki rok bo nastopil "produktivno
šok", ki bo vplival na zaposlenost in cenovna razmerja pri kmetijs

1995
' Na osnovi javnomnenjske ankete Eurobarometra ob koncu 16,3sl ,ra
(Delo, 19.3. 1996) zelo velik del državljanov Slovenije ^s|<j(i
ponopravno članstvo v EU za najbolj sprejemljivo opcijo v ev'°P ^
procesih. Analiza, ki je zajela 19 SVE držav, je potrdila, da t" „
državljanov Slovenije na referendumu glasovalo za vstop S'soV0l
ljnjd
EU. Treba je poudariti, da se javno mnenje s ćasom zelo hitro Pr® ja
glede na tekoče politične dogodke in konjukturna gospodarska g'
poročevalec, št. 46
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izvodih ter na nekatere dodatne proračunske obremenitve. Med
Drv>,nnCletih
'a'n(glede
'm' kandidati
za polnopravno
članstvokmetijske
v EU, ki politike,
bi bili v
na dosedanjo
ureditev skupne
9'onalne, strukturne in socialne politike) neto prejemniki iz
°pskega proračuna, bi Slovenija glede na svoj potencial prejemala
inanj (v prvih letih med 500-700 mio ECU). Srednjeročni in
ročni
učinki se nanašajo predvsem na povečanje gospodarske
r ®P
"i izboljšanje ekonomije obsega, lokacijsko privlačnost za
°zbe, okrepitev konkurenčnosti in s tem obogatitev ponudbe, na
ari
JSanje proračunskih obremenitev in nižje transakcijske stroške.

Proces prestrukturiranja bo sprožil premeščanje dosedaj
neučinkovito izrabljenih virov v zaščitenih industrijah v bolj
učinkovite, bodisi samostojno ali pa v sodelovanju s partnerji iz EU.
To pa bo ustvarilo pogoje za kasnejše povečanje izvoza.
Ocenjuje se, da bodo dejavniki, ki delujejo v smeri ustvarjanja trgovine
(nove vrste blaga, s katerim medsebojno trgujejo članice; povečan
obseg menjave zaradi razlik v proizvodnjih stroških in zaradi razlik
v velikosti carin pred vstopom in po vstopu; večje število držav
vključenih v mednarodno menjavo) pretehtali tiste, ki delujejo v smeri
odvračanja mednarodne menjave.

pristne učinke slovenskega integriranja v EU je možno ugotavljati

Veliko argumentov podpira tezo, da bodo v primeru Slovenije
najpomembnejša posledica vstopa v EU dinamični učinki integracije.
Do njih pride šele postopoma s povečanjem trga, krepitvijo
konkurence, ki vpliva na dvig produktivnosti, stimuliranje managerskih, trženjskih in tehnoloških (produktnih in procesnih) inovacij
ter nenazadnje s povečanjem naložb in boljšim izkoriščanjem virov.

na nov na
DnJi®^
'
primer
na osnovi
Porterjevih
konkurenčnih
danosti, ^'
ki vključujejo:
faktorske
pogoje,
pogoje povpraševanja,
n
razvoja industrij, podjetniške strategije in konkurenco.
Ker Sloveniji primanjkuje naravnih virov, bo integracija prinesla večje
kovanje za uporabo teh virov. Po drugi strani pa bo slovensko
D P^arstv° pridobilo v večjem obsegu cenejše vire iz EU ter
obi 0
' dostop do finančnih sredstev.

Dinamični učinki vključujejo vse kategorije dejavnikov, ki vplivajo
na rast in učinkovitost, ekonomijo obsega, učenje na napakah,
akumulacijo kapitala, tehnični napredek iri koncentracijo trga.
Dinamični učinki so lahko zadosti veliki, da odtehtajo negativne
učinke, ki bi jih povzročilo preusmerjanje mednarodne menjave.

o^embna pridobitev na področju človeškega kapitala bo možnost
slo 6,Še
9a inizobraževanja
in usposabljanja,
kot tudi
mobilnost
®nskih
tujih strokovnjakov
na podlagi vlaganj
in drugih
oblik
elovanja. Slovenska podjetja in ustanove bodo dobile boljši
do
-I '°P
velikih znanstvenih potencialov in projektov EU, kar je
9
na stopnjo razvitosti znanosti in tehnologije pri nas izredno
^smbno.

Med stroški inegracije so na prvem mestu navaja zmanjšanje
monetarne suverenosti, zatem stroške preusmerjanja trgovine in
končno stroške povezane z ukinjanjem posameznih proizvodnih
programov ali z zmanjševanjem obsega posameznih faz v
proizvodnih in storitvenih panogah ("dovvnsizing"). Pomembno je tudi
neposredno zmanjšanje proračunskih prihodkov zaradi zmanjšanja
ali ukinjanja carin, povečani javni izdatki (skupne ustanove, varnost,
obramba) in s tem davčne obremenitve.

^Jiplikaeije na pogoje povpraševanja so zelo pomembne. Ta namreč
a
Zariovoljiia
^ocl'etiveč
izboljšati
svojo
konkurenčnost,
da priključitvi
bi tako lahko
zahtevnih
kupcev,
ki se jim po
EU

(lu^°'norria odpre trg cele EU.
1
konkurenci iz EU, kar bo
u
bol ših ,e

Domača podjetja bodo izpostavljena
stimuliralo njihovo prestrukturiranje,
Ko if
'
bnik vodenja in poslovanja v vseh sektorjih.
,0
Piin"^nCa med n''mi b° Več'a Z vsemi Pozi,ivnirTli rezultati, ki jih
/al.
h
*<oris,i )e mogoče pričakovati na področju povezanih
nih indus,ri Ma hna
veo
i- podjetij
l ekonomija
samavečjim
ne more
razviti dovolj
e °^
a
l, 9 števila skupin
za podporo
proizvajalcem

Zmanjšanje proračunskih prihodkov pa se lahko zlasti na dolgi rok
nadoknadi z večjo proizvodnjo in povečanjem produktivnosti. Stroški
in koristi polnopravnega članstva bo potrebno dodatno ovrednotiti z
vidika neekonomskih dejavnikov (politični, varnostni, socialni,
sociološki, prostorsko-regionalni, ekološki, kulturni, nacionalni itd.).

0

IV. ODNOS SLOVENIJE DO OSTALIH
INTEGRACIJ

c
nih izdelkov. Okolje EU pa bo omogočilo vstop v evropske
™~l®tniške povezave (na področju proizvodnje, storitev, marketinga,
no razvo ne de avnos,
izbNJsalo
i a'položaj
'
i podjetij
i' finančnega
poslovanja),
kar bo
slovenskih
kot dobaviteljev,
pa tudi kupcev
delov in komponent. To je tudi perspektivnejše področje
Zavezr nePosrednih tujih investicij pri nas oziroma strateških
>ištev slovenskih podjetij s partnerji iz EU. S tem se bo
5„
sda povečala tudi inovativnost in konkurenčnost slovenskih

Vključevanje v ostale integracije ni obravnavano v smislu iskanja
enakovrednih alternativ vstopu v EU, ker le-te ne obstajajo, temveč
v smislu ovrednotenja strateških opcij, ki bi postale aktualne v
primeru, v kolikor Sloveniji približevanje v EU na osnovi
asociacijskega sporazuma ter kasnejšega polnopravnega članstva
iz kakršnihkoli razlogov ne bi uspelo. Glede na različnost političnih
in gospodarskih interesov znotraj EU ter objektivno nižjo
gospodarsko razvitost potencialnih novih članic, je potrebno
upoštevati tudi varianto, da v naslednjih 5 do 10 letih ne bi prišlo
do formalne razširitve EU, ali pa da bodo zahtevani pogoji
pridruževanja za Slovenijo nesprejemljivi. Za države EU in za države
srednje in vzhodne Evrope (SVE), so značilni določeni dejavniki, ki
kažejo na to, da je lahko polnopravno članstvo v EU za države
SVE zelo oddaljeno:

Vst ^ Sedanie večje zaščitenosti slovenskega trga pred potencialnim
ZamPen°m
* proizvodov
konkurentov
bo po pridružitvi
kaj hitroproizvajalcev
lahko prišlo doz
iave
domačih
manj učinkovitih
Zer,

imi iz EU. Tako ustvarjane trgovine bo tem večje, čim višji
ki s ov're takšnemu izvozu članic EU pred integracijo. Sektorji,
pre v soRo
Vst° bili
' '
zaščiteni, bodo torej pod večjim pritiskom.
pr v,IVnos
EU bo tako prinesel pretrese v zvezi s ponudbo (šok
(Asa^
ti)- Glede na postopno liberalizacijo skladno z AS
°ciacijski sporazum evropskega tipa)5 se bo t a proces začel
8 Pri ,em bodo
Pa i*9ubili.
' Mnogi proizvajalci
P°,rošniki
nekonkurenčni
proizvajalci
papridobili,
nove konkurence
ne bodo
preživeli.
Sq

- Močno bi se povečala obremenitev proračuna EU. Države CEFTA,
z izjemo Slovenije, so npr. dva in pol krat bolj kmetijske od povprečja
EU, hkrati pa dosegajo le okoli 30 % povprečnega BDP EU.

Č6f, e' So tovrstne evropske sporazume sklenile Madžarska, Poljska,
A«*'
Slovaška, Bolgarija, Romunija, Litva, Latvija in Estonija,
in |irac,iske sporazume z nekoliko drugačno vsebino Imajo Ciper, Malta
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- Bistveno večje kohezijske sklade. Da bi SVE države dosegle 75%
BDP EU, ko država preneha biti obravnavana kot manj razvito
področje, bi potrebovale desetletja.
- Bistvene spremembe CAP. V primeru vstopa višegrajske četverice
bi intervencije EU v kmetijstva teh štirih držav znašale predvidoma
45 mlrd USD leta 2000, obseg kmetijskih površin v EU pa bi se zato
povečal za več kot 20%.
- Odločitveni procesi oz. vpliv posameznih držav v EU bi se bistveno
spremenil. Višegrajska četverica bi v Ministrskem svetu dobila več
glasov, kot jih trenutno imajo Španija, Portugalska, Irska in Grčija
skupaj. Reforma odločitvenih procesov v EU, ki je predvidena za
leto 1996, bo majhne države EU postavila pred alternativo: ohranjanje
njihove obstoječe moči pri sprejemanju odločitev, ali širitev EU proti
vzhodu.
- Vstop SVE držal bi imel nepredvidljive vplive na izpolnjevanje
Maastrichtske pogodbe.

posrednih davkov in alternativni nadzor nad ljudmi, živalmi, ras"ilj, j
in blagom - ki se v EU uvaja zaradi odprave kontrole na notra I
mejah EU - se v državah EFTA-EEA ne uvajata, saj lahko te drt®
kontrolo na mejah z EU še vedno vzdržujejo. Pray ,a.,
sporazum EEA ne vpliva na odnose držav EFTA-EEA s trel
državami. Cilj oblikovanja evropskega gospodarskega P°dr0^L
zadeva 15 držav EU in države članice EFTA, razen Švice, je
prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala ter uV ^
nekaterih skupnih politik. EEA ni popolna prostotrgovi"
cona, odmiki od popolne liberalizacije pretoka blaga so predvs
dvojni:

Članstvo Slovenije v EEA bi v primeru neširjenja EU imelo določene
prednosti pred "permanentnim" pridruženim članstvom z EU:

EEA svojim pripadnicam omogoča (skoraj) prost pretok blaSP
storitev, kapitala in ljudi ter na nečlanice EU razširja sodelovanje
negospodarskih področjih, kot so varstvo okolja, izobraževa P
znanost in raziskave, torej praktično prinaša ugodnosti član*
v Evropski uniji, razen sodelovanja v procesu odločanj;
črpanja denarja iz skupnih skladov ter kmetijstva. EEAtorei.
popolna prostotrgovinska cona, ni carinska unija, pa vendar nK
delni enotni trg.

- posebni aranžmaji pokrivajo trgovino s hrano, ribami, energ'l0,
premogom in jeklom
- državam EFTA-EEA je prepuščeno, da vodijo svoje kmeti]
politike in se jim ni treba pridružiti skupni politiki EU.

- EEA lahko ohrani svoj pomen in opraviči v njega vložene napore
samo v primeru, če postane opora nadaljnjim integracijskim procesom
v Evropi. V tem kontekstu je možno pričakovati, da bosta EFTA in
EEA zainteresirana za sprejem primernih držav, ne glede na njihovo
velikost. Na majhnost Slovenije se v luči približevanja EU pri nas
mnogokrat gleda kot na prednost, pri tem pa se pozablja na
pomanjkljivosti, ki izhajajo iz t.i. "too-small-to-matter" sindroma. EU
je bolj zainteresirana za liberalizacijo z velikimi tržišči, pri čemer je
mošno zatrditi, da sta interes in velikost v premem sorazmerju. Da
bi majhne države pritegnile pozornost EU, morajo postati zanjo bolj
komercialno zanimive. To pa lahko v večji meri kot z regionalnim
trgovinskim poodročjem dosežejo z vstopom v obliko enotnega
tržišča, kot ga ponuja EEA.

Želje po članstvu v EEA, ki zahteva predhodno članstvo v
Sloveniji ne bi smeli poudarjati kot alternativne polnopravne
članstvu v EU. Različne izjave ali celo bolj ali manj uradne ponU
alternativnih rešitev nastalega zapleta npr. zgolj v obliki sporazu ^
o prosti trgovini z EU, nadomestitev asociacijskega sporazum
članstvom v EFTA kot oblika "obvoza" sedanjega zaP1le^j
predstavlja nevarnost, ki lahko ogrozi sedanjo trdnost pozicije ^
glede uveljavitve asociacijskega sporazuma s Slovenijo
nadaljnjih integracijskih korakov v smeri pridruženega članstva, t
tudi ne more predstavljati obvoznice v EU, saj Slovenija zaradi s ^
majhnosti in ostalih problemov, vezanih na transformaci|0'
doglednem času pa bi se pokazalo, da Slovenija do polnopravna
članstva v EU ne more priti, bi predstavljalo vključevanje v E
in nato v EEA "naslednjo najboljšo rešitev" in sicer zar
naslednjih razlogov:

- Izkušnje pri dosedanjih širitvah EU, zlasti ob vstopu Grčije, Španije
in Portugalske, so pokazale potrebo po daljših prilagojevalnih
obdobjih za nove članice (za Španijo in Portugalsko, ki sta vstopili
leta 1986, znaša obdobje prilagajanja na posameznih področjih 10
let). Potrebno pa je upoštevati, da so te države vstopile še pred
oblikovanjem skupnega trga in da bodo naslednje države vstopale
v ekonomsko unijo, kar utegne povzročiti še daljša prilagojevalna
obdobja. Utegne se zgoditi, da bi nova, sicer polnopravna članica,
bila izključena v obdobju prilagajanja iz odločevalskih procesov. V
tem primeru bi bilo članstvo - s stališča pravic - v EFTA-EEA
ugodnejše od polnopravnega članstva v obdobju prilagajanja.

- EEA predstavlja ugodno okolje v procesu prilagajanja notrani0^
trgu EU. Na strani EU bo Evropski svet tisti, ki bo odločil o vozni
redu za pristop k EU. To bo v veliki meri, ne pa izključno, odvi
od reform v pridruženih državah. Sicer bi se o izboljšanju izvaja
parametrov notranjega trga bilo mogoče pogajati in dogovoriti v o
Evropskega sporazuma o pridruženem članstvu, saj so v
predvideni sporazumi o medsebojnem priznavanju8 oz. možnos ^
"funkcionalne integracije". V primerjavi s pridruženim članstvo ■
ne bi bilo nadgrajeno s polnopravnim članstvom v EU, Pre
seveda članstvo v EEA prednost, saj pomeni možnost "sistema
funkcionalne integracije".

IV.1. SLOVENIJA IN EVROPSKO
GOSPODARSKO POSLOPJE (EEA)
Osnovna značilnost sporazuma o EEA6 je, da države EFTA-EEA7
niso v celoti zajete v program enotnega tržišča EU. Harmonizacija

•Če pridružena država dokaže, da so njena pravila in praksa v d0 ,istirn
sektorju (npr. higiena v mesno-predelovalni industriji) ekvivalentna ^
v EU, bi lahko predlagala pogajanja o sporazumu z EU o vza!Br)oStoP
priznavanju standardov v tem sektorju, kar bi ji omogočilo boljši o°
na notranji trg EU.

" V praksi se pogosto zamenjujeta izraza "Evropski gospodarski prostor"
(angl.: European Economic Space - EES, nem.: Europaeisches
VVIrtschaftsraum - EWR), ki je namenjen v prvem luksemburškom
sporazumu iz leta 1984 in se nanaša na prostotrgovinsko območje med
EU In EFTA z nekaterimi dodatnimi področji, ter "Evropsko gospodarsko
področje" (European Economic Area - EEA), ki je rezultat drugega
luksemburškoga sporazuma z dne 22.10.1991 in pomeni začetek procesa
uvajanja enotnega trga EU v nekoliko modificirani obliki na države EFTAEEA. Dodatno zmedo pri uporabi pojmov vnaša dejstvo, da na nemškem
govornem področju še vedno uporabljajo izraz EWR.
7

Izmed štirih držav članic EFTA (Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica)
sta trenutno samo dve (Islandija, Norveška) članici EEA. Da bi ločilo
članstvo v EFTA od članstva v EEA, je uporabljen izraz EFTA-EEA.
poročevalec, št. 46
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- Odsotnost carinske unije. Pomanjkljivost pogodbe o EEA je v
očeh članic EFTA-EEA v tem, da uvaja navznoter svobodno
trgovino, navzven pa ne carinske unije, kar pomeni, da carinski
nadzor ostaja, prav tako pa tudi okrog 4% povprečna carinska
stopnja, pri čemer kaže upoštevati, da podjetja relativno težko
dosegajo dobiček, ki bi presegal ta odstotek. Hkrati je EU trgovinska
sila z eno najmočnejših orožarn "sivih" ukrepov za omejevanje
trgovine, od protidampinških postopkov, do količinskih omejitev EU
ima tudi učinkovitejšo konkurenčno politiko kot EFTA, uvedba enotne
valute v EU pa naj bi znižala ceno kapitala z vsemi posledicami.
>
- Potreba po spremembi slovenske nepremičninske zakonodaje
(ustave). Sporazum EEA omogoča prosto gibanje kapitala znotraj
EEA z maloštevilnimi izjemami. Sporazum prepoveduje omejevanje
pretoka kapitala, ki je last fizičnih ali pravnih oseb iz držav članic
EFTA oz. EU, znotraj EEA. Tako lahko podjetje ali oseba, ki je
rezident katerekoli članice EEA, direktno investira, pridobi
nepremičnine, kupi delnice, obveznice ali enote investicijskih fondov,
najema kredite ali vlaga sredstva v banki, v katerikoli članici EEA.
Sporazum omogoča liberalizacijo pretoka kapitala v enaki meri tudi
z nečlanicami EEA (sicer članicami EFTA), vendar pa to ni obvezno.

ni možnosti preglasovanja. Za EU izvajanje sporazuma o
Jp Pomeni, da morajo upoštevati stališča držav EFTA-EEA pri
Pfavi odločitev tudi glede novih pravil znotraj same EU. V kolikor
9® ne bi storili, bi obstajala nevarnost, da države EFTA-EEA ne bi
slediti razvoju in ne bi mogle odobriti novih pravil o EEA. Za
ave
EFTA-EEA pa to pomeni, daje pomemben del možnosti za
C|
ative glede bodočega razvoja skupnih pravil v rokah EU. Na
ncu
'majo države EFTA-EEA vsekakor možnost pritožbe oz.
E™tve predloga določenega amandmaja k obstoječim pravilom
\ V tem smislu se položaj države EFTA-EEA razlikuje od
p °*a)e države članice EU. Slednja je lahko na večini področij
in 9'asovanaz večino ostalih članic in mora določen zakon sprejeti
Se
mu podrejati proti svoji volji. V EEA pa prevladuje načelo
°nsenza.
problematično
kmetijstvo je izključeno iz integracijskih
. °Ces°v. Agrarno področje ostaja v okviru Evropskega
Pekrskega področja praktično nedotaknjeno. Dogovorjene so
ajsave glede trgovanja z agrarnimi proizvodi. Tako so bili sprejeti
jjpovori za trženje sira, vina, mesa, sadnih sokov. Bilateralno so
s
b 0Carins
^'epali višje kontingente, ki jih je možno v posamezni državi
p *
ko prodajati. Avstrija je v okviru svojega članstva v EEA,
6
konr n9ente
' P°lestala
polnopravna
članicaniEU,
npr. odobrila
višje
za izdelke,
ki jih v Avstriji
mogoče
proizvajati.

- Med slabosti bi lahko šteli tudi dejstvo, da bi bila razporeditev
koristi med domača podjetja in podjetja iz ostalih držav EEA
zelo različna. Vstop Slovenije v EEA bi omogočil izvozne olajšave
le podjetjem iz EEA, katerih konkurenčnost je zaradi preteklega
razvoja višja od velike večine slovenskih ponudnikov na domačem
trgu. Sprememb na trgu EEA zaradi slovenske konkurence ne bi
bilo opaziti, na slovenskem trgu pa bi bile spremembe v tržnih deležih,
dohodkih in cenah velike in sorazmerno hitre.

podjetja obravnavajo tako države EU, kot tudi države EFTA-EEA,
snotno in unificirano tržišče, kar jim v večji meri omogoča
®9anje učinkov ekonomije obsega. Zelo težko je kvantificirati
r
stne potencialne učinke EEA, saj jih mnogo izhaja iz
n iv
* nejše integracije in močnejše konkurence, ki pred
v
Postavitvijo enotnega tržišča nista obstajali. Pričakuje pa se, da
Vl ne
drž°
koristi držav EFTA-EEA lahko znašale nič manj od koristi
av ?
članic EU, ki so posledica vzpostavitve enotnega trga v EU s
1
3
I j0fj " - Iz Cecchinijevega poročila izhaja, da znaša korist preko
gQ^r
(P° cenah iz leta 1988) - to pomeni med 4.3% in 6.4

Pred vzpostavitvijo EEA so v Avstriji napravili študije, v katerih so
poizkušali oceniti potencialne koristi in stroške zaradi vzpostavitve
EEA. Rezultati kažejo, da vzpostavitev EEA prinaša letno dodatno
obremenitev avstrijskega proračuna v višini 1 mlrd ATS. Od tega
zneska odpade 330 mio ATS na vplačila v kohezijski sklad EU, 670
mio ATS pa na stroške udeležbe v različnih programih EU ter
izgradnjo skupnih institucij. Nasprotno znašajo koristi oz. prihranki
od 3.7 mlrd do 5.7 mlrd ATS. Od tega zneska znašajo prihranki
zaradi manjšega obsega subvencij (ki v EEA niso dovoljene,
predhodno pa so jih v Avstriji izplačevali) 1.7 mlrd ATS, prihranki
zaradi liberaliziranja trga proizvodnih faktorjev pa od 2 mlrd do 4
mlrd ATS letno.

aradi
an

sf.

odprave tistih ovir za dostop na trg EU, ki jih še vsebuje
l' kooperacijski sporazum (kvote, plafoni in potencialna
(oh* u Carin za PreseSanie) oz- podpisani asociacijski sporazum
t'jivi proizvodi, protidampinška pravila).
I^adi povečanih naložb iz držav EEA v slovensko gospodarstvo,
ob Posledico odpiranja trga do teh držav in povečane varnosti naložb,
Pogoju proste gibljivosti kapitala.

Čeprav med EU in EFTA obstaja prostotrgovinsko območje od
1.7.1977 oziroma 1.1.1984, ko so ukinili tudi carine za občutljive
proizvode in je trgovina z industrijskimi proizvodi prosta, pa vseeno
iz sporazuma EEA izhajajo precejšnji pozitivni gospodarski učinki
za države udeleženke:

ar

|* ®di vsaj delnega izboljšanja konkurenčnosti slovenskega izvoza
(J^gi znižanja stroškov fizične distribucije blaga (hitrejša,
0
Uski 'Sevanje
k°''tehničnih
P°dPrt3 standardov,
posodobitevdokumentacije
prometne infrastrukture,
in carinskih
°Pkov za lažji in hitrejši pretok blaga preko meja...).

- Po nekaterih ocenah bi dinamični učinki vzpostavitve EEA za
države EFTA-EEA po preteku 15 let znašali od 5 do 10% njihovega
BDP.
- Nekateri izmed najpomembnejših učinkov nastajajo na področju
finančnih storitev in sicer zaradi povečane stopnje konkurence. EEA
naj bi generirala koristi potrošnikov v državah EU in EFTA-EEA v
višini 1.3% BDP.
,
- Glede na analizo 100 največjih podjetij v petih izmed nekdanjih
sedmih držav EFTA, največje število podjetij pričakuje neposredne
koristi zaradi vzpostavitve EEA.
- Ustvarjanje enotnega trga javnih naročil bi pripeljalo do letnih koristi
v višini 600 milijonov ECU v celotni EEA. Podatki kažejo, da so
cene ponudnikov na trgih, kjer se favorizirajo domači ponudniki,
tudi do 20% višje od potencialne tuje konkurence.

n»l? rT1ani ugodnimi posledicami članstva v EEA pa bi lahko navedli
"slednje:
možnost v |iva
osr'ri1"8 raz
P
držav EFTA-EEA na odločitve. Eden
0p
logov
Avstrije
članic EFTA-EEA
za omogoča
odločitev
r
Vstopu v EU
pa je
v tem, indadrugih
polnopravno
članstvo v EU

Orno 6v v Procese odločanja o skupnih politikah, medtem ko EEA
PriD 9°4a le Pasivno sodelovanje oz. dajanje mnenj v procesu
8lsd 8 od'°č''ev- O tem, ali je razlog dovolj tehten pri odločitvi
Ogni® Polnopravnega članstva v EU, ko gre za manjše države,
PfavT° Za ^'ovenii°' i® mogoče razpravljati. Vsekakor za EU velja
da 0 dobra
^kn
'
organizacija pomembnejša od velikosti in da
u
8^o °' di sorazmerno majhne članice Unije uresničijo svoje zahteve
kjer'Sometlanizem lobijev in v tistih panogah in na tistih področjih,
dobro organizirane.

Sporazum o EEA vključuje tudi sodelovanje na mnogih
področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom oz.
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k S!
Sekretariat je majhen in zagotavlja storitve državam članicam."
pomeni, da članstvo ni povezano z visokimi stroški.
^
- Vlade držav članic EFTA želijo imeti diverzificirane strateške'
politične opcije, kar podaljšuje možen obstoj EFTA vsaj do I«"*8
desetletja.
- Negotovost, ki spremlja glavne evropske integracijske proč®5™
zahteva "varnosti mehanizem" v primeru neuspelih pogajanj °~
referendumov glede polnopravnega članstva v EU - taks
mehanizem bi lahko predstavljala EFTA.
- Polnopravno članstvo v EU predstavlja cilj večine srednjeevrops
držav v tranziciji, med njimi tudi Slovenije. Zaradi problemov, »
jih povzročil njihov vstop v EU in pa zaradi preokupiranosti Eu
samo seboj v prihajajočih letih, je lahko širitev EU vprašanje z®
dolgega obdobja. Zaradi teh dveh skupin razlogov bi lahko Er|SIU
predstavljala atraktivno varianto za države v času tranzicije v srn
čakalnice in "šole usposabljanja".

trgovino. Države EFTA-EEA lahko v okviru EEA sodelujejo v
mnogih programih in aktivnostih EU: v izobraževanju, raziskavah
in razvoju, ekologiji, turizmu, statistiki ipd. Med programe EU, v
katerih lahko sodelujejo rezidenti EEA, spadajo npr.: IMPACT (Information Market Policy Actions), SPRINT (Strategic Programme
for Innovation and Technology T ransfer), MEDI A (Development of
the European audio-visual industry), TEDIS (Trade Electronic Data
Interchange System), INFOSEC (Information and Security). Na
področju izobraževanja pokriva sporazum EEA ERASMUS (European Action Scheme for the Mobility of University Students),
EURYDICE (European Community Education Information Network),
COMETT (Action Programme of the Community in Education and
TrainingforTechnology), YOUTH FOR EUROPE (Action Programme
on Student Exchange). Na področju raziskav in razvoja znašajo
večletni raziskovalni skladi več kot 4.6 mlrd ECU. Države EFTAEEA sodelujejo v tretjem okvirnem programu na naslednjih področjih:
ESPRIT (informacijske tehnologije), RACE (komunikacijske
tehnologije), DELTA, DRIVE, AIM (telematični sistemi), BRITE/
EURAM (industrijske tehnologije in tehnologije materialov), BCR
(merjenje in testiranje), okolje, MAST (pomorstvo), biotehnologija,
kmetijstvo z ribištvom in prehrambena industrija, biomedicinske
raziskave, JOULE (nejedrske raziskave), človeški kapital in
mobilnost, VALUE (diseminacija in izraba rezultatov). Države EFTA
plačujejo med 9 in 10 % operativnih stroškov programov. Poleg
tega zaposluje Komisija EU rezidente držav EFTA-EEA, ki opravljajo
administrativna posle v okviru gornjih programov.

Zaradi naštetih razlogov predstavlja obstoj EU, EFTA in EEA^jJ
opcij za tretje države. Koncept, ki vodi progresivno do intenzivne)^
oblik integriranja, bi lahko ponazorili s koncentričnimi kr0®a
Teoretično omogoča koncept koncentričnih krogov državi,
napreduje od institucije, ki ji omogoča prvenstveno prosto trgovin •
z industrijskimi proizvodi (EFTA), preko institucije, ki vključuje veci J
štirih svobod, to je prostega gibanja blaga, storitev, kapita'3 ^
delovne sile (EEA), do institucije gospodarske, monetarne
politične unije (EU). Hkrati vodijo koncentrični krogi od Proce\J
odločanja s konsenzom do odločanja z večino (preglasovanje JDržava lahko napreduje postopno v intenzivnejše oblike integriran''
kar bi ji EFTA omogočila. Glede na to, da članstvo v EEA zaht®
članstvo v EFTA oz. EU, bi torej EFTA lahko služila kot vstop
točka v vseevropske povezovalne procese.

IV.2. SLOVENIJA IN EFTA 9
Zunanjetrgovinski pomen EFTA je trenutno za Slovenijo marginalen,
saj predstavlja le 1.7% celotne blagovne menjave Slovenije. Pred
osipom članstva je v EFTA za Slovenijo predstavljala
najpomembnejšega partnerja Avstrija, po 1.1.1995 pa je to vlogo
prevzela Švica, s katero Slovenija realizira 85 % celotne menjave z
EFTA, kar kaže na marginalen pomen ostalih treh držav. Slovenija
je podpisala "Deklaracijo o sodelovanju" z državami članicami EFTA
maja 1992 v Reykjaviku, v kateri so zajeta zlasti načela sodelovanja.
V začetku leta 1994 so se začela pogajanja o območju proste
trgovine med Slovenijo in državami članicami EFTA, ki so se
23.2.1995 v Ženevi končala s parafiranjem sporazuma o svobodni
trgovini, ki je asimetričen v korist Slovenije. Sporazum je bil
podpisan 13.6.1995 v Bergnu in se uporablja od 1.7.1995 dalje,
članice EFTA morajo pri preferenvialnem izvozu v EU-EFTA za
svoje izdelke najprej pridobiti status blaga s poreklom po pravilih v
svojih sporazumih z EU/EFTA.

EFTA predstavlja tipično medvladno organizacijo, ki je str0®°f
omejena na gospodarske zadeve. Članstvo v EFTA bi si
pomenilo za Slovenijo priložnost za koristno "pripravništvo" g|e
sodelovanja na enotnem trgu EU, ki ne prinaša samo libera'nfLsa
pravil menjave, temveč tudi zaostren konkurenčni boj, ki ga
odprava vseh ovir in zaščitnih ukrepov. Vendar je trenutno člans
Slovenije v EFTA nekompatibilno s članstvom v CEFTA in s'
zaradi dajanja in sprejemanja ugodnosti, ki izhajajo iz asimetnc
sporazumov.
Kakor v primeru EEA je tudi tukaj možno zaključiti, da v koliWj
Slovenija (in ostale srednjeevropske države v transformaciji
polnopravnega članstva v EU ne bi mogla priti, bi pred^avU
vključevanje držav CEFTA v EFTA (in nato v EEA) "nas
najboljšo rešitev) in sicer zaradi naslednjih'razlogov: odpravljen
bile pomanjkljivosti bilateralnih sporazumov - polnopravno člans ^
v EFTA, ne glede na članstvo v EEA, bi pomenilo ^'anstV|(ar
prostotrgovinski coni "EU - EFTA" za industrijske proizvode,
pomeni prost dostop na enotno tržišče na področju prede'°va jg
industrije in sicer brez izjem za občutljive proizvode ob Pren0^L|a
grožnje uporabe varnostne klavzule; hkrati bi se močno P0 ,^
atraktivnost za tuja vlaganja, Slovenija pa bi lahko izkoriščala na
polne kumulacije. V tem primeru bi moralo biti P°9la
integracijskega procesa izvedeno na transparenten in učin
način, da bi tako minimizirali transakcijske stroške ekonom

Konec hladne vojne je spremenil tudi vlogo EFTA in sicer zaradi
spremenjenega položaja nevtralnih držav (Avstrije, Švedske in
Finske), ki so v spremenjeni konstelaciji lahko prestopile v EU.
Leta 1994, ko je kazalo, da bo poleg navedenih držav tudi Norveška
prestopila v EU, se je zdel nadaljnji obstoj EFTA in z njo tudi EEA
zelo vprašljiv. Vendar je perspektiva leta 1995 drugačna - obstaja
nekaj dejavnikov oz. vzrokov, ki kažejo na nadaljnji obstoj EFTA:
- EFTA predstavlja tipično medvladno organizacijo, ki je strogo
omejena na gospodarske zadeve. Vsaka članica vodi lastno
zunanjetrgovinsko politiko, odločitve se sprejemajo s konsenzom.

■ European Free Trade Agreement (Evropski sporazum o prosti trgovini),
podpisan leta 1960, šteje od 1.1.1995 4 države članice: Švico, Norveško,
Islandijo In Llechtenstein.
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lektov in "upravljalske" stroške vlade. Slednje pomeni

državnim podjetjem pred privatizacijo in zaradi izpolnjevanja določil
iz AS (Poljska je na primer uvedla količinske omejitve na uvoz vina
iz Madžarske, hkrati pa občutno povečala kontingente za uvoz
portugalskega vina). Čeprav CEFTA uvaja omejitve za trgovinsko
politiko članov, pa je iz arzenala sofisticiranjih trgovinskih
instrumentov možno uporabiti precej tovrstnih ukrepov, še zlasti,
ker sporazum CEFTA dovoljuje sicer omejeno zaščito za mlade
industrije, kakottudi pri prestrukturiranju proizvodnje. Hkrati je treba
omeniti, da liberalizacija trgovine med petimi državami še ne pomeni
in tudi do konca desetletja še ne bo pomenila resnično proste
trgovine. Liberalizacija bo postopna in, upoštevajoč izkušnje EU,
posebej na področju kmetijstva, ne bo lahko popolna še nekaj časa.
Tudi na nekmetijskih sektorjih se liberalizacija lahko zaplete. Sporna
je na primer prosta trgovina s surovinami, predvsem energetskimi.
Vladne subvencije v tem sektorju so še vedno znatne, posebej na
Češkem in Slovaškem. Nadaljnje razlike v gospodarskih strukturah
med privatnim in državnim sektorjem v eni državi, ob hkratni prosti
trgovini, lahko pripeljejo do dodatnih zahtev po subvencijah tudi v
drugih državah. Torej, različnost procesov privatizacije lahko
povzroči napetosti v dolgoročnih pristopih posameznih držav pri
subvencioniranju.

nir
"iziranje števila sporazumov za dosego prostega pretoka blaga,
r|

tev, kapitala in ljudi med evropskimi državami. Število
Porazumov,
ki jih Slovenija potrebuje, je odvisno od števila
jj^'Ucen'h držav in števila trgov (blaga, storitev, kapitala...), ki se
zeli integrirati. Ad hoc širjenje iin poglabljanje integracijskih
. ®s°v na različnih straneh vodi v organizacijski labirint. Zaradi
fnnosti slovenske ekonomije in tudi zaradi objektivno
^ , ne9a števila ljudi, tako v podjetjih kot v upravnih strukturah,
50
Oznanjeni z vsebino sprememb in ki jih znajo tudi
kr nJfrno
uvajati, bo nevarnost večjih napak pri odločanju
p *°ročno in v nekaterih primerih tudi dolgoročno izjemno
ecana. Na osnovi stanja integracijskih procesov v Evropi že
0
sklepamo, da je za podjetja in države poslovanje pod bremenom
in nitl sporazumov postalo drago. Zaradi tega se koncentrirajo
dodS,'C ' 'n 'r90v'nskl tokovi v osi (EFTA - EU). To tedenco še
spodbujajo potrdila o izvoru, ki limitirajo kumulacijo izvora
Pogodbene strani (bilateralno). Sicer so tudi prostotrgovinski
Ve ?arZumi lz leta 1972 med vsako članico EFTA in EU bilateralni,
dvakrat bistveno izboljšani:
ku^°f8ri- naPredek ie dosežen leta 1988 z uvedbo multilateralne
^bilateralne
sporazume je nadomestil sporazum EEA, ki dovoljuje,
^ se s komponentami iz katerekoli države EFTA, ki so vgrajene v
cp^ne Proizvode, trguje prostotrgovinsko na celotnem prostoru
e rav ne r c e
Dol "a ^kumulacija.
P
P Takšne
' ' d° bistvene
transformacije
predelave)
ugodnosti
pa ne veljajo(oz.
za države
izvenT
A oz. EU.

Obstajajo ocene, po katerih bi lahko medsebojna trgovina
srednjeevropskih držav v tranziciji znašala od 10 - 20 % njihove
celotne zunanje trgovine, ob predpostavki, da bi bile te države tako
integrirane, kot je bila Zahodna Evropa v osemdesetih letih. V kolikor
pa bi srednjeevropske države v tranziciji uspele dvigniti svoj BDP
na raven povprečja EU, potem bi se delež njihove medsebojne
trgovine lahko dvignil na 20 - 30 % celotne zunanje trgovine. Glede
na projekcije je možno zaključiti, da delež CEFTA v mednarodni
menjavi Slovenije potencionalno ne bi presegel 7 - 8 %. Največji
porast medsebojne menjave med državami CEFTA bi lahko
pričakovali v tistih sektorjih, ki v teh državah niso najmočneje
zaščiteni, so pa zaščiteni v EU, kar preprečuje pretežno usmerjenost
na to, za vsako posamezno članico CEFTA sicer najpomembnejše
tržišče.

'V-3- SLOVENIJA IN CEFTA
predstav| a
Sfo^
i tržišče, ki absorbira 4.9 % celotnega izvoza
Veni e
) - Na uvozni strani je pomen držav CEFTA večji, saj od
ta
tfi. P"haja 6.7 % celotnega uvoza Slovenije. Zlasti se je pomen
V k0t vira uvoza
letu 1994.
Položaj
spremenil
p.letaSe1995, k0 je EFTA Povečal
doživelav osip
članstva
in josejejeCEFTA
po
gu menjave prvič prehitela.

V osnovnem sporazumu o pristopu Slovenije k CEFTA se
prevzemajo določbe glede trgovine s kmetijskimi proizvodi iz
dosedaj podpisanih bilateralnih sporazumov z vsako posamezno
državo. Vse liste konkretnih bilateralnih ugodnosti so v Sloveniji
ratificirane (Češka, Slovaška, Madžarska) oz. podpisane (Poljska).
Te ugodnosti so samo delne za izbrane proizvode v obliki 50 %
znižanja uvoznih dajatev in v okviru dogovorjenih količin. V
sporazumu o pristopu Slovenije k CEFTA se nahaja odločba, da
bodo ti bilateralni protokoli do 30.6.1996 nadomeščeni z novimi, ki
bodo upoštevali načela o pravilih za nadaljnjo liberalizacijo po
določbah CEFTA, ki so jih dosedanje članice sprejele kot principe.
Pri določanju teh pravil v bodoče pa bo Slovenija lahko polno
uveljavila svojo specifiko in možnosti pri odpiranju slovenskega trga
za tiste proizvode, ki jim to omogoča struktura kmetijske pridelave,
razmerje cen in drugi pogoji na kmetijskem trgu. V teh bodočih
pogajanjih bo Slovenija lahko zahtevala večje ugodnosti za plasma
njenih izdelkov, predvsem v interesu slovenske predelovalne
industrije, na trge članic CEFTA, v zameno za ugodnosti za tiste
proizvode, kjer sama nima zadostne proizvodnje ali pa ta sploh ne
obstaja.

jLv'dika
Slovenije je članstvo v CEFTA posledica primarno tržnega
esa
n [ d - Približevanje Slovenije EU z vstopom v CEFTA ima
nje pozitivne elemente:
. °veniji
omogoča nastop na pogajanjih z EU v skupini držav, za
®re je Unija zelo zainteresirana iz geopolitičnih in gospodarskih
"Zlogov.
Avenija ima s temi državami prijateljske odnose, ki niso
^reresDenjenisspori.
I
transko sodelovanje je tradicionalno in ustreza gospodarski
ravn
• s,U"Urni
' Slovenije.
pp^enija je tem državam blizu v geopolitičnem in strateškem
J'Povezavi s temi državami postane geografski položaj Slovenije
°3o pomembnejši.
^'ab°st te alternative pa je nevarnost, da bi na učinkovitost vplivali:
^stabilnost gospodarstva in nedograjenost sistema v teh državah,
s0
e| P° ' dica socialistične dediščine.
H■ r'?
ativno osiromašeno gospodarstvo, zastarela infrastruktura,

Interes Slovenije ni poglabljanje CEFTA, ki bi eventuelno pripeljalo
do "paralelne EU", ampak - v funkciji zasledovanja tržnega interesa
- širitev CEFTA, s tem, da nove članice izpolnjujejo pogoje
(asociacijski sporazum z EU, članstvo v WTO).

.^ne
težave.
0r
ebitni meddržavni politični spori med članicami.
s
i5t ° Podarska nesoglasja kot posledica interesov pogosto skoraj
• UvVS,ne Pro'zvodnje po državah.
novih trgovinskih ovir. Nove trgovinske (necarinske ovire)
g srednjeevropskimi državami v tranziciji so se pojavile zaradi

Slovenija se je, zasledujoč cilje in potrebne aktivnosti za vključitev
in izvajanje diagonalne evropska kumulaclje porekla blaga v okviru
sodelovanja s CEFTA državami dogovorila za uporabo harmoniziranlh
pravil o poreklu blaga med državami CEFTA, ki se bodo začela
uporabljati hkrati z uporabo le-teh v odnosih do EU in ki omogočajo
multilateralno kumulacijo porekla blaga med državami CEFTA na
enakih načelih, kot bodo veljala za diagonalno evropsko kumulacijo.

Prot đa 'e ,ranziciiska kriza ostrejša, kot so sprva predvidevali,
'ekcionizem se je pojavljal predvsem zaradi ohranjanja delovnih
'■ Zmanjševanja padca proizvodnje, omogočanja prestrukturiranja
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je lahko prisotnost naših podjetij z izdelki, storitvami al'
proizvodnjo na trgu ene od članic dobro izhodišče tudi za trge os®
članic.

IV.4. SODELOVANJE SLOVENIJE Z
NEEVROPSKIMI INTEGRACIJSKIMI SKUPINAMI
Z ozirom na množico regionalnih sporazumov med posameznimi
državami obravnavamo samo tiste, ki so z vidika Slovenije
najpomembnejši, oziroma vključujejo države z dinamičnimi
gospodarstvi in velikimi ekonomskimi potenciali: NAFTA, ASEAN,
MERCOSUR, APEC.

Možnosti Slovenije za večje sodelovanje z neevropskimi regiona"1^
integracijami in njihovimi posameznimi članicami bo opredeli^
predvsem konkurenčna sposobnost slovenskega gospodarstev
se ne bo manifestirala samo preko izvoza kvalitetnih proizv1od0 •
temveč tudi preko večjega vključevanja v mednarodno menj
storitev, prenosa tehnologije in internacionalizacije tokov kaP'^V
Določen vpliv na sodelovanje z državami izven Evrope bo P
gotovo imela tudi hitrost postopnega integrianja Slovenije v EvroP5*!
unijo, ekonomsko oživljanje v nekdanji Jugoslaviji po vzposta
miru, intenzivnost ter globina regionalnih povezav v drugih °
sveta in povezovanje med regionalnimi skupinami.

Že bežen pogled na regionalno strukturo slovenske
zunanjetrgovinske menjave kaže dominanten delež evropskih držav
(EU, države nekdanje Jugoslavije, države srednje in vzhodne Evrope,
EFTA). Te zavzemajo okoli 90 odstotkov naše zunanjetrgovinske
menjave, medtem ko odpade na neevropske države slabih 10
odstotkov (z rahlo tendenco nadaljnjega zniževanja pri izvozu). Delež
neevropske menjave je nekoliko višji pri uvozu kot pri izvozu, kar
je razumljivo, saj je na bolj oddaljenih in novih trgih precej lažje
kupovati kot prodajati. Prevladujoča vloga partnerjev iz evropskih
držav pa je značilna tudi za slovensko menjavo s storitvami, transfer tehnologije in neposredne tuje investicije. Tudi druge države
srednje Evrope na prehodu imajo, podobno kot Slovenija, nizek delež
menjave z neevropskimi državami, medtem ko je v avstrijski zunanji
trgovini delež neevropskih držav višji in dosega 14% pri izvozu in
18% pri uvozu.

Upoštevajoč gornje ugotovitve, se morajo bodoča prizadevaj
Slovenije za večje gospodarsko sodelovanje z drugimi kont'n*L
osredotočati na odnos do neevropskih integracijskih skupin (mog
£ izjemo NAFTA) in ukrepe za pospešitev gospodarskega sodelov r
z njimi, temveč bolj na ciljne države, ki pa so lahko tudi člafl^
regionalnih skupin, če se po predhodni analizi ugotovi, da
pomembne z vidika ekonomskih odnosov Slovenije s tujino, pa
z vidika strateških razlogov.

Vzroki za takšno stanje v regionalni usmerjenosti slovenske zunanje
trgovine so več ali manj znani. Največ prav gotovo prispeva bližina
in dobro poznavanje evropskih trgov, preterencialni tretman
slovenskih industrijskih proizvodov na trgih Evropske unije v okviru
kooperacijskega spozuma, sporazuma z EFTA ter CEFTA,
vzpostavljene dolgoročne oblike sodelovanja z evropskimi partnerji,
ki vključujejo tudi skupno proizvodnjo in prenos tehnologije ter nižji
transakcijski stroški poslovanja v Evropi (transportni stroški, stroški
udeležbe na sejmih, obdelave trgov, telefonskih zvez in neposrednih
stikov s poslovnimi partnerji). Relativno omejen obseg slovenskega
izvoza (še posebej če upoštevamo pošiljke posameznih podjetij)
zvišuje transakcijske stroške po enoti proizvoda, kar je še bolj izrazito
pri prodaji v oddaljenih neevropskih državah.

V. STRATEGIJA SODELOVANJA SLOVENIJE S
POMEMBNEJŠIMI SKUPINAMI
DRŽAV / DRŽAVAMI
Namen poglavja je opredeliti usmeritve glede regionalne
slovenskih ekonomskih odnosov s tujino in osnovne elenn® a
strategije sodelovanja Slovenije s posameznimi državami ozir
kategorijami držav, skupaj z nekaterimi ukrepi za njihovo rea'iza 0
V analizi smo se osredotočili na države EU, sosednje države, drz
nekdanje Jugoslavije in države CEFTA in v tem okviru na NeJT'
Italijo, Avstrijo, Francijo, ZDA, Hrvaško, Rusijo, Madžarsko in Ce
Izbor držav za podrobnejšo analizo je temeljil na naslednjih knte j ^
obseg sedanje in bodoče blagovne menjave in menjave stori
Slovenijo, finančno in bančno sodelovanje, obseg NTI v Slove' .
komplementarnost gospodarstva s slovenskim, medse
gospodarski sporazumi, geografska bližina in raven pol'11
odnosov ter negospodarskih oblik sodelovanja, velikost trga in kuP
moč, liberalnost in nediskriminatornost (zunanjetrgovinske in '
relevantne) zakonodaje.

Za Slovenijo bi bilo s strateškega vidika potrebno povečati
gospodarsko sodelovanje z državami izven Evrope. V osnovi nudijo
takšne regionalne povezave (npr. NAFTA, ASEAN, MERCOSUR,
APEC) zaradi preferencialov v medsebojni trgovini članic manj
možnosti za trgovino z nečlanicami, razen v kolikor se zaradi
dinamičnih učinkov integriranja poveča celotno uvozno povpraševanje
članic. Večje možnosti za prodajo znotraj integracijskih skupin
obstajajo v povezavi z investiranjem. Glavni motiv, ki privlači
podjetja, da locirajo svojo proizvodnjo v eni od držav članic takšne
skupine, je možnost prodaje proizvodov na širšem trgu, seveda ob
izpolnjevanju kriterijev pravil o poreklu v primeru con proste trgovine,
ki danes prevladujejo med regionalnimi skupinami.

V.1. STANJE
Čeprav je obseg prodaj slovenskega gospodarstva izve"
Slovenije takoj po osamosvojitvi drastično padel, se je v nas e
letih slovenski izvoz s postopnim preusmerjanjem z nekdanLjh
jugoslovanskega na druge trge hitro povečeval.10 Razen na^ai.
nekdanje Jugoslavije, kamor je izvoz vse do leta 1994 strmo P
smo pri vseh ostalih skupinah držav in pri praktično vseh g
zunanjetrgovinskih partnericah z izjemo 1993. leta beležili s
visoko rast."

Zgoraj omenjeni dejavniki, relativno omejen izvozni potencial
slovenskega gospodarstva, dosežena raven integriranja relevantnih
regionalnih skupin in dosedanje ekonomsko sodelovanje Slovenije
z njimi ne govorijo v prid možnostim, da bi lahko Slovenija občutneje
povečala sodelovanje z neevropskimi integracijskimi skupinami pač
pa bolj s posameznimi državami, ki so lahko tudi članice teh skupin.
V primeru, da se bo regionalizacija v svetu nadaljevala in poglabljala,

ngjV^I
Ogromno povečanje slovenskega Izvoza v 1992. letu gre v k(Janj6
meri na račun vključitve poslov oplemenitenja In proda) v ne
Jugoslovanske republike (predvsem na Hrvaško) v Izračun izvoz ■
Z0 ^
" Negativna nominalna (tekoči USD) stopnja rasti slovenskega
i*v°^ ^v
1993. letu je posledica: (I) precejšnjega padca Izvoza na Hrva
®»
no
0
padca ITL, ki je imel za posledico zmanjšanje Izvoza v Italijo izra drUglh
USD; (lil) apreclacljl USD, sa| je večina slovenskega Izvoza v
valutah, predvsem DEM.
10
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azen 1992. leta slovenska blagovna menjava s tujino v
^'desetih letih beleži stalen negativen saldo, ki se povečuje po
petnih stopnjah rasti od izvoza (v 1994. letu 13.9% nasproti
%in v 1995. letu 144.7% nasproti 21.4%). Deficit je skoncentriran
k*6'0 majhno število držav, predvsem na Italijo in Avstrijo,'2
srima sledijo Madžarska, Francija in Češka. Če je deficit stalnica
sin trgovinskih odnosov z Avstrijo'3 v dobršni meri kot posledica
°za proizvodov tretjih držav skozi oziroma s posredovanjem
s ri e v
' i Slovenijo - pa je v primeru Italije povezan v prvi vrsti z
'ko depreciacijo ITL v 1993. letu in kasneje, ki je destimulirala
0z
in stimulirala uvoz iz Italije. V primeru Madžarske in Češke je
9ativen saldo posledica dejstva, da sta ti dve državi kot
I aviteljici primarnih proizvodov in poproizvodov delno kompenzirali
9ubo
dobaviteljev iz nekdanje Jugoslavije.14

sodelovanje izrazito skoncentrirano, v primeru Nemčije na Bavarsko,
pri Italiji in Avstriji pa na sosednje regije Furlanijo - Julijsko krajino
ter Koroško in Štajersko - medtem ko so ti odnosi z ostalimi članicami
EU nekje "povprečni". Poleg omenjenih štirih držav so med tistimi
zunanjetrgovinskimi partnericami Slovenije, ki so v 1995. letu imele
1% ali večji delež v slovenskem blagovnem izvozu, od članic EU le
še Velika Britanija in Nizozemska (na 8. in 12. mestu.med
najpomembnejšimi slovenskimi izvoznimi trgi), torej skupaj šest.
Kar osem takih držav (Hrvaška, Rusija, ZDA, Makedonija, Češka,
BiH, Madžarska in Poljska) pa niso članice EU.
K
Naslednja kategorija držav, ki je posebej pomembna za slovensko
strategijo ekonomskih odnosov s tujino, so sosednje države - Italija,
Hrvaška, Avstrija in Madžarska - saj je bližina eden ključnih
dejavnikov ekonomskega sodelovanja, še posebej v primeru
Slovenije z velikim številom manjših podjetij, za katere je ta dejavnik
pomembnejši kot za velika podjetja. Čeprav je verjetno glavni
dejavnik intenzivnih slovensko-hrvaških ekonomskih odnosov
nekdanje življenje v skupni državi, pa je nedvomno tudi bližina
prispevala k temu, da so se ti odnosi, v sicer manjši meri, ohranili
tudi po razpadu Jugoslavije. V primeru Italije in Avstrije pa je za
intenzivne ekonomske odnose s Slovenijo verjetno pomembnejši
dejavnik sosedstva (bližine), kot pa njunega članstva v EU.

°venija je v svojih ekonomskih odnosih s tujino izrazito
r
°Psko usmerjena. 1995. leta je na Evropo odpadlo kar 92,3%
. ^ slovenskega izvoza in 88,6% vsega uvoza.15 V tem okviru
uicionalno dominira EU (67,2% vsega slovenskega blagovnega
, 0Za 'n 68,9% vsega blagovnega uvoza v 1995. letu, približno tri
rane celotne slovenske menjave storitev s tujino in praktično
e
NTl v Sloveniji16). Pomen EU kot zunanjeekonomske partnerice
ovenije se je v devetdesetih letih še dodatno povečal, prvič zaradi
e
usmeritve slovenskih podjetij z nekdanjega jugoslovanskega na
9 tU in drugih ob priključitvi Avstrije EU. Delež blagovne menjave
venije z EU je danes večji kot pri celi vrsti držav članic.

Na sosednje države je 1995. leta odpadlo 33,0% slovenskega
blagovnega izvoza in 35,6% uvoza, pri čemer Madžarska daleč
zaostaja zaostalimi tremi državami; Avstrija, Italija in Hrvaška (zaradi
udeležbe v Jedrski elektrarni Krško) pa so tudi med petimi
najpomembnejšimi tujimi investitorji v Sloveniji. Pomen teh držav
za slovenske ekonomske odnose s tujino se je po razpadu
Jugoslavije povečal, ne le zaradi izpada nekdanjega jugoslovanskega
trga, temveč tudi zato ker je med nekdanjimi jugoslovanskimi
republikami Slovenija ohranila absolutno daleč največji obseg
menjave prav s sosednjo Hrvaško.

g®ndar Pa je pravzaprav napačno govoriti o koncentraciji slovenskih
°nomskih odnosov s tujino na EU, saj gre dejansko za
I ncen'racijo v prvi vrsti na Nemčijo (30,2% slovenskega blagovnega
33 7o3 'n ^,2°/o uvoza v 1995. letu; 45,0% vsega izvoza v EU in
■'% vsega uvoza iz nje) in potem še na Italijo, Francijo in Avstrijo.
a ,e
štiri države skupaj je 1995. leta odpadlo nič manj kot 59,5%
v
Elr?3 slovenske9a blagovnega izvoza (oziroma 88,5% izvoza v
uvoza
tr ht>a'n specifično
(oziroma 84,7%
uvoza
EU)17velika
. Tudi tuvečina
pa je
obravnavati
Francijo,
pri izkateri
=9ovne menjave odpade na posle, ki so povezani z avtomobilsko
austrijo, predvsem z Revozom. Torej, Slovenija ima zares
snzivno razvite ekonomske odnose predvsem z Nemčijo, Italijo
Ostrijo - čeprav je tudi znotraj teh držav slovensko gospodarsko

Pomen ostalih republik nekdanje Jugoslavije, ki so v
osemdesetih letih za Slovenijo predstavljale precej pomembnejši
trg kot tedanja tujina18, za slovenske ekonomske odnose s tujino se
je iz znanih razlogov drastično zmanjšal in je 1995. leta predstavljal

11

1988. leta je slovensko gospodarstvo 24 % svojih prodaj plasiralo v
drugih republikah tedanje Jugoslavije in 15,9 % v izvoz.

le,a e b de,ic
Ski
" in "Avstrijo
blagovne
menjave
s tujinoUSD.
476 milijonov
USD,
^ Pen deficit' z Italijo
pa kar
718 milijonov
V prvih desetih
secih 1995. leta pa je na omenjeni državi odpadlo 76,5 celotnega
"eficita

^Vstop Avstrije v EU je slovenskim podjetjem izboljšal pogoje nastopanja
p avs,r'jsk0m trgu. zato se je slovenski Izvoz v Avstrijo v 1995. letu
Vel 'Kamu
u9' k°''povećanju
P°ve^al odblagovne
slovenskega
uvozostal
iz Avstrije,
deficit pa je kljub
menjave
nespremenjen.
^ac|žarska ie kot dobavitelj kmetijskih proizvodov nadomestila
DreCe)5nji meri
' pri na
Ceiračun
>kl pa avtomobilov.
gre poleg polproizvodov
uvoz v
Škoda se je popovečan
Izpadu Zastave
iž|p
sdno uspešno vrinila v nižji cenovni razred slovenskega
"omobllskega trga.
14. državami, ki so imele 1995. leta več kot 1 % delež v slovenskem
°Zu. |e le ena neevropska država, ZDA.
"Z
Hrvaške, kjer pa gre predvsem za podedovane projekte Iz
n ''ismo
an
ie Jugoslavije (predvsem Jedrske elektrarna Krško).
prvih pet najpomembnejših zunanjih trgov Slovenije v 1995. letu
I6 poleg omenjenih štirih držav EU uvrstila še Hrvaška In sicer na
mesto.
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c/ Ob nižji rasti izvoza v nekatere države EU in hitrejši rasti izv#*
v države CEFTA in nekdanje Jugoslavije lahko pričakuje"10
določeno zmanjšanje deleža EU in povečanja deleža Preclvl?,
držav nekdanje Jugoslavije, v manjši meri pa tudi držav CEH«
Rusije in ZDA v slovenskem izvozu.

le 14,3% vsega slovenskega blagovnega izvoza in 7,1% uvoza, pri
čemer je imela levji delež blagovna menjava s Hrvaško. Vendar pa
je bolj ali manj očitno, da smo spodnjo točko že dosegli, saj so
stopnje rasti slovenskega izvoza v države nekdanje Jugoslavije
kot skupino od leta 1994 naprej pozitivne. Tako Hrvaška in
Makedonija kot BiH so bile v 1995. letu med tistimi 14 državami, ki
so imele 1% ali večji delež v slovenskem blagovnem izvozu.

Pri vsem tem je ključno naslednje. Slovenski izvoz za večino našjj
najvažnejših zunanjeekonomskih partnerfc predstavlja margina1'®
ali vsaj precej majhno kategorijo. Zato je okvir, ki ga slovensW
izvoznikom predstavljajo bodoče stopnje rasti uvoza teh drž*j
oziroma konjukturna gibanja v teh državah, manj tesen. Z drug11"
besedami, Slovenija lahko poveča izvoz v neko državo *
(precej) več, kot pa bo ta država povečala svoj uvoz v cel" ■
Dogajanja v slovenskem izvozu po letu 1991, ko je slovenski izvo
v praktično vse pomembnejše države partnerice porasel precej D011
kot njihov uvoz v celoti, to potrjujejo.

Države članice CEFTA so v letu 1993 (pred uveljavitvijo bilateralnih
sporazumov) predstavljale 4,3 % slovenskega izvoznega trga blaga.
Kljub precej hitri rasti izvoza v te države v 1994. in 1995. letu (18,0
% in 31,2%) se njihov delež v slovenskem blagovnem izvozu ni*
bistveno povečal (na 4,5% v 1994. in na 4,9% v 1995. letu), povečal
pa seje njihov delež v slovenskem uvozu (s 5,1% v 1993. na 6,7%
v 1995. letu). Nasploh je za slovensko blagovno menjavo s temi
državami značilna precej hitrejša rast uvoza kot izvoza. To gre v
prvi vrsti na račun Madžarske in Češke, ki sta, kot že rečeno, delno
kompenzirali izgubo dobaviteljev te nekdanje Jugoslavije.

Ker je Slovenija evropska država in ker se trgovina vedno od#
predvsem s sosedi oziroma bližnjimi državami, bodo dane
najpomembnejše zunanjeekonomske partnerice Slovenije
ostale tudi v prihodnje. Države EU (Nemčija, Italija, Franflja>
Avstrija, Velika Britanija, Nizozemska) bodo kot skupina ne gle
na verjetno počasnejšo rast njihovega uvoza ohranile dominan«1
mesto v slovenskih ekonomskih odnosih s tujino, saj so vse alte
native tem trgom (tako kvantitativno kot kvalitativno, v smislu dajani
impulza slovenskemu razvoju) objektivno pa tudi zaradi podpis
AS zelo omejene. Delež EU pa se bo kljub absolutnemu povečan)
obsega menjave in ostalega sodelovanja najverjetneje zmanjšal-

ZDA in Rusija sta edini med 14 najpomembnejšimi slovenskimi
izvoznimi trgi, ki ne spadata v nobeno izmed gornjih skupin držav.
Očitno je velikost teh trgov sicer v skromnem obsegu pa vendarle
premagala osredotočenost slovenskega gospodarstva na
sodelovanje z bližnjimi evropskimi državami.
V.2. BODOČI TRENDI
V svetovnem gospodarstvu naj bi se nadaljevala gospodarska rast
iz prejšnjih let in kljub predvideni umiritvi proti loncu devetdesetih
let bodo rezultati ob kortou tisočletja ugodnejši od tistih v razdobju
1994-95. Povprečna gospodarska rast do leta 2.000 bo okoli 3,3%,
rast svetovne trgovine pa 6,2% letno. Gospodarska rast v državah
EU bo nižja (2,6% povprečno letno), vendar pa bo uvoz, kar je za
Slovenijo pomembnejše, rasel hitreje, po 7% letno. Rast uvoza držav
CEFTA bo še nekoliko višja, okoli 7,4% povprečno letno. V državah
OECD bo uvoz predvidoma rasel po 6,9% letni stopnji, v državah v
razvoju pa hitreje.

•Sosednje države bodo ostale.druga najpomembnejša skupjn®
držav, njihov pomen za slovenske ekonomske odnose s tuji
pa se bo verjetno povečal. Razlogi, ki govore temu v prid, s
naslednji: (i) dobra institucionalna podlaga sodelovanja (EU v P1^®
Italije in Avstrije in CEFTA v primeru Madžarske), (ii) hitrei6
napovedana rast uvoza v Italiji in delno Avstriji kot v ostalih g'avn
slovenskih partnericah v EU; (iii) konec vojne ter začetek obno
na Hrvaškem in (iv) ne nazadnje slovenska podjetja bodo (tudi zara
vse večjega števila majhnih in srednjih podjetij) ostala naklonje
delovanju v bližnjih in znanih okoljih. Sosedstvo oziroma bližina
še posebej pomemben atribut pri povečevanju menjave nekatef
storitev (predvsem turizma in transporta).

Ocenjuje se, da bodo med državami, ki so najvažnejše
zunanjeekonomske partnerice Slovenije, stopnje rasti uvoza najvišje
v državah CEFTA in v Rusiji, katerim sledijo Italija in ZDA, nižje pa
bodo stopnje rasti v ostalih državah EU, ki spadajo med
pomembnejše slovenske izvozne trge, to je v Avstriji, Nemčiji,
Franciji, Nizozemski in Veliki Britaniji (glej tabelo 2 v prilogi 1 in
prilogo 3). Ne glede na omejeno zanesljivost napovedovanja stopenj
rasti uvoza po posameznih državah ocenjujemo, da bo bodoča gibanja
na glavnih slovenskih izvoznih trgih označevalo troje:

Pomen trgov držav nekdanje Jugoslavije (tako na strani prodajj<0'
na strani nabav) za slovensko gospodarstvo nikoli več ne bo toliks
in takšen, kot je bil pred razpadom Jugoslavije. Dolgoročno gleda
gre za majhne trge, ki bodo zmerno rasli. Omejitveni dejav
slovenskega izvoza v te države bo predvsem njihovo povpraševanj ^
Vendar pa se ocenjuje, da bodo, zaradi konca vojne v BiH in
Hrvaškem ter ukinitvefsankcij proti ZR Jugoslaviji, v prihodn)
nekaj letih trgi držav nekdanje Jugoslavije najhitreje raS .
segmenti slovenskega izvoza, kar bo privedlo do povečanja dele
teh držav v slovenskem izvozu in uvozu. V razdobju 1995-2000
bi se slovenski izvoz na trge držav nekdanje Jugoslavije pove
za skoraj dvakrat, kar pomeni letno rast finalnega povpraševanja
Sloveniji za 6-7 %, uvoz pa za dvainpolkrat. Prvo je pomemb
impulz tempu slovenske gospodarske rasti, ki se s Pos,o^k0
izčrpavanjem kapacitetne rasti verjetno umirja, drugo pa 'a

a/Med najvažnejšimi slovenskimi izvoznimi trgi bo uvoz rasel
najpočasneje v štirih državah EU: Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji
in Nizozemski, ki skupaj absorbirajo kar 42,6% (1995) vsega
slovenskega izvoza. Pri tem je seveda ključna Nemčija s 30,2%.
b/ Hitro rast uvoza bodo imele države CEFTA in nekdanja
Jugoslavija, ki zaenkrat niso najvažnejši slovenski izvozni trgi,
ima pa Slovenija na teh trgih dobre možnosti, zaradi institucionalnih
(CEFTA) ali zgodovinskih razlogov (države nekdanje Jugoslavije)"*

"Zgodovinski razlogi deluje|o v primeru ponovnega slovenskega nastopa
na jugoslovanskem Irgu tako pospeševalno (dolgoletna prisotnost na
teh trgih, poznavanje razmer Itd.) kot zaviralno (nerešeni problemi in
zamere itd.), vendar ocenjujemo, da bo pospeševalni vidik močnejši.
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P^ede do izboljšanja mednarodne Konkurenčnosti slovenske
' .°2ne ponudbe s pomočjo nižjih cen inputov kupljenih na trgih
i 'zav nekdanje Jugoslavije. Po letu 1997 naj bi se dinamika menjave
slovenski trgovinski presežki z državami nekdanje Jugoslavije
°6li Postopno zmanjševati. Največji porast zunanjetrgovinske
snjave se predvideva z ZR Jugoslavijo in BiH - tudi zaradi praktično
c
elne štartne osnove - določen tudi s Hrvaško, najmanjši pa z
Makedonijo.

povečeval pomen trgov držav nekdanje Jugoslavije, deloma
pa tudi CEFTA in držav nekdanje Sovjetske zveze, pomen EFTA
in ZDA bo ostal približno na enaki ravni, nekoliko pa naj bi se zmanjšal
relativni pomen trgov EU, držav v razvoju in neevropskih članih
OECD. To ne pomeni, da se bo menjava z EU zmanjševala, temveč
da se bo povečevala počasneje kot z večino ostalih skupin držav.
Poleg objektivnih dogajanj v posameznih skupinah držav in državah
(različen tempo rasti proizvodnje in uvoza) bo stopnja teh sprememb
odvisna od uspešnosti prizadevanj slovenske politike ekonomskih
odnosov s tujino (sklepanja in priprave sporazumov o prosti trgovini
in drugih sporazumov z nekaterimi državami) ter (ne)fleksibilnosti
slovenskih podjetij glede nastopanja na novih trgih in koriščenja
možnosti, ki jih bo dajala diagonalna komulacija porekla blaga.

Slovenije je odvisno, v kolikšni meri bo izkoristila navedene
p encialne možnosti vrnitve na trge držav nekdanje Jugoslavije,
redvsem sosednje države in svetovne gospodarske velesile so
6 Ze
spustile v boj za te trge, Slovenija pa zamuja. Obnovo
d elovanja s Hrvaško in predvsem ZR Jugoslavijo bodo
r
ernenjevala politična nesoglasja in nerešena vprašanja iz nekdanje
9oslavije (meje, premoženje, zapuščinski problemi), kar pa ne
j! roeni, da podjetja ne bodo poskušala intenzivirati sodelovanja,
onose z Makedonijo bo pospešila vzpostavitev cone svobodne
Sovine. Sodelovanje z BiH pa bo precej odvisno tudi od obsega
le pomoči, ki bo prišla v državo20. Pričakujemo lahko, da bodo
kdanje jugoslovanske republike pri vključevanju v svetovni
,r
°rna evropski trg ubrale podobna pota kot Slovenija, to je
P°skušale se bodo včlaniti v CEFTA in doseči AS z EU. V tem
JMJledu bo Sloveniji njeno članstvo v CEFTA vsekakor dajalo
ločene prednosti.

V.3. OSNOVNE STRATEŠKE USMERITVE IN
AKTIVNOSTI ZA NJIHOVO REALIZACIJO
V.3.1. OSNOVNE STRATEŠKE USMERITVE
Čeprav je konjuktura v glavnih zunanjeekonomskih partnericah
Slovenije važna determinanta rasti slovenskega izvoza, marginalnost
Slovenije kot trgovinske partnerice teh držav zmanjšuje gornjo
povezanost in daje - s hitrejšim, na bodočih primerjalnih prednostih
temelječem razvoju Slovenije - možnost, da se slovenski izvoz na
te trge povečuje hitreje od napovedanih stopenj rasti uvoza teh držav.
Slovenska strategija sodelovanja s posameznimi državami naj
temelji na naslednjih izhodiščih, in njim ustreznih osnovnih strateških
usmeritvah:
' *• t
al Osnovni cilj slovenske SEOT in politike je okrepiti položaj
slovenskega gospodarstva v EU, povrniti del jugoslovanskih
trgov, bistveno povečati prisotnost na trgih ZDA in CEFT A ter
si segmentirano (s posameznimi proizvodi) odpreti trge
Japonske in najdinamičnejših novoindustrializiranih držav v
razvoju.

Tr

9 CEFTA se bo v prihodnje zaradi dinamičnega razvoja držav
anic in z vključevanjem novih držav (na primer, Ukrajina, Bolgarija,
°rnunija. Baltske države, možno tudi Hrvaška) širil hitreje od
9a EU in srednjeročno (ne pa dolgoročno) postajal vse
Pomembnejši,
vendar pa trg CEFTA za Slovenijo nikakor ni
®rr|ativa trgu EU. V določenem smislu CEFTA predstavlja
j ojrio (ne pa tudi kvantitativno) dobro alternativo trgom nekdanje
u
9oslavije. Sodelovanje Slovenije z državami CEFTA bo v prihodnje
J*9'° paraščalo 21 (še posebej z Madžarsko zaradi njenega
^sedskega položaja), vendar pomen CEFTA do konca tega tisočletja
lektivno ne more preseči 7-8 % deleža v slovenski
Unanjetrgovinski menjavi (1995. leta 5,8 %), tudi zato ker se bodo
genska podjetja v prihodnje spet bolj usmerila na bolj znane trge
kdanje
Jugoslavije in ker bo prihajalo do omejevanj zaradi
v
enske zaščitne kmetijske politike.

b/ Slovenija je evropska država, zato so in bodo njene
najpomembnejše trgovinske partnerice evropske države, v prvi
vrsti države EU. S sodelovanjem z njimi si slovensko gospodarstvo
zagotavlja tudi ustrezen razvojni impulz. Ta opredelitev je tesno
povezana z našim dolgoročnim ciljem vključevanja v EU.

|a večino ostalih držav - z izjemo ZDA in Rusije in v manjši meri
^°e,
Kanade, Japonske, in morda katere od novoindustrializiranih
av
v razvoju - velja, da ne srednjeročno ne dolgoročno ne bodo
,'Ustavljale pomembnejših slovenskih gospodarskih partneric
JPredvsem
zaradi porpena ekonomij obsega v izvozu na velike trge,
J6r ar
so slovenska podjetja v povprečju v bistveno slabšem položaju,
* adi transportnih stroškov). Pomen teh držav v slovenskih
i °nornskih odnosih s tujino se lahko poveča le z boljšo
I o^iranostjo o teh trgih, v primeru prekomorskih držav pa tudi z
Imanjem pogojev ladijskega prevoza.

c/ Uspešno, odprto, izvozno usmerjeno gospodarstvo išče trge in
inpute povsod po svetu, zato ima ne glede na svojo evropsko pozicijo
slovensko gospodarstvo v ekonomskem sodelovanju s tujino
globalno orientacijo. Ta krepi tudi slovensko pozicijo v Evropi.
Na proizvodni, izvozni strani so ekonomski odnosi s tujino bolj
regionalno opredeljeni (dejavnik bližine), na uvozni in tehnološki pa
bolj globalno.
d/ Slovenija bo v prihodnje stremela za diverzifikacijo svojih
ekonomskih odnosov s tujino. Pri tem je osnovno izhodišče, da
je glavni problem premajhen izvoz nasploh ne pa prevelika izvozna

^"larno gledano srednjeročne prognoze slovenskih ekonomskih
n
°sov s tujino (ob predpostavki fiksnih cen) kažejo, da se bo

Predvidena sredstva so 8-10 milijard USD; od tega je EU obljubila
^liardi USD, sklad muslimanskih držav pa je že zbral 2,8 milijard
Paradi nizke štartne osnove obsega sodelovanja ter zaradi
"arničnega razvoja in širjenja držav članic.
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EU, to je v Grčiji, Portugalski in Španiji. Pri razširitvi sodelovanj8
drugimi regijami v Nemčiji, Avstriji in Italiji pa tudi Franciji bi
svojo vlogo odigralo medregionalno sodelovanje, ki ga podpiral
EU.

usmerjenost na določene države. Zato se bo diverzifikacija dogajala
ob absolutnem večanju sodelovanja z obstoječimi najpomembnejšimi
partnerji, vendar ob hitrejši rasti menjave s potencialno pomembnimi
državami (ob upoštevanju problema stroškov in oddaljenosti ter
problema deževalnega tveganja). Te so predvsem države nekdanje
Jugoslavije, države CEFTA in države nekdanje Sovjetske zveze,
ZDA, segmentirano pa tudi Japonska in hitro rastoče
novoindustrializirane države v razvoju in plačilno visoko sposobne
izvoznice nafte.

Ker sta kar dve od sosednjih držav članici EU in ker je Madžars^
pridružena članica EU, je tudi z vidika slovenskih odnosov
sosednjimi državami ključnega pomena institucionalni ol<vl
sodelovanja z EU. Med sosednjimi državami je največ prostora z
povečanje sodelovanja pri Hrvaški (zaradi nekdanjega mno9°
intenzivnejšega sodelovanja) in Madžarski, ki je med sosednji"11
državami zaenkrat daleč najmanj pomembna slovenska partnerica;
Intenziviranje sodelovanja s Hrvaško zahteva, da se ekonom5
odnosi rešijo bremena političnih težav in da čim prej sklene^0
sporazume o svobodni trgovini, zaščiti investicij in statusu lastnine
pravnih oseb. Medregijsko sodelovanje je še ena neizkoriščen
možnost za intenziviranje ekonomskega sodelovanja s sosednji1!1
državami, še posebej v luči dejstva, da je EU, katere članici sta
Avstrija in Italija, Madžarska pa ima AS, posebej naklonjenai
specifično podpira čezmejno sodelovanje obmejnih regij.

e/ Ob absolutnem povečanja medsebojnega ekonomskega
sodelovanja Slovenije in EU se bo delež EU zmanjševal. Zelo
visoko koncentracijo slovenskega ekonomskega sodelovanja v
okviru EU na Nemčijo, Italijo, Francijo in Avstrijo je treba poskušati
relativizirati z intenzifikacijo odnosov z ostalimi državami EU. Pri
Nemčiji preseči omejenost sodelovanja le na Bavarsko, pri Italiji
le na Furlanijo-Julijsko krajino, pri Avstriji na Štajersko in
Koroško ter pri Franciji na avtomobilsko industrijo.
f/ Slovenija mora zaradi ekonomskih kot tudi zaradi političnih
razlogov intenzivirati ekonomsko sodelovanje z ZDA. Še danes
je svetovno merilo izvozne uspešnosti posameznih držav njihov
uspeh na trgu ZDA. Pomen povečanega sodelovanja z ZDA,
Japonsko in najpropulzivnejšimi novoindustrializiranimi
državami v razvoju pa ni le v njihovih trgih, temveč tudi v tem, (i)
da s tem izkoriščamo dinamiko najhitreje rastočih držav, (ii) da smo
za njih lahko ena od odskočnih desk v Evropi (AS z EU, članstvo v
CEFTA, poznavanje trga držav nekdanje Jugoslavije in (iii) da so te
države lahko pomemben vir tehnologije in drugih inputov, ki so
pomembni za krepitev slovenskih nacionalnih konkurenčnih prednosti
(tehnološko učenje); sodelovanje z njimi je pomembno z vidika
razvojnih impulzov slovenskemu gospodarstvu.

Slovensko gospodarstvo v svojih ekonomskih odnosih s tujino nima
prave alternativne sodelovanju z EU tako glede moči tega trga, kot
glede njegove zahtevnosti in s tem razvojnih impulzov za slovensko
gospodarstvo. Zato je primarna naloga slovenske politike
ekonomskih odnosov s tujino polnopravno članstvo v EU.

Pri sosednjih državah mora ekonomska politika vzpodbuditi še zlasjj
izvoz storitev. Razvoj ekonomskega sodelovanja s sosedi boo®
pomembno determinirala dogajanja na področju prometa, kjer I
slovenska pozicija bistveno drugačna v primeru Madžarske kot P8
v primeru Hrvaške (in ostalih držav nekdanje Jugoslavije). Zara
omejevanja prometa preko Avstrije vodi preko Madžarske nas®
praktično edina pot v vzhodno Evropo. Zato moramo biti z MadžarsK
na področju prometa bolj liberalni in kooperativni. Pri Hrvaški in dru9
državah nekdanje Jugoslavije so njihove potrebe za prevoz pr®K
Slovenije precej večje kot pa so naše potrebe za prevoz preko nji ■
Zato je lahko naša prometna politika do teh držav bolj restriktivna
Z ukinitvijo sankcij proti ZR Jugoslaviji se bo ozko grlo na meji
Madžarsko razširilo, zato pa se bo pojavilo morda še o°
problematično ozko grlo na meji s Hrvaško. T emu je potrebno taWI
prilagoditi infrastrukturo na meji s Hrvaško. Zaradi omejevan)
prometa s tovornjaki v Avstriji je treba izboljšati (predvsem cenovn
in časovno) prevoz z odprtnimi vlaki. Pospešiti je potrebno gradn)
cestne in železniške povezave z Madžarsko ter s tem izvoz storit®
preko koprske luke, kateri sicer lahko reška luka (pri nekaterih vrsta
blaga) odvzame pomemben delež prometa. V obmejnih obrnoc)'
(in ob najpomembnejših cestnih povezavah) je po zgledu ltai'1
ekonomsko smiselna gradnja diskontov z blagom, ki je glede c®
in kvalitete konkurenčnejše od blaga iz sosednje države. Igralniškeg
turizma kot pomembnega vira deviznih zaslužkov ni srrl0];r.,
omejevati, prav tako ne nasprotovati načrtovanemu tržaškemu °
shore" centru. Slovenija naj raje razmišlja o tem, kako izk , r
potencialne možnosti za razširitev sodelovanja, ki jih daje tak cen
in o možnih komplementarnih aktivnostih v Kopru. Pri nastopaj
sosednjih državah bi slovenska podjetja lahko v večji meri izkoris ^
potencialne možnosti, ki jih daje nastopanje skupaj z ali p
v lasti pripadnikov slovenske narodne skupnosti. To je tudi skla'o
z zahtevo, da je treba pomoč slovenski manjšini v sosednjih držav
usmeriti v krepitev njene gospodarske baze.

Zaradi visoke koncentracije slovenskega sodelovanja z EU na
Nemčijo, Italijo, Francijo in Avstrijo in znotraj teh držav na bližnje/
sosednje regije In pri Franciji na avtomobilsko industrijo mora
slovenska ekonomska politika izkoristiti omejene vzvode (na primer
kreditno - zavarovalna podpora Slovenske izvozne družbe in
informacijsko - promocijska podpora Urada za gospodarsko
promocijo In tuje investicije pa tudi Gospodarske zbornice Slovenije)
za vzpostavitev intenzivnejšega ekonomskega sodelovanja tudi z
drugimi državami EU In predvsem tudi z drugimi regijami znotraj
Nemčije, Avstrije In Italije. Med drugimi državami EU Ima Slovenija
najboljše možnosti v relativno manj razvitih južnoevropsklh državah

Nobenega dvoma ni, da ima slovensko gospodarstvo želj® 'J
ambicije, da povrne del trgov nekdanje Jugoslavije. Pri tem
možnosti, niti pričakovanja, niti želje ne segajo po nekdanjem
sodelovanja. Očitno pa je, da bo do določenega sodelovanja Prl ^
ne glede na politične probleme. Naše Izhodišče pri tem naj bo. ^
morata biti trgovina in ekonomsko sodelovanje nasploh ločen0
reševanja ostalih vprašanj in nesporazumov med država
naslednicami nekdanje Jugoslavije. V skladu s tem je na'?L
slovenske vlade, da podjetjem pri navezovanju ekonomskih st*
s partnerji iz držav nekdanje Jugoslavije pomaga, jim poskuša oiai
nastop na teh trgih in v okviru možnosti zmanjšati rlziko sodelovanj

g/ Pri nastopu na bolj oddaljenih trgih (na primer ZDA, Rusija,
novoindustrializirane države v razvoju) bodo posebej pomembne
izhodne investicije in druge netrgovinske oblike sodelovanja.
h/ V okviru ekonomskega sodelovanja s posameznimi državami
mora imeti večji poudarek sodelovanja in diverzifikacija
sodelovanja s posameznimi regijami v okviru držav. To velja za
vse države EU, ki zelo poudarja regionalno sodelovanje, še posebej
pa za večje države, katerih trgov Slovenija ne more v celoti pokrivati.
V Rusiji je smiselno vzpostaviti sodelovanje s surovinsko bogatimi
republikami, v ZDA pa sploh celoten prodor osredotočiti na
posamezne države.
V.3.2. ELEMENTI IN UKREPI POLITIKE
EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO
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" tem je vzpostavitev normalnih rednih ekonomskih odnosov in
kov med samostojnimi državami, po možnosti v obliki
Pr°stotrgovinskih
sporazumov, največ, kar je v danih razmerah
. Se'no. Najboljša in najbrž edina rešitev za Slovenijo je
9°varjanje z vsako državo nekdanje Jugoslavije posebej (razen
W nasledstvenih vprašanjih). To omogoča vsebinsko in časovno
. ®rzificiran institucionalni okvir medsebojnih odnosov, pri čemer
z fl°Venski interes takojšnja oživitev prostotrgovinskega sporazuma
Makedonijo, čimprejšnja sklenitev spozuma o prosti trgovini s
/Vaško, z BiH pa sklenitev asimetričnega sporazuma o prosti
9°vini. p0 p0iitjčnj normalizaciji odnosov z ZR Jugoslavijo je naš
eres
sporazum o prosti trgovini.

Med državami, ki ne spadajo v zgornje skupine so pomembne ZDA
in Rusija, zanimive pa še države EFTA, Japonska, nekatere
novindustrializirane države v razvoju in plačilno visoko
sposobne izvoznice nafte. Z izjemo držav EFTA je ena ključnih
nalog Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije22 in
Slovenske izvozne družbe, da pomagata podjetjem pri vstopu na
nove trge. Izvozna družba in Urad morata izoblikovati kreditno/
zavarovalno in informacijsko osnovo, ki bo te trge približala
slovenskim podjetjem. To bo povečalo fleksibilnost v poslovnem
odločanju slovenskih podjetij. Razen ZDA kot največjega trga na
svetu, se zdijo prav visokorazvite države EFTA najbolj "zanemarjen"
partner, predvsem zaradi (enostranskih) ugodnosti, ki jih Slovenija
uživa po podpisu prostotrgovinskega sporazuma s to skupino držav.
V državah EFTA mora Slovenija predvsem povečati promocijsko
aktivnost (specializirane razstave in prireditve, turistična
predstavitev). Prepoznavnost Slovenije na teh trgih je lažja, zato
so selektivne promocije učinkovitejše kot drugje.

tkTk retno Pa se ie potrebno z BiH hitro dogovoriti o sodelovanju v
pn investicijskih projektih, ki jih bodo financirale muslimanske
J*ave in mednarodne finančne organizacije. Ena od prioritet bo
gradnja, kjer imajo slovenska gradbena in montažerska
^ !etja zadosti prostih kapacitet in referenc. Smiselno bi bilo
Sanizirati bilateralno konferenco o obnovi BiH in ponovno aktivirati
ogovor o dobavi električne energije iz BiH. Obnavljanje odnosov z
, ^goslavijo bo težavno. Nevarnost je, da bodo nekatere
9°slovanske banke (povezane osebe iz seznama upnikov po NFA
j0razumu) vlagale tožbe proti Sloveniji, ali pa poskušale plačati
ovenski
izvoz z nelegalnimi terjatvami. Ministrstvo za ekonomske
n
°se in razvoj, Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za
' nce in Banka Slovenije naj čimprej ustrezno informirajo slovenska
P°ajetja o teh nevarnostih. V poslovanju z ZR Jugoslavijo
Odlagamo pripravljenost, a tudi zadržanost in postopnost, pri čemer
I Politika in vlada odločno podpirata iniciative gospodarstva. Ne
.dnje pa bi Slovenija morala poskušati tuje investitorje prepričati,
I ,rge ostalih držav nekdanje Jugoslavije pokrivajo iz Slovenije,
'roma naj v Sloveniji vzpostavljajo regionalne centrale za področje
kdanje Jugoslavije. Slovenija se mora poskušati bolj ambiciozno
^ javiti
kot regionalni trgovinski in finančni center. V tem smislu
b|
lo poleg zagotovitve ustreznega institucionalnega okvira,
s
P°rtnih in telekomunikacijskih povezav morda dobro razmisliti
Q
lri|
ciiranju projekta poslovnega in proizvodnega kompleksa blizu
/vaške meje. Tu bi pomembno vlogo moral odigrati Urad za
s
P°darsko promocijo in tuje investicije.

Slovensko sodelovanje z neevropskimi članicami OECD je omejeno
predvsem zaradi velikih stroškov transporta, majhnih količin blaga
in predvsem prvega v povezavi z drugim. Strategija slovenskega
nastopanja v teh državah (predvsem v ZDA, pa tudi v Rusiji) mora
temeljiti na (finalnih) proizvodih višjega cenovnega razreda23 na
koncentraciji sodelovanja s posameznimi regioni v okviru velikih
držav kot so ZDA in Rusija, na pospeševanju prodaje preko
ustanavljanja podjetij in strateškega povezovanja z domačimi
partnerji, na specializirani promociji (tako glede ponudbe proizvodov,
kot regionalno v okviru posamezne države), na iskanju investitorjev
iz teh držav v Slovenijo, kar bi razbilo sedanjo praktično popolno
koncentracijo neposrednih tujih investicij v Sloveniji na vsega nekaj
držav. V preteklosti se je na teh trgih kot zelo uspešno pokazalo
sodelovanje in skupno nastopanje slovenskih podjetij (predvsem v
ZDA in Rusiji). V primeru čezmorskih držav je treba razmišljati tudi
o lajšanju pogojev pomorskega prometa, kar nekatere države počno.
Japonska in novoindustrializirane države v razvoju bodo zaradi svoje
prodornosti in hitrega razvoja za nas še dolgo predvsem uvozni trg.
Možnosti Slovenije v izvozu so predvsem v koprski luki in skupnih
projektih v srednji Evropi. Med državami v razvoju ostajajo zanimive
predvsem bližnje arabske države, dodatno tudi zaradi njihove bodoče
vloge v obnovi BiH. Slovenska vlada bi se morala'z njimi začeti
dogovarjati o sodelovanju pri obnovi BiH.

j0le9 'rgov držav nekdanje Jugoslavije so prav trgi držav CEFTA
■ katerih delež v slovenskem izvozu se lahko v prihodnje najbolj
v
®ča. To še toliko bolj, ker lahko računamo, da se bo trg CEFTA
Prihodnje širil zaradi vstopanja novih članic. Interes Slovenije je,
® Podpira vključevanje novih držav (Baltiške države, Romunija,
r°'garija in druge) v CEFTA. S tem se bo sicer večal pritisk na
J18 naših kmetijskih proizvodov, vendar ekonomska politika
Pjgoročno
ne more in ne sme reševati problemov kmetijstva na
Cu
n zaviranja razvoja ekonomskih odnosov Slovenije s tujino tako
® Področju blagovne menjave kot na področju storitev. S
ididatkami za članstvo v CEFTA naj Slovenija začne oziroma
I^Peši bilateralne dogovore o svobodni trgovini. Slovenskim
°znikom, ki jim je sicer po poznavanju bližji trg EU in nekdanje
. Soslavije kot pa držav CEFTA, je treba predvsem informacijsko
(lwformativni
'i,e trsestanki,
9e oziroma
prednosti
prostotrgovinskih
sporazumovs
celostne
predstavitve
pogojev poslovanja
'■'"TA v publikacijah, organizacija sejmov itd.) ter konkretno
y?1a9ati tako pri izvozu kot pri ustanavljanju podjetij v teh državah,
sliko nalog lahko opravita Gospodarska zbornica Slovenije in
"vsem Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije.

Slovenska podjetja, ki so prisotna na trgih najpomembnejših
zunanjeekonomskih partneric Slovenije, so izpostavila vrsto
predlogov irr ukrepov slovenske ekonomske politike in promocije,
ki veljajo za vse ali večino od analiziranih držav. Nanašajo se
predvsem na naslednja področja:
a/ Pospešitev sklepanja različnih meddržavnih sporazumov in
pridobivanja različnih dovoljenj. Gre predvsem za (i) sporazume
o prosti trgovini z državami bodočimi članicami CEFTA in državami
nekdanje Jugoslavije; (ii) pospešitev sklepanja sporazuma o
vzajemni zaščiti investicij in izogibanju dvojnemu obdavčenju; (iii)
povečanje števila delovnih in prometnih dovoljenj z Avstrijo, Italijo
in Madžarsko.
b/ Mreža predstavništev v tujini. Ekonomski vidik naj dobi
dominantno vlogo v kadrovanju in delovanju slovenskih konzularnodiplomatskih predstavništev v tujini. To je možno uresničiti le v
sodelovanju vlade in Gospodarske zbornice. Ločena gospodarska

22

Seveda če se bo vzpostavil kot "one-stop" agencija in se ne bo omejeval
le na splošne promocijske dejavnosti.

23

Izkušnje kažejo, da bi tu slovenska podjetja lahko imela več uspeha
kot v primeru cenenih proizvodov, kjer zaradi predvsem azijske
konkurence nimamo možnosti. Proizvodi višjega cenovnega razreda
tudi lažje prenesejo transportne stroške.
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Tako kot se razlikujejo pogajanja držav za sklenitev EvropsMS®
sporazuma o asocialciji (European Agreement) od pogajani5i
vključitev v Evropsko unijo (Accession Agreement), tako ^
razlikujejo tudi priprave na ta pogajanja. Evropski sporazum1
asociaciji zahtevajo od kandidatk le izpolnitev nekaterih posamez"
določil, ki izhajajo iz načel Evropske unije v Rimski pogodbi, medt®
ko sporazum o vključitvi zahteva dosledno upoštevanje vseh na<<
te pogodbe kot tudi celoten "acquis communataire" s tem v zvez*
vključno z določili Maastrichtskega sporazuma in zahtevami p°
monetarni uniji.

predstavništva so potrebna zares le v najpomembnejših državah.
c/ Čeprav podjetja menijo, da bi bilo skupno (konzorcialno)
nastopanje zainteresiranih podjetij najboljši način organiziranega
skupnega nastopanja slovenskega gospodarstva v tujini, je le tega
v praksi zelo malo. Država bi morala to skupno nastopanje podpirati
vsaj s tem, da svoje relevantne institucije in mreže v tujini postavi
v funkcijo takega skupnega nastopanja, da torej omogoči podjetjem
uporabljati svojo "infrastrukturo".
d/ Povezati vladne službe odgovorne za ekonomsko
sodelovanje s tujino in poglobiti, predvsem pa povezati različne
domače vire informacij o tujih trgih in slovenski ponudbi
(vključno razpoložljivi blagovni fondi, delovna sila in cena, poslovni
prostori, odvetniške in poslovne storitve, zakonodaja). Koordinacijo
z vidika informacijskih in drugih potreb slovenskih podjetij in tujih
investitorjev naj vrši Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije. Pri tem naj se osredotoča na pomembne izvozne projekte
in na nove trge.

Ključno vlogo pri pripravi in izvedbi projekta vključevanja Slove"'!®
v Evropsko unijo ima in bo imela javna uprava, ki se mora za
nalogo ustrezno organizirati in usposobiti, saj pogajanja in prilagaj®"'
zahtevajo visoko stopnjo strokovnosti.
3. Osnovna shema organiziranosti javne uprave za izvedb"
projekta vključevanja Slovenije v Evropsko unijo je že dogovorj®^
V ministrstvih so se že začeli oblikovati oz. krepiti oddelki, kiOT
sistematično ter v večjem obsegu spremljajo aktivnosti, ki potekaj
v EU ter se aktivno vključujejo v priprave Slovenije za prilagajali
tem procesom. Prav tako že deluje medresorski odbor, v kater®^
so predstavniki vseh ministrstev (vključno z nekaterimi ura"''
službami Vlade), ki v določeni meri zagotavljajo medministrs
sodelovanje. Odbor vodi oz. njegovo delo koordinira Urad
evropske zadeve v okviru Ministrstva za zunanje zadeve. V okv
Vlade je že začela delovati tudi ministrska koordinacija z
vprašanje približevanja Slovenije Evropski uniji. Delovanj
medresorskega odbora je tako povezano z Uradom za evrops
zadeve kot tudi z ministrsko koordinacijo, za katero pripel
predloge in dileme in od nje prejema usmeritve za svoje delo.

e/ Zagotoviti kvaliteto in stalnost kadrov v vladi in Gospodarski
zbornici na področju ekonomskih odnosov s tujino.
f/ Promocija:
- Promocija naj bo geografsko (po državah in po regijah znotraj
držav) in predmetno selektivna in specializirana. Promocije
primanjkuje predvsem v ZDA, Franciji in Rusiji; vse informacije, ki
se distribuirajo v Franciji in Italiji morajo biti v teh dveh jezikih. S
specializiranimi predstavitvami ali poslovnimi konferencami lahko
razširimo sedaj ozek krog kupcev v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Italiji.
- Pri promociji upoštevati, da imajo večje možnosti v izvozu (z
delno izjemo Francije in Italije) končni potrošni proizvodi. Cilj
promocije je povečati ceno in ne le obsega izvoza, zato moramo
promovirati blagovno znamko.

Projekt približevanja - vključevanja Slovenije v EU je tako pomem^
in zahteven, da je potrebno razmisliti o ustanovitvi posebnes
ministrstva ali imenovati ministra brez listnice (enako kot deM®
ministra za zakonodajo ali lokalno samoupravo), ki bo vodil pripra
za vstop Slovenije v EU. Nadaljevati je potrebno z izgrajevani0
mehanizmov delovanja ministrske koordinacije in medresorski
odbora, katerih srečanja morajo postati redna. Nadaljevati je potre"""
tudi s krepitvijo oz. sistematičnim popolnjevanjem služb P
ministrstvih, ki spremljajo aktivnosti v EU oz. pripravljajo ukreP^
predpise in aktivnosti, ki so v tej zvezi potrebne v Sloveniji. Doseda F
resorsko razdelitev poslov je potrebno prilagoditi razdelitvi pošlo ^
državah EU, zlasti med komisijami Evropske skupnosti. Tako D
okviru projektov kot podskupine medresorskega odbora del0''
posebne delovne skupine, ki bi obravnavale sklope vprašani t
npr. kmetijstvo in ribištvo, prilagajanje zakonodaje in vključevan)
programe skupnosti, trgovina, industrija, ECSC izdelki in za
potrošnikov; ekonomska vprašanja; človekovi potenciali; raziska ■
tehnološki razvoj in socialna politika; promet in prekoevrop
povezave; okolje in regionalni razvoj; sodelovanje in carin ^
vprašanja, statistika, droge in pranje denarja; finančne ston^®. ■
ustanavljanje), ki bi se lahko neposredno povezovale z us,r0?nme
komisijami EU Zagotoviti je potrebno učinkovite mehaniz
koordinacije, ki bodo omogočali sistematično vodenje celovit 9
projekta vključevanja.

g/Okrepiti medregijsko sodelovanje (ne samo obmejnih pokrajin);
tudi z vključevanjem v programe STAN in Crossborder Interreg.
h/ Izvoz storitev v Avstrijo, Madžarsko, Nemčijo, Češko in Rusijo
lahko povečamo predvsem z razvojem prometne infrastrukture
in luke Koper ter manj s turizmom in gradbeništvom.
Ekonomska politika in zakonodaja naj ne ovirata, temveč
vzpodbujata izhodne neposredne tuje investicije, saj to postaja
pomemben način pokrivanja tujih trgov in vzdrževanja stikov s
tehnološkimi in potrošnimi trendi.
VI. PRIPRAVLJENI V EVROPSKO UNIJO
1. Približevanje Republike Slovenije Evropski uniji, tako v okviru
asociacijskega sporazuma, kot tudi priprav na članstvo v njej,
zahteva celovit pristop. Gre za zahtevno nalogo, ki se jo je potrebno
lotiti projektno. Projekt je trajnejše narave, njegov cilj pa je
polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji.
Ob pripravah na vstop v Evropsko unijo je koristno uporabiti izkušnje
držav, ki so se zadnje vključile vanjo. Posebej so zanimive
avstrijske in finska izkušnje, kjer sta bila izdelana celovita sistema
priprav vseh subjektov za (pred)pristopno strategijo vstopa v EU.

4. Tudi v Parlamentu bi bilo potrebno oblikovati ustrezno telo
komisijo, ki bi skrbela za usklajenost ukrepov in predpisov, w
sprejema Državni zbor, z ureditvijo v EU.

2. Strategija vključevanja v Evropsko unijo je pomemben del
priprav. Vsebovati mora jasno opredeljene cilje, potrebne sistemske,
predvsem zakonske spremembe in ustrezne ukrepe ekonomske
politike, ki bodo vodili v stabilno, notranje in zunanje uravnoteženo
gospodarstvo. Strategija mora vsebovati jasno določene in
uresničljive izvedbene roke. Strategija mora biti kar v največji možni
meri usklajena z iniciativo Evropske unije o pripravi srednjeročne
(pred)pristopne strategije, ki jo bo, izhajajoč iz razpoložljivih
dokumentov EU, potrebno pripraviti še v letu 1996.
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5. V projekt vključevanja v Evropsko unijo bi bilo potrebno, P°'®jj
javne uprave, vključiti tudi obe univerzi ter druge znanstvene
raziskovalne institucije. Njihovo organiziranje je sicer predvi"
v okviru širše zasnovanega odbora, a zaenkrat še ni zažitf ^
Angažiranje strokovnjakov iz znanstveno - raziskovalne sfer®
bilo nujno ne le v analitičnem, ampak tudi v povsem operativn
smislu, kot imenovanje uradnih predstavnikov Slovenije na
J
s katerimi se v svojem strokovnem delu ukvarjajo in jih obvlao
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JJovo, tako raziskovalno kot operativno, angažiranje bi moralo
™ trajnejše narave, usmerjeno k uresničitvi zastavljenega cilja.

Postopek indeksiranja bo potrebno, v večji meri kot doslej,
nadomestiti s financiranjem konkretno opredeljenih nalog, povezanih
tudi in predvsem z vlogo posameznih delov javne uprave v postopku
vključevanja v EU in kasneje v njenem delovanju.

Sklede na to, da je pred nami obdobje intenzivnih priprav na
v
se mora tako
ons
javna uprava kot tudi ostali deli
jj° Podarstva ustrezno usposobiti; pridobiti osnovna znanja o
tropskih integracijah, pridobiti znanja o procesu odločanja v EU in
°2nih vplivih na to, pridobiti specifične pogajalske sposobnosti,
ganiti se z načini pridobivanja informacij v oz. iz EU ter jih
r|
stno uporabiti itd. Vse to bo zahtevalo dobro organiziran in voden
Postopek izobraževanja.

8. Javnost mora biti pravočasno seznanjena z vsemi aktivnostmi,
ki potekajo na vseh ravneh. Zato je potrebno posebno pozornost
nameniti njenemu obveščanju preko vseh vrst medijev (TV, radio,
časopisi, javne razprave, predstavitve ipd.) Potrebno jo je obveščati
o posebnostih evropskega povezovanja ter o pozitivnih in negativnih
posledicah za Slovenijo v obdobju njenega vključevanja in po sami
vključitvi. Tako bodo hkrati tudi zagotovljeni pogoji za odgovorno
referendumsko odločanje državljanov Slovenije o vključevanju
naše države v Evropsko unijo.
.

^ 'zvršitev projekta ne bo mogoča brez ustreznega prestruUr|
ranja proračunske porabe, ki bo upoštevala spremenjeno
°9° in naloge ministrstev, posameznih uradov in služb yiade.
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MAKROEKONOMSKI OKVIR EKONOMSKIH
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1.

OKVIRI RAZVOJA SVETOVNEGA GOSPODARSTVA

2.

OKVIRI RAZVOJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

TABELA 2: NAPOVEDI RAZVOJA GLAVNIH GOSPODARSKIH
PARTNERK SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1996-2000
TABELA 3: PROIZVODNA STRUKTURA BRUTO DOMAČEGA
PROIZVODA

SCENARIJI DOLGOROČNEGA
GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE DO LETA
2005
BLAGOVNI TOKOVI S TUJINO
STORITVENI TOKOVI S TUJINO
KAPITALSKI IN FINANČNI TOKOVI S TUJINO
REGIONALNA STRUKTURA BLAGOVNIH TOKOV

TABELA 4: KONČNA PORABA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA
TABELA5: PROJEKCIJE BLAGOVNIHTOKOV STUJINO
TABELA 6: PROJEKCIJE STORITVENIH TOKOV S TUJINO
TABELA 7: PROJEKCIJA KAPITALSKIH IN FINANČNIH TOK0v
STUJINO

TABELA 1: KRATKOROČNE IN SREDNJEROČNE NAPOVEDI
RAZVOJA MEDNARODNEGA EKONOMSKEGA
OKOLJA

TABELA 8: REGIONALNA USMERJENOST IZVOZA BLAGA

in v svetovni gospodarski prostor integriranim gospodarstvompomeni, da bodo dolgoročni trendi v razvoju svetovne ekonornij
položaj posameznih regij v njih, odločilno vplivali na mozn
uresničevanja slovenske strategije ekonomskih odnosov s tuji

1. OKVIRI RAZVOJA SVETOVNEGA
GOSPODARSTVA
Slovenija se kot majhna evropska država lahko razvija le z odprtim

To

Tabela 1: Kratkoročne in srednjeročne napovedi razvoja mednarodnega ekonomskega okolja1
SVET
Gospodarska rast
Rast zaposlenosti
Stopnja
nezaposlenosti
Inflacija
Rast plač
Rast trgovine
Rast izvoza
Rast uvoza
Dolgoroč. obresti
Kratkoroč. obresti
Proračunski
primanjkljaj
Rast domačega
povpraševanja

1996
2.8%

1996-1999
3.3%

(dO 2004 4%)
6.5%
7.7%

6.2%
do 2004 6%
6.4%

OECD
leto 1996
1996-1999
2.1%
2.6%

EU
1996
2.1%

1996-1999
2.6%

CEFTA.
1996 1996-_1-§§
5.0%

0.9%
7.8%

1.0%
7.5%

0.7%
12.7%

0.8%
12.1%

2.1%
1.3%

2.2%

2.9%
2%

2.7%
2.9%

13.8%

4.8%
5.2%
11.8%
10.3%

6.6%
6.9%
10.1%
8.7%

3.5%
4.2%
12%
10.1%

6.4%
7.0
10.3%
8.7%

8.0%
9.5%

11.1%

do 2%
2.6%

nad 2.6%

2.2%

2.9%2

1) podatki pomenijo povprečje v letih 1996-1999
2) podatki pomenijo povprečje v letih 1995-1999 z izjemo Grčije in Portugalske
l9g5;
Viri: Conference on Medium Term Economic Assesment, Helsinki, junij 1995; European Commission Forecasts for Eastern Europe, Bruselj,
a(0a
Global Economic Prospets and the Developing Countrles. The World Bank, VVashington, september 1995, IMF World Economic Outlook, Was ' naj,
oktober 1995; OECD Economic Outlook, Pariz, december 1995; Project Link World Outlook, New York, marec 1996; WIIW Research Reports,
marec 1996.
' Razpoložljive srednjeročne napovedi so predstavljene v tabeli kot
aritmetična sredina razpoložljivih napovedi Inštitutov in mednarodnih
organizacij, v primeru svetovnih gospodarskih regij pa kot ponderirane
napovedi za posamezne države
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svetovnem gospodarstvu naj bi se nadaljevala gospodarska
prejšnjih let in kljub predvideni umiritvi proti koncu
Petdesetih let, bodo rezultati ob koncu stoletja ugodnejši od
Prženih v obdobju 1994-1995. V razvitih državah bo stopnja rasti
ia kot v državah v razvoju, vendar bodo razlike naraščale zaradi
edno velikih razlik v izhodiščni ravni bruto družbenega proizvoda
Prebivalca. Medvalutna razmerja se bodo predvidoma gibala v
W'rih: USD/DEM=1.50 v letu 1996 do 1,46 v letu 1999 in YEN/
"J 00,46 v letu 1996 do 92,78 v letu 1999, cena nafte naj bi letno
ar
aščala
P°1 -4 % (do leta 2004 po 1.3 %), cene nenaftnih surovin
pa
Po 0.7 % (do leta 2004 po 1.1 %).

gospodarska rast EU je v letu 1996 nekoliko višja kot za Japonsko
in Severno Ameriko, v naslednjih letih pa naj bi zaostala za rastjo
obeh svetovnih velesil, zaradi česar se pričakuje precej višja stopnja
brezposelnosti, a bolj stabilna gospodarske razmere (višja stopnja
notranjega in zunanjega ravnotežja). Pozornost ekonomske politike
naj bi bila usmerjena v približevanje konvergenčnim kriterijem
Maastrichta. Zlasti gre za potrebno krčenje javnofinančnih
primanjkljajev in restriktivno fiskalno politiko. Monetarna politika v
državah, katerih valute so v minulem obdobju devalvirale do nemške
marke, naj bi bila restriktivna in z rastočimi obrestmi, v državah, ki
so to razmerje ohranile, pa nekoliko bolj blaga.

^povedana gospodarska rast za države članice OECD je
°'9oročno stabilna, vendar nekoliko nižja od svetovnih povprečij,
dežele v razvoju je v razdobju 1996 - 1999 napovedana
s
Podarska aktivnost nad svetovnim povprečjem. Zlasti hitra
g ®Podarska rast je predvidena za Južno in Vzhodno Azijo, in sicer
•e «letno, počasnejša pa za Afriko (3%) ter Srednji vzhod in Evropo.
ativna zadolženost dežel v razvoju naj bi se v povpečju nadalje
tanjšala.

Za skupino držav CEFTA je predvideno nadaljnje oživljanje
gospodarske aktivnosti in za skoraj 2 odstotni točki višja letna
gospodarska rast kot v povprečju v zahodni Evropi, na podlagi česar
lahko sklepamo, da bo v prihodnosti vendarle prišlo do postopnega
približevanja teh držav razvitemu svetu. Napovedi inflacije in
nezaposlenosti so še vedno na precej visoki ravni, v večini držav
pa naj bi se ohranil tudi zunanjetrgovinski deficit.

st ,z

đ

Najvažnejše ekonomske partnerke Slovenije so Nemčija, Italija,
Francija, Hrvaška in Avstrija. Z njimi Slovenija realizira okoli 2/3
celotne blagovne menjave. Napovedi njihovih glavnih
makroekonomskih kazalcev so precej izenačene.

'°nien Evropske Unije za Slovenijo je zelo velik, saj je z vključitvijo
novih članic v EU slovenski izvoz v te države porasel iz 60 %
a
70% celotnega izvoza, pri čemer pa izvoz blaga in storitev
"stavlja več kot polovico slovenskega BDP. Napovedana

Tabela 2: Napovedi razvoja glavnih gospodarskih partnerk Slovenije za obdobje 1996-1999

Rast BDP
Inflacija
Brezposelnost
Obresti-kratkoročne
Obresti-dolqorofine
Rast izvoza
Rast uvoza

NEMČIJA
2.8%
1.9%
11.4%
4.8%
6.3%
4.1% 1)
4.4% 1)

ITALIJA
2.3%
4.3%
10.8%
8.8%
10.6% 1)
6.2% 1)
6.1% 1)

FRANCIJA VEL. BRIT.
2.3%
2.2%
2.9%
2.2%
10.4%
2.1 mio
5.4%
5.8%
6.9%
7.9%
4.2% 1)
2.9%
4.2% 1)
3.3%

HRVAŠKA
6.1%
3.4%
.15.5%
13.9%
11.0%
5.4%
4.9%

AVSTRIJA
1.8%
2.3%
7.7%
7.9%
6.6%
5.7% 1)
4.7% 1)

' podatki pomenijo povprečje v obdobju 1996-1997
£°ECD
Economic Outlook, Pariz, december 1995; Project Link World Outlook, New York, marec 1996; London Bisiiness School, London, marflc 1996;
lv
srsity of Hamburg, Hamburg, marec 1996; Prometeia, Bologna, marec 1996; Institute for Advanced Studies, Dunaj, marec 1996; Strategija
s
° Podarskega razvoja Slovenije, Ljubljana, 1995

a
*vojne variante Evropske unije so bile ovrednotene s QUEST
gyde'6m Evropske komisije. Izdelani so bili štirje scenariji razvoja
j. do leta 2000. Povprečna letna stopnja gospodarske rasti do leta
°0 naj bi se gibala v razponu od 2,0 do 3,6%. EU lahko po
Ugodnejšem
scenariju računa na znižanje stopnje brezposelnosti
Se
danjih 10,4% na 4,5%, ob neugodnih gospodarskih gibanjih pa
se lahko zgodilo, da bi stopnja brezposelnosti do leta 2000 celo
Por
aslanal22%.
|/
oivergenčni scenarij Evropske Unije gradi na predpostavki
. Pešne proračunske in cenovne stabilizacije, skladno z
aastrichtskimi
kriteriji (po letu 2000 se računa s proračunskim
e
sežkom, že od leta 1996 dalje pa z znižanjem ravni inflacije na
jno raven 2,5 %). Te cilje naj bi EU dosegala z zadrževanjem rasti
. nih Plač na zaposlenega za eno odstotno točko pod rastjo
[j ^uktivnosti dela. Plače bi lahko v letu 1996 realno porasle le za
' /o. kasneje pa največ za 0,5 % povprečno letno. To bi se ugodno
i ^ilo v višjih profitnih stopnjah ter pozitivno vplivalo na oživljanje
®sticij in izvozno konkurenčnost. Povečal bi se izvoz, podprt z

rastjo kapacitet, produktivnosti in cenovna konkurenčnost. V plačilni
bilanci bi se odprl prostor za zmerni presežek na ravni okoli 0,7 %
BDP. Z znižanjem cene dela bi le-to postalo atraktivnejši produkcijski
faktor, kar bi ugodno vplivalo na povečanje zaposlenosti.
Predpostavlja se preobrazba sedanjih togih trgov delovne sile in
novo solidarnost med socialnimi partnerji ter novo delitev dela med
sedanjimi zaposlenimi in nezaposlenimi (skrajševanje delovnega
časa ipd.). Konvergenčni razvojni scenarij je podprt z novimi
evropskimi investicijskimi skladi in dodatnimi krediti Evropske
investicijske banke, ki naj bi bili usmerjeni v javne in infrastrukturne
investicije ter v projekte majhnih in srednje velikih podjetij. Z
dodatnimi sredstvi naj bi tudi pospešili raziskave in razvoj visokih
tehnologij ter intenzivirali poklicno izobraževanje. V najugodnejšem
scenariju je eksplicitno vgrajena predpostavka ugodnega
mednarodnega ekonomskega okolja. EU računa na uspeh
Clintonovega plana v ZDA in na mednarodno koordinacijo
ekonomskih politik posameznih držav EU. Uvozno povpraševanje
najpomembnejših zunanje-trgovinskih partnerjev EU naj bi se v
povprečju povečevalo po okoli 6,5% letno.
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izkoriščanja številnih priložnosti v našem gospodarskem okor
Tradicionalni dejavniki gospodarskega razvoja (delo, kapital, narav"3
bogastva) bodo v njihovi kvantitativni dimenziji hitro izgubljali na
pomenu. Vse bolj pomembna bo kvalifikacijska struktura1"
usposobljenost razpoložljive delovne sile, da absorbira znanje'
mednarodni tehnološki napredek, ki naj bi se, brez vsakih omeji'®'''
širil v vse dele sveta. Pogoj bi bila uspešna izvedba 1
uresničevanje nekaterih ključnih ekonomskih reform in polit1"'

Nekonvergenčni razvojni scenarij Evropske unije ne rešuje
praktično nobenega od sedanjih velikih problemov EU. Stopnja
brezposelnosti bi se do leta 2000 povečala, deficit javnega sektorja
bi ostal na sedanji ravni (okoli 5%), prav tako povprečna letna stopnja
inflacije (okoli 3,5%), delež investicij v BDP (19,5%) in povprečna
letna stopnja rasti produktivnost dela (1,7%). Stopnja gospodarske
rasti bi bila nestabilna in nizka (okoli 2% povprečno letno). Izsiljena
bi bila rast realnih plač na zaposlenega na nekoliko višji ravni od
produktivnosti dela.

. dokončanje davčne reforme (uvedba davka na dodano vrednost
VAT, uvedba premoženjskih davkov, izvedba projekta davčne službe
in davčnega nadzora, uvedba ekoloških davkov),
^
. reforma sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja 1
naj bi omogočila dolgoročno zdržno raven javnega financiranja teg3
sistema ter bistveno znižanje prispevnih stopenj in s ter11
razbremenitev stroška dela oziroma izboljšanje mednarodn®
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (predvsem delovn
intenzivnih podjetij),
. dokončanje projekta lastninjenja podjetij, ki bo, preko koncentracij
kapitala, privedel do ekonomsko učinkovite lastniške strukture 1
gospodarstvu ter do oblikovanja novih dobičkonosnih investicijsk
projektov in uspešnih izvoznih programov,
. privatizacije državne lastnine, ki mora zagotoviti umik države i
gospodarstva in zožitev njenih funkcij na naloge, ki jih opravlja država
v razvitih tržnih gospodarskih sistemih,
. dokončanje sanacije bančnega sistema ter razvoja finančnega trg®ki mora zagotoviti neoviran in cenovno konkurenčen pretok kapi®
od varčevalcev k investitorjem,
. ob siceršni postopni liberalizaciji cen, odprava cenovnih disparitet
to je prilagoditev cen okolju v katerega vstopamo (Evropski uniji) Pirl
tistih proizvodih, kjer cene neposredno ali posredno oblikuje
nadzoruje Vlada Republike Slovenije.
. dokončanje reforme državne uprave in lokalne samouprave in
. učinkovite ekonomske politike, ki bo obvladovala osnovna delitven3
razmerja v primarni in končni delitvi BDP.

Poleg omenjenih razvojnih scenarijev Evropske unije smo pri
pripravi scenarijev razvoja slovenskega gospodarstva proučili
in upoštevali še predpostavke norveškega dolgoročnega plana
(Norvvegian Long-Term Programme s projekcijami osnovnih
makroekonomskih agregatov do leta 2030), dolgoročnega razvojnega
scenarija Centralnega planskega biroja Nizozemske (A Long-Term
Scenario Study of the World Economy 1990-2015) ter različnih študij,
predstavljenih na vsakoletnih konferencah evropskih vladnih
inštitutov o srednjeročnih gospodarskih perspektivah posameznih
držav.
2. OKVIRI RAZVOJA SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA
2.1. SCENARIJI DOLGOROČNEGA
GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE DO
LETA 2005
Scenariji temeljijo na obnovljenih bilančnih projekcijah
gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2000, predstavljenih v
dokumentu Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS).
Zaradi potrebe po prikazu željenih strukturnih sprememb in razvojnih
usmeritev na področju ekonomskih odnosov s tujino je dodatno
vključeno obdobje 2000 do 2005.

Scenarij počasne in nestabilne gospodarske rasti slovenskega
gospodarstva - Scenarij MINUS (-) predpostavlja neugodn®
mednarodno ekonomsko okolje z vsemi negativnimi vplivi na P0'0^
majhne slovenske ekonomije. Nadaljevanje gospodarsk
nestabilnosti v naši neposredni soseščini, upočasnjen tempo re
form v Vzhodni Evropi, recesija v razvitem svetu in posledicn
naraščajoči protekcionizem bi od Slovenije vsekakor zahtevali 8
bolj dosledno stabilizacijsko ekonomsko politiko in drugačne način
njenega strukturnega prilagajanja. Dinamika domačih refor^11'
makroekonomske stabilizacije, podjetniškega prestrukturiranja
oživljanja gospodarske rasti bi se bistveno upočasnila. Vendar p
tudi ta varianta predpostavlja aktivno razvojno politiko prilagajaj
danim razmeram, ki bo zasledovala iste splošne družbene in
ekonomske cilje.

Scenarij PLUS (+) predpostavlja ugodno mednarodno ekonomsko
okolje, ki bo dopuščalo in stimuliralo hitro vključevanje Slovenije v
evropske integracije in tudi sicer vzpodbudno vplivalo na domačo
gospodarsko aktivnost, uspešno prilagajanje ekonomskega sistema
in podjetniško prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. Po tej
razvojni varianti bi Slovenija v drugi polovici devetdesetih let opravila
potrebne strukturne reforme in prilagoditve ekonomskega sistema
ter izpolnila konvergenčne kriterije Evropske unije. Ta razvojna
varianta pomeni, da bi Slovenija vstopila v Evropsko unijo pripravljena
kot enakopravni ekonomski partner. Vključitev v EU po letu 2000 bi
tako pomenila nove priložnosti, nov gospodarski zagon ter omogočila
nadaljnjo hitro gospodarsko rast in razvojno dohitevanje najbolj
razvitih evropskih držav. Po letu 2000 bi bil v novem, evropskem
ekonomskem okolju gospodarski razvoj male slovenske ekonomije
predvsem odvisen od njene prilagodljivosti ter uspešnosti
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GIBANJE BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA
REALNE STOPNJE RASTI
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^'Bodaltov: Statistični urad RS. ocene ZMAR
°t rezultat izvajanja navedenih in drugih reform oziroma politik
l bi se povečal delež dohodkov, ki ostanejo v podjetjih in so
arn
enjeni za tehnološko prenovo in razvoj. Na makroekonomski
Vr|
i bi to pozitivno vplivalo na oživljanje investicij in izvozno
Hkurenčnost
gospodarstva. Povečal bi se izvoz, podprt z rastjo
a
Pacitet, produktivnosti in konkurenčnosti. Plačilna bilanca in
Vnof
inančni račun bi bila izravnana. Z zadrževanjem cene dela v
V'fih produktivnosti, bi le-to postalo atraktivnejši produkcijski
Ktor, povečala pa bi se tudi zaposlenost. Omenjena gibanja bi bila
°aatno podprta z novimi državnimi investicijskimi programi, ki naj
'b|li usmerjeni v izobraževanje, tehnološki razvoj, raziskovalno in
°jno dejavnost ter v gospodarsko infrastrukturo in sanacijo okolja.

do leta 2005 ujela takratno raven razvitosti Irske in dosegla okoli 70
% takratne ravni razvitosti najbolj razvitih malih evropskih držav.
Vendar pa doseganje tega cilja zahteva okoli 6% povprečno letno
gospodarsko rast v obdobju do leta 2005 in okoli 75% realno
povečanje sedanjega obsega bruto domačega proizvoda. To pomeni,
da bi, ob predvidenem povečanju števila zaposlenih, tudi globalna
produktivnost dela morala porasti za nekaj manj kot 60%. Dimenzije
našega zaostajanja za Evropo v dinamičnih pogojih, ko se tudi Evropa
hitro razvija, so precejšnje, cilj njenega dohitevanja pa zelo zahteven
in dosegljiv le v pogojih prostega dostopa do sodobne tehnologije,
kapitala in svetovnih trgov. Struktura slovenskega gospodarstva
leta 2005 bo morala biti precej drugačna od sedanje. Povečanje
obsega proizvodnje sicer ne bi bilo skladno z okoljevarstvenimi
zahtevami. Slovenija ni obremenjena z velikim deležem kmetijstva
v BDP kot so npr. države Južne Evrope (Španija, Grčija, Francija)
in bi zato po svojih strukturnih značilnostih lahko postala podobna
malim evropskim državam z visokim deležem storitvenih dejavnosti
(npr. Luxemburg, Avstrija). Po predvidevanjih mnogih študij naj bi
po letu 2000 prav te najmanjše evropske države, ki niso
obremenjene s kmetijstvom in močnim primarnim sektorjem
(ekologija, infrastruktura ipd.), postale vozlišča gospodarskih in
komunikacijskih tokov. Hitro rast bi jim zagotavljalo naraščanje
sektorjev storitev v katerih naj bi ustvarile kar tri četrtine dodane
vrednosti. Nakazana usmeritev ne pomeni izrivanja tradicionalnih
sektorjev industrije in gradbeništva. V Scenariju (+) naj bi se delež
industrije v Sloveniji zmanjševal postopoma, ob realni rasti
predelovalne industrije in skladno s prestrukturiranjem in rastjo
produktivnosti v industriji ter predvsem v smislu večanja deleža
storitev, ki so vezane na industrijsko predelavo (marketinga, designa,
finančnih storitev ipd.).

a

®6nerator rasti investicij bi bilo naraščajoče domače varčevanje,
£®dvsem
akumulacija podjetniškega sektorja. Aktivna industrijska
'ehnološka politika bi bili usmerjeni v vzpodbujanje opredmetenja
Jinološkega napredka in prenosa znanja v proizvodnjo. Naštete
tivnosti naj bi omogočile v predelovalni industriji razvoj novih
M Oizvodov z visokim deležem dodane vrednosti in zagotovitev novih
<isč, v ekonomiji kot celoti pa postopen prehod v storitveno
onomijo (dvig deieža storitev v BDP na raven preko 60%) ter
Or
macijsko družbo.
ovenija bi po Scenariju (+) z letom 2000 vstopila v Evropsko
'lo brez velikih notranjih šokov in pripravljena, to je kot
akopraven in konkurenčen gospodarski partner. Razširitev tržišča
Pomenila dodatni razvojni impulz. Omogočila bi ohranitev visokih
°Penj gospodarske rasti iz druge polovice devetdesetih let in hitro
p0ra^čanje ekonomske moči ter življenjskega standarda prebivalstva.
^pni moči bruto domačega proizvoda na prebivalca bi Slovenija
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Tabela 3: Proizvoda struktura bruto domačega proizvoda

SCENARUM
DODANAVREDNOST
Kmetiistvo in qozdarstvo
Industrija in aradbeništvo
Storitve
-tržne
- državne in neprofitne
SCENARIJ(-)
DODANA VREDNOST
Kmetiistvo in qozdarstvo
Industrija in qradbeništvo
Storitve
-tržne
- državne in neprofitne

1994

1995

Struktura v %
2000

2005

100.0
5.0
39.0
56.0
41.1
14.9

100.0
4.9
38.9
56.2
42.0
14.2

100.0
4.3
38.2
57.5
45.2
12.3

100.0
3.8
34.7
61.5
48.5
13.0

5.7
3.0
5.3
6.2
7.4
2.6

6.0
3.0
4.0
7.4
7.5
7.1

5.8
2.9
4.6
6.7
7.3
4.8

100.0
5.0
39.0
56.0
41.1
14.9

100.0
4.9
38.9
56.2
42.0
14.2

100.0
4.8
37.9
57.3
44.2
13.1

100.0
4.5
35.5
60.0
46.8
13.2

2.9
2.5
2.3
3.3
3.9
1.2

3.0
1.5
1.6
3.9
4.1
3.1

2.9
2.0
2.0
3.6
4.0

pov.letne st.rasti
1996-2000
2001-2005

1996-2005^

■
—

Vir: Ocene ZMAR, december 1995.

posameznih gospodarskih področjih, kasneje pa, tudi o
predpostavki uspešne prekvalifikacije sedanjih brezposlenih,
absolutnim pomanjkanjem delovne sile. Tudi z upoštevanje^1
povedanega koeficienta rodnosti s sedanjih 1.31 na okoli 1™
letnega selitvenega prirasta okoli 1000 oseb in zmanjšane stopni®
brezposelnosti s sedanjih bi se zaposlenost v Sloveniji laM
povečevala le do leta 2000, ko bi dosegla raven iz začetka le
1991. Po tem letu bo zaposlenost stagnirala. Večji selitveni priras
od upoštevanega ne bi bil skladen s ciljem ohranjanja nacional"
identitete. Očitno je torej, da visoka gospodarska rast, ki bi izvira
iz ekstenzivnega razvoja, v Sloveniji dolgoročno ni zdržna.

Delež industrije v širšem smislu, ki vključuje tudi gradbeništvo,
rudarstvo ter oskrbo z električno energijo, plinom in vodo, naj bi se
do leta 2005 ustalil na okoli 35% BDP, kmetijstvo bi upadlo v deležu
s sedanjih 4,9% na okoli 3,8% BDP, storitvene dejavnosti pa bi do
leta 2005 presegle 61% BDP (v letu 1995 56,2% BDP).
Kmetijstvo bi, ob danih naravnih možnostih pridelave, v naslednjih
desetletjih povečalo predvsem ekološko sprejemljivo rastlinsko
proizvodnjo, medtem ko se bi v živinoreji proizvodnja nekoliko
zmanjševala. To naj bi spodbujala tudi država s povečanimi
subvencijami v prioritetna področja kmetijstva.

Tudi Scenarij (-) računa s pozitivno gospodarsko rastjo do leta
2000, vendar nestabilno in na bistveno nižji ravni (2,' °
povprečno letno). Tudi v primeru, da bi Sloveniji v letu 2000 v okvir
uresničevanja Scenarija (-) uspel vstop v Evropsko unijo bi bili ucin
takšne integracije na njen gospodarski razvoj vse prej kot arn
pozitivni. Nepripravljena in strukturno neprilagojena bi ob vključi
doživela šok, ki bi v naslednjih letih lahko izničil pozitivne učin
gospodarskega integriranja. S spretno politiko prilagajanja, iskan)
tržnih niš in izkoriščanja prednosti majhne ekonomije bi Slovenij
po letu 2000 lahko dosegala okoli 3% povprečno letno gospodars
rast, ki bi ji zagotovila 30-odstotno povečanje njene sedanj
gospodarske moči do leta 2005. Njeno prestrukturiranje v sme
večjega deleža storitev bi bilo manj intenzivno. Tudi
prestrukturiranje pa bi bilo, glede na sedanje stanje, precejšnje, s J
bi tudi zahtevalo 15% povečanje globalne produktivnosti dela i
zmanjšanje števila delovnih mest v industriji.

Predvidena rast storitev je za 0,9 odstotne točke nad rastjo BDP.
Medtem ko naj se državni del storitev ne bi bistveno povečeval, pa
bi tržne storitve naraščale zelo hitro. Poleg turizma, prometa in
trgovine, pa tudi tržnih storitev zdravstva in šolstva, bi največji
razmah doživele finančne storitve, kjer Slovenije še močno zaostaja
za razvitim sosednjimi državami. Naraščal bi tudi delež tistih
storitev, ki so namenjene vzdrževanju obstoječega nacionalnega
bogastva (npr. na stanovanjskem področju, na področju varstva
naravne in kulturne dediščine, na širšem področju ekologije ipd.).
Za Slovenijo tovrstno prestrukturiranje pomeni nadaljnje
zmanjšanje sedanje zaposlenosti v industriji. Na drugi strani naj
bi se odpirala delovna mesta v storitvah. Takšen intenziven
gospodarski razvoj je edina možna razvojna alternativa. Že v obdobju
takoj po letu 2000 se bo namreč pokazalo, da za svoj gospodarski
razvoj Slovenija nima dovolj delovne sile. Še v času visoke stopnje
brezposelnosti bo soočena s strukturnimi primanjkljaji na

s
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Tabela 4: Končna poraba bruto domačega proizvoda
^NARIJ(+)
-i-SSJIO DOMAČI PROIZVOD
i!54+5^
JLjzvoz
JLyvoz
-i-§ALDO (4=2-3)
b
- DOMAČA končna poraba
9)
-Osebna poraba
-i-^VNA PORABA
-^J^STICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
-i£B!RAST ZALOG IN STATISTIČNA NAPAKA
•«SšENARIJM
'•BRUTO DOMAČI PROIZVOD
-2jzvoz
-3jJVOZ__
-J^SALDO (4-2-3)
s
- °omača končna poraba
-!^6do 9)
■zasebna poraba
-^Javna poraba
-SJNVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
==J£lRAST zalog in statistična napaka

1995

struktura v %
2000

2005

1996-2000

100
55.9
54.0
1.9

100
63.8
61.9
1.9

100
71.4
69.2
2.2

5.5
8.3
8.4
5.5

6.0
8.4
8.4
8.2

5.8
8.4
8.4
7.2

98.1
53.8
19.8
22.2
2.3

98.1
52.0
18.3
25.5
2.3

97.8
52.0
17.5
26.0
2.3

5.5
4.8
3.6
8.9
5.5

6.0
5.9
5.4
6.5
6.0

5.7
5.4
4.5
7.6
5.8

100
55.9
54.0
1.9

100
59.6
59.2
0.4

100
64.4
63.3
0.7

2.7
4.0
4.6

3.0
4.5
4.4

2.8
4.3
4.5

98.1
53.8
19.8
22.2
2.3

99.6
53.1
19.7
24.5
2.3

99.3
52.4
19.5
25.1
2.3

3.3
2.4
2.6
4.7
2.7

2.9
2.7
2.8
3.5
3.0

3.0
2.6
2.7
4.1
2.8

*

.

dov. letne st. rasti
2001-2005
1996-2005

^'r- Ocene ZMAR, december 1995.

2 2

blagovni tokovi s tujino

o.

izvoz Slovenije2 vse do leta 1993 nezadržno upadal. Do obrata v
trendih je prišlo šele takrat, ko se je neugodni vpliv krčenja
jugoslovanskega trga izčrpal. V letu 1994 so se tako že pokazali
rezultati postopnega preusmerjanja slovenskega izvoza na druge
trge in ob konjunkturi v državah, ki so najpomembnejše trgovinske
partnerice Slovenije, so se zunanjetrgovinski rezultati močno
izboljšali. Izvoz blžga je v letu 1994 realno (količinsko) porasel za
5,2 %, v letu 1995 pa za nadaljnjih 7,5 %.

Kenija je tradicionalno izvozno (pa tudi uvozno) usmerjena v
Jii " * * gospodarstva. Delež izvoza v države izven bivše
9oslavije je v primerjavi z BDP že leta 1989 znašal preko 39 %.
. težav v mednarodni menjavi je prišlo šele z razpadom Jugoslavije
2
dogodki, ki so temu sledili. Detež izvoza na trgu bivše
9oslavije,
ki je v primerjavi z BDP še leta 1990 znašal 61,8%, je
r
eh letih upadel na vsega 16,4 %. Zaradi tega in težav pri izvozu
,r
9e nekdanje Sovjetske zveze ter Vzhodne Evrope, je tudi celotni
V a r na

!

Izvoz Slovenije (če ne upoštevamo menjave z republikami nekdanje
Jugoslavije, ki je bila pred osamosvojitvijo opravljena po zakonih in
načelih, ki veljajo za trgovanje na skupnem notranjem trgu) se je v
omenjenem obdobju dejansko močno povečeval. Rast je seveda
posledica preusmerjanja obstoječih kapacitet (namenjenih za
proizvodnjo izdelkov, ki so se prodajali na trgih nekdanje Jugoslavije)
na druga, pretežno zahodna tržišča. Ker je na slednjih konkurenca
zahtevnejša, pa tudi ker sam proces iskanja novih trgov zahteva določen
prilagoditveni čas, za vse blago, ki je bil prodano na tržiščih nekdanje
Jugoslavije in deloma tudi ostalih vzhodnoevropskih tržiščih, podjetja
niso uspela najti novih, nadomestnih kupcev. Tako se je dejansko skupni
izvoz (merjen kot količina blago, ki je bilo prodana izven meja Slovenije)
močno zmanjšal. Izguba tako pojmovanlh izvoznih trgov je tudi ključni
razlog za zmanjšanje ravni aktivnosti gospodarstva Slovenije, izraženo
s padanjem BDP v letih 1990-92.
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Tabela 5: Projekcije blagovnih tokov s tujino
leto
SCENARIJM
1. Izvoz blaqa v mio USD
- Indeks ravni; 1995=100
2. Uvoz blaqa v mio USD
- Indeks ravni; 1995=100
3. Trgovinska bilanca
v mio USD (3=1-2)
4. Pokritost izvoza z
uvozom v % (4=1/2 100)
SCENARIJ(-)
1. Izvoz blaqa v mio USD
- Indeks ravni; 1995=100
2. Uvoz blaqa v mio USD
. Indeks ravni; 1995=100
3. Trgovinska bilanca
v mio USD (3=1-2)
4. Pokritost izvoza z
izvozom v % (4=1/2*100)

povprečne letne realne stopn e rasti v %
1995
199620012000
2005

1994

1995

2000

2005

1994

6830
82.0
7168
77.3
-338

8312
100.0
9269
100.0
-957

11120
134.0
12730
137.0
-1610

15260
184.0
17450
188.0
-2200

5.2

7.5

6.0

6.5

5.8

15.5

6.5

6.5

95.3

89.7

87.4

87.4

6830
82.0
7168
77.3
-338

8312
100.0
9269
100.0
-957

10115
122.0
11555
125.0
-1400

12585
151.0
14300
154.0
-1715

5.2

' 7.5

4.0

4.5

5.8

15.5

4.5

4.4

95.3

89.7

87.5

88.0

19962005^

_35,
„

-

Vir: Bilten Banke Slovenije, ocene ZMAR, december 1995.

Scenarij (+) predpostavlja konjunkturo na zunanjih trgih in hitro
rast povpraševanja v državah, ki so naše najpomembnejše
trgovinske partnerke. Domači trg je dolgoročno gledano mnogo
premajhen za zagotovitev zadostnega domačega povpraševanja.
Poleg tega naj bi bilo domače povpraševanje omejevano s
predpostavljeno dohodkovno politiko, ki mora z zadrževanjem rasti
bruto plač na zaposlenega pod rastjo produktivnosti dela zagotoviti
potrebno raven narodnogospodarskega varčevanja in potrebno raven
mednarodne konkurenčnosti proizvodnje. Impulzi za gospodarsko
rast morajo zato prihajati v zadostni meri s strani izvoznega
povpraševanja. Rast izvoza in uvoza blaga bo zato morala biti hitrejša
od rasti bruto domačega proizvoda. Do leta 2000 naj bi rast izvoza
rahlo zaostajala za rastjo uvoza. Tako naj bi bila zagotovljena
zadostna uvozna komponenta v domači proizvodnji (uvoz
repromateriala) in hitro naraščanje investicij (uvoz opreme in
tehnologije). Omenjena usmeritev ne bi smela ogroziti
plačilnobilančnega cilja približno izravnanega tekočega računa. Taka
gibanja so skladna tudi s predvideno nadaljnjo liberalizacijo uvoza,
ki bo posledica vključevanja v evropske integracije. Izvoz blaga naj
bi se do leta 2005 realno povečal za okoli 84 %. To odraža izredno
zahtevnost ciljev tega scenarija, ki jih je mogoče uresničiti le z
bistvenim povečanjem deleža dodane vrednosti v enoti izvoženega
blaga. Zgolj ekstenzivno (količinsko) povečevanje izvoza blaga ima
svoje omejitve tudi na strani tujega povpraševanja in je za Slovenijo
(v navedenem obsegu) neprimerna razvojna usmeritev.

dosežene stopnje rasti povečevanja izvoza in uvoza pribliz
za polovico nižje. Izvoz in uvoz blaga bi se do leta 2005 rea ^
povečala za okoli 50 %, v trgovinski bilanci pa bi se oblikova
rahlo nižji primanjkljaj, kot v primeru pozitivnega scenarija. Vključi
oz. nevključitev Slovenije v Evropsko unijo po letu 2000 v pri"1
uresničevanja Scenarija (-) ne bi bistveno vplivala na obseg blago
menjave s tujino. Razlike med obema variantama bi se Pre^v?. e
odrazile v regionalni strukturi blagovnih tokov. V primeru vključi
v EU, ki bi Slovenijo doletela nepripravljeno in struktu
neprilagojeno, bi bila odločilni omejitveni dejavnik izvoza bi 9
relativno nižja raven proizvodnje (kot rezultat notranjih neskla I
Problem bi bila lahko zagotovitev zadostnega povpraševanja (zaf
neugodnega stanja v svetćvni trgovini). Ker ima Slovenija rela«
majhen tržni delež v mednarodni trgovini, bi bil ob podpori ustre
politike iskanja tržnih niš tudi ta problem rešljiv.
2.3. STORITVENI TOKOVI S TUJINO
Do leta 2005 naj bi se gospodarska struktura Slovenije sPrerne«un
v smeri povečanja deleža storitvenih dejavnosti na ra ^
zmanjšanja deleža industrije in kmetijstva. Predvidena je
storitev za 0,5 odstotne točke nad rastjo bruto domačega proizv
Takšna strateška usmeritev se odraža tudi v okrepljeni storita
menjavi s tujino. Le-ta naj bi se hitro povečevala, tako na uv
kot na izvozni strani.

Kvalitativni cilji, ki so vgrajeni v Scenarij (-) se ne razlikujejo od
navedenih pri ugodnejši razvojni varianti, pri čemer pa bi bile
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^aMa fi: Projekcije storitvenih tokov s tujino
leto
-&£NARIJ(+)
—JSiM storitev v min l IRD
Jtansport
-Rovanja
^Ostalo
storitev v mio IJSD
-Jransport
c£otovanja
~^0§talo__
-išaldo storitev v mio USD (3=1-2)
—
•^ENARIJ(-)
JJžvpZ Storitev v min 1IRD
-Jranspnrt
-iEptovanja
cgstalo__
storitev v min USD
-Jransport
-^iSJovanja
^Ostalo
storitev v mio USD (3-1-2)

povpr ečne letne
realne sto onie rasti v %
1996-2000
2001-2005

r

1994

1995

2000

2005

1852.0
486.0
959.0
407.0
1128.0
418.0
369.0
341.0
724.0

2028.0
507.0
1084.0
437.0
1284.0
435.0
415.0
434.0
744.0

2780.0
685.0
1510.0
585.0
1690.0
590.0
535.0
565.0
1090.0

3900.0
960.0
2155.0
785.0
2260.0
825.0
680.0
755.0
1640.0

6.5
6.2
6.8
6.0
5.6
6.3
5.1
5.4

7.0
7.0
7.4
6.0
6.0
6.9
5.0
6.0

6.8
6.6
7.1
6.0 •
5.8
6.6
5.1
5.7

1852.0
486.0
959.0
407.0
1128.0
418.0
369.0
341.0
724.0

2028.0
507.0
1084.0
437.0
1284.0
435.0
415.0
434.0
744.0

2500.0
600.0
1420.0
480.0
1548.0
493.0
545.0
510.0
948.0

3170.0
750.0
1900.0
520.0
1945.0
610.0
730.0
605.0
1225.0

4.2
3.5
5.5
1.7
3.8
2.5
5.6
3.3

4.9
4.5
6.0
1.8
4.7
4.3
6.0
3.6

4.6
4.0
5.8
1.8
4.2
3.4
5.8
3.4

1996-2005

^'r- Ocene ZMAR, december 1995; Bilten Banke Slovenije

kvalitetnih razlik med obema scenarijema. Razlika je le v višini
stopenj rasti in v doseženi ravni storitvene menjave.

rriec narodne
blaS'0vne
'
menjave storitev naj bi bila hitrejša od rasti
menjave s tujino, kar naj bi prispevalo k hitri gospodarski
r ®
s,or tve
P0v '. an e' imajo višji delež dodane vrednosti v enoti izvoza).
Vj , ®^ i deleža storitev v menjavi s tujino bi bilo ugodno tudi z
'ka porabe energije in varstva človekovega okolja (storitve imajo
- isi delež neposredno in posredno vgrajenih emisij v enoti izvoza).
I^stnaizv°za storitev bi bila nekoliko hitrejša od rasti uvoza storitev,
I
j bi zagotovilo potrebni presežek v storitveni menjavi s tujino
2m'Cer približno v višini primanjkljaja blagovne menjave s tujino.
0rna rast
salda storitvene menjave s tujino je logična posledica
s er
ninjanja proizvodne strukture slovenskega gospodarstva v smeri
eĆevan a deleža
doi'9°fočne
' uravnoteženosti
storitevplačilne
v BDP.bilance
To je nujno
zaradi potrebne
države.
Tuđi

2.4. KAPITALSKI IN FINANČNI TOKOVI S
TUJINO
Slovenija je v svetovne kapitalske tokove relativno slabo vključena.
V zadnjih nekaj letih se sicer kažejo prvi znaki izboljšanja stanja,
vendarle pa ostaja dejstvo, da je razvoj teh trgov v Sloveniji šele na
začetku. Izpopolniti je potrebno institucije, instrumente regulacije in
zakonodajo. Šele pod temi pogoji bo lahko finančni sektor dobil
tisto mesto v nacionalni ekonomiji, ki ga ima v državah z razvito
tržno regulacijo.

glede vprašanja razvoja storitvene menjave s tujino ni bistvenih

57

poročevalec, št. 46

Tabela 7: Projekcija kapitalskih in finančnih tokov s tujino

Kapitalni in finančni račun
1. Kapitalni račun
- Kapitalni transferii
- Patenti, licence
2. Finančni račun
- Neposredne naložbe
- Naložbe v vrednostne papirje
- Ostale naložbe
Terjatve
Obveznosti
- Mednarodne denarne rezerve BS
3. Statistična napaka
SKUPNE DEVIZNE REZERVE
(stanie konec leta)
SKUPNI ZUNANJI DOLG*
(stanie konec leta)

5

1994
-545.2
-4.4
-2.8
-1.6
-540.8
131.2
-32.5
2.9
-135.7
138.5
-642.4
4.8

leto
1995
83.9
-13.2
-10.9
-2.3
97.1
170.0
-8.9
151.0
-342.0
439.0
-215.0
-47.8

2764

3426

2258

2970

2000
-46.0
0.0
0.0
0.0
-46.0
165.0
20.0
88.0
-225.0
312.0
-319.0
0.0

Vir: Leto 1994 in 1995 Bilten Banke Slovenije, projekcije IMF: Republicof Slovenia- Stuff Reportfor 1995, avgust 1995.
* Dolg se nanaša izključno na kredite, ki so jih upobili slovenski subjekti.
3

Projekcija kapitalskih in finančnih tokov je bila za potrebe ZESS v obliki
dveh možnih scenarijev razdelana le v smislu ključnih vsebinskih
opredelitev. Zato je v tabelarični obliki dodana projekcija, ki jo je pripravil
IMF na podlagi razgovorov s ključnimi strokovnjaki BS in MF.

Kljub sistemskim omejitvam in opredelitvi za le zmerni neto odliv
kapitala v tujino Scenarij (+) predpostavlja precejšnje povečanje
bruto kapitalskih tokov. Na strani odlivov gre pretežno za
odplačevanje dolgov in sicer tako novih (povezano s pospešeno
izgradnjo infrastrukture in sanacijo okolja), kot tudi tistih iz skupnega
življenja v nekdanji Jugoslaviji. Za razliko od sedanjega stanja, ko
so najpomembnejša oblika izvoza kapitala vlaganja v devizne
rezerve države, bo v bodoče potrebno okrepiti tudi kapitalske odlive
privatnega poslovnega sektorja, npr. z ustanavljanjem podjetij v tujini
in s kreditiranjem izvoza (npr. opieme). To bo hkrati podprlo usmeritev
v osvajanje novih tujih trgov in povečevanje obsega blagovnega
izvoza.

2.5. REGIONALNA STRUKTURA BLAGOVNIH
TOKOV
Po osamosvojitvi so podjetja nadomeščala izgubljeni trg biv^
jugoslovanskih republik s povečanimi prodajami v raz
države, najbolj v evropske. Z državami Evropske unije je
Slovenija v letu 1995 realizirala okoli 67,5 % celotnega izvozaa(
1994 65,6 %); samo z Nemčijo, Italijo, Francijo in Avstrijo P ^
okoli 90 % celotnega izvoza v Evropsko unijo. Takšna region
koncentracija slovenskega izvoza v razviti svet je po eni s
željena, saj gre za razvite in zahtevne trge, kar podjetja sili v isK
možnosti za izboljšanje konkurenčnosti in jim hkrati, skozi ve
vpetost v mednarodne gospodarske tokove, zagotovlja P'e ^
znanja in ustrezne tehnologije. Po drugi strani tovrsten izvoz ^
nekatera podjetja ni dobičkonosen. Prevelika odvisnos
določenega trga pomeni tudi večjo ranljivost in občutij^ ^
nacionalne ekonomije na nepredvidljiva ekonomska dogajajI
okolju, kar nas uči izkušnja izgube nekdanjega jugoslovans
trga.

Na strani prilivov Scenarij (+) računa, poleg potrebnih mednarodnih
kreditov za infrastrukturo, predvsem na neposredna tuja vlaganja.
Obseg tujih vlaganj naj bi se povečal z dokončano privatizacijo,
utrditvijo pravnega reda in z makroekonomsko stabilizacijo. Tudi
deželni rizik se je po zaključku vojne na Balkanu ter po sklenitvi
dogovora s tujimi upniki glede nekdanjih jugoslovanskih dolgov
bistveno zmanjšal ter približal riziku, ki velja za razvite države.
Tudi Scenarij (-) računa s politiko postopnega vključevanja v
mednarodne kapitalske tokove. V pogojih uresničevanja
nekonvergenčnega scenarija Evropske unije se Slovenija ne bi mogla
tudi hitio uveljaviti kot stabilna in varna država. Povečevanje obsega
mednarodne menjave bi bilo bistveno počasnejše. Kljub temu pa bi
neto kapitalski tokovi v neugodnih pogojih na mednarodnih trgih
kapitala lahko ostali približno Izravnani (morda celo rahlo pozitivni).
Seveda bi bili bruto kapitalski tokovi verjetno realizirani na precej
nižji ravni od tiste, ki je opredeljena kot ciljna v pozitivnem scenariju.
poročevalec, št. 46

Po pozitivnem scenariju bo Slovenija, ob siceršnjem
povečanju izvoza v Evropsko unijo, do leta 2000 Pred °|na
zmanjšala delež izvoza na to področje. Dosežena regio"a
struktura se v obdobju po letu 2005 ne bo bistveno spreminja'3Negativni scenarij predvideva do leta 2000 manjše znižanje dej®^
izvoza v države Evropske unije (za 3 odstotne točke). p0
2000 predvideva dve možni varianti razvoja. Če bi sloV0nijo
postala članica Evropske unije, bi se delež izvoza v Evropsko u
58

P°večeval hitreje kot v ostale države. V letu 2005 bi predvidoma
Se
°°
9el raven okoli 66 %, kar je le nekaj manj kot v letu 1995. V
p
^eru, da Slovenija ne bi postala članica Evropske unije, bi se še

naprej povečeval delež izvoza v države, ki niso članice te skupnosti.
Vzpostavila bi se regionalno razpršena struktura izvoza, podobna
tisti iz pozitivnega scenarija, vendar na absolutno precej nižji ravni.

8: Regionalna usmerjenosti izvoza blaga
strukture v %
■
■&£_NARIJ(+)
-Jžvozbjaga
-kilave EU
-^Skdanja Juqoslavija
■—2§tale dr^aup
■
-SkE_NARIJ(-/+)
JSiozblaga^
-države EU
—nshdanja Juaoslavija
■—2§!ale države
■^ENARIJ(V-)
-Jžvozbiaga
-C^žave EU
■—DSkdanja Juqnslavija
Listale državo

povprečne letne
realne stopnie rasti v %
1996200119962000
2005
2005

1994

1995

2000

2005

100.0
65.6
15.2
19.2

100.0
67.6
14.3
10.5

100.0
56.5
23.5
20.0

100.0
56.5
23.5
20.0

8.1
5.0
19.1
9.0
•

8.4
8.4
8.4
8.0

8.3
6.5
13.8
8.5

100.0
65.6
15.2
19.2

100.0
67.2
14.3
18.5

100.0
64.0
18.9
17.1

100.0
65.4
17.5
17.1

4.0
3.2
9.8
3.0

4.5
4.9
2.9
4.0

4.2
4.1
6.3
3.5

100.0
65.6
15.2
19.2

100.0
67.2
14.3
18.5

100.0
64.0
18.9
17.1

100.0
55.5
22.0
22.5

4.0
3.2
9.8
3.0

4.5
4.9
2.9
4.0

4.2
4.1
6.3
3.5

•

^ir- Ocene ZMAR, december 1995, Statistični urad Republike Slovenije.
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Priloga 2: Slovenski izvoz in uvoz po najvažnejših državah partnericah
stopnje rasti izvoza v razdobju 1991-1995

NEMČIJA

ITALIJA

HRVAŠKA

AVSTRIJA

1993

1994

1805

1798

2068

27.0

29.6

30.3

Uvoz: mio USD

1394

1626

1.7

%

22.7

25.0

23.7

Saldo (mio USD)

+411

+172

+334

Rast izvoza (%)

76.1

-0.4

15.0

Izvoz: mio USD

880

756

923

%

13.2

12.4

13.5

Uvoz: mio USD

839

1051

1258

13.7

16.2

17.2

Saldo (mio USD)

+41

-295

-335

Rast izvoza (%)

18.6

-14.1

22.1

Izvoz: mio USD

952

739

738

%

14.2

12.1

10.8

Uvoz: mio USD

852

595

498

%

13.9

9.2

6.8

Saldo (mio USD)

+100

+144

+240

-22.4

-0.1

616

528

586

9.2

8.7

8.6

Uvoz: mio USD

492

522

613

%

8.0

8.0

8.4

Saldo (mio USD)

+124

+6

-27

Rast izvoza (%)

44.3

-14.3

11.0

Izvoz: mio USD

341

303

373

5.1

5.0

5.5

500

553

756

8.1

8.5

10.4

Saldo (mio USD)

-159

-250

-383

Rast izvoza (%)

53.6

-11.1

23.1

Izvoz: mio USD

3

130 >

249

165

3

1.9 >

4.1

3.9

3

132 '

202

147

3

2.1 '

3.1

2.0

3

-2 >

+47

+118

-56.8

91.5

6.4

Izvoz: mio USD

Izvoz: mio USD

Uvoz: mio USD

RUSIJA

%
Uvoz: mio USD
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
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in grupacijah ter nominalne (tekoči USD) letne

19922'

Rast izvoza (%)
FRANCIJA

11

60

zda

Velika
čitanija

Makedonija

1992

1993

1994

1995

Izvoz: mio USD

195

216

250

261

%

2.9

3.6

3.7

3.2

Uvoz: mio USD

167

188

197

290

%

2.7

2.9

2.7

3.1

Saldo (mio USD)

+28

+28

+53

-29

Rast izvoza (%)

18.9

10.8

15.7

4.2

Izvoz: mio USD

141

148

208

229

%

2.1

2.4

3.0

2.8

Uvoz: mio USD

74

103

130

189

%

1.2

1.6

1.8

2.0

Saldo (mio USD)

+67

+45

+78

+40

Rast izvoza (%)

31.8

5.0

40.5

9.9

Izvoz: mio USD

198

218

189

%

3.3

3.2

2.3

Uvoz: mio USD

89

80

85

%

1.4

1.1

0.9

+109
-

+138

+104

10.1

-13.3

92"»

56

83

132

4

1.4 '

0.9

1.2

1.6

4)

121

178

247

4

1.9

2.4

2.6

Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
češka

Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%

1.9 >

Saldo (mio USD)

-25"»

-65

-95

-115

n.m.
_

n.m.

48.2

59.7

20

69

118

%

-

0.3

1.0

1.4

Uvoz: mio USD

.

11

5

8

%

_

0.2

0.1

0.1

Saldo (mio USD)

-

+110

Rast izvoza (%)

+9
_

+64

.

245.0

71.6

Izvoz: mio USD

92

90

100

117

%

1.4

1.5

1.5

1.4

Uvoz: mio USD

104

122

168

207

%

1.7

1.9

2.3

2.2

Saldo (mio USD)

-12

-32

-68

-90

Rast izvoza (%)

73.6

-2.2

11.1

17.4

Izvoz: mio USD

73

88

99

115

%

1.1

1.4

1.4

1.4

Uvoz: mio USD

152

165

193

266

%

2.5

2.5

2.6

2.8

Saldo (mio USD)

-79

-77

-94

-151

20.5

12.5

16.0

Rast izvoza (%)
BiH

nizozemska

Madžarska

117

Izvoz: mio USD

Rast izvoza (%)

97.3
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POLJSKA

SKUPAJ
GORNJIH 14
DRŽAV

EVROPSKA
UNIJA (15)

CEFTA

SOSEDNJE
DRŽAVE

DRŽAVE
NEKDANJE
JUGOSLAVIJE

SKUPAJ

1992

1993

1994

69
1.0
18
0.3

87
1.4
14
0.2

96
1.4
22
0.3

+51
-39.5
5386
80.6
4841
78.8
+545
65.7
4066
60.9
3660
59.6
+406
48.0
234
3.5
287
4.7
-53
11.4
2246
33.6
2343
38.2
-97
124.4
1432
21.4
1139
18.5
+293
_

+73
26.1
5276
86.7
5362
82.5
-86
-2.0
3847
63.2
4266
65.6
-419
-5.4
261
4.3
331
5.1
-70
11.5
1886
31.0
2364
36.4
-478
-16.0
964
15.8
696
10.7
+268
-32.7
6083
100.0
6501
100.0
-418
-9.0

+74
10.3
6076
89.0
5979
81.9
+97
15.2
4479
65.6
5053
69.2
-574
16.4
308
4.5
451
6.2
-143
18.0
2133
31.2
2705
37.0
-572
13.1
1040
15.2
584
8.0
+456
7.9
6828
100.0
7304
100.0
-476
12.2

Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)
Izvoz: mio USD
%
Uvoz: mio USD
%
Saldo (mio USD)
Rast izvoza (%)"

6681
100.0
6141
100.0'
+540
72.5

1995,
__105_
_JL3,
_J8,
__+67__jZ_7372L
_89JL.
_7657:
__8UL
__2ljL
_55&L
__67jL
_J51<L
__68JL
_j943.
__243,
__404^
__4jL
_J533,
__07.
__-22jL
__3jjL_273t__33^
_3368,
__35jL
_^637_
_28JL
_J187^
_J43___6&L
__7/L
_+5l8^
_j4i.
_J328<L
_JOOJL
_J945L
_jggjL
-1._165_
21 A.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
1) Države z več kot 1,0% deležem v celotnem slovenskem izvozu v 1995.
|j0
2) Izvoz in uvoz na osnovi poslov oplemenitenja ter izvoz in uvoz z državami nekdanje Jugoslavije sta vključena v podatke od leta 1992 da
Predvsem to je razlog izrednega povečanja izvoza (in uvoza) v 1992. letu.
3) Nepopolni podatki.
4) Podatki za Češkoslovaško.
n.m.: Izračun ni možen, ker se podatki za 1991. in 1992. leto nanašajo na Češkoslovaško v celoti.
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Pl*"l

°Sa 3: Predvidena gibanja slovenske zunanje trgovine z državami nekdanje Jugoslavije do leta 2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1.187

1.800

1.958

2.090

2.290

2.347

^Rast (%)

14.1

51.6

8.8

6.7

6.2

5.7

-_%_delež v SLO izvozu

14.3

20.2

20.6

20.6

20.6

20.6

-§itL(v mio USD)

118

-270

295

325

345

376

71.6

128.8

9.3

10.2

6.2

9.0

1.4

3.0

3.1

3.2

3.2

3.3

ill^aška (v mio USD)

871

975

998

1.025

1.045

-Jtest (%)

18.1

11.9

2.4

2.7

2.0

1.4

—% delež v SLO izvozu

10.5

10.9

10.5

10.1

9.7

9.3

Makedonija (v mio USD)

189

209

228

233

237

239

-13.3

10.6

9.1

2.2

1.7

0.8

2.3

2.3

2.4

2.3

2.2

2.1

9

346

437

507

593

672

-40.0

2.844

26.3

16.0

7.0

3.3

0.1

3.9

4.6

5.0

5.5

5.9

J^oz iz ex-YU (mio USD)

669

1.036

1.181

1.360

1.536

1.746

_Rast (%)

14.6

54.9

14.0

15.2

12.9

13.7

7.1

10.8

13.7

16.3

18.7

20.7

8

132

155

184

214

253

60.0

1.550

17.4

18.7

16.3

18.2

—% delež v SLO uvozu

0.1

1.4

1.8

2.2

2.6

3.0

-iraška (v mio USD)

575

627

638

684

739

810

__Rast (%)

15.5

9.0

1.8

7.2

8.0

9.6

delež v SLO uvozu

6.1

6.5

7.4

8.2

9.0

9.6

Makedonija (v mio USD)

85

94

95

100

107

118

6.3

10.6

1.1

5.3

7.0

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1

183

293

392

476

565

0.0

18.200

60.1

33.8

21.4

18.7

0.0

1.9

3.4

4.7

5.8

6.7

J?voz v ex-YU (mio USD)

-Jtast (%)
delež v SLO izvozu

Rast (%)
delež v SLO izvozu
.^Jugoslavija (v mio USD)
^R_ast (%)
delež v SLO izvozu

__% delež v SLO uvozu
j^H (v mio USD)
Rast (%)

^Rast (%)
delež v SLO uvozu
,?R Jugoslavija (v mio USD)
Rast (%)
vji delež v SLO uvozu

t

-

'

1.060

10.3

Vif

: Štibllar Franjo: Slovenija in države ex-Jugoslavije. Gospodarska gibanja, Ljubljana, 1996,268, str. 30.
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Tabela 6: Srednjeročna projekcija plačilno-bilančnih tokov, 1994-2000
1994 |
Current account
Trade balance
Export fob
Imports fob
Non-factor services
Receipts
Of which
Tourism
Expenditures
Factor services
Receipts
Expenditures
Transfers
Capital account
Direct investment
Portfolio investment
Other investment
Assets
Commercial credits
Currency and deposits
Other assets
Liabilities
Commercial credits
Loans
Deposits and Other liabilities
Net errors and omissions

1995

|

1996

475
-147
6806
-6953
601
1681

348
-359
7986
-8345
686
1939

| 1997 | 1998
(in milions of US$)
317
306
299
-453
-578
-683
8746
9437
10172
-9199
-10015
-10855
768
822
888
2182
2392
2360

|

1999

932
-1080
-41
128
-169
62

1114
-1253
-39
162
-201
60

1272
-1414
-58
242
-300
60

1433
-1570
2
296
-294
60

1599
-1742
33
333
-301
60

1766
-1931
59
369
-310
60

1932
-2140
AL—
404
-343
60

536
140
-33
429
123
-152
374
-99
306
-15
292
29

353
138
-25
240
-30
-180
200
-50
270
-25
270
25

327
145
-10
192
-121
-271
200
-50
313
-25
313
25

316
150
5
161
-145
-295
200
-50
306
-25
306
25

305
155
10
140
-171
-321
200
-50
31 1
-25
311
25

290
160
15
115
-197
-347
200
-50
312
-25
312
25

273 _
165
20
88
-225 _
-375
200
-50
312
-25
312
25_

-442

-424

-398

-319

-180
-180
(Pet centage cha nge)
9.5
7.9
7.8
10.2
8.9
7.4
14.1
12.7
11.6
(As percent of C.DP)
-2.2
-2.6
-2.9
1.5
1.4
1.3
1.6
1.4
1.3
3.1
2.8
2.6

-180

-180

7.7
8.1
10.4

7_6
''8.0
9.4

-3.1
1.1
1.2
2.3

~ -3_3
0.8
1.0
1.9

287
-779
10950
-11729
947
2878

|

200U
226
-885
11785
-12670
990
3130

58

Change in net reserves of BOS (increase:-)
Change in pet foreign assets of DMBs
(increase:-)
Memorandum items:
Merchandise expOrts
Merchandise imports
Tourism receipts

-637

-531

-464

-432

-170

-180

11.9
11.5
26.9

17.3
20.0
19.6

Trade balance
Current account
Capital account1
Change in neet foreign assets

-1.0
3.4
4.2
7.6

-2.0
1.9
1.9
3.8

Foreign exchange reserves of BSO
(in months of MGNFS)
Foreign exchange reserves of DMBs
Foreign exchange reserves of the banking
system
(in months of MGNFS)

1480
(2.2)
1284

2399
(3.0)
1561

2864
(3.2)
1741

3306
(3.4)
1921

3730
(3.6)
2101

4127
. (3.6)
2281

4446
(3.6)
2461

2764
(4.1)

3960
(5.0)

4605
(5.2)

5227
(5.4)

5831
(5.6)

6409
(5.6)

6909
(5.6)

24.7

33.3

34.3

35.2

35.9

36.4

36.7

4.8

5.6

6.6

6.1

5.9

6.2

14.04

18.30

20.70

| 22.28

| 23.65

6.6 „
| 26.6&_^J

Debt stock (as percent of export of goods and
non-factor services)3
Debt servce (as percent of export of goods
and non-factor services)2
GDP (in billions of US$)

|

|

Sources. International Monetary Fund: Staff Report for the 1995 Article IV Consultation, August 1995.
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i
"Noga 7: Bruto domači proizvod - mednarodna primerjava

GDP (real grovvth rates)

GDP per capita (in 000
US$, at current prices
and exchange rates)
1994
1993
G7 (average)
EU (average)
Ireland
Spain
Portugal
Greece
CEFTA (average)
Siovenia"
Hungary
Czech Republic
Poland
Slovak Republic

24207
18677
13399
12288
8590
7063
2511
6366
3736
3024
2233
2077

1993

25658
19712
14534
12324
8798
7450
2690
7181
4034
3487
2341
2325

1.3
-0.6
3.1
-1.1
-1.2
-0.5
-0.1
1.3
-1.0
-1.0
4.0
-4.0

1994

1995

3.1
2.8
6.7
2.0
0.9
1.5
4.1
5.3
2.5
2.6
5.2
4.8

2.5
2.7
6.5
3.2
2.6
1.9
4.5
4.8
1.0
4.0
6.5
6.0

1996
projection
2.5
2.5
5.5
2.9
3.2
2.3
4.7
5.0
3.0
5.0
5.5
5.0

GDp per capj^a for siovenia is 9270 USD
Vir;
PpCD Economic Outlook, December 1995;
ECD Main Economic Indicators, December 1995;
e
CD Short-term Economic Indicators, Transition Economies, December 1995;
^BRDTransition Report 1995, November 1995;
Jatististical Office of the Republic of Siovenia, December 1995;
Estimates.
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Priloga 8: Izpolnjevanje konvergentnih kriterijev v državah EU in v Sloveniji*

•
. A«|
* Tentative presentation of figures vvhich are not yet harmonised. The final definitions of the convergence criteria as embodied in the Maastn
Treaty are stili under discussion. See footnotes and explanatory notes on next page.
Vir: European Commission, Directorate General II - EU - Slovenia. Joint Consultative Meeting.
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Priloga 9: Obstoječi trgovinski aranžmaji z EU, ZDA in Japonsko s srednje in vzhodnoevropskimi državami
European Union
Europe Agreement status
in force

Poland

Europe Agreement

in force

Czech
Ji2£ublic
Slovakia

Europe Agreement

in force

Europe Agreement

in force

Ko

Europe Agreement

in force

Europe Agreement

in force

Free Trade
Agreement
Free Trade
Agreement
Free Trade
Agreement
Co-operation
Agreement
Trade and
Co-operation
Agreement

signed

mania

Bu

'garia,

'"Stonia
Lat via
^-"huania
Slovenia

signed
signed
in force

MFN/GSP
superseded by bilateral
free trade agreement1
superseded by bilateral
free trade agreement1
superseded by bilateral
free trade agreement1
superseded by bilateral
free trade agreement'
superseded by bilateral
free trade agreement'
superseded by bilateral
free trade agreement'
superseded by bilateral
free trade agreement'
superseded by bilateral
free trade agreement'
superseded by bilateral
free trade agreement1
non-reciprocdl
preferential agreement
yes

-

Unitec States
MFN
GSP

MFN

GSP

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

to he
offered2
to be
offered2
to be
offered2
yes

yes

yes
•1

no

no

Ja pan

yes
yes
yes
15

Hungary

Bilateral agreement
in force
Europe Agreement

I
,'r; OECD, Commission services.
ateral agreement provide for free trade in industrial products to be achieved in an asymmetric manner, with the EU dismanting its own tariffs
3nd ion-tariff barriers earlier and faster than each of the CEECs.
s ®Pan is to offer MFN status upon each country's acceptance of the previous Japan-Soviet Agreement.
'ovenija je junija 1996 podpisala Sporazum o pridruženem članstvu k Evropski uniji.
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