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PRIMERJAVI MED OBALNO-KRAŠKO STATISTIČNO REGIJO IN TRŽAŠKO
POKRAJINO
Izvleček
Namen diplomske naloge je proučiti brezposelnost mladih v Evropski uniji s posebnim
poudarkom na Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini. Proučevanje temelji na
statistični analizi stopnje brezposelnosti mladih, za preverjanje razlik med povprečnimi
vrednostmi je uporabljen Wilcoxonov test predznačenih rangov, izbrani statistični podatki pa
so prikazani z uporabo kartografske metode. V Evropski uniji prihaja do polarizacije stopnje
brezposelnosti mladih. Kljub razlikam med državami je stopnja brezposelnosti mladih vedno
višja od odraslih. Razlika med stopnjama je večja v Tržaški pokrajini in manjša v Obalnokraški regiji, kar pomeni, da je vključevanje mladih na trg dela v Tržaški pokrajini težavnejše.
Ugotovljeno je bilo, da se med Obalno-kraško regijo in Tržaško pokrajino na primeru stopnje
brezposelnosti mladih ni uveljavil učinek sosednje lege, saj je v obdobju 2008–2015 razlika
med regijama toliko narasla, da so se manjša odstopanja pojavila v odnosu do preostalih regij
znotraj nacionalnih meja. Kljub spodbudam Evropske unije za skladnejši medregionalni
razvoj so se med regijama povečale razlike v brezposelnosti mladih, in sicer po starosti in
spolu. Za izboljšanje zaposlovanja mladih bi bilo smotrno zmanjšati segmentacijo mladih na
trgu dela, povečati potencial trga dela s spodbujanjem gospodarskega razvoja in okrepiti
skladnost trga dela z izobraževalnim sistemom.
KLJUČNE BESEDE: brezposelnost, delovna sila, recesija, čezmejno sodelovanje, regije
YOUTH UNEMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION WITH A FOCUS ON A
COMPARISON BETWEEN THE COASTAL-KARST STATISTICAL REGION AND
THE PROVINCE OF TRIESTE
Extract:
The purpose of this thesis is to examine youth unemployment in the European Union, with a
focus on the Coastal-Karst statistical region and the Province of Trieste. The research is based
on a statistical analysis of the level of youth unemployment, while the Wilcoxon signed-rank
test was used to examine the differences between the average values. Selected statistical data
are presented using the cartographic method. The European Union is marked by a polarisation
of the youth unemployment rate. Despite differences on the national level, unemployment rate
for the youth is still higher than the unemployment rate for adults. The difference between the
two rates is higher in the Province of Trieste and lower in the Coastal-Karst region, which
means that young people in the Province of Trieste face more difficulties when integrating
into the labour market. Research findings show that the Coastal-Karst region and the Province
of Trieste did not benefit from the neighbouring position effect in terms of the youth
unemployment rate, as in the period between 2008 and 2015 the difference between the two
regions had increased to a point where there were minor deviations in relation to other regions
within national borders. Despite receiving incentives from the European Union aimed at
ensuring a more coherent inter-regional development, the two regions experienced increased
differences in youth unemployment, namely by age and sex. An efficient way to improve
young people's employment rates would be to reduce the segmentation of young people on the
labour market, increase the potential of the labour market by promoting economic
development and ensure that the education system is more aligned with the labour market.
KEYWORDS: unemployment, labour force, recession, cross-border cooperation, regions
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1. Uvod
Večina evropskih držav se sooča s problemom visoke stopnje brezposelnosti mladih. Kljub
razlikam, ki obstajajo med državami, se je med njimi vzpostavil trend višje stopnje
brezposelnosti mladih v primerjavi z odraslimi. Na položaj mladih na trgu delovne sile
vplivajo gospodarski, demografski, socialni in drugi dejavniki, ki oblikujejo zgostitvena
območja brezposelnosti. Geografska porazdelitev brezposelnosti je na ravni Evropske unije
neenakomerna. Zgostitvena območja brezposelnosti so bolj odvisna od geografske lokacije
kot pa od dejavnikov v okviru nacionalnih meja. To pomeni, da regije z visoko stopnjo
brezposelnosti niso omejene z državnimi mejami, saj so razlike v stopnji brezposelnosti
nemalokrat večje znotraj državnih meja in manjše na medregionalni ravni.
Zaradi padca gospodarske aktivnosti, ki ga je leta 2008 povzročila gospodarska kriza, so se
pojavile spremembe na evropskem trgu dela, kar se je kazalo z zmanjševanjem zaposlenosti in
večanjem brezposelnosti. Po obstoječih analizah je najvišja stopnja brezposelnosti zajela
določene segmente prebivalstva, in sicer mlade, nizko izobražene in moške. Stopnja
brezposelnosti mladih vse od nastopa finančne in gospodarske krize leta 2008 v večini držav
Evropske unije narašča. Postopno oživljanje gospodarske aktivnosti v Evropski uniji leta 2010
večini držav ni prineslo izboljšanja na področju brezposelnosti, kvečjemu se je njena rast
stopnjevala.
Diplomsko delo se osredotoča na brezposelnost mladih v Obalno-kraški statistični regiji in
Tržaški pokrajini, ki se po evropski klasifikaciji teritorialnih enot uvrščata na raven NUTS 3.
Gre za regiji na obmejnem območju Slovenije in Italije. Diplomsko delo je najprej usmerjeno
v prikaz dinamike brezposelnosti mladih za obdobje 2004–2015 na ravni Evropske unije ter
nacionalni ravni Italije in Slovenije. Stopnja brezposelnosti mladih je tako v Sloveniji kot v
Italiji višja od stopnje brezposelnosti odraslih in splošne stopnje brezposelnosti. Stopnja
regionalne diferenciacije brezposelnosti mladih se po državah Evropske unije razlikuje, na
regionalni ravni prihaja do zgoščanja med seboj podobnih regij v prostoru. V Sloveniji se je
zato ustvarila razlika med uspešnejšim zahodnim in šibkejšim vzhodnim delom državnega
ozemlja, v Italiji pa se razlike kažejo v uspešnejšem severnem in težavnejšem južnem delu
države. Diplomsko delo se nadaljuje s krajšo analizo problematike na ravni kohezijske regije
Zahodna Slovenija in avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, ki se po evropski
klasifikaciji teritorialnih enot uvrščata na raven NUTS 2. Vsaka obsega po štiri regije na ravni
NUTS 3, med katerimi sta Obalno-kraška statistična regija na slovenski strani in Tržaška
pokrajina na italijanski.
Namen diplomske naloge je proučiti brezposelnost mladih v Evropski uniji s posebnim
poudarkom na Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini.
Cilji diplomske naloge so:



s pomočjo obstoječih raziskav in analiz mednarodno primerljivih statističnih
podatkov opisati značilnosti in geografsko porazdelitev brezposelnosti mladih v
Evropski uniji ter na nacionalni ravni Slovenije in Italije,
na podlagi statističnih podatkov za obdobje 2004–2015 opisati spreminjanje stopnje
brezposelnosti mladih v avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini in kohezijski
regiji Zahodna Slovenija,
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s pomočjo strokovne literature izpostaviti osnovne geografske, demografske in
gospodarske značilnosti, ki so vplivale na razvoj trga dela v Obalno-kraški statistični
regiji in Tržaški pokrajini,
z analizo dostopnih statističnih podatkov ter s podporo obstoječih znanstvenih
raziskav ugotoviti, kakšno je bilo spreminjanje stopnje brezposelnosti mladih (med
letoma 2008 in 2015) ter kakšne so bile značilnosti starostne in spolne strukture
brezposelnih mladih v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini,
opredeliti cilje in ukrepe Evropske unije za zmanjšanje stopnje brezposelnosti
mladih.

V diplomski nalogi bom preverila naslednje raziskovalne hipoteze, ki jih bom na podlagi
kvantitativnih in/ali kvalitativnih podatkov sprejela ali ovrgla:
H1: Razlika med stopnjama brezposelnosti mladih in odraslih za obdobje 2004–2015 je
v Evropski uniji, Sloveniji in Italiji statistično značilna.
H2: V Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini se je na primeru stopnje
brezposelnosti mladih v obdobju 2008–2015 uveljavil t. i. učinek sosednje lege.
H3: Razlika v starostni strukturi brezposelnih mladih med Obalno-kraško statistično
regijo in Tržaško pokrajino se v obdobju 2008–2015 zmanjšuje.
H4: Razlika v spolni strukturi brezposelnih mladih med Obalno-kraško statistično regijo
in Tržaško pokrajino se v obdobju 2011–2015 zmanjšuje.

2. Teoretična in terminološka izhodišča
Temeljni pojmi, ki so v uporabi za proučevanje demografskih značilnosti in stanja mladih na
trgu dela, so naslednji.
Indeks staranja prikazuje razmerje med številom prebivalstva, starega 65 let in več, ter
prebivalstvom mlajšim od 15 let pomnoženo s sto (Vertot, 2010). Indeks je uporabljen za opis
demografskega gibanja prebivalstva v regijah, ki poleg gospodarskih značilnosti pomembno
vpliva na dinamiko trga dela.
Kot delovno sposobno prebivalstvo so definirane vse osebe, stare 15 let in več, medtem ko
delovno aktivno prebivalstvo vključuje osebe, »ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do
nedelje) pred izvajanjem raziskovanja opravile kakršno koli delo za plačilo (denarno ali
nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi
vse tiste zaposlene in samozaposlene osebe, ki jih v zadnjem tednu pred izvajanjem
zaposlovanja ni bilo na delo. Kot delovno aktivne obravnavamo tudi zaposlene osebe, ki so
začasni ali trajni presežki, in sicer do prenehanja delovnega razmerja, osebe na porodniškem
dopustu ter pomagajoče družinske člane« (Svetin in sod., 2016, str. 2).
Neaktivno prebivalstvo vključuje »osebe, stare 15 let in več, ki niso razvrščene med delovno
aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe« (Svetin in sod., 2016, str. 3). V to skupino se
uvrščajo šolajoča se mladina, upokojenci, gospodinje, dolgotrajno bolni ljudje, ki niso
sposobni opravljati dela, ter ostali prostovoljno neaktivni ljudje, ki ne želijo delati (Hrovatin,
2007, str. 200).
Pojem aktivno prebivalstvo združuje delovno aktivne prebivalce in brezposelne osebe. Po
definiciji Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju ILO) so brezposelne osebe tiste, ki v
zadnjem tednu pred izvajanjem raziskovanja niso opravile nikakršnega dela za plačilo, vendar
aktivno iščejo delo in so ga v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti. Med brezposelne
osebe štejemo tudi tiste, ki so že našle delo, vendar ga bodo začele opravljati v roku treh
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mesecev (Eurostat regional yearbook, 2015; Svetin in sod., 2016). Upoštevana spodnja
starostna meja brezposelnih je 15 let, zgornja pa 74 let. Pri merjenju brezposelnosti so po
definiciji upoštevane tudi osebe, stare nad 64 let, ki imajo potrebo po zaposlitvi, pa ne dobijo
te možnosti (v nasprotju z merjenjem zaposlenosti, kjer je zgornja starostna meja 64 let)
(Eurostat regional yearbook, 2015). Stopnja aktivnosti prebivalstva predstavlja »odstotni
delež aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu«, medtem ko stopnja delovne
aktivnosti predstavlja »odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem
prebivalstvu« (Svetin in sod., 2016, str. 3).
Na osnovi števila aktivnega prebivalstva in brezposelnih se izračuna stopnja brezposelnosti,
ki je definirana kot »odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu« (Svetin in
sod., 2016, str. 3). Glede na uporabljeno metodo definiranja, zbiranja in merjenja podatkov
razlikujemo dve vrsti stopnje brezposelnosti (Stopnja brezposelnosti, 2015):
a) stopnjo registrirane brezposelnosti, ki je mednarodno neprimerljiva, saj so metode
izračunavanja registrirane stopnje brezposelnosti po državah različne;
b) stopnjo anketne brezposelnosti, ki se ugotavlja na podlagi anket o delovni sili in se
izvaja skladno z navodili ILO in Statističnega urada Evropske unije (Eurostat), zato
je mednarodno primerljiva.
V diplomskem delu so upoštevani mednarodno primerljivi podatki, pridobljeni z anketo o
delovni sili.
Po izvoru razlikujemo več vrst brezposelnosti (Hrovatin, 2007, str. 206–207):
a) frikcijska brezposelnost ni vezana na gospodarske razmere, kvečjemu na
prostovoljne odločitve posameznikov o menjavi delovnih mest ter na začasno
brezposelnost mladih, ki so pravkar končali šolanje in iščejo zaposlitev;
b) strukturna brezposelnost se pojavi zaradi razlik med ponudbo in povpraševanjem na
trgu dela; odvisna je od gospodarskega razvoja območja in sektorskih sprememb
proizvodnje (denimo zmanjševanje tekstilne proizvodnje, zapiranje železarn, razvoj
računalništva in informacijske tehnologije), zato je največ povpraševanja po
kategoriji delovne sile, ki najbolj ustreza merilom prevladujočega gospodarskega
sektorja oziroma panoge;
c) ciklična brezposelnost je posledica gospodarskih ciklov, s stagnacijo in z
zniževanjem rasti bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) se zmanjšuje
proizvodnja, s tem pa povpraševanje po delovni sili, zato se v času gospodarske krize
poveča brezposelnost;
d) latentna brezposelnost je prikrita brezposelnost, ki jo predstavljajo tisti zaposleni, ki
ničesar ne prispevajo k BDP; gre za vrsto brezposelnosti, ki jo lahko ugotavljamo le
z ocenami, saj je določitev števila zaposlenih, ki na delovnem mestu nič ne delajo,
zelo težka.
Brezposelne lahko razdelimo v različne starostne skupine. V diplomskem delu je
izpostavljena starostna skupina mladih. Mladi na trgu delovne sile so po merilih ILO
opredeljeni kot starostna skupina prebivalstva od 15 do 24 let. Definiranje starostne meje
mladih se po državnih statističnih uradih razlikuje. Vse pogostejša je težnja po dvigu zgornje
starostne meje mladih, ki bi bolje odražala trend podaljševanja šolanja, zaradi česar mladi
kasneje vstopajo na trg dela. To je razlog, da se za statistične namene vse pogosteje uporablja
razširjena definicija starostne skupine mladih, ki zajema obdobje od 15 do 29 let (Global
employment Trends ..., 2015, str. 1). Spodnja starostna meja (15 let) predstavlja najnižjo
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starost, pri kateri oseba lahko zapusti šolanje in se zaposli (Trbanc, 2005, str. 161). Starostna
kategorija mladih je v diplomskem delu definirana s starostjo od 15 do 29 let.
Brezposelnost mladih ne odraža deleža vseh mladih, ki so dejansko brezposelni, saj niso vsi
mladi aktivni na trgu dela. Osebe, stare od 15 do 24 let, ki niso vključene v formalno ali
neformalno izobraževanje in niso delovno aktivne, so v večini evropskih držav opredeljene
kot kategorija NEET (ang. not in employment, education or training). NEET se uporablja
kot statistični kazalnik pri proučevanju trga dela in družbenega položaja mladih. Merjenje
kazalnika NEET poteka na osnovi anket o delovni sili, ki se izvajajo na državni ravni. Zaradi
neenotne definicije NEET na mednarodni ravni se značilnosti prebivalstva, zajetega v to
kategorijo, razlikujejo, zato so meddržavne primerjave problematične tako na ravni Evropske
unije (EU) kot na svetovni ravni. Kategorija NEET je bila na novo vključena v strategijo
Evropa 2020 (strategijo EU za gospodarsko rast in delovna mesta) kot pomemben statistični
indikator brezposelnosti mladih in njihovega družbenega položaja skupaj s stopnjo
brezposelnosti mladih in razmerjem brezposelnosti. Stopnja NEET se računa kot delež
NEET v celotni populaciji mladih, medtem ko se stopnja brezposelnosti mladih računa kot
delež brezposelnih mladih (zgolj) v populaciji aktivnih mladih (NEETs – Young people ...,
2012, str. 19–23). Posledično je lahko stopnja NEET večja (ali manjša) od stopnje
brezposelnosti mladih, kar je odvisno od tega, ali je delež neaktivnih mladih, ki se ne
izobražujejo, večji (ali manjši) od deleža aktivnih brezposelnih mladih. Kar pomeni, da večji
ko je delež mladih, ki se izobražujejo, manjša bo stopnja NEET v primerjavi s stopnjo
brezposelnosti mladih (O'Higgins, 2015, str. 6). Stopnja NEET je leta 2014 v Evropski uniji
znašala 12,5 % (15,4 % za starostno skupino 15–29), medtem ko je stopnja brezposelnosti
mladih v starostni skupini 15–24 let znašala 22,2 % (za stare 15–29 pa 17,7 %). Iz podatkov
je razvidno, da je med mladimi v starostni skupini 15–24 let večji deležtistih, ki se
izobražujejo in so zato neaktivni na trgu dela, kot v razširjeni starostni skupini mladih od 15
do 29 let, kjer se razlika med stopnjo NEET in stopnjo brezposelnosti mladih zelo približa
(Eurostat, 2016).
Medregionalna primerjava statističnih podatkov v diplomskem delu temelji na Evropski
klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (ang. Nomenclature of Statistical Territorial Units),
t. i. NUTS, ki predstavlja podlago za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v
Evropski uniji, socialno-ekonomske analize regij ter oblikovanje regionalne politike Evropske
unije. Klasifikacija je zasnovana na treh načelih (Pečar, 2006, str. 14–20):
a) prednostnem upoštevanju upravne (institucionalne) regionalne delitve (normativne
regije, izražene s številom prebivalstva, in analitične ali funkcionalne regije, ki
povezujejo območja s skupnimi geografskimi ali socialno-ekonomskimi
značilnostmi);
b) prednosti splošnih regionalnih enot (le izjemoma se upoštevajo teritorialne enote
glede na določeno dejavnost, na primer rudarske regije, regije trga dela, kmetijske
regije itd.);
c) načelu hierarhične klasifikacije na treh ravneh – vsaka država članica je razčlenjena
na teritorialne enote na ravni NUTS 1, te so razčlenjene na teritorialne enote na ravni
NUTS 2, te pa v teritorialne enote na ravni NUTS 3. Zgornja in spodnja meja
povprečne velikosti regij NUTS je določena po številu prebivalstva v regiji. Za regije
na ravni NUTS 3 predstavlja spodnji prag 150.000 prebivalcev, zgornji pa 800.000,
na ravni NUTS 2 je prag v razponu od 800.000 do 3 milijonov prebivalcev, na ravni
NUTS 1 pa od 3 milijonov do 7 milijonov prebivalcev.
Trenutna klasifikacija, ki velja za 28 držav Evropske unije, je sestavljena iz 98 enot na
ravni NUTS 1, 276 enot na ravni NUTS 2 in 1.342 enot na ravni NUTS 3 (Klasifikacija
4

statističnih ..., 2015). Slovenija je na ravni NUTS 1 opredeljena kot celota, na ravni NUTS 2
je razdeljena na dve kohezijski regiji (Zahodno in Vzhodno Slovenijo), na ravni NUTS 3 pa
na 12 statističnih regij. Italija je na ravni NUTS 1 razdeljena na 5 skupin regij (it. gruppi di
reggioni), na ravni NUTS 2 na 21 regij (it. regioni), na ravni NUTS 3 pa na 107 pokrajin
(it. province) (Regions in the European Union, 2015).

2. 1. Pregled literature
Brezposelnost mladih je predmet številnih študij, ki proučujejo vzroke, posledice, velikost in
razširjenost problema v EU ter podajajo različne teorije in empirične dokaze. Manjše število
literature se fokusira na proučevanje brezposelnosti mladih na regionalni ravni. Najpogosteje
so pri raziskovanju trga dela uporabljene interpretacije stopnje brezposelnosti celotnega
prebivalstva v odnosu do zaposlenosti in gospodarske strukture (dejavnika, ki neposredno
vplivata na povpraševanja po delovni sili) ter v odnosu do strukture prebivalstva izbranega
območja (npr. starostna in spolna struktura prebivalstva kot dejavnika ponudbe delovne sile).
Po marksistični teoriji, ki jo je utemeljil Marx (1986, 575–580), je v t. i. moderni industriji
brezposelnost odvisna od gospodarskega cikla. Marx (1986) je zagovarjal idejo, da je za
gospodarsko rast ključnega pomena človeški kapital. Gospodarska rast povzroči višanje plač,
kar privede do povečanja števila delavcev. Ko se trg dela prenasiči z delovno silo, se plače
znižajo, število brezposelnih pa poveča. Z zmanjševanjem delovne sile se po določenem času
plače ponovno pričnejo zviševati in cikel se ponovi.
Z izbruhom finančne krize leta 2008 se je stopnja brezposelnosti mladih povišala v večji meri
kot splošna stopnja brezposelnosti. Brada, Marelli in Signorelli (2014) poudarjajo, da so
brezposelni mladi dovzetnejši za ciklična gibanja gospodarstva. Glavni vzrok njihove ranljive
situacije na trgu dela pripisujejo predvsem nizki kvalifikaciji, krajši delovni dobi,
skromnejšim izkušnjam ter manj stabilnim zaposlitvenim pogodbam, s katerimi se soočajo.
Zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj imajo mladi slabše pogoje zaposlovanja, še posebej pa
je problematična situacija mladih z nizko stopnjo izobrazbe, saj so še bolj ogroženi z vidika
dolgotrajne brezposelnosti, nestabilnih služb in socialne izključenosti (Demidova in sod.,
2015). Brezposelnost mladih pogojujejo demografski, individualni, družbeni in strukturni
dejavniki, med katerimi Brada in sodelavci (2014) izpostavljajo predvsem vlogo migracijskih
tokov, gospodarsko strukturo in individualne preference (vključno s prakso podaljševanja ali
vrnitve v proces izobraževanja, ki je v obdobju recesije pogosta izbira mladih). Pomembno
vlogo pripisujejo tudi političnim in institucionalnim pogojem, kjer poleg obdavčevanja dela,
sistema izobraževanja, nadomestila za brezposelnost, zaščite delovnih mest in aktivne politike
zaposlovanja poudarjajo pomen minimalne plače in razširjenosti pogodb za določen čas.
Dejavnike, ki vplivajo na hitrost prehoda mladih iz faze izobraževanja v zaposlitev in na
gibanje brezposelnosti, je opredelila Trbanc (2007, str. 50–59). Razdelila jih je v tri skupine;
in sicer na strukturne, institucionalne in individualne dejavnike. Njihova značilnost je, da se
medsebojno prepletajo in součinkujejo. Med strukturne dejavnike je uvrstila demografske in
ekonomske značilnosti. Meni, da staranje prebivalstva ugodno vpliva na brezposelnost
mladih, saj se z manjšanjem kohort mladih zmanjšuje tudi verjetnost njihove brezposelnosti.
Vendar imajo pri končnem izidu brezposelnosti mladih pomembno vlogo tudi ekonomski
dejavniki, predvsem obseg in struktura povpraševanja po delovni sili ter raven usklajenosti
strukture mladih na trgu dela (stopnja in vrsta izobrazbe) s strukturo povpraševanja po delovni
sili. V tem kontekstu so gospodarska nihanja in gospodarska struktura tisti, ki v veliki meri
določajo, kakšne bodo zaposlitvene možnosti brezposelnih mladih. Med institucionalne
dejavnike je uvrstila strukturo in organizacijo izobraževalnega sistema, povezave med šolami
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in delodajalci ter institucionalizirane prehode iz šolanja v zaposlitev (prakse, pripravništvo,
štipendije in podobno). Individualne dejavnike pa je opredelila kot konkurenčne prednosti
(npr. novo znanje) ali slabosti mladih na trgu dela (npr. pomanjkanje delovnih izkušenj).
O'Reilly in sodelavci (2015) so poudarili spremembe dejavnikov v času in izpostavili
dejavnike visoke stopnje brezposelnosti mladih v EU, značilne za tekoče obdobje, ki se
razlikujejo od dejavnikov, značilnih za pretekla obdobja. To so: fleksibilnost trga dela, ki
mladim onemogoča varne in stabilne zaposlitvene pogoje; neusklajenost znanja, spretnosti in
veščin (angl. skills mismatch), kjer naraščanje izobraženosti prebivalstva ni usklajena s
spreminjajočo se strukturo povpraševanja po delovni sili s strani delodajalcev; večji obseg,
selektivnost in raznolikost migracij mladih v EU glede na pretekla obdobja recesij; družinski
status, ki lahko vpliva na polarizacijo mlajše generacije; povečanje iniciativnih politik EU in
vlaganj, katerih učinkovitost je odvisna od uspešnosti izvajanja v posameznih državah.
Raziskovanje brezposelnosti mladih na regionalni ravni je v primerjavi z raziskovanjem
splošne regionalne brezposelnosti relativno slabo pokrito.
Elhorst (2000) je proučeval splošno brezposelnost na regionalni ravni in navedel niz
dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje regionalnih razlik v brezposelnosti:











Naravne spremembe (ang. natural change) oziroma stopnja rodnosti vplivajo na
obseg delovno aktivnega prebivalstva. Regije s prevladujočim mladim
prebivalstvom se soočajo z višjo stopnjo brezposelnosti (mladih) kot regije, v
katerih prihaja do staranja prebivalstva.
Pri razlagi o vplivu stopnje aktivnosti prebivalstva na stopnjo brezposelnosti je
izpostavil teoriji o negativnem in pozitivnem učinku. Pri prvi velja, da dejavniki, ki
določajo nizko stopnjo aktivnosti prebivalstva v določeni regiji, odražajo relativno
skromne naložbe v človeški kapital in zaposlovanje, s čimer narašča tveganje za
porast brezposelnosti. Pri drugi pa naraščanje stopnje aktivnosti prebivalstva
predstavlja spodbudo za odpiranje novih delovnih mest, kar zmanjšuje tveganje za
porast brezposelnosti.
Pomemben dejavnik trga delovne sile predstavljajo migracije, za kar je uporabil
teorijo J. A. Chalmersa in M. J. Greenwooda (1985), po kateri je učinek imigracij
na trg dela pozitiven, saj povzroči porast tako ponudbe kot povpraševanja, učinek
emigracij pa negativen. Regije z negativno stopnjo neto migracij so praviloma
ekonomsko šibkejše, zato je pri proučevanju stopnje brezposelnosti smotrno
razlikovati imigracijske regije od emigracijskih. Pogost pojav v ekonomsko
šibkejših regijah je odseljevanje visoko kvalificiranega prebivalstva, t. i. beg
možganov, ki učinkuje negativno na nadaljnji razvoj regije.
Bruto regionalni produkt (ang. gross regional product) pomembno vpliva na
povpraševanje po delovni sili v regiji.
Večji kot je potencial trga regije, bolj je ta privlačna podjetjem, saj so stroški
razdalje do glavnih tržišč minimalni. To so območja aglomeracije prebivalstva in
gospodarskih dejavnosti, ki so z vidika zaposlovanja ugodne.
Velikost in gostota trga dela vplivata na ujemanje ponudbe in povpraševanja na trgu
dela. Teoretično se z večanjem povpraševanja in ponudbe na trgu dela zmanjšuje
tveganje za brezposelnost.
Z večanjem raznolikosti gospodarske strukture se stopnja regionalne brezposelnosti
načeloma znižuje. V regijah z ozko specializacijo v neperspektivne panoge (npr.
kmetijstvo, predelovalna industrija) so pričakovane večje težave s strukturno
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brezposelnostjo kot v regijah, ki so usmerjene v hitro razvijajoče se panoge
(npr. storitve).
Na seznamu Elhorstovih dejavnikov, ki vplivajo na regionalno brezposelnost, so še stopnja
zaposlenosti, dnevne migracije, plače, organiziranost sindikatov, ekonomske in socialne
omejitve ter raven izobrazbe prebivalstva.
Brezposelnost je večinoma interpretirana na podlagi hipoteze, da je trg dela v stabilnem
ravnovesju (ang. hypothesis of a stable equilibrium of spatial labour market). Molho (1995,
str. 642) je stanje ravnovesja definiral kot enakomerno porazdelitev izkoriščanja trga dela med
prebivalci, s čimer je izključil razvoj teženj po spremembah oziroma premikih prebivalstva.
To pomeni, da v stabilnem ravnovesju teoretično ne prihaja do pretoka kapitala, saj je dobiček
enakomerno porazdeljen (Cracolici in sod., 2007, str. 2). Razlike v regionalni brezposelnosti
je možno razložiti tudi z vidika neravnovesja (ang. disequilibrium), ki na dolgi rok predvideva
izenačenje regionalnih razlik. Ker proces izenačevanja in vzpostavljanja ravnovesja ne poteka
enakomerno, lahko razlike na določenih območjih vztrajajo dlje časa. Hitrost procesa je
odvisna od različnih dejavnikov, ki se nanašajo na ponudbo in povpraševanje na trgu dela
(Cracolici in sod., 2007; Cracolici in sod., 2009). Marston (1985; cv: Cracolici in sod., 2007,
str. 276–277) meni, da je brezposelnost na določenem območju odvisna od danosti tega
območja. Po njegovi razlagi velja, da prebivalstvo migrira v območja z nižjo stopnjo
brezposelnosti in večjo ponudbo dela in je izjemoma pripravljeno kompenzirati visoko
stopnjo brezposelnosti z drugimi življenjsko ugodnimi dejavniki (npr. kvaliteta življenja,
podnebni pogoji in cene stanovanj).
Cracolici, Cuffaro in Nijkamp (2007; 2009) so se osredotočili na geografsko distribucijo
brezposelnosti v italijanskih pokrajinah. Ugotovili so, da je za italijanski trg dela značilna
polarizacija brezposelnosti. Po pokrajinah se pojavljajo zgostitvena območja z visoko oziroma
nizko stopnjo brezposelnosti, ki so po njihovem mnenju v največji meri odraz
neenakomernega povpraševanja po delovni sili, kar kaže na aglomeracijo gospodarskih
dejavnosti oziroma zgostitvena območja gospodarskih aktivnosti (ang. clustering activity).
Stopnja brezposelnosti v posamezni pokrajini je v tem primeru bolj podobna stopnji
brezposelnosti sosednje pokrajine kot pa povprečni stopnji brezposelnosti. Ugotovili so, da je
koncentracija proizvodnih dejavnosti veliko večja v pokrajinah severnega dela Italije in
manjša v pokrajinah južnega dela Italije, kar se posledično odraža v povpraševanju po delovni
sili, ki je večje v severnem delu Italije, s tem pa je stopnja brezposelnosti na tem območju
relativno manjša.
Mauro, Prasad in Spilimbergo (1999, str. 5–10) razlagajo, da večja ko je regionalna disperzija
brezposelnosti, večja je nacionalna stopnja brezposelnosti. To velja še posebej za države, v
katerih se plače določajo na podlagi regij z relativno nizko stopnjo brezposelnosti. Avtorji za
primer navajajo Italijo, kjer pogoji izplačevanja delavcev bolj odražajo (gospodarske) razmere
trga na severu, ki se sooča z nižjo stopnjo brezposelnosti kot južni del države. Menijo, da so
medregionalne razlike v plačah manjše v državah s centraliziranim plačnim sistemom, kar
zmanjšuje težnjo po selitvi kapitala ali delovne sile. Mobilnost kapitala in delovne sile
razlagajo kot pomemben dejavnik regulacije regionalnih razlik v brezposelnosti. Selitev
kapitala na območja z relativno visoko brezposelnostjo (npr. selitev že uveljavljenih podjetij
ali ustvarjanje novih) pomeni odpiranje novih delovnih mest, ki mu sledita migracija delovne
sile in povečanje stopnje aktivnosti prebivalstva, kar privede do zmanjšanja brezposelnosti.
Pomembno vlogo pri regulaciji brezposelnosti avtorji pripisujejo tudi plačam, in sicer manjši
ko so stroški na delavca (nižje plače), bolj so ugodni za podjetja.
Do polarizacije stopnje brezposelnosti prihaja tudi na ravni EU, kar sta dokazala Overman in
Puga (2002) z raziskovanjem zgostitvenih območij regionalne brezposelnosti. Polarizacijo naj
bi sprožile spremembe relativnega povpraševanja po delovni sili, ki so se po njunem mnenju
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odvile na osnovi aglomeracijskega učinka gospodarskega povezovanja. Ob tem izpostavljata
podobnost sosednjih regij in pomen geografske razporeditve gospodarskih in demografskih
značilnosti pri njihovem razvoju. Avtorja menita, da je zaradi t. i. učinka sosednje lege (ang.
neighbour effect) pri snovanju rešitev za zmanjševanje brezposelnosti na nacionalni ravni
treba upoštevati tudi medregionalno in mednarodno raven. Stopnja brezposelnosti je namreč
bolj podobna sosednjim regijam kot nemejnim regijam znotraj nacionalnih meja, kar se ujema
s predpostavko, da je polarizacija posledica sprememb v ponudbi in povpraševanju na trgu
dela, ki sta med sosednjimi regijami podobna. Trdita, da so polarizacijo v večji meri
spodbudile razlike v povpraševanju po delovni sili, delni vpliv pa pripisujeta ponudbi delovne
sile in različnim institucionalnim reformam na državni ravni.
Regije niso izolirane entitete. Pri njihovem povezovanju preko (delovnih) migracij in
mednarodnega trgovanja ima pomemben vpliv razdalja. Gre za prostorske interakcije, ki
vplivajo na dinamiko regionalne brezposelnosti. Z večanjem razdalje naraščajo stroški
mobilnosti, s čimer se zmanjšuje stopnja interakcij in povezovanja. Niebuhr (2003) ugotavlja,
da se v Evropi pojavlja zmerna in vztrajna stopnja prostorske odvisnosti med regionalnimi trgi
dela. Regije z visoko in nizko stopnjo brezposelnosti se zgoščajo v prostoru (ang. cluster in
space). Pomen prostorskega zgoščevanja visoke oziroma nizke brezposelnosti je avtorica
analizirala z metodo prostorske avtokorelacije, z uporabo regresijske analize pa razložila vezi
med spremembo regionalne brezposelnosti, naraščanjem zaposlovanja in t. i. prelivanja med
regionalnimi trgi dela (ang. spillover among regional labour markets). Meni, da se v zadnjih
dveh desetletjih 20. stoletja Evropa sooča s pospešeno koncentracijo brezposelnosti in
hkratnim povečanjem prostorske odvisnosti med regionalnimi trgi dela. Z odpiranjem novih
delovnih mest prihaja do zmanjševanja stopnje brezposelnosti. Učinek zmanjševanja pa po
njenem mnenju ne ostane ujet v mejah izvirne regije, temveč vpliva na znižanje stopnje
brezposelnosti tudi v sosednjih regijah, še posebej kadar je uveljavljena prosta čezmejna
interakcija (Niebuhr, 2003).
Krugman (1995; 1998) je v devetdesetih letih 20. stoletja vpeljal t. i. teorijo nove ekonomske
geografije, s katero je obrazložil vpliv ekonomske integracije na oblikovanje zgostitvenih
območij zaposlovanja s poudarkom na medregionalnem nivoju (in preseganjem državnih
meja). Po Krugmanovi teoriji nove ekonomske geografije naj bi polarizacija brezposelnosti
odražala aglomeracijo gospodarskih dejavnosti. Razlikoval je centrifugalne in centripetalne
sile in razlagal, kako v interakciji z naraščajočimi donosi obsega, mobilnostjo dela
(proizvodnih dejavnikov) in transportnimi stroški vplivajo na geografsko razporeditev
gospodarskih dejavnosti (Krugman, 1998, str. 3–4). Centripetalne sile (vanje je uvrstil
velikost in dostopnost trga, povezave med podjetji in zunanje ekonomije) je opredelil kot
aglomeracijske, saj povzročajo koncentracijo proizvodnih dejavnikov in ekonomskih
aktivnosti. Centrifugalne sile (med katere je zajel naravne vire in prebivalstvo, zemljiško
rento in t. i. zunanje disekonomije) pa je opredelil kot disperzijske sile. Te delujejo proti
aglomeracijsko, velikokrat v obliki visokih stroškov prenaseljenosti in visokih cen
nepremičnin. Ker se intenziteta teh sil razlikuje po sektorjih in regijah, nastajajo regionalne
razlike. Območja z dobro dostopnim trgom so po Krugmanovem mnenju privlačna za
gospodarske dejavnosti, ki s kopičenjem in koncentracijo povzročijo povečanje obsega trga
dela. Aglomeracija gospodarskih dejavnosti spodbudi premike delovne sile v bližino podjetij
in gospodarskih središč, vse dokler procesa ne ustavi prenasičenje, denimo v obliki
prenaseljenosti ali visokih cen zemljišč in nepremičnin, kar povzroči obraten proces
(Krugman, 1998).
Krugmanu (1998, str. 10–11) je s teorijo nove ekonomske geografije uspelo razložiti tudi
t. i. model središče-periferija (ang. core-perfiphery model). Ugotovil je, da aglomeracija
nastopi, ko centripetalne sile presežejo centrifugalne. V primeru dveh identičnih regij naj bi o
procesu aglomeracije odločale razlike med realnimi plačami, ki sprožijo migracije delovne
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sile v regije z višjo realno plačo. Realna plača v regiji pa je v veliki meri odvisna od
transportnih stroškov, ki vplivajo na ravnovesje med centripetalnimi in centrifugalnimi silami.
Ko se v eni izmed dveh identičnih regij znižajo transportni stroški, se prične proces
diferenciacije oziroma oblikovanja središča in periferije.
Visoka in dolgotrajna brezposelnost se pogosteje pojavlja v perifernih regijah.
Overman in Puga (2002, str. 136) menita, da naj bi gospodarska integracija EU proizvedla
znatne spremembe zaposlovanja v prostoru, kar za EU pomeni stopnjevanje aglomeracije
zaposlovanja.
Povezavo med gibanjem gospodarske rasti in stopnjo brezposelnosti je proučeval Arthur M.
Okun (1962), utemeljitelj Okunovega zakona (ang. Okun's Law), po katerem sta sprememba
stopnje brezposelnosti in gospodarska rast negativno povezani – večja ko je gospodarska rast,
manjša je stopnja brezposelnosti. Večanje brezposelnosti pa ni sorazmerno zmanjševanju
gospodarske rasti, saj naj bi s povečanjem dejanskega BDP v primerjavi s potencialnim BDP
za 2 odstotni točki povzročilo upad brezposelnosti za 1 odstotno točko (Okun, 1962,
str. 98–104). Banerji, Lin in Saksonovs (2015) so Okunov zakon uporabili pri proučevanju
stopnje brezposelnosti mladih v Evropski uniji. Okunov koeficient, s katerim so merili
občutljivost stopnje brezposelnosti na gibanje gospodarske rasti, je pokazal razlike med
državami. Ugotovili so, da so mladi bolj ogrožena skupina prebivalstva, saj so občutljivejši na
gospodarska nihanja od ostalih starostnih kategorij populacije. To je razvidno tudi iz
naraščanja stopnje brezposelnosti mladih v primerjavi s splošno stopnjo brezposelnosti
(oziroma stopnjo brezposelnosti odraslih) po nastopu gospodarske krize v EU leta 2008.
Pri proučevanju problema brezposelnosti je treba posvetiti pozornost določenim
demografskim in socialno-ekonomskim skupinam prebivalstva, ki jih zaradi neenakopravnega
položaja na trgu dela prizadene višja stopnja brezposelnosti v primerjavi z ostalo populacijo.
Trg dela ni enakomerno dostopen vsem iskalcem zaposlitve, kar Stanojević in sodelavci
(2016) razlagajo s pojmom segmentacije trga delovne sile. Med razlogi za segmentacijo
avtorji navajajo razlike v izobrazbenih in poklicnih profilih ter regionalne razlike, ki se
oblikujejo v odvisnosti od bližine delovnih mest, mobilnosti ljudi in kapitala, ob tem pa
ustvarjajo presežke delovne sile v enih ter pomanjkanje delovne sile v drugih regijah.
Ugotavljajo, da segmentacija trga dela otežuje prilagajanje na gospodarska nihanja, kar se
odraža v višanju brezposelnosti, ki pa trga dela ne prizadene enakomerno. Med ranljivejše
skupine uvrščajo mlade, nizko kvalificirane delavce, delavce s pogodbami za določen čas,
priseljence in moške. Kajzer (2011) ugotavlja, da z naraščanjem strukturnih problemov na
trgu dela, ki se od nastopa finančne krize in recesije pojavlja v večini držav EU, narašča tudi
stopnja dolgotrajne brezposelnosti, ta pa nemalokrat nakazuje na padanje gospodarske rasti.
Namen diplomske naloge je primerjati brezposelnost mladih med Obalno-kraško statistično
regijo in Tržaško pokrajino. Ker gre za regiji, ki ju ločuje politična meja med Slovenijo in
Italijo, je treba omeniti teoretična izhodišča geografije obmejnosti. Osnovna značilnost
obmejnega območja je, da leži ob državni meji, kriteriji za opredelitev obsega območja pa so
različni (Piry, 2007, str. 12). V diplomskem delu je obmejno območje opredeljeno po
političnih merilih, na ta način je omogočena primerjava območij v različnih časovnih
obdobjih. V programskih dokumentih Evropske unije (npr. Interreg) so obmejna območja
določena na ravni regij NUTS 3, kamor se uvrščata tudi Obalno-kraška statistična regija na
slovenski in Tržaška pokrajina na italijanski strani meje.
Bufon (2004, str. 213) razlaga, da se pojem obmejno območje običajno definira kot »prostor v
okviru neke države, v katerem je čutiti vpliv bližine politične meje, medtem ko pojem obmejne
ali čezmejne regije označuje prostor, ki obsega obmejno območje na obeh straneh meje«.
Obmejna območja oziroma obmejne regije v Evropi je po karakteristikah razdelil v tri
skupine, in sicer na zahodna, srednjeevropska in vzhodnoevropska obmejna območja. V
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zahodnoevropski skupini obmejnih območij so meje oblikovane skladno s historičnimi
regijami, kjer se je na podlagi povezovanja obstoječih upravnih enot oblikovalo interesno
čezmejno območje, ki ga je opredeli kot »regija regij« (Bufon, 2004, str. 216). Pri
vzhodnoevropskem tipu obmejnih območij gre za kombinacijo novih in starih meja
tradicionalno manj razvitega in poseljenega prostora. Skupino srednjeevropskih obmejnih
območij predstavljajo območja, kjer se historične regije načeloma ne ujemajo z dejansko
državno regionalizacijo, predvsem zaradi številnih razmejitvenih procesov (zlasti v
20. stoletju po prvi in drugi svetovni vojni), ki jim je uspelo razdrobiti homogenost historičnih
regij na več enot. V takšnih pogojih so se na račun socio-kulturnih interakcij prebivalstva
nemalokrat oblikovala območja »spontanih čezmejnih regij«, ki ne sovpadajo z
administrativnimi, temveč kulturnimi historičnimi prostori. Tovrstno tvorbo čezmejnih
območij je Milan Bufon (2004, str. 217) definiral kot »regije v regijah«, tako rekoč osnovane
na obstoječih funkcionalnih, kulturnih ali historičnih družbenih vezeh, vendar najpogosteje
neskladne z upravno strukturo v obmejnem prostoru.
Obalno-kraška statistična regija in Tržaška pokrajina sta regiji, ki bi ju po takšni klasifikaciji
lahko uvrstili v t. i. srednjeevropsko skupino obmejnih regij. Zgodovinska razklanost
obmejnega območja je omejevala skladnost v razvoju Obalno-kraške statistične regije in
Tržaške pokrajine. Prelomno točko v smeri uspešnejše integracije regij in njihovega
skladnejšega razvoja predstavlja vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004, s katerim se je
pričelo obdobje intenzivnejšega medregionalnega in mednarodnega sodelovanja. Konkreten
primer spodbujanja čezmejnega sodelovanja za skladnejši razvoj obmejnih območij je
evropska iniciativa Interreg (Mrak in sod., 2004; Interreg: European ..., 2016). Območja
izvajanja programov so bila določena na ravni evropskih statističnih regij NUTS 3, s čimer sta
bili Obalno-kraška statistična regija in Tržaška pokrajina v celoti obravnavani kot obmejni
območji.
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3. Metodologija raziskave
Predmet proučevanja diplomskega dela je brezposelnost mladih v EU s poudarkom na
primerjavi med Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško pokrajino, regij na ravni NUTS 3.
Obstajata dva načina predstavljanja brezposelnosti, in sicer brezposelnost po registru
(mednarodno neprimerljiva) in brezposelnost po anketi o delovni sili. Za mednarodne
primerjave brezposelnosti so uporabljeni podatki o brezposelnosti, merjeni z anketo o delovni
sili. Podatki so dostopni na spletnih straneh statističnih uradov, in sicer Statističnega urada
Evropske unije (Eurostat), Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in Italijanskega
uradnega statističnega inštituta (ISTAT).
V diplomskem delu so obravnavani podatki o brezposelnosti po anketi o delovni sili, ki se
zbirajo na osnovi statističnega vzorca. Zaradi majhnosti vzorca so podatki pri določenih
slovenskih statističnih regijah ocenjeni kot nezanesljivi. Podatki o anketni stopnji
brezposelnosti mladih za Obalno-kraško statistično regijo (in preostale statistične regije, ki
tvorijo kohezijsko regijo Zahodna Slovenija – Osrednjeslovenska, Gorenjska in Goriška
statistična regija) so po elektronski pošti pridobljeni s strani SURS. Večina statističnih
podatkov je označenih z oznako M, kar pomeni manj natančno oceno, zaradi katere je
potrebna previdna uporaba podatkov. Ponekod je namesto podatka zgolj črka N, ki označuje,
da so statistični podatki popolnoma zakriti, ker so ocene premalo natančne za objavo.
Statistični podatki za anketno stopnjo brezposelnosti mladih po spolu so za slovenske
statistične regije premalo natančni za objavo in posledično nedostopni. Primerjava stopnje
brezposelnosti mladih od 15 do 29 let po spolu med Obalno-kraško statistično regijo in
Tržaško pokrajino je v diplomskem delu zasnovana na ocenah anketnih podatkov za
Obalno-kraško statistično regijo. Ocene so pridobljene na osnovi ugotavljanja razlike med
stopnjo brezposelnosti po anketi o delovni sili in stopnjo brezposelnosti po registrskem viru
na ravni kohezijske regije Zahodna Slovenija. Ocene temeljijo na predpostavki, da je razlika v
stopnji registrirane brezposelnosti in brezposelnosti po anketi o delovni sili v Obalno-kraški
statistični regiji enaka razliki v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
V diplomskem delu so uporabljeni statistični podatki, ki prikazujejo brezposelnost celotnega
prebivalstva in brezposelnost mladih za obdobje od leta 2008 do 2015 na primeru izbranih
regij Obalno-kraške statistične regije in Tržaške pokrajine (podatki za brezposelnost mladih
po spolu so prikazani za obdobje 2011–2015). Podatki za kategorijo mladih so večinoma
razvrščeni po starostnih skupinah 15–24 let ali 15–29 let. V primerih analize starostne
strukture brezposelnih so uporabljeni podatki nanizani po starostnih skupinah 15–24 let,
25–34 let in 35–74 let. Podatki za brezposelnost mladih po izobrazbeni strukturi na ravni
NUTS 3 niso dostopni, zato so prikazani podatki na državni ravni Italije in Slovenije v
primerjavi z Evropsko unijo.
Ostali podatki, uporabljeni v diplomski nalogi, so demografski podatki, denimo število
prebivalstva, gostota poselitve, indeks staranja, delež mladih v skupnem prebivalstvu itd., in
izbrani dejavniki trga dela oziroma brezposelnosti, kot so BDP, delovno aktivno prebivalstvo,
raven izobrazbe mladih v starosti 15–29 let. Vsi letni statistični podatki, omenjeni v
diplomskem delu, so zajeti na dan 1. 1. v nanašajočem se letu.
Poleg uradnih statističnih portalov, ki predstavljajo vir statističnih podatkov, sem za raziskavo
uporabila tudi navedeno literaturo (knjige, strokovne članke, raziskovalna poročila itd.), ki je
teoretična osnova analize in interpretacije podatkov.
Z analitičnimi metodami je namen diplomskega dela prikazati časovno spreminjanje stopnje
brezposelnosti mladih v EU, Sloveniji in Italiji, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in
avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini ter v Obalno-kraški regiji in Tržaški pokrajini.
Prav tako je namen naloge ugotoviti razmerje med stopnjo brezposelnosti mladih in stopnjo
skupne brezposelnosti ter obrazložiti povezavo med stopnjo brezposelnosti mladih in
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izbranimi kazalniki družbenega in gospodarskega razvoja. Podani sta primerjava rezultatov
analize izbranih (primerljivih) regij ter primerjava s povprečjem EU.
Podatke sem statistično analizirala z neparametričnim Z testom – Wilcoxonovim testom
predznačenih rangov (ang. Wilcoxon Signed Ranks Test), s pomočjo statističnega programa
IBM SPSS Statistics, s katerim sem preverila, ali se povprečne vrednosti opazovanih
parametrov statistično razlikujejo pri stopnji značilnosti 0,05. Rezultati so prikazani v obliki
vrednosti statistične značilnosti ali signifikance (p). Kjer je vrednost signifikance manjša od
0,05, sklepam, da obstajajo statistično značilne razlike med povprečnimi vrednostmi
opazovanih parametrov. Kjer je vrednost signifikance večja od 0,05, pa po moji oceni
statistično značilnih razlik med opazovanimi parametri ni. Rezultati izračunov testne statistike
so interpretirani po poglavjih, preglednice izračunov pa so priložene v prilogi.
Statistični podatki so predstavljeni s preglednicami in grafikoni, izdelanimi v programu
Microsoft Excel. Izbrani statistični podatki so tudi kartografsko prikazani z uporabo
geografskega informacijskega sistema ArcGIS.
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4. Brezposelnost mladih v Evropski uniji, Italiji in Sloveniji
Namen poglavja je ugotoviti spreminjanje stopnje brezposelnosti mladih v EU od leta 2004 do
leta 2015. Med državami EU sta izpostavljeni Italija in Slovenija zaradi nadaljnjega
vrednotenja brezposelnosti mladih v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini.
Položaj mladih na evropskem trgu dela je obrazložen z analizo in interpretacijo statističnih
podatkov ob uporabi teoretičnih izhodišč. V poglavju je preverjeno, ali drži začetna hipoteza
H1, ki pravi, da je razlika med stopnjo brezposelnosti mladih in odraslih v Evropski uniji,
Sloveniji in Italiji za obdobje 2004–2015 statistično značilna.
Z uporabo obstoječih teoretičnih dognjanj je razložena povezava med stopnjo brezposelnosti
mladih in izbranimi kazalniki družbenega in gospodarskega razvoja – stopnje delovne
aktivnosti mladih, deleža mladih v celotni populaciji, stopnje izobrazbe in gospodarske rasti.
Kartografsko so prikazana in obrazložena zgostitvena območja brezposelnosti mladih na ravni
NUTS 2, na podlagi katerih sklepam o prisotnosti t. i. učinka sosednje lege.

4. 1. Stopnja delovne aktivnosti mladih
Delež mladih, ki so aktivni na trgu dela, je po državah EU različen, kar se odraža v deležu
brezposelnih mladih. Višja ko je stopnja delovno aktivnih mladih, nižja je stopnja njihove
brezposelnosti. Vendar stopnja brezposelnosti mladih ne prikazuje deleža vseh mladih, ki so
brezposelni, saj niso vsi brezposelni mladi aktivni na trgu dela, na primer zaradi izobraževanja
(Eurostat regional yearbook, 2015, str. 112). Mladi na trg dela večinoma vstopajo po
končanem šolanju, kar je v sodobni Evropi najpogosteje po dopolnjenem dvajsetem letu
starosti ali v drugi polovici dvajsetih let (Mladi in trg dela, 2013). Za prikaz stopnje delovne
aktivnosti mladih (15–24 let) in stopnje brezposelnosti mladih (15–24 let) v EU leta 2015 sem
uporabila razsevni grafikon, iz katerega sem ugotovila, da med spremenljivkama, kjer stopnja
delovne aktivnosti predstavlja neodvisno spremenljivko, stopnja brezposelnosti pa odvisno
spremenljivko, obstaja negativna korelacijska povezanost (slika 1).
S primerjavo stopnje delovne aktivnosti starostnih skupin prebivalstva 15–24 let in 25–34 let
v EU, Italiji in Sloveniji (slika 2) ugotavljam, da je bila v obdobju od leta 2002 do leta 2015
stopnja delovne aktivnosti mladih v starosti 15–24 let konstantno nižja od stopnje delovne
aktivnosti starostne skupine prebivalstva 25–34 let. Ob uporabi teoretičnih dognanj o
povezavi delovne aktivnosti mladih in stopnje njihove brezposelnosti to pomeni višjo stopnjo
brezposelnosti za populacijo v starosti 15–24 let in nižjo stopnjo brezposelnosti prebivalstva v
starosti 25–34 let. Iz statističnih podatkov ugotavljam, da je bila stopnja delovne aktivnosti
mladih 15–24 let v obdobju 2002–2015 v Italiji in Sloveniji nižja od evropskega povprečja,
medtem ko je delovna aktivnost populacije v starosti 25–34 let v Sloveniji presegala evropsko
povprečje, v Italiji pa obtičala pod njim.
Po prikazu stopnje delovne aktivnosti mladih lahko sklepamo o učinkovitosti gospodarstva pri
ustvarjanju novih delovnih mest – bolj ko je gospodarstvo učinkovito, višja je stopnja delovne
aktivnosti prebivalstva in manjša je stopnja brezposelnosti (ILO school–to–work ..., 2009). V
ta namen sem preverila, ali je stopnja brezposelnosti mladih v vseh evropskih državah leta
2015 dosledno sledila stopnji delovne aktivnosti mladih ali je prišlo do odstopanj. Iz
statističnih podatkov (slika 3) je videti, da so bile v letu 2015 države z najvišjo stopnjo
delovne aktivnosti mladih Nizozemska, Danska, Avstrija, Združeno kraljestvo in Nemčija.
Gre za države, ki se hkrati uvrščajo v skupino z najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih. V
državah z nizko stopnjo delovne aktivnosti mladih, denimo v Grčiji, Italijiin na Hrvaškem, pa
je stopnja brezposelnosti mladih visoka. S primerjanjem stopnje delovne aktivnosti mladih
(15–24 let) in stopnje brezposelnosti mladih (15–24 let) v letih 2008 in 2015 sem preverila
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uporabljeno teorijo in ugotovila, da je stopnja brezposelnosti mladih večinoma manjša v
državah z višjo stopnjo delovne aktivnosti (priloga 1). Za večino evropskih držav je iz
podatkov v prilogi 1 opazen trend nižanja stopnje aktivnosti mladih med letoma 2008 in 2015,
hkrati pa povišanja stopnje njihove brezposelnosti.

Stopnja brezposelnosti (v % )

Slika 1: Povezava med stopnjo delovne aktivnosti mladih (15–24 let) in stopnjo brezposelnosti
mladih (15–24 let) v državah Evropske unije leta 2015.
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Vir podatkov: Economic activity rates ..., 2016; Youth unemployment rate ..., 2016.
Slika 2: Stopnja delovne aktivnosti populacije v starosti od 15 do 24 let in od 25 do 34 let v
Evropski uniji, Italiji in Sloveniji v obdobju med letoma 2002 in 2015 (v %).
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Vir podatkov: Economic activity rates ..., 2016.
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Slika 3: Stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let) v primerjavi s stopnjo delovne aktivnosti
mladih (15–24 let) v državah Evropske unije leta 2015.
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Vir podatkov: Economic activity rates ..., 2016; Youth unemployment rate ..., 2016.
Z nastopom finančne krize in recesije leta 2008 se je v državah Evropske unije zmanjšalo
skupno število delovno aktivnih mladih, hkrati pa je prišlo do vse večje udeležbe mladih v
procesu izobraževanja in do podaljševanja izobraževanja, kar pomeni časovni zamik pri
njihovem vstopu na trg dela (The youth employment crisis ..., 2012, str. 9–10).
K zmanjševanju števila delovno aktivnih mladih so prispevale tudi demografske spremembe,
predvsem majhna rodnost in staranje prebivalstva, zaradi katerega se zmanjšuje delež mladih
v skupnem prebivalstvu (Mladi in trg dela, 2013, str. 7–8).

4. 2. Delež mladih v skupnem prebivalstvu
Po določenih teoretičnih dognanjih, denimo Elhorst (2000) in Trbanc (2007), naj bi se s
staranjem prebivalstva zmanjševal delež mladih v skupnem prebivalstvu, kar naj bi vplivalo
na zmanjševanje brezposelnosti mladih. Bradley in van Hoof (2005, str. 246–247) poudarjata,
da je možnost pozitivnega učinka staranja prebivalstva na položaj mladih na trgu dela vezana
na dolgi rok. Lukić (2008, str. 14) pa opozarja, da je razmišljanje o pozitivnem učinku
staranja prebivalstva lahko napačno, in za primer navaja Veliko Britanijo, kjer je z
zmanjšanjem deleža mladih prišlo do povečanja njihove stopnje brezposelnosti.
V preglednici 1 so prikazani podatki o deležu mladih v skupnem prebivalstvu in stopnji
brezposelnosti mladih po državah EU leta 2015. Iz podatkov ugotavljam, da med
spremenljivkama v tem letu ni bilo večje povezanosti. Visoka stopnja brezposelnosti mladih
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se je pojavila bodisi v državah z nizkim deležem mladih bodisi v državah, v katerih je delež
mladih v skupnem prebivalstvu višji. Za primer lahko vzamemo Nemčijo, ki je imela leta
2015 najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih: 7,2 % in 10,7 % mladih v skupnem prebivalstvu,
ter Grčijo, kjer so leta 2015 mladi predstavljali 10,2 % celotnega prebivalstva, stopnja njihove
brezposelnosti pa je dosegla 49,8 %. Največji delež mladih je imel Ciper (14,1 %), ob visoki
stopnji njihove brezposelnosti (32,8 %), najmanjši delež mladih pa je imela Španija (9,6 %)
kljub zelo visoki stopnji njihove brezposelnosti (48,3 %). Italija in Slovenija sta imeli enak
delež mladih v celotni populaciji, ki je znašal 9,8 %, vendar je med državama relativno velika
razlika v stopnji brezposelnosti mladih, in sicer je imela Italija 40,3-odstotno stopnjo
brezposelnosti mladih, Slovenija pa 16,3-odstotno.
Preglednica 1: Primerjava držav Evropske unije po stopnji brezposelnosti mladih (15–24 let)
in deležu mladih (15–24 let) v skupnem prebivalstvu za leto 2015 (v %).
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4. 3. Raven izobrazbe
Stopnja brezposelnosti mladih je načeloma višja od stopnje brezposelnosti odraslih, za kar
obstaja več razlogov, kot so velika občutljivost mladih na gospodarska nihanja, pomanjkanje
delovnih izkušenj in neusklajenost izobrazbenih profilov oziroma usvojenih spretnosti z
zahtevami povpraševanja delodajalcev (NEETs – Young people ..., 2012, str. 4). Ker je
brezposelnost mladih bolj občutljiva na gospodarska nihanja od brezposelnosti odraslih, se v
obdobju recesije povzpne višje od brezposelnosti odraslih. Po trditvah OECD je velika
občutljivost brezposelnosti mladih na gospodarska nihanja posledica koncentracije mladih v
gospodarskih panogah, ki so zelo občutljive na gospodarska nihanja, ter vse bolj razširjenih
fleksibilnih oblik zaposlitve. V času gospodarske krize so zaradi takšnih pogojev ravno mladi
med prvimi, ki izgubijo delovno mesto. Po strukturnih značilnostih so določene skupine
mladih bolj občutljive na gospodarska nihanja. Takšen primer so mladi z nizko stopnjo
izobrazbe, v kolikor velja predpostavka, da višja izobrazba mladim omogoča boljše pogoje
zaposlovanja in da se z višanjem stopnje izobrazbe manjša verjetnost brezposelnosti. Vendar
je bilo z dosedanjimi raziskavami ugotovljeno, da se je z gospodarsko krizo leta 2008 povišala
stopnja brezposelnosti za vse mlade ne glede na stopnjo izobrazbe. Možnosti zaposlitve
terciarno izobraženih mladih diplomantov so se poslabšale, med drugim zaradi manjšega
števila delovnih mest in večje konkurence na trgu dela, ki jo predstavlja večje število iskalcev
zaposlitve z delovnimi izkušnjami (NEETs – Young people ..., 2012, str. 4–10).
Teoretično naj bi višja stopnja izobrazbe mladih ugodno vplivala na njihove možnosti
zaposlovanja, medtem ko je nizko kvalificirana delovna sila mladih ena izmed najranljivejših
kategorij prebivalstva na trgu dela, razlaga Trbanc (2007, str. 52–53). Vendar opominja, da
postaja brezposelnost vse bolj prisotna tudi med mladimi s terciarno stopnjo izobrazbe,
predvsem zaradi strukturnih neskladij med stopnjo in vrsto izobrazbe mladih s
povpraševanjem na trgu dela ter zaradi splošnega zvišanja stopnje izobrazbe mladih, ki jim trg
dela ne zagotavlja zaposlitve.
Statistični podatki kažejo, da je bil v EU leta 2015 po mednarodni standardni klasifikaciji
izobraževanja ISCED 2011 (ang. International Standard Classification of Education 2011)
delež brezposelnih mladih v starosti od 15 do 29 let najvišji za mlade z najnižjo stopnjo
izobrazbe (ravni ISCED 0–2): 27,3 %, v primerjavi s skupino mladih s sekundarno stopnjo
izobrazbe (ravni ISCED 3–4), kjer je znašal 14,8 %, medtem ko je delež brezposelnosti
mladih s terciarno stopnjo izobrazbe (ravni ISCED 5–8) znašal 10,8 % (slika 4). Od leta 2008
pa do leta 2015 je delež brezposelnih mladih s primarno stopnjo izobrazbe narasel z 19,5 % na
27,3 %. V tem obdobju je delež brezposelnih mladih s sekundarno izobrazbo narasel z 10,4 %
na 14,8 %, naraščal pa je tudi delež brezposelnih mladih s terciarno stopnjo izobrazbe, in sicer
s 7,4 % na 10,8 %. Na osnovi analize statističnih podatkov ugotavljam, da so se v evropskem
povprečju deleži brezposelnih mladih za vse ravni izobrazbe povišali za približno 40 %,
največje povišanje deleža brezposelnih mladih, za skoraj 46 %, pa je prizadelo mlade s
terciarno stopnjo izobrazbe. Tudi v Sloveniji se je v referenčnem obdobju povečal delež
brezposelnih mladih s terciarno izobrazbo, vendar je največji porast prizadel mlade s
sekundarno izobrazbo, in sicer za 107 % oziroma za 8,3 odstotne točke (s 7,7 % na 16 %).
V Italiji se je najbolj povečal delež brezposelnih mladih s primarno izobrazbo, in sicer za
približno 106 % oziroma za 19,1 odstotne točke (z 18 % na 37,1 %) (Youth unemployment by
sex ..., 2016). Razmerja v spremembi deleža brezposelnih mladih delno odražajo tudi razlike
med državami v izobrazbeni strukturi mladih v starosti 15–29 let. S slike 5 je razvidno, da
populacija mladih s primarno stopnjo izobrazbe predstavlja zelo visok delež v Italiji, in sicer
41,5 %, kar je nad evropskim povprečjem (34,1 %), medtem ko je v Sloveniji največji delež
mladih s sekundarno izobrazbo: 53,8 %, in presega tako italijansko (47,2 %), kot evropsko
povprečje (46,4 %) (Young people by educational attainment level ..., 2016).
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O intenziteti povezave med deležem mladih s terciarno izobrazbo in stopnjo njihove
brezposelnosti v državah Evropske unije leta 2015 sem sklepala tudi iz razsevnega grafikona,
na katerem iz precejšnje razpršenosti točk ni mogoče razbrati pomembne korelacijske
povezave med spremenljivkama (slika 6).
Slika 4: Delež brezposelnih mladih v starosti od 15 do 29 let glede na raven izobrazbe ISCED
2011 v Evropski uniji, Sloveniji in Italiji, primerjalni leti 2008 in 2015 (v %).
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Vir podatkov: Youth unemployment by sex ..., 2016.
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Slika 5: Delež populacije v starosti od 15 do 29 let po ravneh izobrazbe ISCED 2011 v
Evropski uniji, Italiji in Sloveniji leta 2015 (v %).
Evropska unija

Italija

60 %

Slovenija

53,8 %
47,2 %

50 %

46,4 %

41,5 %
40 %

34,1 %
27,9 %

30 %

19,5 %

20 %

18,3 %
11,4 %

10 %
0%
Ravni ISCED 0-2

Ravni ISCED 3-4

Ravni ISCED 5-8

Vir podatkov: Young people by educational attainment level ..., 2016.

Stopnja brezposelnosti mladih (v %)

Slika 6: Povezava med deležem mladih (15–29 let) s terciarno izobrazbo (raven 5–8) in
stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) v državah Evropske unije leta 2015.
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Vir podatkov: Young people by educational attainment level ..., 2016; Youth unemployment
by sex ..., 2016.
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V Sloveniji se največje povpraševanje po delovni sili pojavlja na področju srednje poklicne
izobrazbe, v primeru terciarne izobrazbe pa je največje povpraševanje za diplomante s
področja naravoslovja in tehnike (Mladi in trg dela, 2015, str. 18). Na sliki 7, ki prikazuje
spolno strukturo mladih (15–29 let) glede na stopnjo dosežene izobrazbe, opazimo, da imajo
mladi moški v EU kakor tudi v Italiji in Sloveniji v povprečju nižjo stopnjo izobrazbe v
primerjavi z mladimi ženskami. Mladi moški hitreje vstopijo na trg dela, medtem ko se
ženske praviloma vključujejo v terciarno izobraževanje, zaradi česar vstopajo na trg dela
kasneje kot moški in se pogosteje srečujejo s težavami pri iskanju zaposlitve, kar dokazuje
tudi dejstvo, da predstavljajo ženske največji delež brezposelnih mladih diplomantov. V tem
kontekstu imajo boljše možnosti za zaposlitev mladi moški – bodisi zaradi ravni bodisi zaradi
izobrazbenih profilov in usklajenosti s trgom dela (Mladi in trg dela, 2015, str. 18). Lukić
(2008, str. 17) ugotavlja, da se ženske soočajo z višjo stopnjo brezposelnosti kot enako
izobraženi moški, in meni, da je delni razlog takega stanja usmerjanje »žensk v družboslovne
študije in zaposlitvene profile, ki so trenutno pod udarom brezposelnosti«.
Slika 7: Spolna struktura mladih (15–29 let) glede na stopnjo dosežene izobrazbe v Evropski
uniji, Italiji in Sloveniji leta 2015 (v %).
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Vir podatkov: Young people by educational attainment level ..., 2016.
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4. 4. Spolna struktura brezposelnih mladih
Spolna struktura brezposelnih mladih se po državah EU razlikuje, v splošnem je stopnja
brezposelnosti moških višja od stopnje brezposelnosti žensk v anglosaksonskih,
skandinavskih in baltskih državah EU, medtem ko je stopnja brezposelnosti žensk v
južnoevropskih državah (z izjemo Španije) višja od stopnje brezposelnosti moških
(NEETs – Young people ..., 2012). Iz grafičnega prikaza statističnih podatkov za stopnjo
brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let v državah Evropske unije leta 2015 ugotavljam, da
je stopnja brezposelnosti žensk presegala stopnjo brezposelnosti moških v Grčiji, Italiji, na
Hrvaškem, Portugalskem, v Romuniji, Bolgariji, na Češkem, Slovaškem, Poljskem in v Litvi
(slika 8). V preostalih državah EU (Nemčija, Avstrija, Luksemburg, Danska, Belgija,
Nizozemska, Francija, Združeno kraljestvo, Irska, Švedska, Finska, Estonija, Latvija,
Madžarska, Slovenija, Malta, Ciper, Španija) je leta 2015 stopnja brezposelnosti moških
presegala stopnjo brezposelnosti žensk. Na osnovi primerjave podatkov mladih različnih
starosti (15–24 let in 25–29 let) ugotavljam, da med starejšo skupino mladih (25–29 let)
stopnja brezposelnosti žensk pogosteje presega stopnjo brezposelnosti moških (slika 9).
Stopnja brezposelnosti žensk (25–29 let) je leta 2015 presegala stopnjo brezposelnosti moških
(25–29 let) v Grčiji, Italiji, na Hrvaškem, Cipru, Portugalskem, v Sloveniji, na Slovaškem,
Finskem, v Litvi, Luksemburgu, na Danskem, Madžarskem, Češkem, v Estonijiin na Malti. V
preostalih državah EU (Nemčija, Avstrija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Švedska, Irska,
Belgija, Francija, Poljska, Latvija, Romunija, Bolgarija, Španija) je bila stopnja
brezposelnosti moških (25–29 let) višja od stopnje brezposelnosti žensk (25–29 let). V
Sloveniji je bila leta 2015 opazna razlika v spolni strukturi brezposelnih med starostnima
skupinama – pri stopnji brezposelnosti populacije 15–24 let prevladujejo moški, pri stopnji
brezposelnosti v starosti 25–29 let pa ženske, medtem ko je v Italiji višja stopnja
brezposelnosti pri obeh starostnih skupinah pripadala ženskam.
Na udeležbo žensk na trgu delovne sile v EU vplivajo javne politike »v državah blaginje
zahodne Evrope in še vedno močno prisotne tradicije patriarhalne delitve na javno in zasebno
področje življenja. Položaj žensk na trgu delovne sile med državami se precej razlikuje in
kaže na razne kombinacije vzrokov zanje« (Černigoj Sadar in sod., 2002, str. 406). Med
značilnostmi ženske delovne sile v državah EU avtorici Nevenka Černigoj Sadar in Dorotea
Verša (2002) navajata nižjo delovno aktivnost od moških in pogosto zaposlovanje s krajšim
delovnim časom ter ugotavljata, da je v državah z visoko stopnjo delovne aktivnosti žensk
pogosto zaposlovanje s krajšim delovnim časom (npr. na Švedskem, v Združenem kraljestvu,
na Nizozemskem), v državah z nizko stopnjo delovne aktivnosti žensk pa je nizek tudi delež
žensk, ki so zaposlene za krajši delovni čas (npr. v Španiji, Italiji, Grčiji). Nadalje ugotavljata,
da so za krajši delovni čas pogosteje zaposlene ženske z nižjo stopnjo izobrazbe, medtem ko
so ženske z visoko stopnjo izobrazbe pretežno zaposlene za polni delovni čas. Avtorici
menita, da ima poleg izobrazbe pomemben vpliv na stopnjo in obliko zaposlenosti žensk, ki
naj bi imele v reproduktivnem obdobju večje težave z zaposlitvijo, tudi materinstvo (Černigoj
Sadar in sod., 2002, str. 405–408).
Zgodovinsko gledano so ženske imele večje težave z zaposlovanjem na trgu dela kot moški
(NEETs – Young people ..., 2012, str. 7). Neenakopravni položaj žensk v družbi izvira iz t. i.
naravne vloge ženske kot matere in skrbnice, zaradi katere so bile izključene iz javnega
življenja, denimo izobraževanja, politike in profesionalnih poklicev, posledično tudi iz
lastnine (Vidmar Horvat, 2004, str. 121). Z odpravo pravnih neenakosti skozi 20. stoletje so
ženskam formalno omogočili enake možnosti za udeležbo v javni in politični sferi, ki pa je
dejansko ostajala v domeni moških (Verginella, 2004, str. 11). Jones (2005, str. 47) razlaga
kompleksnost odnosa med državo in vlogo družine za pomen socialnega varstva, ki se po
državah Evropske unije razlikuje. Avtorica je v posebno skupino držav, za katere sta značilna
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izrazita skrbstvena vloga družine in močan vpliv Cerkve, vključila sredozemske države –
Španijo, Italijo, Portugalsko in Grčijo. Slovenijo je skupaj z Madžarsko vključila v skupino
držav, ki jih je zaznamoval proces tranzicije, vendar je tudi tukaj poudarila relativno močno
vlogo družine.
Vzroki za razlike med državami so kompleksni. V Sloveniji se razlika v brezposelnosti žensk
po starostni strukturi (15–24 let in 25–29 let) ujema z večjim deležem terciarnega
izobraževanja žensk, zaradi katerega v povprečju vstopajo na trg dela kasneje kot moški.
Menim, da je eden od razlogov visoke stopnje brezposelnosti žensk v Italiji njihova močnejša
tradicionalna družbena vloga, še posebej v južnem delu Italije, medtem ko je v Sloveniji manj
izrazita.
Slika 8: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let v državah Evropske unije
leta 2015.
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Slika 9: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let v državah Evropske unije
leta 2015.
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Vir podatkov: Youth unemployment rate by sex, age and country of birth, 2016.

4. 5. Spreminjanje brezposelnosti mladih
Na sliki 10, ki prikazuje gibanje brezposelnosti mladih v EU, Sloveniji in Italiji za obdobje od
leta 2004 do 2015, je videti naraščanje stopnje brezposelnosti mladih po letu 2008. Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje ugotavlja, da je visoka stopnja brezposelnosti mladih
pogosteje prisotna v državah, za katere so značilni segmentiran trg dela in težke gospodarske
razmere, medtem ko najnižje stopnje brezposelnosti mladih beležijo države, v katerih trg dela
ni močno segmentiran, zato se mladi lažje vključujejo nanj. Gre večinoma za države, v katerih
je prehod iz izobraževanja v zaposlitev urejen s sistemom vajeništva in pripravništva, kar
omogoča mladim pridobitev delovnih izkušenj in spoznavanje delodajalcev (Mladi in trg
dela, 2015, str. 31). Strukturo in organizacijo izobraževalnega sistema, povezave med šolami
in delodajalci ter institucionalizirane prehode iz šolanja v zaposlitev (prakse, pripravništvo,
štipendije in podobno) je Trbanc (2007, str. 55–57) opredelila kot institucionalne dejavnike, ki
vplivajo na hitrost prehoda mladih v zaposlitev. Ugotovila je, da se države, v katerih je
vpetost delodajalcev v sisteme izobraževanja in usposabljanja relativno velika, soočajo z
manjšo stopnjo brezposelnosti mladih. Stopnja vpetosti delodajalcev je v veliki meri odvisna
od spodbud in akcij politike zaposlovanja, ki predstavljajo pomemben mehanizem za
zaposlovanje in preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti mladih (Trbanc, 2007, str. 55–57).
Okun (1962, str. 98–104) je raziskoval povezavo med gospodarsko rastjo in stopnjo
brezposelnosti, pri tem pa ugotovil, da sta stopnja brezposelnosti in gospodarska rast
negativno povezani, kar pomeni, da se z višanjem gospodarske rasti zmanjšuje stopnja
brezposelnosti. T. i. Okunov zakon so na primeru stopnje brezposelnosti mladih proučevali
Banerji, Lin in Saksonovs (2015) ter potrdili večjo občutljivost mladih na gospodarska
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nihanja od preostalih starostnih skupin prebivalstva. Medtem ko je bila že pred gospodarsko
krizo stopnja brezposelnosti mladih v večini držav višja od stopnje brezposelnosti odraslih, so
se razmere po izbruhu krize drastično poslabšale (NEETs – Young people ..., 2012, str. 3).
Tudi Trbanc (2007, str. 51–55) ugotavlja, da gospodarska nihanja (predvsem stagnacije in
recesije) močneje zaznamujejo dinamiko zaposlovanja mladih, saj gre za populacijo, ki komaj
vstopa na trg dela, kjer so pogoji zaposlovanja vse pogosteje nestalni in nestabilni.
Statistični podatki o brezposelnosti mladih (15–29 let) v EU kažejo, da je stopnja njihove
brezposelnosti v letu 2015 dosegla 16,1 % (slika 11). Med državami, ki so krepko presegle
povprečje EU, je največjo stopnjo brezposelnih mladih (15–29 let) imela Grčija, in sicer
41,3 % (priloga 2). V skupino držav z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih so se takoj za
Grčijo uvrstile Španija (36,7 %), Hrvaška (30,1 %), Italija (29,9 %), Ciper (24,6 %) in
Portugalska (22,8 %). Iz podatkov je razvidno, da je bila država z najmanjšo stopnjo
brezposelnosti mladih (15–29 let) leta 2015 Nemčija, kjer je stopnja dosegla 6,5 %. Sledile so
ji Malta (8,5 %), Avstrija (8,6 %), Estonija (8,9 %), Češka (9 %) in Združeno kraljestvo
(10,7 %). Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) je v Sloveniji leta 2015 dosegla 16,2 %,
kar je za 0,1 odstotne točke več od povprečja EU, medtem ko je Italija to povprečje presegla
za 13,8 odstotne točke (Youth unemployment rate ..., 2016a).
Slika 10: Splošna stopnja brezposelnosti (od 15 do 74 let) v primerjavi s stopnjo
brezposelnosti mladih (od 15 do 29 let) v državah Evropske unije leta 2015 (v %).
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Slika 11: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 15 do 29 let v Evropski uniji, Sloveniji in
Italiji od leta 2004 do 2015 (v %).
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Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a.
Iz analize statističnih podatkov, ki prikazujejo gibanje stopnje brezposelnosti mladih
(15–29 let) v obdobju 2004–2015 (slika 11), sem ugotovila, da je stopnja brezposelnosti
mladih po izbruhu gospodarske krize leta 2008 narastla tako v EU kot v Sloveniji in Italiji. V
EU se je stopnja brezposelnosti mladih dvignila z 12 % leta 2008 na 18,9 % leta 2013, ko je
dosegla svoj maksimum, nakar se je postopoma začela zniževati in leta 2015 dosegla 16,1 %.
Posebnost stopnje brezposelnosti mladih v Sloveniji je, da se je vse do leta 2012 gibala pod
evropskim povprečjem, od leta 2013 pa ga presega. Tudi v Sloveniji je leta 2008 prišlo do
porasta stopnje brezposelnosti mladih, ta se je dvignila z 8,3 % leta 2008 na 19 % leta 2013,
ko je dosegla svoj maksimum, nato je začela padati in leta 2015 pristala na 16,2 %. V Italiji,
ki ima v primerjavi z EU in Slovenijo najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih, se je ta
povzpela s 15,3 % leta 2008 na 31,6 % leta 2014, ko je dosegla svoj maksimum, ter se v letu
2015 znižala na 29,9 % (Youth unemployment rate ..., 2016a). Procentualno gledano se je
stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) tako v Sloveniji kot v Italiji, v obdobju od 2008 do
2015 v primerjavi z EU povečala nadpovprečno – Italija in Slovenija sta zabeležili
95-odstotno povečanje stopnje brezposelnosti mladih (15–29 let), medtem ko se je ta na ravni
EU povečala za 34 %.
Kajzer (2011) razlaga, da se je naraščanje stopnje brezposelnosti mladih v večini držav EU
nadaljevalo tudi po letu 2010, kljub temu da je gospodarstvo že počasi pričelo okrevati. Med
letoma 2012 in 2013 je na ravni EU prišlo do ponovnega poslabšanja razmer na trgu dela
(Spremembe stanja in izzivi ..., 2014). Glavni razlog za takšno stanje je zamik v prilagajanju
trga dela novo nastalim gospodarskim razmeram z nižjo ravnijo aktivnosti, meni Kajzer
(2011). Demidova in sodelavci (2015) trdijo, da je časovni zamik pri učinku finančne recesije
na trg dela lahko daljši od 18 mesecev. Na osnovi podatkov, predstavljenih na sliki 11,
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sklepam, da so zamiki prilagajanja trga dela spremembam gospodarskih razmer v Sloveniji in
Italiji relativno skladni med seboj in s povprečjem EU.
Način in intenzivnost prilagajanja trga dela na krizo sta odvisna od inštitucij trga dela, kjer
potekajo reforme (Spremembe stanja in reforme ..., 2013). Kot najpogostejše inštrumente
inštitucij trga dela so navedli različne oblike fleksibilnosti s funkcijo varovanja zaposlitve,
ukrepe aktivne politike trga dela, zavarovanja za primer brezposelnosti in sisteme določanja
plač. Večina držav članic EU je ob znižanju gospodarske aktivnosti po izbruhu gospodarske
krize leta 2008 sprejela ukrepe, ki so blažili posledice krize na trgu dela. Poslabšanje stanja na
trgu dela in intenzivno povečanje brezposelnosti v letu 2010 sta zajela predvsem države, ki so
utrpele največje posledice zaradi gospodarske krize in so bile na državni ravni omejene pri
izvajanju ukrepov (npr. Grčija) oziroma so to države z zelo fleksibilnim trgom dela, ki
omogoča hitro prilagajanje novim pogojem (npr. Irska, baltske države). Večanje razlik v
stopnji brezposelnosti med članicami EU kaže na različne učinke krize v posameznih državah
in na različno odpornost ter odzivanje trga dela na zmanjšanje gospodarske aktivnosti
(Spremembe stanja in reforme ..., 2013).
Trbanc (2007, str. 51–55) je fleksibilnost trga dela definirala kot dejavnik, ki vpliva na prehod
mladih iz izobraževanja v zaposlitev. Vse pogostejše fleksibilne oblike zaposlitve po njenem
mnenju omogočajo hitrejše prehode mladih v zaposlitev, po drugi plati pa prinašajo določeno
stopnjo nestabilnosti. Ignjatović (2002, str. 46, 131) je razložil, da se fleksibilizacija trga dela
izraža na področju delitve delovnega časa (npr. s skrajšanim delovnim časom in pogodbami
za določen čas), v manjši togosti delovne zakonodaje, v večjem nihanju minimalnih plač ipd.,
kar zmanjšuje varnost na trgu delovne sile.
O'Higgins (2015) na primeru EU ugotavlja, da je bil upad zaposlovanja mladih zaradi
gospodarske recesije manjši v državah z nižjo stopnjo fleksibilnosti trga dela, kjer je stopnja
varnosti zaposlitve večja.

4. 6. Starostna struktura brezposelnih
V Evropski uniji se stopnje brezposelnosti po starostnih skupinah močno razlikujejo. Z
analizo stopnje brezposelnih mladih po starostni strukturi v državah EU leta 2015 sem
ugotovila, da je ta večja za mlade v starosti 15–24 let in manjša za mlade v starosti 25–29 let,
zato je tudi stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–29 let nižja v primerjavi z
brezposelnostjo mladih v starosti 15–24 let (priloga 2). V EU je leta 2015 stopnja
brezposelnosti mladih od 15 do 24 let znašala 20,4 %, medtem ko je bila stopnja
brezposelnosti mladih v starosti od 25 do 29 let 12,4 %. Največjo stopnjo brezposelnosti
mladih od 15 do 24 let sta imeli Grčija (49,8 %) in Španija (48,3 %), kjer je ta predstavljala
skoraj polovico aktivnih mladih v starosti 15–24 let. Najmanjšo razliko je imela ravno
Slovenija s 16,3 % stopnje brezposelnih mladih v starosti 15–24 let in 16,1 % stopnje
brezposelnosti mladih v starosti 25–29 let. V Italiji je bila razlika večja, za starostno skupino
15–24 let je stopnja brezposelnosti znašala 40,3 %, za starostno skupino 25–29 let pa
22,4 %. Medtem ko se Italija v letu 2015 uvršča med države z najvišjo stopnjo brezposelnosti
mladih, predvsem tistih v starosti od 15 do 24 let, je stopnja brezposelnosti mladih
15–24 let v Sloveniji pod evropskim povprečjem, po stopnji brezposelnosti mladih 25–29 let
pa ga tudi sama presega (Youth unemployment rate ..., 2016a).
Splošna stopnja brezposelnosti prebivalstva (v starosti 15–74 let) se je v EU med
letoma 2008 in 2015 zvišala za 2,4 odstotne točke (s 7 % na 9,4 %), v Sloveniji za
4,6 odstotne točke (s 4,4 % na 9 %), v Italiji za 5,2 odstotne točke (s 6,7 % na 11,9 %)
(Unemployment rates ..., 2016).
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Primerjanje stopnje brezposelnosti mladih s splošno stopnjo brezposelnosti nam omogoča
ugotoviti, v kolikšni meri je problematično vključevanje mladih na trg dela, zlasti iskalcev
prve zaposlitve (ILO school–to–work ..., 2009). V ta namen sem izračunala evropsko
razmerje med stopnjo brezposelnosti mladih (15–24 let) in splošno stopnjo brezposelnosti
(15–74 let) za leto 2015 in ugotovila, da znaša 2,2, medtem ko je razmerje med stopnjo
brezposelnosti mladih (od 15 do 29 let) in splošno stopnjo brezposelnosti nižje, in sicer znaša
1,7. Največjo razliko med stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) in splošno stopnjo
brezposelnosti je v državah EU leta 2015 imela Italija: razmerje med stopnjama je znašalo
2,5. Sledile so ji Romunija z razmerjem 2,1, nato pa Švedska in Združeno kraljestvo z
razmerjem 2. V Sloveniji se je razmerje med stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) in
splošno stopnjo brezposelnosti dvignilo rahlo nad povprečjem EU in znašalo 1,8. Na osnovi
preračunanih statističnih podatkov za Slovenijo in Italijo sklepam, da je vključevanje mladih
na trg dela bolj problematično v Italiji.
Namen primerjave stopnje brezposelnosti mladih in stopnje brezposelnosti odraslih je podati
oceno o razmerju med zaposlovanjem mladih v primerjavi s starejšimi iskalci zaposlitve, s
čimer lažje presodimo, ali je za določen trg dela značilno pomanjkanje povpraševanja po
delovni sili mladih (predvsem iskalcev prve zaposlitve) ali gre večinoma za menjave delovnih
mest in odpuščanja odraslih zaposlenih (ILO school–to–work ..., 2009). Z ugotavljanjem
neenakopravnosti položaja na trgu dela različnih skupin prebivalstva lahko sklepamo o
intenzivnosti segmentacije na trgu delovne sile, kamor Stanojević in sodelavci (2016)
uvrščajo mlade. V tem primeru je s strani Eurostata populacija mladih omejena na starost od
15 do 24 let, medtem ko so odrasli definirani kot starostna skupina od 25 do 74 let. Podatki za
EU, Slovenijo in Italijo kažejo, da je stopnja brezposelnosti odraslih konstantno nižja od
stopnje brezposelnosti mladih (slike 12, 13, 14). Iz analize podatkov, prikazanih na sliki 16,
ugotavljam, da se je razmerje stopnje brezposelnosti mladih (15–24 let) in odraslih (25–74 let)
od leta 2008 do 2015 v EU znižalo z 2,6 na 2,5, v Italiji zvišalo s 3,8 na 4, v Sloveniji pa
znižalo z 2,8 na 1,9 (priloga 4).
Ključna ugotovitev, o kateri sklepam na podlagi rezultatov, je, da je segmentacija trga dela
mladih v Italiji intenzivnejša kot v Sloveniji, s čimer so razmere mladih na trgu dela slabše v
Italiji v primerjavi s Slovenijo, vendar je ob tem treba opomniti na velike medregionalne
razlike znotraj severnega in južnega dela Italije. Stopnja brezposelnosti mladih je doživela
večji porast v primerjavi s stopnjo brezposelnosti odraslih v obdobju finančne krize in
recesije, kar potrjuje večjo dovzetnost in občutljivost mladih na gospodarska nihanja. Še
posebej skrb vzbujajoča je prihodnost mladih v Italiji, kjer se razmerje med stopnjo
brezposelnosti mladih in odraslih vse od leta 2004 konstantno nahaja relativno visoko nad
povprečjem EU, medtem ko se v Sloveniji zmanjšuje in je od leta 2007 večinoma pod
evropskim povprečjem (slika 15).
Ali je razlika med stopnjo brezposelnosti mladih (15–24 let) in odraslih (25–74 let) v
Evropski uniji, Sloveniji in Italiji za obdobje 2004–2015 statistično značilna, sem preverila z
uporabo neparametričnega Z testa dvojic – Wilcoxonovega testa pri stopnji značilnosti 0,05 za
vse tri primere posebej. Ničelna hipoteza trdi, da med stopnjo brezposelnosti mladih
(15–24 let) in odraslih (52–74 let) v Evropski uniji, Sloveniji in Italiji ni statistično značilnih
razlik, medtem ko alternativna hipoteza trdi, da obstajajo statistično značilne razlike. Iz
testnih rezultatov za Evropsko unijo (preglednica 2) ter posebej za Slovenijo (preglednica 3)
in Italijo (preglednica 4) ugotavljam, da je razlika med stopnjo brezposelnosti mladih in
odraslih statistično značilna, saj je vrednost signifikance (pri vseh treh primerih)
0,002 (
), kar je manj od 0,05 (
). Pri stopnji značilnosti 0,05 sem ničelno
hipotezo zavrnila in sprejela alternativno hipotezo. Na osnovi statističnih hipotez (ničelna in
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alternativna hipoteza) sklepam, da prva raziskovalna hipoteza diplomskega dela (H1) drži:
razlika med stopnjo brezposelnosti mladih (15–24 let) in odraslih (25–74 let) v Evropski uniji,
Sloveniji in Italiji v obdobju 2004–2015 je statistično značilna.
Popoln statistični izračun se nahaja v prilogi 7.
Preglednica 2: Stopnja brezposelnosti prebivalstva v starosti 15–24 let in 25–74 let v
Evropski uniji od 2004 do 2015 (v %), povprečje stopnje brezposelnosti za obdobje
2004–2015 (v %) in Z test dvojic (Wilcoxonov test).
Stopnja brezposelnosti prebivalstva (v %)
Leto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15–24 let 18,7 18,7 17,4 15,5 15,6 19,9 21,0 21,7 23,2 23,6 22,2 20,4
25–74 let
7,9
7,6
7,0
6,1
5,9
7,5
8,2
8,2
9,0
9,4
9,0
8,3
Povprečne vrednosti za obdobje 2004–2015
15–24 let
19,8 %
25–74 let
7,8 %
Z statistika
–3,061
p
0,002
Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a; Unemployment rates by sex ..., 2016.
Preglednica 3: Stopnja brezposelnosti prebivalstva v starosti 15–24 let in 25–74 let v
Sloveniji za obdobje 2004–2015 (v %), povprečje stopnje brezposelnosti za obdobje
2004–2015 (v %) in Z test dvojic (Wilcoxonov test).
Stopnja brezposelnosti prebivalstva (v %)
Leto
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15–24 let 14,0 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 21,6 20,2
25–74 let 5,1
5,4
5,1
4,2
3,7
5,1
6,5
7,5
7,9
9,2
9,0
Povprečne vrednosti za obdobje 2004–2015
15–24 let
15,6 %
25–74 let
6,4 %
Z statistika
–3,061
p
0,002

2015
16,3
8,4

Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a; Unemployment rates by sex ..., 2016.
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Preglednica 4: Stopnja brezposelnosti prebivalstva v starosti 15–24 let in 25–74 let v Italiji za
obdobje 2004–2015 (v %), povprečje stopnje brezposelnosti za obdobje 2004–2015 (v %) in Z
test dvojic (Wilcoxonov test).
Stopnja brezposelnosti prebivalstva (v %)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15–24 let 24,4 24,1 21,8 20,4 21,2 25,3 27,9 29,2 35,3 40,0 42,7
25–74 let
6,2
6,3
5,5
4,9
5,6
6,4
6,9
6,9
8,9 10,3 10,7
Povprečne vrednosti za obdobje 2004–2015
15–24 let
29,4 %
25–74 let
7,4 %
Z statistika
–3,059
p
0,002

2015
40,3
10,1

Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a; Unemployment rates by sex ..., 2016.
Slika 12: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let v primerjavi s stopnjo
brezposelnosti odraslih v starosti 25–74 let v Evropski uniji od leta 2004 do 2015.
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Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a; Unemployment rates ..., 2016.
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Slika 13: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let v primerjavi s stopnjo
brezposelnosti odraslih v starosti 25–74 let v Sloveniji od leta 2004 do 2015.
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Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a; Unemployment rates ..., 2016.
Slika 14: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti 15–24 let v primerjavi s stopnjo
brezposelnosti odraslih v starosti 25–74 let v Italiji od leta 2004 do 2015.
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Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a; Unemployment rates ..., 2016.
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Razmerje stopnje brezposelnosti
mladih (15-24 let) in odraslih (25-74 let)

Slika 15: Razmerje stopnje brezposelnosti mladih (15–24 let) in odraslih (25–74 let) v
Evropski uniji, Sloveniji in Italiji v obdobju od 2004 do 2015.
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Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a; Unemployment rates ..., 2016.

4. 7. Polarizacija regionalne brezposelnosti mladih
Regionalna porazdelitev brezposelnosti pokaže lokacijo zgostitvenih območij brezposelnosti.
Ta prikazujejo polarizacijo stopnje brezposelnosti mladih, na podlagi katere lahko (v povezavi
z gospodarskim razvojem in stabilnostjo trga dela) definiramo središčna in periferna območja.
Po Krugmanovi teoriji nove ekonomske geografije (1998) je polarizacija regionalne
brezposelnosti rezultat povpraševanja po delovni sili, ki je odvisna od aglomeracijskega
učinka gospodarskega povezovanja, s čimer se izpostavlja pomen vloge geografske
razporeditve gospodarskih in demografskih značilnosti (Overman in Puga, 2002). Med
regijami se vzpostavljajo prostorske interakcije, ki vplivajo na dinamiko regionalne
brezposelnosti, vendar se intenziteta povezovanja z večanjem razdalje med regijami
zmanjšuje, zato se zmanjšuje tudi medregionalno sovplivanje trgov dela, razlaga Niebuhr
(2003). Do podobnih zaključkov, ki opisujejo t. i. učinek sosednje lege, so prišli Cracolici,
Cuffaro in Nijkamp (2007; 2009) s trditvijo, da je stopnja brezposelnosti v posamezni regiji
bolj podobna stopnji brezposelnosti v sosednji regiji kot povprečni stopnji brezposelnosti. Z
večanjem stopnje prostorske odvisnosti med regionalnimi trgi dela v Evropi se po mnenju
Niebuhr (2003) stopnjuje proces zgoščanja nizke in visoke stopnje brezposelnosti. Na takšni
podlagi so se v Evropi oblikovala središčna območja, na katerih se zgoščajo regije z nizko
stopnjo brezposelnosti, in periferna območja, na katerih se zgoščajo regije z visoko stopnjo
brezposelnosti. Geografska lokacija vpliva na razvoj gospodarske aktivnosti in oblikovanje
trga dela, ki v središčnih regijah razvije boljše sposobnosti absorbcije delove sile v primerjavi
s trgom dela v perifernih regijah, v katerih zaradi kopičenja strukturnih problemov
(gospodarstvo, demografija itd.) prihaja do naraščanja števila brezposelnih.
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Iz statističnih podatkov, ki prikazujejo stopnjo brezposelnosti mladih (15–24 let) v EU na
ravni regij NUTS 2 v letu 2015, sem ugotovila, da je najmanjša stopnja brezposelnosti, in
sicer 6 % ali manj, zabeležena v nemških regijah Oberbayern (3,4 %), Freiburg (4,7 %),
Mittelfranken (5,2 %), Wesser-Ems (5,7 %), Karlsruhe (5,8 %), Türingen (6 %). Skoraj vse
nemške regije so imele stopnjo brezposelnosti mladih (15–24 let) 10 % ali manj, z izjemo
regij Berlin (15,2 %), Mecklenburg-Vorpommern (10,7 %) in Sachsen-Anhalt (13,1 %).
Države, v katerih je imela večina regij leta 2015 stopnjo brezposelnosti mladih
(15–24 let) pod evropskim povprečjem (20,4 %), so bile Belgija, Češka, Danska, Estonija,
Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Slovenija in
Združeno kraljestvo Velike Britanije. Najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih (15–24), ki je
presegala 40 %, so leta 2015 imele španske regije Ceuta (79,2 %), Melilla (72 %),
Kastilja-Manča (57,2 %), Andaluzija, Kanarski otoki (56,8 %), Extremadura (55,4 %),
Murcia (50,6 %), Valencija (48,3 %), Kastilja in León (48 %), Madrid (44,2 %), Galicija
(43,5 %), Katalonija (42,3 %), Asturija (41,9 %), La Rioja (40,6 %), Baskija (40,4 %); grške
regije Kreta (40,4 %), Atika (47,2 %), Zahodna Makedonija (49,7 %), Peloponez (50,5 %),
Osrednja Makedonija (51,9 %), Vzhodna Makedonija in Trakija (53,8 %),
Jonski otoki (54,6 %), Zahodna Grčija (54,6 %), Osrednja Grčija (55,4 %), Epir (58,6 %),
Tesalija (60,3 %); italijanske regije Lacij (42,6 %), Molize (42,7 %), Bazilikata (47,7 %),
Abruci (48,1 %), Apulija (51,3 %), Kampanija (52,7 %), Sicilija (55,9 %), Sardinija (56,4 %),
Kalabrija (65,1 %); dve francoski čezmorski regiji, Réunion (52,4 %) in
Guadeloupe (54,8 %); ter dve hrvaški regiji, Kontinentalna Hrvaška (42,2 %) in Jadranska
Hrvaška (44,7 %) (Youth unemployment rate..., 2016b). Iz statističnih podatkov ugotavljam,
da se regije z najslabšim stanjem po brezposelnosti mladih, kjer so ti leta 2015 predstavljali
več kot polovico aktivnih mladih (15–24 let), nahajajo v sredozemskem delu Evrope. Gre za
območja, ki jih lahko uvrstimo v t. i. periferne regije, odmaknjene od središča gospodarsko
razvitih, t. i. središčnih regij, kjer je stopnja brezposelnosti mladih relativno nizka. V
primerjalni kohezijski regiji Zahodna Slovenija je bila leta 2015 stopnja brezposelnosti mladih
(15–24 let) 15,5 %, kar je pod povprečjem EU (20,4 %), medtem ko je bila v sosednji
Furlaniji - Julijski krajini 28,7 %, kar je nad povprečjem EU (Youth unemployment
rate..., 2016b).
Stopnje brezposelnosti mladih v starosti od 15 do 24 let za EU na ravni regij NUTS 2 v letu
2015 so prikazane na sliki 16, iz katere lahko razberemo območja središčnih regij, tj. regij z
nizko stopnjo brezposelnosti. Gre za regije že omenjenih držav – Nemčije, Avstrije,
Madžarske, Češke, Estonije, Danske, Nizozemske, Belgije in Združenega kraljestva. Prav
tako so razvidna območja zgoščanja visoke stopnje brezposelnosti, ki so omejena na države
Sredozemlja in države z največjimi regionalnimi razlikami v stopnji brezposelnosti mladih
(15–24 let), med katerimi izstopa Italija.
Na osnovi analize podatkov ugotavljam, da imata Zahodna Slovenija in Furlanija - Julijska
krajina zmerno stopnjo brezposelnosti mladih, zaradi česar bi ju lahko uvrstili v kategorijo
prehodnih regiji med središčem in periferijo. Slovenijo sestavljata samo dve regiji na ravni
NUTS 2, zato je po številu regij neprimerljiva z Italijo, ki je na ravni NUTS 2 razdeljena na
enaindvajset regij. Italija se s svojo lego zajeda globoko v Sredozemlje, ki z vidika
brezposelnosti prebivalstva predstavlja pas evropskih perifernih regij. Italija v tem kontekstu
zaobjema tako severne središčne regije kot južne periferne. Primerjalna regija, dežela
Furlanija - Julijska krajina, s svojo severovzhodno lego predstavlja vzhodni rob
severnoitalijanskih središčnih regij in južni rob avstrijskih središčnih regij. Skupaj s
kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (in kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija) tvori prehodno
območje med t. i. središčnimi regijami (severna Italija, Avstrija, severovzhodna Madžarska)
in perifernimi regijami (južna Italija, Balkan).
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Razlike v razpršenosti splošne brezposelnosti po regijah v Evropski uniji variirajo. Mauro,
Prasad in Spilimbergo (1999, str. 5–9) ugotavljajo, da obstaja pozitivna korelacija med
regionalno razpršenostjo brezposelnosti in stopnjo brezposelnosti na nacionalni ravni. Podatki
kažejo, da je največje regionalne razlike v splošni stopnji brezposelnosti na ravni NUTS 3 leta
2013 imela Belgija (59,9 %), ki so ji sledile Romunija (58,5 %), Italija (47,1 %) in Nemčija
(46,4 %). Slovenija je imela relativno nizko razpršenost splošne stopnje brezposelnosti v
vrednosti 20,4 %. Najnižjo razpršenost so imele Danska (12,8 %), Irska (15 %), Nizozemska
(15,1 %), Švedska (15,2 %) in Grčija (18,2 %) (Dispersion of regional unemployment ...,
2016). Na podlagi navedenih statističnih podatkov ugotavljam, da v letu 2013 ni prišlo do
očitne pozitivne korelacije med nizko oziroma visoko razpršenostjo stopnje brezposelnosti in
višino stopnje brezposelnosti, saj je bila visoka razpršenost prisotna tudi v državah z nizko
stopnjo brezposelnosti (npr. Nemčiji), nizka razpršenost pa denimo v Grčiji, kjer je stopnja
brezposelnosti med najvišjimi v EU.
Stopnja razpršenosti brezposelnosti na regionalni ravni NUTS 3 je v Italiji zelo visoka (med
največjimi v EU), leta 2013 je znašala 47,1 %, v Sloveniji pa 20,4 %, kar pomeni, da so
regionalne razlike v stopnji brezposelnosti na ravni NUTS 3 večje v Italiji kot v Sloveniji. V
Italiji izstopajo razlike med severnimi in južnimi regijami, medtem ko se v Sloveniji razlike
med regijami stopnjujejo v smeri zahod–vzhod. Cracolici, Cuffaro in Nijkamp (2007; 2009)
so ugotovili, da se zgostitvena območja visoke oziroma nizke stopnje brezposelnosti v Italiji
ujemajo z aglomeracijo gospodarskih aktivnosti. Z drugimi besedami: ker je koncentracija
proizvodnih dejavnosti veliko večja v regijah severne Italije in manjša v regijah na jugu
države, je stopnja brezposelnosti v regijah južne Italije temu primerno višja, v regijah njenega
severnega dela pa nižja. Podatki o stopnji brezposelnosti različnih starostnih skupin za vse
slovenske in italijanske regije na ravni NUTS 3 v letu 2015 se nahajajo v prilogi 6.
Po podatkih za leto 2015 ugotavljam, da je stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) na ravni
NUTS 2 variirala od 53 % v Kalabriji (regiji južnega dela Italije) do 8,1 % v severni regiji
Avtonomna provinca Bolzano/Bozen, kar pomeni, da sta bili regiji v razmerju 1 : 6,5
(priloga 5). Razlika med regijama je bila za starostno skupino mladih 15–24 let nekoliko
manjša, in sicer je bila stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let) leta 2015 v Kalabriji 65,1 %,
kar pomeni, da je bila 5,5-krat višja od stopnje brezposelnosti mladih (15–24 let) v
Avtonomni provinci Bolzano/Bozen, kjer je znašala 11,9 %. Razlike na medregionalni ravni v
stopnji brezposelnosti so opazne tudi v Sloveniji, vendar so regionalne razlike med
kohezijskima regijama manjše, in sicer je Vzhodna Slovenija (18 %) imela v letu 2015
1,3-krat višjo stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) od Zahodne Slovenije (14,1 %), za
mlade v starosti 15–24 let je bila razlika med regijama nekoliko manjša, stopnja
brezposelnosti mladih (15–24 let) je bila v Zahodni Sloveniji 15,5 %, v Vzhodni Sloveniji pa
17 % (priloga 5).
Ugotavljam, da je Zahodna Slovenija po stopnji brezposelnosti mladih (15–29 let) bolj
podobna Vzhodni Sloveniji in nacionalni povprečni stopnji brezposelnosti mladih, od katere
je nižja za 2,1 odstotne točke, kot pa stopnji brezposelnosti mladih v sosednji
Furlaniji - Julijski krajini, od katere je nižja za 7,4 odstotne točke. Za Furlanijo - Julijsko
krajino velja, da je imela v letu 2015 za 8,4 odstotne točke nižjo stopnjo brezposelnosti
mladih (15–29 let) v primerjavi z nacionalno stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) v
Italiji (slika 17). Furlanija - Julijska krajina je bila po stopnji brezposelnosti mladih bolj
podobna svojim sosednjim regijam, in sicer je imela za 7,4 odstotne točke višjo stopnjo
brezposelnosti mladih od sosednje Zahodne Slovenije in za 3,1 odstotne točke višjo stopnjo
brezposelnosti od sosednje regije Benečije. Razlika med Zahodno Slovenijo in
Furlanijo - Julijsko krajino je bila leta 2015 še večja pri brezposelnosti mladih v starosti
od 15 do 24 let, ki je bila v Zahodni Sloveniji 15,5 %, kar je za 13,2-odstotni točki manj od
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stopnje brezposelnosti mladih (15–24 let) v Furlaniji - Julijski krajini, kjer je znašala 28,7 %
(priloga 5). Pri splošni stopnji brezposelnosti prebivalstva (15–74 let) je situacija nekoliko
drugačna. V tem primeru ugotavljam, da je bila Zahodna Slovenija leta 2015 s 7,5-odstotno
stopnjo brezposelnosti bolj podobna avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki je imela
8-odstotno stopnjo brezposelnosti, in ne Vzhodni Sloveniji z 10,3-odstotno brezposelnostjo
(priloga 5). Po splošni stopnji brezposelnosti je bila podobnost med regijama Zahodna
Slovenija in Furlanija - Julijska krajina večja od podobnosti z nacionalnim povprečjem.
Z uporabo teorije o t. i. učinku sosednje lege, po kateri je stopnja brezposelnosti v posamezni
pokrajini bolj podobna stopnji brezposelnosti sosednje pokrajine kot pa povprečni stopnji
brezposelnosti (Cracolici in sod., 2007; Cracolici in sod., 2009), sklepam, da je učinek
sosednje lege v Furlaniji - Julijski krajini in Zahodni Sloveniji uresničen na ravni splošne
stopnje brezposelnosti (15–74 let), ne pa na ravni stopnje brezposelnosti mladih
(15–24 let in 15–29 let).
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Slika 16: Stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let) v Evropski uniji na ravni NUTS 2 za leto
2015 (v %).

Vir podatkov: Unemployment rates by sex ..., 2016. Kartografija: Sandra Kraljić, 2016.
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5. Brezposelnost mladih v Furlaniji - Julijski krajini in kohezijski
regiji Zahodna Slovenija
Poglavje zajema analizo brezposelnosti mladih (15–29 let) v kohezijski regiji Zahodna
Slovenija in avtonomni pokrajini Furlaniji - Julijski krajini. V poglavju so poudarjene
medregionalne podobnosti in odstopanja v gibanju stopnje brezposelnosti mladih ter razlike v
njihovi starostni in spolni strukturi. Regiji sta z vidika stopnje brezposelnosti mladih
(15–29 let) ovrednoteni glede na nacionalno in evropsko stopnjo brezposelnosti mladih.
Iz grafičnega prikaza (slika 17) je razvidno, da je bila stopnja brezposelnosti mladih
(15–29 let) v obdobju 2004–2009 v obeh regijah relativno nizka (večinoma manj kot
10-odstotna) in pod evropskim povprečjem. Na osnovi statističnih podatkov ugotavljam, da je
od leta 2004 do 2006 stopnja brezposelnosti mladih v Zahodni Sloveniji presegala stopnjo v
Furlaniji - Julijski krajini (z izjemo leta 2004), od leta 2007 pa se je stopnja brezposelnosti
mladih v Furlaniji - Julijski krajini povečevala in presegla stopnjo v Zahodni Sloveniji. Po
teoretičnih izhodiščih Okunovega zakona (1962) o negativni korelaciji med gospodarsko
rastjo in stopnjo brezposelnosti sklepam, da sta finančna kriza in recesija pospešili naraščanje
stopnje brezposelnosti mladih v obeh regijah z rahlim izboljšanjem stanja v letu 2011, ko sta
se izenačili (12,4 %). Leto 2012 je prineslo izrazito poslabšanje brezposelnosti mladih v obeh
regijah: v Zahodni Sloveniji se je povečala za 3,7-odstotne točke (na 16,6 %), v
Furlaniji - Julijski krajini pa za 5,7-odstotne točke (na 18,1 %). Ekonomske analize razlagajo
poslabšanje situacije v letu 2012 na širšem območju EU v smislu klasičnega odloženega
prilagajanja trga dela na padec gospodarske aktivnosti (Kajzer, 2011; Spremembe stanja in
izzivi ..., 2014).
Z analizo stopnje brezposelnosti v izbranih regijah za obdobje od 2002 do 2015 sem
ugotovila, da se regiji med seboj razlikujeta po tem, da stopnja brezposelnosti mladih
(15–29 let) v Zahodni Sloveniji ni nikoli presegla evropskega povprečja. Stopnja
brezposelnosti mladih je v Zahodni Sloveniji naraščala do leta 2013, nakar je začela upadati in
leta 2015 dosegla 14,1 %. V Furlaniji - Julijski krajini pa je v letu 2013 presegla evropsko
povprečje in naraščala do leta 2014, ko je dosegla svoj maksimum (22,4 %), v letu 2015 pa je
njena vrednost znašala 21,5 %. Glede na EU je imela Zahodna Slovenija v letu 2015
podpovprečno, 14,1-odstotno stopnjo brezposelnosti mladih, Furlanija - Julijska krajina pa
nadpovprečno, 21,5-odstotno stopnjo brezposelnosti mladih. V obdobju od 2004 do 2015 je
bila razlika med regijama v letu 2015 največja. Stopnja brezposelnosti mladih se je od leta
2004 do 2014 v obeh regijah podvojila, v Furlaniji - Julijski krajini je narastla z 10,3 % na
22,4 %, v Zahodni Sloveniji pa z 8 % na 16 % (Youth unemployment rate ..., 2016b).
Kljub zaznavnemu znižanju stopnje brezposelnosti mladih v Furlaniji - Julijski krajini iz leta
2014 v leto 2015 opažam, da ta še zmeraj ohranja zelo visok nivo v primerjavi s preteklimi
leti. Nagel porast stopnje brezposelnosti mladih v Furlaniji - Julijski krajini je sledil
nacionalnemu gibanju stopnje brezposelnosti mladih Italije, kjer se je od leta 2011 do 2015
povišala za 11,1-odstotne točke. Kljub temu se je stopnja brezposelnosti mladih v
Furlaniji - Julijski krajini zadrževala pod državnim povprečjem, in sicer je leta 2014, ko sta
obe dosegli svoj maksimum, stopnja brezposelnosti mladih v Furlaniji - Julijski krajini merila
22,4 %, kar je za 9,2-odstotne točke nižje od državnega povprečja Italije, kjer je stopnja
merila 31,6 % (Youth unemployment rate ..., 2016b). Zahodna Slovenija ne dosega tako
visoke razlike v primerjavi s stopnjo brezposelnosti mladih na nacionalni ravni. Glavni razlog
tolikšnega odstopanja med regionalno in nacionalno ravnijo v primeru dežele
Furlanije - Julijske krajine in Italije so velike regionalne razlike v gospodarskem razvoju te
države, ki povzročajo izrazito diferenciacijo med severom in jugom. Povezavo med
gospodarsko aktivnostjo in stopnjo brezposelnosti v Italiji so proučevali Cracolici, Cuffaro in
Nijkamp (2007; 2009), ki so ugotovili, da se uspešnost gospodarstva odraža v povpraševanju
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po delovni sili, ter na ta način razložili polarizacijo brezposelnosti in velike regionalne razlike
v stopnji brezposelnosti v Italiji.
Razvojne razlike med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije niso tako izrazite, zato je
odstopanje v stopnji brezposelnosti mladih obravnavane regije in nacionalnega povprečja
manjše.
Slika 17: Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) v Zahodni Sloveniji in Furlaniji - Julijski
krajini v primerjavi z Evropsko unijo, Italijo in Slovenijo v obdobju 2002–2015 (v %).
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Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016b.

5. 1. Starostna struktura brezposelnih mladih
Banerji, Lin in Saksonovs (2015) so poudarili izrazito občutljivost mladih na cikličnost
gospodarstva, zaradi česar njihova stopnja brezposelnosti v času gospodarske krize narašča
intenzivneje od splošne stopnje brezposelnosti oziroma stopnje brezposelnosti odraslih.
Iz dosedanjih analiz statističnih podatkov v nalogi je razvidno, da je stopnja brezposelnosti
mladih v starosti 15–24 let v EU višja od stopnje brezposelnosti starejše skupine mladih
25–29 let. Z analizo brezposelnosti mladih po starostnih skupinah 15–24 let in
25–29 let v Furlaniji - Julijski krajini in Zahodni Sloveniji ugotavljam, da so razlike med
mladimi različnih starosti večje v Furlaniji - Julijski krajini in manjše v Zahodni Sloveniji. V
obdobju od leta 2004 do 2015 so najvišje vrednosti stopnje brezposelnosti mladih v starosti od
15 do 24 let izmerjene v Furlaniji - Julijski krajini z maksimumom leta 2012, ko je dosegla
29,7 % (slika 18). Stopnja brezposelnosti mladih v starostni skupini 25–29 let je bila v
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Furlaniji - Julijski krajini tega leta 11,1 %, kar pomeni, da je bilo razmerje v stopnji
brezposelnosti med starostnima skupinama 1 : 2,68, nižje od razmerja v letu 2011, ko je
znašalo 1 : 3,13 (Youth unemployment rate ..., 2016b). Stopnja brezposelnosti mladih v
starosti 25–29 je bila v Furlaniji - Julijski krajini od leta 2005 do 2013 v povprečju nižja od
stopnje brezposelnosti mladih iste starosti v Zahodni Sloveniji. Na tej osnovi sklepam, da
visoko stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) v Furlaniji - Julijski krajini dejansko
vzdržuje visoka stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 15 do 24 let, ki je naraščala tudi
po letu 2014, ko je upadala stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 25 do 29 let.
Razlike v stopnji brezposelnosti med mladimi v starosti od 15 do 24 let in od 25 do 29 let so
bile v obdobju od 2004 do 2015 v Zahodni Sloveniji manjše, vendar je stopnja brezposelnosti
mladih 15–24 let v povprečju še zmeraj dosegala višjo raven od stopnje brezposelnosti mladih
25–29 let. Stopnja brezposelnosti mladih 15–24 let je v Zahodni Sloveniji naraščala od leta
2007, ko je merila 7,6 %, in se pričela zniževati leta 2012, ko je dosegla maksimalno vrednost
19 %, ter se do leta 2015 znižala na 15,5 %. Stopnja brezposelnosti mladih od 25 do 29 let je
pričela naraščati leta 2008, ko je merila 5,1 %, maksimum pa je dosegla leta 2013, ko je
dosegla 18 % in presegla stopnjo brezposelnosti mladih 15–24 let ter se izenačila s stopnjo
brezposelnosti mladih (25–29 let) Furlanije - Julijske krajine (Youth unemployment
rate ..., 2016b).
Iz statističnih podatkov za leto 2015 sem razbrala, da je najnižjo stopnjo brezposelnosti imela
starostna skupina mladih 25–29 let v Zahodni Sloveniji, in sicer 13,1 %, tem je s 15,5 %
sledila stopnja brezposelnosti mladih 15–24 let Zahodne Slovenije. Mladi Furlanije - Julijske
krajine v starosti 25–29 let so dosegli 16,6% stopnjo brezposelnosti. Med vsemi primerjalnimi
skupinami mladih pa so najvišjo stopnjo brezposelnosti utrpeli mladi 15–24 let iz
Furlanije - Julijske krajine, in sicer 28,7 % (Youth unemployment rate ..., 2016b).
Ključna ugotovitev je, da so se pogoji mladih na trgu dela izraziteje poslabšali v
Furlaniji - Julijski krajini kot v Zahodni Sloveniji, še posebej za populacijo v starosti
15–24 let. V projektu Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja
(Bogatec, 2011), ki ga je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) iz Trsta, so na
podlagi primerjanja zaposlitvenih izkušenj anketiranih mladih podali ugotovitve, s katerimi
lahko pojasnimo razlike v stopnji brezposelnosti mladih med regijama. Ugotovili so, da se
mladi v Sloveniji kasneje zaposlijo in se bolj množično vpisujejo v terciarno izobraževanje, v
času katerega niso zaposleni, kvečjemu opravljajo študentska dela. Poleg tega navajajo, da se
v Sloveniji mladi soočajo s stabilnejšimi delovnimi pogodbami in položaji že ob prvi
zaposlitvi ter daljšimi zaposlitvenimi obdobji. Iz njihove razlage je mogoče razbrati, da je
skladnost izobraževalnega sistema in trga dela večja v Sloveniji. Mladi na italijanski strani
meje vstopajo na trg dela bolj zgodaj, njihovo delovno mesto je redkeje povezano z
izobrazbenim profilom, delovne pogodbe pa so pogosteje začasne in kratkotrajne, razlaga
Bogatec (2011). Sklepam, da sta fleksibilnost trga dela in zgodnejše vstopanje na trg dela v
Furlaniji - Julijski krajini domnevna (in ne edina) vzroka tako visoke stopnje brezposelnosti
mladih v starosti od 15 do 24 let. V Furlaniji - Julijski krajini so mladi v starosti 25–29 let
manj ranljivi glede fleksibilnosti trga dela, saj so – kot ugotavlja Bogatec (2011) – na trgu
dela načeloma dlje časa aktivni, zato domnevam, da imajo s tega vidika boljše pogoje
zaposlovanja od mladih iste starosti v Zahodni Sloveniji, ki zaradi podaljševanja
izobraževanja v tej starosti pogosteje prvič vstopajo na trg dela.
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Stopnja brezposelnosti (v %)

Slika 18: Gibanje stopnje brezposelnosti mladih po starosti 15–24 let in 25–29 let v
Furlaniji - Julijski krajini in Zahodni Sloveniji v obdobju 2004–2015.
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Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016b.

5. 2. Spolna struktura brezposelnih mladih
Zadnja gospodarska kriza je povzročila spremembe v spolni strukturi brezposelnih mladih.
Zvišanje brezposelnosti mladih moških v EU po letu 2008 je povezano z gospodarsko krizo,
ki je v začetni fazi močneje prizadela gospodarske dejavnosti s pretežno moško delovno silo,
kot sta avtomobilska industrija in gradbeništvo (Economic crisis in Europe ..., 2009).
Z analizo podatkov o spolni strukturi brezposelnih mladih (15–29 let) v Furlaniji - Julijski
krajini in Zahodni Sloveniji ugotavljam, da so najranljivejša skupina ženske iz
Furlanije - Julijske krajine (slika 19). Stopnja brezposelnosti žensk (15–29 let) v
Furlaniji - Julijski krajini narašča že od leta 2006, njena rast se ni ustavila niti v letu 2014, ko
so stopnje brezposelnosti ostalih primerjalnih skupin mladih že upadale. Od leta 2006 do 2015
je stopnja brezposelnosti žensk v Furlaniji - Julijski krajini narasla z 9 % na 27,2 % in
konstantno presega stopnjo brezposelnosti moških iste starosti. Razlika v stopnji
brezposelnosti mladih moških in žensk (15–29 let) se je med letoma 2012 in 2013 zmanjšala
predvsem zaradi intenzivnejšega porasta stopnje brezposelnosti mladih moških. Vendar se je
rast brezposelnosti mladih moških v letu 2013 umirila in po letu 2014 že pričela upadati,
medtem ko je stopnja brezposelnosti mladih žensk še zmeraj naraščala. V letu 2015 je
razmerje med stopnjo brezposelnosti mladih moških (17,1 %) in stopnjo brezposelnosti
mladih žensk (27,2 %) v Furlaniji - Julijski krajini znašalo 1 : 1,59 (Youth unemployment
rate ..., 2016b).
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Posledice finančne krize za gospodarske dejavnosti s prevladujočo moško delovno silo lahko
iz podatkov razberemo tudi v Zahodni Sloveniji. Z analizo statističnih podatkov (slika 19)
ugotavljam, da je stopnja brezposelnosti mladih moških (15–29 let) v letu 2008 prehitela
stopnjo brezposelnosti mladih žensk in jo presegala vse do leta 2011, ko se je stopnja
brezposelnosti mladih žensk ponovno povzpela nad stopnjo brezposelnosti mladih moških.
Stopnja brezposelnosti obojih je naraščala do leta 2013, nato pa pričela upadati. Leta 2015 je
stopnja brezposelnosti mladih žensk znašala 14,7 %, stopnja brezposelnosti mladih moških pa
13,6 % (Youth unemployment rate ..., 2016b). V proučevanem obdobju od leta 2004 do 2015
je razlika v stopnji brezposelnosti med spoloma v Zahodni Sloveniji manjša od razlike v
Furlaniji - Julijski krajini. Leta 2015 je bilo razmerje med stopnjo brezposelnosti mladih
moških in žensk v Zahodni Sloveniji 1 : 1,08.

Stopnja brezposelnosti (v %)

Slika 19: Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) glede na spol v Furlaniji - Julijski krajini
in Zahodni Sloveniji v obdobju 2004–2015 (v %).

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Furlanija - Julijska krajina: moški 15-29 let

Zahodna Slovenija: moški 15-29 let

Furlanija Julijska krajina: ženske 15-29 let

Zahodna Slovenija: ženske 15-29 let

Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016b.

40

6. Primerjava brezposelnosti mladih v Obalno-kraški statistični regiji
in Tržaški pokrajini
Namen poglavja je ugotoviti značilnosti brezposelnosti mladih v Obalno-kraški statistični
regiji in Tržaški pokrajini. Obalno-kraška statistična regija in Tržaška pokrajina sta obmejni
območji različnega demografskega in gospodarskega razvoja, zato je v poglavju stopnja
brezposelnosti mladih obrazložena tudi v povezavi z regionalnim BDP in indeksom staranja
prebivalstva ter razčlenjena po starostni in spolni strukturi brezposelnih. Demogeografski oris
primerjalnih regij opisuje izbrane značilnosti, ki so prispevale k različnemu razvoju
regionalnih trgov dela.
Pri obrazložitvi položaja mladih na trgu dela sta med regijama primerjani razmerji stopnje
brezposelnosti mladih in stopnje brezposelnosti odraslih. Regiji sta podatkovno in
kartografsko prikazani skupaj s preostalimi regijami NUTS 3 v sklopu matičnih regij na ravni
NUTS 2, avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine in kohezijske regije Zahodna
Slovenija, in sicer z namenom boljšega vpogleda v podobnosti in razlike gibanja stopnje
brezposelnosti.
Z Wilcoxonovim testom predznačenih rangov pri stopnji značilnosti 0,05 sem preverila: ali
obstajajo statistično značilne razlike v stopnji brezposelnosti mladih med regijama; ali
obstajajo medregionalne statistično značilne razlike po stopnji brezposelnosti starostnih
skupin 15–24 let, 25–34 let in 35–74 let; ali obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji
brezposelnosti mladih moških in mladih žensk v vsaki izmed regij; ali obstajajo
medregionalne statistično pomembne razlike po spolni strukturi brezposelnih mladih.
V poglavju so preverjene raziskovalne hipoteze H2, H3 in H4.

6. 1. Demogeografski oris Obalno-kraške statistične regije in Tržaške
pokrajine
Na razvoj obmejnih območij vplivajo geopolitične razmere, zgodovinska povezanost,
meddržavni, politični in ekonomski odnosi, mejna prepustnost in vzdrževanje čezmejnih vezi
s strani obmejnega prebivalstva (Bufon, 2004, str. 223). Obalno-kraška statistična regija in
Tržaška pokrajina obsegata 1256,5 km2 obsežno območje na skrajnem severovzhodnem delu
Jadranskega morja, ki seže najgloblje v Evropo. Današnje meje pokrajin so se oblikovale po
2. svetovni vojni. Tržaško ozemlje je bilo po prvi svetovni vojni priključeno Italiji, po drugi
svetovni vojni pa organizirano v t. i. Svobodno tržaško ozemlje, razdeljeno na cono A in
cono B. Območje Tržaške pokrajine je skoraj v celoti spadalo pod cono A, ki so jo upravljale
zavezniške sile, medtem ko je cona B pod upravo jugoslovanskih sil pokrivala zahodni del
Obalno-kraške regije. Na podlagi londonskega sporazuma je bila leta 1954 cona A priključena
Italiji, cona B pa Jugoslaviji. Zaprt obmejni pas, ki se je oblikoval po drugi svetovni vojni, je
vplival na ideološko, politično in gospodarsko drugačen razvoj regij. Italija je pripadala
zahodnemu kapitalističnemu sistemu in se razvijala po njegovem principu, medtem ko se je
Slovenija (takrat v sklopu Jugoslavje) razvijala v vzhodnem socialističnem duhu. Zaprtost
meje je zavrla gospodarski razvoj obeh regij. Meje med Italijo in Jugoslavijo so se proti
šestdesetim letom 20. stoletja vse bolj odpirale, kar je spodbudilo čezmejno interakcijo in
pospešen gospodarski razvoj obeh regij. Dokončno so bile meje potrjene leta 1975 z
osimskim sporazumom (Stranj, 1999, str. 268–277).
Intenzivnejša gospodarska izmenjava obmejnega območja je na obeh straneh meje pospešila
proces terciarizacije. »Medtem ko se je Trst po nekaj desetletjih zamiranja v italijanskem
strateško pomembnem, a gospodarsko mrtvem kotu pričel uveljavljati kot trgovsko mesto, je
Koper doživel nagel vzpon pristaniške dejavnosti in spremljajočih storitev, kar je močno
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spodbudilo rast mesta in širjenje njegovega vpliva daleč v zaledje« (Zupančič in sod., 2012,
str. 19–20). Z osamosvojitvijo leta 1991 je Slovenija prešla v obdobje gospodarske tranzicije,
ki je spodbudila mednarodno integracijo države, privatizacijo in prestrukturiranje
gospodarstva z zmanjševanjem deleža industrije in naraščanjem storitvenega sektorja
(Lorenčič, 2012). Slovenija je z osamosvojitvijo izgubila velik del trga, zaradi česar se je
zmanjšal izvoz, s tem pa povpraševanje po delovni sili. S prehodom iz socializma, v katerem
je veljala polna zaposlenost, v sistem tržnega gospodarstva je trg dela postajal fleksibilnejši
(Svetlik, 1992, str. 14). Tranziciji sledeča gospodarska kriza se je na trgu dela odrazila s
povečanjem brezposelnosti. Sočasno se je z osamosvojitvijo Slovenije pričelo novo razvojno
obdobje slovenske obale, saj je »[s]lovensko morje sedaj postalo edino slovensko okno v svet«
(Zupančič in sod., 2012, str. 23). To je privedlo do zgoščanja gospodarskih dejavnosti in
prebivalstva, kar je pospešilo razvoj Obalno-kraške regije.
Po evropski klasifikaciji teritorialnih enot je Slovenija razdeljena na dve kohezijski regiji, in
sicer na Vzhodno in Zahodno Slovenijo, ki predstavljata raven NUTS 2, ter na 12 statističnih
regij, ki predstavljajo raven NUTS 3. Statistične regije se med seboj razlikujejo po
geografskih, demografskih in ekonomskih značilnostih. Regije Zahodne Slovenije sodijo med
razvitejše, gosteje poseljene in pretežno storitveno naravnane, medtem ko so regije Vzhodne
Slovenije manj razvite, redkeje poseljene in z večjim deležem kmetijstva in industrije
(Podatki o trgu delovne sile, 2016). Obalno-kraška statistična regija se po površini uvršča med
najmanjše statistične regije v Sloveniji. S svojimi 1.044 km2 površine obsega približno 5 %
slovenskega ozemlja (Obalno-kraška regija, 2014). Leži na jugozahodnem delu Slovenije ob
Tržaškem zalivu, na jugu meji s Hrvaško, na zahodu z Italijo, na severu z Goriško statistično
regijo, na vzhodu pa s Primorsko-notranjsko statistično regijo. Skupaj z Osrednjeslovensko,
Gorenjsko in Goriško statistično regijo sestavlja kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, veliko
7.840 km2. Obalno-kraška statistična regija je edina slovenska regija, ki ima neposredni stik z
Jadranskim morjem, kar je močno zaznamovalo njen gospodarski, prostorski in zgodovinski
razvoj. Z vidika naravnogeografskih značilnosti daje regiji poseben pečat lega na območju,
kjer se stikata flišni in kraški svet.
Italija ima kompleksnejšo regionalno strukturo, in sicer je na ravni NUTS 1 razdeljena na pet
skupin regij, ki se na ravni NUTS 2 delijo na 21 dežel, na ravni NUTS 3 pa na 107 pokrajin.
Regije severnega dela Italije so gospodarsko razvitejše od regij južnega dela države. Tržaška
pokrajina obsega 212,5 km2 in je po površini najmanjša pokrajina v Italiji (La superficie dei
Comuni ..., 2013). Leži na skrajnem severovzhodnem delu Italije. Na južni in vzhodni strani
je omejena s Slovenijo, na severu z Goriško pokrajino (Italija), na zahodu pa z Jadranskim
morjem. Vzdolž obale se nahaja ozek flišni pas, medtem ko je preostalo območje večinoma
kraško (del kraške planote). Skupaj z Goriško, Videmsko in Pordenonsko pokrajino sestavlja
avtonomno deželo Furlanijo - Julijsko krajino, ki obsega 7.862,3 km2 (La superficie dei
Comuni ..., 2013).
Po statističnih podatkih je leta 2015 v Obalno-kraški statistični regiji živelo 112.773
prebivalcev, kar je 5,5 % celotne slovenske populacije, saj je v Sloveniji v tem obdobju živelo
2.062.874 prebivalcev, in 11,6 % populacije kohezijske regije Zahodne Slovenije, v kateri je
živelo 969.329 prebivalcev (Prebivalstvo po velikih in petletnih ..., 2016). Gostota poselitve v
Obalno-kraški statistični regiji je bila 108 preb./km2 in v primerjavi z gostoto poselitve v
Sloveniji (101,8 preb./km2) nadpovprečna. V razmerju do ostalih regij Zahodne Slovenije je
po gostoti poselitve na drugem mestu, in sicer takoj za najgosteje poseljeno
Osrednjeslovensko statistično regijo (229 preb./km2).
V Tržaški pokrajini je leta 2015 živelo 236.073 prebivalcev. Glede na površino pokrajine to
pomeni zelo visoko gostoto poseljenosti prebivalstva. Po preračunanih podatkih za leto 2015
je gostota poseljenosti v pokrajini znašala 1.111 preb./km2, s čimer je zasedla četrto mesto
med vsemi stodesetimi italijanskimi pokrajinami. Gostota poselitve je na deželni in državni
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ravni občutno manjša. Za deželo Furlanijo - Julijsko krajino znaša 156,07 preb./km2, za
celotno Italijo pa 201,26 preb./km2 (Popolazione residente ..., 2016; Friuli Venezia Giulia,
2016).
Družbenogeografske značilnosti Obalno-kraške statistične regije odražajo izrazito dvojnost
med obalnim delom in zaledjem: prebivalstvo in dejavnosti so koncentrirani v obalnem pasu
(t. i. litoralizacija), medtem ko je kraško zaledje redkeje poseljeno (Černe in sod., 2012).
Neenakomerna poselitev in litoralizacija sta značilni tudi za Tržaško pokrajino. Koncentracija
poselitve je večja v obalnem, urbaniziranem pasu, ki ga od manj poseljenega kraškega dela
pokrajine loči pas prometnic in infrastruktur (Stranj, 1999, str. 266–267).
Obalno-kraško regijo sestavlja osem občin: Občina Ankaran, Občina Divača, Občina
Hrpelje-Kozina, Občina Izola, Občina Komen, Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina
Sežana. Po površini in številu prebivalstva je največja Mestna občina Koper, kjer je leta 2015
na 303,2 km2 živelo 50.902 prebivalcev, kar pomeni, da je gostota njene poseljenosti
(168 preb./km2) višja od slovenskega povprečja (101,8 preb./km2). Največjo gostoto
poseljenosti v Obalno-kraški statistični regiji ima Občina Izola (555 preb./km2), sledi ji
Občina Ankaran, ki je z 8 km2 površinsko najmanjša občina v regiji, po gostoti poseljenosti pa
na drugem mestu (402 preb./km2), takoj za njo je Občina Piran (400 preb./km2). V primerjavi
z relativno visoko gostoto poselitve v občinah obalnega pasu je gostota poselitve v zalednih
občinah občutno manjša, saj se giba med 60,2 preb./km2 v Občini Sežana in 22,2 preb./km2 v
Občini Hrpelje-Kozina (Število prebivalcev ..., 2016).
Tržaško pokrajino sestavlja šest občin: Občina Devin-Nabrežina (it. Duino-Aurisina), Občina
Repentabor (it. Monrupino), Občina Milje (it. Muggia), Občina Dolina (it. San Dorligo della
Valle), Občina Zgonik (it. Sgonico) in Mestna občina Trst (it. Trieste), ki je po
površini (85,11 km2) in številu prebivalstva največja občina v pokrajini. Zavzema okrog 40 %
ozemlja, v njej pa je leta 2015 živelo okrog 205.413 prebivalcev, kar predstavlja 87 %
prebivalstva celotne Tržaške pokrajine. Visoka koncentracija prebivalstva v občini Trst je
poselitvena posebnost Tržaške pokrajine. Gostota poselitve je leta 2015 v občini Trst znašala
2.414 preb./km2 (Popolazione residente ..., 2016; Trieste, 2016).
Preglednica 5: Primerjava Obalno-kraške statistične regije in Tržaške pokrajine po izbranih
kazalcih velikosti (na dan 1. 1. 2015)
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Vir podatkov: La superficie dei Comuni ..., 2013; Obalno-kraška regija, 2014; Demographic
indicators, 2016; Število prebivalcev, statistične regije, 2016.
Demografska slika regij je odvisna predvsem od rodnosti prebivalstva, pričakovane
življenjske dobe ob rojstvu in migracijskih tokov (Vertot, 2009). Po letu 1995 pa do leta 2014
je v Obalno-kraški statistični regiji zabeležena rast števila prebivalstva. Pozitivni skupni
prirast prebivalstva je bil večinoma pozitiven, z izjemo let 1997, 1998 in 2014, ko je bil
negativen (Skupni prirast, 2016). Rast prebivalstva pa ni bila posledica pozitivnega naravnega
gibanja prebivalstva, temveč pozitivnega skupnega migracijskega salda. Kljub temu da je bil
skupni naravni prirast v Obalno-kraški statistični regiji od leta 2008 pozitiven, je pozitivni
naravni prirast med občinami (in sicer od leta 2007) imela zgolj Mestna občina Koper (Skupni
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prirast, 2016). Naraščanje števila prebivalstva v Obalno-kraški regiji ni bilo prostorsko
enakomerno porazdeljeno. Intenzivnejša koncentracija prebivalstva je zajela predvsem občine
v obalnem pasu, medtem ko so bile občine v kraškem zaledju deležne manjšega priseljevanja
in s tem manjšega skupnega prirasta prebivalstva (Černe in sod., 2012).
Demografska značilnost Tržaške pokrajine je upadanje števila prebivalstva. Rast števila
prebivalstva, ki je bila zabeležena iz leta 2014 v 2015, je bila posledica pozitivnega
migracijskega salda in ne naravnega prirasta, ki je po podatkih od 2002 do 2015 vztrajno
negativen. Podobni trendi so značilni za celotno Furlanijo - Julijsko krajino, kjer je stopnja
umrljivosti višja od stopnje rodnosti, posledično je naravni prirast negativen, k naraščanju
števila prebivalstva pa prispevajo migracije (Demographic indicators, 2016).
S problemom neugodne starostne strukture prebivalstva se sooča večina držav EU. Glede na
demografske napovedi je pričakovati nadaljnje staranje prebivalstva in zmanjševanje deleža
mladih tako v Tržaški pokrajini kot v Obalno-kraški statistični regiji. Iz analize statističnih
podatkov za obdobje 2012–2015, ki prikazujejo delež mladih delovno sposobnih prebivalcev
v starosti od 15 do 29 let (slika 20), je razviden relativno majhen delež glede na celotno
populacijo in opazen je trend zniževanja deleža mladega prebivalstva na ravni EU kakor tudi
na nacionalni ravni Slovenije in Italije. Po statističnih podatkih za leto 2015 je bil delež
mladih v obeh primerjanih državah pod povprečjem Evropske unije (17,48 %). Najmanjši
delež mladih je imela Italija (15,12 %), medtem ko je v Sloveniji med letoma 2012 in 2015
zabeleženo največje znižanje deleža mladih v celotni populaciji (s 17,74 % na 16,26 %).
Demografske spremembe so širom EU v znamenju upadanja števila prebivalstva in
stopnjevanja procesa staranja. Glavna razloga za tako stanje sta upadanje stopnje rodnosti v
zadnjih desetletjih pod vrednost, ki bi zagotavljala obnavljanje prebivalstva, in vse daljša
življenjska doba (Vertot, 2010). Iz slike 21 je razvidno, da je v obdobju med 2012 in 2015
delež delovno sposobnih mladih (15–29 let) v Obalno-kraški regiji višji od deleža v Tržaški
pokrajini. V Obalno-kraški regiji se delež delovno sposobnih mladih znižuje, in sicer se je v
referenčnem obdobju znižal s 16,32 % na 14,75 %, medtem ko je v Tržaški pokrajini delež
delovno sposobnih mladih narastel, in sicer z 12,15 % na 12,47 %.
V primerjavi z Evropsko unijo ima Italija zelo visok indeks staranja. Na lestvici Evropske
unije iz leta 2013 je na drugem mestu z indeksom staranja 151,4, medtem ko se Slovenija
nahaja na enajstem mestu z indeksom staranja 118,1. Indeks staranja je v deželi
Furlaniji - Julijski krajini (v primerjavi s preostalimi regijami na ravni NUTS 2) med
najvišjimi v Italiji. Leta 2014 je regija z indeksom staranja 196,1 zasedla drugo mesto, do leta
2015 pa se je ta povzpel na 199,8 (Indice di vecchiaia ..., 2016; Demographic indicators,
2016). Med pokrajinami v Furlaniji - Julijski krajini ima največji indeks staranja prav Tržaška
pokrajina: leta 2014 je znašal 248,9, leta 2015 pa že 250,8 (Demographic indicators, 2016).
Med občinami Tržaške pokrajine pa se z najvišjo povprečno starostjo prebivalstva (49,3 leta
2015) in največjim indeksom staranja, ki se je od leta 2014 do 2015 dvignil z 282 na 286,
sooča Občina Milje (Indici demografici ..., 2016). Za Tržaško pokrajino je torej značilno
intenzivno staranje prebivalstva. Povprečna starost v Tržaški pokrajini se je od leta 2002 do
2015 dvignila s 47,4 na 48,5 leta ter bila višja od državnega povprečja, ki je leta 2015 znašalo
44,4 leta, in od povprečne starosti v Furlaniji - Julijski krajini, ki je bila leta 2015 46,6. Delež
prebivalcev, starih 65 let in več, narašča, in sicer je bilo leta 2002 v pokrajini
25,5 % starega prebivalstva, leta 2015 pa je delež znašal že 28,4 % (Demographic indicators,
2016).
Indeks staranja je leta 2015 v Obalno-kraški regiji znašal 138,2 in presegel slovensko
povprečje (121,4). V vseh občinah Obalno-kraške regije je bil nad slovenskim povprečjem,
najvišjega pa so zabeležili v Občini Piran, in sicer 165,4. Zaradi naraščanja števila starejših,
kamor se uvršča prebivalstvo, staro 65 let in več, je povprečna starost prebivalstva v
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Obalno-kraški statistični regiji višja od nacionalne ravni povprečne starosti prebivalstva
(Prebivalstvo – izbrani kazalniki ..., 2016a; Prebivalstvo – izbrani kazalniki ..., 2016b).
Z demografskega vidika sta v primeru Obalno-kraške statistične regije in Tržaške pokrajine
izrazita predvsem nizka rodnost in staranje prebivalstva, ki mu sledi staranje delovne sile,
posledično pa zmanjševanje števila delovno sposobnega prebivalstva, kar naj bi teoretično
zmanjševalo brezposelnost mladih. Elhorst (2000) poudarja pomen obsega mladih na trgu
dela s trditvijo, da se regije, v katerih prevladuje mlado prebivalstvo, soočajo z višjo stopnjo
brezposelnosti kot regije, v katerih prihaja do staranja prebivalstva.
Slika 20: Delež mladih (od 15 do 29 let) v celotni populaciji Evropske unije, Slovenije in
Italije v obdobju 2012–2015.
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Vir podatkov: Ratio of young people in the total population ..., 2016.
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Slika 21: Delež mladih (od 15 do 29 let) v celotni populaciji Obalno-kraške statistične regije
in Tržaške pokrajine v obdobju 2012–2015.
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Vir podatkov: Popolazione residente ..., 2016; Prebivalstvo po velikih in petletnih ..., 2016.
Naravne danosti Obalno-kraške statistične regije so spodbudno vplivale na gospodarski
razvoj, predvsem na razvoj turizma, kmetijstva in prometa. Z vidika gospodarske strukture v
regiji prevladujejo storitvene dejavnosti, in sicer gostinstvo, turizem, trgovina, poslovne
storitve, promet, nepremičnine, pomembno vlogo pa zasedata tudi gradbeništvo in industrija.
Trgovina, gostinstvo in promet so v letu 2013 ustvarili več kot dve tretjini regionalne bruto
dodane vrednosti (Obalno-kraška regija, 2014). Leta 2011 je 14,17 % zaposlenih delalo v
trgovinski dejavnosti ter vzdrževanju in popravilu motornih vozil, 12,13 % zaposlenih je
delalo v predelovalni dejavnosti, 10,57 % zaposlenih na področju prometne dejavnosti in
skladiščenja, 10,36 % v gradbeništvu, 7,82 % v gostinstvu, 7,42 % v izobraževanju itd.
(Zaposleni po dejavnosti ..., 2016).
Tudi v Tržaški pokrajini je z vidika gospodarske strukture v ospredju terciarni sektor. Leta
2013 je v njem delalo 79,6 % vseh zaposlenih, na deželni ravni Furlanije - Julijske krajine
(64,7 %) in državni ravni Italije (69,1 %) je ta delež nekoliko nižji, še zmeraj pa dominira
(Quadro socio-economico ..., 2014, str. 18). Najbolj so razvite terciarne dejavnosti s področja
finančnega posredništva, prometa, turizma, gostinstva in trgovine (Bogatec, 2011, str. 12). V
primerjavi s stopnjo zaposlenih v sekundarnem sektorju na deželni in državni ravni je v
Tržaški pokrajini ta slabše zastopana. V Tržaški pokrajini je leta 2013 delež zaposlenih v
industriji dosegel 19,6 % (od tega 5,4 % gradbeništvo), medtem ko je v Furlaniji - Julijski
krajini delež industrije predstavljal 32,7 % (5,8 % gradbeništvo), na državni ravni pa 27,3 %
(7,1 % gradbeništvo) zaposlenih. Najmanjši delež v gospodarski strukturi zavzema primarni
sektor. V njem je leta 2013 delalo 0,8 % zaposlenih v Tržaški pokrajini, 2,6 % zaposlenih na
deželni ravni Furlanije - Julijske krajine in 3,6 % na državni ravni (Quadro socio-economico
..., 2014, str. 18).
Razporeditev zaposlenih po klasifikaciji dejavnosti nam pokaže, katera gospodarska področja
ustvarjajo (nova) delovna mesta. Informacijo je treba upoštevati pri oblikovanju politike
uravnoteženega razvoja trga dela in človeških virov (ILO school-to-work ..., 2009). V kolikor
prihaja do neskladja med izobrazbeno strukturo prebivalstva in zahtevami trga dela, se
stopnjuje problem brezposelnosti.
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Za gospodarski razvoj Obalno-kraške statistične regije in Tržaške pokrajine ima bistveno
funkcijo lega, na kateri sloni pomembna tranzitna vloga obeh regij. Preko njunega ozemlja
potekata dva koridorja vseevropskega prometnega omrežja, in sicer Baltsko-jadranski koridor
in Sredozemski koridor (Drugi tir, 2016). Glavne evropske poti so bile do 18. stoletja speljane
mimo Trsta, zato niso pomembno vplivale na funkcijo in razvoj Tržaške pokrajine in Obalnokraške regije, sčasoma pa sta tržaško in koprsko pristanišče pridobili pomembno vlogo v
evropskem merilu. Pospešen razvoj tržaškega pristanišča se je pričel z odprtjem Sueškega
prekopa leta 1869, ko je Trst postal pomembno mednarodno pristanišče Avstro-Ogrske, ki ga
je leta 1857 z Dunajem povezala izgradnja železniške proge (Stranj, 1999, str. 267). Koprsko
pristanišče je bilo v tem času slabo razvito. Pospešno se je začelo razvijati s koncem druge
svetovne vojne, ko je »Koper prenehal biti tržaško agrarno zaledje in je moral čez noč
prevzeti novo vlogo slovenskega jugozahodnega središča in glavnega pristanišča slovenske
republike« (Bufon, 2001, str. 204). Z razvojem pristanišč in procesom industrializacije se je
tako v Trstu kot v Kopru povečalo število prebivalcev, predvsem na račun priseljencev iz
neposrednega in širšega zaledja. Porast števila prebivalcev sovpada z razvojem pristanišča,
kar se je v Trstu pričelo na prehodu iz 19. v 20. stoletje, v Kopru pa sredi 20. stoletja (Bufon,
2001, str. 204). Po drugi svetovni vojni se je Trst »kljub poskusom industrijske paradigme
razvoja (spodbujanja razvoja železarne, tovarne ladijskih strojev in petrokemična industrija),
ki naj bi začasno in za silo prevzeli tudi pristaniške kapacitete, spreminjal v eno demografsko
najbolj nazadujočih evropskih mest« (Zupančič in sod., 2012, str. 19).
Za ugotavljanje ekonomske razvitosti regij se najpogosteje uporablja vrednost BDP. Iz
primerjave ravni BDP na prebivalca regije glede na delež v povprečju Evropske unije
sklepam, da je življenjska raven prebivalstva v Tržaški pokrajini nadpovprečna in višja od
ravni v Obalno-kraški regiji, ki je pod povprečjem Evropske unije (preglednica 6). Raven
BDP na prebivalca v Obalno-kraški statistični regiji je bila v obdobju 2008–2012 nad
slovenskim povprečjem, nato pa je nekoliko upadla. Med slovenskimi statističnimi regijami je
raven BDP na prebivalca presegala evropsko povprečje samo v Osrednjeslovenski regiji, in
sicer do leta 2010, nakar je padla pod povprečje. Osrednjeslovenska regija dviguje raven
življenjske ravni v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (ki presega slovensko povprečje),
takoj za njo pa se (glede na raven BDP na prebivalca) uvršča Obalno-kraška regija. Raven
BDP na prebivalca je v Sloveniji pod evropskim povprečjem (Gross domestic ..., 2014). Italija
je imela vse do leta 2013 (kljub velikim internim razlikam med razvitim severom in
nerazvitim jugom) v evropskem merilu nadpovprečno raven BDP na prebivalca. Raven BDP
na prebivalca je bila v Furlaniji - Julijski krajini v vseh letih nadpovprečna bodisi v razmerju
do EU bodisi v razmerju do Italije. V primerjavi s pokrajinami Furlanije - Julijske krajine in
Obalno-kraško statistično regijo je imela Tržaška pokrajina najvišjo raven BDP na prebivalca
(Gross domestic ..., 2014).
S spremljanjem dinamike BDP lahko predpostavimo dogajanja na trgu dela. Padanje BDP, ki
se odraža z zmanjšano gospodarsko aktivnostjo (npr. stečaji podjetij), povzroča slabšanje
stanja na trgu dela (Okun, 1962; Spremembe stanja in reforme ..., 2013) – zmanjša se
povpraševanje po delovni sili, prihaja do viška delovne sile in odpuščanja delavcev, kar
najintenzivneje občutijo ranljivejše skupine prebivalstva, med katere se uvrščajo mladi
(Banerji in sod., 2015). Glede na raven BDP na prebivalca je videti, da so se gospodarske
razmere v Zahodni Sloveniji pričele izboljševati leta 2014, medtem ko v Furlaniji - Julijski
krajini še ni bilo zaznati izboljšanja (preglednica 6).
Spremembe v BDP, ki so neposredno povezane s spremembami v gospodarski aktivnosti, se
odražajo tudi na trgu dela. Finančna kriza, ki je na evropskih tleh izbruhnila leta 2008, in njej
sledeča recesija sta vplivali na zmanjševanje rasti BDP in posledično na zmanjševanje obsega
povpraševanja po delovni sili, s tem pa na povečanje stopnje brezposelnosti (Spremembe
stanja in reforme ..., 2013). Pojavila se je ciklična brezposelnost, pri kateri so po trditvah
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Trbančeve (2007) še posebej ranljivi mladi. Sklepam, da se je v izbranih regijah uveljavil
Okunov zakon, po katerem sta brezposelnost in gospodarska rast v negativnem razmerju, in
sicer večja kot je gospodarska rast, manjša je brezposelnost, velja pa tudi obratno.
Preglednica 6: Raven BDP na prebivalca v letih 2008–2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

100

100

Slovenija

72

73

70

69

66

65

66

Zahodna Slovenija

88

88

84

83

79

78

79

Obalno-kraška statistična regija

77

78

76

73

67

64

64

Italija

106

108

106

104

101

99

97

Furlanija - Julijska krajina

113

114

113

112

107

105

102

Tržaška pokrajina

121

122

122

123

120

117

Evropska unija

n.p.

Vir: Gross domestic ..., 2014.
Slika 22: Gibanje BDP na prebivalca v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini v
primerjavi z Evropsko unijo med letoma 2008 in 2013 (v EUR/preb.).
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Obalno-kraška statistična regija

Vir podatkov: Gross domestic ..., 2014.
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Preglednica 7: Demografske značilnosti izbranega območja (zajem podatkov
z dne 1. 1. 2014)

Slovenija

Zahodna
Slovenija
NUTS 2

Obalnokraška
statistična
regija
NUTS 3

Italija

Furlanija Julijska
krajina
NUTS 2

Tržaška
pokrajina
NUTS 3

Površina
(km2)

20.237

8.061

1.044

302.072,84

7.862,3

212,5

Gostota
poselitve
(preb./km2)

101,7

121,8

108,1

201

156,08

1.111

Število
prebivalstva

2.061.085

981.430

112.848

60.782.668

1.229.363

235.700

Naravni prirast
na 1000 preb.

1,1

2,4

1,1

–1,6

–3,7

–6,7

Skupni selitveni
prirast na 1000
preb.

–0,2

0,6

–1,6

1,8

1,9

8,3

Skupni prirast
na 1000 preb.

0,9

3

–0,5

0,2

–1,08

1,6

Indeks staranja

119,6

114,1

136,8

154,1

196,1

248,9

Povprečna
starost
prebivalstva

42,3

41,8

43,5

44,2

46,4

48,4

Vir podatkov: Popolazione residente ..., 2016; Indicatori demografici, 2016; Število
prebivalcev, statistične regije, 2016; Prebivalstvo po velikih in petletnih ..., 2016; Skupni
prirast, 2016.
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6. 2. Starostna struktura prebivalstva in brezposelnost mladih
Starostna sestava prebivalstva je starejša v Tržaški pokrajini in mlajša v Obalno-kraški regiji,
za obe pa velja, da po povprečni starosti prebivalstva in indeksu staranja presegata državno
povprečje (preglednica 7). Večji delež mladih delovno sposobnih prebivalcev (15–29 let) je
imela v obdobju 2012–2015 Obalno-kraška regija, vendar se je delež iz leta v leto zniževal, v
referenčnem obdobju s 16,32 % na 14,75 % (slika 21). V Tržaški pokrajini je bil v istem
obdobju delež mladih delovno sposobnih prebivalcev (15–29 let) manjši, vendar se je njihov
delež v skupnem prebivalstvu zvišal z 12,15 % na 12,47 %. Po teoretičnih dognanjih (Elhorst,
2000; Trbanc, 2007) naj bi staranje družbe in posledično zmanjševanje kohort mladih
pripeljalo do zmanjševanja brezposelnosti mladih.
Iz razsevnega grafikona (slika 23) je v nasprotju z navedeno teorijo razvidna pozitivna
korelacijska povezava med indeksom staranja in stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) za
statistične regije Zahodne Slovenije (Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška)
in pokrajine Furlanije - Julijske krajine (Pordenone, Videmska pokrajina, Goriška pokrajina,
Tržaška pokrajina). Vendar je statistični vzorec premajhen, da bi bil uporaben za potrditev
dejanskega vpliva. Na osnovi njegovih značilnosti (visokega indeksa staranja in visokih
stopenj brezposelnosti mladih v italijanskih regijah) domnevam, da indeks staranja leta 2013
ni imel močnega vpliva na visoko stopnjo brezposelnosti mladih v izbranih regijah.
Slika 23: Povezava med indeksom staranja in stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) za
pokrajine Furlanije - Julijske krajine in statistične regije Zahodne Slovenije (raven NUTS 3) v
letu 2013.
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Vir podatkov: Demographic indicators, 2016; Prebivalstvo – izbrani kazalniki ..., 2016a;
Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ..., 2016.
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6. 3. Gibanje stopnje brezposelnosti mladih
Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški
pokrajini je obrazložena za obdobje od leta 2008 do 2015.
Ali med regijama obstajajo statistično značilne razlike v stopnji brezposelnosti mladih
(15–29 let) za obdobje 2008–2015, sem preverila z Wilcoxonovim testom predznačenih
rangov pri stopnji značilnosti 0,05.
Preglednica 8: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 15 do 29 let v Obalno-kraški
statistični regiji in Tržaški pokrajini v obdobju 2008–2015 (v %), povprečje stopnje
brezposelnosti v obdobju 2008–2015 (v %) in Z test dvojic (Wilcoxonov test).

Obalno-kraška regija
Tržaška pokrajina
Obalno-kraška regija
Tržaška pokrajina
Z statistika
p

Stopnja brezposelnosti mladih 15–29 let (v %)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6,9
10,3
11
13,7
18,5
21,1
17
7,0
9,1
11,2
13,4
13,8
26,1
22,4
Povprečne vrednosti za obdobje 2008–2015
14,3 %
16,4 %
–0,840
0,401

2015
15,9
28,1

Vir podatkov: Tasso di disoccupazione ..., 2016; Stopnja brezposelnosti po statističnih ...,
2016.
Povprečna vrednost stopnje brezposelnosti mladih (15–29 let) za obdobje 2008–2015 je v
Obalno-kraški statistični regiji znašala 14,3 %, v Tržaški pokrajini pa 16,4 %. Rezultati
Wilcoxonovega testa predznačenih rangov pri stopnji značilnosti 0,05 so pokazali, da za
povprečne vrednosti stopnje brezposelnosti mladih (15–29 let) za obdobje 2008–2015 med
Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško pokrajino ni statistično značilnih razlik, saj je
vrednost signifikance 0,401, kar je več od 0,05 (
).
Popolni statistični izračun se nahaja v prilogi 8.
Izid statističnega testa pa ne pomeni, da med regijama ne obstajajo nikakršne razlike. Z
analizo letnih statističnih podatkov ugotavljam, da je bilo gibanje stopnje brezposelnosti
mladih v regijah podobno vse od leta 2008 do 2011 (preglednica 9; slika 24). V tem obdobju
sta stopnji ohranjali nivo pod nacionalnim in evropskim povprečjem. Leta 2012 se je stopnja
brezposelnosti mladih v Obalno-kraški regiji povišala za 4,8 odstotne točke, s 13,7 % na 18,5
%, in presegla tako slovensko kot evropsko povprečje. Naraščanje stopnje brezposelnosti
mladih se je v Obalno-kraški regiji nadaljevalo še v letu 2013, ko je dosegla svoj maksimum
(21,1 %), nakar se je pričela zniževati in že v letu 2014 s 17 % pristala pod slovenskim in
evropskim povprečjem. Trend nižanja se je nadaljeval tudi v letu 2015, ko je padla na 15,9 %
(Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016). Tržaško pokrajino je intenzivnejše povišanje
stopnje brezposelnosti mladih prizadelo leto kasneje, torej leta 2013, ko je prišlo do skoraj
90-odstotnega povišanja vrednosti s 13,8 % na 26,1 %. Po letu 2013 je stopnja brezposelnosti
mladih v Tržaški pokrajini močno zanihala: leta 2014 se je znižala za 3,7 odstotne točke na
22,4 %, leta 2015 pa ponovno povišala, in sicer za 5,7 odstotne točke na 28,1 %, s čimer je v
referenčnem obdobju dosegla svojo maksimalno vrednost (Tasso di disoccupazione ..., 2016).
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Gibanje stopnje brezposelnosti mladih (15–29 let) na primeru Obalno-kraške statistične regije
in Tržaške pokrajine v obdobju 2008–2015 lahko razdelimo na obdobje večje usklajenosti od
leta 2008 do vključno 2011 in obdobje manjše usklajenosti od 2012 do 2015. V prvem
obdobju je po stopnji brezposelnosti mladih med regijama večja podobnost kot v odnosu z
državnim povprečjem oziroma v odnosu do preostalih regij v državi, zato sklepam o
prisotnosti učinka sosednje lege (preglednica 9; slika 24).
Niebuhr (2003) ugotavlja, da je v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja prostorska odvisnost
med regionalnimi trgi dela v Evropi pričela naraščati, kar pospešuje koncentracijo visoke
oziroma nizke stopnje brezposelnosti. Meni, da se učinki sprememb na trgu dela širijo tudi v
sosednje regije, še posebej z uvedbo proste čezmejne interakcije. Iz statističnih podatkov
ugotavljam, da je bil odziv trga dela na spremembe, ki jih je v primerjalnih regijah povzročila
gospodarska kriza, v prvih nekaj letih relativno dobro usklajen. Leta 2012 je zamaknjen odziv
trga dela na zmanjšano gospodarsko aktivnost, ki je povzročila zmanjšanje zaposlovanja in
večanje brezposelnosti, zamajal stopnjo brezposelnosti mladih v Obalno-kraški regiji, leto
kasneje pa v Tržaški pokrajini, kjer se nihanje ni umirilo vse do leta 2015. V letu 2015 je
najvišja vrednost stopnje brezposelnosti mladih (15–29 let) med statističnimi regijami
oziroma pokrajinami Zahodne Slovenije in Furlanije - Julijske krajine pripadala Tržaški
pokrajini (preglednica 9). Povprečno letno odstopanje v stopnji brezposelnosti mladih med
regijama je bilo v obdobju 2008–2011 0,5 odstotne točke, v obdobju 2012–2015 pa
6,8 odstotne točke. V tem, t. i. drugem obdobju je na osnovi letnih statističnih podatkov težko
govoriti o podobnosti med regijama in razbrati delovanje učinka sosednje lege, saj je razlika
med njima toliko narasla, da so se manjša odstopanja v stopnji brezposelnosti mladih
pojavljala v odnosu do preostalih regij znotraj nacionalnih meja. Zato zavračam drugo
raziskovalno hipotezo diplomskega dela (H2), ki pravi, da se je v Obalno-kraški statistični
regiji in Tržaški pokrajini na primeru stopnje brezposelnosti mladih uveljavil učinek sosednje
lege. Na podlagi analiz statističnih podatkov prav tako ugotavljam, da se regiji po stopnji
brezposelnosti mladih od leta 2012 med seboj vse bolj razlikujeta.
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Slika 24: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 15 do 29 let v Obalno-kraški statistični
regiji in Tržaški pokrajini (v primerjavi s Slovenijo, Italijo in Evropsko unijo) v obdobju
2008–2015 (v %).
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Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016.
Preglednica 9: Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) v statističnih regijah Zahodne
Slovenije in pokrajinah Furlanije - Julijske krajine v obdobju 2008–2015 (v %).
2008
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Videm
Gorica
Trst
Pordenone

M

6,5
7,2 M
7,6 M
6,9 M
7,1
16,0
7,0
12,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8,7
11,6 M
11,4 M
10,3 M
10,3
14,2
9,1
11,6

13,1
12,9 M
11,5 M
11,0 M
11,4
14,7
11,2
16,8

12,2
12,6 M
12,9 M
13,7 M
8,6
23,9
13,4
14,2

15,6
14,9 M
17,3 M
18,5 M
20,7
24,2
13,8
14,8

17,7
14,6 M
16,1 M
21,1 M
17,4
28,5
26,1
20,2

15,9
14,3 M
17,6 M
17,0 M
22,2
20,9
22,4
23,3

12,7
15,4 M
18,5 M
15,9 M
19,4
22,8
28,1
19,7

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Opomba: M – manj natančna ocena, previdna uporaba.
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6. 4. Gospodarski razvoj in stopnja brezposelnosti mladih
Zaradi součinkovanja različnih dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo brezposelnosti mladih, in
same odzivnosti trga dela, ki se med regijama razlikuje, je gibanje stopnje brezposelnosti
mladih težko poenostaviti skozi prizmo delovanja enega dejavnika.
Z vidika izbranega kazalca gospodarske uspešnosti (BDP) sta regiji v primerjavi z
nacionalnim povprečjem stabilni (preglednica 6).
V primerjavi z evropskim povprečjem je Tržaška pokrajina po BDP na prebivalca med letoma
2008 in 2013 dosegla nadpovprečne vrednosti, Obalno-kraška regija pa podpovprečne
(slika 22). BDP na prebivalca je v obdobju 2008–2013 v Evropski uniji narastel s 26.000
evrov na prebivalca na 27.500. V Tržaški pokrajini je bila vrednost BDP na prebivalca med
letoma 2008 in 2013 enaka, tj. 31.300 evrov na prebivalca, v Obalno-kraški regiji pa je v
referenčnem obdobju BDP na prebivalca padel z 20.100 na 17.100 evrov na prebivalca.
Po Okunovem zakonu (1962) velja, da povečanje BDP vpliva na znižanje stopnje
brezposelnosti. V tem kontekstu ugotavljam, da se je v Tržaški pokrajini ob zniževanju BDP
na prebivalca v letu 2011 stopnja brezposelnosti mladih pričela (naglo) višati. V primeru
Obalno-kraške regije se je stopnja brezposelnosti mladih pričela zniževati s stabilizacijo BDP
leta 2014. Podatki za raven BDP na prebivalca se nahajajo v preglednici 6.

6. 5. Stopnja brezposelnosti mladih in splošna stopnja brezposelnosti
S primerjanjem stopnje brezposelnosti mladih (15–29 let) in splošne stopnje brezposelnosti
(15–74 let) v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini ugotavljam, da je splošna
stopnja brezposelnosti v Tržaški pokrajini (od leta 2009) nižja od stopnje v Obalno-kraški
regiji (preglednica 10). Razlika med stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) in splošno
stopnjo brezposelnosti (15–74 let) je v Tržaški pokrajini zelo velika. Leta 2015 je stopnja
brezposelnosti mladih predstavljala 3,47-kratno vrednost splošne stopnje brezposelnosti. Če
primerjamo, za koliko odstotnih točk se je stopnja brezposelnosti mladih in splošna stopnja
brezposelnosti povečala od izbruha gospodarske krize leta 2008 do leta 2015, opazimo, da je
največja sprememba doletela mlade iz Tržaške pokrajine, in sicer za 21,1 odstotne točke
(s 7 % na 28,1 %), ki jim sledijo mladi iz Obalno-kraške regije s povečanjem stopnje
brezposelnosti za 9 odstotnih točk (s 6,9 % na 15,9 %). Splošna stopnja brezposelnosti se je v
obdobju 2008–2015 za skupno populacijo (15–74 let) povečala v manjši meri, in sicer za
3,7 odstotne točke (s 4,5 % na 8,1 %) v Tržaški pokrajini in za 5,5 odstotne točke (s 3,8 % na
9,3 %) v Obalno-kraški regiji (slika 25). Iz leta 2014 v leto 2015 se je splošna stopnja
brezposelnosti v Obalno-kraški regiji znižala za 3,5 odstotne točke (z 12,8 % na 9,3 %),
stopnja brezposelnosti mladih pa za 1,1 odstotne točke (s 17 % na 15,9 %), medtem ko sta
stopnji v Tržaški pokrajini še zmeraj naraščali, in sicer pri mladih za 5,6 odstotne točke
(z 22,4 % na 28,1 %), pri skupnem prebivalstvu pa za 1,6 odstotne točke (s 6,6 % na 8,1 %)
(Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ..., 2016). Na podlagi
analize podatkov sklepam, da so pogoji mladih na trgu dela v Tržaški pokrajini dejansko
slabši od pogojev mladih v Obalno-kraški regiji, kar potrjujejo višina in naraščanje stopnje
brezposelnosti mladih ter velike razlike med stopnjo brezposelnosti mladih in splošno stopnjo
brezposelnosti.
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Preglednica 10: Stopnja brezposelnosti po starostnih skupinah 15–29 let in 15–74 let v
Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini 2008–2015 (v %).

Obalnokraška
Tržaška
pokrajina

15–29 let
15–74 let
15–29 let
15–74 let

2008
6,9 M
3,8 M
7,0
4,5

2009
10,3 M
5,3 M
9,1
4,5

2010
11 M
6,5 M
11,2
4,5

2011 2012 2013
13,7 M 18,5 M 21,1 M
6,4 M
8,4
12,5
13,4
13,8
26,1
4,4
5,7
6,8

2014
17 M
12,8
22,4
6,6

2015
15,9 M
9,3
28,1
8,1

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Opomba: M – manj natančna ocena, previdna uporaba.
Slika 25: Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) v primerjavi s skupno stopnjo
brezposelnosti prebivalcev (15–74 let) v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini v
obdobju od 2008 do 2015 (v %).
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Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016.
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Iz karte, ki prikazuje razmerje med stopnjo brezposelnosti mladih in splošno stopnjo
brezposelnostni v statističnih regijah Zahodne Slovenije in pokrajinah Furlanije - Julijske
krajine leta 2015 (slika 26), ugotavljam, da je največja razlika med stopnjama v Tržaški
pokrajini, kjer je stopnja brezposelnosti mladih 3,45-krat višja od splošne stopnje
brezposelnosti. Razmerje med stopnjama brezposelnosti je najnižje v Obalno-kraški regiji in
znaša 1,71. Obalno-kraška regija je po razmerju med stopnjama primerljiva z
Osrednjeslovensko statistično regijo (1,73), razmerje med stopnjama v Tržaški pokrajini pa se
najbolj približa razmerju v pokrajini Pordenone (2,92). V povprečju je razmerje med splošno
stopnjo brezposelnosti in stopnjo brezposelnosti mladih višje v italijanskih pokrajinah in nižje
v slovenskih statističnih regijah. Na osnovi podatkov sklepam, da je na trgu dela v italijanskih
regijah prišlo do izrazitejšega upada povpraševanja po delovni sili mladih v primerjavi z
ostalimi starostnimi skupinami ter da so pogoji zaposlovanja mladih v teh regijah v povprečju
slabši v primerjavi s statističnimi regijami Zahodne Slovenije. Največja neenakost se je leta
2015 oblikovala med Tržaško pokrajino in Obalno-kraško regijo, kjer so razlike v pogojih
zaposlovanja na trgu dela med mladimi in preostalim prebivalstvom manjše, kar pomeni, da je
segmentacija mladih na trgu dela v Tržaški pokrajini večja kot v Obalno-kraški regiji.
Slika 26: Razmerje med stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) in splošno stopnjo
brezposelnosti (15–74 let) v Furlaniji - Julijski krajini in Zahodni Sloveniji na ravni
statističnih regij NUTS 3 za leto 2015.

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Kartografija: Sandra Kraljić, 2016.
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6. 6. Starostna struktura brezposelnih
Intenzivno naraščanje stopnje brezposelnosti mladih v Tržaški pokrajini se ujema z gibanjem
stopnje brezposelnosti mladih v Furlaniji - Julijski krajini, kjer so po starostni strukturi
najranljivejša skupina mladi v starosti 15–24 let (po spolu pa ženske). Stopnja brezposelnosti
teh dveh skupin mladih je v Furlaniji - Julijski krajini naraščala tudi po letu 2014, medtem ko
je stopnja brezposelnosti ostalih skupin mladih upadala. Z analizo starostne strukture
brezposelnih želim ugotoviti, ali obstajajo tolikšne interne razlike v brezposelnosti med
različnimi starostnimi skupinami mladih tudi v primeru Tržaške pokrajine. Z drugimi
besedami: ali tudi v primeru Tržaške pokrajine intenziteto rasti stopnje brezposelnosti mladih
po letu 2010 v veliki meri vzdržuje problematičen položaj starostne skupine mladih 15–24 let.
Poleg tega želim preveriti, ali med Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško pokrajino
obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji brezposelnosti po starostnih skupinah
prebivalstva 15–24 let, 25–34 let in 35–74 let od leta 2008 do 2015.
V preglednici 11 so prikazani podatki stopnje brezposelnosti različnih starostnih skupin
prebivalstva v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini za obdobje od leta 2008 do
2015. Za obe regiji velja, da je najvišja stopnja brezposelnosti prizadela starostno skupino
mladih od 15 do 24 let. Stopnja brezposelnosti mladih od 15 do 24 let je imela v Tržaški
pokrajini višje vrednosti, in sicer je od leta 2008 do 2012 narasla z 11,8 % na 29,3 %, ko je
dosegla svoj maksimum. Stopnja brezposelnosti mladih 15–24 let v Obalno-kraški regiji ne
dosega tako visokih vrednosti, saj se je v obdobju 2008–2012 povzpela z 10,5 % na 19,3 %, z
maksimumom leta 2013, ko je narasla na 22 % (Stopnja brezposelnosti po
statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ..., 2016).
S primerjanjem podatkov za populacijo v starosti od 25 do 34 let ugotavljam obratno
situacijo, in sicer da je njihova stopnja brezposelnosti vse od leta 2009 pa do 2014 dosegala
višje vrednosti v Obalno-kraški regiji. Podobno velja tudi za stopnjo brezposelnosti odraslih v
starosti 35–74 let, ki z letom 2009 ohranja nižji nivo v Tržaški pokrajini in višji v
Obalno-kraški regiji.
Na podlagi analize podatkov sklepam, da je položaj odraslih (35–74 let) na trgu dela v
Obalno-kraški regiji slabši. Stopnja brezposelnosti odraslih v Obalno-kraški regiji dosega
višje vrednosti in je bila deležna večjega povišanja med letoma 2008 in 2015
(preglednica 11; slika 27). Leta 2014 je stopnja brezposelnosti odraslih v Obalno-kraški regiji
znašala 10,9 %, v Tržaški pokrajini pa 4 %. V obeh regijah dosegajo najvišjo stopnjo
brezposelnosti mladi od 15 do 24 let, ki je višja v Tržaški pokrajini. Razlika med stopnjo
brezposelnosti starostne skupine 15–24 let in 25–34 let je večja v Tržaški pokrajini in manjša
v Obalno-kraški.
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Preglednica 11: Stopnja brezposelnosti po starostnih skupinah 15–24 let, 25–34 let in
35–74 let, v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini v obdobju 2008–2015 (v %).

Obalnokraška
Tržaška
pokrajina

15–24 let
25–34 let
35–74 let
15–24 let
25–34 let
35–74 let

2008
10,5M
4,4 M
2,5 M
11,8
8,4
3,1

2009
13,9 M
6,6 M
3,8 M
9,9
6,6
3,7

2010
13,5 M
6,2 M
5,6 M
18,1
4,2
3,6

2011
13,3 M
8,7 M
4,8 M
23,6
5,2
2,6

2012
19,3 M
12,3 M
6,1 M
29,3
7,9
3,7

2013
22,0 M
17,5 M
9,6 M
28,9
11,9
4,5

2014
N
18,4 M
10,9
20,7
14,5
4,0

2015
17,5 M
11,2 M
7,8 M
27,8
18,3
4,7

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Opomba: M – manj natančna ocena, previdna uporaba; N – za objavo premalo natančna
ocena.
Na sliki 28 je prikazana stopnja brezposelnosti za leto 2015 po starostnih skupinah 15–24 let,
25–34 let in 35–74 let. Iz podatkov ugotavljam, da sta stopnji brezposelnosti mladih 15–24 let
v Obalno-kraški regiji in Tržaški pokrajini bolj podobni sosednjim regijam znotraj
nacionalnih meja. Z naraščanjem starosti prebivalstva se razlike v stopnjah brezposelnosti
med regijama zmanjšujejo. Najmanjše razlike med pokrajinami Furlanije - Julijske krajine in
statističnimi regijami Zahodne Slovenije obstajajo med stopnjami brezposelnosti odraslih
(35–74 let), ta je bila v letu 2015 najvišja v Obalno-kraški regiji.
Iz slike 29, ki prikazuje spremembe stopnje brezposelnosti po starostni strukturi brezposelnih
v obdobju 2008–2015, je razvidno, s kakšno neenakomernostjo se je spreminjala stopnja
brezposelnosti po izbranih starostnih razredih. Na osnovi analize podatkov ugotavljam, da je
večje razlike v stopnji brezposelnosti po izbranih starostnih skupinah imela Tržaška pokrajina,
manjše pa Obalno-kraška regija. Stopnja brezposelnosti mladih 15–24 let se je v
Obalno-kraški regiji povečala za 7 odstotnih točk (z 10,5 % na 17,5 %), v Tržaški pokrajini pa
za 16 odstotnih točk (z 11,8 % na 27,8 %). Za starostni razred 25–34 let se je v Obalno-kraški
statistični regiji spremenila stopnja brezposelnosti za 6,8 odstotne točke (s 4,4 % na 11,2 %),
v Tržaški pokrajini pa za 9,9 odstotne točke (z 8,4 % na 18,3 %). Stopnja brezposelnosti
odraslih v starosti od 35 do 74 let je doživela najmanjšo spremembo, in sicer se je v
Obalno-kraški statistični regiji povečala za 5,3 odstotne točke (z 2,5 % na 7,8 %), v Tržaški
pokrajini pa za 1,6 odstotne točke (s 3,1 % na 4,7 %).
Na podlagi slike 30, ki prikazuje spremembo stopnje brezposelnosti po različnih starostnih
skupinah prebivalcev iz leta 2014 v leto 2015, ugotavljam povišanje stopnje brezposelnosti v
Tržaški pokrajini, ki se je za mlade v starosti 15–24 let dvignila za 7,5 odstotne točke
(z 20,7 % na 27,8 %), za starostno skupino 25–34 let je narastla za 3,79 odstotne točke
(s 14,5 % na 18,3 %), za starostno skupino odraslih 35–74 let pa za 0,7 odstotne točke
(s 4 % na 4,7 %). V Zahodni Sloveniji se je stopnja brezposelnosti v vseh starostnih
kategorijah zviševala samo v Gorenjski statistični regiji. V Obalno-kraški regiji se je stopnja
brezposelnosti znižala, in sicer za mlade 25–34 let za 7,2 odstotne točke (z 18,4 % na 11,2 %),
za odrasle pa za 3,1 odstotne točke (z 10,9 % na 7,8 %). Podatek za mlade v starosti 15–24 let
je za leto 2014 premalo natančen, da bi bil objavljen, zato spremembe nisem mogla izračunati,
vendar je iz podatkov v preglednici 11 videti, da se je tudi stopnja brezposelnosti te starostne
skupine zmanjševala, saj se je od leta 2013 do 2015 znižala za 4,5 odstotne točke (z 22 % na
17,5 %).
Za interpretacijo razlik v brezposelnosti mladih v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški
pokrajini se lahko navežemo na ugotovitve projekta o izobraževalnih in zaposlitvenih poteh
mladih iz čezmejnega območja, ki ga je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu.
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Ugotovili so, da se mladi v Sloveniji bolj množično vpisujejo v terciarno izobraževanje, v
času katerega niso zaposleni, zato se na trg dela vključujejo nekoliko kasneje od mladih na
italijanski strani meje, ter da se mladi na slovenski strani meje soočajo s stabilnejšimi
delovnimi pogodbami, kar z drugimi besedami pomeni, da je fleksibilnost trga dela v Italiji
večja, v Sloveniji pa manjša (Bogatec, 2011). Na osnovi ugotovitev Slovenskega
raziskovalnega inštituta v Trstu domnevam, da na višjo stopnjo brezposelnosti mladih v
starosti 15–24 let v Tržaški pokrajini in na enakomernejšo porazdelitev stopnje brezposelnosti
med starostnima skupinama 15–24 let in 25–34 let v Obalno-kraški statistični regiji vplivajo
razlike v sistemu izobraževanja in trgu dela, na primer: da v Obalno-kraški regiji prihaja do
izrazitejšega podaljševanja izobraževanja, zaradi česar večje število mladih vstopa na trg dela
kasneje kot v Tržaški pokrajini; da se mladi v Tržaški pokrajini z iskanjem prve zaposlitve in
fleksibilnejšim trgom dela srečajo prej kot mladi iz Obalno-kraške regije; da so mladi, starejši
od 25 let, v Tržaški pokrajini v povprečju dalj časa prisotni na trgu dela, kar izboljšuje njihove
kompetence in položaj na trgu dela, zaradi česar se v Tržaški pokrajini stopnja brezposelnosti
z naraščanjem starosti znižuje v večji meri kot v Obalno-kraški statistični regiji.
Ali med Obalno-kraško regijo in Tržaško pokrajino obstajajo statistično značilne razlike v
stopnji brezposelnosti starostnih skupin prebivalstva 15–24 let, 25–34 let in 35–74 let v
obdobju 2008–2015, sem preverila z Wilcoxonovim testom pri stopnji tveganja 0,05.
Preglednica 12: Povprečna vrednost stopnje brezposelnosti za obdobje 2008–2015 različnih
starostnih skupin v Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini ter rezultati
Wilcoxonovega testa predznačenih rangov.
Povprečna vrednost stopnje brezposelnosti 2008–2015 (v %) Z statistika
p
Obalno-kraška regija
15,7
15–24 let
–2,032
0,042
Tržaška pokrajina
21,3
Obalno-kraška regija
10,7
25–34 let
–0,507
0,612
Tržaška pokrajina
9,6
Obalno-kraška regija
6,4
35–74 let
–2,240
0,025
Tržaška pokrajina
3,7
Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016.
Wilcoxonov test predznačenih rangov je pokazal, da med Obalno-kraško statistično regijo in
Tržaško pokrajino obstajajo statistično značilne razlike za starostno kategorijo 15–24 let, saj
znaša vrednost signifikance 0,042, kar je manj od 0,05. Wilcoxonov test predznačenih rangov
dokazuje tudi obstoj statistično značilne razlike v stopnji brezposelnosti med regijama za
starostno kategorijo 35–74 let, kajti vrednost signifikance je 0,025, kar je manj od 0,05.
Rezultati testa so pokazali, da med regijama ni statistično značilnih razlik za stopnjo
brezposelnosti starostne skupine 25–34 let, saj je vrednost signifikance 0,612, kar presega
stopnjo tveganja 0,05.
Popolni statistični izračun se nahaja v prilogi 11.
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Ključna ugotovitev analize je, da se je v obdobju 2008–2015 razlika v starostni strukturi
brezposelnih med regijama povečala, in sicer za starostno skupino 15–24 let z 1,3 na 10,3
odstotne točke, za starostno skupino 25–34 let s 4,4 na 7,1 odstotne točke in za starostno
skupino 35–74 let z 0,3 na 3 odstotne točke. Na tej podlagi zavračam hipotezo številka 3.
Slika 27: Stopnja brezposelnosti po starostnih skupinah 15–24, 25–34 in 35–74 let v
Obalno-kraški statistični regiji in Tržaški pokrajini med letoma 2008 in 2015 (v %).

32 %
30 %
28 %
26 %
24 %
22 %
20 %
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Obalno-kraška regija: 15-24

Obalno-kraška regija: 25-34

Obalno-kraška regija: 35-74

Tržaška pokrajina: 15-24

Tržaška pokrajina: 25-34

Tržaška pokrajina: 35-74

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016.
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Slika 28: Stopnja brezposelnosti prebivalstva po starostnih skupinah 15–24 let, 25–34 let in
35–74 let v Furlaniji - Julijski krajini in Zahodni Sloveniji na ravni regij NUTS 3 leta 2015
(v %).

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Kartografija: Sandra Kraljić, 2016.
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Slika 29: Sprememba stopnje brezposelnosti prebivalstva po starostnih skupinah 15–24 let,
25–34 let in 35–74 let za Furlanijo - Julijsko krajino in Zahodno Slovenijo na ravni regij
NUTS 3 med letoma 2008 in 2015 (v odstotnih točkah).

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Kartografija: Sandra Kraljić, 2016.
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Slika 30: Sprememba stopnje brezposelnosti prebivalstva po starostnih skupinah 15–24 let,
25–34 let in 35–74 let za Furlanijo - Julijsko krajino in Zahodno Slovenijo na ravni regij
NUTS 3 med letoma 2014 in 2015 (v odstotnih točkah).

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Kartografija: Sandra Kraljić, 2016.

6. 7. Spolna struktura brezposelnih mladih
Na evropskem trgu dela je prisotna spolna segregacija zaposlovanja, s katero razlagamo
koncentracijo žensk in moških v različnih poklicnih dejavnostih (Černigoj Sadar in sod.,
2002, str. 409). Med državami Evropske unije ženske večinoma prevladujejo na delovnih
mestih, kot so »področje osebnih storitev, v uradniških poklicih, med prodajalkami in
strokovnjakinjami ter med tehniki. Moški pa prevladujejo med zaposlenimi v poklicih v
proizvodnji, v prevozu, med delavci za preprosta dela, v administrativnih poklicih (višji
uradniki), med menedžerji in v poklicih s področja kmetijstva« (Equal opportunities for men
and women in EU, 1996; cv: Černigoj Sadar in sod., 2002, str. 410). V začetnem obdobju
zadnje gospodarske krize, ki je nastopila leta 2008, je v splošnem prišlo do zvišanja
brezposelnosti moških, ker je kriza močneje prizadela dejavnosti, v katerih je prevladovala
moška delovna sila, npr. gradbeništvo, avtomobilsko industrijo in predelovalne dejavnosti
(Economic crisis in Europe ..., 2009; NEETs – Young people ..., 2012, str. 7–8; Mladi in trg
dela, 2015, str. 18).
Primerjava stopnje brezposelnosti mladih od 15 do 29 let po spolu med Obalno-kraško
statistično regijo in Tržaško pokrajino je v diplomskem delu zasnovana na ocenah anketnih
podatkov za Obalno-kraško statistično regijo. Ocene so pridobljene na osnovi ugotavljanja
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razlike med stopnjo brezposelnosti po anketi o delovni sili in stopnjo brezposelnosti po
registrskem viru na ravni kohezijske regije Zahodna Slovenija. Ocene temeljijo na
predpostavki, da je razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti in brezposelnosti po anketi
o delovni sili v Obalno-kraški statistični regiji enaka razliki v kohezijski regiji Zahodna
Slovenija.
V Zahodni Sloveniji je bila stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili za moške v starosti
od 15 do 29 let sledeča (preglednica 14):






leta 2011 je bila za 6,6 % nižja od stopnje registrirane brezposelnosti,
leta 2012 je bila za 18,7 % višja od stopnje registrirane brezposelnosti,
leta 2013 je bila za 9,3 % višja od stopnje registrirane brezposelnosti,
leta 2014 je bila za 16,7 % nižja od stopnje registrirane brezposelnosti,
leta 2015 pa za 12,8 % nižja od stopnje registrirane brezposelnosti.

Če drži predpostavka, da je v Obalno-kraški regiji prišlo do enakega odstopanja, je
domnevna ocena stopnje brezposelnosti po anketi o delovni sili za moške, stare 15–29 let, v
Obalno-kraški regiji sledeča:






leta 2011: 11,2 %,
leta 2012: 16,5 %,
leta 2013: 17,2 %,
leta 2014: 14,7 %,
leta 2015: 14,1 %.

Po enaki metodi so ocenjene vrednosti stopnje brezposelnosti žensk, starih od 15 do 29 let, v
Obalno-kraški statistični regiji (preglednica 15). V Zahodni Sloveniji je bila stopnja
brezposelnosti po anketi o delovni sili:






leta 2011 za 6 % nižja od registrirane stopnje brezposelnosti,
leta 2012 za 12,2 % višja od registrirane stopnje brezposelnosti,
leta 2013 za 3,3 % višja od registrirane stopnje brezposelnosti,
leta 2014 za 25,4 % nižja od registrirane stopnje brezposelnosti,
leta 2015 pa za 34,4 % nižja od registrirane stopnje brezposelnosti.

Če drži predpostavka, da je v Obalno-kraški regiji prišlo do enakega odstopanja, je domnevna
ocena stopnje brezposelnosti po anketi o delovni sili za ženske, stare 15–29 let, sledeča:






leta 2011: 13,5 %,
leta 2012: 18 %,
leta 2013 18,4 %,
leta 2014 16,8 %,
leta 2015 pa 15,3 %.
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Preglednica 13: Stopnja brezposelnosti moških v starosti od 15 do 29 let po registrskem viru
in anketi o delovni sili za območje Zahodne Slovenije in Obalno-kraške regije v obdobju
2011–2015 (v %).

Zahodna
Slovenija

Obalnokraška

Stopnja brezposelnosti po registru
(v %)
Stopnja brezposelnosti po anketi o
delovni sili (v %)
Stopnja brezposelnosti po registru
(v %)
Domnevna ocena stopnje brezposelnosti
po anketi o delovni sili (v %)

2011

2012

2013

2014

2015

12,2

12,9

15,1

18,0

15,6

11,4

15,3

16,5

15,0

13,6

12,0

13,9

15,8

17,6

16,1

11,2

16,5

17,2

14,7

14,1

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016.
Preglednica 14: Stopnja brezposelnosti žensk v starosti od 15 do 29 let po registrskem viru
in anketi o delovni sili za območje Zahodne Slovenije in Obalno-kraške regije v obdobju
2011–2015 (v %).

Zahodna
Slovenija

Obalnokraška

Stopnja brezposelnosti po registru
(v %)
Stopnja brezposelnosti po anketi o
delovni sili (v %)
Stopnja brezposelnosti po registru
(v %)
Domnevna ocena stopnje brezposelnosti
po anketi o delovni sili (v %)

2011

2012

2013

2014

2015

14,5

15,2

17,9

23,2

22,4

13,6

17,1

18,5

17,3

14,7

14,4

16,1

17,8

22,5

23,3

13,5

18,0

18,4

16,8

15,3

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016.
Iz podatkov, ki prikazujejo stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) po spolu za obdobje
2011–2015 v Tržaški pokrajini in domnevni oceni stopnje brezposelnosti mladih po spolu v
Obalno-kraški regiji, je opaziti enakomernejše gibanje oziroma manjše razlike med spoloma v
Obalno-kraški regiji in večja odstopanja v Tržaški regiji.
Podatki kažejo, da se je stopnja brezposelnosti žensk v Tržaški pokrajini od leta 2011 do 2014
zadrževala pod stopnjo brezposelnosti moških, nakar je leta 2015 izrazito narastla z 21,38 %
(leta 2014) na 37,94 %, medtem ko se je stopnja brezposelnosti moških znižala (s 23,21 % na
19,11 %) (preglednica 15; slika 31). V Obalno-kraški regiji je po domnevni oceni stopnja
brezposelnosti žensk v obdobju 2011–2015 konstantno višja od stopnje brezposelnosti
moških. Stopnja brezposelnosti se za obe spolni kategoriji po letu 2013, ko je dosegla svoj
maksimum, znižuje. Enako velja za stopnjo brezposelnosti moških v Tržaški pokrajini.
Stopnja brezposelnosti žensk iz Tržaške pokrajine je torej edina, ki po letu 2013 še ni umirila
rasti. Po statističnih podatkih za spolno strukturo brezposelnih mladih je videti, da se stopnja
brezposelnosti mladih moških v Tržaški pokrajini po letu 2013 znižuje, zato sklepam, da na
naraščanje stopnje brezposelnosti mladih (15–29 let) v Tržaški pokrajini v zadnjih dveh letih
vpliva intenzivna rast stopnje brezposelnosti žensk.
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Preglednica 15: Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) glede na spol v Obalno-kraški
statistični regiji in Tržaški pokrajini v letih 2011–2015 (v %), povprečna vrednost stopnje
brezposelnosti (v %) in rezultati Wilcoxonovega testa.
* Obalno-kraška statistična regija
Stopnja brezposelnosti (v %)
Moški 15–29 let
Ženske 15–29 let
2011
11,18
13,50
2012
16,48
18,04
2013
17,22
18,38
2014
14,69
16,80
2015
14,08
15,28
Povprečna vrednost stopnje brezposelnosti za
obdobje 2011–2015
Moški 15–29 let
14,7 %
Ženske 15–29 let
16,4 %
Z statistika
–2,023
p
0,043

Tržaška pokrajina
Stopnja brezposelnosti (v %)
Moški 15–29 let
Ženske 15–29 let
13,46
13,23
15,25
12,03
28,55
23,03
23,21
21,38
19,11
37,94
Povprečna vrednost stopnje
brezposelnosti za obdobje 2011–2015
19,9 %
21,5 %
0,574
0,500

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Opomba: * – domnevna ocena stopnje brezposelnosti.
Iz povprečne vrednosti stopnje brezposelnosti mladih za obdobje 2011–2015 ugotavljam, da
je bila stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) v Obalno-kraški regiji višja za žensko in
nižja za moško populacijo (preglednica 15). Rezultati Wilcoxonovega testa pri stopnji
značilnosti 0,05 so pokazali, da je vrednost signifikance 0,043, kar je manj od 0,05
(
), kar pomeni, da v Obalno-kraški regiji obstajajo statistično
značilne razlike med stopnjo brezposelnosti moških in žensk. Iz povprečnih vrednosti stopnje
brezposelnosti mladih (15–29 let) po spolu za obdobje 2011–2015 v Tržaški pokrajini je prav
tako videti, da je ta višja za ženske (21,5 %) in nižja za moške (19,9 %), vendar je
Wilcoxonov test pokazal, da v Tržaški pokrajini za izbrano obdobje ni statistično značilnih
razlik glede na spol, saj je vrednost signifikance 0,500, kar je več od 0,05
(
).
Rezultati testa niso pokazali statistično značilnih razlik med stopnjo brezposelnosti moških in
žensk v Tržaški pokrajini, zato ne morem trditi, da je statistično značilna razlika v stopnji
brezposelnosti po spolu prisotna v obeh regijah.
Popolni statistični izračun se nahaja v prilogi 9.
Ali obstaja statistično pomembna razlika med Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško
pokrajino glede na stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let) po spolu v obdobju 2011–2015,
sem preverila z Wilcoxonovim testom pri 5% stopnji tveganja. Rezultati testa
(preglednica 16) so pokazali, da po stopnji brezposelnosti moških (15–29 let) v obdobju
2011–2015 med Tržaško pokrajino in Obalno-kraško regijo ni statistično pomembnih razlik,
saj je vrednost signifikance večja od 0,05 in znaša 0,080 (
). Po stopnji
brezposelnosti žensk (15–29) v obdobju 2011–2015 med regijama prav tako ni statistično
pomembnih razlik, saj je vrednost signifikance 0,500, kar je več od 0,05
(
).
Popolni statistični izračun se nahaja v prilogi 10.
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Preglednica 16: Povprečna vrednost stopnje brezposelnosti po spolu za obdobje 2011–2015
(v %) v Obalno-kraški regiji in Tržaški pokrajini ter rezultati Wilcoxonovega testa.

Tržaška pokrajina
Obalno-kraška regija
Z statistika
p

Moški (15–29 let)

Ženske (15–29 let)

19,9 %
14,7 %
–1,753
0,080

21,5 %
16,4 %
–0,674
0,500

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016.
Kljub temu da Wilcoxonov test ni pokazal statistično značilnih razlik v stopnji brezposelnosti
mladih po spolu med regijama, je iz letnih podatkov za obdobje 2011–2015 videti povečanje
razlik (preglednica 15). Domnevna medregionalna razlika se je po stopnji brezposelnosti
mladih moških v obdobju 2011–2015 povečala z 2,28 odstotne točke na 5,03, po stopnji
brezposelnosti žensk pa z 0,27 odstotne točke na 22,66. Na osnovi teh ugotovitev zavračam
hipotezo številka 4, ki pravi, da se med Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško pokrajino
v obdobju 2011–2015 zmanjšujejo razlike po spolni strukturi brezposelnih mladih.
Slika 31: Stopnja brezposelnosti mladih (15–29 let) glede na spol v Obalno-kraški statistični
regiji in Tržaški pokrajini med letoma 2011 in 2015 (v %).
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Obalno-kraška regija: moški 15-29 let *

Tržaška pokrajina: moški 15-29 let

Obalno-kraška regija: ženske 15-29 let *

Tržaška pokrajina: ženske 15-29 let

Vir podatkov: Stopnja brezposelnosti po statističnih ..., 2016; Tasso di disoccupazione ...,
2016. Opomba: * – domnevna ocena stopnje brezposelnosti.
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7. Politika zaposlovanja in predlogi za izboljšanje položaja mladih na
trgu dela
Preden se zaposlitvena kriza mladih prelevi iz prehodne posledice gospodarske krize v
strukturno značilnost držav, je treba vpeljati spremembe v politiko trga dela in zaposlovanja
(The youth employment crisis ..., 2012).
Pravna podlaga za delovanje Evropske unije na področju mladih sta 165. in 166. člen
Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zaposlovanje je v Maastrichtski pogodbi omenjeno v
2. členu, pogodbo pa je leta 1997 nadgradila Amsterdamska pogodba, v kateri je zaposlovanje
prvič definirano kot skupna naloga Evrope (Lukić, 2008).
Področje zaposlovanja je v državah Evropske unije urejeno z Evropsko strategijo
zaposlovanja in je del programa Evropa 2020, desetletne strategije EU za gospodarsko rast in
delovna mesta (Youth Employment, 2016). Strategijo Evropa 2020, ki je nadomestila
predhodno Lizbonsko strategijo iz leta 2000, je Evropska komisija sprejela leta 2010. Cilji in
prioritete strategije se oblikujejo na ravni Evropske unije, naloga vlad držav članic pa je
koordiniranje delovanja v smeri spodbujanja zaposlovanja. Glavni cilji programa Evropa 2020
za področje trga dela so (Smernice za izvajanje ukrepov ..., 2011, str. 4–5):
1. »zagotoviti 75–odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in
64. letom, tudi z večjo udeležbo mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter z
boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev;
2. izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem deleža
prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo (število osipnikov pod 10
odstotkov in vsaj 40 odstotkov mladih z zaključenim terciarnim izobraževanjem);
3. spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine (do leta 2020 20
milijonov manj revnih ljudi)«.
V odvisnosti od izhodiščnih vrednosti, stopnje negativnih učinkov krize, demografskih
trendov itd. se ciljne vrednosti strategije po državah članicah lahko razlikujejo od povprečja
Evropske unije.
Slovenija si je zastavila cilj doseči 75–odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v
starosti med 20 in 64 let do leta 2020 (Nacionalni reformni program, 2014, str. 24). Cilj leta
2015 še ni bil dosežen, saj je bila stopnja zaposlenosti prebivalstva v starosti med 20 in 64 let
69,1 %, kar je celo nekoliko manj kot leta 2010, ko je znašala 70,3 % (Employment and
activity ..., 2016). Italija si je po nacionalnem reformnem programu zastavila cilj doseči
67–69% stopnjo zaposlenosti moških in žensk v starosti od 20 do 64 let (Documento di
economia ..., 2015, str. 215). Vendar cilja v letu 2015, tako kot Slovenija, še ni dosegla, saj je
bila stopnja zaposlenosti prebivalstva, starega od 20 do 64 let, v Italiji 60,5 %, kar je nekoliko
manj kot leta 2010, ko je znašala 61 % (Employment and activity ..., 2016). Leta 2015 cilj ni
bil dosežen niti na ravni Evropske unije, kjer je bila po podatkih Eurostata stopnja
zaposlenosti moških in žensk v starosti med 20 in 64 let 70,1 %, kar je nekoliko več kot leta
2010, ko je znašala 68,6 %. Od tega je bila stopnja zaposlenosti moških leta 2015 v Evropski
uniji 75,9 % (75,1 % v letu 2010), stopnja zaposlenosti žensk pa nekoliko manj, in sicer 64,3
% (62,1 % v letu 2010). Med primerjanima državama je imela leta 2015 največjo razliko med
stopnjo zaposlenosti moških in žensk Italija. Leta 2015 je bila v Italiji stopnja zaposlenosti
žensk v starosti od 20 do 64 let 50,6-odstotna (leta 2010 je bila 49,5%), v Sloveniji pa 64,7%
(leta 2010 66,5%), medtem ko je stopnja zaposlenosti moških leta 2015 v Italiji znašala
70,6 % (72,7 % v letu 2010), v Sloveniji pa 73,3 % (74 % v letu 2010) (Employment and
activity ..., 2016). Glede na dane podatke sklepam, da bo zastavljen cilj o povišanju stopnje
68

zaposlenosti prebivalstva na ravni Italije, Slovenije in ne nazadnje Evropske unije težko
dosegljiv.
Temelj evropske zakonodaje, ki ureja področje enakopravnega obravnavanja moških in žensk
na področju zaposlovanja, je 119. člen Rimske pogodbe (Pogodba o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti) oziroma 141. člen današnje Amsterdamske pogodbe iz leta 1999. Za
uvajanje načela enakih možnosti in obravnave moških in žensk na trgu dela v članicah je EU
sprejela vrsto direktiv, kot sta Direktiva 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti
ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu ter
Direktiva 75/711/EGS o približevanju zakonov držav članic glede uporabe načela enakega
plačila za moške in ženske (Eriksson, 2016; Lukič, 2010).
Tudi v zasnovi ciljev iz druge točke programa Evropa 2020 se državi med seboj razlikujeta.
Po nacionalnem reformnem programu naj bi Italija do leta 2020 zmanjšala število osipnikov
na 16 % (Documento di economia ..., 2015, str. 226). V letu 2010 je bil delež osipnikov v
Italiji 18,6 %, leta 2015 pa se je zmanjšal na 14,7 %. Slovenija si je v nacionalnem reformnem
programu zastavila cilj, da delež zgodnjih osipnikov ne preseže 5 % (Nacionalni reformni
program, 2014, str. 28), kar ji zaenkrat uspeva, saj je delež osipnikov leta 2010 in 2015
predstavljal 5 %. V Evropski uniji je delež osipnikov od leta 2010 do leta 2015 padel s 13,9 %
na 11 % (po planu pod 10 %) (Early leavers ..., 2016). Na osnovi danih podatkov opažam, da
Slovenija in Italija zaenkrat uresničujeta cilj, Evropska unija pa se mu približuje, zato
sklepam, da obstajajo dobre možnosti za njegovo uresničitev. Za preprečevanje problema
osipnikov in boljše zaposlitvene možnosti Harriet Bradley in Jacques van Hoof (2005,
str. 248) predlagata spodbujanje mladih k zaključku šolanja oziroma k nadaljevanju šolanja na
višji ravni, a hkrati opozarjata na možnost problema preizobraževanja ali prekomernega
števila izobraženih mladih glede na zahteve trga dela (kar se je zgodilo v Sloveniji).
Druga točka programa Evropa 2020 zajema tudi cilje, ki se navezujejo na delež mlade
generacije v starosti 30–34 let s terciarno stopnjo izobrazbe. Stopnja terciarno izobraženih
prebivalcev v starosti 30–34 let je bila leta 2015 v Evropski uniji 38,7 % (33,8 % v letu 2010),
kar je blizu predvidenega 40-odstotnega plana. V Italiji, kjer so po nacionalnem reformnem
programu postavili načrt doseči 26–27 % populacije v starosti 30–34 let z zaključenim
terciarnim izobraževanjem (Documento di economia ..., 2015, str. 227), je bil njihov delež
leta 2015 25,3 % (leta 2010 pa 19,9 %). Slovenija je že presegla planirano vrednost (40 %)
(Nacionalni reformni program, 2014, str. 29), saj je imela leta 2015 43,4 % terciarno
izobražene populacije v starosti 30–34 let (leta 2010 pa 34,8 %) (Population aged 30–34 with
tertiary ..., 2016). Na osnovi sprememb v obdobju 2010–2015 sklepam, da je cilj uresničljiv
tako na ravni Evropske unije kot na nacionalni ravni Slovenije in Italije.
V tretji točki strategije Evropa 2020 je med cilji navedeno zmanjšanje revnih za 20 milijonov
na ravni Evropske unije. Za raven Evropske unije in Italije podatki za leto 2015 niso bili na
voljo, zato sem uporabila podatke za leto 2014. V Evropski uniji je leta 2014 živelo
122.258.000 revnih in socialno izključenih prebivalcev (118.143.000 v letu 2010). V Italiji, ki
si je po nacionalnem reformnem programu zastavila cilj, da do leta 2020 zmanjša število
revnih in socialno izključenih za 2.200.000 (Documento di economia ..., 2015, str. 228), jih je
bilo leta 2014 17.146.000 (leta 2010 pa 14.891.000). V Sloveniji, kjer naj bi se po
nacionalnem reformnem planu število revnih in socialno ogroženih zmanjšalo za 40.000
(Nacionalni reformni program, 2014, str. 29), je leta 2014 živelo 410.000 revnih in socialno
izključenih (leta 2010 pa 366.000) (People at risk of poverty ..., 2016). Iz podatkov
ugotavljam, da se je število revnih in socialno izključenih v Evropski uniji, Sloveniji in Italiji
od leta 2010 do leta 2014 povečalo, zato predvidevam, da bo zastavljen cilj težko dosegljiv.
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Glavni finančni vir za izvajanje strategije Evropa 2020 je Evropski socialni sklad (ESS), ki je
je na podlagi Uredbe (EU) št. 1304/2013 namenjen:
1. »spodbujanju visoke stopnje zaposlenosti in kakovosti delovnih mest, izboljšanju
dostopa do trga dela, podpiranju geografske in poklicne mobilnosti delavcev in
olajševanju njihovega prilagajanja industrijskim spremembam;
2. spodbujanju visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja za vse ter podpiranju
prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlovanje;
3. ukrepanju proti revščini, krepitvi socialnega vključevanja in spodbujanju enakosti
spolov, nediskriminacije in enakih možnosti« (Kraatz, 2016).
Evropska unija posveča veliko pozornosti problemu brezposelnosti mladih preko različnih
programov in pobud, kot so:






pobuda Mladi in mobilnost (ang. Youth on the Move), namenjena izboljšanju
izobrazbe in zaposljivosti mladih, spodbujanju mobilnosti mladih (za študij,
vajeništvo ali usposabljanje v tujini) in spodbujanju članic EU, da sprejmejo
ukrepe za izboljšanje prehoda iz šolanja v zaposlitev (Youth on the Move, 2016);
pobuda za zaposlovanje mladih (ang. Youth Employment Initiative), namenjena
območjem, kjer je bila brezposelnost mladih v letu 2012 večja od 25 %, in
usmerjena zlasti na kategorijo mladih, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni
oziroma se ne usposabljajo (t. i. kategorija NEETS), vključno z mladimi, ki so že
dalj časa brezposelni, in tistimi, ki niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje
(Youth Imployment Initiative, 2016);
pobuda Jamstvo za mlade (ang. Youth Guarantee), s katero naj bi mladi
(15–24 let) v štirih mesecih po zaključku šolanja ali nastopu brezposelnosti bodisi
pridobili zaposlitev bodisi nadaljevali z izobraževanjem oziroma pričeli z
vajeništvom ali usposabljanjem za delo (European Comission, 2014).

V Sloveniji in Italiji je pobuda Jamstvo za mlade naslovljena na mlade v starosti od 15 do
29 let. Poleg ukrepov proti brezposelnosti mladih vključuje tudi preventivne ukrepe,
namenjene mladini v procesu izobraževanja Med prednostnimi nalogami so izboljšanje
napovedovanja prihodnjih potreb trga dela in usmerjanje mladih v poklice z dostopnejšo
zaposlitvijo kakor tudi povezovanje med sistemom izobraževanja in trgom dela. K ukrepom
za povečanje zaposlovanja mladih do leta 2020 se uvrščajo tudi spodbude in ugodnosti
delodajalcem za zaposlovanje mladih (Nacionalni reformni program, 2014; Documento di
economia ..., 2015). V Sloveniji so na primer uvedli reformo, s katero je delodajalec oproščen
plačila prispevkov za delodajalca v prvih dveh letih zaposlitve, če za stalno zaposli
brezposelno osebo, mlajšo od trideset let, ki je kot brezposelna registrirana več kot en mesec
(Nacionalni reformni program, 2014, str.25).
Učinkovitost pobud in programov za zmanjševanje stopnje brezposelnosti mladih na ravni EU
in na nacionalni ravni članic je odvisna od socialnih, ekonomskih, kulturnih, političnih in
drugih značilnosti vsake države, zato se med državami razlikuje. Ignjatović (2002, str. 29–35)
je poudaril pomen celovitosti ukrepov za reševanje brezposelnosti, ki zajema vse tri ravni:
ponudbo delovne sile, povpraševanje po delovni sili in področje interakcije med ponudbo in
povpraševanjem. Tomić (2016) je opozorila na dosedanjo nepopolno učinkovitost programov
in ukrepov, ki se spopadajo z brezposelnostjo mladih bodisi na nacionalni ravni bodisi na
ravni EU. Meni, da je razlog najverjetneje v nepoznavanju ključnih dejavnikov (visoke)
brezposelnosti mladih, saj se ti razlikujejo tako po obdobju kot po izbranih državah. Avtorica
pojasnjuje, da države EU v tem primeru ne bi smele biti obravnavane kot entiteta in da bi
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morale biti kvečjemu razdeljene na vsaj dve skupini, na primer na države z visoko in nizko
stopnjo brezposelnosti mladih.
Program, ki v skladu s strategijo Evropa 2020 spodbuja čezmejno sodelovanje
obravnavanih regij in med ukrepe zajema tudi področje zaposlovanja mladih, je
Interreg V-A Italija-Slovenija, pripravljen za obdobje 2014–2020. Programsko območje je
geografsko raznoliko, vanj je vključenih deset regij na ravni NUTS 3, in sicer pet italijanskih
pokrajin (Videm, Pordenone, Gorica, Trst in Benetke) in pet slovenskih statističnih regij
(Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška statistična
regija). Program je usmerjen k spodbujanju rasti in inovacij za povečanje konkurenčnosti
območja, kar posredno vpliva na povečanje povpraševanja na trgu dela (nova delovna mesta).
Cilj programa je tudi izboljšanje kakovosti življenja in okoljske trajnosti ter prizadevanje za
večjo učinkovitost javne uprave. Ukrepi, ki so posredno ali neposredno vezani na trg dela in
brezposelnost mladih, zadevajo področje izobraževanja in izboljšanja kompetenc človeškega
kapitala, socialno vključenost, spodbujanje aktivnosti ranljivih skupin skladno z načeli enakih
možnosti in preprečevanjem diskriminacije ter zaposlovanje za vključujočo rast, ki spodbuja
zaposlovanje mladih (Interreg Italia-Slovenija, 2016).
Za povečanje zaposlovanja mladih menim, da bi v Tržaški pokrajini bilo potrebno zmanjšati
segmentacijo mladih na trgu dela, v Obalno-kraški regiji povečati potencial trga dela s
spodbujanjem gospodarskega razvoja in v obeh regijah okrepiti skladnost trga dela in šolstva.
V ta namen predlagam okrepiti čezmejno sodelovanje med institucijami zaposlovanja,
izobraževanja ter delodajalci z ukrepi, kot so: medregionalno informiranje o prostih delovnih
mestih; subvencioniranje kratkih in učinkovitih postopkov poklicnega prestrukturiranja
mladih, ki temelji na vajeništvu ali praksi; spodbujanje medregionalnih podjetniških
pospeševalcev in inkubatorjev na ravni sekundarnega in terciarnega izobraževanja; povečanje
deleža praktičnega usposabljanja za mlade v procesu šolanja ter števila mentorstev za mlade
itd. Intenzivnejše sodelovanje na vseh treh ravneh bi povečalo potencial trga dela in delovne
sile, kar pomeni več možnosti za zaposlitev, pripravništva in vajeništva. Na ta način bi
zmanjšali možnost izpada mladih s trga dela, saj bi na račun pridobivanja delovnih izkušenj in
širjenja socialne mreže povečali svoje kompetence. Prednost pri vključevanju v čezmejno
sodelovanje institucij imajo nedvomno mladi iz dvojezičnih občin, ki jim jezik načeloma ne
predstavlja ovire, kar jim olajša mobilnost. Zato predlagam povečati spodbude za učenje tujih
jezikov, poleg italijanščine oziroma slovenščine tudi angleščino in hrvaščino, saj se na
slovensko-italijanskem obmejnem območju različna kombinacija jezikov nemalokrat pojavlja
kot pogoj za prijavo na prosto delovno mesto. Menim, da bi bilo smotrno vključevanje mladih
na delovna mesta zaposlenih pred upokojitvijo; z razliko v plači, ki bi bila namenjena
mlademu kandidatu na uvajanju, bi mladi pridobili delovno mesto, organizacije usposobljeno
delovno silo, zaposleni pred upokojitvijo pa razbremenitev pri delu. S povečanjem števila
subvencij za kadrovske štipendije delodajalcev bi zagotovili delovno mesto večjemu številu
mladih neposredno po zaključenem izobraževanju. Poleg omejevanja vpisov na študijske
programe suficitarnih smeri (na Univerzi v Trstu in Univerzi na Primmorskem) bi bilo v
sklopu šolanja smotrno organizirati brezplačna kvalitetna predavanja ali tečaje o možnostih
zaposlovanja in hkrati promovirati poklicne profile, ki na medregionalnem trgu dela veljajo za
deficitarne. Prav tako menim, da bi bilo primerno omejiti delodajalce pri izkoriščanju
fleksibilnih oblik zaposlovanja za mlade ter spodbujati domače in tuje investitorje za selitev
kapitala v primerjalni regiji (z namenom odpiranja novih delovnih mest). Izboljšanje
sodelovanja na medregionalni ravni bi pripomoglo k zmanjšanju segmentacije mladih na trgu
dela, ugodno vplivalo na razvoj regij in kakovost življenja, posredno pa tudi na ekonomski
položaj mladih v regijah.
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8. Sklep
Stopnja brezposelnosti mladih vztrajno presega stopnjo brezposelnosti odraslih, kar se je
razvilo v alarmanten problem evropske družbe. Mladi se soočajo s težkimi pogoji
zaposlovanja, kar na dolgi rok vodi v ekonomsko deprivacijo in socialno izključenost mladih
ter predstavlja oviro za uspešen družbeni in gospodarski razvoj.
Namen diplomskega dela je proučiti brezposelnost mladih v Evropski uniji s poudarkom na
obmejnem območju, ki zajema slovensko Obalno-kraško statistično regijo in italijansko
Tržaško pokrajino, zato sta izmed vseh članic Evropske unije podrobneje opisani samo
Slovenija in Italija. Za doseganje namena je bilo postavljenih pet ciljev, na podlagi katerih so
v nadaljevanju predstavljene glavne ugotovitve diplomskega dela.








Z analizo mednarodno primerljivih statističnih podatkov in obstoječih raziskav so v
diplomskem delu opisane značilnosti in geografska porazdelitev brezposelnosti mladih
v Evropski uniji, Sloveniji in Italiji.
Analiza je pokazala, da je stopnja brezposelnosti mladih z nastopom gospodarske
krize narasla v večji meri od stopnje brezposelnosti odraslih, poleg tega se je izkazalo,
da je vključevanje mladih na trg dela v Italiji bolj problematično kot v Sloveniji.
Ugotovljeno je, da je po izobrazbeni strukturi brezposelnih mladih v Evropski uniji v
obdobju 2004–2015 prišlo do povišanja deleža brezposelnih mladih za vse ravni
izobrazbe, vendar je največje povišanje prizadelo mlade s terciarno izobrazbo. Kljub
temu so leta 2015 največji delež brezposelnih mladih še zmeraj predstavljali mladi s
primarno stopnjo izobrazbe.
Med državami Evropske unije so ugotovljene razlike v spolni strukturi brezposelnih
mladih, ki se pojavljajo v odvisnosti od gospodarskih nihanj, zaposlitvene segregacije
in družbene vloge žensk.
Interpretacija geografske porazdelitve brezposelnosti mladih sloni na teoriji različnih
avtorjev (Overman in Puga, 2002; Niebuhr, 2003; Cracolici in sod., 2007), ki razlagajo
razvoj središčnih in perifernih regij v odnosu z aglomeracijo gospodarskih aktivnosti.
Na osnovi teorije in analize statističnih podatkov je ugotovljeno, da v Evropski uniji
prihaja do polarizacije brezposelnosti mladih. K središčnim regijam se na ravni
NUTS 2 pogosteje uvrščajo regije Zahodne in Srednje Evrope, medtem ko so
obsežnejša območja perifernih regij prisotna v regijah Južne Evrope. Italija sodi med
države z največjimi medregionalnimi razlikami v stopnji brezposelnosti mladih, in
sicer med severnimi središčnimi in južnimi perifernimi regijami, medtem ko se v
Sloveniji razlike med regijami pojavljajo v smeri od zahoda proti vzhodu.
Pri raziskavi spreminjanja stopnje brezposelnosti mladih v avtonomni deželi
Furlaniji - Julijski krajini in kohezijski regiji Zahodna Slovenija za obdobje
2004–2015 je ugotovljeno naraščanje stopnje brezposelnosti mladih do leta 2014 s
pričetkom zniževanja v letu 2015.
Na osnovi strokovne literature so izbrane in opisane osnovne geografske, demografske
in gospodarske značilnosti, ki vplivajo na razvoj trga dela v Obalno-kraški statistični
regiji in Tržaški pokrajini: geografska lega in naravne danosti, obmejnost,
gospodarska struktura, gospodarska razvitost, razvoj prometa, neenakomerna poselitev
in staranje prebivalstva.
Na osnovi statističnih podatkov je obrazloženo spreminjanje stopnje brezposelnosti
mladih v letih 2008–2015 v Obalno-kraški regiji in Tržaški pokrajini ter značilnosti
starostne in spolne strukture brezposelnih mladih.
Raziskava je pokazala, da se je v letih 2008–2011 stopnja brezposelnosti mladih v
obeh regijah nahajala pod evropskim povprečjem, ki ga je z letom 2012 presegla.
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Izkazalo se je, da dosega stopnja brezposelnosti mladih višje vrednosti v Tržaški
pokrajini in nižje v Obalno-kraški regiji. Za obe regiji velja, da je največje povišanje
stopnje brezposelnosti prizadelo starostno skupino 15–24 let, najmanjše pa starostno
skupino 35–74 let. Razlike v starostni strukturi brezposelne populacije so večje v
Tržaški pokrajini in manjše v Obalno-kraški regiji.
Regiji sta se v obdobju 2011–2015 razlikovali po spolni strukturi brezposelnih mladih.
V Obalno-kraški regiji je domnevna stopnja brezposelnosti mladih žensk
(15–29 let) konstantno presegala stopnjo brezposelnosti mladih moških (15–29 let). V
Tržaški pokrajini pa je bila stopnja brezposelnosti mladih do leta 2014 višja za moške,
nato pa za ženske.
V diplomskem delu so opredeljeni cilji Evropske unije za zmanjšanje stopnje
brezposelnosti mladih v okviru programa Evropa 2020, ki se osredotočajo na
povišanje stopnje zaposlenosti, izboljšanje izobrazbene strukture in spodbujanje
socialne vključenosti prebivalstva. Ukrepi zajemajo regulacijo področja ponudbe
delovne sile in povpraševanja po njej. Ker je izvajanje ukrepov v domeni držav članic,
je učinkovitost pri zmanjševanju brezposelnosti mladih na ravni Evropske unije
neenakomerna.

V diplomskem delu so preverjene štiri raziskovalne hipoteze. Rezultati preverjanja hipotez so
razloženi v nadaljevanju.
Hipoteza številka 1 (H1) trdi, da so razlike med stopnjo brezposelnosti mladih in odraslih za
obdobje 2004–2015 v Evropski uniji, Sloveniji in Italiji statistično značilne. Rezultati
Wilcoxonovega testa so statistično značilnost razlik potrdili, zato je hipoteza številka 1
sprejeta.
Pri oblikovanju hipoteze številka 2 (H2) sem se zgledovala po teoriji o učinku sosednje lege,
ki jo zagovarjajo različni avtorji (Overman in Puga, 2002; Niebuhr, 2003; Cracolici, Cuffaro,
Nijkamp, 2007). Z vidika sosednje lege, medregionalnega sovplivanja in proste čezmejne
interakcije med Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško pokrajino sem domnevala, da se
je v obdobju 2008–2015 na primeru stopnje brezposelnosti mladih uveljavil učinek sosednje
lege. Analiza letnih statističnih podatkov o stopnji brezposelnosti mladih je za obdobje
2008–2011 pokazala relativno veliko medregionalno skladnost s povprečnim letnim
odstopanjem v vrednosti 0,5 odstotne točke. V obdobju 2012–2015 pa je povprečno letno
odstopanje doseglo vrednost 6,8 odstotne točke, kar pomeni, da je razlika v stopnji
brezposelnosti mladih med regijama toliko narasla, da so se tako za Obalno-kraško regijo kot
za Tržaško pokrajino manjša odstopanja pojavljala v odnosu do preostalih regij znotraj
nacionalnih meja. Na podlagi teh rezultatov je hipoteza številka 2 zavrnjena.
Z upoštevanjem spodbud Evropske unije za skladnejši gospodarski in socialni razvoj, ki
temelji na prosti čezmejni interakciji, sem s postavitvijo hipoteze številka 3 (H3)
predpostavila, da sem med Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško pokrajino v obdobju
2008–2015 zmanjšujejo razlike po starostni strukturi brezposelnih. Wilcoxonov test je potrdil
obstoj statistično značilnih razlik za starostni kategoriji 15–24 let in 35–74 let. Analiza letnih
podatkov pa je pokazala, da se je v referenčnem obdobju medregionalna razlika v stopnji
brezposelnosti starostne skupine 15–24 let povečala za 9 odstotnih točk, medtem ko se je
medregionalna razlika v stopnji brezposelnosti za starostni skupini 25–34 let in 35–74 let
povečala za 2,7 odstotne točke. Rezultati analize kažejo, da se je medregionalna razlika v
stopnji brezposelnosti po izbrani starostni strukturi prebivalstva v referenčnem obdobju
povečala. Na tej podlagi je hipoteza številka 3 zavrnjena.
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Iz podobnega stališča sem izhajala pri oblikovanju hipoteze številka 4 (H4), ki pravi, da se
med Obalno-kraško regijo in Tržaško pokrajino v obdobju 2011–2015 zmanjšujejo razlike po
spolni strukturi brezposelnih mladih (15–29 let). Povprečne vrednosti stopnje brezposelnosti
mladih po spolu (za obdobje 2011–2015) so v obeh regijah višje za ženske in nižje za moške.
Wilcoxonov test ni pokazal statistično značilnih razlik za spolno strukturo brezposelnih
mladih med regijama, to pa ne pomeni, da med regijama ni nikakršnih razlik. Razlike so bile
ugotovljene z analizo letnih statističnih podatkov, in sicer se je domnevna ocena
medregionalne razlike v stopnji brezposelnosti mladih moških povečala za 2,8 odstotne točke,
v stopnji brezposelnosti mladih žensk pa za 22,39. Na osnovi rezultatov analize je hipoteza
številka 4 zavrnjena.
Položaj mladih na trgu dela je diskriminiran tako na ravni Evropske unije kot v Sloveniji in
Italiji. Kljub prosti čezmejni interakciji in spodbujanju Evropske unije k skladnejšemu
gospodarskemu in socialnemu razvoju se razlike v stopnji brezposelnosti mladih med
Obalno-kraško statistično regijo in Tržaško pokrajino zaenkrat povečujejo. Za izboljšanje
položaja mladih na trgu dela predlagam, da se prihodnje raziskave osredotočijo na razvoj
učinkovitih metod nadzora naraščanja prostorske odvisnosti med regionalnimi trgi dela v
Evropi, ki vpliva na poglabljanje razlik med perifernimi in središčnimi regijami. Priporočljivo
bi bilo raziskati specifične regionalne dejavnike, ki v določenem območju in času povzročajo
nestabilnost mladih na trgu dela, s poudarkom na perifernih regijah z dolgotrajno visoko
stopnjo brezposelnosti mladih. V tem kontekstu bi bilo treba raziskave usmeriti v izboljšanje
sistema izvajanja ukrepov za povečanje zaposlovanja mladih na regionalni ravni Evropske
unije. Na primeru Obalno-kraške statistične regije in Tržaške pokrajine bi bilo smotrno
raziskati možnosti intenzivnejšega sodelovanja trgov dela z namenom skladnejšega
regionalnega razvoja. Zaradi kompleksnosti pojava naj bodo prihodnje raziskave v znamenju
sodelovanja strokovnjakov različnih področij.
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9. Summary
The youth unemployment rate is consistently higher than the rate of adult unemployment,
which has developed into a critical problem for the European society. Young people are faced
with difficult employment conditions, which in the long run leads to the economic deprivation
and social exclusion of young people and represents an obstacle to successful social and
economic development.
The purpose of this thesis is to examine youth unemployment in the European Union, with a
focus on the border area, which encompasses the Slovenian Coastal-Karst statistical region
and the Italian Province of Trieste. Therefore, of all the members of the European Union, only
Slovenia and Italy are dealt with in more detail. For this purpose, five objectives have been
identified, based on which the main findings of this thesis are presented below.

Through an analysis of internationally comparable statistical data and existing
research, the thesis describes the characteristics and geographical distribution of
unemployed young people in the European Union, Slovenia and Italy.
The analysis showed that with the onset of the economic crisis, there was a greater
increase in the unemployment rate of young people, compared to the adult
unemployment rate. Moreover, it showed that the integration of young people into the
labour market in Italy is more challenging than it is in Slovenia.
As for the educational structure of unemployed young people in the European Union
in the 2004–2015 period, I have concluded that there was an increase in the share of
unemployed young people on all educational levels, but the biggest increase affected
young people who have completed tertiary education. Nevertheless, young people who
have completed primary education still accounted for the highest share of unemployed
young people in 2015. Among the countries of the European Union, I have identified
gender differences in youth unemployment, which occur due to economic fluctuations,
job segregation and the role of women in society.
The interpretation of the geographical distribution of unemployment among young
people is based on theories published by various authors (Overman and Puga, 2002;
Niebuhr, 2003; Cracolici et al., 2007), explaining the development of the central and
peripheral regions in relation to the agglomeration of economic activities. Based on
the theory and on the analysis of statistical data, I have concluded that there is a
polarisation of the youth unemployment rate in the European Union. The central
regions at NUTS level 2 often include regions in Western and Central Europe, while
extensive areas of peripheral regions are present in the regions of Southern Europe.
Italy is among the countries with the most significant inter-regional differences in the
unemployment rate of young people, i.e. between the northern central regions and the
southern peripheral regions, while in Slovenia the differences between regions occur
from west to east.

Research into the changes in the unemployment rate of young people in the
autonomous region Friuli - Venezia Giulia and in the Western Slovenia cohesion
region for the 2004–2015 period has shown that the rate of youth unemployment was
on the rise until 2014 and that it started to decline in 2015.
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Based on the scientific literature, I have collected and described the basic
geographic, demographic and economic characteristics that influence the development
of the labour market in the Coastal-Karst statistical region and in the Province of
Trieste: geographical location and natural conditions, proximity to the border,
economic structure, economic development, transport development, uneven
distribution of the population and an ageing population.

Based on statistical data, I provide the reasons for the changing unemployment
rate of young people between the years 2008 and 2015 in the Coastal-Karst region and
in the Province of Trieste and the characteristics of the age and gender structure of
unemployed youth.
Research has shown that during the years 2008 and 2011, the unemployment rate of
young people in both regions was below the European average and that it exceeded the
European average by the year 2012. The youth unemployment rate reaches higher
levels in the Province of Trieste and lower levels in the Coastal-Karst region. In both
regions, the highest increase in unemployment was recorded for the 15–24 age group,
while the 35–74 age group experienced the lowest increase. The differences in the age
structure of unemployed population are bigger in the Province of Trieste and smaller
in the Coastal-Karst region.
In the 2011–2015 period, there were also marked differences between the two regions
in the gender structure of unemployed youth. In the Coastal-Karst region, the assumed
unemployment rate among young women (15–29 years) has consistently exceeded the
unemployment rate among young men (15–29 years). In the Province of Trieste,
however, the youth unemployment rate was higher among men until 2014, after which
the unemployment rate among women surpassed the unemployment rate among men.

The thesis defines the objectives of the European Union to reduce the youth
unemployment rate in the context of the Europe 2020 strategy, focusing on increasing
employment rates, improving the educational structure and promoting the social
inclusion of the population. The measures include regulating the areas of labour
supply and labour demand. Since the implementation of the measures is up to each
member country, the strategy aimed at decreasing youth unemployment has not been
equally effective across the European Union.
The thesis examines the four research hypotheses, which are explained below.
Hypothesis No. 1 (H1) argues that the differences between the unemployment rate of young
people and adults for the period from 2004 to 2015 in the European Union, Italy and Slovenia,
are statistically significant. The results of the Wilcoxon signed-rank test confirmed that there
are indeed statistically significant differences. Thus, hypothesis No. 1 is confirmed.
In formulating hypotheses No. 2 (H2), I based my assumptions on the neighbouring position
effect theory, which was described by several different authors (Overman and Puga, 2002;
Niebuhr, 2003; Cracolici et al., 2007). From the standpoint of neighbouring position, interregional interactions and free cross-border interaction between the Coastal-Karst statistical
region and the Province of Trieste, I formulated the assumption that in the 2008–2015 period,
the youth unemployment rate was affected by the neighbouring position effect. An analysis of
the annual statistical data on the youth unemployment rate for the 2008–2011 period showed a
relatively high level of cross-regional coherence, with an average annual variation of
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0.5 percentage points. In the 2012–2015 period, the average annual variation reached
6.8 percentage points, which means that the difference in the unemployment rate of young
people between the two regions increased to a point where both in the Coastal-Karst region
and in the Province of Trieste, minor variations occurred in relation to other regions within
the national borders. Based on these results, hypothesis No. 2 is rejected.
Taking into account the incentives by the European Union for a more coherent economic and
social development, based on free cross-border interaction, I formulated hypothesis No. 3
(H3), by which I assumed that, in the period from 2008 to 2015, the differences in the age
structure of unemployed persons between the Coastal-Karst region and the Province of Trieste
were on the decline. The results of the Wilcoxon signed-rank test confirmed the existence of
statistically significant differences for the 15–24 and 35–74 age groups. An analysis of annual
data showed that during the reference period, the inter-regional difference in the
unemployment rate for the 15–24 age group increased by 9 percentage points, while the interregional difference in the unemployment rate for the 25–34 and 35–74 age groups increased
by 2.7 percentage points. The results of the analysis show that the inter-regional difference in
unemployment rate for any chosen age group has increased during the reference period. Based
on these results, hypothesis No. 3 is rejected.
A similar standpoint was the basis for the formulation of hypothesis No. 4 (H4), which
assumes that, in the period from 2011 to 2015, the differences in youth unemployment
(15–29 years) by gender between the Coastal-Karst region and the Province of Trieste were
on the decline. The average youth unemployment rate by gender (for the 2011–2015 period) is
higher for women and lower for men in both regions. The results of the Wilcoxon signed-rank
test showed no statistically significant differences in the gender structure of unemployed
youth between the two regions, but this does not mean that there are no such differences
between the regions. An analysis of annual statistical data revealed some differences, namely
the assumed inter-regional difference in the unemployment rate among young men rose by 2.8
percentage points, while the unemployment rate among young women rose by 22.39
percentage points. Based on the results of the analysis, hypothesis No. 4 is rejected.
Young people face discrimination in the labour market both at the level of the European
Union and in Slovenia and Italy. Despite the free cross-border interaction and incentives from
the European Union aimed at ensuring a more coherent economic and social development,
regional disparities in the level of youth unemployment between the Coastal-Karst statistical
region and the Province of Trieste are currently increasing. In order to improve the position of
young people in the labour market, I suggest that future research focus on developing
effective methods and measures to control the increasing spatial dependence between the
regional labour markets in Europe, which contributes to the deepening of the differences
between peripheral and central regions. It would be advisable to examine specific regional
causes behind the instability of young people in the labour market in a given region, with
emphasis on the peripheral regions with persistently high levels of youth unemployment.
Within this context, research should focus on improving the system for the implementation of
measures aimed at increasing youth employment at the regional level of the European Union.
Focusing on the Coastal-Karst statistical region and the Province of Trieste, research should
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explore the possibilities for more intensive cooperation between labour markets, with a view
to achieving a more balanced regional development. Due to the complexity of the
phenomenon, future research should involve collaboration between experts in various fields.
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Priloga 1: Primerjava držav Evropske unije po stopnji brezposelnosti in stopnji delovne
aktivnosti mladih v starosti od 15 do 24 let za leti 2008 in 2015 (v %).

Država/Leto
Nemčija
Avstrija
Danska
Nizozemska
Malta
Češka
Estonija
Združeno kraljestvo
Latvija
Litva
Slovenija
Luksemburg
Madžarska
Švedska
Poljska
Irska
Bolgarija
Romunija
Belgija
Finska
Francija
Slovaška
Portugalska
Ciper
Italija
Hrvaška
Španija
Grčija

Stopnja delovne
aktivnosti
(15–24 let)
2008
2015
52,2
59,5
72,2
73,2
52,7
31,1
40,8
61,2
42,8
30
42,9
29
25,1
52,8
33,1
53,3
30,1
30,4
33,4
53,5
38,2
32,4
40,9
41,7
30,7
36,6
47,7
30,1

48,8
57,4
62,1
68,5
51,6
32,5
41,8
58,6
41,3
33,8
35,3
35,2
31
55,1
32,8
36,3
26
31,3
30
52,2
36,9
31,7
33,5
37,6
26,2
33,3
34,7
26

Stopnja brezposelnosti
(15–24 let)
2008

2015

10,6
8,5
8
5,3
11,7
9,9
12
15
13,6
13,3
10,4
17,9
19,5
20,2
17,3
13,3
12,7
18,6
18
16,5
18,3
19
16,7
9
21,2
23,7
24,5
21,9

7,2
10,6
10,8
11,3
11,8
12,6
13,1
14,6
16,3
16,3
16,3
17,3
17,3
20,4
20,8
20,9
21,6
21,7
22,1
22,4
24,7
26,5
32
32,8
40,3
43
48,3
49,8

Vir podatkov: Economic activity rates ..., 2016; Youth unemployment rate ..., 2016a.
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Priloga 2: Stopnja brezposelnosti prebivalstva po starostnih skupinah 15–24 let, 25–29 let,
15–29 let, 25–74 let ter 15–75 let za Evropsko unijo leta 2015 (v %).
Starostne skupine prebivalstva
Evropska unija
Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija
Irska
Grčija
Španija
Francija
Hrvaška
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Združeno kraljestvo

15–24 let

25–29 let

15–29 let

15–74 let

25–74 let

20,4
22,1
21,6
12,6
10,8
7,2
13,1
20,9
49,8
48,3
24,7
43,0
40,3
32,8
16,3
16,3
17,3
17,3
11,8
11,3
10,6
20,8
32,0
21,7
16,3
26,5
22,4
20,4
14,6

12,4
11,4
10,7
6,7
8,7
5,8
6,0
12,6
36,7
28,5
14,0
20,5
22,4
19,6
10,6
9,8
8,2
8,4
5,4
6,5
6,3
10,1
15,8
10,2
16,1
12,2
11,3
8,7
6,0

16,1
15,6
14,4
9,0
10,0
6,5
8,9
16,3
41,3
36,7
18,9
30,1
29,9
24,6
12,9
12,7
11,9
12,1
8,5
9,4
8,6
14,2
22,8
14,5
16,2
17,6
17,3
14,9
10,7

9,4
8,5
9,2
5,1
6,2
4,6
6,2
9,4
24,9
22,1
10,4
16,3
11,9
15,1
9,9
9,1
6,7
6,8
5,4
6,9
5,7
7,5
12,6
6,8
9,0
11,5
9,4
7,4
5,3

8,3
7,3
8,4
4,5
5,3
4,4
5,6
8,4
23,4
20,2
8,9
13,8
10,1
13,2
9,3
8,5
5,7
6,0
4,4
6,1
5,0
6,4
11,1
5,6
8,4
10,2
7,6
5,6
3,8

Vir podatkov: Unemployment rates ..., 2016; Youth unemployment rate ..., 2016a.
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Priloga 3: Stopnja brezposelnosti mladih v starosti od 15 do 29 let v Evropski uniji, Sloveniji
in Italiji v obdobju 2004–2015 (v %).
Evropska unija

Slovenija

Italija

2004

15,0

11,1

17,7

2005

14,8

12,3

17,7

2006

13,6

11,9

15,8

2007

12,0

9,0

14,5

2008

12,0

8,3

15,3

2009

15,5

11,6

18,3

2010

16,6

13,7

20,3

2011

17,0

14,8

20,5

2012

18,3

17,2

25,4

2013

18,9

19,0

29,8

2014

17,7

18,9

31,6

2015

16,1

16,2

29,9

Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016a.
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Priloga 4: Razmerje stopnje brezposelnosti mladih (15–24) in odraslih (25–74) v Evropski
uniji v obdobju od 2004 do 2015 (v %).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EU

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,6

2,5

2,5

2,5

Italija

3,9

3,8

4,0

4,2

3,8

4,0

4,0

4,2

4,0

3,9

4,0

4,0

Slovenija

2,7

2,9

2,7

2,4

2,8

2,7

2,3

2,1

2,6

2,4

2,2

1,9

Vir podatkov: Unemployment rates ..., 2016; Youth unemployment rate ..., 2016a.
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Priloga 5: Stopnja brezposelnosti starostnih skupin prebivalstva 15–24 let, 15–29 let in
15–74 let v italijanskih in slovenskih regijah na ravni NUTS 2 leta 2015 (v %).
NUTS 2/Starost
Avtonomna provinca Bolzano/Bozen (IT)
Zahodna Slovenija (SLO)
Avtonomna provinca Trento (IT)
Vzhodna Slovenija (SLO)
Benečija (IT)
Lombardija (IT)
Dolina Aoste (IT)
Emilija - Romanja (IT)
Furlanija - Julijska krajina (IT)
Marke (IT)
Toskana (IT)
Piemont (IT)
Ligurija (IT)
Umbrija (IT)
Lazij (IT)
Abruci (IT)
Bazilikata (IT)
Molize (IT)
Kampanija (IT)
Sardinija (IT)
Apulija (IT)
Sicilija (IT)
Kalabrija (IT)

15–24 let

15–29 let

15–74 let

11,9
15,5
23,6
17,0
24,6
32,3
n. p.
29,4
28,7
32
32,7
38,1
34,5
38,7
42,6
48,1
47,7
42,7
52,7
56,4
51,3
55,9
65,1

8,1
14,1
15,3
18,0
18,4
20,8
21,3
21,3
21,5
22,6
23,0
25,9
26,3
26,9
31,3
34,5
35,0
36,5
41,9
42,4
42,8
46,2
53,0

3,8
7,5
6,8
10,3
7,1
7,9
8,9
7,7
8,0
9,9
9,2
10,2
9,2
10,4
11,8
12,6
13,7
14,3
19,8
17,4
19,7
21,4
22,9

Vir podatkov: Youth unemployment rate ..., 2016; Unemployment rates ..., 2016.
Opomba: n. p. – ni podatka.
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Priloga 6: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji in Italiji po regijah NUTS 3 in starostnih
skupinah (15–29 let, 15–24 let, 25–34 let, 35–74 let, 15–74 let) za leto 2015 (v %).

Slovenija
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Primorsko-notranjska
Goriška
Obalno-kraška
Italija
Torino (Turin)
Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Varese
Como
Sondrio
Milano
Bergamo
Brescia
Pavia
Cremona
Mantova
Lecco
Lodi
Monza e Brianza
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
Provincia Autonoma Trento
Verona

15–29
16,3
21,0M
19,1
17,3M
16,7M
22,4M
15,0M
17,7M
12,7
15,4M
14,8M
18,5M
15,9M
29,9
30,2
24,9
22,6
14,5
28,5
29,6
25,7
9,4
21,3
34,7
21,0
25,5
27,6
23,3
20,5
18,9
22,0
14,2
22,5
22,6
14,7
21,7
17,4
17,8
23,5
8,1
15,3
19,4

15–24
16,4
21,0M
16,3M
N
18,3M
N
20,5M
15,7M
14,7M
16,2M
N
17,5M
17,5M
40,3
44,9
37,1
42,8
17,1
48,8
39,3
27,3
15,8
32,0
53,9
22,0
36,2
29,4
32,1
30,4
24,4
33,6
30,6
35,9
35,7
25,5
26,3
27,9
30,1
34,7
11,9
23,6
23,5

25–34
12,4
15,0M
17,5
13,7M
15,1
14,5M
8,7M
15,2M
8,1
10,2M
12,5M
12,5M
11,2M
17,8
18,4
13,2
9,9
9,2
11,3
21,4
17,1
6,5
11,3
14,4
16,3
16,0
17,1
10,6
8,7
10,0
10,6
2,8
8,5
10,7
7,7
14,5
9,5
7,5
13,0
4,6
8,8
9,0

35–74
7,0
10,9
8,2
8,0M
7,8
8,2M
3,7M
7,1M
6,2
4,5M
8,1M
5,5M
7,8M
8
7,8
7,0
6,4
3,4
6,3
7,4
6,0
4,8
6,4
8,0
7,1
5,3
7,5
6,6
5,5
4,7
5,6
4,7
6,4
4,9
5,5
5,1
3,5
6,1
6,4
2,7
4,9
4,1

15–74
9,0
12,6
11,1
9,8M
10,4
10,8M
6,0M
9,8
7,3
6,9
9,1M
7,8
9,3M
11,9
11,9
9,7
9,1
5,4
9,6
11,6
9,3
5,8
8,9
11,0
9,4
8,3
10,7
9,0
7,9
7,5
8,1
5,8
8,7
7,6
6,9
8,0
6,2
8,0
8,8
3,8
6,8
6,2
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Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia (Benetke)
Padova
Rovigo
Udine (Videm)
Gorizia (Gorica)
Trieste (Trst)
Pordenone
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Massa-Carrara
Lucca
Pistoia
Firenze (Firence)
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Prato
Perugia
Terni
Pesaro in Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Fermo
Viterbo
Rieti
Roma (Rim)
Latina
Frosinone
L'Aquila
Teramo
Pescara
Chieti

13,1
14,4
19,6
17,3
21,2
27,8
19,4
22,8
28,1
19,7
22,1
14,0
17,0
21,2
24,6
31,3
21,6
17,8
23,5
32,9
23,2
16,2
22,0
27,7
20,0
25,2
23,3
22,2
24,8
25,8
30,2
26,0
21,6
22,9
17,8
23,1
25,6
28,3
31,5
33,4
31,0
42,4
27,9
30,0
36,3

21,2
17,6
25,5
24,9
25,9
42,7
27,4
32,9
27,8
29,8
31,1
29,3
28,8
24,5
31,0
44,0
29,2
21,1
33,8
59,8
34,3
22,0
24,3
37,0
38,6
42,6
35,6
25,1
37,9
34,1
53,1
34,6
35,7
28,1
24,7
33,5
36,2
32,9
43,5
43,5
42,0
63,8
45,1
41,7
43,8

7,0
6,6
12,5
8,9
11,7
14,9
11,7
12,2
18,3
10,1
11,4
9,0
5,9
14,0
9,9
16,3
12,2
11,4
16,1
15,8
13,2
14,5
14,3
15,3
7,7
9,1
11,5
13,0
13,5
13,2
14,2
15,3
11,4
13,1
18,0
12,7
19,3
20,3
17,2
19,7
25,1
24,6
16,0
24,6
20,8

2,9
4,9
4,9
5,4
7,6
5,2
6,5
6,4
4,7
4,6
6,6
5,0
3,6
4,6
5,0
9,4
7,0
4,1
6,1
8,8
9,4
8,3
5,1
5,3
7,2
8,0
7,6
5,0
5,7
7,6
7,4
8,6
7,1
6,3
8,6
5,7
10,5
8,7
7,1
13,0
10,9
7,4
7,6
8,4
6,3

4,8
6,0
7,8
7,2
9,4
8,5
8,6
8,7
8,2
6,8
8,8
7,0
5,4
7,5
7,3
12,3
8,9
6,2
9,6
12,4
11,4
10,3
7,7
8,7
8,6
10,3
10,0
7,9
9,0
10,2
11,3
11,6
9,4
9,1
11,3
8,7
13,7
12,4
10,7
16,6
16,3
14,6
11,6
13,0
11,7
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Campobasso
Isernia
Caserta
Benevento
Napoli (Neapelj)
Avellino
Salerno
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Barletta-Andria-Trani
Potenza
Matera
Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Crotone
Vibo Valentia
Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Sassari
Nuoro
Cagliari
Oristano
Olbia-Tempio
Ogliastra
Medio Campidano
Carbonia-Iglesias

38,3
31,5
44,5
29,2
43,1
39,5
39,9
49,3
40,8
45,9
35,1
44,1
42,0
35,0
35,0
60,3
45,0
46,3
61,8
52,7
40,7
54,3
48,2
49,2
54,8
43,9
36,0
34,4
53,0
40,2
33,3
45,4
44,1
33,2
35,5
61,5
43,2

44,7
36,5
59,5
40,0
53,2
48,2
50,8
51,4
47,2
60,6
38,8
55,4
56,6
50,2
44,3
71,3
57,8
58,4
73,9
63,7
51,3
65,0
58,6
58,0
63,7
49,2
45,1
43,5
62,1
47,5
41,6
67,4
54,5
36,7
48,5
74,7
63,4

26,0
22,9
29,0
20,5
31,5
24,3
25,0
32,4
28,3
27,7
31,3
26,9
23,8
23,0
23,3
36,7
32,9
35,2
45,9
35,8
23,9
37,6
32,0
37,3
42,3
31,6
23,6
23,5
44,2
27,6
20,9
27,1
38,2
21,8
15,2
31,7
27,8

8,8
10,3
12,5
9,6
15,4
10,9
11,3
12,6
13,3
12,8
9,6
16,5
15,1
7,8
8,6
13,4
14,6
14,4
21,7
10,3
10,9
14,8
15,1
18,1
11,4
15,1
10,6
14,9
16,6
11,0
11,0
11,6
10,1
12,0
13,5
13,8
12,3

14,5
14,1
19,7
13,7
22,2
16,6
16,7
20,2
19,1
18,8
16,5
22,1
20,7
13,3
14,5
22,5
22,4
22,2
31,5
18,4
16,7
23,9
22,5
26,2
22,2
21,5
16,2
19,5
25,7
16,7
14,7
17,7
19,8
15,5
16,3
21,8
17,2

Vir podatkov: Tasso di disoccupazione ..., 2016; Stopnja brezposelnosti po statističnih ...,
2016. Opomba: M – manj natančna ocena, previdna uporaba; N – za objavo premalo natančna
ocena.
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Priloga 7: Wilcoxonov test predznačenih rangov za stopnjo brezposelnosti mladih
(15–24 let) in odraslih (25–74 let) v Evropski uniji (EU), Sloveniji (SLO) in Italiji (IT) za
obdobje 2004–2015.

N
EU 15–24 let
SLO 15–24 let
IT 15–24 let
EU 25–74 let
SLO 25–74 let
IT 25–74 let

12
12
12
12
12
12

Opisna statistika
Aritmetična
Standardni
sredina
odklon
Minimum Maximum
19,825
2,7217
15,5
23,6
15,583
3,6964
10,1
21,6
29,383
8,0963
20,4
42,7
7,842
1,0983
5,9
9,4
6,425
1,9132
3,7
9,2
7,392
2,0469
4,9
10,7

Wilcoxonov test predznačenih rangov
Rangi
N
EU 25–74 let EU 15–24 let

Negativni rangi
Pozitivni rangi
Vezi
Skupaj
SLO 25–74 let - Negativni rangi
SLO 15–24 let
Pozitivni rangi
Vezi
Skupaj
IT 25–74 let Negativni rangi
IT 15–24 let
Pozitivni rangi
Vezi
Skupaj
a. EU 25–74 let < EU 15–24 let
b. EU 25–74 let > EU 15–24 let
c. EU 25–74 let = EU 15–24 let
d. SLO 25–74 let < SLO 15–24 let
e. SLO 25–74 let > SLO 15–24 let
f. SLO 25–74 let = SLO 15–24 let
g. IT 25–74 let < IT 15–24 let
h. IT 25–74 let > IT 15–24 let
i. IT 25–74 let = IT 15–24 let

a

12
0b
0c
12
12d
0e
0f
12
12g
0h
0i
12

Povprečni rang
6,50
0,00

Vsota rangov
78,00
0,00

6,50
0,00

78,00
0,00

6,50
0,00

78,00
0,00
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Testna statistikaa
EU 25–74 let EU 15–24 let
Z statistika
p
a. Wilcoxonov test predznačenih rangov
b. Temelji na pozitivnih rangih.

-3,061b
,002

SLO 25–74 let - IT 25–74 let SLO 15–24 let IT 15–24 let
-3,061b
,002

-3,059b
,002
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Priloga 8: Wilcoxonov test predznačenih rangov za stopnjo brezposelnosti mladih (15–29 let)
v Obalno-kraški regiji in Tržaški pokrajini za obdobje 2008–2015.

N
Obalno-kraška regija
Tržaška pokrajina

Opisna statistika
Aritmetična Standradni
sredina
odklon
8
14,300
4,7168
8
16,388
8,0306

Minimum
Maksimum
6,9
21,1
7,0
28,1

Wilcoxonov test predznačenih rangov
Rangi
N
Tržaška pokrajina Obalno-kraška regija

Negativni rangi
Pozitivni rangi
Vezi
Skupaj
a. Tržaška pokrajina < Obalno-kraška regija
b. Tržaška pokrajina > Obalno-kraška regija
c. Tržaška pokrajina = Obalno-kraška regija

a

3
5b
0c
8

Povprečni rang
Vsota rangov
4,00
12,00
4,80
24,00

Testna statistikaa
Tržaška pokrajina - Obalno-kraška regija
Z statistika
p
a. Wilcoxonov test predznačenih rangov
b. Temelji na negativnih rangih.

-,840b
,401
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Priloga 9: Wilcoxonov test predznačenih rangov za stopnjo brezposelnosti moških (15–29 let)
in žensk (15–29 let) v Obalno-kraški regiji in Tržaški pokrajini za obdobje 2011–2015.

Opisna statistika
Artimetična Standardni
N
sredina
odklon
Obalno-kraška regija (moški)
Tržaška pokrajina (moški)
Obalno-kraška regija (ženske)
Tržaška pokrajina (ženske)

5
5
5
5

14,730
19,916
16,400
21,522

Minimum Maksimum

2,3606
6,1135
2,0270
10,3767

11,2
13,5
13,5
12,0

17,2
28,6
18,4
37,9

Wilcoxonov test predznačenih rangov
Rangi
N
Obalno-kraška regija (ženske) Obalno-kraška regija (moški)

Povprečni
rang
0,00
3,00

Vsota
rangov
0,00
15,00

2,50
5,00

10,00
5,00

Negativni rangi
0a
Pozitivni rangi
5b
Vezi
0c
Skupaj
5
Tržaška pokrajina (ženske) Negativni rangi
4d
Tržaška pokrajina (moški)
Pozitivni rangi
1e
Vezi
0f
Skupaj
5
a. Obalno-kraška regija (ženske) < Obalno-kraška regija (moški)
b. Obalno-kraška regija (ženske) > Obalno-kraška regija (moški)
c. Obalno-kraška regija (ženske) = Obalno-kraška regija (moški)
d. Tržaška pokrajina (ženske) < Tržaška pokrajina (moški)
e. Tržaška pokrajina (ženske) > Tržaška pokrajina (moški)
f. Tržaška pokrajina (ženske) = Tržaška pokrajina (moški)
Testna statistikaa

Obalno-kraška regija (ženske) Tržaška pokrajina (ženske) - Obalno-kraška regija (moški) Tržaška pokrajina (moški)
Z statistika
p
a. Wilcoxonov test predznačenih rangov
b. Temelji na negativnih rangih.
c. Temelji na pozitivnih rangih.

-2,023b
,043

-,674c
,500
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Priloga 10: Wilcoxonov test predznačenih rangov za stopnjo brezposelnosti mladih
(15–29 let) po spolu med Obalno-kraško regijo in Tržaško pokrajino za obdobje 2011–2015.

Opisna statistika
Aritmetična
N
sredina

Standardni
odklon
Minimum Maksimum

Obalno-kraška regija (moški)

5

14,730

2,3606

11,2

17,2

Obalno-kraška regija (ženske)
Tržaška pokrajina (moški)
Tržaška pokrajina (ženske)

5
5
5

16,400
19,916
21,522

2,0270
6,1135
10,3767

13,5
13,5
12,0

18,4
28,6
37,9

Wilcoxonov test predznačenih rangov
Rangi
N
Tržaška pokrajina (moški) Obalno-kraška regija (moški)

a

Negativni rangi
1
Pozitivni rangi
4b
Vezi
0c
Skupaj
5
Tržaška pokrajina (ženske) Negativni rangi
2d
Obalno-kraška regija (ženske) Pozitivni rangi
3e
Vezi
0f
Skupaj
5
a. Tržaška pokrajina (moški) < Obalno-kraška regija (moški)
b. Tržaška pokrajina (moški) > Obalno-kraška regija (moški)
c. Tržaška pokrajina (moški) = Obalno-kraška regija (moški)
d. Tržaška pokrajina (ženske) < Obalno-kraška regija (ženske)
e. Tržaška pokrajina (ženske) > Obalno-kraška regija (ženske)
f. Tržaška pokrajina (ženske) = Obalno-kraška regija (ženske)

Povprečni
rang
1,00
3,50

Vsota rangov
1,00
14,00

2,50
3,33

5,00
10,00

Testna statistikaa
Tržaška pokrajina (moški) Obalno-kraška regija (moški)
Z statistika
p
a. Wilcoxonov test predznačenih rangov
b. Temelji na negativnih rangih.

-1,753b
,080

Tržaška pokrajina (ženske) Obalno-kraška regija (ženske)
-,674b
,500
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Priloga 11: Wilcoxonov test predznačenih rangov za stopnjo brezposelnosti mladih
(15–29 let) v Obalno-kraški regiji in Tržaški pokrajini za obdobje 2008–2015.

Opisna statistika
Artimetična Standardni
N
sredina
odklon

Minimum Maksimum

Obalno-kraška regija (15–24 let)

7

15,714

4,0160

10,5

22,0

Obalno-kraška regija (25–34 let)

8

10,663

5,1972

4,4

18,4

Obalno-kraška regija (35–74 let)

8

6,388

2,8713

2,5

10,9

Tržaška pokrajina (15–24 let)

8

21,263

7,5602

9,9

29,3

Tržaška pokrajina (25–34 let)
Tržaška pokrajina (35–74 let)

8
8

9,625
3,738

4,8820
,6865

4,2
2,6

18,3
4,7

Povprečni
rang
2,00
4,33

Vsota
rangov
2,00
26,00

3,40
5,50

17,00
11,00

4,86
2,00

34,00
2,00

Wilcoxonov test predznačenih rangov
Rangi
N
Tržaška pokrajina (15–24 let) Obalno-kraška regija (15–24 let)

Negativni rangi
1a
Pozitivni rangi
6b
Vezi
0c
Skupaj
7
Tržaška pokrajina (25–34 let) Negativni rangi
5d
Obalno-kraška regija (25–34 let) Pozitivni rangi
2e
Vezi
1f
Skupaj
8
Tržaška pokrajina (35–74 let) Negativni rang
7g
Obalno-kraška regija (35–74 let) Pozitivni rang
1h
Vezi
0i
Skupaj
8
a. Tržaška pokrajina (15–24 let) < Obalno-kraška regija (15–24 let)
b. Tržaška pokrajina (15–24 let) > Obalno-kraška regija (15–24 let)
c. Tržaška pokrajina (15–24 let) = Obalno-kraška regija (15–24 let)
d. Tržaška pokrajina (25–34 let) < Obalno-kraška regija (25–34 let)
e. Tržaška pokrajina (25–34 let) > Obalno-kraška regija (25–34 let)
f. Tržaška pokrajina (25–34 let) = Obalno-kraška regija (25–34 let)
g. Tržaška pokrajina (35–74 let) < Obalno-kraška regija (35–74 let)
h. Tržaška pokrajina (35–74 let) > Obalno-kraška regija (35–74 let)
i. Tržaška pokrajina (35–74 let) = Obalno-kraška regija (35–74 let)
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Testna statistikaa

Tržaška pokrajina
(15–24 let) Obalno-kraška
regija (15–24 let)
Z statistika
-2,032b
p
,042
a. Wilcoxonov test predznačenih rangov
b. Temelji na negativnih rangih.
c. Temelji na pozitivnih rangih.

Tržaška pokrajina
(25–34 let) Obalno-kraška
regija (25–34 let)
-,507c
,612

Tržaška pokrajina
(35–74 let) Obalno-kraška
regija (35–74 let)
-2,240c
,025
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