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GEOGRAFSKI VIDIKI GLOBALIZACIJE V SLOVENIJI
IZVLEČEK:
V današnjem svetu smo priča velikim spremembam, ne le na gospodarskem in političnem
področju, temveč se te spremembe odražajo na vseh področjih človekovega življenja. Svet se
zaradi učinkov ekonomskih in tehnoloških sil spreminja v enoten družbeni prostor. Dogajanje
v eni svetovni regiji lahko povzroči spremembe na vseh koncih našega planeta. Te procese
mnogi poimenujejo z mlado a že izrabljeno besedo globalizacija, katere problem pa je
obsežnost in kompleksnost njenih interpretacij.
Globalizacija vpliva na obstoj nacionalne države, vendar jo zaenkrat še ne ogroža. Malim
državam kot je Slovenija se z globalizacijo odpirajo nove možnosti, ki pa jih lahko izkoristijo
le s primernim odzivanjem na tendence v svetu. Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo
naredila korak naprej, pomembno pa je tudi, da svoje odnose z ostalim svetom dopolnjuje in
širi na globalno raven.
Spremembe, nastale kot posledica globalizacije, se kažejo na mnogih področjih, med njimi na
področju gospodarstva, mest, podeželja in varstva okolja. Zaradi obsežnosti in kompleksnosti
izbrane teme je namen diplomskega dela nakazati poglavitne učinke globalizacije v Sloveniji
kot osnova za nadaljnje raziskovanje.

Ključne besede: politična geografija, globalizacija, Slovenija

GEOGRAPHICAL VIEWS OF GLOBALIZATION IN SLOVENIA
ABSTRACT:
Nowadays we are facing significant changes in economic and political arena as well as other
areas of our life. The world is being transformed into single social unity due to economic and
technologic changes. Effects of a seemingly isolated event in one region can now be felt all
around the globe. These processes are named with a relatively new but excessively used word
globalization, which has a variety of complex interpretations.
Globalization has a strong influence on a nation-state, but for the time being it is not
endangering its existence. It is creating new opportunities for small countries if they are able
to respond quickly to political, economic and cultural changes in the world. Slovenia has
committed to regional integration as it joined European Union but it needs to form relations
with the world on a global scale in order to ensure its economic development and
competitiveness.
Globalization processes have caused changes in many areas such as economy, land use,
countryside perception and environmental care. The purpose of this B.A. paper is to expose
the main effects of globalization processes in Slovenia and form a basis for further research
efforts.
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1. UVOD
Kot geografinja opazujem, da okoli nas prihaja tako naravno kot družbeno do vidnih
sprememb, ki se odvijajo zelo hitro. Ta spreminjajoči se svet vpliva na vse nas in na vse kar
nas obdaja. Spreminjajo se mesta, podeželje, spreminja se kultura, gospodarstvo, politika,
način življenja ljudi,... Naša država se vključuje v regionalne ekonomske integracije ter
pričenja z vključevanjem v svetovno gospodarstvo. Meje se odpirajo, predstava o zaprtih
prostorih postaja fiktivna. Prihaja do reform na političnem področju, kar bo imelo svoje
posledice.
Dogajanja, kot je razširjanje, poglabljanje in povečanje svetovnih povezav in okvirov
družbenega dogajanja od kulture do kriminala, od finančnih do duhovnih vplivov, se
izenačujejo s svetom kot celoto. Družbeno dogajanje je bilo najprej omejeno na lokalno,
regionalno in nacionalno raven, danes pa stopa v ospredje internacionalno, supranacionalno in
svetovno.
Vplivov in odvisnosti od svetovnega dogajanja ne moremo več zanemarjati. Znašli smo se v
globalnem redu, ki ga nihče popolnoma ne razume, a vendar vpliva na vse nas. Globalizacija
označuje nekaj težko razumljivega, a hkrati znanega, kar spreminja vsakodnevno življenje in
prisili vsakogar, da se prilagodi in odzove na svoj način.
In prav zaradi teh pojavov in procesov me je še posebej začela zanimati ta mlada a že
izrabljena beseda globalizacija, ki naj bi vse to označevala.
Globalizacijo kot pojem so nekateri francoski in ameriški avtorji v svojih delih prvič uporabili
v 60. letih, polno se je razmahnil šele ob koncu 20. stoletja. To je pojem, ki ga mnogi
uporabljajo a le redki definirajo. Čim bolj natančno je potrebno opredeliti za kaj gre, vendar
se je potrebno zavedati, da vseh procesov ne moremo jasno opredeliti ter da nekaterih tez ni
moč sprejeti. »Kar obstaja, so zgolj posamične teorije globalizacije, različni pogledi na mrežo
procesov in tokov, ki se dogajajo v sodobnem svetu. Razmišljanje o teh procesih ni
normativno nedolžno: vsak diskurz ima poleg opisovalne funkcije tudi funkcijo
vzpostavljanja. Govorjenje o globalizaciji torej ni samo popisovanje različnih procesov,
ampak tudi vzpostavljanje miselnih form in transponderjev, ki težijo h hegemonskosti
interpretacije.« (Pikalo, 2003, str.14)
Po prvi, še zlasti pa po drugi svetovni vojni, je prišlo do poglabljanja sodelovanja med
državami, kar je mogoče označiti s pojmom internacionalizacija. Suverene države
medsebojno sodelujejo kot načelno enakopravne partnerice. Za to obdobje je značilno, da so
države prevladujoči akterji v meddržavnih odnosih. Gospodarstvo se uklanja interesom
države.
Naslednjo stopnjo razvoja v tej tipologiji pa lahko predstavlja globalizacija. Takrat država
postane zgolj orodje ekonomije pri doseganju osnovnega kapitalističnega cilja, namreč
ustvarjanju profita. Smiselno je celo govoriti o zlitju oz. poenotenju določenih segmentov
sveta. (Pinterič, 2004)
Po Bufonu (2004) v splošnem pojem globalizacije izraža občutek, da se svet zaradi učinkov
ekonomskih in tehnoloških sil hitro spreminja v enoten družbeni prostor in da družbenoekonomski razvoj ali preoblikovanje v eni svetovni regiji neobhodno vplivata na življenjske
navade in razvojne možnosti posameznikov ter družbenih skupin na vseh koncih našega
planeta. Mnogi globalizacijo povezujejo tudi z občutkom političnega fatalizma ali nemoči, saj
se zdi, da so državne politike v odnosu do procesov globalizacije povsem nemočne in da zato
državljani izgubljajo možnost kontrole nad sodobnimi razvojnimi dogajanji.
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Pri proučevanju globalizacije naletimo na mnogo problemov, ki se nanašajo na kompleksnost
procesov in s tem povezanih vplivov. Globalizacija pa je pod vprašaj postavila tudi osnovna
načela, domneve in glavni pomen družboslovnih ved. V primeru ekonomije je veliko
vprašanje o pomenu in vlogi nacionalnih ekonomij. Podobno se dogaja v politični in kulturni
teoriji, kjer globalizacija izziva pomen nacionalne države, nacionalne politike in nacionalne
identitete. Na velikem udaru je tudi geografija, ker globalizacija briše lokalne razlike in
izničuje pomembnost prostora in kraja.
Močne sile ekonomske, socialne in kulturne homogenizacije so konec zadnjega stoletja z
razširitvijo informacijskega in komunikacijskega omrežja in tokov virtualno povezale vse dele
sveta. Prišlo je do integracije denarja in finančnih trgov v svetovni sistem, zmage (predvsem
zahodnih) transnacionalnih korporacij kot transporterjev globalnih produktov, potrošniških
norm in kultur, širitve neoliberalne ekonomske ideologije, ki promovira nujnost globalnega
trga in globalnega tekmovanja. »Globalizacija je akumulacija posledic razveljavitve razdalje.«
(cv: Martin, 2004, str. 148) Po mnenju mnogih ne-geografov je to pripeljalo do »smrti
geografije«. Globalno je nasprotno lokalnemu. V današnji globalno politični ekonomiji
lokalno naj ne bi bilo več pomembno. Razveljavitev razdalje v ekonomskem, političnem,
socialnem in kulturnem odnosu pripelje do globalnega v lokalnem, kar uniči posebnosti in
avtonomijo lokalnega. Prav tako informacijska in komunikacijska tehnologija omogočata
funkcionalno delovanje brez prostorske bližine. Zdaj živimo na globalnem trgu, kjer lahko
dobimo kar hočemo, kadar hočemo, od kjerkoli, za najboljšo ceno.
Vse to pa ne pomeni, da prostorske in geografske razlike naj ne bi imele več pomena.
Globalizacija je lestvica procesov in razvojev, ki se odvijajo na vseh prostorskih dimenzijah,
ne samo na globalni. Nekateri procesi temeljijo na nacionalni ravni, nekateri celo globoko
znotraj nacionalnih teritorijev.
Globalizacija je neločljivo prepleten geografsko neenako razporejen proces. Medtem ko
nekateri narodi na račun globalizacije vodijo in dobivajo, drugi izgubljajo in ostajajo zadaj.
Geografi spodbijajo mnenje, da pospešena globalizacija izkoreninja ekonomske, socialne in
kulturne relacije iz lokalnega konteksta, na osnovi spoznanja večdimenzionalne narave
globalizacije in dejstva, da je veliko tega kar imenujemo globalizacija organiziranega in
izoblikovanega na določenem prostoru.

Namen diplomskega dela je proučitev pojma in procesa globalizacije ter njen vpliv na
nacionalno državo. Ugotoviti želim, kakšen je položaj malih držav v globalizaciji, s tem
predvsem Slovenije in njene možnosti v globalnem svetu in v okviru Evropske unije.
Globalizacija sega na mnoga področja človekovega delovanja, zato je namen ugotoviti, kakšni
so vplivi na izbranih področjih v Sloveniji. Zaradi obsežnosti in kompleksnosti izbrane teme
diplomskega dela je glavni namen le nakazati poglavitne učinke globalizacije v Sloveniji kot
osnova za nadaljnje raziskovanje po posameznih področjih.
V diplomskem delu želim preveriti naslednje delovne hipoteze:
 Vloga nacionalne države v globalizaciji (še) ni izgubila pomena.
 Male države imajo v času globalizacije vedno manj moči.
 V času globalizacijskih pritiskov je vstop Slovenije v Evropsko unijo korak naprej.
 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji in iz Slovenije se povečujejo.
 Razvojni procesi v slovenskih mestih in na podeželju se z globalizacijskimi vplivi
spreminjajo.
 Slovenija je majhna in relativno čista država, ki se v zadostni meri ne zaveda globalnih
posledic svojega onesnaževanja.
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Metodologija diplomskega dela:
V prvem delu sem v poglavju Svet definicij globalizacije poskušala s pomočjo različnih
avtorjev in njihovih hipotez nakazati problem opredelitve pojma in procesa globalizacije, ki je
zelo kompleksen in nam daje veliko možnosti interpretacije. Med tistimi, ki globalizacijo
razlagajo, so se izoblikovali različni pogledi, ki vsak na svoj način interpretirajo rastočo
svetovno soodvisnost, kar sem prikazala v naslednjem poglavju. Ker je globalizacija
večdimenzionalen proces, moramo biti pozorni, na katerem področju je interpretirana, na kar
sem opozorila v poglavju Področja globalizacije, v katerem sem se bolj podrobno posvetila
ekonomski, politični in kulturni globalizaciji. Zadnja tri poglavja prvega dela diplomskega
dela proučujejo položaj nacionalne države in male države v globalizaciji.
Drugi del diplomskega dela je namenjen proučitvi globalizacije v Sloveniji, v katerem sem
najprej proučila scenarij vključitve Slovenije v Evropsko unijo in scenarij popolne
globalizacije slovenskega gospodarstva. Ker se je scenarij vključitve Slovenije izkazal za bolj
ugodnega, sem Evropski uniji posvetila še dodatno poglavje. Nadalje sem izbrala določena
področja v Sloveniji, na katerih lahko opazimo globalizacijske vplive. Slovensko
gospodarstvo je prvo proučevano področje, na katerem so globalizacijski vplivi najbolj očitni.
Sledijo mu naslednja poglavja oziroma področja: Globalizacija mest in Ljubljana, Podeželje v
slovenskem prostoru v času globalizacije ter Okoljska globalizacija in Slovenija.

Glede na temo diplomskega dela le-to temelji na analizi obstoječih virov in literature. Zaradi
obsežnosti teme sem imela z viri in literaturo veliko dela, saj je vsako poglavje zahtevalo nov
sklop virov in literature na novo temo, kar je privedlo do obsežnega seznama literature. Z
namenom čim večje aktualnosti diplomskega dela sem želela pridobiti čim novejše podatke,
ki pa niso bili zmeraj dostopni ali pa so bili težko dostopni in sem za njihovo pridobitev
potrebovala veliko časa. Problem s podatki je bila tudi njihova razpršenost ali pa ravno
obratno - agregiranost, ki ne omogoča podrobnejše analize.
V prvem delu sem uporabila nekaj več sociološke literature avtorjev Becka, Giddensa, Helda,
McGrewa, Robertsona, Watersa in drugih. Med slovenskimi avtorji so mi bili v največjo
pomoč Mlinar, Svetličič, Pikalo, Rizman in Bufon.
Svetličičeva literatura mi je bila v pomoč tudi v drugem delu. V tem delu sem se bolj oprla na
vire iz časopisov in revij ter medmrežne vire. Veliko podatkov za svoje diplomsko delo sem
našla na medmrežnih straneh Banke Slovenije, Urada Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj, Agencije RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
investicije, Statističnega urada Republike Slovenije, dnevnika Delo, Mestne občine Ljubljana,
različnih podjetij in drugod.
Globalizacija je tema, ki se ji politični in ekonomski geografi v svetu niso najbolj posvečali,
vendar pa se je to v zadnjih letih spremenilo. Zdaj lahko najdemo kar nekaj tujih politično
geografskih učbenikov oziroma knjig, ki obravnavajo izbrano temo, ter vedno več člankov v
revijah kot so Progress in Human Geography, Geoforum, GeoJournal in Transaction. Še
vedno pa ne moremo najti bolj konkretne slovenske geografske literature na to temo. Edina je
Bufonova knjiga Med teritorialnostjo in globalnostjo, ki je nastala po vzoru tujih knjig kot je
na primer Political geography: world-economy, nation-state and locality. Eden od redkih
slovenskih geografskih člankov na obravnavano temo, ki me je tudi vzpodbudil k obravnavi
geografskih vidikov globalizacije v Sloveniji, je Klemenčičev članek Slovenija v
globalizacijski pasti. Geografi, ki so v geografsko tematiko vključili tudi problematiko
globalizacije, so Plut, Pak, Černe in Rebernik.
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2. SVET DEFINICIJ GLOBALIZACIJE
Poleg priznavanja samega procesa globalizacije kot širjenja, poglabljanja in pospeševanja
svetovne povezanosti v vseh vidikih družbenega življenja še vedno ni enotnega mnenja o
konceptu globalizacije, njeni vzročni dinamiki in o posledicah globalizacije.
Izogniti se je potrebno preveč poenostavljenim obravnavam globalizacije, ki jih je mogoče
zaslediti pri nekaterih avtorjih in njenih ideoloških zagovornikih, ki ta pojav reducirajo samo
na globalno integracijo, pri tem pa spregledajo, da globalizacija sproža tudi zelo pomembne
procese fragmentacije, kar poudarja tudi eden najbolj zgodnjih zagovornikov in razlagalcev
globalizacije Roland Robertson. (Rizman, 2001a)
Robertsonova definicija pravi, da je globalizacija proces prekomernega širjenja družbenih,
kulturnih, političnih, poslovnih, gospodarskih in pravnih povezav. Globalizacijo opredeli kot
koncept, ki se nanaša tako na zgoščevanje samega sveta, kakor tudi na vedno večje zavedanje
in dojemanje sveta kot celote. To oboje utrjuje globalno povezanost in zavest o celosti sveta.
Ta globalna zavest o svetu kot celoti pa skupaj z vedno večjo materialno medsebojno
odvisnostjo povečuje možnost ustvarjanja sveta kot enotnega sistema. Svet zaradi procesa
globalizacije postaja bolj in bolj združen. Za Robertsona je temeljno vprašanje, koliko
globalizacija vključuje ali pospešuje homogenizacijo v nasprotju s heterogenizacijo ter
univerzalizacijo v nasprotju s partikularizacijo. Meni, da bi lahko sodobno globalizacijo v
najsplošnejšem smislu upoštevali kot »obliko institucionalizacije dvojnega procesa, ki
vključuje univerzalizacijo partikularizma in partikularizacijo univerzalizma« (cv: Mlinar,
1994, str. 24). To se navezuje na »napetost med kulturno homogenizacijo in kulturno
heterogenizacijo«, kar Arjum Appadurai šteje za »osrednji problem današnjih globalnih
interakcij« (cv: Mlinar, 1994, str. 24). Robertson predlaga, da bi temeljni pojem kulturne
globalizacije nadomestili z »glokalizacijo« - besedno povezavo globalizacije in lokalizacije.
(Waters, 2000; Mlinar, 1994; Beck, 2003)
Appadurai je nadgradil Robertsonovo teorijo »glokalnih kultur« in zagovarja samostojnost
glokalne kulturne ekonomije. Govori o petih gledanjih (scapes), ki v sebi združujejo zelo
različne, pogosto si nasprotujoče, a tudi podobne tokove. Ustvarjajo nam sliko globalizacije,
definirajo nam polje raziskovanja in nas v tem tako omogočajo kot omejujejo. Govorimo o
etno, tehnološkem, finančnem, medijskem in ideološkem pogledu. Etno pogled prikazuje
ljudi, ki dajejo pečat nemirnemu svetu, v katerem živimo: turisti, imigranti, begunci, delavci
na začasnem delu, itn. Tehnološki pogled prikazuje gibanja tehnologij, ki so razvita ali stara,
mehanska ali informacijska, in dejstvo, da se lahko tehnologija izjemno hitro spreminja ter
prehaja meje, ki so še včeraj bile neprehodne. Pri finančnem pogledu gre za navidezen pogled,
ki ga oblikujejo trgi tujih valut in špekulacij. Medijski pogled razširja kulturne podobe,
prikazuje razporeditev možnosti ustvarjanja elektronskih podob in njihovega oddajanja,
medtem ko ideološki pogled razširja državne in opozicijske podobe in ideje, ki koreninijo v
razsvetljensvu. (Pikalo, 2003; Beck, 2003)
Naslednji razlagalec globalizacije Antony Giddens se od Robertsona razlikuje predvsem po
tem, da vidi globalizacijo kot neposredno posledico modernizacije, saj vključuje popolno
preureditev časa in prostora znotraj družbenega življenja. Koncept globalizacije po Giddensu
ne vsebuje le ideje o globalni povezanosti, ampak ga lahko najbolj razumemo kot izražanje
osnovnih vidikov časovno-prostorske razmejitve. Globalizacija naj bi zadevala predvsem
presek prisotnosti in odsotnosti, prepletanje družbenih dogodkov in družbenih odnosov »na
daljavo« z lokalnimi značilnostmi. Globalizacijo potemtakem definira kot ustvarjanje in
krepitev svetovnih družbenih odnosov, ki so svetovnih razsežnosti in povezujejo oddaljene
kraje tako, da lokalno dogajanje oblikujejo dogodki, ki se pojavljajo v veliki oddaljenosti in
obratno. (Giddens, 2002; Della Porta, 2003)
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Podobno kot Giddens je tudi David Harvey eden ključnih avtorjev, ki je vplival na današnje
pojmovanje koncepta globalizacije. Harvey je s pomočjo podobnih konceptov kot Giddens –
časa in prostora – uspel dokazati povezavo med obdobjem postmodernizacije in globalizacije.
Harvey razume globalizacijo kot izraz današnjega, drugačnega dojemanja časa in prostora in
to poimenuje s terminom »časovno-prostorska zgostitev« (Waters, 2001). Ta zgostitev je
povzročila, da v današnjem svetu takojšnjih komunikacij prostorska oddaljenost in čas ne
predstavljata več ovir za sestavo človeških družbenih organizacij in medsebojnih povezovanj.
Sholte (cv: Rizman, 2001a) je podal pet širših politološko usmerjenih definicij globalizacije.
Prva razume globalizacijo v pomenu internacionalizacije. Po tej definiciji ni globalizacija nič
drugega kot oznaka za procese naraščajoče mednarodne izmenjave in medsebojne odvisnosti.
Dokaz za to vrsto globalizacije so za ekonomiste ogromni trgovinski in kapitalski pretoki med
državami, medtem ko se politologi in sociologi predvsem sklicujejo na intenzivnejšo
mobilnost med državami, ki vključujejo ljudi, sporočila in ideje. Druga definicija obravnava
globalizacijo kot liberalizacijo in potemtakem meri na odpravljanje ovir med državami, ki
stojijo na poti nastajanja »odprte« globalne ekonomije oziroma ekonomije »brez meja«. Po tej
definiciji ni globalizacija nič drugega kot druga beseda za procese mednarodnega
ekonomskega povezovanja. Tretje razumevanje enači globalizacijo z univerzalizacijo. Pod
univerzalizacijo so že v štiridesetih letih prejšnjega stoletja na primer razumeli, ali bolje,
napovedali »planetarno sintezo kultur« in »globalni humanizem« (na primer uveljavljanje
gregorijanskega koledarja, kitajskih restavracij, dekolonizacija, širjenje avtomobilizma itd.).
Četrta definicija izenačuje globalizacijo z vesternizacijo ali modernizacijo (še posebej v
ameriški obliki). Gre za to, da se ključne socialne strukture modernosti (kapitalizem,
racionalizem, industrializem in druge) širijo po vsem svetu in pri tem tako rekoč »zmeljejo v
prah« vse tiste stare strukture in tradicije, na katere naletijo na svojem v bistvu neustavljivem
pohodu. Globalizacijo pri tem neredko opisujejo kot imperializem v podobi McDonaldsov,
Hollywooda in CNN. Peta definicija razume pod globalizacijo deteritorizacijo ali bolje
širjenje suprateritorialnosti. Ta najbolj radikalna definicija razume globalizacijo v smislu
rekonfiguracije geografije, kar pomeni da družbeni prostor ne obvladajo več v prvi vrsti
teritorialni prostori, teritorialne razdalje in teritorialne meje. Natančnejša definicija
globalizacije jo opisuje kot proces, ki vsebuje preoblikovanje celotne prostorske organizacije
družbenih odnosov in transakcij.
Med posameznimi avtorji prihaja do ogromnih razlik in veliko težav med kazalniki
globalizacije. Naj omenim še nekatere krajše definicije:
Guibernau (cv: Rizman, 2001a) pod pojmom globalizacije opredeli intenzifikacijo svetovnih
družbenih procesov, ki povezujejo med seboj tudi najbolj oddaljene kraje na našem planetu.
Na ta način vplivajo dogajanja na enem koncu sveta v najhitrejšem možnem času na
dogajanja na drugem koncu sveta. Kratka je tudi definicija Holma in Sorensena (cv: Svetličič,
2004), ki pravita, da je globalizacija čezmejna intenzifikacija ekonomskih, političnih,
družbenih in kulturnih odnosov. Oman (Svetličič, 2004, str. 20) globalizacijo definira kot
»mikroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, zbližujoče ekonomsko oddaljenost
med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih gibanj komercialnih dobrin zunaj
državnih in regionalnih meja.« S tem se krepi soodvisnost držav. Po Dollfusu (cv: Klemenčič,
1999) globalizacija predstavlja tri skupine procesov: odločno popuščanje držav
gospodarskemu liberalizmu (nižanje carin), širjenje delovanja velikih družb na svet in splošna
uporaba telekomunikacij. Isti avtor označuje globalizacijo kot zmago »omrežja mrež«.
Globalizacija je danes ključna beseda predvsem zaradi pogoste in široke rabe. Je
multidisciplinarni pojem, ki otežuje, če ne celo onemogoča, izdelavo natančnega in splošno
uveljavljenega teoretičnega koncepta, kar dokazujejo zgornje trditve.
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3. TRIJE POGLEDI NA GLOBALIZACIJO
Med tistimi, ki so konceptu globalizacije bolj ali manj naklonjeni, so se oblikovali različni
pogledi, ki vsak na svoj način interpretirajo rastočo svetovno soodvisnost.
Giddens (cv: Svetličič, 2004) omenja dve skupini zagovornikov razumevanja globalizacije,
hiperglobaliste, predvsem med poslovneži, in globalizacijske skeptike na drugi strani. Oboji
so po njegovem mnenju v zmoti. Prvi zato, ker menijo, da je globalizacija šele na začetku, ne
pa na koncu procesa, drugi pa zato, ker z globalizacijo v svetu kljub vsemu le potekajo
temeljne spremembe, ki jih ne gre podcenjevati. Omenja še tretjo skupino, ki gleda na
globalizacijo realno, le da je ne imenuje. Svetličič (2004) bi to skupino v tem sklopu zato
imenoval kar realiste.
Held je skupaj s sodelavci (cv: Rizman, 2001a) opredelil splošen pregled različnih mnenj o
globalizaciji, katerega namen je predstavitev glavnih skupin mnenj, ki se pojavljajo v
razpravah in literaturi o globalizaciji. To so hiperglobalizatorji, skeptiki in transformacionisti.
Prav tako tudi Kindleberger (cv: Svetličič, 2004) ločuje tri vrste pristopov h globalizaciji.
V nadaljevanju bodo stališča treh skupin nekoliko podrobneje predstavljena (Rizman, 2001a;
Bufon, 2004; Held et al., 1999; Svetličič, 2004):
1. Stališče hiperglobalistov je, da se svet razvija v eno politično, ekonomsko in družbeno
enoto. Globalizacija označuje novo obdobje v človeški zgodovini, v kateri bo globalna
ekonomija izpodrinila oziroma nadomestila vlogo tradicionalne nacionalne države. V novem,
»brezmejnem« svetu so države kvečjemu posredniki med lokalnimi oziroma regionalnimi ter
globalnimi silami. Njihovo videnje izpostavlja predvsem ekonomsko dimenzijo globalizacije
in napoveduje pojav enega globalnega trga in globalne konkurence kot znanilca človeškega
napredka. Globalna ekonomija povzroča tudi rast globalnega upravljanja in nove civilizacije
na osnovi mešanja kultur in načinov življenja, ki ob zmanjševanju moči posameznih državnih
sistemov dopušča okrepitev nove »globalne civilne družbe.«
2. Za skeptike naj bi bila globalizacija le mit, ki prikriva današnjo stvarnost. Obseg
globalizacije naj bi bil v celoti pretiran, saj nam analiza svetovne trgovine ter finančnih tokov
kaže, da je ekonomska soodvisnost vse prej kot nov pojav in da tukaj ne gre za oblikovanje
integriranega svetovnega trga, ampak le za nove vplive razvitejših držav pri zagotavljanju
ekonomske liberalizacije v okviru nekakšne regionalizacije oziroma koncentracije svetovnega
trga, ki danes zajema le Evropo, pacifiško Azijo in Severno Ameriko. Države pri tem procesu
nikakor ne izgubljajo svoje tradicionalne vloge, ampak ostajajo primarne usmerjevalke
gospodarskih tokov. Dokaz za vprašljivost dejanskih učinkov globalizacije so tudi obstoječi
vzorci neenakosti in hierarhije v svetovnem gospodarstvu, kar vodi v poglabljanje razlik med
civilizacijami in posledično nove konflikte med civilizacijskimi bloki.
3. Transformacionisti skušajo analizirati gonilne sile globalizacije in njihove vplive. Menijo,
da je sedanji vzorec globalizacije le še eno obdobje v človeški zgodovini. Od predhodnih
obdobij se razlikuje po spremembah, ki so številčnejše, izrazitejše in odmevnejše, saj se
dotikajo vsakega od nas. Ugotavljajo, da je globalizacija odgovorna za nove oblike globalne
stratifikacije, kar pomeni, da se nekatere države, družbe in skupnosti uspešno integrirajo v
novo nastajajoči globalni red, medtem ko ostajajo druge še naprej na periferiji. Države bodo v
mednarodnih odnosih še vedno ohranile visoko stopnjo efektivne suverenosti in nadzora na
svojem teritoriju, po drugi strani pa bo globalizacija zahtevala od njih radikalno obnovo
njihove dosedanje moči, funkcij, vpliva in avtoritete. Dober primer je Evropska unija, ki
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počasi uveljavlja nova pravila delitve suverenosti med nadnacionalno, nacionalno in
regionalno ravnijo. Novo mednarodno dimenzijo dobivajo tudi družbena gibanja in
organizacije, ki se povezujejo ne glede na prostorsko oddaljenost. Sodobni procesi prinašajo
povsem nove poglede in perspektive na tradicionalne oblike državne suverenosti in družbene
teritorialnosti.

Preglednica 1: Različni pogledi na globalizacijo in njene lastnosti.

Novosti
Glavne značilnosti
Moč držav
Nosilni dejavniki
globalizacije
Glavne posledice

Razvojni trend

Hiperglobalisti

Skeptiki

Transformacionalisti

Globalna doba
Globalni kapitalizem,
globalna vlada in
globalna civilna družba
Se zmanjšuje
Kapitalizem in
tehnologija
Erozija starih hierarhij,
prenova mreže
družbenih dejavnosti

Trgovinski bloki
Manjša soodvisnost kot
na koncu 19. stoletja

Globalna zavezanost
Intenzivna in
ekstenzivna
globalizacija
Se spreminja
Kombinirani dejavniki
modernizacije
Nova arhitektura
svetovnega reda,
prenova odnosov med
regijami in
deteritorializacijo
Nedoločen: globalna
integracija in
fragmentacija
integracije

Globalna civilizacija

Se povečuje
Države in trgi
Povečana
marginalizacija
svetovnega juga,
internacionalizacija in
regionalizacija
Regionalni bloki,
civilizacijski konflikti

Vir: Bufon, 2004, str. 257

4. PODROČJA GLOBALIZACIJE
Nekateri globalizacijo in njene učinke razumejo v enem polju družbenega delovanja, drugi pa
zagovarjajo, da je večdimenzionalen proces, ki sega na različna področja sodobnih družbenih
dogajanj. Vedno ko na ta pojem naletimo, se moramo vprašati, v katerem kontekstu je bil
uporabljen, ker različni strokovnjaki pojem razlagajo glede na svoje področje. Resnico o njeni
pravi naravi bomo odkrili takrat, ko bomo preučili spremembe na vseh področjih in njihove
medsebojne povezave, saj so področja človekovega delovanja bolj ali manj med sabo
povezana.
Peter Taylor in Colin Flint (2000) opredeljujeta 8 glavnih dimenzij globalizacije:
1. Finančna globalizacija – opisuje trenuten svetovni trg in finančne produkte, s
katerimi se globalno trguje v »svetovnih mestih« 24 ur na dan.
2. Tehnološka globalizacija – opisuje kombinacijo računalniških in komunikacijskih
tehnologij in njihovih satelitskih povezav, ki so ustvarile »časovno-prostorsko
kompresijo« in takojšen prenos informacij po svetu.
3. Ekonomska globalizacija – opisuje nove integrirane produkcijske sisteme, ki
omogočajo »globalnim firmam« izkoristiti kapital in delovno silo po celem svetu.
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4. Kulturna globalizacija – se nanaša na porabo »globalnih produktov« po svetu,
največkrat lahko ta efekt imenujemo McWorld ali kokakolizacija .
5. Politična globalizacija je razširjenost neoliberalnega delovanja, ki promovira
redukcijo državnih stroškov, deregulacijo, privatizacijo in generalno odprto
ekonomijo.
6. Ekološka globalizacija predstavlja zaskrbljenost, da bodo sedanji socialni trendi
prekoračili zemljino zmogljivost se obnavljati. Prizadeva si za »zeleno politično
globalizacijo«.
7. Geografska globalizacija se ukvarja s ponovno ureditvijo prostora in sicer z
zamenjavo internacionalnega s transnacionalnim v naraščajočem »brezmejnem
svetu«, ki je pogosto viden kot mreža »svetovnih mest«.
8. Sociološka globalizacija je nova miselnost, ki zagovarja odkritje ene »svetovne
družbe« in povezavo socialne celote, ki preide nacionalne družbe.
Teh osem dimenzij globalizacije je medsebojno prepletenih na kompleksen način in so tema
mnogih akademskih debat in prepirov. Globalizacija ima več avtonomnih logik, ki obstajajo
ena ob drugi. V globalnem kontekstu so največkrat definirane ekonomska, politična in
kulturna globalizacija in tudi jaz bom tem posvetila več pozornosti:

4. 1. Ekonomska globalizacija
Je najbolj vidno področje globalizacije. Oman (Svetličič, 2004) opredeli ekonomsko
globalizacijo kot mikroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, zbližujoče
ekonomsko oddaljenost med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih gibanj
komercialnih dobrin zunaj državnih in regionalnih meja. Nicholas (Svetličič, 2004) definira
globalizacijo širše kot rast trgovine ali števila regionalnih trgovinskih sporazumov in
političnih strategij, ki vodijo k slednjim. To vključuje tudi nove načine čezmejnega
sodelovanja, kot tudi aktivno sodelovanje novih gospodarskih dejavnikov,
npr.
multinacionalk. Korporacije vse bolj delujejo na osnovi svetovnih in ne le meddržavnih
strategij.
Zaradi povečevanja obsega ter raznolikosti čezmejnih transakcij blaga in storitev,
mednarodnih kapitalskih tokov in tudi vedno hitrejše ter razširjene tehnologije raste
medsebojna povezanost in odvisnost držav po svetu.
Svetličič opredeli globalizacijo s pomočjo treh kakovostnih kriterijev:
 zemljepisni kriterij – na osnovi tega kriterija pomeni široko mednarodno
razpoznavnost ali svetovno penetracijo ter tesno medsebojno prepletanje različnih
oblik aktivnosti, ki sledijo logiki, da je cel svet ena sama »globalna vas«;
 organizacijski kriterij - globalno pomeni tesno mednarodno integracijo in koordinacijo
medsebojno vse bolj soodvisnih dejavnosti (podjetij) s pomočjo ene strategije;
 vsebinski kriterij – na osnovi tega kriterija se globalizacija lahko nanaša tako na tržišče
kot na dejavnosti podjetij; pod globalizacijo trgov je mogoče razumeti zniževanje
trgovskih ovir, uniformiranje potrošniških okusov ter napredek v transportu in
komunikacijah, ki omogočajo razprševanje ekonomskih dejavnosti in s tem možnosti
ustvarjanja ekonomije obsega.
Danes v svetu ni države (z izjemo morda Severne Koreje), ki bi ne bila vključena v svetovno
trgovino. Napisi korporativnih velikanov kot so Coca-Cola, Nike, Shell, Marcedes itn. so del
vsakdanjika v mestih na vsakem kontinentu. Trg je bil dolgo del mednarodne scene, v
zadnjem desetletju pa se je njegov obseg enormno povečal skupaj s tujimi kapitalskimi

9

investicijami. Mednarodna trgovina povzroča vse večjo mednarodno konkurenco, selektivnost
in koncentracijo, po drugi strani pa tudi povečano in hitrejšo mednarodno ponudbo blaga in
storitev. Globalni trg se lahko razvija znotraj ekonomskega sistema, v katerem ni večjih ovir
za mednarodne gospodarske izmenjave v obliki carin ali prevoznih stroškov. Posel poteka v
širšem svetovnem okolju, konkurenca iz države na drugi strani zemeljske oble pa je lahko
hujša kot tista iz sosednjega mesta.
Mednarodna trgovina s središčem v zahodni Evropi se je še zlasti povečala v obdobju
modernizacije in industrializacije: za nekaj več kot 2 % letno v prvi polovici 19. stoletja in za
okrog 5 % letno do leta 1870, ko je dosegla vrednost približno 30 % bruto družbenega
proizvoda razvitih držav. Pri tem je izstopala zlasti Velika Britanija, kjer je na mednarodno
trgovino odpadlo skoraj 60 % bruto družbenega proizvoda, medtem ko v ZDA ta delež ni
presegal 15 %. Dejstvo, da je večina mednarodne trgovine potekala med razvitimi državami in
njihovimi kolonijami, ne preseneča. Struktura mednarodne trgovine je do časa med obema
vojnama ostala nespremenjena (40 do 45 % izmenjave je potekalo med razvitimi državami,
okrog 50 % med razvitimi in nerazvitimi, od 5 do 10 % pa med nerazvitimi). Po obeh
svetovnih vojnah in močnem ocarinjenju mednarodne trgovine, je le-ta doživela ponovni
vzpon v drugi polovici 20. stoletja, ko je prišlo do močnega znižanja uvozno-izvoznih carin.
V svetovno trgovino pa so se polno vključevale le razvite industrijske države, kar pomeni, da
se do konca 80. let ni vključevala niti četrtina svetovnega gospodarstva, ki je sicer proizvajalo
polovico svetovnega bruto družbenega proizvoda. Do konca 90. let se je obseg vključenosti
povečal na polovico svetovnega prebivalstva in približno 2/3 svetovnega bruto družbenega
proizvoda. Z lanskim letom (2005) pa se je priključila še Kitajska.
Ekonomska globalizacija se danes najbolj efektivno izkazuje s pojavom tako imenovanih
»prekodržavnih korporacij« ali multinacionalk, katerih letna produkcija v vrednosti že daleč
prekaša bruto družbeni proizvod ne le večine držav v razvoju, ampak tudi marsikatere
evropske države. Samo General Motors na primer neposredno zaposluje okrog 700 tisoč oseb
v različnih državah sveta, letno pa ustvarja med 150 in 200 milijard US dolarjev prometa, kar
odgovarja bruto družbenemu proizvodu držav kot so Belgija, Švedska in Avstrija, ki se na
svetovni lestvici po bruto družbenem proizvodu nahajajo okrog 20. mesta. Istočasno (leto
1995) je znašal slovenski bruto družbeni proizvod 14 milijard dolarjev. Vrtoglavo se
povečujejo tudi osebna premoženja lastnikov transnacionalnih podjetij (npr. Bill Gates
razpolaga s premoženjem ocenjenim na preko 50 milijard dolarjev).
Ekonomska globalizacija se izraža tudi v neposrednih tujih investicijah transnacionalnih
podjetij v posameznih državah. Te se letno povečujejo od 35 do 40 %, v letu 1999 pa so
znašale okrog 700 milijard dolarjev. V svetu deluje okrog 60 000 transnacionalnih podjetij, ki
imajo v različnih državah okrog 500 000 podružnic, njihova skupna proizvodnja pa znaša več
kot 10 000 milijard dolarjev, oziroma četrtino celotne svetovne proizvodnje. Investicije teh
podjetij v različnih delih sveta ostajajo prav tako dokaj selektivne, saj nanje ne vpliva le
različna cena delovne sile, temveč predvsem finančna in ekonomska privlačnost tržišč, kar
pomeni, da ostajajo investicije teh podjetij v največji meri omejene na tiste dele, ki izkazujejo
najvišjo stopnjo ekonomskega razvoja (ZDA, Japonska, EU).
Tako ostajajo razvojne možnosti v svetu zelo neenakomerne. Vidno se povečuje neskladje
med najbolj in najmanj razvitimi državami. Po oceni v Razvojnem programu OZN je slednji
znašal 3 : 1 leta 1820 in kar 72 : 1 leta 1992. Povprečni BDP na prebivalca znaša danes v
najmanj razvitih državah, ki jih je 64, komaj 410 USD, v najbolj razvitih (teh je 25) pa 25.730
USD, kar je 64-krat več. Nič manj kot 1,2 milijarde ljudi na svetu živi z manj kot 1 USD
dnevno, zlasti v delih Azije in Afrike. Na prehodu v tretje tisočletje je na 20 % svetovnega
prebivalstva v razvitejših državah odpadlo 86 % svetovnega bruto družbenega proizvoda, na
20 % prebivalstva v najmanj razvitih državah pa le 1 %.
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Ekonomska globalizacija je pojav, ki zajema vse države, največje koristi pa ima
industrializirani svet, ki ima blago za prodajo in denar za nakup. Afrika je povečala izmenjavo
z drugimi kontinenti, vendar sta njihov delež od globalnih tujih neposrednih investicij in
blagovna menjava skoraj neopazna. Ena od nevarnosti je nadaljnja koncentracija moči tistih,
ki so že bogati. Prepad med bogatimi in revnimi narodi se je v zadnjih letih povečal, kljub
uspehu nekaterih držav kot so azijski tigri. Podobna ločitev se dogaja celo znotraj
industrializiranih držav. Tisti brez denarja so potisnjeni na obrobje družbe, medtem ko se
komercialno razmišljanje razširja iz gospodarstva in že prodira v socialno-kulturno področje
kot so izobrazba, zdravstvo, umetnost in celo religija. Globalizacija je pod kratkoročnimi
ekonomskimi pritiski osnovana na potrošništvu, prebivalci pa so obravnavani kot potrošniki.
Ljudje so segmentirani na osnovi dohodkov prej kot po kulturnih razlikah.
(Bufon, 2004; Bufon, 2001; Global Village, 1998)

4. 2. Politična globalizacija
Politična globalizacija je šibkeje raziskana kot njena ekonomska razsežnost, kar je verjetno
posledica tega, da je njene akumulirane politične učinke mnogo težje uvideti. Znotraj
politične globalizacije je eno najbolj središčnih vprašanj, kako se suverena država, ki je na
presečišču dejavnosti številnih transnacionalnih omrežij in organizacij, preoblikuje oziroma
prilagodi tem izzivom. Eden od njenih bolj prepričljivih odgovorov na te nove izzive je
oblikovanje multicentrične vladavine oziroma multicentričnega odločanja in regulacije, ki se
pri svojem delovanju opira na eni strani na regionalne in transnacionalne (globalne)
organizacije in na drugi strani na regionalne in mednarodne pravne norme. (Svetličič, 2004;
Rizman, 2005)
To dejstvo bistveno spreminja tradicionalni mednarodni sistem, ki je temeljil zlasti na
bilateralnem in multilateralnem dogovarjanju med posameznimi suverenimi državami.
Sodobni mednarodni geopolitični problemi ne zadevajo le vojaških in varnostnih vidikov
držav, ampak vse bolj vprašanja človekovih pravic, varstva okolja, mednarodnega terorizma,
ilegalnih gospodarskih tokov, migracij in drugih družbenih pojavov, ki presegajo tradicionalni
državni okvir. Oznaka »globalno upravljanje« (ang. global governance) je nastala z namenom,
da bi z njo lahko povzeli potrebo po širšem mednarodnem upravljanju vse bolj povezane
mednarodne družbe oziroma mednarodnih družbenih dogajanj. Sem ne spadajo le formalne
politične mednarodne organizacije kot na primer OZN ali WTO, ampak tudi vrsto drugih
neformalnih in nepolitičnih akterjev, ki vplivajo na dogajanje v svetu.
Politična globalizacija je rezultat spreminjajoče se ter vedno bolj pomembne vloge
mednarodnih in transnacionalnih organizacij, vedno večjega števila medvladnih organizacij in
mednarodnih nevladnih organizacij, razvoja različne oblike vladanja, drugačne strukture,
obsega in subjektov mednarodnega prava ter pojava regionalnih organizacij in institucij.
To se najprej kaže v povečanju števila mednarodnih organizacij, ki jih je bilo leta 1910 okrog
210, od tega 35 vladnih in 175 nevladnih, do leta 2000 pa je njihovo število naraslo na več kot
5750 mednarodnih organizacij, od tega 250 vladnih in 5500 nevladnih. Sredi 19. stoletja je
bilo le dvoje ali troje mednarodnih konferenc na leto, danes pa se je njihovo število povečalo
na 4000. To je tudi posledica dejstva, da so bili v preteklosti vključeni v mednarodna
dogajanja le omejeni deli državnih aparatov, danes pa ni državne in javne službe na področju
politike, gospodarstva ali kulture, ki bi ne imela mednarodnih stikov ali bila vključena v kako
mednarodno zvezo. Povprečno število formalnih mednarodnih vezi na državo se je od leta
1950 do leta 2000 povečalo od 26 na 49, pri pomembnejših razvitejših državah (npr. ZDA,
Francija, VB, Nemčija), pa od okrog 70 na okrog 150. Število nevladnih mednarodnih
organizacij in združenj, ki imajo sedež v več kot dveh državah, se je v istem obdobju
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povečalo od okrog 830 na okrog 5500. Države vključujejo v svoje pravne sisteme vse več
mednarodno sprejetih pravnih določil, kar povzroča po eni strani standardizacijo in
povezovanje pravnih oziroma družbenih sistemov, po drugi strani pa tudi večjo potrebo po
spremljanju izvajanja skupnih pravnih določil. Ob dejavnosti OZN je za Evropo v tem
pogledu zelo pomembno sodelovanje v okviru EU in Sveta Evrope. V zadnjih letih so na
pomenu pridobila mednarodna sodišča, ki delujejo ne le na področju individualnih človekovih
pravic in mednarodnih upravnih sporov, ampak posegajo že na področje razreševanja
mednarodnih sporov in »notranjih zadev« v posameznih državah. V mednarodni politiki je
pomembno omeniti še povečano vlogo OZN pri mednarodnih posegih. Od leta 1945 do leta
1990 je OZN opravila komajda 15 posegov z »modrimi čeladami«, samo v zadnjem desetletju
pa že 30. (Bufon, 2004)
Ali v tem primeru proces globalizacije dejansko pogojuje zaton nacionalne države ter vzpon
svetovnega vladanja ali pomeni samo predrugačenje njene vloge v globalnem političnem
prostoru?
Teoretiki imajo različna mnenja. Med vidnejšimi avtorji, ki menijo, da teritorialna suverenost
nacionalne države, kot osnoven kontekst nacionalne države vse bolj slabi je David Held.
Meni, da moč in učinkovitost vlad na nacionalni ravni vse bolj slabita, kar je posledica vse
večjega ekonomskega in kulturnega povezovanja med državami, ki ga nacionalna država ne
more več nadzorovati. Dodaten vzrok slabitve države so še transnacionalni procesi, ki
naraščajo po številu in obsegu, kar povzroča, da je mnogo tradicionalnih področij državne
odgovornosti upravljanih na medvladni ali mednarodni osnovi. (cv: Waters, 2001).
Na drugi strani pa avtorji, kot McGrew in Giddens, trdijo, da zaton nacionalne države ni
pogoj za politično globalizacijo. Giddensovo (2000) mnenje je, da globalizacija slabi
nacionalno državo v tem smislu, da narodom jemlje iz rok nekatere pristojnosti, ki so jih imeli
v preteklosti. Vendar pa jih hkrati tudi utrjuje, ustvarja nove možnosti za prenovo lokalnih
identitet. Države bodo tudi v prihodnosti imele upoštevanja vredno upravno, gospodarsko in
kulturno oblast doma in na mednarodnem področju. Vendar pa jo bodo lahko izvajale le v
primeru, če bodo aktivno sodelovale med seboj z lastnimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi
ter mednarodnimi povezavami in združenji. Pogoj povezovanja nacionalnih držav pa je
omejitev njene suverenosti. Učinkovito izvajanje oblasti nacionalne države bo torej po tej
logiki odvisno od njene pripravljenosti in zmožnosti vključevanja v regionalne in
kontinentalne integracijske organizacije kot je Evropska unija, v svetovne mednarodne
organizacije, kot so Združeni narodi, ter v politične in vojaške pakte, kot je NATO.
Kot posledico tega lahko sodobno svetovno ureditev razumemo kot visoko kompleksno,
tekmovalno in povezano ureditev, v kateri se meddržavni sistem stalno prepleta z
nastajajočimi regionalnimi in globalnimi političnimi omrežji. Ta omrežja so osnova za
artikulacijo in reartikulacijo politične oblasti in mehanizmov vladanja. (Held et al., 1999)

4. 3. Kulturna globalizacija
Prevečkrat se srečujemo s pretiranim poudarjanjem izključno materialnih razsežnosti
globalizacije, medtem ko so njeni učinki na različna področja človekovega duha bolj ali manj
zapostavljeni. Kulturna globalizacija je ravno eno najbolj izpostavljenih in občutljivih
področij učinkovanja globalizacije, zato je prav, da ji posvetimo nekaj pozornosti.
Razvoj svetovnega trga je globoko učinkoval na kulture, identitete in življenjske sloge. Tako
prihaja do kulturne preobrazbe, proces pa imenujemo kulturna globalizacija. Pri tem gre v
veliki meri tudi za fabrikacijo kulturnih simbolov in pogled, ki bi ga lahko priostrili v tezo o
konvergentnosti globalne kulture oziroma »mekdonaldizacijo«. Po njej se vse bolj uveljavlja
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nekakšna univerzalizacija v smislu poenotenja življenjskih slogov, kulturnih simbolov in
transnacionalnih načinov vedenja.
V enaki meri, v kateri se tudi zadnje niše sveta integrirajo v svetovni trg, nastaja en svet – svet
blaginje, ki ne dopušča raznolikosti, saj so v tem svetu lokalne kulture in identitete
izkoreninjene in nadomeščene s simboli sveta blaginje, ki izvirajo iz reklamne in celostne
podobe multinacionalnih koncernov. Ljudje so to, kar lahko kupijo. Koncerni, katerih cilj je
vladavina na trgu fabriciranja univerzalnih kulturnih simbolov, brezmejni svet informacijskih
tehnologij izrabljajo po svoje. Sateliti jim omogočajo, da premagujejo vse nacionalne in
razredne meje ter svet bele Amerike tržijo po vseh koncih sveta.
(Beck, 2003)
Sodobna kulturna globalizacija izvira iz različnih pojavov:
1. nastanek novega globalnega trga ter vse bolj povezanega komunikacijskega omrežja,
ki ima izredno sposobnost preseganja nacionalnih in državnih meja;
2. razvoj multinacionalk na področju kulturne industrije, njene produkcije in trženja;
3. ponudba zahodnih ali bolje ameriških elementov ljudske kulture ne le domačemu,
ampak tudi vse širšemu svetovnemu tržišču.
Glede komunikacijskega omrežja so nove možnosti odprle zlasti kabelske vezi iz optičnih
vlaken, ki lahko prenašajo bistveno večji obseg komunikacij, ter satelitska tehnologija, hkrati
pa se je tudi bistveno zmanjšala cena kabelskega in satelitskega komuniciranja. Kot primer
naj navedem internet, na katerega je bilo v začetku 90. let povezanih le kakih 100.000
računalnikov, sredi 90. let že 12,5 milijonov, leta 2000 pa več kot 100 milijonov
računalnikov.
Globalna komunikacija pa se lahko povečuje le s širjenjem skupnega komunikacijskega
jezika. Danes poznamo okrog 5000 svetovnih jezikov (knjižno raven jih je doseglo okrog
1000), med temi pa jih 10 – 12 zajema večino svetovnega prebivalstva (60 %). Nekateri od
teh jezikov se uporabljajo v glavnem le na regionalni ravni oziroma v matičnih jezikovnih
območjih (japonščina, nemščina, bengalščina), v nekaterih sosednjih državah kot širši
regionalni jezik se uporabljajo arabščina, malajščina, hindujščina, ruščina in kitajščina, še
širšo svetovno rabo pa imajo angleščina, francoščina, španščina in portugalščina. Od teh se je
kot globalna uveljavila angleščina, ki se je razvila v jezik, v katerem se je svetovna
komunikacijska tehnologija razvila in pričela tržiti samo sebe ter ljudsko kulturo, na kateri
temelji. Angleščina se je uveljavila kot splošno komunikacijsko sredstvo tudi na področju
politike, ekonomije, transporta in znanosti. Da je to jezik pretekle in sedanje velesile, Velike
Britanije in ZDA, ni presenetljivo.
Na področju komunikacij in kulture so se, predvsem v ZDA, pričela pojavljati zasebna
podjetja, ki so prevzemala čedalje večji delež tržišča in se pričela širiti tudi preko državnih
meja. Povezovanje tehnologij in medijev z digitalizacijo informacij je povečala koncentracijo
potencialov in produkcije ter pripeljala celo do monopolnih povezav, kot je npr. Microsoft na
področju računalniške programske opreme. Trenutno okrog 20 – 30 velikih multinacionalk
kontrolira svetovno tržišče televizijskih omrežij, zabavnih programov, glasbene in filmske
produkcije, revij, komunikacijskih programov,… Koncentracija moči vodi v siromašenje
izraznih stilov in komunikacijskih jezikovnih kodov, še zlasti na področju glasbene in filmske
produkcije, ki postaja vedno bolj »ameriška«.
Velik pomen pri kulturni globalizaciji imajo mednarodne migracije. Ločimo lahko dve
migracijski fazi, ki izhajata iz dveh različnih svetovnih geopolitičnih sistemov:
1. Evropska ekspanzija v svet po letu 1492. V obdobju 1850 – 1914 se je preselilo okrog
50 milijonov oseb, večinoma Evropejci v obe Ameriki. Ko se je ameriški trg (ZDA)
po 1. svetovni vojni zaprl za priseljence z drugih kontinentov, so se pričele notranje
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selitve črncev z juga ZDA v industrijska mesta severa. 5 do 20 milijonov črncev naj bi
prepeljali in preprodali iz Afrike v Ameriko, največ v 18. stoletju. Pomemben je bil še
čas okrog svetovnih vojn, ko je najprej nacistična Nemčija preselila na milijone ljudi,
predvsem Judov, po izgubljeni 2. svetovni vojni pa je okrog 10 milijonov Nemcev
zapustilo območja v srednje-vzhodni Evropi. Tudi mejni konflikti med Indijo in
Pakistanom ter med obema Korejama so ljudi prisilili v obsežne selitve.
2. Drugo svetovno migracijsko fazo po letu 1945 označujejo nova gospodarska in
politična razmerja. Prične se ekonomska migracija iz južne v severozahodno Evropo,
od 90. let dalje pa je celotno območje EU priselitveno območje za ekonomske
migrante iz Afrike in »zunanje« Evrope. Iz južne in vzhodne Azije prihaja do selitev v
države izvoznice nafte. ZDA so ukinile mnoge omejitve priseljevanja Azijcem, ki zdaj
predstavljajo polovico vseh legalnih priseljencev v to državo. V Afriki je število
političnih migrantov in beguncev v 90. letih zaradi konfliktov preseglo 5 milijonov. V
istem času je 2 milijona Judov zapustilo Sovjetsko zvezo in se naselilo v Izraelu in
zasedenih ozemljih v Palestini.
Migracije izražajo prepletanje regionalnih in širših globalnih dejavnikov. Migracije prve faze
so prispevale k večji multikulturnosti svetovne periferije (priseljene evropske elite so v
območje priselitve prinesle lastne kulturne in družbene vzorce), migracije druge faze pa ravno
obratno k multikulturni strukturi svetovnih centrov. Migracije spreminjajo demografsko
strukturo v območjih izseljevanja in priseljevanja, posledično pa tudi socialno strukturo,
družbene odnose in državne politike.

Kot element kulturne globalizacije pa bi omenila še mednarodni turizem. Število
mednarodnih turistov se je od leta 1950 v manj kot 50 letih povišalo s 25 na 560 milijonov.
Danes skorajda ni kraja na svetu, kamor bi vse večja mednarodna turistična podjetja ne mogla
pripeljati gostov in jim prilagoditi želeno okolje, mnogokrat brez ozira do dejanske družbene
in kulturne strukture regije. Gradijo se vse bolj uniformni turistični prostori, ki so lahko
povsem drugačni in izolirani od dejanskega prostora. Po 11. septembru se je okrepil občutek
ljudi za domnevne nevarnosti v drugih državah in strah pred neznanim, kar je okrepilo vse
bolj zaprt zabavljaški tip množičnega turizma nad bolj odprtim »kulturnim« turizmom.
(Bufon, 2004)
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Karta 1: Prevladujoče globalne migracije v obdobju 1600-1915.

Vir: Bufon, 2004, str. 298
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Karta 2: Poglavitni migracijski tokovi v obdobju 1945-1995.

Vir: Bufon, 2004, str. 299
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5. NACIONALNA DRŽAVA V ČASU GLOBALIZACIJE
Beck (2003) v svojem delu izhaja iz kritike kapitalizma, ki je temelj pojmom globalizem,
globalnost in globalizacija. Predstava o zaprtih prostorih ja postala fiktivna. Nobena država,
nobena skupina se ne more zapreti pred drugimi, zdaj živimo v svetovni družbi. Globalnost
vidi kot prepletanje različnih oblik delovanj (ekonomskih, kulturnih, političnih itd.), ki pa niso
več vezane na lokalen prostor, temveč vplivajo na ves svet. V zvezi s tem »svetovna družba«
pomeni celotnost družbenih odnosov, ki niso integrirani v politiko nacionalne države oziroma
niso po njej določeni. Ustvari se množičnomedijsko inscenirana samozaznava, po kateri
sprejemamo za resnično tisto, kar se nam zdi resnično. Izpostavi problem depolitizacije,
katere odpravo omogoča zavedanje o mnogorazsežju globalnosti.
Beck (2003) definira globalizacijo preko treh razsežnosti: v prostoru, času in zgoščenosti
transnacionalnih omrežij, povezav, tokov in podob. Prek teh razsežnosti se da določiti novosti
v današnji stvarnosti oziroma akterje globalizacije. Nekateri od njih so glede na čas pred njo
naslednji: nove mere ekonomske koncentracije, globalna ekološka zavest, vsakdanje življenje,
delovanje prek nacionalnih meja v gostih omrežjih soodvisnosti, število in moč
transnacionalnih akterjev, institucij in pogodb ter nastajanje skupne tvorbe evropskih držav.
Globalizacija pomeni procese v sosledju katerih nacionalne države in njihova polnomočja
spodkopujejo in navzkrižno povezujejo oblastne možnosti, orientacije, identitete in omrežja
transnacionalnih akterjev.
Globalizacija torej pomeni tudi ne-svetovno državo. Natančneje: svetovno družbo brez
svetovne vlade. Vse naokrog se razprostira globalno dezorganiziran kapitalizem. Ne obstaja
namreč nobena hegemonialna sila in noben mednarodni režim – ne ekonomsko ne politično.
(Beck, 2004)
Cilj tega poglavja je proučiti odnose in sopovezanost med globalizacijo in državo. Zanima me
ali sta ti prvini povezani ter kakšen je njun odnos, predvsem pa bo v tem poglavju obravnava
potekala z vidika ekonomske globalizacije.
Pogoste in precej običajne obtožbe zoper globalizacijo so, da ogroža suverenost nacionalnih
držav ter načela samoodločbe in suverenosti v mednarodnih odnosih. Zaradi transnacionalnih
sil in kapitalskih povezav naj bi imeli državljani vse manjši vpliv na delovanje države.
Brezmejen kapital naj bi vladal svetu in pred njim naj ne bi bil varen nihče. Globalizacijo je
povzročil razvoj visokega kapitalizma in naj bi se ji bilo treba prilagoditi ali pa nas ne bo več.
Amoorejeva in ostali (cv: Pikalo, 2004, str. 41) so značilnosti neoliberalne globalizacije
združili v 4 točke:
1. neoliberalna globalizacija deluje v smeri varovanja interesov kapitala in razširjanja
procesa akumulacije kapitala;
2. teži k homogenizaciji državnih politik in celo državnih oblik, ki vse varujejo interese
kapitala in razširjajo proces akumulacije kapitala z novim ekonomskim pravoverjem,
t.j. ideologijo trga (znotraj katere država sama postane podrejena tržnim silam in
hkrati instrumentalno deluje v interesu kapitala);
3. dodaja in razširja nivo transnacionalne institucionalne oblasti nad državami (ki ima cilj
in namen prodreti v države in jih reartikulirati v skladu z nameni globalne akumulacije
kapitala);
4. izključuje uporne družbene sile iz arene javnega političnega procesa.
Pikalo nam v knjigi Neoliberalna globalizacija in država (2003) opiše moderno dojemanje
politike, pa tudi politoloških problemov, ki večinoma potekajo dualno. Državo se poskuša
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prikazati kot statično, okorelo družbeno institucijo, ki nima kaj iskati v svetu hitro
pretakajočih se finančnih tokov in globalnih komunikacij. Stala naj bi nasproti kapitalu in mu
onemogočala doseganje še večje akumulacije, kar je v neoliberalni ideologiji interpretirano
kot izguba konkurenčne sposobnosti gospodarstva ter posledično delovnih mest in javnih
financ. Država naj ne bi bila usposobljena za reševanje modernih problemov 21. stoletja.
Razmerje med lokalnim in globalnim je predstavljeno kot nasprotje, ki se medsebojno
izločuje, ne pa dopolnjuje. Meje nacionalne države stojijo nasproti brezmejni akumulaciji
kapitala, gospodarstvo stoji nasproti politiki, država nasproti kapitalu.
Altaver in Mahnkopfova sta dualnost pogleda na nacionalno in globalno strnila v naslednji
prikaz.

Preglednica 2: Primerjava nacionalne in globalne ravni.
NACIONALNA RAVEN

GLOBALNA RAVEN

Meje nacionalne države
Suverenost nad ozemljem
Politika in moč
Gospodarstvo kot sestavni del družbe
Pravo in regulacija
Teritorialno načelo političnega delovanja družbe
(npr. skozi družbeno pogodbo)
Jasno mesto in čas
Lokalna konkurenčnost
Politične organizacije nacionalne države v obliki
političnih strank
Vladanje nacionalnih vlad

Brezmejni svet
Erozija ozemeljske suverenosti
Ekonomija in denar
Gospodarstvo kot družbi zunanje
Deregulacija
Abstraktno načelo delovanja družbe, predvsem
preko ekonomskega mehanizma
Abstraktni prostor in globalni čas
Tekmovanje v globalnem prostoru
Kriza organiziranosti strank in mrežne nevladne
povezave
Globalna vladavina

Vir: Pikalo, 2003, str. 35
Na splošno je odnos med zgodbami o državi in globalizaciji mogoče strniti v dva niza
pogledov, ki se razlikujeta glede na objekt in status preučevanja:
A. Ontološko gledano je mogoče govoriti o treh pogledih na razmerje med globalizacijo in
državo:
1. Globalizacija kot povečanje intenzivnosti odnosov oziroma izmenjave med že
vzpostavljenimi enotami, ne glede na to ali so politične, kulturne ali gospodarske.
Globalizacija, dojeta na ta način, označuje proces, ki ima svoj začetek na ravni enote in
pomeni intenzivno izmenjavo med enotami, medtem ko se narava samih enot ne
spreminja.
2. Globalizacija kot proces, ki spreminja enote. Spremembe na sistemski ravni vplivajo tako
na sistem kot na naravo enot (npr. spremembe v načinu akumulacije kapitala vplivajo na
naravo državnih tvorb). Zagovorniki tega videnja se bolj ali manj strinjajo, da bo v naravi
enot v prihodnosti prišlo do sprememb. Medtem ko država ontološko ostaja na svojem
mestu, naj bi se pomembno spremenili vzvodi, ki jih ima na voljo za usmerjanje družb in
gospodarstev.
3. Globalizacija kot proces, ki bo popolnoma spremenil naravo države kot prostorske oblike
družbenega organiziranja. Globalizacija naj bi bila proces, ki nima ničesar opraviti s
svetom, ki je razdeljen na posamezne prostorske enote. Socialna geografija, ki je doslej
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svet delila teritorialno v enote – države, se mora ustrezno prilagoditi ter prenehati deliti in
razmišljati o svetu zgolj na teritorialen način. Takšno videnje zagovarja tezo, da je
globalizacija deteritorializacija oziroma rast suprateritorialnih odnosov med ljudmi, ki se
razlikujejo od mednarodnih odnosov po tem, da ti potekajo preko meja, globalni odnosi pa
mimo meja. Delitev sveta na enote in sisteme se s tem odpravlja.

B. Drugi niz treh pogledov se razlikuje glede na vlogo trga (svetovnega, domačega), ki mu jo
namenja globalizacija. Za neoliberalne zgodbe je značilno, da državo obsojajo na smrt ali
da ni več sposobna odgovarjati na izzive iz okolja, ki se zaradi nespodobnosti države
dogajajo nad njo ali pa mimo nje. Takšni izzivi so npr. visoko mobilen finančni kapital,
manjše možnosti države za nevtralizacijo negativnih posledic njegovega delovanja, vedno
več neposrednih tujih investicij ali vedno večja mobilnost ljudi.
1. V državah je nastopila kriza in državljani postajajo vedno bolj nezadovoljni. Birokratski
aparati naj bi bili preveliki, premalo prožni, njihov odziv na vplive iz okolja pa slab.
Država za vzdrževanje birokratskega sistema potrebuje visoke prihodke od davkov, ki jih
naloži državljanom, ne daje pa primernega odgovora na njihove zahteve. Globalizacija
dodatno otežuje ravnanje države, ki je vpeta v mednarodne gospodarske tokove in ne
more biti več sama. Uvede se strateško upravljanje, ki zajema drugačno upravljanje
storitev za državljane, pospešeno uvajanje novih informacijskih tehnologij, nov način
upravljanja s financami, privatizacijo itd. Za strateško upravljanje se najema ljudi, ki se
jim zaupa najodgovornejše funkcije oblasti s širokimi javnimi pooblastili, ne da bi bili
kakorkoli deležni demokratičnega zaupanja ljudstva. Ti s svojimi menedžerskimi
»sposobnostmi«, pridobljenimi v finančnih podjetjih in šolah menedžmenta z dvomljivim
slovesom, uvajajo »nove« pristope servisiranja državljanov. Vodi jih prepričanje, da je
vlada in vladanje podobno kot vodenje podjetja in obračanje številk. Zaradi »resnih
problemov« globalizacije in krize javnih uprav skozi zadnja vrata vpeljujejo neoliberalno
logiko tržnih odnosov, ki jih poskušajo cepiti na ljudi kot enote.V takih zgodbah je svet
vsemogočen. Država pa odmira, ker s svojo sistemsko strukturo ni sposobna odgovarjati
na izzive časa. Trg in široka aplikacija tržnih razmerij v polju družbenega silijo državo v
sekundarno vlogo v globalizacijskih procesih. To ne pomeni, da bodo države izginile,
ampak da prostovoljno omejujejo svojo moč za spodbujanje rasti svetovnega kapitalizma.
2. Neoliberalizem pretirava, ko v svojih zgodbah trdi, da je država mrtva. Globalno
gospodarstvo naj bi imelo še naprej nacionalne temelje in naj bi sodelovalo v mednarodni
izmenjavi z namenom zagotoviti dober položaj lastnega gospodarstva. Globalna
prestrukturiranja naj bi bila posledica medsebojnega tekmovanja posameznih nacionalnih
gospodarstev. Spremembe v nacionalnih gospodarstvih so veliko bolj vplivale na
spremembe v globalnem gospodarstvu, kot je sama »globalizacija« povzročila premikov v
nacionalnih gospodarstvih. Uspeh posameznih držav je v smislu zgleda veliko bolj
prispeval k spremembam v posameznih gospodarstvih kot pa globalizacija.
3. Dihotomija med državo in globalizacijo je iluzija, kajti procesi globalnega
prestrukturiranja se večinoma odvijajo znotraj državnih struktur in institucij, so politično
odvisni od državnih politik in dejanj ter imajo opraviti predvsem z reorganizacijo države
same in skoraj nič z globalizacijo.
(Pikalo, 2003)
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Globalizacija naj bi prispevala k relativni deteritorializaciji, razdržavljenju in
denacionalizaciji klasične nacionalne države, vseeno pa moramo vplive teh pojavov zadržati
znotraj določenih mej. V svetu negotovosti in tveganj narodi in nacionalne identitete v državi
še vedno vidijo možnost, ki omogoča, da se z državo poistovetijo v prelomnih kritičnih
družbenih trenutkih. Kljub nastajanju transnacionalnih organizacij in gibanj, ostaja nacionalna
država še naprej edina privilegirana in priznana struktura političnega organiziranja v
mednarodnem življenju. V mednarodne organizacije (kot npr. OZN) je neka država lahko
sprejeta samo v primeru, če lahko dokaže, da je suverena. Tudi obstoj številnih aktivnih
(etno)nacionalizmov je prepričljiv dokaz za to, da se država (še) ne bliža koncu. (Rizman,
2001c)

6. DRŽAVA IN SVOBODNI TRG
Liberalno dojemanje trga trdi, da trg deluje najbolje, če je prepuščen prostemu delovanju.
Vsako vmešavanje v tržni mehanizem je odstopanje od optimalne alokacije virov in s tem
zniževanje stopnje dobička. Neoliberalne teorije ne zanimajo družbene posledice delovanja
prostih trgov, ker predvideva, da je ravno trg tisti, iz katerega izvirajo in na katerem se
najbolje uresničijo posameznikove svoboščine in pravice.
Svobodni trg ni naravno stanje, je konstrukt državne moči v enaki meri kot regulirani trg.
Svobodni trgi ne bi nikoli postali to, kar so, če bi zgolj pustili stvarem, da gredo svojo pot.
Prav tako v 30. in 40. letih 19. stoletja nismo samo priča izbruhu zakonodaje, ki je
odpravljala omejitvena določila, ampak tudi ogromnemu povečanju administrativnih funkcij
države, v kateri je sedaj delovala osrednja birokracija, da je bila sposobna izpolnjevati naloge,
ki so jih naložili zagovorniki liberalizma.
Še noben trg v zgodovini ni bil svoboden brez vmešavanja države. Kajti brez državnega
pritiska v smeri svobodnega trga bi kaj hitro postal reguliran oziroma bi zapadel v monopole.
V zgodovini je namreč še vsak trg težil k regulaciji, da ne bi preveč ogrozil ključnih človeških
potreb po varnosti in stabilnosti. Kljub temu da neoklasični liberalci trdijo, da svobodni trg in
minimalna država gresta skupaj, teorija in praksa kažeta, da svobodni trg za svoje delovanje
potrebuje močno, centralizirano državo, ne pa zgolj minimalne države v smislu močne
policije in vojske, ki vzdržujeta red in mir med ljudskimi množicami ter tako ohranjata
razmere na t. i. svobodnem trgu.
Po marksistični teoriji država na trgu uveljavlja svojo moč v smeri preprečevanja monopolov
in omogočanja svobodne konkurence, kar gre v korist reproduciranja kapitalskih razmerij v
družbi in državi. Ničesar novega ne zapišemo, če rečemo, da je sodobna država kapitalistična
država in da je njena primarna naloga zagotavljati pogoje za kapitalistično akumulacijo.
Globalizacija je izraz državne moči, brez države se globalizacija sploh ne bi mogla dogajati.
Svobodni globalni trg namreč ne bi obstajal brez državne moči oz. interesa države.
Podpis Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT – General Agreement in Tariffs
and Trade) v okviru bretttonwoodskih dogovorov ter kasnejša ustanovitev Svetovne
trgovinske organizacije (WTO) sta nastala z namenom v svetovnem prostoru ustvariti kar
najboljše pogoje za svobodno trgovino. V obeh primerih je šlo za politično dejanje, ki je
ustvarilo sporazum in organizacijo z jasnim političnim ciljem: omogočiti čimbolj prosto
trgovino, najprej v okviru pravil in sporazumov, doseženih v pogajanjih, nato s
formaliziranimi pravili mednarodne organizacije. Moč držav v mednarodnih trgovinskih
organizacijah zagotavlja prosto delovanje svetovnih trgov in s tem prosto trgovino. Najmanj,
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za kar mora Organizacija poskrbeti, je sankcija pogodbenih obveznosti – da se pogodbe med
igralci na trgu primerno izvajajo.
Različna razmerja političnih sil pomenijo, da se institucionalna ureditev držav spreminja.
Globalizacija nima samo ogromnih posledic za kapitalizem (blagovno produkcijo) kot
suprateritorialni način proizvodnje (transnacionalna podjetja, globalne strateške povezave
itd.), temveč tudi na institucionalno ureditev države, kajti sprememba v gospodarski vlogi
države za sabo ponavadi potegne tudi spremembe v njeni institucionalni obliki. To pa seveda
še ne pomeni, da država odmira zaradi globalizacijskih pritiskov. Povsem empirično je to
mogoče potrditi s podatkom o dvigu državnih proračunov v devetdesetih letih. Država je
veliko pripomogla pri delovanju globalnih podjetij z vzpostavljanjem okvira davčnih režimov,
delavskih zakonov, naložbenih spodbud, valutnih regulativ in policijske zaščite. Samo zato
ker imamo opraviti z rastjo mednarodnih in globalnih trgov, ne pomeni, da država odmira, ker
je postala bolj odvisna od mednarodne trgovine.
(Pikalo, 2003)

7. MALE DRŽAVE V PROCESIH GLOBALIZACIJE

O položaju malih držav v procesih globalizacije obstajajo različna mnenja. Eni menijo, da so
globalizacijski procesi do malih držav neusmiljeni in vodijo v njihov propad ter da so male
države vsak dan bolj ranljive, njihov vpliv na dogajanje v svetu pa še upada. Drugi pa so
mnenja, da daje globalizacija malim državam neslutene možnosti. Tehtnica se bolj nagiba k
drugim, obstajajo pa pogoji, ki bi jih male države morale upoštevati na poti k izboljšanju
svojega položaja. Izbrati je potrebno pravilno ekonomsko politiko in zasledovati ustrezno
strategijo svojega razvoja, v nasprotnem primeru, ob neustrezni politiki, strategiji, načinu in
oblikah vključevanja v svetovno gospodarstvo, lahko globalizacija povzroči tudi škodo za
nacionalno gospodarstvo. Težko je najti pravo ravnotežje med stroški in koristmi, predvsem
ker naj bi bile koristi globalizacije dolgoročne in jih kratkoročno naravnani volivci le težko
uvidijo ob izgubljanju delovnih mest, zapiranju tovarn in razslojevanju, ki spremljajo
globalizacijo. Koristi naj bi šele prišle.
»V globalni ekonomiji, v kateri države nimajo več monopola nad ekonomijo in kulturo, lahko
ne le preživijo, temveč celo napredujejo tudi majhni«, pravi Rizman (2001a). Povprečna
velikost držav se zmanjšuje. 85 držav ima manj kot 5 milijonov prebivalcev, 58 manj od 2,5
milijona in kar 35 manj od 500.000 prebivalcev. Majhne države so bolj nagnjene k
povezovanju in so bolj globalizirane, še posebej razvitejše kot na primer Irska in Belgija.
Globalizacija daje malim državam nove možnosti, ki jih brez nje ne bi imele, vendar pa so po
drugi strani zaradi tega vedno bolj ranljive in od nje odvisne.
Male države morajo biti sposobne uveljavljati svoje prednosti kot so možnosti specializacije,
hitrejšega prilagajanja in odzivanja na tendence v svetu. Velika prednost je predvsem večja
sposobnost prilagajanja. Majhni imajo tudi prednost, ker se lahko držijo načela »free rider«
(svobodni jezdec), ko majhni jezdijo na valovih velikih držav, na primer ko izkoriščajo
rezultate raziskovalno-razvojnega dela velikih v katerega sami ne vlagajo veliko, koristi pa
imajo celo večje kot države izvajalke dela.
V preteklosti, ko sta bila velikost ozemlja in naravno bogastvo osnovna vira prednosti
nacionalnih gospodarstev, so bile omejitve malih držav mnogo večje kot danes, ko se je
težišče prevesilo k tehnologiji, znanju ter informacijam. V družbi znanja je pomembno biti v
omrežju, iz katerega črpaš informacije. Velik pomen ima internet, ki omogoča malim
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enostaven, hiter in cenen dostop do znanja drugih. Zmonopoliziranost interneta s strani
največjih in najbogatejših mogoče uravnavajo neslutene možnosti, ki se s tem medijem
odpirajo majhnim, tistim, ki so bili v preteklosti marginalizirani. Potrebna je ustrezna politika
na področju znanja, poudarjanje izobraževanja, izbiranje pravih politik in dobro prilagajanje
na nove izzive. Ob primerni nacionalni strategiji sprejemanja od zunaj pa je zelo pomembno
ohranjanje domače izvirnosti.
V ekonomskem smislu je prva prednost malih držav možnost specializacije, kjer vsakdo dela
tisto za kar je najbolj usposobljen. Tako pridemo do večje svetovne blaginje, specializacija
prinese večje koristi od mednarodne menjave.
Kaj pa slabe strani globalizacije kot je povečanje brezposelnosti ter povečanje razlik znotraj
držav in med njimi? Ali bi bilo tako tudi če globalizacije ne bi bilo? Verjetno je, da bi razvoj
prav tako potekal v tej smeri, kajti v ozadju so predvsem tehnološke spremembe, res pa je, da
jih globalizacija le pospešuje.
Z liberalizacijo in odpravljanjem carin so se povečale prednosti pristopa do svetovnega trga.
Padli so tudi transportni in komunikacijski stroški. Za majhne države postaja svetovni trg
domači trg kar vodi do prestrukturiranja njihovega relativnega položaja.
Zgoraj napisano krepi tezo, da globalizacija krepi položaj malih držav, če le-te vodijo
ustrezno ekonomsko politiko, da znajo izkoristiti prednosti majhnosti in možnosti hitrega
prilagajanja ter da znajo krepiti prednosti na področju znanja, znati pa se morajo tudi
zavarovati pred nestanovitnostjo, ki lahko spremlja globalizacijo. Odpiranje pomeni večjo
izpostavljenost zunanjim šokom, večjo ranljivost, po drugi strani pa tudi zmanjšuje možne
negativne učinke domačih gospodarskih šokov.
Dileme ali se vanjo vključiti ali ne skorajda ni več, bolj pa ostaja vprašanje kako se vanjo
vključiti in čim bolj izkoristiti njene prednosti ter se izogniti slabostim.
(Svetličič, 2004; Svetličič, 1998b)

7. 1. Priložnosti majhnega gospodarstva
Strategija vključevanja nacionalnega gospodarstva v globalno ekonomijo temelji na:
 strategiji gospodarskega razvoja;
 strategiji zelo intenzivnega povezovanja s svetom;
 strategiji visokega deleža izvoza v bruto domačem proizvodu;
 strategiji krepitve konkurenčnosti s pomočjo hitrega odzivanja na spremembe v svetu,
kar zahteva visoko usposobljene kadre in celovite, hitre in učinkovite informacijske
mreže;
 strategiji fleksibilnosti in vnaprejšnjega prilagajanja, ki zahteva ogromno znanja in
informacij;
 netrgovinskih oblikah mednarodnega poslovanja;
 tujih neposrednih investicijah (TNI), ki postajajo vse bolj pomembne v mednarodnih
ekonomskih odnosih (nekdaj je trgovina odpirala vrata tujim investicijam, danes tuje
investicije inducirajo mednarodne trgovinske tokove);
 krepitvi regionalnega povezovanja gospodarstva, vendar ne tako, da bi to preprečilo
globalnejše povezave.
(Svetličič, 1998b)
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7. 2. Regionalizacija in ekonomije obsega
Z globalizacijo in porastom mednarodnih povezav (trgovskih, finančnih, osebnih,
informacijskih, političnih) se je dvignil novi val regionalizma, ki poudarja pomen regij in
regionalne identitete. Ob tem je regija postala sredstvo za dosego določenih ciljev, saj različni
dejavniki moči skušajo uveljavljati svoje “regije” z namenom, da bi uveljavljali svoje interese
(turistične, planerske, razvojne, politične in druge regije).
V času industrijske družbe je bila država ključni okvir za regijo in oblikovanje identitete.
Danes pa je globalizacija sprožila reakcijo v obliki prepoznavanja manjših enot
(glokalizacija), v Evropi pa val regionalizma. Globalizacija, ki jo označujejo spremembe v
razvoju kapitalizma (povezave, mobilnost, komunikacija) se presenetljivo uveljavlja in
vzdržuje prek sodelovanja kultur in identitet, ki se izražajo v mnogostopenjskem omrežju.
Države ostajajo pomembni družbenogospodarski in politični dejavniki sodobnega sveta,
vendar pa so njihove meje vedno bolj porozne, zlasti v gospodarskem in političnem pogledu.
Pretoki naddržavnega kapitala, prepletenost gospodarskih povezav, pa tudi politična
povezovanja prerazporejajo pomen in značaj ravni, od lokalne do globalne. Tokovi in
povezave med posameznimi prostorskimi hierarhičnimi stopnjami dajejo območjem dinamiko
in s tem stopnjo samostojnega oblikovanja identitete. S tem pa se spreminja pogled na regijo.
Z globalnim kapitalizmom znova stopa v ospredje pomen regij, a predvsem v novi političnoekonomski luči.
Regije postajajo vse bolj instrument vplivanja oziroma delovanja različnih dejavnikov. Tako
so lažje razumljive sodobne smeri gledanja na regijo kot na stik (bojišče) med globalnimi in
lokalnimi procesi. Z globalizacijo regija torej ni izginila ampak ravno nasprotno, dobila je
nove pomene, nove funkcije, spremenil pa se je tudi njen ustroj v primerjavi z regijami izpred
nekaj desetletij. Tako za regionalno znanost Coffey (cv: Klemenčič, 2005) meni, da bo v
prihodnosti igrala glavno vlogo na področju ekonomskih in družbenih ved, a pod pogojem, da
bo odprta za sodobne probleme, da bo ohranila svoj interdisciplinarni značaj in znanstveno
strogost. Enako velja za regionalno geografijo in regijo v njenem okviru, za katero Gilbertova
(cv: Klemenčič, 2005, str. 21) opredeljuje glavne smeri:
 regija kot žarišče identifikacije (specifičen niz kulturnih odnosov med skupino ljudi in
posameznimi kraji);
 regija kot medij za družbene interakcije (izpostavljanje aktivnosti družbenih odnosov
vodi k političnemu pogledu na regijo);
 regija kot lokalni odgovor na kapitalistične procese.
(Klemenčič, 2005)

V pogojih krepitve globalizacije je pomembna krepitev regionalnega povezovanja
gospodarstva tako, da bo to omogočalo globalnejše povezave, globalizacijo majhnega
gospodarstva. Problem pa je, da skromne finančne, kadrovske ali infrastrukturne možnosti
onemogočajo celovito globalizacijo na vseh pomembnih tržiščih sveta. Zato je bolj realno
najprej okrepiti ekonomsko sodelovanje znotraj določene regije. Vendar pa to ne sme vplivati
na krepitev globalizacije in širjenje mednarodnih ekonomskih odnosov tudi izven
prioritetnih regionalnih okvirov. Na primeru Slovenije lahko to primerjamo s povezovanjem
znotraj EU, vendar ne sme ostati samo pri tem, saj ekonomije obsega in skupne proizvodnje
ter razdelitve vsak dan bolj zahtevajo globalizacijo poslovanja. Da bi prišli do novih izdelkov
in tehnologij so potrebna vse večja sredstva, ki jih je potrebno vložiti v raziskave in razvoj. To
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terja globalno poslovanje, ker lahko podjetju le na ta način v ustrezno hitrem času povrne
velika sredstva, ki jih je vložilo v razvoj izdelka ali storitve.
Regionalizacija je običajno stopnja na poti globalizacije, glede na zmožnosti po posameznih
sektorjih in različno po posameznih fazah ekonomskega razvoja. Globalizacija je pomembna,
ker lahko domača podjetja napredujejo le, če sodelujejo s podjetji, ki so boljša od njih in
nudijo pomembna znanja. Največ pa se naučiš od tistih, ki največ znajo, ki imajo najboljše
izdelke in najboljšo tehnologijo. Znanje in tehnologija sta tisto, ki terja globalnejše
sodelovanje, četudi je proizvodnja bolj regionalno pogojena in temelji na regionalnih
povezavah. Samo regionalni okviri ne omogočajo globalne optimizacije, ki je temelj
učinkovitega poslovanja. Učinkovitost poslovanja je možna le z maksimalnim izkoriščanjem
ekonomij obsega in ekonomij skupne proizvodnje in razdelitve, ki narekujejo
internacionalizacijo podjetij držav, ki takšnih ekonomij ne morejo dosegati na domačem trgu.
Brez tega ni mogoče uspešno prodirati na nove trge niti ohraniti starih. Tega majhno
gospodarstvo ne more dosegati le s pomočjo izvoza, pač pa se more nujno povezati v ustrezne
reprodukcijske povezave z drugimi podjetji. Zato je potrebno globalizirati dejavnosti na tistih
področjih, pri katerih so pomembne ekonomije obsega ali pa ekonomije skupne proizvodnje
in razdelitve (proizvodnja papirja, tiskarstvo, industrijska kemija, gumarski izdelki, plastika,
lončarski in stekleni izdelki, železo, jeklo, transportna oprema). Na teh področjih je izhodna
internacionalizacija nujen predpogoj doseganja ekonomij obsega.
1. Pri diferenciranih izdelkih, kot na primer strojih in turbinah, kmetijskih strojih, strojih
za kovinsko in lesno industrijo, električnih aparatih, urah, optičnih izdelkih, je izhodna
internacionalizacija potrebna, kolikor se je nujno približati porabniku, zaradi nujnosti
upoštevanja njegovih specifičnih želja ali nudenja poprodajnih storitev. Pri
standardiziranih proizvodih je izvoz še vedno primeren način osvajanja tujih trgov,
razen v primerih, ko je neposredno nastopanje v tujini primerno zaradi približevanja
potrošniku, zaradi boljšega nudenja poprodajnih storitev, želje črpanja idej za čim
hitrejše prilagajanje lastnih proizvodov hitro se spreminjajočemu okusu porabnikov,
kadar doma naraste cena delovne sile in bi to ogrozilo konkurenčnost itd.
2. Dejavnosti oziroma trgi, ki so izrazito oligopolizirani, trgi, v katerih dominira manjše
število velikih podjetij, na katerih so se zaradi krepitve oligopolne narave trga
povečale vstopne ovire. Najprej je zahtevana regionalizacija zatem tudi globalizacija.
Vse večja sredstva za raziskave in razvoj, potrebna za tehnološke in produktne
inovacije, majhnim podjetjem preprečujejo vstop na trg.
3. Tehnološko oziroma znanstveno utemeljene dejavnosti, ki potrebujejo ogromna
vlaganja v raziskave in razvoj, vlaganja, ki presegajo domet majhnih gospodarstev.
Kolikor se želi tudi ta področja razvijati, potem je nujno mednarodno povezovanje.
Gre na primer za kemične izdelke, za pisarniško opremo, računalnike, profesionalno,
mersko in znanstveno opremo in letala. Pri takšnih izdelkih so potrebna vlaganja v
raziskave in razvoj tako visoka, da brez najširše prodaje po celem svetu oziroma na
trgih največjih kupcev, ni mogoče doseči potrebnih ekonomij obsega ali skupne
proizvodnje in razdelitve ter s tem konkurenčnosti.
4. Dejavnosti, v katerih so stroški dela doma visoki in ki so delovno intenzivne. Drage
dežele na teh področjih ne morejo dohajati konkurenčnosti cenejših dežel, zato prihaja
do preseljevanja industrij ali njihovih faz v cenejše dežele.
(Svetličič, 1998b)
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8. GLOBALIZACIJA V SLOVENIJI
Globalizacija lahko pomeni večjo svobodo, napredek in boljše življenje, na drugi strani pa
lahko predstavlja gospodarsko nazadovanje in poslabšanje socialnega položaja in življenja na
meji preživetja. Vlade posameznih držav poskušajo prednosti globalizacije usmeriti na lastno
državo glede na nacionalne in mednarodne interese. To pomeni prilagajanje nacionalnih
interesov mednarodnim (npr. izpolnjevanje pogojev mednarodnih zvez in institucij, aktivno
kreiranje mednarodnih interesov, da bodo ti vsaj delno zadovoljevali nacionalne itd.). V
procesu globalizacije pa uradni državni interesi niso vedno skladni z interesi gospodarskih
združb zlasti multinacionalk in tudi ne z globalnimi integracijskimi procesi, ki vsebujejo
stroge pogoje vključevanja v različne gospodarske (npr. EU) in vojaško politične zveze
(NATO).
Med koncerni, ki razpredajo svojo dejavnost po svetu, in vladami, ki so odgovorne za
blaginjo lastne države, zaradi primarnega cilja velikih podjetij zagotavljati dobiček, nastaja
vse več različnih in nasprotujočih si pojmovanj in razlag, kako doseči vsesplošno blaginjo.
Očitno pa je, da blaginja naroda in nacionalne države postaja vse bolj odvisna od uspešne
integracije v svetovno gospodarstvo. Internacionalizacija poslovanja je pogoj za uspešno
domačo ekonomsko rast in napredek, vendar pa je prej ali slej potrebno začeti delovati tudi
globalno. Tega se morajo še posebej zavedati male države kot je Slovenija.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti priložnostim, ki se ponujajo z vključevanjem v
regionalne ekonomske integracije ter v globalizacijo svetovnega gospodarstva. Za razvoj
Slovenije je ključnega pomena, ali si bomo na dolgi rok uspeli zagotoviti delovanje na
zahodnoevropskem tržišču oziroma tržišču Evropske unije in tudi tržiščih neevropskih držav,
ki gospodarsko hitro napredujejo. Ali polnopravno članstvo v EU zadostuje in ni potrebna
globalizacija slovenskega gospodarstva ali pa je potrebno zasledovati obe strategiji:
integracijsko in globalizacijsko? Regionalizacija in globalizacija naj bi se dopolnjevali.
Pričakovati je, da majhna gospodarstva največji del mednarodne menjave in drugih oblik
mednarodnih ekonomskih odnosov ustvarjajo na regionalni ravni, da pa postopoma te odnose
dopolnjujejo in se širijo na globalno raven, kar omogoča največjo stopnjo konkurenčnosti.
Slovenija je maja 2004 pridobila članstvo v EU. Dosedanje analize alternativ glede smeri
razvoja Slovenije ter prednosti in slabosti članstva v EU kažejo, da koristi, predvsem
dolgoročne, odtehtajo stroške članstva. Manj pa je jasno kakšni so stroški in koristi, če bi se
Slovenija odločila za polno integracijo v globalizirano svetovno gospodarstvo.
Svetličič (1998) je napravil analizo oziroma oceno možnih učinkov scenarijev polnopravnega
članstva Slovenije v EU in popolne globalizacije slovenskega gospodarstva. Pod popolno
globalizacijo razumemo uveljavljanje režima Svetovne trgovinske organizacije (STO) v celoti
(npr. sprostitev mednarodne trgovine na področju tekstila in kmetijskih proizvodov,
liberalizacija mednarodnih investicij, liberalizacija kapitalnih pretokov itd.) Elementi, po
katerih avtor analize primerja grožnje in stroške scenarijev, so razdeljeni v politično,
ekonomsko in kulturno skupino. Znotraj vsakega od teh področij je izbral nekatere vidike, ki
se najpogosteje pojavljajo v javnih in strokovnih razpravah kot problematični z vidika
članstva in drugih odnosov s tujino.
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Preglednica 3: Grožnje članstva v EU v primerjavi z globalizacijskim scenarijem.
ČLANSTVO V EU
1. POLITIČNI VIDIKI
1.1. Izguba suverenosti
1.2. Manjša varnost
1.3. Balkanizacija Slovenije
1.4. Preveč tujega lastništva
1.5. Moč odločanja
1.6. Demokracija
2. EKONOMSKI VIDIKI
2.1. Podoptimalna alokacija virov –
razvoja
2.2. Odvisnost od ekonomskih
ciklov
2.3. Stroški razdrobljenih tržišč
2.4. Nezaposlenost
2.5. Konkurenčnost
a) izguba konkurenčnosti
b) pridobitev konkurenčnosti
2.6. Spekulativno pretakanje
kapitala
2.7. Ostra konkurenca grozi domači
kmetijski proizvodnji
2.8. Degradacija okolja
2.9. Infrastrukturni učinki
3. KULTURNI VIDIKI
3.1. Izguba kulturne identitete
3.2. Slovenski jezik je ogrožen

100% GLOBALIZACIJA

- - (-)
++
0
--- (+)
+++

- - (-)
---------

- (-) +

--

---

- (- -)

0
--

-----

- - (-)
-++
--

----+
---

- - (+)

--

+

-----

-

----

Razlaga znakov v tabeli:
- - -: velika grožnja, - -: srednja grožnja, -: nizka grožnja, 0: grožnje ni (ker je poudarek na grožnjah so v tabeli
praviloma samo minusi). Če posamezni scenarij ponuja jasne koristi so vneseni plusi. + + +: velika korist, + +:
srednja korist, +: majhna korist. Če je + ali – v oklepajih, potem velja samo v določenih primerih.

Vir: Svetličič, 1998a

Komentar analize:
Analiza rezultatov zgornje preglednice nam pokaže, da imamo v globalizacijskem scenariju
več minusov kot pa pri polnopravnem članstvu v EU ter da pri globalizacijskem scenariju
skoraj ni opaziti plusov. Rezultati analize kažejo, da so grožnje, ki jih povzroča globalizacija,
večje kot tiste, ki jih povzroča članstvo v EU.
1. Politični vidiki
1.1. Izguba suverenosti je politično področje, ki je posebej pomembno za majhne države
kot je Slovenija, še posebej ker si je suverenost priborila šele pred kratkim. Članstvo
v EU nedvomno pomeni prenašanje dela suverenosti na organe EU. V globaliziranem
svetu nihče ne zgublja suverenosti, vsak od udeležencev pa je del skupne suverenosti.
Prenos suverenosti v EU je odvisen od politike in sposobnosti. Tako lahko država
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glede na svojo majhnost pridobi močnejši položaj kot bi ga imela sicer (npr. s politiko
specializacije). V globaliziranem svetu raste pomen mednarodnih režimov, krepijo se
mednarodne organizacije in svetovni sistemi, ki regulirajo vse številnejša področja.
Realna moč vseh držav, tudi velikih, upada. Tako so grožnje suverenosti v primeru
globalizacije in članstvu v EU podobne. Ima pa članstvo prednost možnosti
kolektivnih pogajanj, ki lahko okrepijo pozicijo članice. Tako se v imenu majhne
države, v kolikor uspeva uveljavljati svoje interese, pogaja cela EU. Male države tudi
ne izgubljajo veliko na ekonomskem področju, ker tako nimajo veliko. Prednost
globalizacijskega scenarija pa je načelo »svobodnega jezdeca«.
1.2. Majhna država kot je Slovenija bi v primeru globalizacijskega scenarija, kljub
sklepanju zavezništev med državami, postala bolj ranljiva kot v okviru EU.
1.3. Članstvo v EU za Slovenijo pomeni vstop v Evropo in slovo od Balkana.
1.4. Med Slovenci je zelo prisoten strah pred prevelikim lastništvom tujcev nad zemljo, pa
tudi v tovarnah in drugih ekonomskih sektorjih. Članstvo v EU na tem področju
pomeni relativno več tuje lastnine v slovenskem gospodarstvu kot v primeru
globalnega scenarija. 68. člen ustave EU daje prednost tistim državam, s katerimi
imamo sklenjene mednarodne pogodbe. Slovenska gospodarska situacija je bolj
poznana evropskim podjetjem kot bolj oddaljenim investitorjem.
1.5. Možnost sooblikovanja politike in možnost odločanja je v globalizacijskem scenariju
manjša. Ko postane država članica EU, prične delovati tudi v jasni institucionalni
strukturi odločanja oziroma začne sodelovati v organih, ki odločajo. Na ta način
država pridobi moč znotraj političnega procesa v EU ne glede na svojo velikost,
čeprav kot majhna država, enako vplivna kot prvotne članice. Tako država z
vključitvijo v EU pridobi določeno moč, vpliv na določenih področjih odločanja, na
katerih prej ni imela prav nobenega vpliva. Vendar pa lahko to doseže le s pametno
politiko specializacije in le če ima usposobljene kadre. V globalizacijskem scenariju
majhna država ne more vplivati v velikih mednarodnih organizacijah, ki oblikujejo
mednaroden režime na posameznih področjih.
1.6. Priložnosti za demokratični razvoj so s članstvom v EU večje kot v primeru globalne
integracije, saj EU bolj pospešuje razvoj na ekonomskem področju, kar pa daje tudi
večje možnosti za demokratični razvoj.

2. Ekonomski vidiki
2.1. Prvi dejavnik je alokacija proizvodnih dejavnikov. V tem primeru je globalizacijski
scenarij optimalen, vendar za majhno državo kot je Slovenija oziroma za majhna in
srednje velika podjetja ni realno izvedljiv. Ta scenarij predpostavlja, da so
informacije za takšno globalno kombinacijo proizvodnih dejavnikov akterjem
dostopne, da so transportni stroški nizki in da obstajajo znotraj podjetij sposobnosti in
možnosti za izkoriščanje takšnih priložnosti globalne kombinacije dejavnikov
oziroma doseganje najoptimalnejše alokacije virov v svetu. Majhna država in s tem
majhno gospodarstvo ne more v polnosti izrabiti priložnosti, ki jih nudi globalna
integracija. Realnejše je pričakovati optimizacijo znotraj manjšega geografskega
prostora, v katerem obstaja tudi določena kulturna sorodnost. Slovensko gospodarstvo
s članstvom v EU uživa tudi določene kolektivne zaščite (npr. enotna carinska zaščita
v odnosu do nečlanic, zaščita interesov domačih podjetij itd.).
2.2. V majhnem gospodarstvu domače povpraševanje ne omogoča dosegati ekonomije
obsega. To lahko podjetja uresničujejo samo s širšim odpiranjem v svet. Takšna
gospodarstva so odvisna od povpraševanja na tujih tržiščih. Največji del ekonomskih
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odnosov slovenskega gospodarstva je osredotočen na članice EU. Tako bi bilo tudi,
če Slovenija ne bi bila članica EU, tako je bilo v preteklosti in pri ostalih evropskih
državah. Odvisnost od ekonomskih ciklov bi bila tudi v primeru globalizacijskega
scenarija podobna.
2.3. Članstvo v EU pomeni sodelovanje na skupnem evropskem trgu, ki odpravlja
čezmejne formalnosti, poenostavlja postopke itd. Stroški razdrobljenih tržišč so višji
v primeru globalizacijskega scenarija, kjer precej takšnih ovir še ostaja, čeprav se
veliko dela na standardizaciji in simplifikaciji mednarodnega poslovanja.
2.4. V globalizacijskem scenariju lahko pričakujemo večjo konkurenco kot na regionalni
ravni in s tem večjo brezposelnost. EU za razliko od globalizacije še vedno nudi nekaj
kolektivne zaščite. Članstvo v EU nudi tudi možnost udeležbe v programih EU, ki so
naravnani na odpravljanje brezposelnosti.
2.5. Konkurenčnost je pomemben ekonomski vidik. Tako v globalizacijskem kot scenariju
EU prihaja do zapiranja nekonkurenčnih tovarn. S pomočjo subvencioniranja EU je te
še mogoče reševati, a navadno le na kratek rok. Obstaja tudi možnost določene
kolektivne zaščite znotraj EU. Na drugi strani pa so tudi firme, ki lahko postanejo v
vsakem od obeh scenarijev konkurenčnejše kot prej. S članstvom v EU so podjetja
pridobila dostop do širšega tržišča ter tudi možnost ustvarjanja dolgoročnih
dinamičnih učinkov integracije. Trg EU pa je v primerjavi z globalizacijskim
scenarijem, ki pomeni liberalizacijo odnosov z vsemi državami sveta, suboptimalen
prostor za alokacijo proizvodnih dejavnikov in za ustvarjanje ekonomij obsega. Za
povprečno veliko podjetje iz majhne države kot je Slovenija je mnogo preveč
pričakovati, da bi takšna podjetja bila sposobna v večji meri stopati po poti
globalizacije svojega poslovanja in ustvarjati ekonomije globalnega poslovanja. Za
manjša in srednja podjetja je že dovolj, če pridobijo dostop do omejenega
regionalnega tržišča.
2.6. Grožnje spekulativnih tokov kapitala so v obeh primerih za majhno ekonomijo realne,
verjetno v primeru globalizacijskega scenarija večje.
2.7. Tudi na kmetijsko področje prihaja več konkurence. Skupna kmetijska politika EU se
mora prilagajati svetovni liberalizaciji na tem področju. Grožnje globalnega scenarija
so močnejše, dokler še deluje skupna kmetijska politika v EU.
2.8. Ureditev na področju varovanja okolja je v Evropi bistveno bolj razvita in ima za cilj
dosegati višji standard na tem področju, kot to velja povprečno v svetu.
2.9. Ko gre za infrastrukturo, članstvo v EU nudi jasne prednosti. Novi člani pridobijo
možnost črpati sredstva iz različnih skladov, ki financirajo skupno infrastrukturno
mrežo. Globalno bi se morali opirati bolj na svoje vire oziroma na komercialno
kreditiranje.

3. Kulturni vidiki
3.1. in 3.2. Globalizacijski scenarij predstavlja več groženj kot članstvo v EU. Slovenščina
je postala eden od jezikov v EU, Slovenija pa del evropskih kulturnih omrežij, kar naj
bi pripomoglo pri njeni prepoznavnosti med članicami. S tem je Slovenija dobila
možnost sokreiranja evropske kulturne politike. Članstvo v EU torej nudi boljše
možnosti za širjenje slovenske kulture in jezika, pomeni pa tudi priliv kulture iz
tujine, ki lahko ogroža slovensko kulturno identiteto. Do tega pa bi v današnjem času
tako v vsakem primeru prišlo.
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Članstvo v EU in globalizacijski scenarij nudita tako priložnosti kot grožnje, vendar pa kaže,
da Sloveniji EU ponuja boljši scenarij kot liberalizacija ekonomskih odnosov Slovenije z
vsemi državami sveta. Zavedati pa se moramo, da je za razvoj Slovenije pomembna tudi
globalna integracija, ki bi morala biti z regionalno (EU) komplementarna. Učinek povezovanj
pa je v veliki meri odvisen od politike vlade in pa posameznih podjetij ter drugih v državi.
Majhno gospodarstvo ima svoje prednosti, ki se jih moramo zavedati, saj prav majhnost nudi
boljše možnosti za hitrejše in cenejše doseganje družbenega konsenza ter boljše izvajanje
strategije oziroma politike.
(Svetličič, 1998a)

8. 1. Evropska unija in Slovenija
Določene države v Evropi so se pred leti odločile za evropsko perspektivo bolj integrirane
Evrope, ki bi omogočila dovršitev oblikovanja politične skupnosti. Nastala je Evropska unija
(EU). Mnogi menijo, da lahko EU obstaja le, če je hkrati zelo demokratična, transparentna in
politično ambiciozna. Ne glede na prihodnjo politično podobo je EU najverjetneje edino
sredstvo za ohranitev identitete in različnosti držav članic na dolgi rok, saj bi jih drugače
pometla globalizacija.
EU v svoji sedanji obliki predstavlja »poskus iskanja politične oblike za globaliziran svet«
(Jönsson et al., 2000, str. 132). Mnenje večine je, da je EU nekaj več kot konfederacija in več
kot samo zveza držav, saj neposredno zadeva posameznike ter njihove pravice in jim nudi
državljanstvo podobno nacionalnemu. Kljub temu EU še ni federalna država, ker ne temelji na
lastni suverenosti, ampak prejema nekaj specifične suverene moči od držav članic.
In kako to vpliva na nacionalno državo v EU? Ni dobro sklepati, da nacionalne vlade ne bodo
več pomembne, da bodo države prenehale obstajati in da ne bodo več glavni akterji v evropski
in svetovni politiki tudi v prihodnje. Dokler ne bo formalne federalne države v Evropi, bodo
vlade v državah članicah in njihovi parlamenti še vedno pomembni pri sklepanju in
potrjevanju pogodb. EU zaenkrat še nima formalne ustave, zato obstaja veliko teoretikov
mednarodnih odnosov, ki pravijo, da je EU klasična mednarodna organizacija. Slednji
argument, s sprejemanjem evropske ustave, že izgublja svoj pomen.
Po drugi strani pa obstaja tudi veliko tistih, ki menijo nasprotno. Nugent (1999) trdi, da je
Evropska unija manj kot država, ampak veliko več kot zgolj medvladna organizacija.
Ugotavlja, da so značilnosti države, kot so npr.: teritorialnost, suverenost, legitimnost in
monopol na vladanje, prisotne tudi pri EU, ampak so vse, razen teritorialnosti, prisotne le v
delnem in omejenem smislu. EU sicer ima nekaj suverenosti, ki izhaja iz prevlade prava
Skupnosti nad nacionalnim in zadeva celotno populacijo EU. Ima tudi nekaj legitimnosti,
čeprav je notranja oblast ozka, zunanja pa šibka. Glede monopola EU na vladanje pa velja, da
ima monopol le na nekaj področjih in še tam je dokaj odvisen od implementacije v državah
članicah. Poleg omenjenih šibkosti je za EU značilno tudi dokaj omejeno pojmovanje
državljanstva, ima pa tudi relativno omejene finančne vire.
EU ni le vzrok za upadanje moči nacionalne države, ampak tudi odgovor na to upadanje moči.
Smisel EU je želja držav članic nad povečanjem njihovega nadzora, vpliva in moči na
mednarodni ravni v hitro se spreminjajočem svetu. Čeprav imajo nekatere države pomisleke,
druge pa temeljite kritike posameznih aspektov EU, pa je vsaka presodila, da članstvo izboljša
njene možnosti za doseganje določenih ciljev. (Nuget, 1999)
Za manjše države je članstvo v EU lahko samo po sebi privlačno in kot takšno sredstvo za
večanje vpliva v mednarodnem okolju. Vlada RS je pripravila dokument o prvinah zunanje
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politike ob vključevanju v evroatlantske organizacije (oktober 2002) in ugotovila, da se bo s
članstvom v EU povečal politični pomen Slovenije v mednarodni skupnosti, kar velja tako v
odnosu do držav EU kot tudi do tretjih držav. S trdno postavljeno nadnacionalno
institucionalno strukturo EU državam nudi okvir, v katerem svoje interese v odnosu do
interesov večjih držav lažje uveljavljajo, kot bi jih v neintegrirani Evropi, v kateri bi se
ključne odločitve sprejemale v ekskluzivnem krogu večjih sil. Članstvo v EU državam
zagotavlja vključenost v procese odločanja. Poveča se njihov politični pomen, saj so kot
integralni del tega kompleksnega sistema ključne za sprejemanje in implementacijo odločitev.
Dostopnost do najvišjih položajev v institucijah EU jim omogoča večjo mednarodno vidnost
in ugled pa tudi večjo možnost vpliva na evropsko agendo. Tako imajo po danem sistemu
manjše države glede na svojo velikost disproporcionalno velik institucionalni vpliv. Pogosto
se pojavlja vprašanje, na kakšen način lahko manjša država zagotovi svoj vpliv in
uveljavljanje lastnih interesov v primerjavi z večjimi in s tem pač vplivnejšimi oziroma
močnejšimi državami v Uniji.
Majhnost je lahko slabost, ko pride do obsežnega sklopa vprašanj, ki jih morajo dnevno
vsrkati njihove administracije. Države pa se soočijo tudi s šibkostjo svojega glasu pri
sprejemanju odločitev. Manjše države se zato raje naslanjajo na močno institucionalno
strukturo in tako svoje interese uresničujejo s pomočjo mehanizmov, ki jih nudijo močne
institucije, kot pa v medvladnem okolju, kjer imajo zaradi majhnosti in s tem manjše moči
manj možnosti za uspeh. Zaradi problemov, ki jih zanje predstavlja obvladovanje vse širše
evropske agende, so nadalje prisiljene selekcionirati svoje cilje oziroma energijo in kapacitete
usmerjati v dobro zastavljene strateške interese. Hkrati pa jim prav ta osredotočenost na
izbrane cilje odpira možnost, da z aktivnim pristopom svoje lastne interese prelevijo v
interese Unije in tako z močjo celotnega evropskega bloka uresničujejo politike, ki jih same
verjetno ne bi mogle uspešno voditi.
(Zupančič, 2004)
Slovenija je s plebiscitno naklonjenostjo državljanov izbrala EU, saj druge izbire pravzaprav
ni imela. Govorilo se je še o eni alternativi – nevtralnosti. Za nevtralnost sta potrebna
predvsem ugled in promocija, pa tudi drugačna zavest o samem sebi. Nevtralnost zahteva
svojevrstno priznanje s strani drugih držav in je do neke mere tudi zgodovinsko pogojena.
Posebno ena zgodovinska okoliščina je bila tista, ki je imela vzpodbudni učinek na slovensko
približevanje EU – bližina nemirnega Balkana in želja po vključenosti v zahodnoevropski
prostor, kamor Slovenija v večini pogledov tudi spada. Ko je Državni zbor Republike
Slovenije 28. januarja 2004 ratificiral pristopno pogodbo, je Slovenija postala polnopravna
članica Unije z občutkom varnosti, vključenosti in novih dolžnosti.
Vstop Slovenije v EU je nadgradil zahodno in predvsem evropsko identiteto Slovencev. Pri
vprašanju identitete na višjo raven pa seveda ne smemo pozabiti niti na skrb za gospodarstvo.
Slovenija mora, z izrazito izvozno usmerjenim gospodarstvom in na stičišču gospodarskih in
civilizacijskih tokov na evropskem kontinentu bistveno izboljšati svoje ime in prepoznavnost.
Ta naloga vsebuje usklajeno in celovito predstavljanje Slovenije v EU in svetu kot sodobne,
odprte in demokratične države z razmeroma visoko in hitro rastočo tehnološko, razvojno in
dokaj uveljavljeno kulturno identiteto.
Tako bo lahko Slovenija dokazala svoje sposobnosti. Uvrstitev Slovenije med najrazvitejše v
EU je zagotovo cilj, ki ga naša država v naslednjih desetletjih lahko dokaže ob pravilni
strateški usmeritvi in trdnem konsenzu socialnih partnerjev. Evropa večjih hitrosti za
Slovenijo ne bo nujno slabost, temveč bo lahko tudi priložnost in izziv, ki ga ne gre zamuditi,
ampak dobro izkoristiti. Tako bi Slovenija lahko aktivno sodelovala v evropskem jedru, ne pa
ostala pasivno evropsko obrobje.
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Slovenija od članstva načeloma pričakuje razvojne pospeške, večjo varnost, večjo težo na
mednarodni sceni ipd., vendar pa prihaja tudi do skrbi – ne toliko zaradi izgube dela komaj
pridobljene državne suverenosti – gre bolj za bojazen, da se bomo kot narod utopili v tem
klubu velikih in mogočnih. Tuji politični, gospodarski, kulturni vplivi se bodo s pridružitvijo
nedvomno okrepili. Širjenje in poglabljanje EU je del planetarne globalizacije in Slovenija je
zdaj še bolj zraven.
Sicer pa EU ostaja "Evropa domovin", se pravi tvorba, kjer je ohranjanje posamičnih narodov
in kultur izrecno vrednota, njihova enakopravnost pa načeloma zagotovljena. V praksi seveda
deluje srk velikih držav in njihovih kultur. Toda za zdaj ne vstopamo v evropski talilni lonec
po ameriškem zgledu. Nasprotno, v EU se tudi najmogočnejši narodi bojijo za svojo narodno
prihodnost. Osemdeset milijonov Nemcev ni nič bolj samozavestnih od dveh milijonov
Slovencev. Ta povsod razširjeni strah jasno kaže, da se tvorci nekega sistema tega svojega
izuma po malem tudi bojijo.
Znotraj take ambivalentne EU, ki te hkrati varuje in ogroža, je še zlasti za male narode
izjemno važno, koliko se zavedaš realnih nevarnosti, priložnosti in svojih zmožnosti. Če se
hočeš dostojno obdržati kot narod, moraš biti vitalen na vseh ključnih področjih: političnem,
gospodarskem in kulturnem. Na vseh moraš, pač v danih okvirih EU, obdržati v svojih rokah
vse možne vzvode odločanja. Če se ti vse to nekako posreči, si bliže dvojemu: bolj učinkoviti
družbi in bolj odporni narodni identiteti.
V obeh pogledih smo doslej vozili kar zadovoljivo. Zgodba o (materialnem) uspehu ima svoje
otipljivo jedro, narodnostne panike ni in tudi ni potrebna, skrb za to vprašanje pa je normalna
in koristna. Razvijali smo se v glavnem s svojim kapitalom in menedžmentom, obdržali tako
vzvode za dokaj samostojno gospodarsko odločanje, dosegali solidno gospodarsko rast, ostali
navzven dovolj odprti, hkrati pa ohranili kar visoko stopnjo socialnosti. Družba se ni razsula
kot marsikje v tranzicijskih državah.
Toda zdaj je potreben nov razvojni zagon. Približno soglasje vlada o nekaj splošnih
postavkah: več vlaganja v znanje, reforma davčnega sistema, bolj tekmovalen trg delovne sile,
vendar ohranitev sedanje socialnosti.
(Lorenci, 2002)
EU nikakor ni obljubljena dežela in poleg številnih koristi, ki jih vstop vsekakor ima za tako
majhno državo, kot je Slovenija, se bodo sčasoma pokazale tudi slabe strani. Za Slovenijo
vstop v EU vsekakor predstavlja velik izziv, pri katerem je nujno soglasje družbenih
partnerjev o temeljnih razvojnih vprašanjih, ki naj služijo kot osnova za izoblikovanje
osnovnih strateških ciljev države. Omenjeno soglasje pa je potrebno tudi zato, da država sploh
zmore ustrezna prizadevanja, ki bodo omogočila nadaljnji razvoj in nastanek gospodarstva ter
družbe znanja (Sočan, 2003).
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9. GLOBALIZACIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
»Doseganje gospodarske rasti posameznega gospodarstva je povezano z vključenostjo v
mednarodne gospodarske tokove, ki jih danes opredeljuje globalizacija. To še izdatno velja za
slovensko gospodarstvo, ki je na podlagi svoje gospodarske majhnosti in pretežnega
pomanjkanja pomembnih gospodarskih virov primorano k odprtosti v smislu izmenjave ljudi,
kapitala in dobrin z drugimi narodnimi gospodarstvi.« (Kovačič, Kunstič, 2000, str. 521)
Slovenija se mora s svojim majhnim gospodarstvom zaradi želje po gospodarski rasti odpreti
svetovnemu gospodarstvu, ustvariti pa se morajo tudi pogoji, ki bodo privabljali domač in tuj
kapital. Od gospodarskega razvoja Slovenije sta odvisna njena blaginja in razvoj.
Gospodarski razvoj pa je odvisen od konkurenčnosti podjetij na mednarodnih trgih. Slovenija
je pred razvojnim izzivom in želi z vključitvijo v Evropsko unijo nadoknaditi zamujeno in
zmanjšati razvojne zaostanke. Trenutno po dohodku na prebivalca dosegamo namreč samo 70
% povprečja Evropske unije (Hribar, 2002).
Kot ključno se pojavlja vprašanje kako zagotoviti dohitevanje razvitejših oziroma
prehitevanje podobno razvitih v okolju, kjer ima odločilno vlogo informacijska tehnologija
oziroma vse večja odprtost in konkurenčnost, ki ju določajo tehnološke, ekonomske in
družbene norme razvitega sveta. Te norme so sestavni del nove ekonomije, ki je predstavljena
kot skladnost vse bolj odprtega in demokratičnega političnega, gospodarskega in pravnega
sistema, vse bolj odprtega in stabilnega gospodarskega okolja ter tržnih norm z vse manjšimi
razlikami med cenami za primerljivo kakovost izdelkov in storitev na globalnem trgu ter vse
manj omejenim pretokom blaga, storitev, kapitala in naložb, znanja in tehnologij ter drugih
dejavnikov. Pomembna je vse bolj načrtna aktivna razvojna politika države in regij ter vse
intenzivnejšega vlaganja v znanje ter v informacijske in komunikativne tehnologije (Hribar,
2002).
Regionalna integracija in vzporedna globalizacija so faze, katerim se bo prilagajala Slovenija,
visoke dodane vrednosti pri proizvodnji in storitvah pa so lahko le plod naprednega znanja in
tehnologije. Konkurenčnost na svetovnih trgih je težaven tržni preskus, vendar nujen korak za
majhno slovensko gospodarstvo. Tehnološki razvoj in inovacije ter aktivna
internacionalizacija so najpomembnejša področja, ki bodo omogočila razvojni preboj. Na
konkurenčnost malih gospodarstev v globalnem svetu vplivajo faktorji kot so kvaliteta,
hitrost, »image« izdelka in servisne storitve. Vse to pa je pogojeno z investicijami v
organizacijo, izobraževanje in raziskave.
Na slovenskem majhnem gospodarskem tržišču je pomembno, da se ustvarijo ustrezne
razmere za uspešno privabljanje tujega in domačega kapitala. Neposredne naložbe v Slovenijo
in vlaganja slovenskih podjetij v tujino predstavljajo velik potencial in možnost nadaljnjega
razvoja za malo gospodarstvo. Administrativne in pravno-formalne omejitve, s katerimi so se
in se še srečujejo potencialni investitorji, še zmeraj omejujejo večja vlaganja tujih
gospodarstvenikov v Slovenijo. Se pa stanje po vstopu v Evropsko unijo bistveno spreminja,
kar je čutiti na povečanem investiranju nekaterih multinacionalk, ki so se dolgo časa
pripravljale na vstop na slovensko tržišče. Srečujemo se s potrebo po prestrukturiranju
določenih panog, katere se na globalnem tržišču selijo na področja z nižjo ceno delovne sile.
Krepitev konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva je eden od ključnih dejavnikov
pri zmanjševanju razvojnega razkoraka v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije.
Poznavanje jezika in poslovne kulture nam predstavlja prednost pri investiranju na tržišča
nekdanje Jugoslavije, kar nekatera slovenska podjetja s pridom izkoriščajo. (Veligošek, 2004)
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9. 1. Neposredne naložbe kot glavni pokazatelj globalizacije v gospodarstvu
Slovenije
Globalizacija vpliva na oblike mednarodnega povezovanja. V preteklosti je bila trgovina
najpomembnejša oblika mednarodnega sodelovanja. V globalni ekonomiji pa so to postale
tuje neposredne naložbe (TNN) ter druge oblike dolgoročnega pogodbenega sodelovanja. V
zadnjem času so to prevzemanja in združevanja ter strateške povezave. Te oblike so tiste, ki
omogočajo hitrejšo uresničitev interesov, ker ni potrebna izgradnja novih kapacitet. To pa je v
pogojih silovitih tehnoloških in tržnih sprememb zelo pomembna prednost. Poglavitni
instrument integriranja svetovnega gospodarstva pa so TNN. V prvi vrsti gre za vhodne TNN,
to je naložbe tujcev v naše gospodarstvo, vendar pa globalizacija pomeni, da morajo vse bolj
investirati v tujini tudi naša podjetja, da je potrebno krepiti ne le vhodno, pač pa tudi izhodno
internacionalizacijo, to je naložbe naših podjetij v tujini, pa tudi drugih oblik dolgoročnega
ekonomskega povezovanja na tujih tržiščih. (Svetličič, 1998a)

Zaradi majhnosti domačega trga so TNN v Sloveniji predvsem izvozno usmerjene investicije
majhnih in srednje velikih tujih investitorjev. TNN so pod povprečjem regije in močno
zaostajajo celo za državami kot so Madžarska, Poljska in Češka. Slovenija je država, ki lahko
pritegne potencialne tuje investitorje s svojo geografsko lego v centru Evrope in dobro
infrastrukturo, ki povezuje severno in južno pa tudi srednjo in vzhodno Evropo. Slovenska
podjetja se hitro prilagajajo novim tehnologijam in imajo močne povezave z evropskimi
partnerji. Glavne privlačnosti Slovenije za tuje investitorje so še razvita in tehnološko
napredna industrija, izobražena in stroškovno učinkovita delovna sila, dobra kvaliteta
življenja, stabilna in liberalizirana ekonomija, liberalen trgovinski režim z nizkimi carinskimi
stopnjami itd. Kljub vsem tem pozitivnim lastnostim slovenskega okolja pa je Slovenija po
osamosvojitvi pridobila relativno skromno količino TNN. Kot razlog se najpogosteje
navajajo zapleteni administrativni postopki, visoki davki in prispevki, težave pri odpuščanju
zaposlenih, majhnost slovenskega trga in neurejena zakonodaja, visoki stroški delovne sile,
ovire pri nakupu ali najemu industrijskih zemljišč itd. (Možne spodbude..., 2006)
Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije pri Ministrstvu za
gospodarstvo je naročila Raziskavo podjetij s tujim in mešanim kapitalom v letu 2004, v
kateri so ocenili motive tujega investitorja ob vstopu na slovenski trg pred letom 2003 in v
času raziskave v letu 2004. Prav tako so ocenili tudi ovire za tuje investitorje pri investiranju
na območju Republike Slovenije pred letom 2003 in leta 2004. Rezultati so prikazani v
naslednjih dveh grafih.
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Graf 1: Ocena motivov tujega investitorja pred letom 2003 in leta 2004.

Vir: Raziskava podjetij…,2004
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Graf 2: Ocena ovir za tuje investitorje pred letom 2003 in leta 2004.

Vir: Raziskava podjetij…,2004
Prav tako kot obstajajo razlogi zakaj bi tuja podjetja investirala pri nas, obstajajo tudi razlogi,
ki govorijo v prid investiranju slovenskih podjetij v tujini.
Najpomembnejši motivi slovenskih podjetij za naložbe v tujini so (Jaklič, Svetličič, 2003):
1. Iskanje novih trgov:
 ohraniti oziroma povečati obstoječi delež na lokalnem trgu v državi gostiteljici,
 dostop do hitro rastočih trgov izven države gostiteljice,
 potreba biti prilagojen lokalnim potrebam,
 prisotnost na pomembnih trgih, boljša povezanost s sosednjimi trgi,
 povečano povpraševanje na lokalnem trgu,
 sledenje tekmecem, ki so investirali v tujini,
 premajhen domači trg, pomanjkanje priložnosti,
 izmikanje carinam in ostalim trgovskim omejitvam.
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2. Iskanje strateškega premoženja:
 rast podjetja,
 izboljšana celotna tekmovalna pozicija,
 raznolikost tveganj, trgov in produktov,
 pričakovane višje profitne marže,
 zaposlitev lokalnih strokovnjakov,
 dostop do lokalnega znanja in tehnologije,
 boljše okolje za raziskave in razvoj.
3. Iskanje večje učinkovitosti podjetja:
 specializacija,
 prestrukturiranje podjetja, racionalizacija,
 ekonomije obsega, olajšave.
4. Iskanje sredstev za dosego ciljev:
 manj strogi okoljski zakoni in predpisi,
 nižji davki, carine in druge spodbude držav gostiteljic,
 boljše finančne možnosti,
 nižji transportni stroški,
 nižji stroški surovin v državah gostiteljicah,
 nižji stroški dela v državah gostiteljicah.

9. 1. 1. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji
Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji so se v obdobju od leta 1994 do konca leta 2004
povečale z 1.080,8 milijonov evrov na 5.556,7 milijona evrov, to je za 414,1 %.
Največje povečanje knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala tujcev v slovenskih podjetjih
doslej je zabeleženo v letu 2003 in sicer v vrednosti 971,4 milijona EUR. Konec leta 2004 je
po zadnjih podatkih razvidno 9,3-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2003. Leto 2002 je
dejansko prvič prineslo zares velike TNN, ki jih v Sloveniji do tedaj nismo bili vajeni. To se
je zgodilo predvsem kot posledica nakupa Leka s strani švicarskega Novartisa in nakupa
manjšinskega deleža v NLB s strani belgijske KBC. Večji prilivi v zadnjih letih so predvsem
posledica nekaterih tujih prevzemov (prevzem Simobila s strani angleškega Vodafona,
dokapitalizacija SKB banke s strani francoske Societe Generale, prevzem Leka s strani
švicarskega Novartisa, nakup Banke Koper s strani italijanske San Paolo IMI, Krekove banke
s strani avstrijske banke Raiffeisen, Revoza s strani francoskega Renaulta, Save Kranj s strani
ameriškega Goodyeara itd.) Čeprav to predstavlja znaten pritok, Slovenija po deležu stanja
TNN v BDP še vedno zaostaja za večino držav EU, tudi za novimi pristopnicami. V letu 2003
je bil delež vhodnih TNN v Sloveniji 20,7 % BDP-ja, kar je bilo bistveno manj kot v večini
držav EU, kjer je bilo povprečje že leta 2001 30,3 % BDP-ja (World investment report 2002,
2002; Slovenija: Pomladansko poročilo, 2005). V World investment report-u 2005 je prikazan
indeks izračunan glede na vhodne TNN, ki Slovenijo rangira na 60. mesto glede na vse
svetovne države. Za primerjavo naj omenim še mesta nekaterih drugih držav: Irska 5. mesto,
Slovaška 25. mesto, Češka 28. mesto, Romunija 35. mesto, Madžarska 46. mesto, Latvija 47.
mesto in Španija 49. mesto.
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Preglednica 4: Prikaz stanja neposrednih naložb tujcev v Sloveniji v milijonih EUR.
Leto
NN tujcev v Slo.

1994
1.081

1995
1.376

1996 1997
1.612 2000

1998
2.370

1999
2.675

2000
3.110

2001
2.952

2002
3.923

2003
5.131

2004
5.557

Vir: Banka Slovenije, 2005
9. 1. 1. 1. Države investitorice
Med državami investitoricami v Slovenijo prevladujejo države članice EU, na katere odpade
kar 74 % vrednosti vseh TNN v Sloveniji. V primerjavi z letom 2003 to pomeni povečanje
deleža za 3,7 odstotne točke. Vzrok za zmanjšanje deleža EU v letu 2003 je večja naložba iz
Švice v dejavnost proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov v letu 2002 ter lastninsko
preoblikovanje te naložbe v letu 2003 s posledično precej večjo vrednostjo lastniškega
kapitala. Švica je druga najpomembnejša država investitorica s 17,4- odstotnim deležem vseh
TNN v Sloveniji. Konec leta 2003 je imela 1.019,1 milijona EUR neposrednih naložb, konec
leta 2004 pa 969,3 milijona EUR. Največ švicarskih naložb je bilo konec leta 2004 v
slovenskih podjetjih iz dejavnosti proizvodnje kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih
vlaken ter trgovine na drobno brez motornih vozil (48,3 milijona EUR). Pomembnejši tuji
investitorji iz Švice so Allusuisse Lonza, EGO, Novartis Sandoz Group.
Največja investitorica je že od leta 1995 naprej Avstrija. Konec leta 2004 je stanje
neposrednih naložb avstrijskih investitorjev znašalo 1.548,6 milijona EUR oziroma 27,9 %
vseh NN. Po zadnjih podatkih so največ vložili v dejavnost finančnega posredovanja brez
zavarovalništva (455,9 milijona EUR), v druge poslovne dejavnosti (285,7 milijona EUR) in
v dejavnost proizvodnje vlaknin, papirja ter izdelkov iz njih (182,9 milijona EUR). Nekatera
avstrijska podjetja, ki investirajo v Sloveniji so Duropack, Lafarge Perlmooser, Henkel,
Treibacher Schleifmittel, Bank Austria Creditanstalt, Hypo-Alpe-Adria-Bank, Raiffeisen
Bank, Interspar itd.
Nizozemska je tretja najpomembnejša investitorica konec leta 2004 s 598,9 milijona EUR
oziroma 10,8- odstotnim deležem v vseh tujih NN v Sloveniji. Konec leta 2004 je največ
naložb iz te države v slovenskih podjetjih iz dejavnosti proizvodnje izdelkov iz gume in
plastičnih mas (213,5 milijona EUR) in drugih poslovnih dejavnosti (182,9 milijona EUR).
Pomembnejša nizozemska investitorja sta Vogt Electronic in Aktive Holding.
Četrta najpomembnejša investitorica v letu 2004 je Francija z 8,0 % vrednosti vseh
neposrednih naložb tujcev (444,6 milijona EUR). Največji delež francoskih naložb je v
dejavnosti proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic ter dejavnosti finančnega
posredništva brez zavarovalništva. Visoko mesto Francije je predvsem posledica Renaultove
udeležbe v Revozu ter prisotnosti podjetja Securidey. Delež Francije se je od leta 2000 do
2001 povečal še zaradi dokapitalizacije SKB banke s strani Societe Generale. Francija je na ta
način prehitela Nemčijo katere vnos TNI se je v primerjavi z drugimi državami zmanjšal.
Leta 2002 je država zasedala 3. mesto in obsegala 11 % (436,2 mio EUR) vrednosti TNN v
Slovenijo, v naslednjih letih pa se je delež države znižal in je leta 2004 znašal 7,4 % (411 mio
EUR), čemur sledi uvrstitev na 5. mesto. To je verjetno posledica znižanja gospodarske rasti v
državi ter povečanja deleža drugih držav v skupnem stanju TNN v Sloveniji. Nasploh pa je
nizek interes nemških investitorjev za Slovenijo očiten. Največ so vložili v dejavnost
posredništva in trgovine na debelo brez vozil (76,0 milijona EUR), sledita dejavnost
proizvodnje strojev in naprav (71,9 milijona EUR) in dejavnost proizvodnje RTV,
komunikacijskih aparatov in opreme (59,7 milijona EUR). V Sloveniji investirajo nemška
podjetja Siemens, Hella, Johnson Controls, Pfleiderer, Meyr Melnhof Karton, Bayer, Bosch
Siemens, Brigl&Bergmeister itd.
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Preglednica 5: Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po državah v milijonih EUR.
Leto
2002
1.185,1
Avstrija
441,9
Švica
236,2
Nizozemska
385,2
Francija
436,2
Nemčija
292,1
Italija
83,3
Hrvaška
178,4
Belgija
125,9
Češka republika
Vir: Banka Slovenije, 2005

2003

2004

1.315,4
1.019,1
278,8
376,6
393,8
331,0
305,8
178,2
119,6

1.548,6
969,3
598,9
444,6
411,0
359,4
296,1
193,0
114,0

Karta 3: Vrednosti neposrednih naložb evropskih držav v Sloveniji konec leta 2004

Vir: Banka Slovenije, 2005
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Takšna ozka geografska porazdelitev TNN ni najboljša za Slovenijo kot državo prejemnico,
zato bo potrebno vložiti več napora v iskanje novih, geografsko bolj oddaljenih tujih
investitorjev in jih spodbuditi za investicije v naše gospodarstvo. Prav to je tudi cilj Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije kot podlage za vzpostavitev konkurenčnega gospodarstva.
9. 1. 1. 2. Sektorska porazdelitev TNN v Sloveniji
Primerjava po dejavnostih za konec leta 2004 kaže največjo koncentracijo tujih NN v
dejavnosti finančnega posredništva brez zavarovalništva (18,4 %), kar lahko pripišemo
nakupu nekaterih slovenskih bank s strani tujih investitorjev (prevzem SKB banke s strani
francoske Societe Generale, NLB s strani belgijske KBC, Banke Koper s strani italijanske San
Paolo IMI, Krekove banke s strani avstrijske Raiffeisen itd.). Sledi proizvodnja kemikalij,
kemičnih izdelkov in umetnih vlaken (17,9 %) ter druge poslovne dejavnosti (9,8 %). V
primerjavi z letom 2003 je prišlo do zamenjave dejavnosti na prvih dveh mestih. Za finančno
posredništvo je v obdobju 1994 – 2004 (z izjemo leta 2001) značilna nenehna rast vrednosti
tujih NN, medtem ko je dejavnost proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov postala
pomembna prejemnica tujih NN z večjo naložbo leta 2002. Vsa leta, odkar so na voljo podatki
o NN, narašča tudi vrednost naložb v druge finančne dejavnosti ter v dejavnost posredništva
in trgovine na debelo.

Preglednica 6: Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih v milijonih EUR.
Leto

2002

2003

2004

Proizvodnja vlaknin, papirja ter
izdelkov iz njih
Proizvodnja kemikalij, kemičnih
izdelkov, umetnih vlaken
Proizvodnja izdelkov iz gume in
plastičnih mas
Proizvodnja
nekovinskih
mineralnih izdelkov
Proizvodnja strojev in naprav

244,6

238,8

306,2

529,6

1.084,4

992,9

194,9

260,6

293,6

129,4

134,9

139,9

155,8

176,6

201,7

Proizvodnja
motornih
vozil,
prikolic in polprikolic
Oskrba z električnim plinom,
paro, toplo vodo
Popravila, trgovanje z motornimi
vozili, gorivi
Posredništvo, trgovina na debelo,
brez vozil
Trgovina na drobno brez motornih
vozil, popravilo izdelkov
Pošta in telekomunikacije

54,1

125,0

197,5

25,3

251,1

250,0

156,2

173,2

167,7

403,0

440,5

492,8

80,6

109,3

110,1

123,5

202,1

117,0

714,1

786,0

1.023,4

474,3

477,0

546,8

Finančno
posredništvo
zavarovalništva, skladov
Druge poslovne dejavnosti

brez

* V preglednici upoštevane NN, ki so v letu 2004 presegale 100 milijonov EUR

Vir: Banka Slovenije, 2005
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9. 1. 1. 3. Porazdelitev TNN po statističnih regijah
Vrednosti TNN se po statističnih regijah zelo razlikujejo. Največja koncentracija vrednosti le
teh je v celotnem proučevanem obdobju od leta 1994 naprej v osrednjeslovenski regiji (konec
leta 2004 61,1 %). V gorenjski regiji je 7,3 %, v Podravju 6,6 %, v spodnjeposavski regiji pa
6,4 % celotne vrednosti tujih neposrednih naložb. Preostale regije so skupaj prejemnice 18,6
% vseh tujih neposrednih naložb. Regionalna razdelitev se od začetka spremljanja statistike
TNN bistveno ne spreminja, v obdobju 1998-2004 so se največ povečale tuje NN v
osrednjeslovenski regiji, sledijo pa Spodnjeposavska, Gorenjska in Podravska. Opaziti je tudi
hitrejšo rast neposrednih naložb v Zasavju od 2002 naprej (primer prevzem Cementarne
Trbovlje s strani podjetja Lafarge Perlmooser d.d.), v goriški regiji pa so se v obdobju 19992003 TNN zmanjševale.

Preglednica 7: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji po statističnih regijah 1998 – 2004 v
milijonih EUR.
Leto
1998
Osrednjeslovenska 1.154,9
231,0
Gorenjska
196,1
Podravska
124,0
Spodnjeposavska
160,1
Obalno-kraška
218,0
Dolenjska
110,6
Savinjska
107,8
Goriška
14,6
Zasavska
11,1
Pomurska
32,4
Koroška
Notranjsko-kraška 8,9
2.369,5
SKUPAJ
Vir: Banka Slovenije, 2005

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1.374,9
254,4
228,3
123,4
183,5
187,3
124,8
119,1
15,5
19,0
34,7
10,0
2.675,0

1.723,9
267,8
279,2
136,8
188,3
190,7
114,9
117,1
17,4
22,2
34,6
16,8
3.109,8

1.515,7
275,0
273,6
145,3
235,0
182,7
126,4
113,5
11,9
24,2
27,8
21,5
2.952,4

2.368,6
323,0
341,7
138,6
295,0
113,5
120,4
87,8
53,5
25,9
29,2
25,6
3.922,9

3.135,9
398,2
358,8
358,4
310,7
185,7
144,4
86,9
60,8
36,9
31,0
23,3
5.131,0

3.394,7
406,6
406,6
353,6
319,3
287,5
155,2
91,6
59,2
49,2
43,4
28,1
5.556,7
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Graf 3: Tuje neposredne naložbe v Sloveniji po statističnih regijah konec leta 2004 v
milijonih EUR.

Vir: Banka Slovenije, 2005
9. 1. 1. 4. Vpliv vstopa v EU na prilive neposrednih tujih naložb
Vstop v ekonomsko integracijo na daljši rok vpliva na povečanje tokov neposrednih tujih
naložb. S tem pride do zmanjšanja rizika, ki odpira nove investicijske priložnosti in možnosti
za ekonomije obsega, do katerih pride zaradi večjega trga. Podobno velja tudi za Slovenijo, ki
ji bo vstop v EU na daljši rok gotovo prinesel povečanje TNN. Prilivi TNN se po vstopu
novih članic v EU niso povečali, ampak je do tega prišlo že pred vstopom. Na krajši rok bodo
trendi prilivov TNN v nove države članice tako precej odvisni predvsem od intenzivnosti
tokov TNN v EU in v svetu nasploh. Veliko pa je odvisno tudi od novih držav članic samih
npr. od tega kako hitro se bodo povečali proizvodni stroški, kako hitro bodo prilagodile svoje
politike spodbujanja TNN novi situaciji (državne pomoči, črpanje sredstev iz EU skladov) itd.
(Slovenija: Pomladansko poročilo, 2005)
Povečan priliv TNN v letu 2004, ki je znašal 421,6 milijonov EUR, težko pripišemo vstopu v
EU. Na drugi strani se odlivi TNN iz Slovenije stalno povečujejo, v letu 2003 je bila
Slovenija celo neto neposredni investitor v tujino. Brez izboljšanja investicijske klime in
podjetniškega okolja ter odločnejše politike privabljanja TNN tudi v prihodnje ne moremo
pričakovati občutnejšega povečanja TNN, k čemur na kratki rok dosti ne prispeva niti
članstvo v EU. Tuji prevzemi bodo odvisni predvsem od nadaljevanja privatizacije in od
potrebe podjetij, da se povezujejo s tujimi strateškimi partnerji. (Slovenija: Pomladansko
poročilo, 2005)
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9. 1. 1. 5. Primer tujega podjetja z neposrednimi naložbami v Sloveniji - NOVARTIS
Novartis je ena od vodilnih svetovnih farmacevtskih družb. Kot nova entiteta je nastala leta
1996 z združitvijo švicarskih družb CibaGeigy in Sandoz in je danes prisotna v 140 državah
po vsem svetu, kjer ima 360 podružnic. Izdeluje humana licenčna in generična zdravila,
zdravila brez recepta, namenjena samozdravljenju, hrano za otroke, kontaktne leče,
veterinarska zdravila in izdelke za zdravo življenje. (C.R., 2002)
Družba je v letu 2002 dosegla za 32.412 milijonov CHF skupne prodaje z 11-odstotno rastjo,
7.887 milijonov CHF operativnega dobička z 10-odstotno rastjo in 7.313 milijona CHF
čistega dobička s 4-odstotno rastjo.
Novartisova delnica kotira na švicarski borzi v Zürichu in od 1. maja 2001 tudi v obliki ADR
(American Depositary Receipt) na newyorški borzi vrednostnih papirjev. V maju 2002 je
Novartis presenetil z nakupom 32 milijonov delnic Rochea za skupno vsoto 4,83 milijarde
CHF in tako pridobil 21,3 % glasovalnih delnic švicarskega konkurenta. To naj bi vodilo tudi
v smer združitve obeh švicarskih velikanov v novo skupno entiteto. Prav tako je skupina
Novartis leta 2002 pridobila dovoljenje za prodajo 15 novih izdelkov, vložila pa je zahtevo za
registracijo 11 novih zdravil. Za raziskave in razvoj (R&R) je podjetje leta 2002 namenilo
4.339 milijonov CHF, kar predstavlja 13, 4 % prodajne vrednosti podjetja. (Lekov delničar,
2002)

Preglednica 8: Vodilni trgi Novartisa v letu 2002.
Trg

Delež

ZDA
Ostala Amerika
Evropa
Afrika, Azija, Avstralija

43 %
7%
33 %
17 %

Vir: Lekov delničar, 2002
Skupina Novartis namenja posebno pozornost potrošnikom, novim trgom in tehnologiji ter
išče nove priložnosti in zamisli, pri tem pa hitro vpeljuje tehnološke novosti. Inovacije so
vodilna sila v podjetju, saj si želijo doseči uspeh na svetovni ravni. Zaradi vse večjih pritiskov
na podjetja, da začnejo razvijati cenejša zdravila, se je podjetje odločilo za razvoj generičnega
oddelka znotraj skupine.
Novartis je organiziran kot mednarodni holding s hčerinskimi družbami na večini trgov, na
katerih deluje. Servipharm AG, c/o Novartis Pharma AG je odvisna družba v popolni
neposredni lasti družbe Novartis Pharma AG in članica skupine Novartis. Strategija skupine
Novartis je, da za prevzeme, združitve in podobne transakcije uporablja določene družbe iz
svoje skupine. Tako je bila družba Servipharm AG določena kot ponudnik za odkup vseh
delnic družbe Lek.
Novartis Generics je eden od poslovnih segmentov Novartisa in je dejaven na področju
generičnih zdravil in učinkovin. Je ena od vodilnih svetovnih generičnih entitet. Glavni trgi v
letu 2001 so bili evropski trgi z 42 % deležem ustvarjene prodaje, ZDA z 32 % deležem, 17 %
prodaje je bilo ustvarjene v regiji držav Afrike, Azije in Avstralije ter 9 % v državah Severne
in Latinske Amerike (Lekov delničar, 2002).
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Novartis Generics sestavlja 21 podjetij v svetu. Njegov generični sektor posluje v ZDA prek
uspešne podružnice Geneva Pharmaceuticals, v Evropi pa njegove »generične posle«
opravljajo avstrijska Biochemie, nemška Azupharma in nizozemska Multipharma. Njegov je
tudi španski proizvajalec generikov Geminis, v Italiji pa GNR (Our mission, 2006).
Znotraj Novartisa ima skupina Novartis Generic 7 % prodajni delež, z nakupom Leka pa je
pridobil od 1 do 2 % delež. Kljub temu, da je prevzem Leka izhodišče Novartisa pri vstopanju
na vzhodnoevropske trge, pa ostaja najpomembnejši evropski trg za generična zdravila trg
Nemčije (Lekov delničar, 2002).
Motivi Novartisa za prevzem Leka so povezani z dvigom učinkovitosti celotne skupine
Novartis, medtem ko tržni motiv, vstop Novartisa zaradi slovenskega trga, dejansko ni bil
prisoten. Eden od pomembnejših dejavnikov, ki je vplival na odločitev Novartisa, da
prevzame Lek, je prisotnost slovenskega podjetja na trgih srednje in vzhodne Evrope. Cilj
Novartisa je namreč povečati svojo prisotnost na trgih tranzicijskih držav, ki naj bi v
prihodnosti beležili zelo visoke rasti. Dostop do srednje- in vzhodnoevropskih trgov, ki ga
lahko ponudi Lek, temelji predvsem na prepoznavnosti Lekove blagovne znamke. Drugi
dejavnik, prav tako povezan s prvim, je Lekov nov razvojni center, ki bi lahko postal ključen
Novartisov razvojni center za razvoj formulacij generikov za Evropo in deloma za ZDA.
Novartis želi v svoji proizvodnji za regionalni in svetovni trg izkoristiti prednosti Leka, ki jih
le-ta ima pri nastopanju na domačem in tujih trgih. (Lekov delničar, 2002, Repovž, 2002)
Kot primer sem izbrala Novartis, ker je dober primer dobro stoječe velike multinacionalke s
kompleksnostjo in hierarhijo družb in podjetij, ki jih najdemo po vsem svetu in tudi v
Sloveniji.

9. 1. 2. Slovenske neposredne naložbe v tujini
Neposredne naložbe Slovenije v tujini so se v desetih letih povečale z 288,6 milijonov evrov
na 2.230,8 milijonov evrov v letu 2004, kar je za 673,0 % več kot konec leta 1994, v
primerjavi z letom 2003 pa se je leta 2004 stanje slovenskih NN v tujini povečalo za 17,3 %.
Preglednica 9: Prikaz stanja neposrednih naložb Slovenije v tujini v milijonih EUR.
Leto
NN v tujini

1994
289

1995
382

1996
371

1997
416

1998
543

1999
625

2000
825

2001
1.139

2002
1.473

2003
1.902

2004
2.231

Vir: Banka Slovenije, 2005

Konec leta 2004 beležimo skupno 2143 slovenskih NN v tujini v prvem kolenu. Te naložbe
pripadajo 959 slovenskim družbam, ki predstavljajo 2,7 % populacije slovenskih podjetij.
Največ vseh slovenskih NN (42 %) je bilo konec leta 2004 na Hrvaškem, 31,6 % pa v ostalih
treh državah bivše Jugoslavije.
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9. 1. 2. 1. Države prejemnice slovenskih neposrednih naložb
Največ NN v tujini so konec leta 2004 imele slovenske družbe na Hrvaškem (679,1 milijona
EUR) in sicer so največ vlagale družbe iz dejavnosti trgovine na drobno brez motornih vozil
(146,6 milijona EUR; kar 32,3 milijona EUR več kot leta 2003) in proizvodnje kemikalij,
kemičnih izdelkov in umetnih vlaken (85,2 milijona EUR). Primeri slovenskih podjetij, ki
vlagajo na Hrvaškem so Alpina, Gorenje, Adria, Pivovarna Laško, Krka, Prevent, Iskraemeco,
Mercator itd. Na drugem mestu je Srbija in Črna gora s 13,1-odstotnim deležem, kamor so
največ investirala podjetja iz dejavnosti proizvodnje kovin (43,8 milijona EUR) in trgovine na
drobno (43,5 milijona EUR). Med drugimi tja vlagajo Krka, Gorenje, Alpina itd. Tretja
najpomembnejša država gostiteljica je Nizozemska z 11,3 %, ki je imela konec leta 2004
največ slovenskih investitorjev iz dejavnosti drugih poslovnih dejavnosti (181,6 milijona
EUR). Sledi ji Bosna in Hercegovina, ki je pritegnila največ investicij slovenskih podjetij
(npr. Prevent, Alpina, Gorenje, Iskraemeco, Mercator, Fructal, Droga itd.) iz dejavnosti
popravil in trgovine z motornimi vozili in gorivi (47,6 milijona EUR) ter trgovine na drobno
(33,8 milijona EUR). V Nemčijo so največ investirala podjetja, ki so koncentrirana v
dejavnostih finančnega posredništva (38,1 milijona EUR), drugih poslovnih dejavnosti (24,6
milijona EUR) in proizvodnje tekstilij (24,3 milijona EUR).Tja vlagajo tudi Unior, Krka,
Iskraemeco, Kolektor, Gorenje, Prevent itd.

Preglednica 10: Slovenske neposredne naložbe v tujini po državah prejemnicah v milijonih
EUR.
Leto
Hrvaška
Srbija in Črna gora
Nizozemska
Bosna in Hercegovina

Poljska
Nemčija
Makedonija
Avstrija
Ruska federacija
ZDA
Vir: Banka Slovenije, 2005

2002

2003

2004

531,2
95,6
103,7
171,7
100,9
108,8
59,9
62,6
56,5
23,2

618,0
216,3
147,5
208,7
117,0
105,9
75,8
66,0
67,1
80,3

679,1
291,6
252,8
217,0
132,8
104,4
91,6
81,5
76,3
54,9

9. 1. 2. 2. Slovenske neposredne naložbe po dejavnostih v tujini
Konec leta 2004 je skoraj pol NN v tujini po dejavnostih pripadalo družbam iz predelovalne
dejavnosti. Med prvimi petimi dejavnostmi glede na vrednost NN, ki skupaj predstavljajo
55,5 % vseh slovenskih NN v tujini, sta dve dejavnosti s področja predelovalne dejavnosti.
Največ investirajo v tujino podjetja iz dejavnosti proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov
(15,7 %), sledijo podjetja iz proizvodnje strojev (6,3 %). Navedeni dejavnosti sta skupaj z
dejavnostjo proizvodnje hrane, pijač in krmil v vsej razpoložljivi časovni seriji podatkov od
leta 1994 do 2004 med vodilnimi dejavnostmi na področju slovenskih NN v tujini. Dejavnost
trgovine na drobno ter druge poslovne dejavnosti so v vzponu v zadnjih štirih letih in skupaj z
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dejavnostjo finančnega posredništva predstavljajo že eno tretjino vseh slovenskih NN v tujini
konec leta 2004. Tako se slovenske NN v tujini iz proizvodno usmerjenih v zadnjih treh letih
orientirajo tudi v storitvene dejavnosti.
Preglednica 11: Neposredne naložbe Slovenije v tujini po dejavnostih v milijonih EUR.
Leto

2002

2003

2004

Finančno posredništvo brez
zavarovalništva, skladov
Druge poslovne dejavnosti

93,8

111,7

175,4

242,6

293,9

331,8

43,2

47,2

50,4

250,0

348,5

350,5

39,3

52,3

52,5

-4,5

43,8

93,0

63,4

81,2

114,2

155,2

212,6

239,0

115,6

126,4

141,3

Proizvodnja hrane , pijač, krmil

98,3

110,0

108,3

Proizvodnja tekstilij

64,1

86,5

70,0

Pomožne prometne dej., turistične
organizacije
Proizvodnja kemikalij, kemičnih
izdelkov, umetnih vlaken
Proizvodnja motornih vozil,
prikolic in polprikolic
Popravila, trgovanje z motornimi
vozili, gorivi
Posredništvo, trgovina na debelo,
brez vozil
Trgovina na drobno brez motornih
vozil, popravilo izdelkov
Proizvodnja strojev in naprav

* V preglednici upoštevane NN, ki so v letu 2004 presegale 50 milijonov EUR

Vir: Banka Slovenije, 2005

9. 1. 2. 3. Poslovanje slovenskih investitorjev v tujini
V letu 2004 so slovenske NN v tujini beležile skupno 46,9 milijona EUR čistih dobičkov.
Največje čiste dobičke so slovenska podjetja dosegla v Liberiji (13,9 milijona EUR), na
Poljskem (12,5 milijona EUR) in v Avstriji (9,2 milijona EUR), medtem ko je na Hrvaškem,
kjer je največ slovenskih NN, v letu 2004 zabeležena največja izguba v višini 9,4 milijona
EUR.
Pri razvrstitvi čistih dobičkov slovenskih NN v tujini po dejavnostih investitorjev so v letu
2004 največ dobičkov dosegle slovenske družbe iz dejavnosti proizvodnje kemikalij in
kemičnih izdelkov (17,1 milijona EUR), posredništva in trgovine na debelo brez vozil (11,4
milijona EUR) ter finančnega posredništva (6,7 milijona EUR). Stopnja donosnosti
lastniškega kapitala kot razmerje med poslovnim rezultatom in lastniškim kapitalom je pri
slovenskih NN v tujini leta 2004 znašala 3,1 %, leta 2003 pa 1,3 %.
(Banka Slovenije, 2005)
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9. 1. 2. 4. Primer slovenskega podjetja s tujimi neposrednimi naložbami v tujini –
Podjetje PREVENT d. d.
Skupina Prevent je eno izmed najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji. Svoje začetke ima v letu
1952, ko so v Slovenj Gradcu pričeli s proizvodnjo zaščitnih rokavic. Proizvodnja prevlek za
avto-sedeže se je pričela v letu 1976. Danes je Prevent d.d. privatna delniška družba, katere
lastniki so v 84 % posamezniki, v 16 % pa različne pravne celote iz Slovenije.
Skupina Prevent je iz srednje velikega izvoznika zrasla v tretjega največjega izvoznika v
Sloveniji. Samo v obdobju od 1996 se je raven zaposlenih povečala za več kot šestkrat. Za
skoraj šestkrat se je povečala tudi proizvodnja prevlek za avto-sedeže (skoraj trije milijoni
kompletov prevlek v letu 2001). Prodaja je leta 2004 znašala 118 milijard tolarjev, izvoz pa
80 milijard tolarjev.
Za takšno poslovanje je zaslužna intenzivna internacionalizacija podjetja, ki ni bila videna le
kot način za rast, ampak tudi kot način za zniževanje občutljivosti in izrecne odvisnosti od
enega samega osnovnega izdelka. Internacionalizacijo so povzročila in pospešila:
 strateška partnerstva z velikimi tujimi podjetji,
 izdelki, ki zahtevajo povezanost z odjemalci, proizvajalci avtomobilov,
 visoka intenzivnost dela, ki povzroča, da je proizvodnja v primeru rastočih stroškov
dela učinkovita,
 lokalno regulativno ogrodje.
(Jaklič, Svetličič, 2003, Prevent: Letno poročilo 2004, 2005)
Skupino Prevent sestavlja 42 podjetij, ki so vsa pravne celote, 12 izmed njih pa je lociranih v
tujini. Zdaj imajo zaposlenih okoli 9000 ljudi. Svoje aktivnosti so razširili iz proizvodnje
avtomobilskih delov na gradnje, zaščito, kovine, les, nove tehnologije in logistiko. Na vrhu
strukture skupine je Prevent Global d. d., ki se osredotoča na strateški razvoj. (Prevent: Letno
poročilo 2004, 2005)
Skok od izvozne stopnje na globalno proizvodnjo se je zgodil v samo nekaj letih. Pri strategiji
internacionalizacije so uporabili dva vidika: rast z ustanavljanjem t.i. greenfield operacij v
tujini iz vidika osnovnega poslovanja, in preusmerjanje v sorodne aktivnosti, da bi s tem
izboljšali pozicijo podjetja na nestabilnih in spreminjajočih se trgih avtomobilske industrije
predvsem s prevzemi, pridobitvami. (Jaklič, Svetličič, 2003)
Skupina Prevent je največji proizvajalec prevlek za sedeže osebnih avtomobilov v Evropi.
Proizvajajo jih pod znamko skupine Prevent, tako kot tudi zaščitne rokavice (razen rokavic
Previlon, ki jih izdelujejo v Braziliji) in različna zaščitna oblačila. Njihov delež na evropskem
tržišču je 13,1 %, na svetovnem tržišču pa 5,8 %. Med njihove odjemalce spadajo VW, Ford,
Peugeot, Renault, Citroen, BMW, Porsche in Mercedes. (Prevent: Letno poročilo 2004, 2005)
Prevent po svetu (Jaklič, Svetličič, 2003; Prevent: Letno poročilo 2004, 2005):
Danes ima Prevent podjetja v Sloveniji, BiH, na Hrvaškem, v Moldaviji, Španiji, Braziliji in
Maroku. Podjetji za raziskave in razvoj sta locirani v Nemčiji in Franciji. Svoje
predstavništvo imajo še na Kitajskem.
Glavni razlog za internacionalizacijo je vzpostavljanje proizvodnje čim bliže odjemalcem, da
bi s tem izboljšali ter predvsem skrajšali čas za zadovoljitev njihovih potreb. Prevleke za
sedeže v avtomobilih, ki so glavni proizvod skupine Prevent, so s transportnega vidika zelo
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stroškovno intenzivne. Nenazadnje pa mora v času globalizacije proizvodnja preprosto biti
organizirana na lokacijah, ki so ne samo v bližini odjemalcev, ampak tudi čim bolj stroškovno
ugodne.
Slovenija je z vidika stroškov dela postala predraga, to pa zmanjšuje dobičkonosnost delovno
intenzivne proizvodnje, kot je v primeru prevlek za sedeže v avtomobilih. Edina rešitev je
zato koncentracija aktivnosti z visoko dodano vrednostjo na lokacije, kjer so stroški dela višji
in decentralizacija delovno intenzivnih področij proizvodnje na lokacije, kjer so ti stroški
nižji. To pa je glavna prednost globalnega poslovanja.
Skupina Prevent se dandanes bolj širi skozi internacionalizacijo, vendar pa se zaradi svetovnih
trendov recesije pojavljajo pritiski, da bi znižali zaposlovanje v Sloveniji in preusmerili tudi
nekaj aktivnosti z visoko dodano vrednostjo na tuje, ter pričeli z prej omenjenim dinamičnim
prestrukturiranjem, preoblikovanjem predvsem preko internacionalizacije.

Karta 4: Mednarodna poslovna mreža skupine Prevent Global d. d. v letu 2005.

Vir: Jaklič, Svetličič, 2003 (posodobila Rus)
Prevent na področju bivše Jugoslavije:
Prevent v Bosni in Hercegovini:
Prva tuja investicija je bila Prevent Sarajevo, januarja 1999. Proizvodnja je potekala v na
novo odprti tovarni Volkswagna. Ponovno odprtje Volkswagnove tovarne v BiH je tam
omogočilo rast Preventa. Ta investicija je predstavljala tudi prvi korak v strategiji usmerjanja
proizvodnje na lokacije, kjer so bili stroški dela nižji. Zdaj proizvajajo za Volkswagen,
Peugeot, Renault in BMW.
Skupina Prevent je postala tudi lastnik bosanskega Volkswagna z 42 % deležem leta 2001.
Danes so tam tri Preventova podjetja.
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Prevent na Hrvaškem:
Prevent Zlatar so ustanovili leta 2000 z nakupom lokala podjetja SKIM. Cilj je bil učvrstiti
sodelovanje s francoskimi odjemalci, pa tudi povečati konkurenčnost z nižjimi stroški lokalne
delovne sile ter pričakovano povečanje prodaje francoskih avtomobilov na hrvaškem trgu. AD
Plastik je drugo Preventovo podjetje na Hravškem.
Prevent na področju Evrope:
Prevent v Nemčiji in Franciji:
Dizajn in oblikovanje se izvajata v bližini glavnih odjemalcev. Prevent DEV GmbH je v
bližini Volkswagnove tovarne s ciljem biti čim bližje proizvajalcu in tako biti v položaju za
odzivanje na njegovo povpraševanje v čim krajšem času. Prav tako je Prevent v Franciji, v
bližini odjemalcev Peugeot, Renault in Citroen.
Prevent v Moldaviji:
Prevent Moldova je bil ustanovljen leta 2000, predvsem zaradi poceni delovne sile z
izkušnjami v tekstilni industriji.
Prevent v Španiji:
Prevent Vigo SA je bil ustanovljen leta 2001. Z lociranjem prav tam so Preventu dane
možnosti za boljše zadovoljevanje potreb odjemalcev (Peugeot, Citröen). Prav tako imajo tudi
možnost razširitve proizvodnega programa na oskrbovanje s prevlekami celotne skupine PSA
v Španiji.
Preventove dejavnosti izven Evrope:
Prevent v Braziliji:
Julija 2001 je nastala nova tovarna Prevent Thierry Brasil Ltda v Sao Paulu. To je bilo prvo
podjetje izven Evrope in prvo slovensko podjetje v Braziliji. Podjetje izdeluje sedežne
prevleke za Volkswagnov model Golf in Polo.
Prevent v Maroku:
Podjetje Prevent Maroc SARL je bilo ustanovljeno aprila 2003 v Casablanci. Skupina Prevent
se je za investicijo odločila zaradi vse večjih pritiskov francoskih proizvajalcev avtomobilov
na znižanje cen zaradi visokih stroškov dela in ker je vse manj možnosti izdelave teh prevlek
v Evropi. Prav tako pa francoski avtomobilski proizvajalci načrtujejo v Maroku proizvodnjo
avtomobilov, s čimer se jim bodo odprle nove možnosti in poglobitev poslovnega sodelovanja
s francoskimi proizvajalci avtomobilov.

Prevent ima poslovne deleže v 12 podjetjih v tujini, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo
in trženjem avtomobilskih sedežnih prevlek in poslovni delež v letalski družbi. Tri podjetja
delujejo v BiH, dve na Hrvaškem in po eno v Moldaviji, Braziliji, Španiji in Maroku. Podjetji
za raziskave in razvoj sta v Nemčiji in Franciji. Prevent je tudi delen lastnik letališča Styrian
Airways v Gradcu v Avstriji, ki poleg treh podjetij v Sloveniji (od tega Aerodrom Maribor in
Aerodrom Slovenj Gradec), skrbi za logistiko.
Prevent d.d. nima podružnic v Sloveniji oziroma tujini. Ustanovljeno imamo eno
predstavništvo, ki deluje v Shanghaiu na Kitajskem. Njegova naloga je podrobna analiza
razmer na kitajskem trgu. Poleg tega v sklopu Skupine Prevent deluje 43 samostojnih pravnih
oseb, v katerih ima Prevent d.d. različne lastniške deleže.
(Prevent: Letno poročilo 2004, 2005)
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Vizija podjetja Prevent do leta 2008 je:
 povečati prodajo do 660 mio EUR,
 uvajati tehnološko zahtevnejše proizvode,
 30 % prihodkov od prodaje realizirati izven proizvodnje avtomobilskih delov,
 na področju avtomobilskih prevlek postati globalni igralec z 8 % svetovnim tržnim
deležem,
 organizirati 40 % evropske proizvodnje prevlek v področjih z nižjimi stroški dela.
(Prevent: Letno poročilo 2004, 2005)

9. GLOBALIZACIJA MEST IN LJUBLJANA
Mesta doživljajo povsem nov in pospešen razvoj, ki se z njihovo velikostjo stopnjuje.
Spreminjajo se modeli razvoja in zgradbe mest. Vedno bolj izpostavljen vpliv oziroma proces
globalizacije narekuje tako prostorske, kot strukturno - funkcijske in socialne spremembe. V
vseh okoljih, bolj ali manj razvitih, ima ta razvojni proces tako makro, mezo in mikro vzroke
in posledice ter razsežnosti. Zato sta globalizacija in lokalizacija osnova globalne perspektive
v razumevanju kompleksnosti urbanega prostora. Zaradi samega značaja mesta, njegove
kompleksnosti ter soodvisnosti je to težiščna geografska problematika. (Pak, Rus, 2005).
Urbani procesi niso endogeni, temveč del širših in celo naraščajoče najširših ter medsebojno
odvisnih globalnih družbeno-prostorskih procesov. Mesta so vse bolj odprti in praviloma
medsebojno ter s širšim okoljem na tak ali drugačen način povezani sistemi. Spreminjanje
mest, posebej njihovo družbeno-prostorsko organiziranost, je torej vedno manj mogoče
pojasnjevati zgolj s spremembami znotraj mest. Seveda to tudi ni povsem nova ugotovitev,
temveč je z globalizacijskim argumentom pridobila le »povečan obseg« pojasnjevanja, ki je
bil prej omejen zlasti z mejami nacionalne države. (Hočevar, 2000)
Tako postaja na ravni preučevanja mest bolj kot njihova notranja organiziranost pomembno,
kako se vključujejo v nadnacionalne mreže tokov in kako se odzivajo na prisotnost
globalizacijskih procesov. Ljudje lahko prehajamo iz prostora v prostor v zelo kratkem času
glede na razdaljo, ki jo posledično fizično ne zaznavamo več tako kot včasih, pri čemer je
zagotovo imela najpomembnejšo vlogo tehnologija.
Pri preučevanju stopnje globaliziranosti urbanih entitet je treba upoštevati dejstvo, da se vsako
mesto na globalizacijske procese odziva drugače. Zaradi njihovih razsežnosti je postalo jasno,
da globalizacijski procesi vplivajo ne samo na delovanje velikih mest in svetovnih metropol,
temveč vedno bolj tudi na organizacijo manjših in srednje velikih mest. Ta lahko razvrstimo
kot bolj ali manj globalizirana glede na tiste lastnosti, na podlagi katerih so lahko
konkurenčna večjim mestom na globalni ravni. Le nekatera izmed njih pa imajo realne
možnosti, da se v prihodnosti razvijejo v prava globalna mesta. Glede na to, kako se mesto
odziva na globalizacijske vplive, je treba upoštevati, da mesta niso pasivne organizacijske
enote, ki so same po sebi nagnjene k podrejanju globalnim procesom ter k homogenizaciji
načina življenja in vrednot znotraj njih, do katere naj bi globalizacija pripeljala v smislu
amerikanizacije, temveč so aktivne organizacijske enote, ki lahko reagirajo na pojavljanje
globalnih tokov na lokalni ravni tako, da glavni akterji v mestu izbirajo med elementi iz
globalnega okolja ter jih prilagajajo lokalnim strukturam v skladu z lastnimi potrebami in
hotenji (Hočevar, 2000).
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Mesto, ki je bolj odprto do sprejemanja zunanjih vplivov, se na globalni ravni kaže kot bolj
heterogeno, saj je nagnjeno k integraciji globalne kulture v skladu z lokalnimi normami,
zgodovino, kulturo in cilji. Zavedanje o pomenu ohranjanja lokalne kulture je izrednega
pomena, hkrati pa je pomembna tudi odprtost do globalnih tokov. To vodi v ustvarjanje
glokalnega delovanja, ki je za sodobno mesto edini vzorec obnašanja, ki mu zagotavlja
možnost za preživetje na nadnacionalni ravni ter hkrati ohranjanje lastnega »jaza«.
Prebivalci mest globalizacijo velikokrat zmotno zaznavajo kot nekaj slabega. Ljudi je treba
osveščati o tem, kateri procesi globalnega toka so za posamezne države in njihove lokalne
skupnosti dobri in prinašajo s seboj raznolikost in bogatost drugih kultur in načinov življenja
ter omogočajo večjo odprtost lokalnih skupnosti, pa tudi kateri so tisti procesi, ki lahko na
lokalno raven negativno vplivajo (npr. pojav rasne, spolne in drugih nestrpnosti, povečanje
kriminala, večanje razlik med bogatimi in revnimi itd.). Ti se začno pojavljati takrat, ko želijo
korporacije, družbene skupine ali določeni posamezniki vplivati na razvoj neke lokalne
skupnosti s tem, da jo želijo spremeniti oz. preoblikovati v skladu z globalnimi trendi v smislu
homogeneizacije. Osnova za ohranjanje edinstvenosti lokalne skupnosti pa je težnja k
ohranjanju njene heterogenosti in odprtosti do globalnih tokov, zavedanje o pravici do izbire
med možnostmi, ki jih ti tokovi nudijo, ter preoblikovanje skupnosti na podlagi lokalnih
organiziranosti in njenih potreb. (Hannigan, 2002)

Opazovanje globalizacijskih procesov na ravni mesta
Po Pacionu (cv: Pak, Rus, 2005, str. 160, 161) so najmočnejši dejavniki, ki vplivajo na razvoj
mest naslednji.
 Ekonomija ima prevladujoč vpliv na urbani razvoj, na nove oblike mest in nove
elemente rabe mestnega prostora. Kaj se bo proizvajalo, kje se bo kaj proizvajalo in
kako se bo proizvajalo naj bi bila gospodarska osnova rasti in razvoja mest, pri čemer
ni mišljena le proizvodnja kot takšna, temveč tudi ves terciarni sektor kot sestavni del
kompleksnega ekonomskega področja.
 Tehnologija vpliva na urbane oblike (morfologijo v najširšem pomenu). S prometnim
razvojem vpliva na suburbanizacijo, pa tudi na vrsto sprememb v rabi, strukturi in
izgledu mesta.
 Demografske spremembe vključujejo selitve prebivalstva, socialno zgradbo in s tem
povezan izgled mestnih predelov. Na splošno se gostota prebivalstva v mestih
zmanjšuje, še posebej v mestnih središčih, v malih mestih tudi na račun velikih mest.
Na tem področju so še posebej v ospredju vprašanja deurbanizacije, reurbanizacije in
suburbanizacije.
 Politika. Dober primer je razvoj mest v socialističnih državah, kjer v preteklosti ni
bilo dosti razumevanja za prostorske posledice urbanega razvoja. Predeli tako
imenovanih socialnih blokov (stanovanjskih četrti) so v krizi (tudi v večini mest
razvitih evropskih držav), sicer se pa zelo različno razvijajo glede na današnje
ekonomsko stanje njihovega prebivalstva.
 Na razvoj in strukturo mest vplivata njihova socialna zgradba in družbeno okolje.
 Kultura še posebej izstopa v starih mestnih jedrih, pa tudi v razvoju
postmodernističnih mest samih.
 Proces globalizacije se v geografskih analizah zrcali v treh vidikih : demografskem,
političnem (politično-ekonomskem) in kulturnem. Pri tem je treba izpostaviti
selektivnost tako domačega kot tujega kapitala. Kot integralni del globalizacije pa se v
geografiji izpostavlja ekološka problematika razvoja mest.
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Politični in ekonomski dejavnik zelo močno vplivata na oblikovanje mest. Lokalna politika
vpliva na prerazporeditev sredstev znotraj lokalne ekonomije (med podjetji, organizacijami,
društvi in skupnostmi). Od količine prerazporejenega denarja s strani mestnih oblasti je
odvisno, kako bo mesto živelo in se razvijalo. Sredstva v mestni blagajni pa niso odvisna
samo od dotoka domačega (državnega) temveč tudi od dotoka tujega kapitala v mesto. Glede
na to kakšna je stopnja razvoja lokalnih ekonomij lahko mesto umestimo znotraj okvirov
globalne ekonomije. Razvoj gospodarstva je bil eden od ključnih vzrokov za nastanek
globalizacijskih tokov, vendar pa so ti tokovi danes že močno presegli ekonomsko dimenzijo
in so tako dobro vidni tudi na ostalih področjih družbenega življenja.
Raba mestnega prostora je z naglim razvojem mest vključno s prenovo mestnih središč in vse
pogosteje tudi drugih predelov mestnega središča, pa tudi širšega mestnega teritorija, vedno
bolj raznolika, pestra in pomešana. To prinaša bistvene spremembe tudi v kvaliteto življenja.
Pokazalo se je izboljšanje kvalitete okolja zaradi zmanjšanja vpliva motečih dejavnikov (npr.
emisije, hrup) in z izboljšanjem infrastrukture. Na drugi strani pa pestrejša raba mestnega
prostora, nekontrolirane koncentracije in mešanje neustreznih dejavnosti tudi s stanovanjsko
funkcijo, vse prej kot pozitivno vplivajo na kvaliteto življenjskega okolja in posameznih
mestnih predelov na sploh. Vse to vpliva tudi na promet. Na primer mnoge lokalne ceste so
postale povezava med mestom in rastočimi suburbaniziranimi območji, tako se spreminjajo
pogoji bivanja glede na okolje, dostopnost in drugo. (Pak, Rus, 2005)
Procesi globalizacije, zaradi povečane mobilnosti in dostopnosti, zmanjševanja razdalj,
cenejših potovanj in posledično padca meja sodobnega mesta, silijo mesta k oblikovanju
novih mehanizmov za ohranjanje identitete (Gantar, 1995). Mesto lastno identiteto krepi s
tem, da povečuje prizoriščnost na različnih ravneh. Kulturno prizoriščnost lahko opazujemo
prek števila mednarodnih kulturnih dogodkov (festivalov, gledaliških gostovanj, nastopov
tujih skupin itd.), po drugi strani pa se kulturni dejavnik kaže tudi skozi koncentracijo tujcev
in navzočnosti tujih kultur v mestu, na podlagi česar lahko mestu pripišemo večjo odprtost.
Na kulturnost mesta, njegovo ekonomijo in večjo nadnacionalno razpoznavnost pa prav tako
vpliva turizem. S turisti v mesto prihaja kapital in ker z leti gostje postajajo vedno bolj
zahtevni, se navadno mestne oblasti odločijo, da ta kapital vložijo v razvoj mestnih struktur
oziroma v njihovo ohranjanje. Mesto se s tem globalizira na podlagi povpraševanja turistov,
prilagaja se željam in potrebam začasnih obiskovalcev.
Poleg turističnih ter ostalih začasnih migracij v mesto, ki izhajajo iz poslovnih obveznosti ali
šolanja, je kot merilo stopnje globaliziranosti nekega mesta mogoče oceniti delež tujega
prebivalstva z začasnim ali stalnim prebivališčem v mestu, stopnjo migracij ter način, kako
tujci sovplivajo na oblikovanje mestnih struktur (npr. oblikovanje etničnih četrti ali slumov).

9. 1. Globalizacija Ljubljane
Tudi raba prostora v slovenskih mestih sledi prostorskemu razvoju tujih mest, kar vodi k večji
heterogenosti rabe, znatno spreminja vrednost zemljišč in stavb, vpliva na sam izgled in
sestavo mest ter na kvaliteto življenja v njih. Pri obravnavi globalizacije v slovenskih mestih
sem se odločila, da se bom omejila le na glavno mesto Slovenije, ki ima pomembno,
centralizirano vlogo znotraj nacionalne države. Je gospodarski center Slovenije v katerem so
skoncentrirane ekonomske, politične, telekomunikacijske, izobraževalne in kulturne funkcije.
Glede na statistične podatke iz leta 2003, ki so bili objavljeni v glasilu Ljubljana (2005) ima v
Ljubljani sedež skoraj tretjina vseh slovenskih gospodarskih družb, ki zaposluje dobro
četrtino vseh zaposlenih v Sloveniji. Večina gospodarskih kazalcev je v Ljubljani nekoliko
boljša kot v drugih delih države. Plače so višje za dobro četrtino, brezposelnost je nižja, cene
blaga in storitev pa so višje kot v ostalih delih Slovenije. Ljubljana je za slovenske razmere
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drago mesto, v evropskem merilu pa so življenjski stroški nizki. Poleg tega je struktura
gospodarstva v Ljubljani precej drugačna od tipične slovenske, saj so zanjo značilni nižji
delež industrije ter koncentracija finančnih, tehničnih in drugih storitev. (Ljubljana –
slovensko gospodarsko središče, 2006)
In kakšen je vpliv globalizacije na mesto Ljubljana?
Po pregledu sprememb in dogajanj v prestolnici bi za Ljubljano težko trdili, da se očitno
globalizira. Mesta, ki imajo centralizirano vlogo, so pod močnim vplivom države, kar se
odraža tudi v njihovi organiziranosti in načinu kako mestne oblasti sprejemajo odločitve in
določajo prednostne naloge mesta. V primeru Ljubljane je mogoče trditi, da odločitve
nacionalne države vplivajo na njen razvoj, predvsem gospodarsko. Državna zakonodaja ima
veliko moč pri organizaciji lastnih podsistemov. Zakonske omejitve nacionalnih držav ne bi
smele vplivati na nadnacionalno povezovanje med mesti. Predvsem sklepanje pobratenj,
sodelovanje v mednarodnih projektih, spremljanje in gostovanje mednarodnih konferenc,
medregionalno sodelovanje itd. so le nekateri izmed načinov, kako lahko mesto nastopa kot
samostojen akter na nadnacionalni ravni, brez vmešavanja države. Poudarjati je potrebno
pomen, ki ga ima za mesto povezovanje z drugimi mesti, ter odpiranje mesta navzven.
Organizacije mest, v katerih sodeluje Ljubljana:
 UCLG - Združena mesta in lokalne oblasti
 UCUE – Zveza prestolnic držav Evropske unije
 Eurocities – Zveza večjih evropskih mest
 Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope
Mreže mest, katerih članica je Ljubljana:
 URBACT - SecurCity – Mreža mest na področju urbane varnosti
 WHO Healthy Cities Network – Mreža zdravih mest
 CIVITAS FORUM – Mreža mest, ki sodelujejo v pobudi CIVITAS
 Les Rencontres – Zveza evropskih kulturnih mest
 Združenje kulturno pomembnih evropskih pokopališč - Association of Significant
Cemeteries in Europe
 Global Cities Dialogue – Mreža mest o svetovnem informacijskem dialogu
 Župani sveta
 Strasbourški klub
 Konferenca »Prestolnice za širitev EU«
Prek nacionalnega združenja občin je MOL vključena v delo:
 Odbora regij EU
 CLRAE – Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope
 CMRE – Svet evropskih mest in regij
(Pobratena mesta, 2006)
Prehod iz industrije k storitvam kaže na to, da se Ljubljana sicer razvija v duhu sodobnih
metropol, vendar bi bilo treba za utrditev njenega gospodarskega statusa rešiti še nekatere
težave na ravni mesta. Te se kažejo skozi slabo uveljavljanje poslovnega duha in podjetniške
kulture, prepočasno napredovanje na področjih inovacij in nove tehnologije, premajhna
odprtost navzven ter dejstvo, da se v mestu ne združuje in ne uveljavlja dovolj njegovih
gospodarskih, kulturnih in drugih povezovalnih funkcij. (Ljubljana – slovensko gospodarsko
središče, 2006)
Ljubljana, kljub temu, da je postala eno izmed evropskih glavnih mest, ne kaže naklonjenosti
do tujih vlaganj, o čemur priča nizek odstotek tujega kapitala (tuje donacije in sredstva iz EU
blagajne) v mestni blagajni. Storitveni sektor je v Ljubljani zaprt do tujih vlaganj, težko pa je
napovedati ali se bo stanje v prihodnosti spremenilo. Kot primer lahko navedemo
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neprisotnost mednarodnih bank v Ljubljani, kar kaže, da si mesto in država kljub
denacionalizaciji, še vedno lastita velik kapitalski delež v slovenskih bankah (GaWC, 2006).
V nasprotju z drugimi evropskimi glavnimi mesti tuji priseljenci ne vplivajo tako očitno na
družbeno dinamiko mesta. Delež tujih priseljencev je v Ljubljani majhen in ga v večji meri
predstavljajo ljudje iz nekdanjih jugoslovanskih držav, ki so se v Slovenijo množično
priseljevali od 70-tih do 90-tih let prejšnjega stoletja. Po podatkih Statističnega letopisa
Ljubljane je bilo ob koncu leta 2004 v Ljubljani 11.854 tujcev s stalnim oziroma začasnim
prebivališčem, kar znaša 4,4 % celotne populacije našega glavnega mesta.
Na ravni mesta je še veliko nerešenih dilem. Težave, povezane z načrti glede uporabe
prostorov, so ene izmed najbolj očitnih in javno obsojanih zaviralcev urbanističnega razvoja
mesta. Varstvo stavb pod spomeniškim varstvom in njihova obnova ter neurejeno lastništvo
stavb in zemljišč v centru mesta otežujejo njen razvoj. Poleg tega je v Ljubljani že dolga leta
navzoč proces umikanja ljudi iz centra mesta na obrobje, kamor se selijo po eni strani zaradi
cenejših zemljišč, po drugi pa zaradi bližine delovnim mestom, ki jih nudijo industrijske cone,
ter številni trgovsko-zabaviščni centri, ki rastejo na obrobju mesta. Zgodovinski center
Ljubljane zaradi tega počasi izumira. Z vstopom v Evropsko unijo bi morali urbanisti, skupaj
z ostalimi strokovnjaki in v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, resno premisliti o tem,
kako se lotiti vprašanja kompleksne prenove mestnega jedra.
V mestih pa je prav historično mestno jedro tisto, ki je najprivlačnejše za turiste. Sledita mu
osrednje poslovno območje ter parkovne oziroma rekreacijske površine (cv: Vogelnik et al.,
1994). Turizem je ena izmed glavnih mestotvornih dejavnosti, ki omogoča pritekanje denarja
v občinsko blagajno. Po statističnem letopisu Ljubljane (2004) so leta 2003 zabeležili, da je
ljubljansko mestno območje obiskalo skupaj 214.442 gostov, od tega je bilo 91 odstotkov
tujcev, med katerimi so prevladovali Italijani (13 % od vseh tujih gostov), sledijo jim Nemci
(10 %), na tretjem mestu pa so bili gosti iz Velike Britanije (7,1 %). Ker se je delež turistov v
slovenskem glavnem mestu v zadnjih letih povečal, lahko napovemo, da ima Ljubljana, glede
na njen turistični potencial, možnost da v prihodnjih letih pridobi na mednarodni turistični
razpoznavnosti. Poleg tega bi bilo to idealno za ponovno oživitev mestnega jedra.
V zadnjem desetletju ima pomembno vlogo tudi razmah interneta, ki predstavlja nov prostor
kroženja in dostopa do informacij. Globalizacija namreč narekuje hiter pretok in dostopnost
do raznovrstnih informacij. Tako mora mesto zavzeti svoj prostor na omrežju in s tem krepiti
nadnacionalno razpoznavnost prek kakovostne in uporabnikom prijazne spletne strani, ki nudi
čim večje število informacij. Uradna spletna stran Ljubljane bi lahko bila veliko boljša, če
hoče mesto postati razpoznavno. Velika pomanjkljivost je, da si v angleškem jeziku lahko
preberemo le splošne informacije in rubriko o turizmu, kar je očitno premalo. (Ljubljana,
2006)
Ljubljana ima razpoznavno kulturno prizoriščnost. Številni mednarodni kulturni dogodki in
festivali, ki se čez leto vrstijo v Ljubljani, bi lahko vplivali na njeno večjo nadnacionalno
razpoznavnost. Ljubljana je mesto, ki sledi trendom in je močna predvsem na področju
sodobnih umetniških praks. Uprava MOL je v obdobju 2003 do 2004 iz deleža proračuna
namenjenega kulturnim dejavnostim prednostno financirala predvsem kulturne programe in
projekte, ki bogatijo mestno kulturno življenje in prispevajo k mednarodni prepoznavnosti
Ljubljane kot mesta kulture. Pod pokroviteljstvom MOL se tako v Ljubljani vsako leto zvrsti
14 mednarodnih kulturnih dogodkov – od tega 2 vsako drugo leto. Poleg tega naj bi prav
Ljubljana leta 2012 postala kulturna prestolnica Evrope. To je pomemben podatek in pobuda
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za to, da bi mestne oblasti v kulturni potencial Ljubljane še v prihodnje vlagale, prav s ciljem
večje kulturne razpoznavnosti slovenskega glavnega mesta v svetu.

9. 1. 1. Nova oblika rabe mestnih zemljišč - primer oskrbnih središč v Ljubljani
Globalizacijski procesi prepletajo posamezne elemente mestne zgradbe in jih delajo vedno
bolj soodvisne. Velike firme s svojim kapitalom odločilno krojijo funkcijski razvoj mest, kar
je še posebej vidno na področju oskrbnih funkcij. Posledica je vedno bolj prepletena in pestra
raba mestnega prostora, ki postaja vedno bolj mnogofunkcionalen. Funkcija bivanja se v
mestih vedno bolj prepleta ne le z oskrbnimi funkcijami, ampak tudi s proizvodnjo.
Ena najbolj razširjenih in vitalnih funkcij v mestnem razvoju je oskrbna funkcija s poudarkom
na trgovski funkciji. Slednja je svojo strukturo in lokacijo močno spremenila, popestrila svojo
pojavnost in pripeljala do novih oblik rabe mestnih zemljišč. Sprva je trgovina potrošnike
privabljala na tradicionalne lokacije v mestnih središčih in mestnem obrobju, sedanji
prostorski razvoj trgovine pa se vse bolj prepleta s prebivalstvom, se mu približuje in
funkcijsko ter funkcionalno tudi prilagaja. Vedno več je trgovskih središč, zlasti manjših, na
obrobju mestnega središča in v večjih stanovanjskih naseljih. Razvoj trgovine v Ljubljani je
usmerjen v štiri velika nakupovalna središča, na škodo vseh manjših nakupovalnih središč in
še posebej mestnega središča. Rezultat takšnega razvoja je vedno večja koncentracija,
kompleksnost in pestrost v velikih nakupovalnih središčih, nadgradnja s storitvami ter objekti
za prostočasne aktivnosti in še kaj.
V Ljubljani se je trgovina močno pomnožila in prostorsko razširila. Njena površina se je
povečala na 327.000 m2, število prodajaln se je v 10 letih (1992 – 2000) povečalo za 63,9 %
na 3.273. Prišlo je do številčnega, kakovostnega in prostorskega razvoja trgovine, kar kaže na
prostorsko koncentracijo, na krepitev velikih trgovskih podjetij in na večanje števila velikih
prodajaln. To opazimo v Šiški, Mostah, na Rakovniku in Viču, kjer se število prodajaln
povečuje.
Promet ljubljanskih trgovin je za tretjino višji kot v Sloveniji. V štirih letih se je povečal za
41,4 %, v Sloveniji pa za 34,6 %. V Centru je promet upadel za 15,6 % kar potrjuje, da
doživlja trgovina v mestnem središču krizo in zanjo zaenkrat še ni ustreznih rešitev. Najbolj
se je promet povečal v Mostah zaradi BTC, nekoliko manj pa za Bežigradom, na Viču in v
Šiški z nakupovalnim središčem Mercator. City park v BTC, ki je bil odprt leta 2002,
premore 97.000 m2, od tega 25.000 m2 prodajnih površin, garažna hiša ima okoli 2.600
parkirnih mest. Leta 2003 je 74 trgovskih lokalov obiskalo 7,2 milijona kupcev in ustvarilo 30
milijard tolarjev prometa.
Ob upoštevanju vseh pomembnejših zgostitev trgovinskih obratov naj bi bilo v Ljubljani 29
oskrbnih središč, od tega 16 središč sosesk, 7 ožjega mestnega in 5 širšega regionalnega
pomena. Od slednjih je BTC svoj močnejši vpliv razširil na vso Ljubljansko urbano regijo,
sicer pa na vso Slovenijo.
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Karta 5: Oskrba središča v Ljubljani leta 2001.

Vir: Pak, 2004
Oskrbne in storitvene dejavnosti se vse bolj selijo k glavnim prometnicam (Dunajska,
Celovška in Tržaška cesta) in na obrobje mesta k avtocestnemu obroču, kar omogoča boljši
dostop, ter s čimer njihova funkcija lokalne oskrbe prerašča v mestno in deloma tudi regijsko
oskrbno funkcijo. Večja in še posebej velika oskrbna središča postajajo vse bolj
mnogofunkcionalna. Med funkcijami je za uspešnost oskrbnega središča vedno pomembnejša
funkcija preživljanja prostega časa. Dober primer je BTC s kino kompleksom Kolosej in
vodnim parkom Atlantis, ki sta namenjena preživljanju prostega časa v povezavi s funkcijo
potrošnje. Na obrobju mesta se razvijajo tudi funkcijsko zelo raznoliki predeli, ki jih je težko
opredeliti, saj se je ob trgovini, storitvah, obrti in drugem tukaj naselila tudi proizvodnja
(primer je predel med Koprsko in Tbilisijsko cesto na Viču).
Na drugi strani pa ne smemo pozabiti na mestno središče, kjer število trgovin nazaduje in se
prostorsko ne širi več. Struktura trgovin je večkrat neustrezna, trgovske ceste pa niso več tako
homogene kot pred desetimi leti. Kako nekdaj tipične trgovske ceste izgubljajo na svojem
pomenu, lahko vidimo v primeru dela Dunajske ceste, okolice mestnega predela Ajdovščina
in na Čopovi ulici. Na visoko vrednem zemljišču stojijo po svoji rabi malo vredni objekti.
Središče Ljubljane naj bi bilo dovolj atraktivno za obiskovalce, ki opravljajo nujne poti skozi
mestno središče in za preživljanje prostega časa in ne le za turiste. Nedvomno vrsta trgovin v
mestnem središču ne posluje uspešno, kar vodi k nadaljnjemu nazadovanju trgovine v
mestnem središču na eni in njeni krepitvi v obrobnih oskrbnih središčih na drugi strani.
(Pak, 2004)
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9. 1. 2. Nekatere tuje trgovinske verige v Ljubljani
Slovenija je vedno bolj prepredena s tujimi trgovinskimi verigami.
Med prvimi velikimi tujimi trgovci se je pojavila trgovinska veriga Spar/Interspar, ki je v
začetku devetdesetih let začela prodirati na trge vzhodnoevropskih držav. Prvo trgovino so
odprli leta 1991 na Ulici bratov Babnik v Ljubljani, v letu dni pa sta se ji pridružila še dva
supermarketa, prav tako v Ljubljani. Prvi megamarket Interspar so odprli avgusta 1993 v
ljubljanskem BTC. Mreža velikih trgovskih centrov se je razvejala po vsej Sloveniji. V
Ljubljani so 1997 odprli še megamarket na Viču in leta 2000 moderen supermarket Spar v
središču Ljubljane v galeriji Kapitelj. Leto 2002 je zaznamovala otvoritev največjega
nakupovalnega centra Citypark v Sloveniji, v sklopu katerega so odprli največji megamarket
Interspar v vsej svetovni verigi trgovin Spar. Spar Slovenija se še naprej širi in ima trenutno
že 55 poslovalnic po Sloveniji. Podjetje Spar Slovenija se z že skoraj 2900 zaposlenih uvršča
med največje zaposlovalce v Sloveniji.
Spar Slovenija je eden od členov mednarodne trgovske verige s sedežem v Amsterdamu.
Poslovno politiko vodi samostojno, z nizozemsko centralo pa se usklajuje pri celostni podobi,
modelu trgovin, skupni nabavi opreme in v precejšnjem delu pri nabavi blaga. Mednarodni
Spar združuje podjetja iz 35 držav.
(Spar, 2006; Križnik, 2001)
V Ljubljani je poleg Spara še en velik tuji megamarket in sicer francoski Leclerc.
V zadnjem času pa so v Slovenijo začele prodirati diskontne trgovinske verige kot so
avstrijski Hofer (hčerinsko podjetje znanega nemškega diskontnega trgovca Aldi), nemški
Lidl in italijanski Evro Spin, ki je prevzel večinski delež velenjskega podjetja Era. Eurospin
je največja trgovska diskontna veriga v Italiji in ima zdaj tam že sedem podobnih hčerinskih
podjetij, ustanovljenih v posameznih regijah skupaj z lokalnimi partnerji, z renškim podjetjem
pa načrtuje širitev po vsem slovenskem ozemlju. (Crnica et al., 2004)
Lidl je že podpisal pogodbo za prodajo osem tisoč kvadratnih metrov zemljišč v ljubljanskem
BTC. Decembra 2005 pa se je slovenskemu kupcu predstavila nova diskontna trgovska veriga
Hofer, mednarodna družba Aldi Süd je namreč v Sloveniji ustanovila svojo samostojno enoto
Hofer Slovenija. Za začetek je Hofer med 7. in 20. decembrom 2005 skoraj vsak delovni dan
odprl nekje v Sloveniji svoj diskontni supermarket. Prvi od enajstih je bil ljubljanski, na
križišču Kajuhove in Toplarniške ulice. (Z.M., 2005; Križnik 2005)
Slovenskim kupcem dobro znani sta tuji trgovinski verigi za prodajo športne opreme ter
oblačil za šport in prosti čas Hervis in Intersport.
Hervis je mednarodno podjetje in se je v Sloveniji pojavilo leta 1997, do danes pa je z
enajstimi prodajnimi mesti postalo največja in vodilna veriga trgovin za prodajo športe
opreme ter oblačil za šport in prosti čas. Trenutno Hervis v Sloveniji razpolaga s skoraj
16.000 m2 prodajnih površin in več kot 250 zaposlenimi. 1997 so odprli prvo Hervisovo
trgovino v centru Interspar na Viču v Ljubljani. Leta 2002 je bilo podjetje Hervis uvrščeno
med najhitreje rastoča podjetja v Sloveniji, isto leto so v Cityparku v Ljubljani odprli največjo
Hervisovo trgovino na skoraj 2000 m2 površine. Vse skupaj se je začelo, ko je SPAR Gruppe
Österreich prevzelo nemško modno podjetje in ustanovilo podjetje Hervis Sport und
Modegesellschaft m.b.H. Trenutno deluje Hervis v Avstriji, Sloveniji, na Češkem in
Madžarskem. (Hervis, 2006)
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Po Ljubljani in Sloveniji je razpredena tudi mreža Hervisu podobnih trgovin Intersport, ki je
največja organizacija s športno opremo na svetu z več kot 5000 trgovinami v dvaintridesetih
državah. (Intersport, 2006)
Na tem mestu bi omenila še nekaj trgovinskih verig, ki jih najdemo v oskrbnih središčih
Ljubljane. To so avstrijski Rutar, nemška Bauhaus in Baumax, avstralski Harvey Norman,
med trgovinskimi verigami z modno konfekcijo pa so med trenutno najpopularnejšimi
portugalska Zara, nizozemski Hennes & Mauritz (H&M), španski Mango in angleški Top
Shop.

V zaključku poglavja Globalizacija mest in Ljubljana bi poudarila, da je Ljubljana manjše
evropsko mesto, kar prav gotovo predstavlja določeno razvojno omejitev. Mesto ima zaradi
majhnosti omejen mednarodni pomen in vlogo v širšem evropskem prostoru. Primerjava bruto
domačega proizvoda na prebivalca po kupni moči med evropskimi mestnimi regijami pokaže
na relativno močan gospodarski zaostanek ljubljanske regije za najrazvitejšimi evropskimi
urbanimi regijami. Ljubljanska urbana regija po omenjenem kazalcu tako dosega okoli 85 %
povprečja Evropske unije, medtem ko najuspešnejše urbane regije dosegajo tudi nad 150 % in
celo 200 % evropskega povprečja. Gre za večje urbane regije s koncentracijo dejavnosti
globalnega pomena, vrhunskih storitev ter vodilnih političnih, gospodarskih ter kulturnih
struktur. Med »globalna mesta« se tako uvršča po različnih klasifikacijah od deset do 15
evropskih mest oziroma urbanih regij, na primer London, Pariz, Ranstadt, Bruselj, Berlin,
Zürich, Frankfurt, Milano, Dunaj in Madrid. (Rebernik, 2003)
Mesto Ljubljana je do globalizacijskih procesov relativno zaprto mesto in dosega sorazmerno
nizek skupni nadnacionalni položaj. Značajske poteze nadnacionalnosti Ljubljana pridobiva
predvsem na podlagi politično administrativnih, ekonomskih, kulturnih in drugih funkcij
zaradi dominantnega položaja znotraj nacionalno-državnega urbanega sistema in deloma na
podlagi osnovnih indikatorjev geografske, večinoma tranzitne in križiščne izpostavljenosti.
Čeprav se ji veča turistična razpoznavnost, ki bo gotovo vplivala na povečanje števila
obiskovalcev mesta, bi bilo potrebno za večjo odprtost slovenske prestolnice še marsikaj
postoriti. Dokler se bodo v MOL zapirali do tujih vlaganj, bo tudi stopnja nadnacionalne
razpoznavnosti Ljubljane, predvsem na področju gospodarstva, ostala nizka. Ljubljana ima
sicer potencial v razvoju storitvenega sektorja, vendar bo zato, da bo konkurenčna na
nadnacionalnem nivoju moralo preteči še veliko let. Prav tako bo dolgotrajen proces tudi
povečanje deleža tujcev v mestu, saj mu državna zakonodaja ni naklonjena, poleg tega pa se
kot velika omejitev za tuje priseljence pojavlja jezik.

10. PODEŽELJE V SLOVENSKEM PROSTORU V ČASU
GLOBALIZACIJE
Zaostrene ekonomske razmere, ki terjajo povečan napor vseh vej gospodarstva, tudi
kmetijskega sektorja, vse večji problemi ekološke degradacije obmestnega prostora,
osveščanje o vrednotah kulturne dediščine, povečano povpraševanje po novih lokacijah za
urbani razvoj in podobno, so pojavi, ki zahtevajo prevrednotenje odnosa do podeželja kot
kompleksnega in občutljivega socialno ekološkega sistema. Problemi podeželja so predvsem
gospodarske narave. S spremembami v sodobnih gospodarstvih se spreminjajo tudi
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gospodarske osnove življenja na podeželju. To pa spreminja celotno družbeno in kulturno
zgradbo podeželja, posledično tudi fizično podobo prostora.
Istovetenje s krajinskimi prvinami je družbeno pogojeno, od tega je odvisen odnos družbe in
prav tako odnos posameznika do prostora, v katerem živi. Medtem ko se prostor spreminja v
skladu z novimi tehnologijami in razvojem gospodarstva, je v slovenskem prostoru odnos do
prostora pogojen z ruralno zavestjo. Lahko govorimo o arhetipskih predstavah o podeželju,
lastnim večini Slovencev. To so izrazito idilične predstave o nekem mističnem prostoru
preteklosti, v katerem imamo večinoma vsi svoje korenine in kjer naj bi nekoč vladali idilični
odnosi med naravo in človekom ter medčloveška harmonija v ravno prav oblikovanih naseljih
(Gabrijelčič, 2002).
Vendar načela, povezana z idealno predstavo o prostoru, niso v skladu z družbeno prakso.
Navidez kaotične spremembe, ki se na podeželju kažejo v obliki novih poselitvenih vzorcev,
spremenjeni tipologiji gradnje in (po)rušenju tradicionalnih oblik družbenega življenja, so na
prvi pogled delovale kot "začasna napaka v sistemu", ki jo je treba popraviti in izboljšati
način varovanja tradicionalnih kulturnih vrednot. Danes prevladuje spoznanje, da "krivda" ni
bila v sistemu, ampak so omenjene spremembe neizogibne spremljevalke sodobnega načina
življenja in globalizacijskih vplivov. (Urry, 2000) Dober primer je razvoj sodobne
informacijske družbe, ki omogoča ponovno vračanje dela na dom in s tem napoveduje
revitalizacijo v poselitvi podeželja, prav tako, kakor je nekdaj motorizacija omogočila
podeležanom delo v mestu.
Procesi in odločitve, ki vplivajo na potek oblikovanja prostora, so večplastni. Oblika kulturne
krajine je odvisna od namena rabe prostora in stopnje družbeno-ekonomskega, tehnološkega
in kulturnega razvoja, kar daje krajini fiziognomijo gospodarno urejenega prostora.
(Gabrijelčič, 2002).
Fizični prostor izgublja nekatere funkcije, hkrati pa nedvomno pridobiva nova vrednotenja in
kar je še pomembneje – postaja vedno redkejša dobrina. Kakovost življenja je tista, ki je
središčna vrednota in merilo družbenega razvoja. Še posebej za urejanje in načrtovanje
prostora je jasno, da je kakovosten prostor bistveni dejavnik kakovosti življenja. Potrebna je
širša kulturna osveščenost vseh uporabnikov prostora in vseh strok, ki prostor sooblikujejo.
Danes na podeželju prepoznamo naslednje procese:
a) spremembe vrednot v družbi, večja ekološka ozaveščenost in motivacija ljudi glede
njihovega ravnanja s prostorom (motiviranosti glede bivalnega okolja) in v tem kontekstu
ponovno prepoznavanje vrednot naravnega prostora in podeželja;
b) spremembe v kmetijstvu – njegovo prestrukturiranje in socialno-ekonomska preobrazba,
nastajanje populacijske in poselitvene praznine na eni strani, po drugi pa prostorsko
razpršenje prebivalstva, ki išče mirnejše delovno in bivalno okolje; posledična sprememba
socialne strukture prebivalstva ter rušenje tradicionalne agrarne strukture in kulturne krajine
podeželja zaradi novih tehnik pridelovanja, ali pa opuščanja rabe;
c) razpršitev dela v prostoru realizira prehod mesta v okolico. Omogočajo ga novi
komunikacijski sistemi, ki odpirajo podeželski prostor in ga naredijo urbanizacijsko
privlačnejšega;
d) suburbanizacija, "eksodus" mestnega življenjskega sloga, vrednot, življenja in njegovih
prebivalcev na podeželje. Procesi so močno pogojeni z našo kulturo malih naselij in razpršeno
poselitvijo podeželja.
(Vavtar, 1998)
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Primer novega procesa kupovanja slovenske zemlje s strani tujcev
Ena od sprememb na slovenskem podeželju je povečano kupovanje slovenske zemlje s strani
tujcev. To se je pričelo izraziteje dogajati po vstopu Slovenije v EU, ko se je prodaja
nepremičnin v Sloveniji sprostila oziroma se lahko nepremičnine brez omejitev prodajajo
državljanom EU. Tujci so v letu 2004 in 2005 (podatek za leto 2005 velja za obdobje od 1.
januarja do 1. maja) v vsej Sloveniji kupili 562 nepremičnin, od tega so dobro četrtino
nakupov opravili na Primorskem, za katero se najbolj zanimajo Angleži, Avstrijci in Nemci,
pa tudi Poljaki in Rusi, ki iščejo predvsem najbolj atraktivne vile. Italijanov skorajda ni med
kupci, ker jih veliko bolj zanima hrvaška obala ali pa nepremičnine v bližini Bleda, Bohinja,
Trente itd.
Takoj za Primorsko je Pomurje, kjer so tujci po uradnih podatkih kupili 127 predvsem
kmečkih hiš, največ v ohranjenem naravnem okolju Goričkega. Zanimanje za nepremičnine
na Goričkem se je zelo povečalo, število nepremičnin v tujih rokah naj bi bilo celo za 30 %
višje od uradnega podatka. Številni kupci namreč čakajo le še na uradno izpeljavo postopka,
ki je za nakupe nepremičnin v krajinskem parku na Goričkem zahtevnejši, kot velja za druga
območja. Na Goričkem naj bi nepremičnine doslej kupilo oziroma se za prodajo dogovorilo
več kot sto kupcev iz Velike Britanije.
Severovzhodni del Prekmurja je dolgo časa veljal za povsem odmaknjenega in
zapostavljenega, zapostavljenost pa se zdaj kaže kot prednost, saj je težnja po iskanju mirnega
kotička na zemeljski obli iz dneva v dan večja. Odkar se je območje preoblikovalo v krajinski
park, pa zanj vlada veliko zanimanje. Ideja o parku je že mnogo pred tem zrasla v Avstriji.
Tudi tam je Dunaj dolga leta zapostavljal deželo Burgenland, vse dokler ni zaživel naravni
park Raab. Avstrijcem so sledili Madžari z narodnim park Őrség in šele zadnji smo avtohtono
pokrajino tudi s predpisi v bran vzeli Slovenci. Pomurje, predvsem območje krajinskega parka
Goričko, je za tujce postalo zanimivo zaradi nakupov kmečkih hiš skupaj z ohišnico in tudi
večjimi površinami kmetijskih zemljišč. Za hišo in košček zemlje na Goričkem kupec odšteje
od 4 do 15 milijonov tolarjev. Med najbolj vnetimi kupci nepremičnin so državljani Velike
Britanije, Avstrije in Nemčije. Po uradnih podatkih je hiše in zraven še košček zemlje doslej
kupilo 55 Angležev, 42 Avstrijcev in 16 Nemcev. Med kupci so tudi Nizozemci, Belgijci,
Švedi, Francozi, Italijani, Irci, Američani in Kanadčani, vendar je teh le za vzorec.
Nemci kupujejo hiše v Prekmurju prek nemških agencij, ki sodelujejo s pomurskimi
agencijami. Zanimajo se predvsem za nakup hiš zunaj strnjenih naselij. Največ denarja so
pripravljeni odšteti za hišo na osamljenem zemljišču. Med nemškimi in avstrijskimi kupci
prevladujejo izobraženci, ki se želijo na Goričkem spočiti od vsakdanjih delovnih naporov in
življenja v velikih mestih. Najbolje se prodajajo kmečke hiše na vzhodnem Goričkem, v
bližini zdravilišča Terme 3000 v Moravskih Toplicah. V dobrem letu dni so se cene že
povečale v povprečju za 30 odstotkov, na najbolj zanimivih lokacijah pa so se tudi podvojile.
Nepremičninski strokovnjaki napovedujejo, da bodo tujci zdaj poleg kmečkih hiš in kmetij
začeli kupovati tudi vinograde in vinske kleti (predvsem v Lendavskih goricah). Zanje se
zanimajo predvsem Avstrijci, ki so veliko vinogradov pokupili tudi že na Madžarskem.
(Gerenčer, 2005a, Gerenčer, 2005b, Andlovič, 2005)
Cene nepremičnin v Sloveniji so bile prilagojene trgu, kjer je bilo dva milijona potencialnih
slovenskih kupcev, zato je zdaj povsem logično, da se je in se še bo povpraševanje občutno
povečalo, če je trg zdaj stokrat ali pa vsaj nekaj desetkrat večji. Cene nepremičnin so se v
desetih letih (od leta 1993 do 2003) približno podvojile. Lahko pa se zgodi, da se bodo cene
prej kot v treh letih spet podvojile. Zato ni prav nič nenavadno, da stara stanovanja v lucijskih
blokih že prodajajo po 2000 evrov za kvadratni meter, stare piranske hiše imajo vrednost
100.000 do 250.000 evrov, večje parcele s hišami in pogledom na morje pa med 250 in 500
tisoč evri.
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Za tujce najbolj zanimivi predeli Slovenije so Primorje, Prekmurje in Gorenjska. Zaradi
velikega interesa je pričakovati, da bodo v Sloveniji odpirala svoje podružnice še katera večja
tuja nepremičninska podjetja. Veliko ljudi bo s seboj prineslo svoje navade, svojo vero, zato
se moramo Slovenci zavedati in ohranjati zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino svoje
domovine. (Gerenčer, 2005b, Andlovič, 2005)

Razvoj podeželja in zagotavljanje kvalitetnega življenja tamkajšnjim skupnostim je danes ena
temeljnih sestavin programov razvijajoče se Evropske unije, ki temu področju namenja
precejšen del finančnih sredstev; z vstopom Slovenije v EU, pa tudi našo državo čakajo
številne prilagoditvene spremembe na tem področju.
V času postindustrijske družbe smo v evropskem prostoru priča veliki in daljnosežni razvojni
dinamiki prostorskih procesov, ki so neizbežna posledica družbeno-ekonomskih dogajanj. V
Sloveniji bo predvsem odpiranje svetovnim gospodarskim tokovom sprožilo vrsto prostorskih
preobrazb, ki bodo nedvomno spremenile podobo podeželja in zgradbo kulturne krajine. Tega
razvoja ni mogoče in ni smiselno ustaviti, potrebno pa ga je ustrezno uravnavati in s tem
omogočiti podeželju in kulturni krajini ohranitev svojega mesta, vloge ter podobe v širšem
prostoru kot pomembnega nosilca prostorske identitete Slovenije. Razviti svet, zlasti dežele
EU, zato iščejo načine za zavarovanje svoje krajinske dediščine. Nenazadnje se je zavest
glede pomembnosti ohranjanja in varovanja podeželskega prostora v Evropi začela razvijati
mnogo prej, kot pri nas.
V evropskem prostoru gledajo na zavarovana področja kot na prednostna in so zaradi
integralnega pristopa k varovanju naravne in kulturne dediščine deležna velike pozornosti.
Podeželje je bilo in je še vedno podvrženo spremembam, ki so značilne za celoten družbeni
razvoj in povsem jasno je, da ne prinašajo samo pozitivnih razvojnih učinkov. Te spremembe
se glede na vzročnost delijo v dve skupini. Prva skupina so spremembe, ki so posledica
industrializacije in koncentracije razvoja v industrializiranih območjih; v drugo pa štejemo
tiste spremembe, ki so posledica sprememb selitvenih gibanj v razvitih družbah iz urbanih
območij nazaj v podeželski prostor (Izhodišča, sestavine in problemi...,1995).
Mnoge od teh sprememb ogrožajo identiteto podeželskega prostora ali bolje - podeželskih
območij in skupnosti. Vendar v celoti podeželje še ohranja svoje kvalitete in svoj značaj.
Številne spremembe po drugi strani namreč kažejo pozitivne učinke. Mobilnost moderne
družbe, ki jo omogoča razvoj prometnih sredstev in komunikacij ter pospešen pretok
informacij, je zmanjšala okorelost in spremenila ustroj podeželskega prostora ter odpravila
omejitve kot je na primer socialna kontrola. S tem je podeželski prostor gotovo postal
privlačnejši ne le gospodarsko, pač pa tudi duhovno in kulturno. Tudi interes mestnih
prebivalcev kaže na oživljeno privlačnost prostranosti podeželskega prostora, boljših odnosov
med ljudmi in možnosti soodločanja. Življenjski pogoji na podeželju so mnogo ugodnejši kot
v zgoščenih naseljih. Mnogi avtorji trdijo, da se danes odpirajo podeželju tako ugodne
razvojne možnosti, kakršnih še ni imelo v vsej svoji zgodovini (Izhodišča, sestavine in
problemi...,1995). Vendar pa je na drugi strani nujno obvladati negativne posledice
sprememb, ki jih podeželje doživlja oziroma bo potrebno spreobrniti probleme v dobre
priložnosti.
Posledice uveljavljanja mestne kulture na podeželju
Eno glavnih dogajanj slovenskega naselbinskega sistema je v bogatem spektru izmenjevalnih
dogajanj med mesti in njim pripadajočim obmestnim prostorom ter fizična preobrazba naselij
kot posledica socialnega prestrukturiranja prebivalstva. V tem kontekstu imajo
najpomembnejšo vlogo hitra rast prebivalstva in zasebne stanovanjske gradnje, naraščajoča
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selitvena mobilnost prebivalstva, intenzivna dnevna delovna migracija, ki je posledica
socialnega prestrukturiranja prebivalstva. Prebivalstvo v njih živi način življenja, ki postaja
podoben mestnemu. Na drugi strani pa razlikujemo dekoncentracijo prebivalstva in razkroj
klasičnih ekonomskih gibal agrarne pokrajine.
Posledice »prehajanja« mestnega načina življenja na podeželje bi lahko strnili v pet vrst
sprememb (Poročilo o človekovem razvoju: Slovenija, 1999):
 socialne spremembe
Spreminja se demografska struktura in število kmečkih gospodarstev. Upadanje deleža
kmečkega prebivalstva se še nadaljuje (leta 1971 20,4%, leta 1991 7,6%, leta 2004 4 – 6 %).
Pomembno je tudi poslabševanje starostne sestave prebivalstva. Tako lahko govorimo tudi o
območjih demografskega izumiranja ali stagnacije (pri polovici naselij se število prebivalcev
zmanjšuje, obstoj desetine naselij pa je zaradi naglega zmanjševanja števila prebivalcev resno
ogrožen).
 ekonomske spremembe
Te se kažejo v zmanjšani agrarni funkciji podeželskih naselij. Pri tem gre predvsem za
zmanjšanje obsega agrarne dejavnosti, ne pa za njihovo kvalitativno spreminjanje. Prihaja do
socialnega opustošenja, opuščenih zemljišč in neizkoriščenih lokalnih zmogljivosti. Naselja
postajajo gospodarsko neodvisna od bližnje okolice in pripadajočega zemljišča, funkcijsko in
družbeno pa vse bolj povezana z zaposlitvenimi središči oziroma neagrarnimi dejavnostmi.
Kmetijstvo ni več edina dejavnost, ki na podeželju ustvarja dohodek. Z razmahom oskrbnih in
storitvenih dejavnosti so številna podeželska naselja postala primerljiva z mestnimi
stanovanjskimi soseskami. Poleg tega se v podeželskih naseljih širijo obrtne in proizvodne
dejavnosti ter turizem.
 morfološke spremembe
Nekdanjo organsko tlorisno zasnovo je zamenjala nova, (ne)planska tlorisna zasnova. Veliko
naselij ima zato dva dela, ki se bolj ločujeta kakor dopolnjujeta, še pogostejši pa je primer
dograjevanja naselja z novimi stanovanjskimi hišami, ki niti po položaju, tlorisni zasnovi in
obliki niso prilagojene starejšim.
 funkcija objektov
Stanovanjska hiša vedno bolj nadomešča kmečki dom. V naseljih je vse več vrtov in zelenic,
parkirnih mest, komunalnih površin in objektov, zmanjšuje pa se obseg odprtih površin in
kmetijskih zemljišč. Pogost je proces odmiranja središča naselja zaradi česar se regionalne
značilnosti zgradbe in oblike naselij izgubljajo, nadomeščajo jih uniformirane in enolične
stanovanjske soseske. Pogosto se zgodi, da stari objekti v naseljih propadajo, na njegovem
obrobju pa nastajajo novi.
 fiziognomske spremembe
Večina naselij na podeželju izgublja avtohtono podobo in regionalno identiteto. Do največjih
sprememb prihaja v okolici mest in na urbaniziranih območjih. Celotna podoba vasi je
nekakšna zmes rustikalnega in novega. Avtohtone oblike kmečkih hiš in naselbinskih tipov se
gradbeno ne razvijajo več, kar vodi v »likovno« siromašenje slovenskih pokrajin.

V okviru regionalnega planiranja za razvoj podeželja in kulturne krajine so nastale različne
načrtovalske strategije. Poudarja pa se, da mora biti skrb za razvoj podeželskih, posebej
območij demografskega upada ali stagnacije, in skrb za varstvo kulturne krajine izraz
družbene volje in splošnega strinjanja, ker ta skrb prav neposredno zahteva znatne napore,
tako strokovne, organizacijske, administrativne in nenazadnje finančne.
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1. strategija: Krajinski parki
Uresničevati jo je mogoče samo za tista krajinska območja, za katerega se je danes že
uveljavilo ime izjemne krajine, pa še to v povezavi s prednostmi, ki jih take opredelitve lahko
imajo za razvoj podeželskih skupnosti. Prostorsko varstveno ukrepanje je vezano na
samodejne mehanizme obnavljanja in samovzdrževanja narave ter težavnejše varstvo kulturne
krajine, ki jo vzdržuje pretežno, če že ne izključno, kmetijska pridelava, obdelava polj in
sadovnjakov, košnja travnikov in paša živali. Dosledno varstvo bi tu pomenilo povsem
omejeno in nadzorovano delovanje in bivanje ljudi, ki živijo v takih območjih. Če lokalno
prebivalstvo na tak položaj ne pristane, je mogoče varstvo kulturne krajine uresničiti
neposredno z nadomeščanjem tradicionalnih dejavnosti z novimi, ki pa morajo voditi k enaki
fizični podobi krajine.
2. strategija: Ohranjanje kulturne krajine kot osnova za razvoj turizma
Razvoj turizma na podeželju je ena od osrednji tematik v vseh razpravah o razvoju podeželja
in varstvu kulturne krajine. V veliki meri se kulturno krajino kot varovanja vredno vrednoto
skuša opravičevati s prikazovanjem njene ekonomske vrednosti. To pa lahko prikažemo samo
skozi njen pomen za razvoj turizma v prostoru.
V Sloveniji prizadevanja za razvoj turizma na vasi potekajo že dlje časa (že od leta 1971),
rezultati pa ne kažejo, da bi to lahko bila poglavitna in dohodkovno zanimiva dejavnost za vsa
podeželska območja v Sloveniji. Število kmetij in na njih ponujenih ležišč upada (po podatkih
Statističnega letopisa Republike Slovenije 2005 je bilo leta 2001 433 turističnih kmetij z
nastanitvami, leta 2004 pa se je to število zmanjšalo na 206, prav tako se je zmanjšalo število
ležišč iz 1097 leta 2001 na 560 leta 2004). Če turistična kmetija ni povezana z bolj
neposredno turistično privlačnostjo območja (npr. bližina smučišča, morja, jezer, vrelcev
tople ali mineralne vode), se ne potrjuje veliko obetov, ki naj bi jih ta dejavnost imela kot
splošna rešitev za ohranjanje kulturne krajine in gospodarskih temeljev življenja na podeželju
(po raziskavi, ki so jo opravili na 14 turističnih kmetijah v občini Slovenske Konjice,
Marušič, 1998).
3. strategija: Ohranjanje kulturne krajine z družbeno podporo kmetijski pridelavi
Zamisel temelji na sistemu zagotavljanja družbenih podpor, ki bi jih kmetijstvo dobilo za
ohranjanje kulturne krajine. Taka politika naj bi podpirala predvsem popolno izkoriščanje
obdelovalne zemlje, zagotavljanje goste poseljenosti v podeželskih območjih in ohranjanje,
nego in oblikovanje raznolikosti kulturne krajine kot prostora za življenje, za preživljanje
prostega časa in za oddih. Podpore kmetijstvu v okviru take politike segajo od neposrednih
plačil, nadomestil za oteženo pridelavo hribovskih kmetij in kmetij v manj ugodnih razmerah,
do posrednega subvencioniranja prizadevanj za kakovost kmetijske pridelave, ohranjevanje
obratov in infrastrukture, pospeševanje investicij itd.
Ta kmetijska politika je danes postavljena pod vprašaj predvsem zaradi zahtev za odpiranje
svetovnih trgov kmetijskih pridelkov in enakih konkurenčnih možnosti na teh trgih.
4. strategija: Posodabljanje kmetijstva v skladu z zahtevami svetovnih trgov
Ključni problem za slovensko kmetijstvo je usklajevanje drobne posestne strukture, ki je
značilnost slovenskega podeželja, pogojevana tudi z fizičnimi lastnostmi površja, z
napovedanim prilagajanjem na svetovne trge hrane. Temu problemu se ne kaže izogibati, saj
bo njegova rešitev vedno težja. Ena od možnosti bi bilo iskanje različnih pridelkov ali
proizvodov, za katere obstajajo tržne niše in s katerimi je mogoče doseči višje cene in pokriti
višje pridelovalne stroške. Za kmetijske razmere, kakršne ima Slovenija, se velikokrat omenja
ekološko kmetovanje, saj se tržno naravnano kmetijstvo vse bolj usmerja v pridelovanje
zdrave hrane. Vendar pa tržni mehanizmi dajejo prednost večjim pridelovalcem. Aktivno
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moramo iskati tržne niše, pri čemer je prvi začetek ustvarjanje lokalnih tržnih niš. Možnosti je
tu veliko, terjajo pa velike naložbe v znanje in veliko prilagodljivost pridelovalcev. V
Sloveniji lahko naštejemo nekaj dobrih primerov najdbe tržne niše: kletarstvo, ki je izkoristilo
ali celo samo pospešuje zanimanje za vrhunska vina, pridelovanje oljk na slovenski obali,
pridelovanje bučnega olja v severovzhodni Sloveniji, ipd.
Novi proizvodni in z njimi povezani novi pridelovalni postopki pa nikakor ne obljubljajo
ohranjanja fizične podobe krajine, kakršno so ustvarjale nekdanje pridelovalne oblike in tudi
ne obljubljajo za okolje prijaznejših oblik kmetijstva temveč so enaka prizadevanjem za večjo
produktivnost in modernizacijo kmetijske pridelave.
5. strategija: Ohranjanje kmetijske pridelave in varstvo kulturne krajine z mešanimi
gospodarstvi
Najbolj razširjena oblika kmečkih gospodarstev v Sloveniji je mešano gospodarstvo (takšnih
je več kot polovica). Mnenja o dobrobiti takšnih gospodarstev so deljena. Dolgo so to obliko
kmetijske pridelave ocenjevali kot neustrezno, ker po produktivnosti same pridelave ne stopa
v korak s čistimi kmetijami. Je pa prav v gospodarskem pogledu veliko pomembnejši
dejavnik življenja na podeželju. Čeprav delujejo kot prehodna oblika, je prav presenetljiva
njihova trdoživost. V razdrobljeni lastniški strukturi je očitno edina možna oblika
gospodarjenja in hkrati tudi temelj varstva slovenske kulturne krajine. Hkrati pa tudi prispeva
k ohranjanju posestne razdrobljenosti.
6. strategija: Odločitev za ustrezno strategijo razvoja podeželja in varstva krajine
Kaže, da bo v prihodnje treba računati z vsemi prikazanimi načrtovalskimi strategijami, ki se
med sabo ne izključujejo. Zdravo gospodarsko življenje na podeželju je najpomembnejši
temelj za varstvo kulturne krajine. Pomembna je še skrb za varstvo narave in naravnih osnov
življenja v prostoru.
(Marušič, 1998)

Ni nujno, da vasi oziroma podeželje propadejo ali še naprej razvojno zaostajajo zaradi
agresivnosti mest, če bodo le našle razvojne niše, ki jih ne bodo samo ohranile pri življenju,
pač pa jim zagotovile povsem nove razvojne perspektive (Izhodišča, sestavine in
problemi...,1995).
Globalno povezovanje in združevanje samodejno sproža tudi iskanje in oblikovanje posebnih,
individualnih (prostorskih) identitet. Postmodernistični koncepti bi morali upoštevati
nastajanje velikih sistemov in hkrati dopuščati ponovne krepitve manjših prostorskih enot.
Novejši prostorski razvoj v Sloveniji je zaradi zgodovinsko-političnih razmer nekoliko
drugačen kot v najrazvitejših modernih družbah. Vendar je ne glede na posebnosti tudi v
Sloveniji temeljno vprašanje, kako najti času in kraju primerno razmerje med procesi
globalizacije in individualizacije, ki bo zadostilo vse zahtevnejšim legitimizacijskim merilom,
tako v urbanih kot tudi v ruralnih področjih naše države (Kos, 2002).
Geslo razmišljaj globalno, deluj lokalno je morda aktualno bolj kot kdajkoli prej. Z vidika
prihodnosti našega podeželskega prostora (in prav tako celotne države) glede na globalna
dogajanja, bi bilo potrebno najti ustrezne rešitve. Mogoče usmeritev prihodnjih interesov v
razvoj turizma? Toda zgolj naklonjenost turizmu ni dovolj, podobno kot tudi (turistične)
strategije in politike ne morejo nadomestiti celovitega obvladovanja našega prostora na
lokalnih ravneh. Vstop v EU dodatno razširja trg, nas preko svobodnejših meja dela
prepoznavnejše in nas hkrati sili, da specializiramo ponudbo in jo opremo na lokalne
posebnosti.
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11. OKOLJSKA GLOBALIZACIJA IN SLOVENIJA
V zadnjih nekaj stoletjih je t.i. zahodna civilizacija razvila poudarjeno antropocentrično etiko,
ki naravo obravnava kot brezmejno shrambo, namenjeno zgolj za potrebe človeka. Na eni
strani nastajajo nove tehnologije, industrializacija, avtomobili, računalniki itd., na drugi pa
prihaja do pospešenega izumiranja rastlin in živali, zastrupljenega ozračja in vode, izčrpane
prsti, propadajočih gozdov, spremembe podnebja itd. Temeljni dejavniki človekovih vplivov
na okolje so: število prebivalcev, tehnologija in dejavnik materialnega izobilja. Celotno
onesnaževanje narašča, če narašča katerikoli od treh dejavnikov. (Plut, 1997)
Svet je v drugi polovici 20. stoletja postal resnično globalen, saj vse več dejavnosti človeštva
povzroča pojave in procese po celotnem planetu. Zgoščenost našega časa in hitrost sprememb
se odraža v planetarno razširjenih civilizacijskih procesih. Dogodki, dejavnosti in odločitve v
enem delu planeta vplivajo tudi na oddaljene dele. Svetovni procesi težijo k poenotenju,
uniformiranosti in univerzalnosti, to pa pomeni slabitev pestrosti planeta, ki je eden od
temeljev življenja.
»Okoljska (ekološka) globalizacija pomeni skupni vpliv različnih gospodarskih,
infrastrukturnih, prebivalstvenih, socialnih in drugih družbenih procesov na sestavo in
delovanje Zemlje kot planetarnega ekosistema. Pretekle, sedanje in prihodnje generacije bodo
vedno eksistenčno odvisne zlasti od trajnega delovanja storitev okolja, ohranjanja naravnih
virov planeta.« (Plut, 2004, str. 17) Nadaljnja okoljska globalizacija, kot negativna plat
večplastne globalizacije, bo nedvoumno ogrozila obstoj prihodnjih generacij in biosfere.
Globalizacija okoljskih problemov se kaže v čezmernem prelivanju eksternalitet ter v odnosu
držav do skupnih virov, kot so na primer ribolov na odprtih morjih, naravna bogastva
morskega dna, globalni podnebni sistem, biotska raznolikost planeta in do obremenitve
globalnega okolja. Večina okoljskih problemov je povezana s človekovo produkcijsko in
potrošniško dejavnostjo ter njegovo rabo prostora. Pri tem nastajajo okoljske škode znotraj
nacionalne ekonomije in pa tudi meddržavne, ko gospodarska dejavnost ene države povzroči
okoljske škode in z njimi povezane stroške drugim državam. Ti stroški so lahko dejanski ali
zgolj možni zaradi nevarnosti določenih tveganj, ki bi se lahko uresničila. (Kirn, 2001)
Da bi se okolju prizaneslo, je potrebno razviti globalno mišljenje. Za okoljsko degradacijo so
potrebne globalne rešitve. Eden izmed načinov reševanja okoljskih problemov je trajnostni
razvoj, ki je izredno velikega obsega. Trajnostni razvoj zahteva globalne in trajne vrednote,
norme, mišljenje, zavest in končno tudi rešitve.
Trajnost je v sodobnih procesih globalizacije in nastajajoče globalne družbe lahko samo
globalna. Neka družba ne more biti trajnostna, če je v njej trajnostno samo gozdarstvo ali
ribištvo, ne pa tudi kmetijstvo, turizem, energetika … Prav tako ne more obstajati trajnostna
ekološka praksa ob netrajnostnih vrednotah in mišljenju. Ekološka trajnostna družba in
trajnostni razvoj morata imeti značilnosti globalnosti, celovitosti in paradigmatičnosti.
Začenjata pa se uveljavljati lokalno, delno in neparadigmatično. Trajnostni razvoj obsega
zmanjšanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo, popravilo, recikliranje
materialov, izrabo energetske vrednosti odpadkov, odlaganje odpadkov na trajnih
odlagališčih. (Kirn, 2004)
V evropskem in svetovnem merilu bodo potrebne drugačne, bolj korenite spremembe, če se
bo hotelo uveljavljati paradigmo trajnostnega razvoja in socioekološke trajnostne družbe.
Tukaj stoji pred izzivom naša okoljska politika, naše podjetništvo, naša znanost ter vrednotni
in miselni svet naših potrošnikov. Nobena družba na Zemlji še ni na tirnici trajnostnega
razvoja. Približala se mu je mogoče samo po dveh, treh kazalcih, ne pa po številnih drugih.
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Nekatere države so se uspele približati uveljavljanju posamičnega vidika trajnosti, vendar zato
še niso trajnostne družbe s trajnostno ekonomijo. (Kirn, 2004)
Slovenija je bila v letih 2001 – 2003 članica predsedstva Komisije ZN za trajnostni razvoj,
ustanovljen je bil Slovenski svet za trajnostni razvoj pri vladi Republike Slovenije in Svet za
trajnostni razvoj pri SAZU.
Slovenija je ozemeljsko, prebivalstveno in gospodarsko majhna evropska država zato je zanjo
še toliko bolj pomembno pozorno spremljati globalne svetovne in evropske procese in se
nanje primerno in pravočasno odzvati. To velja za vsa gospodarska področja, s prostorskookoljskega in regionalnega vidika pa so prednostna polja približevanja in prilagajanja
Slovenije evropskim konceptom razvoja in okolja zlasti stanje okolja in okoljska politika,
regionalna politika oz. razvoj, prometna politika in kmetijska politika. (Plut, 1997)
Slovenija se po empiričnih kazalcih uvršča med zmerno onesnažene evropske države, kjer pa
je degradacija okolja večja, kot bi sodili na osnovi dosežene stopnje gospodarskega razvoja in
dohodka na prebivalca. V zadnjem obdobju se po mnenju Laha (Plut, 1997) stanje okolja v
Sloveniji kljub posameznim primerom saniranja žarišč onesnaževanja ni izboljšalo. Dodatne
obremenitve okolja namreč naraščajo hitreje od uspelih okoljskih sanacij. Slovenija je glede
na svetovne in evropske okoljske trende pred resno odločitvijo, kako bo spremenila
gospodarstvo, kakšno bo varovanje naravnih virov in narave ter ostalih osnov za obstoj in
napredek naroda. Nekateri resno svarijo pred nevarnostjo, da bo v Sloveniji ekonomska tekma
odrinila v ozadje tako skrb za okolje kot skrb za ljudi. (Plut, 1997)
Slovenija se je ob vstopu v EU glede na stanje okolja in okoljske pritiske uvrščala med:
- zmerno onesnažene evropske države s pogosto zelo izrazito onesnaženostjo zlasti
površinskih vodnih virov, hitro rastjo prometnih emisij, zmerno rastjo emisij
toplogrednih plinov in z zmanjševanjem klasičnih zračnih imisij v naseljih;
- države izjemne pokrajinske in biotske raznovrstnosti, ki sta pod okoljskim pritiskom;
- države z izrazitim kopičenjem zlasti komunalnih odpadkov in z večanjem
cestnoprometnih ter suburbanizacijskih prostorskih in emisijskih pritiskov;
- države z izrazito, a prostorsko omejeno večplastno čezmerno onesnaženostjo, zlasti v
nekaterih kotlinah in dolinah;
- države s trendi povečevanja pritiskov na okolje zlasti v ravninskih, obalnih in
turistično privlačnih gorskih območij.
(Plut, 2004, str. 191)
Iz Poročila o stanju okolja 2002, je na osnovi uporabljenih kazalcev kakovosti sestavin okolja
mogoče sklepati, da se je na splošno stanje okolja v Sloveniji nekoliko poslabšalo oziroma
ostalo nespremenjeno. V zadnji letih 20. in prvih letih 21. stoletja se je na splošno izboljšalo
stanje zraka, poslabšalo pa se je stanje voda, skupna ocena za prst, vegetacijo in naravo,
poslabšalo se je tudi pri problematiki odpadkov. Kljub določenim pozitivnim premikom pri
zmanjševanju nekaterih pritiskov na okolje in izboljšanju kakovosti nekaterih sestavin okolja
so z vidika planetarnih pritiskov na okolje na prebivalca podatki za Slovenijo neugodni in z
vidika koncepta planetarne pravičnosti in ocene nosilnosti planeta bistveno previsoki. V letu
2050 bi bili namreč planetarni pritiski svetovnega prebivalstva ob ravni pritiskov na okolje
prebivalca Slovenije leta 1997 za 2,5 – 4-kat večji. Poraba naravnih virov in obremenjevanje
okolja na prebivalca Slovenije je torej za okoli 3-krat nad trajno sprejemljivo ravnijo za
celoten planet, ki bi omogočala ohranjanje pogojev za zdravo in varno življenje prihodnjih
generacij. (Plut, 2004)
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Slovenija se je po kazalcu okoljske trajnosti v letu 2001 uvrstila na 24. mesto med 122
državami in na 14. mesto leta 2001 in 2002 med 22 državami Evropske unije (sem so štete
države članice in kandidatke za vstop leta 2001; ni podatkov za Ciper, Luksemburg in Malto).
Med posameznimi kazalci okoljske trajnosti je bilo najbolj zaskrbljujoče 93. mesto za
dejanske izboljšave v okolju, zlasti zaradi slabih rezultatov pri obvladovanju komunalnih
odpadkov in okoljskih stresov (cv: Plut, 2004).
Med evropskimi državami se je Slovenija najvišje uvrstila v skupini okoljskih dosežkov glede
na stanje okoljskih sistemov (4. rang) in zmanjšanje ranljivosti človeka na pritiske okolja (6.
rang), v drugo polovico držav po zmanjševanju pritiskov na okolje (13. rang) in zmogljivosti
države za uveljavljanje sprememb (13. rang). Po kazalcih globalne skrbi za okolje se je
Slovenija uvrstila na zaskrbljujoče predzadnje mesto (21. rang), kar je dokaz, da se še ne
zavedamo ekosistemske planetarne soodvisnosti in s tem povezane globalne odgovornosti.
(Plut, 2004)
Slovenijo zaradi velike ekosistemske in geografske pestrosti označuje na splošno velika
samočistilna zmogljivost in zaradi manjšega obsega nepovratnih okoljskih posledic
zadovoljivo stanje večine pokrajinskih ekosistemov. Ima dokaj skromno zmogljivost za
zmanjševanje pritiskov in podpovprečna uspešnost (okoljske) zakonodaje in upravljanja. V
pičlem sprejemanju, izpolnjevanju in usklajenosti mednarodnih obveznosti se kaže popolno
pomanjkanje hotenja po večji sonaravnosti . Slovenija se tako uvršča glede na sintezni kazalec
okoljske trajnosti med evropske države s podobnimi značilnostmi, potenciali pa kažejo, da bi
se lahko uvrstila okoli 5. mesta, kamor se uvrščajo Avstrija, Švedska in Velika Britanija. To
bi označilo kakovostni preskok okoljske politike iz sektorsko zasnovanega varovanja okolja v
razvoj okolja in na tem zasnovano zrelo fazo udejanjanja šibke sonaravnosti. (Plut, 2004)
Ohranjanje sedanjega vzorca varstva okolja in okoljske politike bo v prihodnjih letih glede na
razvojne tokove, ugotovljene za zadnja leta s pomočjo sinteznih okoljskih kazalcev in
kazalcev neskladnega regionalnega razvoja, po vsej verjetnosti še naprej sistematično slabšalo
prednosti in razvojne priložnosti Slovenije kot primerjalno uspešnejše evropske države. Za
Slovenijo je potrebna dodatna spodbuda za učinkovito uresničevanje sodobne okoljske
politike, varstvo okolja pa bi moralo biti med temeljnimi nacionalnimi cilji.

11. 1. Kjotski protokol – globalno sodelovanje
Okoljski problemi med državami povzročajo konflikte, ki pa jih silijo v sodelovanje in
povezovanje, ki naj bi v bodoče omogočalo odnose brez le-teh. Sodelovanje in povezovanje
kot reševanje konfliktov se odraža v sporazumnih privolitvah, in sicer raznih konvencijah, ki
hkrati omejujejo suverenost držav na določenih področjih. Vendar pa se v zameno za manjšo
suverenost pridobiva večja okoljska varnost, ki je v korist držav na globalni ravni. Ker so
okoljski problemi vse bolj globalne narave, države niso več sposobne teh problemov reševati
same. Kot posledica spremenjenega odnosa javnosti do globalnih ekoloških problemov je v
mednarodnem dogovarjanju na političnem nivoju prišlo do sporazuma v Kjotu leta 1997.
Prvič je bila izražena globalna politična volja, da se preprečijo klimatske spremembe, ker
bodo človeštvu v celoti bolj škodile kot koristile.
Kjotski protokol je mednarodni sporazum, s katerim naj bi zmanjšali emisije ogljikovega
dioksida in petih ostalih toplogrednih plinov. Sprejelo ga je 141 držav sveta, da bi zaustavile
segrevanje ozračja. Protokol je začel z rusko ratifikacijo veljati 16. februarja 2005. Emisije
držav, ki so sporazum ratificirale, predstavljajo 61 % svetovnih emisij. V prvem ciljnem
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obdobju 2008-2012 bodo države, ki so protokol ratificirale, skušale emisije zmanjšati za
najmanj pet odstotkov v primerjavi z letom 1990. Če ta cilj primerjamo s količino emisij, ki bi
jih pričakovali za leto 2010 brez uresničevanja ciljev protokola, pomeni pravzaprav 29 %
znižanje.
EU proizvaja okoli 21 % vseh emisij toplogrednih plinov. Zavezala se je, da jih bo v
povprečju zmanjšala za osem odstotkov glede na leto 1990. Države članice, ki cilja ne bodo
dosegle, bodo morale plačati globo; leta 2005 bodo tako za vsako tono CO2 preveč morale
plačati določeno vsoto.
Kjotski protokol je namenjen zaščiti okolja, zmanjšanju onesnaževanja zraka in ustvarjanju
delovnih mest v sektorjih, ki uvajajo okolju prijaznejše vire energije. Prva faza Kjotskega
protokola (do leta 2012) je skromen, vendar pomemben prvi korak. Kratkoročno bo njegov
najpomembnejši prispevek vzpostavitev mehanizmov, ki jih bomo v prihodnje lahko
nadgrajevali. Mednje spadajo trgovanje z emisijami in prenos čistih tehnologij v razvijajoče
se države.
Tudi Slovenija mora zmanjšati emisije toplogrednih plinov, v prvem obdobju na podlagi
podpisanih ciljev Kjotskega sporazuma. Brez radikalnejših ukrepov Slovenija ne bo izpolnila
sprejetih obveznosti Kjotskega sporazuma o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v
povprečju za 8 % v obdobju do 2008 – 2012. Poraba fosilnih goriv se je v času od Kjota celo
povečala, kar pomeni, da bi bilo potrebno v naslednjih nekaj letih zmanjšati emisije za 12 %.
(Podnebne spremembe…, 2006)
Uresničevanje Kjotskega protokola v prvem ciljnem obdobju podnebnih sprememb ne bo
preprečilo, ampak jih bo le rahlo omililo. To nas vodi do ugotovitev:
 Prišlo bo do spremembe podnebja, v kolikšni meri pa je odvisno od zmanjševanja
globalnih emisij toplogrednih plinov. Na spremembe podnebja se je potrebno
pripraviti.
 Sedanje globalne emisije bo treba postopno več kot prepoloviti, zato moramo
pričakovati, da bodo obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v naslednjih
ciljnih obdobjih po letu 2012 večje. Slovenija se mora razvijati na način, ki bo
dolgoročno zmanjševal emisije toplogrednih plinov, saj lahko ob poostrenih zahtevah
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov pride do velikega pretresa za nacionalno
ekonomijo in načina materialnega življenja.
(Plut, 2004)
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12. ZAKLJUČEK
Enostavnega odgovora na vprašanje, kakšen je vpliv globalizacije na razvoj v Sloveniji, ni.
Prvi problemi nastanejo že z definiranjem večdimenzionalnega pojma ter obsežnostjo in
kompleksnostjo interpretacij. Tako je težava v tem, da še vedno ni popolnoma jasno, kaj sploh
globalizacija je.
Danes vplivov in odvisnosti od svetovnega dogajanja ne moremo več zanemarjati, saj so
posledice vidne na vseh področjih človekovega delovanja.
Pogoste obtožbe zoper globalizacijo so, da ogroža suverenost nacionalnih držav, in prav
zaradi tega sem želela preveriti, kakšna je danes vloga nacionalne države. Globalizacija naj bi
prispevala k relativni deteritorializaciji, razdržavljenju in denacionalizaciji klasične
nacionalne države, vendar pa le-ta še naprej ostaja edina privilegirana in priznana struktura
političnega organiziranja v mednarodnem življenju. Narodi, kljub nastajanju transnacionalnih
organizacij in gibanj, v državi še vedno vidijo možnost, ki omogoča, da se z državo
poistovetijo v prelomnih kritičnih družbenih trenutkih. Prav tako, liberalno dojemanje trga
trdi, da trg deluje najbolje, če je prepuščen prostemu delovanju, vendar svobodni trg za svoje
delovanje potrebuje močno centralizirano državo. Globalizacija je izraz državne moči, brez
nje se globalizacija sploh ne bi mogla odvijati, tako tudi svobodni trg ne bi obstajal brez
interesa države. Je pa res, da sprememba v gospodarski vlogi države za sabo ponavadi
potegne tudi spremembe v institucionalni obliki, kar pa še ne pomeni, da država odmira zaradi
globalizacijskih pritiskov. Pikalo (2003, str. 205), raziskovalec teorije države, političnih
konceptov in globalizacije, pravi: »Država so njeni odnosi, tako notranji kot zunanji. Država
je globalizacija, je njen nedeljivi del, njena proizvajalka in obenem proizvod.«
Naslednja delovna hipoteza tega diplomskega dela je, da imajo male države v času
globalizacije vedno manj moči. Po pregledu literature sem ugotovila, da se tehtnica bolj
nagiba k tistim, ki trdijo, da se z globalizacijo malim državam odpirajo nove možnosti, vendar
pa obstajajo pogoji, ki bi jih male države morale upoštevati na poti k izboljšanju svojega
položaja. Male države morajo biti sposobne uveljavljati svoje prednosti kot so možnosti
specializacije, hitrejšega prilagajanja in odzivanja na tendence v svetu. Potrebna je ustrezna
politika na področju znanja, poudarjanje izobraževanja, izbiranje pravih politik in dobro
prilagajanje na nove izzive. Odpiranje sicer pomeni večjo izpostavljenost zunanjim šokom in
večjo ranljivost, vendar pa tudi zmanjšuje možne negativne učinke domačih gospodarskih
šokov.
Slovenija (kot mala država) se zaveda, da blaginja naroda in nacionalne države postaja vse
bolj odvisna od uspešne integracije v svetovno gospodarstvo. Za razvoj Slovenije je
pomembno ali si bomo na dolgi rok uspeli zagotoviti delovanje na tržišču Evropske unije in
tudi na tržiščih neevropskih držav katere gospodarsko hitro napredujejo. Majhna gospodarstva
največji del mednarodne menjave in drugih oblik mednarodnih ekonomskih odnosov
ustvarjajo na regionalni ravni, pomembno pa je tudi, da te odnose dopolnjujejo in se širijo na
globalno raven, kar omogoča največjo stopnjo konkurenčnosti. Vstop Slovenije v Evropsko
unijo predstavlja pomemben integracijski napredek. Ker pa naj bi se regionalizacija in
globalizacija dopolnjevali, pomeni to za Slovenijo korak naprej na njeni globalizacijski poti.
Tuje neposredne naložbe so poglavitni instrument integriranja svetovnega gospodarstva, zato
sem jih izbrala tudi kot glavni pokazatelj globalizacije v gospodarstvu Slovenije. V prvi vrsti
gre za vhodne TNN, to je naložbe tujcev v naše gospodarstvo, vendar pa globalizacija
pomeni, da morajo vse bolj v tujini investirati tudi naša podjetja, da je potrebno krepiti ne le
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vhodno, pač pa tudi izhodno internacionalizacijo. TNN so bile dolgo časa močno pod
povprečjem primerljivih držav, vendar pa se je stanje v zadnjih treh letih nekoliko izboljšalo.
Od leta 1994 do konca leta 2004 so se neposredne naložbe tujcev povečale za več kot 400 %.
Največje povečanje je bilo zabeleženo v letu 2003, kar je posledica prevzemov nekaterih
večjih slovenskih podjetij. Med državami investitoricami v Slovenijo prevladujejo države
članice Evropske unije. Na prvem mestu je Avstrija, nato Švica (zaradi povečanih naložb
Švice, se je zadnja leta delež EU zmanjšal), sledijo ji Nizozemska, Francija, Nemčija in
Italija. Največja koncentracija vrednosti TNN po statističnih regijah je v osrednjeslovenski
regiji.
Neposredne naložbe slovenskih družb v tujini so se od leta 1994 do konca leta 2004 povečale
za kar več kot 600 %. Največ naložb imajo slovenske družbe v državah bivše Jugoslavije. Na
prvem mestu je Hrvaška, sledijo ji Srbija in Črna gora, Nizozemska, Bosna in Hercegovina,
Poljska, Nemčija, Makedonija itd.
Tudi raba prostora v slovenskih mestih sledi prostorskemu razvoju tujih mest, kar vodi k večji
heterogenosti rabe, znatno spreminja vrednost zemljišč in stavb, vpliva na sam izgled in
sestavo mest ter na kvaliteto življenja v njih. Za obdelavo sem izbrala mesto Ljubljana kot
glavno in najbolj razvito slovensko mesto, vendar so me rezultati presenetili, saj je Ljubljana
v primerjavi z drugimi večjimi evropskimi mesti do globalizacijskih procesov relativno zaprto
mesto in dosega sorazmerno nizek skupni nadnacionalni položaj. Značajske poteze
nadnacionalnosti Ljubljana pridobiva predvsem na podlagi politično administrativnih,
ekonomskih, kulturnih, oskrbnih in drugih funkcij zaradi dominantnega položaja znotraj
nacionalno-državnega urbanega sistema in deloma na podlagi osnovnih indikatorjev
geografske izpostavljenosti. Po drugi strani pa je Ljubljana zaradi centralne vloge v Sloveniji
pod močnim vplivom države, kar se odraža tudi v njeni organiziranosti in načinu kako
mestne oblasti sprejemajo odločitve in določajo prednostne naloge mesta. Ljubljana močno
zaostaja za najrazvitejšimi evropskimi urbanimi regijami, kjer je velika koncentracija
dejavnosti globalnega pomena, vrhunskih storitev ter vodilnih političnih, gospodarskih ter
kulturnih struktur (na primer London, Pariz, Bruselj, Berlin, Zürich, Frankfurt, Milano,
Dunaj, Madrid).
Z globalizacijskimi vplivi in s tem spremembami v sodobnih gospodarstvih in sodobnem
načinu življenja se spreminjajo tudi gospodarske osnove življenja na podeželju. To spreminja
celotno družbeno in kulturno zgradbo podeželja, posledično tudi fizično podobo prostora.
Primer je razvoj sodobne informacijske družbe, ki omogoča ponovno vračanje dela na dom
in s tem napoveduje revitalizacijo v poselitvi podeželja, prav tako, kakor je nekdaj
motorizacija omogočila podeležanom delo v mestu.
Fizični prostor izgublja nekatere funkcije, hkrati pa nedvomno pridobiva nova vrednotenja in
kar je še pomembneje – postaja vedno redkejša dobrina. Kakovost življenja je tista, ki je
središčna vrednota in merilo družbenega razvoja. Ljudje iščemo čim boljše pogoje za bivanje,
kar dokazuje tudi kupovanje slovenske zemlje s strani tujcev. Jasno je, da je kakovosten
prostor bistveni dejavnik kakovosti življenja.
Danes na podeželju prepoznamo spremembe vrednot v družbi, večjo ekološko ozaveščenost
in motivacijo ljudi glede njihovega ravnanja s prostorom in v tem kontekstu ponovno
prepoznavanje vrednot naravnega prostora in podeželja. Prihaja do prestrukturiranja in
socialno-ekonomske preobrazbe kmetijstva. Na eni strani nastajajo populacijske in
poselitvene praznine, na drugi pa prostorsko razpršenje prebivalstva, ki išče mirnejše delovno
in bivalno okolje. Novi komunikacijski sistemi odpirajo podeželski prostor in ga delajo
urbanizacijsko privlačnejšega. Procesi so močno pogojeni z našo kulturo malih naselij in
razpršeno poselitvijo podeželja.
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V Sloveniji bo predvsem odpiranje svetovnim gospodarskim tokovom sprožilo vrsto
prostorskih preobrazb, ki bodo nedvomno spremenile podobo podeželja in zgradbo kulturne
krajine. Tega razvoja ni mogoče in ni smiselno ustaviti, potrebno pa ga je ustrezno uravnavati
in s tem omogočiti podeželju in kulturni krajini ohranitev svojega mesta, vloge ter podobe v
širšem prostoru kot pomembnega nosilca prostorske identitete Slovenije.
Slovenija se po empiričnih kazalcih uvršča med zmerno onesnažene evropske države, kjer pa
je degradacija okolja večja, kot bi sodili na osnovi dosežene stopnje gospodarskega razvoja in
dohodka na prebivalca. Z vidika planetarnih pritiskov na okolje na prebivalca in koncepta
planetarne pravičnosti in ocene nosilnosti planeta so podatki za Slovenijo neugodni in
bistveno previsoki. V letu 2050 bi bili namreč planetarni pritiski svetovnega prebivalstva, ob
ravni pritiskov na okolje prebivalca Slovenije leta 1997, za 2,5 – 4-kat večji. Poraba naravnih
virov in obremenjevanje okolja na prebivalca Slovenije je torej za okoli 3-krat nad trajno
sprejemljivo ravnijo, ki bi omogočala ohranjanje pogojev za zdravo in varno življenje
prihodnjih generacij za celoten planet.
Slovenija se je po kazalcu okoljske trajnosti v letu 2001 uvrstila na 24. mesto med 122
državami in na 14. mesto leta 2001 in 2002 med 22 državami Evropske unije. Po kazalcih
globalne skrbi za okolje je zasedla zaskrbljujoče predzadnje mesto (21. rang), kar je dokaz, da
se še ne zavedamo ekosistemske planetarne soodvisnosti in s tem povezane globalne
odgovornosti.
Nezavedanje globalnih posledic onesnaževanja se kaže tudi z neizpolnjevanjem prejetih
obveznosti Kjotskega sporazuma o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v povprečju za 8 %
v obdobju do 2008 – 2012. Poraba fosilnih goriv se je v času od Kjota celo povečala, kar
pomeni, da bi bilo potrebno v naslednjih nekaj letih zmanjšati emisije za 12 %.

13. SUMMARY

It is difficult to determine what kind of influence globalization has on development in
Slovenia. Some difficulties arise from the complex definition of globalization itself.
Globalization is frequently seen as a threat to the sovereignty of nation-states. It is supposed
to contribute to the relative deterritorialization and denationalization of a classic nation-state,
which remains to be seen as the main structure of the political organization in the international
political arena. Nations still identify themselves with their own nation-state in times of crisis.
Globalization processes reflect the political and economic power that individual nation-states
posses.
In the times of globalization small countries are given new opportunities which can be
exploited if these countries make use of their advantages such as specialization, adaptation
and quick response to economical trends. Appropriate policies must be implemented in areas
such as education and research in order to facilitate country's development and economic
growth in the future.
Slovenia (being a small nation-state) is aware of the importance of successful integration into
the world economy. Most economic exchanges in small economies are conducted on a
regional level, but it is important to expand economic influence on the global scale in order to
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ensure high competitiveness. By joining European Union Slovenia made a significant step
towards regional integration and consequently towards globalization.
Foreign direct investments (FDI) are seen as the main indicator of the influence globalization
has on Slovenian economy since they are the key instrument of global economic integration.
Inward FDI have increased by 400 percent from 1994 to 2004 and EU member states are the
main investors in Slovenia. Most foreign investments come from Austria, Switzerland,
Nederland, France, Germany and Italy. Outward FDI have increased by 600 percent in the last
decade. Slovenian companies have invested heavily in ex-Yugoslavian countries like Croatia,
Serbia and Montenegro, BiH and in the Netherlands, Poland, Germany, Macedonia etc.
Land use in the Slovenian cities follows the trends of spatial development of the foreign cities
and is changing rapidly which is affecting land prices, city structures and the quality of life.
Ljubljana, compared to other major European cities, is not so strongly affected by
globalization processes as it has a relatively low international importance. Ljubljana is
however gaining its international importance in its administrative, economic and cultural
function because of its dominant position in the national urban system. Ljubljana is currently
lagging behind highly developed European urban regions of global importance such as
London, Paris, Brussels, etc.
Globalization, changes in modern economy and different lifestyles have also influenced
economic processes in the countryside. Social, cultural and consequently physical
environment changes are seen as a result of those processes. The modern society based on
information technology might revitalize the countryside, since people will be able to do more
work at home (via Internet) and will not have to move into city areas. Physical environment is
losing certain functions but gaining new ones as quality of life is becoming a very important
value. People seek quality environment to live in and Slovenia has a lot of potential, which is
seen in the increased foreign interest. Slovenia needs to take certain measures in order to
coordinate the transformation of the countryside caused by quick economic changes.
Slovenia is one of the European countries with moderate environment degradation. The use of
natural resources and pressures on the environment exceed the optimal (renewable) level for
three times. According to the measurement of global environment awareness Slovenia is
placed at a worrying 21st place among 22 EU member states, which proves we are still not
aware of planetary environmental interdependence and do not feel responsible for global
environmental changes. Disregarding the Kyoto protocol obligations and increase in the fossil
fuel usage made it difficult to meet the set environmental standards so we should have to
decrease our emissions that cause green house effect by 12 percent.
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