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POVZETEK
Izziv za raziskovanje predstavlja analiza, koliko denarnih sredstev Latvija in Slovenija
prispevata v proračun EU ter koliko se v izbrani državi vrne preko evropskih skladov.
Namen analize v magistrskem delu je analizirati področja, ki jih ti dve državi prednostno
obravnavata in njuno učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev v finančni perspektivi
2014 - 2020. Opisovanje dejstev in pojmov ter njihovo preučevanje na podlagi tuje in
domače strokovne literature temelji na metodi deskripcije. Zbiranje številčnih podatkov in
statističnih analiz je izvedeno s kvantitativno metodo. Z metodo komparacije je bila
izvedena primerjava med državama, z metodo kompilacije pa je bila izvedena potrditev
oziroma zavrnitev hipotez. Z analizo je bilo ugotovljeno, da prebivalec Latvije prejme več
sredstev iz skladov EU kot prebivalec Slovenije, kljub temu, da prebivalec Slovenije
prispeva v proračun EU več kot prebivalec Latvije. Prejeta sredstva kohezijskega sklada na
prebivalca so odvisna od BDP na prebivalca in tako vplivajo na razvitost države. Latvija iz
kohezijskega sklada prejme več sredstev kot Slovenija, ima pa nižji BDP na prebivalca kot
Slovenija. Slovenija uspešneje črpa sredstva Evropskega socialnega sklada in sredstva za
področje razvoja in inovacij. Analiza pripomore k temu, da bo pri naslednji finančni
perspektivi omogočena večja učinkovitost pri pridobivanju in koriščenju sredstev EU.
Analiza je pokazatelj uspešnosti držav pri črpanju sredstev, ugotavlja pa tudi kazalnike
porabljenih sredstev. Z uspešnim črpanjem sredstev iz evropskih skladov je mogoč razvoj
in rast v državi, predvsem na področju gospodarskega, ekonomskega in socialnega stanja.

Ključne besede: Slovenija, Latvija, Skladi EU, Kohezijski sklad, raziskave in inovacije,
Evropski socialni sklad
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ABSTRACT
ANALYSIS OF SELECTED AREAS IN PAYMENT FROM EU FUNDS IN SELECTED
MEMBER STATES
A challenge for the research is mainly to analyse how much money do Latvia and Slovenia
contribute to the European Union's budget and how much money do they recompensate
from the European funds. The purpose of the analysis is to find out which areas do the
two countries treat with the highest priority and also to find out how effective they are in
achieving the set goals of the 2014 – 2020 financial perspective. Description of facts and
concepts, as well as their study on the basis of foreign and domestic scientific literature,
was based on the method of description. Collection of numerical data and statistical
analyses were carried out using the quantitative method. The comparison method was
used to conduct a comparison between the countries, whereas the compilation method
was used to confirm or reject the hypotheses. The analysis showed that a resident of
Latvia receives more financial means from the EU funds than a resident of Slovenia.
Furthermore, the latter also contributes more to the EU budget than the resident of
Latvia. Cohesion fund's received financial means per capita depend on gross domestic
product (GDP) per capita and thus affect the country's development. Latvia receives more
such means and also has lower GDP per capita than Slovenia. However, Slovenia is more
efficient at using the resources of the European Social Fund and Funds for research and
innovation. The analysis that was carried out aids in the improvement of next financial
perspective to be more efficient in gaining and using the EU funds. It is also an indicator
of how successful both countries are when it comes to using EU funds and what are the
indicators of the funds used. The successful absorption of European funds enables the
development and growth of the country, especially in the economic and social
perspective.

Keywords: Slovenia, Latvia, EU Funds, Cohesion Fund, Research & Innovation, European
Social Fund
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1 UVOD
V magistrskem delu sem izdelala analizo razdeljenosti sredstev na podlagi Evropskega
proračuna in nacionalnih proračunov držav Slovenije ter Latvije. Želela sem analizirati,
koliko sredstev sta prispevali izbrani državi članici v proračun EU in koliko sredstev se je
preko različnih skladov vrnilo nazaj v izbrano državo članico EU. Latvijo sem izbrala kot
primerljivo državo z Republiko Slovenijo zaradi števila prebivalcev, poleg tega pa sta si
državi podobni tudi na drugih področjih. Latvija je imela 1.1.2018 1.934.379 prebivalcev,
Slovenija pa 2.066.880. S tem je delež obeh držav v EU predstavljal 0,4 vseh državljanov
EU. Obe državi sta članici EU od 1.5.2004 in članici Schengenskega območja od
21.12.2007. Slovenija je parlamentarna demokratična republika, ki ima predsednika vlade
ter predsednika države. Vlada je nosilec izvršilne in upravne oblasti. Latvija je prav tako
parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki izbere svet ministrov, predsednik
republike pa ima reprezentativno vlogo. Latvija je razdeljena na 110 občin in 9 mest,
Slovenija pa na 212 občin.
V Sloveniji je rast prebivalstva 0,08% v primerjavi s predhodnim letom, predstavljeno pa je
obdobje med leti 2007 – 2017. Stopnja rodnosti je 1,57 otroka na žensko, stopnja
umrljivosti na 1000 prebivalcev pa znaša 9,5. Stopnja urbanizacije je 54,27%. BDP znaša
48,87 milijarde ameriških dolarjev. Stopnja inflacije je 1,43%. Glavni uvozni in izvozni
partner Slovenije je Nemčija. Uvoz blaga znaša 36,08 milijarde ameriških dolarjev, izvoz
blaga pa 38,44 milijarde ameriških dolarjev. Razmerje javno finančnih odhodkov in BDP pa
znaša 39,62%. Latvija ima negativno rast prebivalstva in sicer 0,96%. V Latviji je stopnja
rodnosti 1,7 otroka na žensko, stopnja umrljivosti na 1000 prebivalcev 14,6, stopnja
urbanizacije pa je 68,08%. BDP države znaša 30,33 milijarde ameriških dolarjev. Stopnja
inflacije od leta 2012 do leta 2022 v primerjavi s prejšnjim letom znaša 2,89%, uvoz blaga
pa 16,83 milijarde USD. Izvoz blaga med letoma 2007 in 2017 znaša 13,98 milijarde
ameriških dolarjev, trgovinski primanjkljaj pa 2,85 milijarde ameriških dolarjev. Razmerje
med javnofinančnimi odhodki in BDP znaša 36,66% (Statista, Latvia in Statista, Slovenia).
Izbrani državi sta na začetku finančne perspektive 2014 – 2020 postavili cilje, ki jih želita
doseči s sredstvi skladov. Vlaganje v različna področja vodi do večje konkurenčnosti
države. Cilji finančne perspektive 2014 – 2020 Republike Latvije so temeljili na
gospodarski rasti in zaposlovanju in s poudarkom na konkurenčnosti gospodarstva države.
Cilji finančne perspektive 2014 – 2020 Republike Slovenije pa so temeljili na spodbujanju
gospodarskega razvoja in zagotavljanju blaginje za vse državljane. Obe državi sta tako
zasledovali postavljene cilje programa Evropa 2020. Cilji izbrane države so tako prispevali
k izpolnjevanju ciljev Evropa 2020.

1

Prednostni cilji obdobja 2014 – 2020 so bili krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in
inovacij, izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih
tehnologij, povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, podpora za prehod
na nizkoogljično gospodarstvo, spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter
preprečevanja in obvladovanja tveganj, ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje
učinkovite rabe virov, spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih
infrastruktur, spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti
delovne sile, spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli
diskriminaciji, naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje ter
izboljšanje učinkovitosti javne uprave.
Članice EU so prejele sredstva iz proračuna preko različnih skladov. Skladi so bili usklajeni
s cilji strategije Evropa 2020. Njihov namen je bil podpora in razvoj gospodarstva v vseh
državah EU. V magistrskem delu sem se želela osredotočiti na naslednje tri strukturne in
investicijske sklade: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS)
in Kohezijski sklad (KS). Do sredstev iz skladov ESRR in ESS so bile upravičene vse države
članice, do KS pa manj razvite države članice.
Proračun Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2014 - 2020 znaša 280,8
milijard EUR, od tega je prispevek sklada 199 milijard EUR, države članice EU pa prispevajo
81,8 milijard EUR. Skupen proračun Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014 – 2020
znaša 120,8 milijard EUR. Od tega EU prispeva 83,7 milijard EUR, države članice EU pa
skupaj prispevajo 37 milijard EUR. Skupen proračun Kohezijskega sklada v obdobju 2014 –
2020 znaša 75,4 milijarde EUR. Od tega je prispevek EU 63,3 milijard EUR, prispevek držav
članic pa 12,1 milijard EUR.
ESS je podpirala predvsem socialno stanje v državi. Kazalniki pri meritvah za programe in
razdelitev sredstev sklada so se nanašali na udeležence sklada, ki so lahko bili brezposelni,
kar vključuje tudi dolgotrajno brezposelne, neaktivne ali zaposlene. Eden od kazalnikov
ESS so bili tudi dosežki podjetij ter dosežki projektov. Ti so se nanašali na število
projektov, ki so se v celoti ali delno izvajali s strani socialnih partnerjev ali nevladnih
organizacij. Prav tako je bil del kazalnika tudi število projektov, ki so bili namenjeni
trajnostni udeležbi in napredku žensk pri zaposlovanju. Del tega je tudi število projektov
namenjenih javnim upravam, javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ter
število podprtih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Vsi projekti so bili v skladu z
operativnim programom, financirani pa s strani ESS.
Področje razvoja in inovacij ima kazalnike uspešnosti razdeljene v 4 kategorije. To so
vlaganje v naložbe ter človeške vire, okvirni pogoji, inovativnost in vpliv. Vlaganje v
naložbe in človeške vire temelji na vlaganjih v človeške vire, v znanost in tehnologije,
investicijskih sektorjih uspešnosti, investicijah kot vir financiranja in skupnih naložbah.
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Okvirni pogoji temeljijo na sodelovanju in pretoku znanja, digitalnem gospodarstvu,
izobraževanju ter veščinah, podjetništvu ter na neposrednih tujih naložbah in trgovini.
Inovativnost temelji na bibliometriji, inovacijskih izidih ter na patentih. Vpliv pa temelji na
gospodarski strukturi in na zaposlovanju.
Dosedanjih raziskav, ki bi temeljile na analizi izbranih držav glede na število prebivalcev
ter BDP, ob tem pa se osredotočile na izbrane sklade, področje socialnega sklada ter
inovacije in razvoj v finančni perspektivi 2014 – 2020 ni. Določene raziskave so se
nanašale le na izbrane projekte, velika večina raziskav pa se je nanašala na obdobje 2007
– 2013, ki se je že zaključilo. Obdobje 2014 – 2020 še vedno poteka, zato je raziskav na
tem področju zelo malo, mogoče so le raznorazne zbirke podatkov.
Analizo v magistrskem delu sem želela opraviti glede na podatke, ki prikazujejo nižjo
porabo sredstev v prvih letih finančne perspektive in tako neizkoriščenost sredstev
skladov, ki naj bi pripadala državi članici. Predvsem Slovenija je imela do leta 2018 zelo
nizko izkoriščenost sredstev, kar je privedlo do velikega neskladja med vplačanimi in
prejetimi sredstvi iz EU. Velik razkorak se je pojavil predvsem z razliko med nizko porabo
sredstev iz skladov in količino dodeljenih sredstev. Velika razlika se je pojavila med
odobrenimi in dejansko porabljenimi sredstvi. Tako je bila primerjava pokazatelj, kako se
je Latvija s tem spopadla glede na podobno število prebivalcev ter glede na BDP. S
pomočjo kazalnikov sem analizirala, kako so vplivala sredstva iz skladov na področje
razvoja in inovacij, kakšne so bile posledice ter kako se je to pokazalo v izbrani državi.
Sredstva iz socialnega sklada so vplivala na socialno stanje v izbrani državi članici in
občutno prispevala k boljšemu socialnemu položaju državljanov, kar je bilo prikazano z
različnimi kazalniki. S kazalniki in analizo sem želela prikazati, kako so evropska sredstva in
projekti vplivali na stanje v državi, predvsem sredstva ESS ter področje raziskav in inovacij.
Sredstva ESS so predstavljala vpliv na socialno stanje v državi in socialni položaj
državljanov v izbranih državah članicah. Področje inovacij in razvoja pa je omogočalo
gospodarski razvoj.
Namen magistrskega dela je bil analizirati, koliko denarja sta Latvija in Slovenija prispevali
v proračun EU ter koliko denarja se jima v obliki sredstev iz izbranih treh skladov povrnilo,
katera področja so bila prednostno obravnavna in količina sredstev, ki jih je prejel
posamezni prebivalec. Namen magistrskega dela je bil analizirati učinkovitost izbranih
držav pri doseganju postavljenih ciljev iz finančne perspektive 2014 – 2020.
Cilj magistrskega dela je bilo analiziranje podatkov dveh držav članic EU, ki imata približno
enako število prebivalcev ter analiziranje podatkov v primerjavi z BDP na prebivalca. Cilj je
bil analizirati količino sredstev, ki sta jih prispevali Slovenija in Latvija v proračun EU,
ugotoviti višino prispevka posameznega prebivalca izbrane države v proračun in količino
sredstev, ki jih je prejel iz skladov državljan izbrane države. Eden od zastavljenih ciljev
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magistrskega dela je bil analizirati področja, ki so v izbranih državah prednostno
obravnavana in so prejela največ sredstev iz proračuna EU, poleg tega pa tudi ugotoviti,
koliko sredstev sklada je bilo namenjenih za posameznega prebivalca izbrane države. Cilj
magistrskega dela je bila tudi analiza, iz katerega sklada je posamezna država prejela
največ sredstev ter na katerih projektih se je to izražalo v izbranih državah. Cilj
magistrskega dela je bil tako analizirati usmeritve pri porabi prejetih sredstev med
izbranima državama ter prikazati primerjavo izbranih držav na področju BDP, nato pa
analizirati, kako je BDP vplival na vplačila sredstev v proračun EU ter na izplačila sredstev
iz skladov za izbrani državi. Cilj magistrskega dela je bil tudi analizirati doseganje ciljev, ki
sta jih državi članici navedli za finančno perspektivo 2014 – 2020. Pomemben je tudi
prikaz kazalnikov, s katerimi je bilo mogoče preveriti uspešnost črpanja in vpliv evropskih
sredstev ter financiranje raznih programov na stanje v državi ter razlike med izbranima
državama.
H1: Prebivalec Latvije prejme več sredstev iz skladov EU kot prebivalec Slovenije.
Izbrano hipotezo sem dokazovala z analizo pridobljenih podatkov o višini pridobljenih
sredstev, številom prebivalcev in drugimi potrebnimi informacijami.
H2: Prejeta sredstva KS na prebivalca so odvisna od BDP na prebivalca ter vplivajo na
razvitost države.
Z izbrano hipotezo sem na podlagi zbranih podatkov o višini BDP na prebivalca
dokazovala, ali je BDP na prebivalca izbrane države vplival na višino prejetih sredstev KS,
kako je to vplivalo na razvitost države in katera področja so najbolj podprta s sredstvi KS.
H3: Latvija je uspešnejša pri črpanju sredstev iz ESS, medtem ko Slovenija uspešnejše črpa
sredstva, namenjena za razvoj in inovacije.
Z izbrano hipotezo sem na podlagi zbranih podatkov porabljenih sredstev skladov z
analizo dokazovala, na katera področja so bile izbrane države usmerjene, kako sta bili
državi uspešni pri črpanju evropskih sredstev in katerim področjem sta državi dali
prednost.
V magistrskem delu sem uporabila metodo deskripcije, ki je omogočila opisovanje dejstev
in pojmov. S to metodo sem opisovala in preučevala dejstva in pojme, poleg tega pa sem
pregledala tujo in domačo strokovno literaturo, ki sem jo pridobila v knjižnicah ter v
znanstvenih člankih iz strokovnih knjižničnih baz podatkov na področju proračuna in
skladov EU. S kvantitativno metodo sem zbrala številčne podatke in jih z uporabo
statističnih metod analizirala. Zbrane podatke sem pridobila na spletni strani Evropskega
statističnega urada, jih analizirala in izluščila ugotovitve. Z metodo komparacije sem
primerjala in predstavila podobnosti in razlike med izbranima državama. Z metodo
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kompilacije pa sem povzela dejstva in spoznanja, ki so privedla do potrditve oz. zavrnitve
hipotez.
Magistrsko delo se začne s predstavitvijo obdobij. 2. poglavje se nadaljuje s proračunom
EU, njegovimi prihodki ter odhodki, prav tako vključuje tudi prihodke in odhodke v Latviji
ter Sloveniji. 3. poglavje vključuje opis evropskih skladov. Opisani skladi so naslednji:
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, poleg teh pa
tudi Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo,
Solidarnostni sklad EU ter Instrument za predpristopno pomoč. 4. poglavje se nanaša na
Republiko Slovenijo. Predstavljeni so cilji zastavljeni v finančni perspektivi 2014 – 2020,
planirana in dodeljena sredstva Evropskega socialnega sklada, sredstva namenjena za
razvoj in inovacij ter zadnje podpoglavje namenjeno sredstvom kohezijskega sklada in
BDP v Sloveniji. 5. poglavje se nanaša na Republiko Latvijo. Prav tako je opis zastavljenih
ciljev Latvije, sledijo sredstva ESS, ki so razdeljena na planirana ter na dodeljena in
izkoriščena sredstva. Sledijo še podatki za sredstva namenjena za razvoj in inovacije ter
sredstva kohezijskega sklada z BDP. 6. poglavje vključuje analizo rezultatov in primerjavo
med Latvijo in Slovenijo. Analiza vključuje podatke glede na število prebivalcev in glede na
sredstva evropskega socialnega sklada. Nanaša se tudi na sredstva namenjena v obeh
izbranih državah članicah za razvoj in inovacije. Zadnji podpoglavji se nanašata na
področje sredstev KS in doseganje kazalnikov ter uresničevanje zastavljenih ciljev.
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2 PREDSTAVITEV ZADNJIH DVEH FINANČNIH OBDOBIJ IN DRŽAV
2.1 RAZISKAVE POVEZANE S FINANČNIM OBDOBJEM 2007 – 2013
Sabău–Popa in Mara sta leta 2015 raziskovala finančne instrumente EU. Ti so podpora
javnim ali zasebnim sovlaganjem, katerih namen je odpravljanje tržnih nepopolnosti.
Pomembno je, da so le ti usklajeni s prednostnimi nalogami strategije Evropa 2020 ter
kohezijsko politiko. Strukturno izvajanje finančnih instrumentov tako temelji na dodatnem
strokovnem znanju in izkušnjah, kar prispeva k večji učinkovitosti ter uspešnosti pri
dodeljevanju javnih sredstev. Finančni instrumenti so bili delo strukturnih skladov od
obdobja 1994 – 1999 naprej. Njihov pomen se je povečal v obdobju 2007 – 2013 in tako
trenutno predstavlja približno 5 % vseh sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Prav tako pa so pomemben del obdobja 2014 – 2020, kjer, po pričakovanjih, predstavljajo
še večjo vlogo v kohezijski politiki. Razlika od prejšnjih obdobij je ta, da lahko v obdobju
2014 – 2020 države članice EU uporabljajo sredstva in finančne instrumente z vsemi
tematskimi cilji, ki so predstavljeni v operativnih programih in veljajo za vse sklade, kjer je
uporaba sredstev učinkovita. Finančni okvir za obdobje 2014 – 2020 tako vsebuje jasna
pravila, ki omogočajo boljšo kombinacijo finančnih instrumentov, predvsem druge oblike
podpore, kot so neporavnana sredstva. To še dodatno spodbuja oblikovanje dobro
prilagojenih shem pomoči, kar ustreza potrebam držav članic EU ali regij. Organi
upravljanja lahko oblikujejo finančne instrumente na podlagi predhodne ocene tržnih
nepopolnosti ali nepopolnih naložb podjetja ali pa udeležbo zasebnega sektorja. Tako
lahko oblikujejo dodano vrednost določenega finančnega instrumenta (Sabău–Popa &
Mara, 2015, str. 1593).
Bučar in Özbolat sta raziskovala obdobje 2007 – 2013, ko so bili v Sloveniji izvedeni
strukturni skladi, ki so se izvajali preko treh operativnih programov. Operativni program
za krepitev regionalnih razvojnih potencialov je bil financiran s strani Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Proračun strukturnih skladov je znašal 1,7 milijarde EUR, delež za
Slovenijo pa 42,4 % skupnega strukturnega sklada. Operativni program za razvoj človeških
virov je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in je imel proračun v višini
755 milijonov EUR, delež za Slovenijo pa je znašal 18 % celotnega proračuna strukturnega
sklada. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture je bil financiran s
strani kohezijskih skladov ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Proračun strukturnih
skladov je znašal 1,64 milijarde EUR, od tega je bilo za Slovenijo namenjeno 38,9 %
skupnega proračuna strukturnih skladov. Tako je bilo za Slovenijo namenjenih 1,25
milijarde EUR, kar znaša 30,5 % vseh strukturnih skladov, ki so bili na voljo za Slovenijo v
smernici za izboljšanje znanja in inovacije za rast. Za naložbe v inovacije ter raziskave in
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razvoj je bilo predvidenih 1,01 milijarde EUR, kar predstavlja, da so bila sredstva znatno
večja kot kadarkoli prej po osamosvojitvi Slovenije (Bučar & Özbolat, 2015, str. 11).
Leta 2014 je Austers raziskoval, kako se socialno stanje v Latviji popravlja, vendar do
njegove raziskave še ni doseglo stanja pred krizo. Latvija se je zaradi finančne krize v
preteklosti soočala s socialno stisko, saj je imela eno od najnižjih stopenj dohodka ter eno
največjih stopenj neenakosti ter revščine, ob vsem tem pa še visoko stopnjo izseljevanja.
Nominalni BDP Latvije je presegel pred krizno raven, realni BDP pa je še vedno nizek.
Brezposelnost ostaja visoka, a se vendarle postopoma znižuje. Poseben problem je
dolgotrajna brezposelnost, ki predstavlja 5,7 % gospodarsko dejavnih oseb. Kazalniki
tržnega zaupanja so še vedno negativni, a se zmanjšujejo. Potrošniki imajo za prihodnost
negativne napovedi za izboljšanja stanja v državi, čeprav se industrija , predvsem zaradi
zunanjih dejavnikov, povečuje. Dinamika cen prikazuje tudi nizko aktivnost v
gospodarstvu, prav tako pa je tudi letna stopnja inflacije spreminja v deflacijo (Austers,
2014).
Nigohosyan in Vutsova sta se osredotočila na kazalnike v obdobju 2014 – 2020, ko je
Evropska komisija dodatno opredelila kazalnike. Programsko obdobje 2014 – 2020 se
osredotoča na rezultate, zaradi česar morajo biti programi zelo jasno opredeljeni.
Indikatorji so ključni za pristop, ki je usmerjen k rezultatom. Ti morajo biti statistično
potrjeni, odzivni ter neposredno povezani z izbrano politiko. Možno jih je zbirati in
objaviti. Finančna perspektiva 2014 – 2020 temelji na načelu posebnih ciljev prihodnjih
programov, ti pa morajo imeti ustrezen kazalnik rezultatov ter izhodiščne vrednosti. Od
kazalnikov ne pričakuje, da zajamejo vse učinke, a je potrebno oceniti tudi prispevek
programov glede na zunanje dejavnike. Kazalniki morajo biti ustrezni s politiko, da se
lahko zazna učinek programov (Nigohosyan & Vutsova, 2018).
Na področju črpanja EU sredstev so bile leta 2017 med drugim izdelana naslednja
magistrska dela. Avtorica Anja Ločičnik je obravnavala temo črpanja evropskih sredstev s
strani slovenskih občin na primeru Zasavja, Nina Vrabelj pa je obravnavala temo
uspešnosti Slovenije pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2004 do
2013.

2.2 RAZISKAVE FINANČNEGA OBDOBJA 2014 – 2020
Avtor Giacinto v članku opredeljuje področje Strategije 2020. To je nov načrt EU, ki ima
predvsem tri prednostne naloge, s katerimi želi premagati gospodarsko krizo. Program se
osredotoča predvsem na pametno, trajnostno in vključujočo rast. Razlogi za program so
predvsem soočanje Evrope s preobrazbo, kajti gospodarska kriza je izbrisala leta
gospodarskega in socialnega napredka, ob tem pa tudi izpostavila strukturne slabosti, ki
so se pojavile v evropskem gospodarstvu. Zaradi globalizacije se pojavljajo vedno novi
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pritiski na finančne vire, prav tako pa se staranje prebivalstva intenzivneje dogaja v EU.
Uspeh EU predvsem temelji na skupnem delovanju. Namen strategije je, da se izvede
izhod iz krize ter preoblikuje EU, da bo imela trajnostno, pametno in vključujoče
gospodarstvo. S tem bo zagotovljena visoka stopnja zaposlenosti, prav tako pa tudi
produktivnost in socialne kohezije. Vizija Evropa 2020 določa smernice evropskega,
socialnega in tržnega gospodarstva za 21. stoletje. EU je s tem postavila predvsem glavne
cilje (Giacinto, 2018, str. 27):
 75 % prebivalcev, ki so med 20 in 64 letom starosti, naj bo zaposlenih
 Vložek 3 % BDP v sektor raziskav in razvoja,
 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % glede na leto 1990, poleg tega pa
tudi naj se obnovljivi viri energije v končni porabi povečajo na delež 20 % ter
energetsko učinkovitost izboljšati za 20 %.
 Delež mladih, ki zgodaj opustijo šolanje, znižati pod 10 %, 40 % prebivalstva v
starosti med 30 in 34 let pa naj ima zaključeno terciarno izobraževanje
 zmanjšati revščino za najmanj 20 milijonov ljudi, ki so ogroženi zaradi revščine ali
socialne izključenosti.
Vsaka država cilje postavi zase in tako so nacionalni cilji usklajeni z evropskimi cilji. EU je
razvila model pametne, trajnostne in vključujoče rasti, ta pa je razdeljen na sedem glavnih
pobud (Giacinto, 2018, str. 27).
Področje pametne rasti se nanaša na unijo inovacij. EU želi s tem področjem izboljšati
okvirne pogoje in dostop do financiranja raziskav in inovacij, ob tem pa tudi zagotoviti, da
se inovativne zamisli spremenijo v izdelke in storitve. Le ti posledično ustvarijo rast in
delovna mesta. Področje mladih in mobilnosti pokriva predvsem izboljšanje učinkovitosti
izobraževalnega sistema in olajša vstop mladih na trg dela. Področje digitalne agende za
Evropo je pospeševanje in uvajanje hitrega interneta, želi pa tudi izkoristiti prednosti
enotnega digitalnega trga za gospodinjstva in podjetja (Giacinto, 2018, str. 27).
Področje trajnostne rasti zajema Evropo, katere težnja je gospodarnost z viri. Cilj področja
trajnostne rasti tako pomaga ločiti gospodarsko rast od uporabe virov, ob tem pa podpira
prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Pomembnem del je tudi povečanje uporabe
obnovljivih virov energije, posodabljanje prometnega sektorja in spodbujanje energetske
učinkovitosti. Del trajnostne rasti je tudi industrijska politika za dobo globalizacije, saj želi
izboljšati poslovno okolje predvsem za mala in srednja podjetja in podpreti razvoj močne
in trajnostne industrijske baze, ki je lahko konkurenčna tudi na svetovni ravni (Giacinto,
2018, str. 27).
Področje vključujoče rasti zajema program za nova znanja, spretnosti in delovna mesta. S
tem se posodobi trg dela, krepi se vloga ljudi z razvojem njihovih znanj in spretnosti v
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celotnem življenjskem ciklu. Delovna sila na trgu se lahko poveča in bolj ustreza ponudbi
ter povpraševanju. Pomemben del je tudi mobilnost delovne sile. Del vključujoče rasti je
tudi evropska platforma za boj proti revščini. Zagotavlja se socialna in teritorialna
kohezija, ki prinaša koristi za rast delovnih mest in omogoča, da so ljudje, ki živijo v
revščini in socialni izključenosti, sposobni dostojno živeti ter aktivno sodelovati v družbi
(Giacinto, 2018, str. 27).

2.3 PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
Proračun EU je sestavljen iz dolgoročnega proračuna in letnih proračunov. Dolgoročni
proračun določi prednostna področja in posledično vpliva tudi na letni proračun. Proračun
EU financira številne dejavnosti, kot tudi razvoj podeželja, transporta, varstvo okolja,
nadzor na zunanjih mejah in področje uveljavljanja človekovih pravic, navadno v obliki
skladov. O višini proračuna in dodelitvi sredstev odločajo Evropska komisija, Svet EU in
Evropski parlament. O porabi sredstev proračuna pa odloča Evropska komisija skupaj z
državami članicami EU, ki so odgovorne za približno 80 % proračuna. Evropska komisija
pripravi osnutek, ki ga nato poda Svetu EU in Evropskemu parlamentu v obravnavo. Obe
instituciji ga lahko spremenita ali pa za predlagane spremembe poiščeta kompromis.
Dolgoročni načrt je narejen v okviru večletnega finančnega okvira, trenutno obdobje pa je
2014-2020. Letni proračun se oblikuje glede na dolgoročni in tako so v njem že vnaprej
določeni zneski za porabo. S tem je EU omogočeno učinkovito financiranje in načrtovanje
za prihodnja leta. Sredstva iz proračuna EU prejemajo države članice, za dodeljevanje
sredstev pa je pristojna Evropska komisija. Ta lahko v primeru neupravičenih izplačil
izterja denar. Seznam organizacij, ki so prejemnice sredstev iz proračuna, je javen
(Evropska unija, Poraba proračunskih sredstev EU, 2016).
Splošna struktura proračuna – prihodki in odhodki po oddelkih (Evropska komisija,
Structure of the EU budget, 2016):
 Oddelek I - Parlament
 Oddelek II - Evropski svet in Svet
 Oddelek III - Komisija
 Oddelek IV - Sodišče Evropskih skupnosti
 Oddelek V - Računsko sodišče
 Oddelek VI - Ekonomsko-socialni odbor
 Oddelek VII - Odbor regij
 Oddelek VIII - Evropski varuh človekovih pravic
 Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Oddelek X - Evropska služba za zunanje delovanje
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Velika večina proračuna EU, približno 95 % financira konkretne dejavnosti in številna
področja, ki so v skladu s politiko EU. To pa je financirano s strani Oddelka III – Komisije
(Evropska komisija, Structure of the EU budget, 2016).

2.3.1 Priprava in prihodki proračuna Evropske unije
Standardni postopek za sprejetje letnega proračuna je določen s 314. členom Pogodbe o
delovanju Evropske unije, traja pa od 1. septembra do 31. decembra. Institucije EU
pripravijo svojo oceno glede na notranje postopke in jo posredujejo Evropski komisiji do
1. julija. Ta združi ocene in pripravi letni osnutek proračuna, ki ga do 1. septembra poda
Svetu EU in Evropskemu parlamentu. Svet EU sprejme stališča, poda tudi spremembe, če
obstajajo, in ga pred 1. oktobrom pošlje Evropskemu parlamentu. Svet EU poda tudi
razloge, ki so vplivali na sprejem stališča. Evropski parlament ima nato 42 dni, da sprejme
predloge in spremembe, ki jih je podal Svet EU. Sledi posredovanje Svetu EU, ki ima 10 dni
časa, da potrdi predlog proračuna EU. V primeru nesoglasij med Svetom EU in Evropskim
parlamentom sledi ustanovitev Spravnega odbora. Spravni odbor je sestavljen iz enakega
števila predstavnikov ali članov Sveta EU in Evropskega parlamenta. Odbor ima 21 dni
časa za uskladitev amandmajev. Če je postopek v Spravnem odboru neuspešen, Evropska
komisija pripravi nov predlog proračuna. V primeru, da Spravni odbor sprejme
amandmaje, je predlog proračuna 14 dni v Svetu EU in v Evropskem parlamentu v
potrjevanju. V primeru, da Svet EU zavrne proračun, ga lahko Evropski parlament potrdi s
posebno večino, kar predstavlja večino članov in tri petine oddanih glasov. V primeru, da
tako Svet EU kot Evropski parlament zavrneta ali ne odločita o predlogu proračuna, se le
ta zavrne, Evropska komisija pa mora pripraviti nov predlog proračuna (Evropska komisija,
How is the budget decided? Procedure in detail, 2015).
Izvrševanje proračuna EU je na strani Evropske komisije. V praksi to pomeni, da je
približno 80 % proračuna v deljenem upravljanju, ko države članice EU same razdeljujejo
sredstva in odhodke. S strani EU je uveden sistem preverjanja in ravnotežja, ki skrbi, da so
sredstva ustrezno razdeljena, da se z njimi upravlja in da so v skladu z zakoni. Evropska
komisija lahko izterja vsa neupravičeno razdeljena sredstva, pri tem ni pomembno, ali gre
za posledico nepravilnosti, napak ali pa namerne goljufije. Vlade držav članic so
odgovorne za zaščito finančnih interesov EU in so zavezane k sodelovanju z Evropsko
komisijo in Evropskim uradom za boj proti goljufijam. Države članice EU upravljajo
približno do 80 % proračunskih odhodkov EU s sistemom deljenega upravljanja na
različnih področjih, to pa je vodeno preko različnih evropskih skladov. Upravljavci skladov
v državah članicah EU so zavezani k izdajanju letnih izjav o upravljanju sredstev in le te so
lahko predmet neodvisne revizije. Proračun se lahko izvrši neposredno s strani Evropske
komisije, delegacij Unije in izvajalskih agencij. Posredno izvrševanje proračuna pa izvajajo
tretje države ali njihovi določeni organi, mednarodne organizacije in njihove agencije,
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Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad, člena 208. in 209 finančne
uredbe (agencije, javno-zasebna partnerstva), organi javnega prava, organi zasebnega
prava z nalogo javne službe, organi zasebnega prava države članice, ki jim je zaupano
izvajanje javno-zasebnega partnerstva ter osebe, ki so pooblaščene za izvajanje posebnih
ukrepov v okviru Skupne zunanje in varnostne politike. Izvrševanje proračuna pa je lahko
tudi deljeno upravljanje s strani držav članic EU (Evropska komisija, Who manages the
money?, 2016).
Pravila EU na področju lastnih sredstev določajo zgornjo mejo le teh in različne vrste
lastnih sredstev, ob tem so pomembni tudi popravki. Zgornja meja je določena kot najvišji
znesek lastnih sredstev. To določa znesek, ki ga lahko med letom zbere EU. Zgornja meja
predstavlja odstotek BND - tako so sredstva v EU odvisna od gospodarskih razmer na
območju EU. EU lastna sredstva deli na več vrst. Prva kategorija so tradicionalna lastna
sredstva, ki jih EU pridobi s carinami in dajatvami na sladkor. Država članica obdrži 20 %
teh sredstev kot stroške administracije vodenja postopka. Naslednja kategorija so
sredstva pridobljena iz naslova DDV. Vsaka članica ima enotno stopnjo 0,3 %, ob tem pa je
obdavčljiva osnova za DDV omejena na 50 % BND. Zadnja kategorija so lastna sredstva na
podlagi BND. To pomeni, da vsaka država članica EU odmeri enoten odstotek od BND za
prihodke EU. Del prihodkov predstavljajo tudi drugi viri, npr. prispevki držav, ki niso
članice EU za določene programe, globe podjetjem zaradi kršenja zakonodaje o
konkurenci in davki, ki se obračunajo plačam zaposlenih v evropskih institucijah. Glavni
namen popravkov je odprava ali izravnava proračunskih neravnotežij nekaterih držav
članic. Način in oblika popravkov temelji na dveh predpostavkah. Vsaka država članica
lahko v ustreznem času uveljavi popravek, če je proračunsko breme čezmerno. Popravek
je v skladu z sorazmerno blaginjo, politika odhodkov pa je najpomembnejše sredstvo za
reševanje proračunskih neravnotežij (Svet EU, Lastna sredstva: prihodki EU, 2018).
V obdobju 2014-2020 je določena zgornja meja lastnih sredstev za plačila v proračun EU
vseh držav članic v višini do 1,23 BND. Skupni znesek odobrenih sredstev ne sme presegati
1,29 % BND EU. Popravki, ki veljajo, se nanašajo na Združeno kraljestvo. To predstavlja
približno 4,2 milijarde evrov. Združenemu kraljestvu se tako povrne 66 % razlike med
prispevki. Države članice EU si načeloma razdelijo stroške popravka v skladu s
sorazmernim deležem v BND EU. Pavšalni popravki se nanašajo na znižanje letnih
prispevkov iz naslova BND za naslednje države: Danska, Nizozemska, Švedska, Avstrija.
Prav tako pa se uporablja znižana stopnja DDV, ki znaša 0,15 % za Nemčijo, Nizozemsko in
Švedsko (Svet EU, Viri lastnih sredstev v obdobju 2014-2020, 2017).
Tradicionalna lastna sredstva se zaračunavajo gospodarskim subjektom, zbirajo pa jih
države članice v imenu EU. Tradicionalna lastna sredstva se vplačujejo neposredno v
proračun EU, države članice pa obdržijo 20 %, kot strošek zbiranja. Carine so zaračunajo
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državam, ki niso članice EU, na uvoz kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, obračunana
stopnja pa je na podlagi skupne carinske tarife. Leta 2017 so prihodki iz carin EU znašali
20 325 milijonov EUR, kar predstavlja 14,6 % vseh skupnih prihodkov. Proizvodnja
dajatev, ki se nanaša na prelevmane za sladkor, pa znaša 134 milijonov EUR. Tako so
tradicionalna lastna sredstva predstavljala 14,7 % skupnih prihodkov EU, kar je 20 159
milijonov EUR. Sredstva na DDV so usklajena z zakonodajo EU, nato pa omejena na 50 %
osnove za BND. Enotna stopnja 0,3 % se obračuna z usklajeno osnovo za DDV v vsaki
državi članici. Lastna sredstva iz naslova DDV so leta 2017 znašala 16 947 milijonov EUR,
kar predstavlja 12,2 % vseh prihodkov. Lastni vir BND uravnoteži prihodke in odhodke v
proračunu. S tem se financira proračun, ki ga drugi prihodki ne pokrivajo. Znesek lastnega
vira BND je odvisen od razlike med skupnimi izdatki in vsoto drugih prihodkov. E nak
odstotek se tako obračuna za vse države članice, stopnja pa se določi v okviru
proračunskega postopka. Leta 2017 je skupni znesek BND prispevkov v proračun EU
znašal 78 620 milijonov EUR. Korekcijski mehanizem Združenega kraljestva je bil uveden
zato, da se zmanjša neto prispevek Združenega kraljestva v proračun EU. Popravek
Združenega kraljestva temelji na DDV, skrbi pa za porazdelitev stroškov širitve in
nevtralizira učinke uvedbe BND in spremembe stroškov zbiranja tradicionalnih lastnih
sredstev. Dve tretjini razlike med prispevkom Združenega kraljestva in zneskom, ki ga
prejme iz proračuna EU, se vrne. Stroške popravka krijejo druge države članice EU.
Popravek je tako znašal 4 937,6 milijona EUR. Odstopanje za Dansko, Irsko in Združeno
kraljestvo se nanaša na to, da so te države izvzete iz financiranja določenih politik varnosti
in državljanstva. Evropska komisija to izračuna v naslednjem letu (Evropska komisija, EU
budget 2017: financial report, 2018, str. 29-30).
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Prispevek Slovenije in Latvije v proračun EU leta 2017 je prikazan v tabeli 1 (Evropska
komisija, EU budget 2017: financial report, 2018, str. 32):
Tabela 1: Prispevek Slovenije in Latvije v proračun EU leta 2017
Zap. Št

Sredstva

Prispevek
Slovenije
(milijon EUR)

Prispevek
Latvije
(milijon EUR)

1
2
3
4

Lastna sredstva iz naslova DDV
Lasten vir BND
Popravek za Združeno Kraljestvo
Pavšalni znesek, kjer je odobreno znižanje za
Kraljevino Dansko, Kraljevino Nizozemsko,
Republiko Avstrijo ter Kraljevino Švedsko
Skupni nacionalni zneski (1+2+3+4)
Tradicionalna lastna sredstva
Tradicionalna lastna sredstva in nacionalni
prispevki (5+6)

56,9
209,6
23,8
3

34,3
133,2
14,9
1,9

293,3
66,4
359,7

184,3
34,4
218,7

5
6
7

Vir: Evropska komisija, EU budget 2017: financial report (2018, str. 32)

Slovenija je v proračun EU leta 2017 prispevala 56,9 milijonov EUR lastnih sredstev iz
naslova DDV. Lasten vir BND v proračun EU je znašal 209,6 milijonov EUR. 23,8 milijonov
EUR je znašal popravek za Združeno kraljestvo. Slovenija je prispevala 3 milijone EUR za
pavšalni znesek, kjer je odobreno znižanje za Kraljevino Dansko, Kraljevino Nizozemsko,
Republiko Avstrijo ter Kraljevino Švedsko. Nacionalni prispevki skupaj znašajo 293,3
milijone EUR. Tradicionalna lastna sredstva so znašala 66,4 milijonov EUR in skupaj z
nacionalni prispevki znašajo 359,7 milijonov EUR. Latvija je v proračun EU leta 2017
prispevala 34,3 milijonov EUR lastnih sredstev iz naslova DDV. Lasten vir BND v proračun
EU je znašal 133,2 milijonov EUR. Popravek za Združeno Kraljestvi je znašal 14,9 milijonov
EUR. V pavšalni znesek, kjer je odobreno znižanje za Kraljevino Dansko, Kraljevino
Nizozemsko, Republiko Avstrijo ter Kraljevino Švedsko, je Slovenija prispevala 1,9 milijone
EUR. Nacionalni prispevki skupaj znašajo 184,3 milijone EUR. Tradicionalna lastna
sredstva so znašala 34,4 milijonov EUR. Končno tradicionalna lastna sredstva in nacionalni
prispevki skupaj znašajo 218,7 milijonov EUR. Največ sredstev v proračun EU je leta 2017
prispevala Nemčija in sicer 23682,5 milijonov EUR, najmanj pa Malta in sicer 94,1 milijona
EUR (Evropska komisija, EU budget 2017: financial report, 2018, str. 32).

2.3.2 Odhodki proračuna Evropske unije
Odhodki so v proračunu EU razdeljeni na obveznosti in plačila. Odobritve za prevzem
obveznosti oz. tako imenovane obveznosti se nanašajo na stroške pravnih obveznosti, ki
so lahko predpisane v določenem proračunskem letu. Pravne obveznosti predstavljajo
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pogodbe, sporazumi in sklepi o nepovratnih sredstvih. Odobritve plačil oz. tako
imenovana plačila pa se nanašajo na odhodke tekočega leta iz pravnih zavez, ki so bile
prevzete v tekočem ali predhodnih letih. V primeru, da projekti trajajo več let, se znesek
obveznosti in plačila ne ujema. To pomeni, da se obveznosti dodelijo za eno leto, plačila
pa se izplačajo v več letih in se razdelijo na manjše zneske. Obveznosti in plačila so v enaki
vrednosti za tiste odhodke, ki jih je potrebno plačati v istem letu. Neporavnana obveznost
so tisti odhodki, kjer se prevzame obveznost, vendar plačilo upravičencem še ni bilo
izvedeno (Svet EU, Proračun EU, 2018).
Proračun EU je sestavljen iz večletnega finančnega okvirja, letnega proračuna EU in pravil
o lastnih sredstvih. Večletni finančni okvir določa omejitve glede letnih proračunov,
določa zneske za posamezna področja in celoten znesek. Zavezujoče obveznosti so
sprejete za najmanj 5 let, trenutni finančni okvirji pa so pokrivali obdobje 7 let. Po
pridobitvi odobritve Evropskega parlamenta Svet EU sprejme uredbo o večletnem
finančnem okvirju. Namen uredbe je poenostaviti sprejetje letnega proračuna EU, ob tem
prednostne naloge spremeniti v zneske za proračun, poleg tega pa je namen tudi
zagotavljanje discipline v proračunu EU in povečanje predvidljivosti finančnih sredstev EU.
Večletni finančni okvir določa zgornjo mejo obveznosti ter plačil. Obveznosti zajemajo
celotne stroške, ki nastanejo zaradi pravnih obveznosti (pogodbe, sporazumi ali sklepi o
nepovratnih sredstvih), ki jih lahko EU prevzame v posameznem letu, le ta pa je vključen v
večletni finančni okvir. S tem se EU zaveže, da bo te zneske porabila v tekočem oz. v
prihajajočih letih. Plačila se nanašajo na odhodke, ki so porabljeni v določenem letu. To so
odhodki, nastali zaradi pravnih obveznosti EU in tekočega ali prejšnjih let. Večletni
finančni okvir upošteva letne zgornje meje za plačila in obveznosti. Zgornja meja je lahko
za vsak razdelek – politično prednostno nalogo za obveznosti in splošna zgodnja meja za
plačila in obveznosti. Le ta pa je za obveznosti enaka vsoti zgornjih mej za posamezni
razdelek (Svet EU, Večletni finančni okvir: načrtovanje odhodkov EU, 2018).
Večletni finančni okvir zagotavlja, da so odhodki EU v okviru njenih lastnih sredstev, ob
tem pa se tudi izvršujejo na urejen način. Sprejme se za obdobje najmanj 5 let. Svet s
posebnim zakonodajnem postopkom sprejme uredbo o določitvi večletnega finančnega
okvira. Finančni okvir tudi opredeli vse potrebne določbe, ki so potrebne za nemoten
potek letnega proračunskega postopka. V primeru, da Svet ne sprejme nobene uredbe o
določitvi novega finančnega okvira pred iztekom predhodnega, se določbe, ki veljajo v
zadnjem letu, podaljšajo do sprejetja novega (Bohinc, 2012, str. 204-205).
Večletni finančni okvir 2014-2020 je razdeljen na 6 postavk (Evropska komisija, Headings –
the categories of expense, 2018):
 Pametna in vključujoča rast vključuje konkurenčnost za rast in delovna mesta.
Nanaša se na raziskave in inovacije, izobraževanje ter usposabljanje, vseevropska
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omrežja v telekomunikacijah, energetiki in prometu, socialno politiko ter razvoj
podjetij. Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija pa zajema regionalno
politiko z namenom razvijanja manj razvitih držav in regij, da dohitijo ostale in da
se razvija konkurenčnost regij in med regionalno sodelovanje.
 Trajnostna rast vsebuje naravne vire in skupno kmetijsko ter ribiško politiko,
okoljske ukrepe in razvoj podeželja.
 Varnost državljanov se nanaša na pravosodje, notranje zadeve, zaščito meja,
azilno politiko, priseljevanje, javno zdravstvo, varstvo potrošnikov, kulturo,
mladino, informacije in dialog z državljani.
 Globalna Evropa se nanaša na zunanjo politiko, kot tudi na razvojno in
humanitarno pomoč, izjema je Razvojni sklad, ki se ne financira iz proračuna EU.
 Administracija se nanaša na upravne odhodke vseh evropskih institucij, pokojnin
in evropskih šol.
 Nadomestila so začasna plačila in zagotovila, da Hrvaška kot novo pridružena
članica ne prispeva več v proračun, kot je v prvem letu po pristopu. (Evropska
komisija, Headings – the categories of expense, 2018).
Politika EU se izvaja preko programov, ki zagotavljajo finančna sredstva raznim
upravičencem. Politika EU programov je razdeljena v 5 sklopov; Konkurenčnost za rast in
delovna mesta, ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, trajna rast, naravni viri,
varnost in državljanstvo ter globalna Evropa (Evropska komisija, Programmes, 2018).
Konkurenčnost za rast in delovna mesta vsebuje naslednje programe je prikazan v tabeli 2
(Evropska komisija, Programmes, 2018):
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Tabela 2: Programi konkurenčnosti za rast in delovna mesta
Naziv programa

Dodeljeni zneski programu
(EUR, MIO)

Instrument za povezovanje Evrope (CEF)
Kopernik
Konkurenčnost podjetij in MSP (COSME)
Carine, obdavčenje in boj proti goljufijam - carina 2020
Program zaposlovanja in socialnih inovacij (EaSI)
Erasmus +
Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), Evropsko investicijsko
svetovalno središče (EIAH), Portal evropskih investicijskih projektov
(EIPP)
Evropski solidarnostni sklad (ESS)
Program Euratom za raziskave in usposabljanje
Galileo in EGNOS
Horizon 2020
Rešitve za interoperabilnost in skupni okviri za evropske javne
uprave, podjetja in državljane (ISA2)
ITER
Programi pomoči za razgradnjo jedrskih objektov

21 936,76
4 291,48
2 298,24
908,01
919,47
14 774,52
/
341,50
1 603,30
7 071,73
79 401,83
130,90
2 985,62
969,26

Vir: Evropska komisija, Programmes (2018)

Tabela 3 vsebuje program ekonomske, socialne in teritorialne kohezije (Evropska komisija,
Programmes, 2018):
Tabela 3: Programi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije
Naziv programa

Dodeljeni zneski programu
(EUR, MIO)

Kohezijski sklad
Manj razvite regije
Bolj razvite regije
Najbolj oddaljene in redko poseljene regije
Teritorialno sodelovanje
Tranzitne regije
Pobuda za zaposlovanje mladih

74 928,36
185 374,42
55 780,14
1 562,99
10 228,81
35 701,31
3 211,22

Vir: Evropska komisija, Programmes (2018)

Tabela 4 vključuje programe za trajnostno rast in naravne vire (Evropska komisija,
Programmes, 2018).
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Tabela 4: Programi trajnostne rasti
Naziv programa

Dodeljeni zneski programu
(EUR, MIO)

Skupna kmetijska politika (steber I)
Evropske pomorske zadeve in ribištvo
Life program
Razvoj podeželja (steber II SKP)

312 735,00
7 404,84
3 456,66
95 577,05

Vir: Evropska komisija, Programmes (2018)

V tabeli 5 so prikazani programi za varnost in državljanstvo (Evropska komisija,
Programmes, 2018).
Tabela 5: Programi varnosti in državljanstva
Naziv programa

Dodeljeni zneski programu
(EUR, MIO)

Sklad za azil, migracije in integracijo
Mehanizem civilne zaščite
Potrošniški program
Ustvarjalna Evropa
Evropa za državljane
Hrana in krma
Zdravje
Sklad za notranjo varnost
IT sistemi
Pravosodni program
Pravice, enakopravnost in državljanstvo

3 137,42
223,78
188,83
1 462,72
185,47
1 891,94
449,39
3 764,23
138,66
377,60
439,47

Vir: Evropska komisija, Programmes (2018)

Globalna Evropa in njeni programi so prikazani v tabeli 6 (Evropska komisija, Programmes,
2018)
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Tabela 6: Programi globalne Evrope
Naziv programa

Dodeljeni zneski programu
(EUR, MIO)

Skupna zunanja in varnostna politika
2 338,72
Instrument za razvojno sodelovanje
19 661,64
Prostovoljci EU za pomoč
147,94
Civilna zaščita EU in Evropski center za usklajevanje odzivanja na 144,65
nesreče
Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice
1 332,75
Evropski sosedski instrument
15 432,63
Jamstveni sklad za zunanje ukrepe
1 193,07
Humanitarna pomoč
14,94
Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (INSC)
225,32
Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)
11 698,67
Instrument, ki prispeva k stabilnosti in miru
2 338,72
Makro finančna pomoč
564,56
Instrument partnerstva (PI)
954,76
Vir: Evropska komisija, Programmes (2018)

2.4 ODHODKI V LATVIJI
Davkoplačevalci morajo imeti jasen vpogled v proračun EU, zato mora biti le ta
transparenten. Tako je mogoče spremljati, kje se sredstva porabijo in od kod se pridobijo.
Podatki so uporabljeni do leta 2016. Leto 2016 je bilo tretje leto finančne perspektive
2014 – 2020. Poraba se je od leta 2015 za namen raziskav in razvoja povečala za 2 %, za
kmetijstvo in regije pa zmanjšala s 82 % na 78 %. V letu 2016 je Latvija dobila 734
milijonov EUR iz sredstev EU. 372 milijonov EUR ali 50,61 % vseh sredstev je Latvija
namenila za kmetijstvo. 297 milijonov EUR ali 40,48 % sredstev EU je bilo namenjenih za
regionalno politiko. To je nad povprečjem EU, ki je znašalo 32 %. Za raziskave in razvoj je
namenila 4,28 % sredstev, kar je 31 milijonov EUR. Delež teh sredstev je pod povprečjem
EU, ki znaša 12 %. 3,36 % je namenila za državljanstvo, svobodo, varnosti in pravico, 1,28
% pa za administracijo. Latvija je v proračun EU prispevala 218,174 milijona EUR. Lastna
sredstva na podlagi DDV so bila v višini 29,65 milijona EUR. Lastna sredstva na osnovi BND
pa 166,92 milijona EUR. Britanski rabat je znašal 19,48 milijona EUR. Plačilo za izjeme in
popravke je znašalo 2,12 milijona EUR. Na podlagi carinskih dajatev je Latvija zbrala 43
milijona EUR, od tega je zadržala 20% za administrativne stroške. Celotna poraba EU je
znašala 117 875,41 milijona EUR, od tega je bilo v Latviji porabljenih 734,10 milijona EUR.
371,51 milijona EUR je Latvija namenila za kmetijstvo, 297,15 milijona EUR za regionalno
politiko. Za raziskave in razvoje je Latvija namenila 31,41 milijona EUR. Za državljanstvo,
svobodo, varnost in pravice je Latvija namenila 24,65 milijona EUR, za administracijo pa
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9,39 milijona EUR. Proračun Latvije se je med leti 2006 in 2016 povečal za 45,70 %
(Evropski parlament, Latvia, 2016).

2.5 ODHODKI IN PRIHODKI V SLOVENIJI
Proračun EU mora biti pregleden, kajti le tako lahko imajo davkoplačevalci v EU jasen
pregled, kje se denar porablja in iz kje se pridobiva. Podatki so uporabljeni do leta 2016.
Leto 2016 je bilo tretje leto finančne perspektive 2014 – 2020 in tako se je poraba od leta
2015 za raziskave in razvoj povečala za 2 %, za kmetijstvo in regije pa zmanjšala s 82 % na
78 %. Leta 2016 je Slovenija prejela 545 milijonov EUR iz sredstev EU. Od tega je namenila
279 milijonov EUR, kar znaša 51 % vseh sredstev za kmetijstvo, sledijo sredstva za
regionalno politiko, ki predstavljajo 27,6 % vseh sredstev in 150 milijonov EUR, kar je manj
od evropskega povprečja, ki je bilo 32 %. 15,45 % sredstev ali 84 milijonov EUR je bilo
namenjenih za raziskave in razvoj, kar je nad povprečjem EU, ki znaša 12 %. 3,86 %
sredstev je bilo namenjenih za državljanstvo, svobodo varnost in pravice, 0,03 % pa za
ukrepe in programe zunaj EU, za administracijo pa 1,86%. Slovenija prispeva v proračun
EU 339,52 milijonov EUR. Lastna sredstva na podlagi DDV znašajo 53,56 milijonov EUR.
Lastna sredstva na osnovi BND znašajo 252,66 milijonov EUR. Britanski rabat znaša 30,09
milijonov EUR. Plačilo za izjeme in popravke pa znaša 3,21 milijona EUR. Slovenija je tako
v letu 2016 v proračun EU prispevala 340 milijona EUR, od carin je pridobila za EU 82
milijona EUR. 20 % teh sredstev je zadržala zase kot administrativno takso. Slovenija je
prispevala tudi 22 milijonov EUR kot popravek za leti 2014 in 2015. Poraba sredstev EU je
bila leta 2016 v Sloveniji 544,88 milijonov EUR, EU pa 117 875,41 milijonov EUR. Za
kmetijstvo je namenila Slovenija 278, 98 milijon EUR, EU pa 56 486 milijonov EUR. Za
regionalno politiko je Slovenija porabila 150,40 milijonov EUR, EU pa 50 872,9 milijonov
EUR. Slovenija je za raziskave in razvoja namenila 84,17 milijonov EUR, EU pa 13 032,7
milijonov EUR. Za področje državljanstva, svobode, varnosti in pravic je Slovenija
namenila 21,05 milijona EUR, EU pa 1 935 milijona EUR. 0,14 milijona EUR je Slovenija
namenila za ukrepe in programe zunaj EU, EU pa je namenila 138 milijonov EUR. Za
administracijo je Slovenija namenila 10,14 milijona EUR EU pa 7 451,8 milijona EUR.
Proračun Slovenije je med leti 2006 in 2016 narastel za 29,6 % (Evropski parlament,
Slovenia, 2016).
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Porabljena sredstva v letu 2016 v Sloveniji in Latviji so prikazana v tabeli 7:
Tabela 7: Primerjava porabljenih sredstev v letu 2016 med Slovenijo in Latvijo
Področje

Slovenija (milijon EUR)

Latvija (milijon EUR)

Kmetijstvo
Regionalna politika
Raziskave in razvoj
Državljanstvo, svoboda in pravica
Ukrepi in programi zunaj EU
Administracija
Skupaj

278,98
150,4
84,17
21,05
0,14
10,14
544,88

371,51
297,15
31,41
24,65
/
9,39
734,10

Vir: Evropski parlament, Slovenia, Latvia (2016)

Tabela 8 prikazuje delež odhodkov, namenjenih za določeno področje v letu 2017.
Največji delež sredstev, več kot polovico, Slovenija in Latvija namenita za kmetijstvo, kar
je tudi skladno z deležem vseh evropskih odhodkov. Razlika med državama je največja na
področju regionalne politike. Slovenija nameni za regionalno politiko le dobrih 27 % vseh
sredstev, medtem ko Latvija več kot 40 %, delež vseh evropskih odhodkov za področje
regionalne politike pa znaša 45 %. Velika razlika je tudi na področju raziskav in razvoja.
Delež vseh evropskih sredstev znaša 11 %, Slovenija je namenila za to področje več
sredstev in sicer 15 %, Latvija pa občutno manj - le 4 % odhodkov.
Tabela 8: Delež odhodkov za posamezna področja v letu 2017 za Latvijo, Slovenijo in evropskih
sredstev
Področje

Slovenija

Kmetijstvo
Regionalna politika
Raziskave in razvoj
Državljanstvo,
svoboda
pravica
Ukrepi in programi zunaj EU
Administracija

51,20
27,60
15,45
in 3,86
0,03
1,86

Latvija

Delež
evropskih
sredstev

50,61
40,48
4,28
3,36

50,61
45,58
11,68
1,73

0
1,28

0,12
6,68

Vir: Evropski parlament, Slovenia, Latvia (2017)
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vseh

3 SKLADI EVROPSKE UNIJE
EU sredstva razdeljuje v sklade, ki so razdeljeni v naslednje 3 kategorije: Evropski
strukturni in investicijski skladi, Solidarnostni sklad Evropske Unije in Instrument za
predpristopno pomoč. Instrument za predpristopno pomoč IPA je podpora državam
kandidatkam ter potencialnim državam kandidatkam, ki se pogajajo za vstop v EU.
Solidarnostni sklad EU zagotavlja pomoč državam članicam v primeru velikih naravnih
nesreč. Evropski strukturni in investicijski sklad ima nalogo podpore gospodarstvu in
njegov razvoj v vseh državah EU in posledično je usklajen s cilji Evropa 2020. Evropski
strukturni in investicijski skladi so naslednji: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski
socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski
sklad za pomorstvo in ribištvo. Do sredstev iz sklada KS so upravičene le manj razvite
regije, do skladov ESRR in ESS pa vse regije in države članice (Evropska komisija,
Financiranje, 2018).
Obdobje 2014-2020 temelji na nekaterih značilnostih, določene pa ima tudi prednostne
naloge. Značilnosti izbranega obdobja so predvsem večji poudarek na rezultatih, saj se
lažje ugotovi odgovornost in uspešnost, če so cilji jasni in merljivi. Poleg tega je
zagotovljena poenostavitev, saj deluje en sklop pravil za pet skladov. Prav tako je ena od
značilnosti obdobja 2014 – 2020 tudi uvedba posebnih predpogojev, kateri morajo biti
izpolnjeni že pred dodelitvijo sredstev. Značilnost izbranega obdobja je tudi krepitev
urbane razsežnosti ter boj za socialno vključenost, to pa se kaže kot minimalni znesek
ESRR, ki je namenjen za celostne projekte v mestih ter minimalni znesek ESS, ki je
namenjen marginaliziranim skupnostim. Obdobje 2014 – 2020 predstavlja tudi povezavo z
gospodarsko reformo. Evropska komisija lahko v primeru, da država članica EU ne
izpolnjuje gospodarskih pravil EU z njo začasno prekine financiranje. Prednostne naloge za
obdobje 2014 – 2020 so razdeljene v 11 tematskih ciljev, s katerimi se podpira rast. Sklad
ESRR podpira vseh 11 ciljev, prednostne naloge pa so cilji med 1 in 4, prednostne naloge
ESS so cilji med 8 in 11, podpira pa tudi cilje med 1 in 4. KS pa podpira cilj 11 ter cilje med
točkama 4 in 7 (Evropska komisija, Prednostne naloge za obdobje 2014–20u20, 2018).
Prednostni vir (Evropska komisija, Prednostne naloge za obdobje 2014–2020, 2018):
1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
2. Izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih
tehnologij
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij
4. Podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo
5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in
obvladovanja tveganj
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6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov
7. Spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih infrastruktur
8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne
sile
9. Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli
diskriminaciji
10. Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje
11. Izboljšanje učinkovitosti javne uprave
Finančni instrumenti EU so podpora javnih ali zasebnih sovlaganj, katerih namen je
odpravljanje tržnih nepopolnosti, potrebno pa je usklajenost s prednostnimi nalogami
strategije Evropa 2020 ter kohezijsko politiko. Strukturno izvajanje finančnih
instrumentov tako temelji na dodatnem strokovnem znanju in izkušnjah, kar prispeva k
večji učinkovitosti ter uspešnosti pri dodeljevanju javnih sredstev. Finančni instrumenti so
bili delo strukturnih skladov od obdobja 1994 – 1999 naprej. Njihov pomen se je povečal v
obdobju 2007 – 2013 in tako trenutno predstavlja približno 5% vseh sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Prav tako pa so pomemben del obdobja 2014 – 2020 kjer, po
pričakovanjih predstavljajo še večjo vlogo v kohezijski politiki. Razlika od prejšnjih obdobij
je ta, da lahko v odboju 2014 – 2020 države članice EU uporabljajo sredstva in finančne
instrumente z vsemi tematskimi cilji, ki so predstavljeni v operativnih programih in veljajo
za vse sklade, kjer je uporaba sredstev učinkovita. Finančni okvir za obdobje 2014 – 2020
tako vsebuje jasna pravila, ki omogočajo boljšo kombinacijo finančnih instrumentov,
predvsem druge obliko podpore kot so neporavnana sredstva. To še dodatno spodbuja
oblikovanje dobro prilagojenih shem pomoči, kar ustreza potrebam držav članic EU ali
regij. Organi upravljanja lahko oblikujejo finančne instrumente na podlagi predhodne
ocene tržnih nepopolnosti ali pa nepopolnih naložb podjetja, ali pa udeležbo zasebnega
sektorja, in tako lahko oblikujejo dodano vrednost določenega finančnega instrumenta
(Sabău–Popa & Mara, 2015, str. 1593).

3.1 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
ESRR (ang. European Regional Development Fund – ERDF) ima cilj krepitev gospodarske in
socialne kohezije v EU, tako da odpravlja neravnovesja med regijami. Pristop, po katerem
deluje sklad, se imenuje tematska osredotočenost, saj usmerja naložbe na prednostna
področja. Ta pa so naslednja: inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora za mala in
srednje velika podjetja in nizkoogljično gospodarstvo. Obseg sredstev ESRR je odvisen od
kategorije regije, saj morajo bolj razvite regije nameniti vsaj 80 % sredstev za dve
prednostni področji, regije na prehodu vsaj 60 % sredstev, manj razvite regije pa morajo
za 2 področji nameniti najmanj 50 % sredstev. Del sredstev mora biti namenjen izključno v
projekte v povezavi z nizkoogljičnim gospodarstvom. Tako morajo bolj razvite regije
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nameniti 20 %, regije na prehodu 15 % ter manj razvite regije 12%. ESRR ima program
Evropsko teritorialno sodelovanje, kjer je vsaj 80 % sredstev usmerjenih v izbrana
področja. Posebne teritorialne značilnosti vplivajo na ESRR tako, da ukrepi sklada
prispevajo k omejevanju okoljskih, socialnih in gospodarskih težav na mestnih območjih,
poudarjajo pa trajnostni razvoj mest. 5 % sredstev ESRR je namenjenih za celotne ukrepe,
ki jih izvajajo mesta. Območja, ki jim geografske značilnosti zaradi oddaljenosti, goratosti
ali redke poselitve to preprečujejo, so obravnavana posebej in imajo na voljo tudi
posebno pomoč, ki odpravlja prikrajšanost zaradi oddaljenosti (Evropska komisija,
Evropski sklad za regionalni razvoj, 2018).
Evropsko teritorialno sodelovanje je poimenovano INTERREG. To je eden od ciljev
kohezijske politike, ki zagotavlja izvajanje skupnih ukrepov in izmenjavo politik med
državami, regijami in lokalnimi deležniki različnih držav članic EU. Cilj Evropskega
teritorialnega sodelovanja je predvsem spodbujanje skladnega socialnega, ozemeljskega
in gospodarskega razvoja EU kot celote. INTERREG se deli na tri področja sodelovanja:
INTERREG A čezmejno, INTERREG B transnacionalno ter INTERREG C kot med regionalno
sodelovanje. INTERREG je razdeljen na pet programskih obdobij: INTERREG I (1990-1993),
INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) in
INTERREG V (2014-2020). INTERREG je bil leta 1990 razvit za pokrivanje čezmejnega
sodelovanja, kasneje pa se je razvil na nadnacionalno in med regionalno sodelovanje.
INTERREG V je v obdobju 2014 – 2020 precej preoblikovan za doseganje večjih učinkov in
učinkovitejšo uporabno naložb. Ključni elementi preoblikovanja programa so
koncentracija, poenostavitev in usmerjenost k doseganju rezultatov. Temelji INTERREG V
je 11 ciljev, ki so določene kot prednostne naloge obdobja 2014 – 2020 in tako mora
najmanj 80% proračuna vsakega programa slediti največ 4 ciljem od 11 izbranih
prednostnih nalog. INTERREG V ima več kot 100 programov sodelovanja med regijami ter
med teritorialnimi, gospodarskimi in socialnimi partnerji. Proračun je v višini 10,1
milijarde EUR. V proračun so tudi vključena sredstva ESRR za države članice EU, ki
sodelujejo v programih zunaj meja EU in tako podpira tudi tiste sklade, ki so financirani z
drugimi sredstvi, kot sta IPA ter Evropski sosedski instrument. INTERREG V-A ima 60
čezmejnih projektov, od tega 38 projektov, ki se nanašajo na notranje meje EU in tako je
prispevek ESRR 6,6 milijarde EUR. 12 čezmejnih projektov se nanaša na IPA ter Evropski
sosedski instrument in proračun znaša 242 milijonov EUR. 16 projektov pa za čezmejno
mednarodno sodelovanje in razvoj kar znaša 634 milijonov EUR. Transnacionalni
INTERREG V-B vključuje 15 programov in zajema večje področje sodelovanja regij kot so
Alpe, Sredozemlje in Baltsko morje, pa tudi nekatere države, ki niso članice EU. Prispevek
ESRR znaša 2,1 milijarde EUR. Mednarodni program sodelovanja INTERREG Europe in trije
programi Urbact III, Interact III in ESPON zajemajo vse države članice EU ter Norveško in
Švico, v programu URBACT pa sta tudi Islandija in Liechtenstein. Prispevek ESRR tako
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znaša 500 milijonov EUR (Evropska komisija, Interreg: European Territorial Co-operation,
2018).
Proračun ESRR za obdobje 2014 - 2020 znaša 280,822 milijard EUR, od tega je prispevek
sklada 199,017 milijarde EUR, države članice EU prispevajo 81, 805 milijarde EUR. Skupen
prispevek v sklad glede na področje (Evropska komisija, Open Data Portal for the
European Structural Investment Funds - European Regional Development Fund, 2018):
Tabela 9: Področja in sredstva ESRR
Področje

EUR

Raziskave in inovacije
Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij
Nizkoogljično gospodarstvo
Omrežne infrastrukture v prometu in energetiki
Varstvo okolja in učinkovitost virov
Informacijske in komunikacijske tehnologije
Socialna vključenost
Izobraževalno in poklicno usposabljanje
Tehnična pomoč
Prilagajanje podnebnih sprememb in preprečevanje tveganja
Trajnostno in kakovostno zaposlovanje
Učinkovita javna uprava
Najbolj oddaljeni in redko naseljeni

62 486 467 411
50 645 819 114
46 696 125 518
32 263 139 308
25 887 844 263
18 693 314 523
16 379 056 447
8 239 699 013
7 536 922 607
5 386 967 840
4 053 852 948
1 732 988 725
819 756 825

Vir: Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds - European
Regional Development Fund (2018)

3.2 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
ESS (ang. European Social Fund – ESF) je usmerjen k prebivalstvu in s tem omogoča
izboljšanje možnosti zaposlitve in izobraževanja v EU. Teži tudi k izboljšanju položaja
prebivalcev, ki so najbolj izpostavljeni tveganju revščine. Glavni cilji ESS v obdobju 20142020 so spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile, boj proti revščini in
spodbujanje socialne vključenosti, naložbe v vseživljenjsko izobraževanje, spretnosti,
znanje in izobraževanja in povečanje učinkovitosti ter institucionalne zmogljivosti javne
uprave. Posebna naložba, ki se imenuje tematska osredotočenost, temelji na tem, da je
20% naložb iz ESS namenjenih za večjo socialna vključenost ter boj proti revščini
(Evropska komisija, Evropski socialni sklad, 2018).
ESS je najpomembnejši instrument EU, ki podpira zaposlovanje in pomaga državljanom EU
pridobiti boljša delovna mesta ter poštene zaposlitvene možnosti. Princip delovanja
sklada je z vlaganjem v evropski človeški kapital, predvsem v delavce, tiste ki iščejo
zaposlitev in mlade. ESS vsako leto financira v višini 10 milijard EUR in izboljšuje možnosti
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zaposlovanja državljanov članic EU, predvsem pa tistih, ki so težje zaposljivi. EU se je
zavezala, da ustvarja nova in boljša delovna mesta ter tako družbo, ki temelji na sociali.
Cilji so jedro strategije Evropa 2020, s katerimi želi EU ustvariti pametno, vključujočo in
trajnostno rast. ESS je pomemben dejavnik pri postavljanju in doseganju ciljev, trudi pa se
tudi zmanjševati nastale posledice gospodarske krize, stopnjo revščine in brezposelnost.
Postavljanje prednostnih nalog je na strani Evropske komisije in držav članic EU. Skupaj
določijo, katere so prednostne naloge, ki se bodo financirale s strani ESS in kako bodo ti
viri uporabljeni. E na od prednostnih nalog je povečanje prilagodljivosti delavcev.
Prilagodljivost delavcev temelji na tem, da se jih seznani z novimi znanji in spretnostmi,
podjetja pa z novimi načini dela. Prednostna naloga je tudi izboljšanje dostopa do
zaposlitve. Pomagajo mladim, ki iz šol vstopajo v obdobje zaposlovanja in usposabljajo
manj kvalificirane iskalce zaposlitve. Prednostna naloga je tudi poklicno usposabljanje in
vseživljenjsko učenje, s čimer prebivalci pridobijo nove spretnosti in znanja, le te
dejavnosti pa predstavljajo velik del projektov financiranih iz ESS. Prednostna naloga je
tudi pomoč ljudem iz ranljivih skupin, da bi dobili zaposlitev. Spodbujajo k socialnemu
vključevanju. ESS financira več nacionalnih, regionalnih in lokalnih projektov, ki so
povezani na področju zaposlovanja po celotni EU. Financiranje poteka tako od majhnih
projektov, ki se vodijo na ravni sosedskih dobrodelnih društev za ustrezno zaposlovanje
invalidov, kot do nacionalnih projektov, katerih namen je spodbuda poklicnega
usposabljanja za celotno prebivalstvo. ESS financira zelo različne projekte, ki se razlikujejo
po ciljih, naravi in velikosti, osredotočajo se tudi na različne ciljne skupine ljudi. Nekateri
projekti so usmerjeni v učitelje, šolarje in izobraževalne ustanove, drugi v starejše in
mlade iskalce zaposlitve, tretji pa na podjetnike iz vseh okolij. ESS je usmerjen in
osredotočen le na ljudi (Evropska komisija, Kaj je ESS?, 2017).
ESS deluje tako, da se država članica EU v dogovoru z Evropsko komisijo dogovori za
program s financiranjem iz sklada, program pa poteka v izbranem obdobju. Projekti so v
povezavi z zaposlovanjem in v skladu s prednostnimi nalogami ESS. Upravičenci sredstev
so javne in zasebne organizacije, ki s projekti koristijo posameznikom. Sklad deluje na
principu partnerstva med državo članico EU in Evropsko komisijo. Država članica EU je
zastopana preko regionalnih in nacionalnih organov. Pomembni partnerji programov so
tudi raznorazne nevladne in delavske organizacije, predvsem pri spremljanju strategije
ESS ter spremljanju izvedbe. Delovanje v partnerstvu z raznimi organizacijami predstavlja
najboljši način za smotrno in učinkovito porabo sredstev, izpolnjene pa so tudi potrebe
glede regije ali skupnosti. Poleg tega pa ESS vključuje tudi dve pomembni načeli. Prvo
načelo je sofinanciranje, kar pomeni, da je zagotovljeno lastništvo na nacionalni ali
regionalni ravni, ob tem pa spremlja financiranje iz sklada ESS tudi javno ali zasebno
financiranje. Stopnja financiranja se giblje med 50 % in 85 %, izjeme dopuščajo tudi
financiranje 95 % skupnih stroškov projekta, delež financiranja pa je odvisen od
relativnega bogastva izbrane regije. Drugo načelo predstavlja deljeno upravljanje, ki
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omogoča prevzemanje odgovornosti na določeni ravni. ESS smernice so oblikovane glede
na evropsko raven ob posvetovanju z različnimi interesnimi skupinami, operativni
program pa je usklajen v pogajanjih, ki potekajo med nacionalnimi organi držav članic EU
ter Evropsko komisijo. Ustrezni organi v vsaki državi članici upravljajo z izvedbo na terenu
v okviru operativnih programov. Regija ter njeno relativno bogastvo tako vpliva na
stopnjo financiranja ESS ter vrsto projektov (Evropska komisija, Kako deluje ESS?, 2016).
ESS je tako glavni instrument EU na področju vlaganja v ljudi. Namen je pomoč ljudem pri
iskanju zaposlitve ali usmerjanje podjetij, prav tako pa tudi podpiranje zapostavljenih
skupin prebivalstva, izboljševanje izobraževanja. Pripomore k učinkovitejšim javnim
storitvam. Skupen proračun ESS v obdobju 2014 – 2020 znaša 120, 770 milijard EUR. Od
tega EU prispeva 83,716 milijard EUR, države članice EU pa skupaj prispevajo 37, 054
milijard EUR. (Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural
Investment Funds - European Social Fund, 2018)
Tabela 10: Področja in sredstva ESS
Področje

EUR

Trajnostno in kakovostno zaposlovanje
Izobraževalno in poklicno usposabljanje
Socialna vključenost
Tehnična pomoč
Učinkovita javna uprava

40 411 082 190
38 935 622 562
31 464 438 386
5 236 446 681
4 722 549 386

Vir: Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds - European
Social Fund (2018)

3.3 KOHEZIJSKI SKLAD
KS (ang. Cohesion Fund – CF) je namenjen državam članicam, katerih BND je manjši od 90
% povprečja EU. Cilj KS je spodbujanje trajnostnega razvoja in zmanjšanje ekonomskih in
socialnih razlik. V obdobju 2014-2020 so prejemnice sredstev sklada Bolgarija, Ciper,
Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška in Slovenija. Sredstva so razdeljena na 2 kategoriji. Na področju
prometnega omrežja, kot prednostni projekt evropskega interesa, podpira infrastrukturne
projekte določene v Instrumentu za povezovanje Evrope. Druga kategorija so projekti na
področju okolja, v povezavi z energetiko ali prometom. Projekti morajo s tem dokazati, da
predstavljajo koristi za okolje, imajo energetsko učinkovitost, uporaba obnovljivih virov,
razvoj železniškega prometa, krepitev javnega prevoza in podobno (Evropska komisija,
Kohezijski sklad, 2018).
KS je bil ustanovljen leta 1994, namen pa je bil financiranje projektov, ki lahko v večji meri
pripomorejo k izboljšanju stanja okolja in razvoju prometne infrastrukture v državah,
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katerih BDP ne dosega 90 % evropskega povprečja. S skladom se zagotavlja prispevek k
trajnostnemu razvoju, kot tudi ekonomski koheziji med državami članicami EU. Namen
sklada je izenačiti kakovost življenja prebivalcev posameznih držav preko finančne
solidarnosti med članicami. Članice, ki imajo nižji razvoj, zaostajajo za ostalimi državami in
imajo veliko problemov na skupnem evropskem trgu. Za zagotavljanje ustreznega nivoja
konkurenčnosti morajo dodatno investirati v razvoj, posodobitve in v modernizacijo svoje
infrastrukture. Za vstop v monetarno in ekonomsko unijo so morale države zmanjšati
proračunski primanjkljaj, poleg tega pa tudi ohraniti javni dolg v obvladljivih okvirjih.
Potreba po dodatnih velikih investicijah glede na javnofinančne kazalnike ni bila na njihovi
strani. Podlaga finančne solidarnosti, s katero se zavežejo države članice ob vstopu, je
omogočila, da so izbrane države lahko dostopale do sredstev kohezijskega sklada za velike
infrastrukturne investicij (Potočnik in sod., 2004, str. 831).
KS podpira prednostne projekte evropskega interesa na področju prometnega omrežja. Ti
projekti so financirani v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. Instrument za
povezovanje Evrope je ključni instrument EU, s katerim financira naložbe, ki so usmerjene
v evropsko prometno, energetsko in digitalno infrastrukturo, s tem pa bi rešili manjkajoče
povezave ter odpravili ozka grla. Glavni predmet financiranja so naložbe EU v okviru
projektov namenjenih za promet, (Vseevropska prometna omrežja – TEN-T), za energijo
(Vseevropska energetska omrežja – TEN-E) ter za omrežja (Širokopasovne, informacijske
in komunikacijske tehnologije – IKT). V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope je v
obdobju 2014 – 2020 namenjenih več kot 24,05 milijarde EUR za financiranje projektov
TEN-T v državah članicah EU, kjer bi bilo to primerno in za povezave s sosednjimi
državami. Od tega bo več kot 11 milijard EUR na voljo za projekte v državah članicah, ki so
upravičene do sredstev KS. Uredba instrumenta za povezovanje Evrope tako določa
pravila, ki so pomembna za dodelitev finančne podpore, glede na prednostne projekte
skupnega interesa EU ter ukrepe za podporo programov. Priloga 1 k uredbi ima tako že
vključen seznam opredeljenih projektov, katerih večina finančne podpore EU je iz naložb
Instrumenta za povezovanje Evrope. Proračun Instrumenta za povezovanje Evrope je
razdeljen na splošna sredstva, ki so na voljo vsem državam članicam EU ter na sredstva, ki
so namenjena državam, ki so prejemnice sredstev iz KS. To znaša 11,305 milijarde EUR
(Evropska komisija, Connecting Europe Facility, 2018).
Do sredstva KS je upravičenih 15 držav članic EU: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka,
Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška
in Slovenija. Sredstva so namenjena za financiranje projektov na področju prometnih
povezav in projektov, ki se nanašajo na ekološke prioritete. Skupen proračun EU za
obdobje 2014 – 2020 za KS znaša 75,427 milijard EUR, EU prispeva 63, 283 milijarde EUR,
države članice pa 12,145 milijarde EUR (Evropska komisija, Open Data Portal for the
European Structural Investment Funds - Cohesion Fund, 2018).
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Tabela 11: Programi in sredstva KS
Področje

EUR

Omrežne infrastrukture v prometu in energetiki
Varstvo okolja in učinkovitost virov
Nizkoogljično gospodarstvo
Prilagajanje podnebnih sprememb in preprečevanje tveganja
Tehnična pomoč

38 801 730 466
20 128 645 528
9 740 225 742
4 262 449 020
2 494 168 520

Vir: Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds - Cohesion
Fund (2018)

3.4 EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
EKSRP (ang. European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) temelji na
politiki razvoja podeželja. Sklad je namenjen kot pomoč podeželskim območjem držav
članic EU, da se le te lažje spopadajo z družbenimi, ekonomskimi in okoljskimi izzivi 21.
stoletja. Sklad predstavlja drugi steber Skupne kmetijske politike. Dopolnjuje prvi steber
Skupne kmetijske politike, ki temelji na neposrednih plačilih kmetom ter ukrepih za
upravljanje kmetijskih trgov. V obdobju države članice EU izvajajo 118 različnih
programov, ki se nanašajo na razvoj podeželja. Prednostne naloge so spodbujanje inovacij
in prenosa znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih področjih, spodbuja se
konkurenčnost vseh vrst kmetijstva, krepitev sposobnosti preživetja kmetij in inovativne
kmetijske tehnologije, želijo si tudi trajno upravljanje z gozdovi. Cilj kmetijske politike je
spodbujanje organizacije prehranske verige; s skrbjo za dobrobit živali in obvladovanje
tveganja v kmetijstvu. Prednostne naloge so tudi obnavljanje, ohranjanje in izboljšava
ekosistemov, ki so povezani s kmetijstvom in gozdarstvom. Prednostna naloga kmetijske
politike je spodbujanje učinkovite rabe virov, spodbuja se prehod na nizkoogljično
gospodarstvo, tako da je odporno na podnebne spremembe v kmetijskem, gozdarskem in
živilskem sektorju. Med prednostnimi nalogami je določena tudi spodbuda za socialno
vključenost, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih področij.
Prednostne naloge se oblikujejo v ključna področja. Države članice ali regije določijo cilje
na ključnih področjih. Sledi določitev ukrepov, s katerimi bodo to dosegle in sredstva, ki
bodo namenjena posameznemu ukrepu. Minimalno 30 % sredstev programa za razvoj
podeželja je potrebno nameniti ukrepom, ki obvladujejo okoljske in podnebne
spremembe ter 5 % sredstev programu ukrepov LEADER (fr. Liaison Entre Actions de
Développement de l'Économie Rurale, sl. Povezava med podeželskim gospodarstvom in
razvojnimi ukrepi). Za leto 2014 morajo države članice skleniti sporazum o partnerstvu, s
tem so usklajena sredstva Evropskega strukturnega in investicijskega sklada v posamezni
državi. Evropska komisija in države članice EU sodelujejo tudi z Evropsko investicijsko
banko, ki skrbi za vzpostavitev finančnih instrumentov v okviru EKSRP (Evropska komisija,
Razvoj podeželja 2014–2020, 2016).
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EKSRP je financiran v skupni višini 151, 822 milijarde EUR. S strani EU je financiran v višini
100,070 milijarde EUR, s strani držav članic pa v višini 51,753 milijarde EUR (Evropska
komisija, Open data portal EARDF, 2019).
Tabela 12: Programi in sredstva EKSRP
Področje

EUR

Konkurenčnost malih in srednjih podjetij
Varstvo okolja in učinkovitost virov
Prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja
Socialna vključenost
Gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika
Raziskave in inovacije
Trajnostno in kakovostno zaposlovanje
Tehnična pomoč
Informacijske in komunikacijske tehnologije
Izobraževanje in poklicno usposabljanje
Ukinjeni ukrepi

43 236 326 048
38 657 807 630
32 359 344 320
16 183 056 276
6 914 709 117
3 823 549 275
3 627 302 365
3 337 008 410
1 830 055 869
1 684 986 574
168 311 152

Vir: Evropska komisija, Open data portal EARDF (2019)

3.5 EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO
ESPR (ang. European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) se izvaja v okviru Skupne
ribiške politike. Skupna ribiška politika ureja evropske ribiške flote in ribji stalež. EU želi s
tem zagotavljanje upravljanja skupnega vira in ribičem omogočiti pošteno konkurenco,
tako da imajo vse ribiške flote enak dostop do ribolovnih območij EU ter voda. Staleži rib
se lahko obnovijo, vendar je njihovo obnavljanje omejeno. Tako so nekateri že
prepolovljeni. Države članice EU so sprejele ukrepe, ki skrbijo za razvoj trajnostne
evropske ribiške industrije, da se dolgoročno prepreči ogrožanje velikosti in
produktivnosti ribje populacije. Cilj skupne ribiške politike je predvsem prizadevanje za
okoljsko, gospodarsko in socialno trajnostno ribogojstvo in ribištvo, ob tem pa še
zagotavljanje zdrave ponudbe hrane državljanom EU. Razvoj ribiške industrije naj bo
dinamičen, da bodo ribiške skupnosti imele dostojen življenjski standard. Čim večji ulov je
pomemben, vendar ga je potrebno omejiti. Zagotovljene morajo biti ribolovne prakse, s
katerimi se ne ovira ustreznega razmnoževanja ribje populacije. To privede do tega, da so
določene omejitve ulova, ki postanejo trajne in tako na dolgi rok omogočajo ohranjanje
ribiških staležev. EU s skupno ribiško politiko temelji na pristopu vpliva človeške
dejavnosti na vse vidike morskega ekosistema. EU si s skupno ribiško politiko prizadeva,
da se razvija ribolovna flota, vendar z uporabo selektivnejših ribolovnih metod, ki bo
postopno pripeljala do odprave zavržkov neželenega ulova. Upravljanje skupne ribiške
politike temelji na državah članicah EU, ki imajo tako več pristojnosti na nacionalni kot na
regionalni ravni. Skupna ribiška politika se deli na upravljanje ribištva, mednarodno
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sodelovanje, tržno in trgovinsko politiko ter na financiranje ukrepov na področju ribištva.
(Evropska komisija, Skupna ribiška politika, 2016)
ESPR ima namen podpiranja ribičev pri prehodu na trajnostni ribolov, poleg tega pa tudi
skrbi in podpira obalne skupnosti, ki izvajajo diverzifikacijo gospodarstva. ESPR financira
tudi projekte, ki so povezani z zaposlovanjem in izboljšanjem kakovosti življenja obalnih
skupnosti v državah članicah EU. ESPR omogoča tudi lažji dostop do finančnih sredstev.
Financiranje projektov poteka s sredstvi sklada, skupaj s sredstvi držav članic EU. Vsaka
država prejme delež celotnega proračuna sklada, ki je odvisen od njene ribiške industrije.
Država članica EU nato pripravi operativni program, s katerim določi, na kakšen način
namerava porabiti dodeljena sredstva. Evropska komisija program odobri, potem pa se
organi držav članic EU sami odločijo, kateri projekti bodo financirani. Nacionalni organi so
skupaj z Evropsko komisijo odgovorni za izvajanje programa. Sklad znaša več kot 6 milijard
EUR in največ sredstev iz sklada prejme Španija 1,2 milijardi EUR, najmanj pa Avstrija 7
milijonov EUR (Evropska komisija, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 2016).
Proračun sklada znaša 7,983 milijarde EUR. Od tega sredstva EU predstavljajo 5, 749
milijarde EUR, sredstva držav članic pa 2,234 milijarde EUR (Evropska komisija, Open data
portal - EMFF, 2019).
Tabela 13: Programi in sredstva ESPR
Področje

EUR

Konkurenčnost malih in srednjih podjetij
Varstvo okolja in učinkovitost virov
Trajnostno in kakovostno zaposlovanje
Tehnična pomoč
Gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika

3 610 186 077
2 960 781 561
834 987 687
419 783 814
157 117 725

Vir: Evropska komisija, Open data portal – EMFF (2019)

3.6 SOLIDARNOSTNI SKLAD EU
EUSF (ang. European Union Solidarity Fund) je namenjen za pomoč pri večjih naravnih
nesrečah. Je solidaren sklad EU, ki pomaga območjem, prizadetim z naravnimi nesrečami.
Sklad je bil ustanovljen leta 2002; leto, ko so v poletju srednjo Evropo prizadele poplave.
Sredstva iz sklada so državam članicam EU pomagale že več kot 80-krat ob naravnih
nesrečah, kot so gozdni požari, nevihte, poplave, suše in potresi. Evropski komisiji je
potrebno predložiti vlogo za pomoč v času 12 tednov po nastanku škode, povzročene
zaradi naravne nesreče. Evropska komisija vlogo oceni in, če je primerna, predlaga
Evropskemu parlamentu in Svetu EU znesek pomoči. Svet EU in Evropski parlament
znesek odobrita, ko pa so ta sredstva na voljo v proračunu EU, Evropska komisija sprejme
sklep o dodelitvi pomoči in znesek se takoj ter v enkratnem znesku izplača državi članici.
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Država članica EU, prejemnica sredstev, je odgovorna za upravljanje s sredstvi, poskrbeti
pa mora tudi za izbiro ustreznih ukrepov ter izvedbo revizije in nadzora. Nujne ukrepe je
mogoče financirati tudi za nazaj, tako da se financirajo od prvega dne naravne nesreče.
EUSF ni namenjen kot instrument za hitro ukrepanje ob hujših naravnih nesrečah. Država
članica EU je prosilka in finančno pomoč prejme šele, ko je njena prošnja uspešno sprejeta
in odločitev o določitvi sredstev je dokončna, kar lahko traja tudi več mesecev. EUSF je
tako od ustanovitve dalje namenil že več kot 5 milijard EUR za pomoč pri hujših naravnih
nesrečah. EUSF je namenjen tako državam članicam EU, kot tudi tistim, ki so še v fazi
pogajanj. EUSF je namenjen v primeru večje nesreče, ko skupna škoda presega 3 milijarde
EUR ali 0,6 % BND, upošteva pa se tisti kriterij, ki je nižji. V primeru nesreč, ki se nanašajo
na regije, pa 1,5 % regionalnega BDP oz. 1 % regionalnega BDP za najbolj oddaljene regije,
poleg tega pa tudi, ko je sosednja država prizadeta z enako naravno nesrečo. EUSF lahko
pripravi do 500 milijonov EUR sredstev na letni ravni ter lahko doda še neporabljena
sredstva iz prejšnjega leta. To lahko povečajo nad običajnim proračunom EU. Ena četrtina
zneska mora ostati na voljo od 1. oktobra vsakega leta in le tako se lahko izpolnijo tudi
morebitne potrebe do konca leta. Izjemni primeri dovoljujejo primanjkljaj izplačil iz
proračuna prihodnjega leta, a le, če so viri, ki ostanejo do konca leta, nezadostni. Sredstva
EUSF se lahko porabijo za obnavljanje infrastrukture in naprav na področju energije,
odpadne vode in vode, telekomunikacij, prometa, izobraževanja in zdravstva. S sredstvi se
lahko zagotovi začasna nastanitev in financiranje reševalnih služb, s katerimi se poskrbi za
zagotovitev potreb prebivalstva, prav tako pa sredstva lahko zagotavljajo preventivno
infrastrukturo in ukrepe za varstvo kulturne dediščine. Sredstva sklada se lahko porabijo
za čiščenje naravnih območij, vključujejo pa tudi naravna območja in v skladu z ekosistemi
skrbijo za takojšnjo obnovo prizadetih področij, da se prepreči erozija tal. EUSF je
načeloma omejen na škodo, ki je ni mogoče zavarovati in tako ne pokriva zasebnih izgub.
Namen sklada ni dosegati vse stroške, ki so povezani z naravnimi nesrečami. Dolgoročni
ukrepi so financirani iz drugih investicijskih in strukturnih skladov ter EKSRP (Evropska
komisija, Solidarnosti sklad EU, 2018).

3.7 INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ
IPA (ang. Instrument for Pre-Accession Assistance) deluje od januarja 2007 in je namenjen
državam kandidatkam ter morebitnim kandidatkam za vstop v EU. V letih 2007-2013 je
deloval IPA, ki je imel proračun v približni višini 11,5 milijarde EUR. V obdobju 2014-2020
ga je nasledil IPA II, ki nadaljuje in gradi na že doseženih rezultatih v preteklosti, proračun
pa znaša približno 11,7 milijarde EUR. Trenutni upravičenci do sredstev sklada so Albanija,
Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Kosovo, Črna gora,
Srbija in Turčija. IPA je naložba v prihodnost držav, ki se želijo priključiti EU, prav tako pa
tudi same EU. IPA pomaga izvajati politične in gospodarske reforme, kot tudi pripravi
državo kandidatko na pravice in obveznosti, ki so del članstva v EU. Z reformami naj bi
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državam omogočili boljše možnosti in razvoj standardov, da bodo enakovredni tistim, ki
so že v državah članicah. IPA pomaga državam kandidatkam za članstvo v EU, da dosežejo
lastne cilje pri trajnostnem gospodarskem okrevanju, pri oskrbi z energijo, glede tranzita,
okolja in podnebnih sprememb in ostalega. IPA je naložba v reformo javne uprave,
zakonodajo, trajnostno gospodarstvo, prebivalce in v kmetijstvo ter razvoj podeželja. IPA
II temelji na strateškem poudarku. Strateški dokumenti države so pomembni za vsakega
upravičenca za obdobje 7 let. S temi dokumenti se zagotovi močnejše lastništvo
upravičencev, tako da lahko izvajajo lastne reforme in programe. Strateški dokumenti
različnih držav pa omogočajo prednostne naloge na področju teritorialnega sodelovanja
ali sodelovanja med regijami. IPA II ima cilje reform v vnaprej opredeljenih sektorjih. Ti
sektorji so področja, ki so tesno povezana s strategijo širitve. Ta strategija temelji na
demokraciji in upravljanju, pravni državi in na rasti ter konkurenčnosti. S tem pristopom
so spodbujene strukturne reforme, ki pomagajo preoblikovati izbrane sektorje, da so
usklajeni s standardi EU. Tako je omogočen premik k ciljno usmerjeni pomoči s katero se
zagotovi učinkovitost, osredotočenost na rezultate ter trajnost. IPA II omogoča
sistematično uporabo proračunskih sredstev, poleg tega pa daje tudi večji vpliv merjenju
uspešnosti. Le ta se meri s kazalniki, ki so dogovorjeni z upravičenci sredstev, ki lahko
ocenijo, v kakšnem deležu so bili pričakovani rezultati doseženi (Evropska komisija,
Overview - Instrument for Pre-accession Assistance, 2016).
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4 SREDSTVA IZ SKLADOV EVROPSKE UNIJE V REPUBLIKI
SLOVENIJI
4.1 CILJI REPUBLIKE SLOVENIJE V FINANČNI PERSPEKTIVI 2014 - 2020
Operativni program z oznako 2014SI16MAOP001 vsebuje smernice za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Glavni cilji se nanašajo na spodbujanje
gospodarskega razvoja, ob tem pa tudi zagotavljanje blaginje za vse prebivalce Slovenije.
Ob tem pa je pomembno upoštevati značilnosti, ki razlikujejo zahodno in vzhodno
Slovenijo. Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast prispeva k
uresničevanju ciljev. Cilji so predvsem krepitev prizadevanja na področju raziskav in
razvoja, spodbujanje inovacij potencialnih malih in srednjih podjetij in zmanjšanje
pritiskov na okolje ter spodbujanje učinkovitosti virov. Poudarek se daje tudi na razvoj
prometnega sektorja in na pobudo za zvišanje stopnje zaposlenosti in zmanjšanje števila
ljudi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti ter tvegajo revščino. Program je razdeljen na
11 tematskih ciljev, ki vključujejo glavne smernice (Evropska komisija, Operativni program
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2018):
 povečanje mednarodne konkurenčnosti zlasti malih in srednje velikih podjetij, kar
pospeši gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest;
 izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter hkratna krepitev njenih
povezav s podjetji in sektorjem visokošolskega izobraževanja;
 razvoj visokokakovostne širokopasovne infrastrukture ter izboljšanje dostopa do
širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev;
 povečanje energijske učinkovitosti in uporaba obnovljivih virov energije v
podjetjih, gospodinjstvih in v javnem sektorju;
 izvajanje ukrepov za trajnostno mobilnost na mestnih območjih, s čimer se lahko
izboljša kakovost zraka in spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa;
 podpiranje ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, katerih namen je
zmanjšanje tveganja poplav na območjih, kjer je veliko tveganje za poplave;
 razvoj okoljske infrastrukture v vodnem sektorju in zagotovitev učinkovite in
trajnostne rabe naravnih virov;
 nadgradnja železniške infrastrukture in izgradnja manjkajočih delov avtocest v
vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T);
 povečanje stopnje zaposlenosti, zlasti oseb, ki so dolgoročno brezposelni, mladi in
starejše oseb ter osebe z nizko stopnjo izobrazbe;
 zmanjšanje števila socialno izključenih oseb in oseb, ki so izpostavljeni tveganju
revščine, izboljšanje dostopa do storitev, ki temeljijo na skupnosti in njihove
kakovosti ter spodbujanje socialnega podjetništva;
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 izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema in sistema usposabljanja na potrebe
trga dela ter zagotavljanje enakega dostopa do izobrazbe, usposabljanj in
vseživljenjskega učenja za vse skupine;
 povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave ter javnih
storitev.
Pričakovani učinki pa so naslednji (Evropska komisija, Operativni program za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2018):
 7700 podjetij prejme podporo
 1000 zaposlenih bo sodelovalo pri povečanju zaposlovanja v podprtih podjetjih
 dodatnih 20 800 gospodinjstev bo povezanih z novimi širokopasovnimi omrežji s
hitrostjo vsaj 100 Mb/s,
 za 23 GWh na leto se bo zmanjšala letna primarna poraba energije v javnih
zgradbah,
 38 427 prebivalcev, ki bodo imeli korist od sofinanciranih ukrepov za zaščito pred
poplavami,
 za dodatnih 120 000 oseb se zagotovi dostop do bolj kakovostne vode,
 25 km železniških prog bo obnovljenih ali posodobljenih ter 13 km novozgrajenih
cest v omrežju TEN-T,
 25 000 oseb bo sodelovalo v pobudah za zaposlitev,
 19 000 oseb bo sodelovalo v preventivnih programih, izbrani pa bodo iz ranljivih
ciljnih skupin,
 42 900 udeležencev bo sodelovalo v programih za pridobitev kompetenc in dvig
ravni izobrazbe.
Vrednost programa je 3, 818 milijarde EUR, prispevek EU pa znaša 3, 068 milijarde EUR.
Program bo financiran s strani KS v vrednosti 914 milijonov EUR, s strani ESRR v vrednosti
1,417 milijarde EUR in s strani ESS v vrednosti 719 milijonov EUR (Evropska komisija,
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2018).
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Slika 1: Stopnja zaposlenosti, starostna skupina 20-64 let

Vir: Europe 2020 targets Slovenija (2019)

Graf v sliki 1 prikazuje stopnjo zaposlenosti celotne populacije v starosti med 20 in 64
letom. Cilj Slovenije je izenačen z EU in znaša 75 %. Slovenija je leta 2017 imela 73,4 %,
kar pomeni je bila nad povprečjem EU, ki je znašalo 72,2 % (Europe 2020 targets
Slovenija, 2019).
Slika 2: Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj

Vir: Europe 2020 targets Slovenija (2019)

Slika 2 z grafom prikazuje bruto domače izdatke za raziskave in razvoj, kot delež BDP. Cilj
Slovenije in EU je 3 %. Leta 2017 je Slovenija dosegla 1,86, povprečje EU pa je bilo 2,07.
Slovenija mora za doseganje ciljev povečati za 1,14 % (Europe 2020 targets Slovenija,
2019).
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Slika 3: Emisije toplogrednih plinov, izhodiščno leto 1990

Vir: Europe 2020 targets Slovenija (2019)

V sliki 3 so prikazane emisije toplogrednih plinov z izhodiščnim letom 1990, kjer je bil cilj
EU 20 % manj v primerjavi z ravnjo leta 1990, Slovenija pa je imela cilj 4 % več glede na
raven leta 2005. Leta 2016 je bilo povprečje držav članic EU 77,64, Slovenija pa je imela
95,19. Slovenija je tako postopno zniževala emisije toplogrednih plinov od leta 2005 in jih
je znižala za 15,17 % (Europe 2020 targets Slovenija, 2019).
Slika 4: Delež obnovljive energije

Vir: Europe 2020 targets Slovenija (2019)

Delež obnovljive energije v sliki 4 je prikazan kot delež bruto končne energije. Cilj EU je 20
% energije iz obnovljivih virov, medtem ko ima Slovenija cilj 25 % energije iz obnovljivih
virov. Povprečje držav članic EU je bilo tako dokaj nizko leta 2017 saj je znašalo 17 %,
Slovenija pa tudi še ni dosegla svojega cilja, kajti bilo je 21,3 % (Europe 2020 targets
Slovenija, 2019).
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Slika 5: Zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja

Vir: Europe 2020 targets Slovenija (2019)

Zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja v sliki 5 je izraženo kot delež
prebivalstva med 18. in 24. letom starosti. EU si je zastavila cilj manj kot 10 % stopnjo
osipa, Slovenija pa še strožji cilj in sicer 5 % stopnjo osipa. Stopnja osipa je leta 2017 v
povprečju držav članic znašala 10,6, Slovenij pa je dosegla cilj, saj je znašala 4,3 % (Europe
2020 targets Slovenija, 2019).
Slika 6: Doseganje terciarnega izobraževanja, starostna skupina 30 - 34 let

Vir: Europe 2020 targets Slovenija (2019)

Slika 6 prikazuje podatke doseganja terciarnega izobraževanja, v katere je zajeta
populacija med 30. in 34. letom starosti. Slovenija si je zastavila cilj 40 % populacije s
končano terciarno izobrazbo, EU pa več kot 40 % populacije s končano terciarno
izobrazbo. Trend v obeh primerih raste in je leta 2017 v Sloveniji dosegel 46,4 %, med
državami članicami EU pa je bilo povprečje 39,9 % (Europe 2020 targets Slovenija, 2019).
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Slika 7: Revščina in socialna izključenost

Vir: Europe 2020 targets Slovenija (2019)

Slika 7 prikazuje revščino in socialno izključenost, ki se odražata v deležu celotne
populacije. Slovenija si je zastavila cilj 40 000 ljudi manj v kombinirani revščini, EU pa si je
kot cilj zastavila 20 milijonov manj ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost.
Podatki za Slovenijo so prikazani v primerjavi z letom 2008 v tisočih. Do leta 2013 je
naraščalo do 49 000, od leta 2014 pa ponovno pada in leta 2017 je kumulativna razlika
dosegla raven -16 000 (Europe 2020 targets Slovenija, 2019).

4.2 SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
Letno poročilo o izvajanju ESS leta 2017 v Sloveniji je razdeljeno na pregled ključnih
podatkov ter izvajanje ESS v letu 2017, na kazalnike proizvodnje in rezultate ter na
finančno izvajanje. Drugi del poročila vsebuje podatke o Pobudi za zaposlovanje mladih, ki
se prav tako nanaša na pregled ključnih podatkov ter izvajanje, na kazalnike proizvodnje
in rezultate ter na finančno izvajanje. Pokazatelj je število udeležencev na dan 31.12.2016
(ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija, 2018).
Tabela 14 prikazuje število udeležencev, ki so bili udeleženi v programe, financirane s
strani ESS. Več kot polovico udeležencev predstavljajo zaposleni in samozaposleni, katerih
je bilo več kot 7000. Brezposelni predstavljajo nekaj več kot 40 % vseh udeležencev.
Najmanjši del pa predstavljajo neaktivni iskalci zaposlitve, ki jih je bilo manj kot 5 %. vseh
udeležencev financiranih s strani ESS pa je bilo 13 750 (ESF Annual Implementation
Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija, 2018, str. 2).
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Tabela 14: Število udeležencev ESS v Sloveniji
Kazalniki učinka

Število udeležencev

Brezposelni,
vključno
z
brezposelnimi
Neaktivni iskalci zaposlitve
Zaposleni ter samozaposleni
Skupaj

dolgotrajno 6 037
676
7 037
13 750

Delež udeležencev
43,9
4,9
51,2

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 2)

Tabela 15 se nanaša na podatke, ki prikazujejo kazalnike učinka glede na število projektov
ali podpore podjetjem. 36 je bilo projektov, ki so bili v celoti izvajani s strani socialnih
partnerjev ali nevladnih organizacij. Projektov, ki so bili namenjeni trajnostni udeležbi ter
napredku žensk na področju zaposlovanja, je bilo 15. 38 je bilo projektov, ki so bili
namenjeni javnim službam ali javnim upravam, ki delujejo na nacionalni, regionalni ali
lokalni ravni. Največje število pa je 3 821, kar predstavlja število mikro, malih ter srednje
velikih podjetji, ki so bila vključena v projekt ESS (ESF Annual Implementation Reports
2017 – Slovenia, Evropska komisija, 2018, str. 2).
Tabela 15: Število projektov ESS v Sloveniji
Kazalniki učinka

Rezultati

število projektov, ki jih v celoti ali delno izvajajo socialni partnerji ali nevladne
organizacije
število projektov, namenjenih trajnostni udeležbi in napredku žensk pri
zaposlovanju;
število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni,
regionalni ali lokalni ravni
število podprtih mikro, malih in srednje velikih podjetij (vključno s kooperativnimi
podjetji in podjetji socialne ekonomije)

36
15
38
3821

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 2)

Tabela 16 prikazuje prihodke ESS. Skupni prihodki sklada so bili 885 milijonov EUR. Od
tega je 708 milijonov EUR prispevala EU, 177 milijonov EUR pa je prispevala Republika
Slovenija (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija, 2018,
str. 2).
Tabela 16: Financiranje ESS v Sloveniji
Prihodki

EUR (milijon)

Financiranje s strani EU
Financiranje s strani države
Skupaj

708
177
885

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 3)
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Tabela 17 prikazuje različne kazalnike. Kazalniki, ki se nanašajo na število udeležencev,
prikazujejo da je bilo vseh brezposelnih 6 037, od tega je bilo 4 626 dolgotrajno
brezposelnih. V Sloveniji je bilo neaktivnih 676 udeležencev, od tega 573 neaktivnih, ki
niso bili vključeni v nobeno izobraževanje. V programe ESS je bilo tako vključenih 7 037
zaposlenih in samozaposlenih (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia,
Evropska komisija, 2018, str. 3).
Tabela 17: Kazalniki učinka glede na zaposlenost
Kazalnik učinka glede na zaposlenost

Rezultati–število udeležencev

Brezposelni
Dolgotrajno brezposelni
Neaktivni
Zaposleni in samozaposleni
Skupaj

1411
4626
676
7 037
13 750

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 3)

Tabela 18 prikazuje udeležence glede na starost. Udeležencev, ki so bili mlajši od 25. leta
starosti je bilo 1 341. Starejših udeležencev nad 54. letom pa je bilo 2 532, del le teh pa
predstavlja 1 123 udeležencev, ki so bili starejši od 54 let starosti, nezaposleni,
dolgotrajno brezposelnimi ter niso bili vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.
Največje število udeležencev pa predstavlja kategorija med 25. in 54. letom starosti, saj je
bilo le teh 9 877 (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija,
2018, str. 3).
Tabela 18: Kazalniki učinka glede na starost
Kazalnik učinka glede na starost

Rezultati –
udeležencev

Pod 25 letom starosti
Nad 54 letom starosti
Nad 54 let starosti in nezaposleni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi
ter tistimi, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje
Med 25 in 54 letom starosti

1 341
1 409
1 123

število

9 877

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 3)

Kazalnik, ki prikazuje število udeležencev glede na stopnjo izobrazbe, je prikazan v tabeli
19. Primarno izobrazbo je imelo 3 108 udeležencev, največje število 8 139 predstavljajo
udeleženci s sekundarno izobrazbo, terciarno izobrazbo je imelo 2 319 udeležencev.
Udeležencev brez izobrazbe pa je bilo 184 (ESF Annual Implementation Reports 2017 –
Slovenia, Evropska komisija, 2018, str. 3).
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Tabela 19: Kazalniki učinka glede na izobrazbo
Kazalnik učinka glede na izobrazbo

Rezultati – število udeležencev

Primarna ali nižja sekundarna izobrazba
Višja sekundarna izobrazba
Terciarna izobrazba
Brez izobrazbe

3 108
8 139
2 319
184

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 3)

Pomemben del kazalnikov pa predstavlja tudi kazalnik učinka, ki se nanaša na druge
pomanjkljivosti naveden v tabeli 20. Udeležencev, ki so brez zaposlitve in živijo v skupnem
gospodinjstvu, je bilo udeleženih v ESS 716. Od tega jih 289 udeležencev predstavlja tiste,
ki živijo v skupnem gospodinjstvu skupaj z vzdrževanimi otroci. Udeležencev, ki živijo v
samostojnem gospodinjstvu skupaj z vzdrževanimi otroci, je bilo 1 925. 419 udeležencev
je bilo migrantov, manjšin in oseb, ki imajo tuje ozadje. Udeležencev s posebnimi
potrebami je bilo v ESS 601. Oseb z drugimi pomanjkljivostmi je bilo 411, brezdomcev ali
oseb zaradi druge stanovanjske izključenosti pa le 4. Največje število udeležencev v ESS pa
je bilo 5 523, predstavljajo pa udeležence iz podeželskih območij (ESF Annual
Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija, 2018, str. 3).
Tabela 20: Kazalniki učinka glede na ostale pomanjkljivosti
Kazalnik učinka drugih pomanjkljivosti

Rezultat
število udeležencev

Udeleženci brez zaposlitve, ki živijo v skupnem gospodinjstvu
427
Udeleženci brez zaposlitve, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, skupaj z 289
vzdrževanimi otroci.
Udeleženci, ki živijo v samostojnem gospodinjstvu z vzdrževanimi otroci
1 925
Migranti, udeleženci z tujim odzadnjem ter manjšine
419
Udeleženci s posebnimi potrebami
601
Druge pomanjkljivosti
411
Brezdomci ali izključenost zaradi stanovanjske problematike
4
Iz podeželskih območij
5 523
Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 3)

Skupni stroški za izbrane dejavnosti iz sklada ESS so v prikazani tabeli 21 in predstavljajo
400 milijonov EUR. Od tega delež 45,2 % predstavlja stroške v proračunu. Izdatki, ki so
upravičeni in prijavljeni organom predstavljajo 35,5 milijonov EUR. Delež izdatkov leta
2018 predstavlja 12,4 %, delež izdatkov za cilj 2023 pa predstavlja 4 % (ESF Annual
Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija, 2018, str. 3).
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Tabela 21: Skupni stroški
Skupni upravičeni stroški izbranih dejavnosti

400 milijonov EUR

Delež skupnih upravičenih stroškov v proračunu
Skupni upravičeni izdatki, prijavljeni organom upravljanja
Delež izdatkov v mejniku leta 2018
Delež izdatkov za cilj 2023

45,2 %
35,5 milijonov EUR
12,4 %
4%

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Slovenia, Evropska komisija (2018, str. 6)

4.2.1 Planiranje sredstev Evropskega socialnega sklada
Slovenija ima iz sredstev sklada ESS planiranih 898 milijonov EUR, kar predstavljala 18,1 %
vseh sredstev. Za trajnostno in kakovostno zaposlovanje ima Slovenija na voljo 352
milijonov EUR sredstev sklada, za izobraževanje in poklicno usposabljanje 261 milijonov
EUR, za socialno vključenost 191 milijonov EUR, za učinkovito javno upravo 79 milijonov
EUR ter za tehnično pomoč 16 milijonov EUR. Za financiranje področij konkurenčnosti
malih in srednjih podjetij, varstvo okolja in učinkovitost virov, prilagajanje podnebnim
spremembam in preprečevanje tveganja, raziskave in inovacije, informacijske in
komunikacijske tehnologije, gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika ter omrežne
infrastrukture v prometu in energiji pa ni predvidenih sredstev sklada ESS, ampak se ta
področja polnijo iz ostalih skladov. Največji delež sredstev je namenjen za področje
trajnega in kakovostnega zaposlovanja. To področje je financirano še s skladi EKSRP, ESPR
in Pobudo za zaposlovanje mladih. Sredstva celotnega področja znašajo 461 milijonov
EUR. Področje izobraževanj in poklicnega usposabljanja je financirano tudi s strani EKSRP
in ESRR. Celoten znesek sredstev za področje znaša 299 milijonov EUR. Področje socialne
vključenosti je financirano s skladi EKSRP ter ESRR, celoten znesek sredstev pa znaša 338
milijonov EUR. Učinkovita javna uprava je financirana le s sredstvi ESS. Tehnična pomoč je
financirana s skladi KS, EKSRP, ESPR ter ESRR. Sredstva celotnega področja znašajo 179
milijonov EUR (Open data – Slovenia, Evropska komisija, 2019).
Tabela 22: Sredstva ESS v primerjavi z ostalimi skladi
Področje

Sredstva ESS Delež sredstev ESS za financiranje področja v
(EUR)
primerjavi z ostalimi skladi

Trajno in kakovostno zaposlovanje
Izobraževanje
in
poklicno
usposabljanje
Socialna vključenost
Učinkovita javna uprava
Tehnična pomoč

351 906 333
261 245 949

76,3
87,4

190 632 184
78 592 476
16 085 056

56,4
100
8,99

Vir: Open data – Slovenia, Evropska komisija (2019)
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Planirana sredstva ESS tako predstavljajo največji delež med skladi v učinkoviti javni
upravi, kjer je sklad tudi edini vir sredstev, med ostalimi skladi pa je največji pomen
namenjen izobraževanju in poklicnemu usposabljanju, kjer sredstva ESS predstavljajo kar
87,4 % vseh sredstev. Naslednji pomemben vir sredstev predstavlja sklad ESS na področju
trajnega in kakovostnega zaposlovanja, kjer znašajo 76,3 % vseh sredstev skladov na
področju. Prav tako pa velik delež zagotavljajo sredstva ESS za socialno vključenost, kar
znaša 56,4 % vseh sredstev. Najmanjši delež glede na ostale sklade je na sledijo ciljem
sklada in stremijo k izboljšanju položaja državljanov Slovenije, večji izobraženosti in boljši
zaposljivosti prebivalcev (Open data – Slovenia, Evropska komisija, 2019).

4.2.2 Dodeljena ter porabljena sredstva Evropskega socialnega sklada
Sredstva sklada so najprej dodeljena izbrani državi članici, njihovo porabo je potrebno
določiti in šele nato sledi izvedba projektov in posledično poraba sredstev. Slovenija je
imela planiranih 898 milijonov EUR sredstev ESS, od tega je bilo določeno za porabo 767
milijonov EUR, kar predstavlja 85 % vseh sredstev. Porabljenih sredstev je bilo 161
milijonov EUR, kar predstavlja 18 % vseh sredstev sklada. Ti podatki so zabeleženi na dan
30. 09. 2018. Plačila, ki jih je Evropska komisija dodelila glede na sklade, so lahko začetna
ali letna pred financirana in vmesna plačila. Slovenija je do leta 2019 imela dodeljenih
celotnih sredstev ESS 719 milijonov EUR. Od tega je imela 20 milijonov EUR začetnih pred
financiranj, kar predstavlja 3 % vseh, 19 milijonov EUR letnih pred financiranj, kar prav
tako predstavlja 3 % sredstev, 124 milijonov EUR vmesnih plačil, kar znaša 17 % vseh
sredstev. Skupna plačila EU sklada ESS so tako znašala 16 milijonov EUR, kar skupaj
predstavlja 23 % (Open data – Slovenia, Evropska komisija, 2019).
Skupna plačila EU vseh evropskih strukturnih in investicijskih skladov so znašala 944
milijonov EUR, sredstva ESS pa 163 milijonov EUR. Plačila ESS tako predstavljajo 17,3 %
vseh plačil iz evropskih in investicijskih skladov za Slovenijo do vključno leta 2019.

4.3 SREDSTVA ZA RAZVOJ IN INOVACIJE
Bruto domači izdatki Slovenije namenjeni raziskavam in razvoju so bili v leti 2016 manjši in
sicer so znašali 809 milijonov EUR, kar predstavlja 2 % BDP. Zmanjšanje je predvsem
posledica manjšega vlaganja s strani poslovnega sektorja v razvojno - raziskovalne
dejavnosti. Kljub majhnemu povečanju sredstev državnega proračuna v vrednosti 2,9
milijona EUR za raziskave in razvoj ni uspelo spremeniti tega padca. Nižja sredstva so
predvsem posledica zamud pri izvajanju strategije pametne specializacije. Pravni okvir se
za leto 2017 za raziskovalno in razvojno dejavnost ni spremenil. Realna rast BDP je znašala
4,8%, nanaša pa se na obdobje v prvi polovici leta 2017. S tem je tudi presegla najvišjo
raven iz časov pred krizo. Napovedi za rast bile za leto 2017 4,7 %, 4% za leto 2018 in za
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leto 2019 3,3 %. Poleg tega pa naj bi se tudi stopnja brezposelnosti zmanjšala leta 2019 na
približno 5,2 % (Bucar & Jaklic, 2018, str, 2).
Slovenija si je postavila 3 cilje na področju raziskav, razvoja in inovacij.
Prvi cilj je zagotavljanje trajnostnega financiranja razvoja, raziskav in inovacij. V obdobju
od 2008 do 2012 so se skupni izdatki za razvoj in raziskave povečali v nominalnih
vrednostih, kajti v letu 2012 so znašali do 928,3 milijona EUR, prav tako pa tudi v odstotku
BDP, ko so leta 2012 znašali 2,58 %. Pomemben del predstavljajo sredstva zasebnega
sektorja, kajti samo njihove investicije so se povečale za 47,4 %. Bruto domači izdatki za
raziskave in razvoj so bili leta 2013 zastavljeni na ravni predhodnega leta in posledično so
se zmanjševali. Tako so bili v letu 2014 890 milijonov EUR ali 2,39 % BDP, v letu 2015 so
znašali 853 milijonov EUR ali 2,21 % BDP in v letu 2016 809 milijonov EUR ali 2 % BDP.
Slovenija se je leta 2016 tako odmaknila od cilja za intenzivnost raziskav in razvoja.
Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije predstavlja ključni politični dokument za
področje raziskav in inovacij. Namen je nenehno povečanje sredstev za raziskave in
razvoj, kar je tudi v skladu s ciljem EU, ki je 3 % BDP vlaganja v raziskave in razvoj, ob
delitvi javnih sredstev v naložbe v višini 1 % in sredstev zasebnega sektorja v naložbe v
višini 2 %. Zasebni sektor je te cilje že dosegel ter tudi presegel, medtem, ko so se javna
sredstva zmanjšala iz leta 2009 z 0,68 % BDP na 0,40 % BDP v letu 2016. Zmanjševanje je
nastalo zaradi prihrankov, ki so bili potrebni zaradi proračunskega primanjkljaja, kot tudi
zaradi nasprotij pri izvajanju in sofinanciranju iz evropskih strukturnih in investicijskih
skladov. Posledica tega je padec financiranja javnih raziskovalnih organizacij, to so
predvsem visokošolski zavodi in strokovni sodelavci. Odziv politike na raziskave in razvoj
se je v letu 2016 prikazal tako, da se je povečalo javna sredstva za 2,9 milijona, ob tem pa
še načrtovanih 18 – 20 milijonov EUR v letih 2017 in 2018. Pristojno ministrstvo želi v nov
zakon o raziskavah in razvoju dodati obvezno klavzulo, kjer se bo povečanje sredstev
načrtovalo v posledičnih proračunih, to pa bo odvisno od hitrosti celotne gospodarske
rasti. Predvidena dinamika financiranja bi zahtevala več let za doseganje zneska sredstev,
ki je že bil pred leti. Ocena izziva pa se nanaša predvsem na fiskalno konsolidacijo, ki
ostaja prednostna naloga vlade, predvsem kratkoročno, kajti nekaj ukrepov za varčevanje
uvedenih med gospodarsko krizo je že bilo odpravljenih. V najboljšem primeru je
dovoljeno majhno povečanje različnih javnih izdatkov. Sklepamo lahko, da naložbe v
področja znanosti in tehnologije niso obravnavane kot strateško pomembne za
dolgoročno trajnostno rast. Nacionalni reformni program tega vprašanja sploh ne omenja
(Bucar, Jaklic, & Gonzalez Verdesoto, 2018, str. 17).
Drugi cilj je razvoj dobro usklajenega in preglednega upravljanja raziskav in inovacij.
Pomembno je vzpostaviti sodobni, pregledni, dobro usklajen in celovit nacionalni
inovacijski sistem. Le ta je že vrsto let izziv za Slovenijo. Prav to je ena od bistvenih nalog
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strategije za raziskave in razvoj, ki je bila sprejeta 2011. Cilj je predvsem zagotavljanje
boljše uskladitve politik in posledično učinkovitejši sistem raziskav, razvoja ter inovacij.
Poročilo o izvajanju strategije o raziskavah in razvoju iz leta 2016 navaja, da je bilo doslej
izvedenih le 10 od 69 načrtovanih ukrepov. Medtem jih je 41 v procesu izvajanja, 18 pa jih
ni bilo še začetih. Težave se pojavljajo pri usklajevanju politike ter tako primanjkljaji pri
izvajanju posegajo tudi v reorganizacijo sektorja za raziskave, razvoj ter inovacije. Sistem
je potrebno še prilagoditi na razdelitev oddelkov za tehnologijo in inovacije na dveh
različnih ministrstvih. Strateški dokumenti so pokazatelj, da so inovacije in tehnologija
postopoma postale le del v temah spodbujanja podjetništva. Tehnološka agencija, ki naj
bi postala Javna agencija za raziskovalne dejavnosti Republike Slovenije, prav tako tudi
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo, internacionalizacijo, tuje investicije in
tehnologijo ter njihovi deli, so postopno opuščeni. Pomanjkanje usklajenega pristopa se je
pokazalo tudi pri pripravi zakona o raziskavah, razvoju in inovacijah. Najprej naj bi obsegal
in usklajeno urejeval področje raziskav in inovacijsko dejavnost, po več let trajajočih
razpravah pa se je v začetku leta 2017 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
odločilo, da bi zakon obravnaval le področje raziskav. Prav tako je Poročilo Evropskega
semestra za leto 2017 potrdilo, da Slovenija nima učinkovitega upravljanja za raziskave in
inovacije, predvsem zaradi slabega usklajevanja med odgovornimi uradi ter slabega
sodelovanja med glavnimi udeleženci na področju inovacij. Strategija pametne
specializacije iz leta 2015 v izvedbenem delu predvideva nov del, imenovan Delovna
skupina za izvajanje. Sestavljen naj bi bil iz treh glavnih predstavnikov s področja raziskav,
razvoja ter inovacij. To naj bi bili trije državni sekretarji s Službe Vlade Republike Slovenija
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. V okviru Službe Vlade Republike Slovenije za
razvoj in kohezijsko politiko se pripravljajo vsa potrebna dokumentacija in analize. V času
nastanka Strategije raziskav in inovacij so slovenski upravni organi menili, da sta za
povečanje produktivnosti, izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in
pozitivnega prispevka k razvoju družbe pomembna znanost in tehnološki razvoj. Odnos do
znanosti in tehnologije na področju vlade politike tako odraža spremembe prednostnih
nalog, predvsem zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, spodbujanje gospodarske rasti
ter ohranjanje uravnoteženih odnosov v javnem sektorju. Povečanje javnih financ za
raziskave in razvoj, čeprav majhno, je le odraz vsega tega (Bucar, Jaklic, & Gonzalez
Verdesoto, 2018, str. 18-19).
Tretji cilj opredeljuje področje človeških virov v znanosti in tehnologiji. V Sloveniji se je
močno povečal vpis mladih v terciarno izobraževanje. Posebni programi kot so Mladi
raziskovalec, Mladi raziskovalec iz zasebnega sektorja in Inovativna shema financiranja za
doktorske študente so pripomogle k temu, da se je število študentov povečalo. Program
za mlade raziskovalec je omogočal več kot 220 kandidatov na leto, leta 2009 je bilo teh
kandidatov kar 252. Prav to je pripomoglo k pomlajevanju javnega raziskovalnega
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področja in posledično sektorja. Povečanje finančnih sredstev za javne raziskave je v letih
od 2009 do 2013 prispevalo k zaposlovanju mladih v visokošolskih ustanovah in kot
strokovni sodelavci. Sledila je sprememba; ko so mnogi mladi končevali doktorat, so se
programi spremenili, posledica tega pa je bila velika brezposelnost med visoko
izobraženimi. Število visoko izobraženih oseb je zelo naraslo, kar pa je bilo preveč za
raziskovalni sektor. Veliko izobraženih oseb je odšlo v tujino, veliko pa jih je sprejelo delo,
ki je nižje od njihove stopnje izobrazbe. Omejene možnosti za zaposlovanje tako še bolj
omejujejo njihov povratek v Slovenijo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
septembra 2016 objavilo poziv za spodbujanje raziskovalcev, ki so na začetku karierne
poti. S tem se financirajo raziskovalni projekti. Delo raziskovalcev naj bi spodbujalo
sodelovanje med strokovnjaki ter podjetji, ob tem pa ni nujno, da ima koristi le eno
podjetje. Raziskovalec mora v podjetju porabiti najmanj eno četrtino časa za izvajanje
projekta. Posebno pozornost so v izbirnem postopku namenili mladim slovenskim
raziskovalcem, ki se nahajajo v tujini in bi tako spodbudili njihovo vrnitev v Slovenijo.
Področja, ki so v projektih prednostna, morajo biti usklajena s strategijo pametne
specializacije Slovenije. Vrednost razpisa je bila 10 milijonov EUR v obdobju 2017 – 2020,
večina sredstev pa je bila zagotovljena iz evropskega strukturnega in investicijskega
sklada. Izbranih je bilo 37 projektov, katerih skupna vrednost je bila 5,4 milijona EUR.
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je leta 2016 pripravila razpis za
uporabne in osnovne projekte ter v letu 2017 dodelila financiranje 62 projektom. Ti
projekti so bili za mlade zdravnike ter post doktorske kandidate. Obseg sredstev
namenjenih za financiranje se je povečal v majhnih vsotah. Z leta 2015 na leto 2016 so se
povečali le z 1,9 milijona EUR na 2,2 milijona EUR. Trenutno ni nobenega ukrepa, ki bi bil
namenjen spodbujanju zaposlovanja doktorjev znanosti v zasebnem sektorju ali mladim
raziskovalcem v industriji. Leta 2015 je bilo 742 novih doktorjev znanosti, leta 2016 pa
912, a so možnosti zaposlovanja na področju raziskav in razvoja zelo majhne.
Zaposlitvenih možnosti ni dovolj za vse vključene v program Mladi raziskovalec.
Brezposelnost mladih raziskovalcev je bila največja leta 2015, ko je bilo 23,5 % tistih, ki so
zaključili izobraževanje in so se prijavili na Zavod za zaposlovanje (Bucar, Jaklic, &
Gonzalez Verdesoto, 2018, str. 19-20).
Slovenija je v obdobju 2014 – 2020 za raziskave in inovacije prejela 626 milijonov EUR
sredstev iz evropskih investicijskih in strukturnih skladov. Tako je iz sklada ESRR prejela
550 milijonov EUR in iz sklada EKSRP 31 milijonov EUR. Od vseh sredstev je država članica
sama prispevala 126 milijonov EUR. EU je tako prispevala 500 milijonov EUR (Evropska
komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds – Slovenia,
2019).
Kazalnik inovativnosti je sestavljen kazalnik, s katerim se meri zamisli, ki izhajajo iz
inovativnost, dosežejo trg in posledično zagotovijo boljša delovna mest ter povečajo
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konkurenčnost Evrope. Leta 2014 je Slovenija dosegla vrednost 87,2. Na lestvici Evropskih
države je dosegla 18 mesto med 28 državami. Leta 2011 je dosegla vrednost 85,49 in
zasedla 16 mesto med državami članicami EU. Kljub stalni rasti kazalnika v obdobju 2011
do 2014 je Slovenija na lestvici evropskih držav padla za 2 mesti (Evropska komisija,
Innovation Output Indicator, 2019).
Delež diplomantov terciarnega izobraževanja, v tabeli 23, je v Sloveniji od leta 2010 do
2016 ves čas nihal. Med leti 2010 in 2012 je delež diplomantov rastel, leta 2013 je sledil
manjši padec za 0,10 %, od leta 2014 pa delež diplomantov terciarnega izobraževanja
ponovno narašča (Evropska komisija, New graduates from tertiary education, 2019).
Tabela 23: Delež novih diplomantov terciarnega izobraževanja
Leto

Delež celotne populacije

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,98
1,02
1,03
0,93
0,91
0,90
1,50

Vir: Evropska komisija, New graduates from tertiary education (2019)

Število raziskovalcev, navedenih v tabeli 24, od leta 2011 pada in se je od leta 2011 do
leta 2016 zmanjšalo za 1232. Med letoma 2013 in 2014 je bil manjši prirast, saj se je
povečalo za 44 raziskovalcev. Ti raziskovalci pa so združeni tako iz zasebnega kot tudi iz
javnega sektorja (Evropska komisija, Number of researchers by sector, 2019).
Tabela 24: Število raziskovalcev v javnem in zasebnem sektorju.
Leto

Število raziskovalcev

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

11 056
12 514
12 362
12 111
12 155
11 308
11 282

Vir: Evropska komisija, Number of researchers by sector (2019)

Tabela 25 prikazuje delež izdatkov BDP, ki jih vlada nameni za raziskave in razvoj. Delež je
bil med leti 2010 in 2016 pod 1 %. Med leti 2011 in 2015 je ta delež padal, saj se je
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zmanjšal iz 0,76 na 0,41 % BDP (Evropska komisija, Total intramural R&D expenditure
(GERD) financed by government, 2019).
Tabela 25: Delež izdatkov za raziskave in razvoj
Leto

Delež BDP za raziskave in razvoj

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,73
0,76
0,74
0,69
0,52
0,44
0,41

Vir: Evropska komisija, Total intramural R&D expenditure (GERD) financed by government (2019)

Podatki v tabeli 26 se nanašajo na število vlog za skupno patentno sodelovanje. Število
vlog se je med leti 2010 in 2012 zmanjševalo, od leta 2013 do 2014 pa ponovno narastlo.
Največji padec vlog pa je med leti 2014 in 2015, ko se je število le teh zmanjšalo za 832
762 (Evropska komisija, Total Patent Cooperation Treaty applications, 2019).
Tabela 26: Število vlog za skupno patentno sodelovanje
Leto

Število vlog

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 400 317
1 295 456
1 279 778
1 431 121
1 766 298
942 536

Vir: Evropska komisija, Total Patent Cooperation Treaty applications (2019)

Tabela 27 navaja visokotehnološki izvoz v EU, ki je izražen v milijonih EUR. Izvoz je
naraščal med leti 2010 in 2013 in sicer od 400 milijonov do 621. Za leto 2011 pa ni
podatka. Leta 2014 je sledil padec v vrednosti 90 milijonov, vendar pa je leta 2015
ponovno narastel za 88 milijonov na končnih 619 (Evropska komisija, High-tech exports,
2019).
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Tabela 27: Visokotehnološki izvoz v EU
Leto

Milijon EUR

2010
2011
2012
2013
2014
2015

400
Ni podatka
608
621
531
619

Vir: Evropska komisija, High-tech exports (2019)

Delež zaposlenosti v srednje visoki in tehnološki proizvodnji v primerjavi s celotno
zaposlenostjo se nahaja v tabeli 28. Delež zaposlenosti je bil vedno nad 8 %, le leta 2012
je padel na 7,8 %. od leta 2015 pa trend narašča in je bila zaposlenost do leta 2017 nad 9
%, leta 2017 že 9,8 % (Evropska komisija, Employment in medium-high and high-tech
manufacturing, 2019).
Tabela 28: Zaposlenost v srednje visoki in visokotehnološki proizvodnji
Leto

Delež zaposlenosti

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8,6
8,2
7,8
8,3
8,6
9,4
9,6
9,8

Vir: Evropska komisija, Employment in medium-high and high-tech manufacturing (2019)

V tabeli 29 je stopnje brezposelnosti za oba spola med starostjo 15 in 74 let za terciarno
raven izobraževanja. Stopnja brezposelnosti je med leti 2010 in 2014 naraščala z 4,3 na
6,3. Sledil je padec za 0,5 % leta 2015, leta 2016 je ponovno narasla, leta 2017 pa padla na
vrednost 5,2 (Evropska komisija, Unemployment rates by education level, 2019).
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Tabela 29: Stopnja brezposelnosti
Leto

Stopnja brezposelnosti

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

4,3
4,9
6,1
6,1
6,3
5,8
6,1
5,2

Vir: Evropska komisija, Unemployment rates by education level (2019)

Delež gospodinjstev, v tabeli 30, prikazuje tista gospodinjstva, ki imajo dostop do
širokopasovnega interneta od leta 2010 do leta 2018. Delež narašča in je tako v osmih
letih narastel za 25 % (Evropska komisija, Broadband – households having access to the
internet, 2019).
Tabela 30: Delež gospodinjstev, ki imajo dostop do interneta
Leto

Delež gospodinjstev

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

62
67
73
74
75
78
78
82
87

Vir: Evropska komisija, Broadband – households having access to the internet (2019)

4.4 SREDSTVA KOHEZIJSKEGA SKLADA IN BDP
Slovenija je iz sredstev KS prejela 1 milijardo EUR, od tega je 914 milijonov EUR prispevala
EU, Slovenija pa 161 milijonov EUR. Največ sredstev skupno iz KS je bilo namenjenih za
področje varstva okolja in učinkovitost virov. Teh sredstev je bilo 330 milijonov EUR. Sledi
področje gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika z 307 milijonov EUR. Naslednje področje
je področje omrežne infrastrukture v prometu in energiji z 262 milijoni EUR. Tehnični
pomoči je bilo namenjenih 105 milijonov EUR sredstev KS. Zadnje področje prilagajanja
podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja je dobilo 71 milijonov EUR sklada KS
(Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds –
Slovenia, 2019).
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Tabela 31: Sredstva KS v Sloveniji
Področje

Skupaj (EUR)

Financirano s strani Sredstva Slovenije
EU (EUR)
(EUR)

Varstvo okolja in učinkovitost virov
Gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljika
Omrežne infrastrukture v prometu
in energiji
Tehnična pomoč
Prilagajanje
podnebnim
spremembam in preprečevanje
tveganja
Skupaj (EUR)

330 338 644
306 597 412

280 787 847
260 607 800

49 550 797
45 989 612

262 461 506

223 092 280

39 369 226

105 337 690
70 614 038

89 537 036
60 021 932

15 800 654
10 592 106

1 075 349 290

914 046 895

161 302 395

Vir: Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds – Slovenia
(2019)

Slovenija je od načrtovane 1 milijarde EUR KS razdelila že 771 milijonov EUR, kar
predstavlja 72 % sredstev. Od tega je porabljenih 284 milijonov EUR, kar predstavlja 26 %
sredstev (Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment
Funds – Slovenia, 2019).
Kazalnik BDP na prebivalca se izračuna glede na razmerje med realnim BDP in povprečnim
prebivalstvom posameznega leta. BDP tako meri vrednost celotne končne proizvodnje
blaga in storitev, ki jih proizvede gospodarstvo v določenem časovnem obdobju. V to so
vključeni blago in storitve, ki imajo tržno vrednost in izdelki, ki jih proizvaja država ter
neprofitne institucije. BDP na prebivalca je merilo gospodarske dejavnosti, uporablja se
pa tudi kot približek za razvoj materialnega standarda države (Eurostat, 2019).
V tabeli 32 je prikazan BDP na prebivalca, kjer je Slovenija imela leta 2010 17 700 EUR
BDP na prebivalca. BDP na prebivalca z leti raste in tako je bil leta 19 400 EUR. Največja
rast je bila med leti 2016 in 2017, ko se je BDP na prebivalca povečal za 900 EUR.
Najmanjša rast pa med leti 2010 in 2011, ko se je povečal le za 100 E UR. Poleg tega pa je
BDP na prebivalca med leti 2011 in 2013 padel za 800 EUR. V celotnem obdobju je BDP za
prebivalca narastel za 17 000 EUR (Eurostat, 2019).
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Tabela 32: BDP na prebivalca
Leto

BDP na prebivalca (EUR)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

17 700
17 800
17 300
17 000
17 500
17 900
18 500
19 400
Vir: povzeto po Eurostat (2019)
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5 SREDSTVA IZ SKLADOV EVROPSKE UNIJE V REPUBLIKI LATVIJI
5.1 CILJI REPUBLIKE LATVIJE V FINANČNI PERSPEKTIVI 2014-2020
Latvijski program Rast in zaposlovanje je večletni razvojni okvir, ki je usklajen s cilji Evropa
2020. Poudarek je na konkurenčnosti latvijskega gospodarstva in na podpori gospodarske
rasti in zaposlovanja. Prednostne naloge financiranja so naslednje (Evropska komisija,
Growth and Employment – OP Latvia, 2018):
 10,58 % vseh dodeljenih sredstev programa je predvidenih za podporo
raziskavam, tehnološkemu razvoju in inovacijam v Latviji, ki pomagajo doseči svoj
nacionalni cilj v višini 1,5 % BDP, vloženega v raziskave in tehnološki razvoj (0,66 %
v letu 2012). Pričakuje se zlasti, da bo prispevek operativnega programa povečal
inovacijski potencial Latvije, saj se je delež inovativnih malih in srednjih podjetij
povečal na 40 % (iz 29,9 % leta 2010)
 3.91 % skupnih dodeljenih sredstev je namenjeno spodbujanju informacijske
družbe z zagotavljanjem dostopnosti hitre širokopasovne povezave do vsaj 80 %
latvijskih gospodinjstev, razvijanju e-storitev, e-rešitev, e-poslovanja. Zlasti bo
podpiral razvoj širokopasovnega omrežja na podeželskih območjih z najmanj 30
Mb za odpravo obstoječega digitalnega razkoraka.
 7,11 % sredstev programa se nameni za podporo konkurenčnosti in inovativnosti
malih in srednjih podjetij z ustvarjanjem potrebnih predpogojev za zasebne
naložbe ter z ustvarjanjem novih podjetij in delovnih mest v nacionalnih in
regionalnih razvojnih centrih. V okviru te prednostne osi bo ESS podpiral krepitev
institucionalne zmogljivosti javne uprave in sodstva, da bi ustvarili boljše okolje za
podjetja in manj korupcije.
 Cilj 10,88 % sredstev programa je podpreti prehod na nizkoogljično gospodarstvo v
vseh sektorjih. Skupaj z naložbami v energetsko učinkovito gospodarstvo bodo ta
sredstva prispevala k doseganju cilja 40-odstotnega deleža obnovljivih virov
energije iz leta 2020 v Latviji (35,8 % v letu 2012) z osredotočanjem na ukrepe
energetske učinkovitosti v stanovanjih in podjetjih in podpiranju uporabe
obnovljivih virov v okrožju ogrevanja, pa tudi prispevek k razvoju nizkoogljičnega
prevoza.
 14,1 % dodeljenih sredstev se bo porabilo za ukrepe, namenjene okolju, trajnostni
rabi naravnih virov in prilagajanju podnebnim spremembam, vključno z naložbami,
ki bodo zagotovile izpolnjevanje okoljskih zahtev EU na področju okolja.
 26,25 % sredstev programa je namenjenih razvoju trajnostne in učinkovite
prometne infrastrukture. Prednost bodo imele naložbe v železniško in cestno
infrastrukturo TEN-T. Načrtovana je tudi usmeritev financiranja povezovanja
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mestnih območij z omrežji TEN-T, rekonstrukcije regionalnih cest, ukrepov varstva
okolja na letališču v Rigi, za razvoj multi modelnega prometa, ki povezuje
prometno omrežje s pristanišči. Tako je splošni cilj izboljšati mobilnost v regiji in
olajšati njegovo gospodarsko rast.
 3,72 % sredstev programa je namenjenih spodbujanju mobilnosti delovne sile in
poudarek na brezposelnih z nizko stopnjo znanja in spretnosti, ki niso pomembne
za potrebe trga dela. Operativni program bo zagotovil usmerjeno podporo za tiste
mlade, ki niso v izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju, vključno z ukrepi za
posredovanje za neregistrirano mlade, ki niso v izobraževanju, usposabljanju ali
zaposlovanju.
 11,68 % sredstev programa bo dodeljenih za naložbe v izobraževanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje. Naložbe evropskih strukturnih in investicijskih skladov bodo
ključne za reforme v visokem šolstvu s podporo ustanavljanju mednarodno
priznane akreditacijske agencije, pripravi novih skupnih doktorskih študijskih
programov in programov v jezikih EU ter izvajanja upravljanja na podlagi
rezultatov. Evropski strukturni in investicijski sklad bo spodbujal poklicno
izobraževanje in usposabljanje, s poudarkom na učenju na delovnem mestu,
podpiral celovit sistem vodenja poklicne poti in nov model izvajanja
vseživljenjskega učenja, ki poteka preko regij.
 9,48 % sredstev programa bo prispevalo k socialni vključenosti in boju proti
revščini s ciljnimi ukrepi za vključevanje prikrajšanih na trg dela in družbo.
Operativni program vključuje močno deinstitucionalizacijsko komponento (ki jo
podpirajo ESS in ESRR), ki se osredotoča na prenos oskrbe otrok in odraslih s
psiho-intelektualnimi težavami v skupnosti. Evropski strukturni in investicijski sklad
bo spodbujal tudi boljši dostop do zdravstvene oskrbe za socialno in ozemeljsko
izključeno.
 2,29 % sredstev programa se nameni za tehnično pomoč, da se zagotovi
učinkovito upravljanje financiranja EU, vključno s podporo ukrepom obveščanja in
obveščanja javnosti ter vrednotenja.
Vrednost programa znaša 5,2 milijarde EUR, prispevek EU pa 4,4 milijarde EUR. Program
je financiran s sredstvi KS v vrednosti 1,3 milijarde EUR, s sredstvi ESRR v vrednosti 2,4
milijarde EUR ter s strani ESS v vrednosti 610 milijonov EUR (Evropska komisija, Growth
and Employment – OP Latvia, 2018).
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Slika 8: Stopnja zaposlenosti v starostni skupini 20 – 64 let

Vir: Europe 2020 targets Latvia (2019)

Stopnja zaposlenosti zajema delež populacije med 20. in 64. letom starosti in je prikazana
na sliki 8. Cilj EU je 75 %, cilj Latvije pa 73 %. Latvija je leta 2017 presegla cilj, saj je dosegla
74,8%, EU pa je leta 2017 dosegla 72,2 % (Europe 2020 targets Latvia, 2019).
Slika 9: Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj

Vir: Europe 2020 targets Latvia (2019)

Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj so izraženi kot delež BDP na sliki 9. EU si je za
cilj postavila 3 %, Latvija pa pol manj in sicer 1,5 %. EU je leta 2017 dosegla 2,07 %, Latvija
pa 0,51 % (Europe 2020 targets Latvia, 2019).
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Slika 10: Emisije toplogrednih plinov, izhodiščno leto 1990

Vir: Europe 2020 targets Latvia (2019)

Graf na sliki 10 prikazuje emisije toplogrednih plinov; so v primerjavi z izhodiščnim letom
1990. Latvija je tako leta 2016 dosegla 43,77, EU pa 77,64 (Europe 2020 targets Latvia,
2019).
Slika 11: Delež obnovljive energije

Vir: Europe 2020 targets Latvia (2019)

Slika 11 prikazuje delež obnovljive energije kot bruto končne porabe energije. EU si je za
cilj postavila 20 % iz obnovljivih virov, Latvija pa 40 % iz obnovljivih virov. Leta 2016 so
tako države članice EU dosegle 17 %, Latvija pa 37,2 % (Europe 2020 targets Latvia, 2019).
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Slika 12: Zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja

Vir: Europe 2020 targets Latvia (2019)

Slika 12 prikazuje zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja in je prikazano kot
delež populacije med leti 18 in 24. EU si je postavila kot cilj manj kot 10 % osipa, Latvija pa
10 % osipa. Leta 2017 je bilo v Latviji 8,6 % osipa in tako je svoj cilj dosegla, EU pa je imela
10,6 % osipa (Europe 2020 targets Latvia, 2019).
Slika 13: Doseganje terciarnega izobraževanja v starostni skupini 30 – 34 let

Vir: Europe 2020 targets Latvia (2019)

Doseganje terciarne izobrazbe temelji na deležu populacije v starosti od 30 do 34 let in je
prikazano na sliki 13. EU si je postavila kot cilj več kot 40 % populacije s končano terciarno
izobrazbo, Latvija pa med 34 in 36 % populacije s končano terciarno izobrazbo. Latvija je
leta 2017 imela 43,8 %, s čimer je presegla svoj cilj, EU pa 39,9 %, kar je zelo blizu dosegu
zastavljenega cilja (Europe 2020 targets Latvia, 2019).
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Slika 14: Revščina in socialna izključenost

Vir: Europe 2020 targets Latvia (2019)

Slika 14 prikazuje revščino in socialno izključenost in je prikazana glede na delež celotne
populacije. Latvija si je postavila cilj 121 000 ljudi manj v kombinirani revščini, EU pa 20
milijonov ljudi manj na pragu revščine ali izključenosti. Latvija je tako leta 2018 imela 446
000 ljudi na pragu revščine (E urope 2020 targets Latvia, 2019).

5.2 SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
Letno poročilo o izvajanju ESS leta 2017 v Latviji je razdeljeno na pregled ključnih
podatkov in izvajanje ESS v letu 2017, na kazalnike proizvodnje in rezultate ter na
finančno izvajanje. Drugi del poročila vsebuje podatke o Pobudi za zaposlovanje mladih, ki
se prav tako nanaša na pregled ključnih podatkov in izvajanje, na kazalnike proizvodnje in
rezultate ter na finančno izvajanje. Podatki so prikazani glede na stanje na dan 31. 12.
2016. (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia, Evropska komisija, 2018).
Tabela 33 je pokazatelj, kakšno je število udeležencev. Razdeljeno je na brezposelne,
neaktivne in na zaposlene. Največji delež je delež brezposelnih 94,9 %, sledijo pa jim
zaposleni le z 3,9 %. Najmanjši delež predstavljajo neaktivni iskalci zaposlitve ki jih je 427
in predstavljajo 1,2 % (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia, str. 2).
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Tabela 33: Število udeležencev
Kazalniki učinka

Število udeležencev

Brezposelni,
vključno
z
brezposelnimi
Neaktivni iskalci zaposlitve
Zaposleni ter samozaposleni
Skupaj

dolgotrajno 33 847
427
1 379
35 653

Delež udeležencev
94,9
1,2
3,9

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str. 2)

Število projektov je prikazano v tabeli 34. Rezultat udeležbe ESS v Latviji je tudi 1 projekt,
ki je v celoti ali delno izvajan s strani socialnih partnerjev ali nevladnih organizacij. Poleg
tega so bili tudi 4 projekti namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk pri
zaposlovanju. 24 je bilo v Latviji projektov namenjenih javnim upravam ali javnim služba
na lokalni, regionalni ali lokalni ravni (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia,
2018, str. 2).
Tabela 34: Število projektov
Kazalniki učinka

Rezultati

število projektov, ki jih v celoti ali delno izvajajo socialni partnerji ali nevladne
organizacije
število projektov, namenjenih trajnostni udeležbi in napredku žensk pri
zaposlovanju;
število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni,
regionalni ali lokalni ravni
število podprtih mikro, malih in srednje velikih podjetij (vključno s kooperativnimi
podjetji in podjetji socialne ekonomije)

1
4
24
0

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str. 2)

Tabela 35 prikazuje financiranje ESS v Latviji. Skupni znesek predstavlja 717 milijonov EUR,
od tega je bilo 108 milijonov financiranih s strani države, 610 milijonov pa s strani EU(ESF
Annual Implementation Reports 2017 – Latvia, 2018, str. 3).
Tabela 35: Financiranje ESS v Latviji
Prihodki

EUR (milijon)

Financiranje s strani EU
Financiranje s strani države
Skupaj

610
108
717

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str 3)

Kazalnik prikazuje število udeležencev glede na zaposlenost in je prikazan v tabeli 36.
Brezposelnih udeležencev je bilo 33 847, od tega je bilo 13 115 samo dolgotrajno
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brezposelnih. Neaktivnih je bilo 427, od tega 313 udeležencev, ki so bili neaktivni in niso
vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Zaposlenih je bilo 1 379, skupno število vseh
udeležencev v ESS v Latviji je bilo 35 653 (ESF Annual Implementation Reports 2017 –
Latvia, 2018, str. 3).
Tabela 36: Kazalnik učinka glede na zaposlenost
Kazalnik učinka glede na zaposlenost

Rezultati–število
udeležencev

Brezposelni
Dolgotrajno brezposelni
Neaktivni
Neaktivni, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje
Zaposleni in samozaposleni
Skupaj

20 732
13 115
114
1 379
35 653

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str 3)

V tabeli 37 je kazalnik glede na starost in prikazuje, da je bilo najmanj udeležencev pod
25. letom starosti in sicer 427. Starejših udeležencev nad 54. letom starosti je bilo 978, od
tega 9 379 udeležencev, ki so bili starejši od 54 let, dolgotrajno brezposelni ali niso bili
vključeni izobraževanje ali usposabljanje. Največje število udeležencev je bilo med
starostjo 25 in 54 let in sicer 25 446 (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia,
2018, str. 3).
Tabela 37: Kazalnik učinka glede na starost
Kazalnik učinka glede na starost

Rezultati –
udeležencev

Pod 25. letom starosti
Nad 54. letom starosti
Nad 54. let starosti in nezaposleni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi
ter tistimi, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje
Med 25. in 54. letom starosti

427
401
9 379

število

25 446

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str. 3)

Tabela 38 prikazuje udeležence glede na izobrazbo. Tako je bilo 5 047 udeležencev s
primarno izobrazbo, največje število udeležencev je imelo sekundarno izobrazbo, to pa je
bilo 21 818 udeležencev. Terciarno izobrazbo je imelo 8 402 udeležencev. Število
udeležencev brez izobrazbe pa je bilo 386 (ESF Annual Implementation Reports 2017 –
Latvia, 2018, str. 3).
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Tabela 38: Kazalnik učinka glede na izobrazbo
Kazalnik učinka glede na izobrazbo

Rezultati – število udeležencev

Primarna ali nižja sekundarna izobrazba
Višja sekundarna izobrazba
Terciarna izobrazba
Brez izobrazbe

5 047
21 818
8 402
386

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str. 3)

Tabela 39 se nanaša na udeležence z ostalimi pomanjkljivostmi. 5 189 je bilo udeležencev,
ki so živeli v skupnem gospodinjstvu in bili brez zaposlitve. Od tega je bilo 2 065
udeležencev, ki so bili brez zaposlitve in so živeli v skupnem gospodinjstvu z vzdrževanimi
otroci. Udeležencev, ki živijo v samostojnem gospodinjstvu, skupaj z vzdrževanimi otroci,
je bilo 2 864. Velik del udeležencev ESS v Latviji predstavljajo migranti, manjšine in osebe
s tujim ozadjem. Le teh je bilo 13 250. 5 444 udeležencev je bilo s posebnimi potrebami.
Udeležencev, ki so imeli kakršnokoli drugo pomanjkljivost, je bilo 3 559. Brezdomcev ali
oseb s stanovanjsko problematiko je bilo 390. Največje število udeležencev je bilo iz
podeželskih območij. Teh je bilo kar 13 527 (ESF Annual Implementation Reports 2017 –
Latvia, 2018, str. 3).
Tabela 39: Kazalnik učinka ostalih pomanjkljivosti
Kazalnik učinka drugih pomanjkljivosti

Rezultat
število
udeležencev

Udeleženci brez zaposlitve, ki živijo v skupnem gospodinjstvu
3 124
Udeleženci brez zaposlitve, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, skupaj z 2 065
vzdrževanimi otroci.
Udeleženci, ki živijo v samostojnem gospodinjstvu z vzdrževanimi otroci
2 864
Migranti, udeleženci z tujim odzadnjem in manjšine
13 250
Udeleženci s posebnimi potrebami
5 444
Druge pomanjkljivosti
3 559
Brezdomci ali izključenost zaradi stanovanjske problematike
390
Iz podeželskih območij
13 527
Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str. 3)

Tabela 40 prikazuje stroške ESS v Latviji. Poročilo navaja skupne upravičene stroške za
izbrane dejavnosti v Latviji iz sklada ESS - 453 milijonov EUR. Delež le teh stroškov
upravičenih v proračunu pa je 63,2 %. Skupni upravičeni izdatki, ki so prijavljeni organom
upravljanja ESS znašajo 28,5 milijonov EUR. Delež izdatkov leta 2018 znaša 13,8 %, delež
izdatkov za cilj leta 2023 pa znaša 4 % (ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia,
2018, str. 6).
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Tabela 40: Skupni stroški ESS
Skupni upravičeni stroški izbranih dejavnosti

453 milijonov EUR

Delež skupnih upravičenih stroškov v proračunu
Skupni upravičeni izdatki, prijavljeni organom upravljanja
Delež izdatkov v mejniku leta 2018
Delež izdatkov za cilj 2023

63,2 %
28,5 milijonov EUR
13,8 %
4%

Vir: ESF Annual Implementation Reports 2017 – Latvia (2018, str. 6)

5.2.1 Planiranje sredstev Evropskega socialnega sklada
Sredstva iz sklada ESS za Latvijo znašajo 717 milijonov EUR, kar predstavlja 10,4 % vseh
sredstev skladov EU, namenjenih Latviji. 274 milijonov EUR je sredstev ESS namenjenih za
izobraževalno in poklicno usposabljanje. Poleg sredstev ESS je to področje financirano še z
EKSRP in ESRR in celotni znesek planiranih sredstev znaša 614 milijonov EUR. Predvidena
višina sredstev za socialno vključenost znaša 265 milijonov EUR sredstev ESS, poleg tega
pa vključuje sredstva skladov EKSRP in ESRR v skupni višini 698 milijonov EUR. Trajnostno
in kakovostno zaposlovanje ima predvidena sredstva financirana s strani skladov EKSRP in
ESPR in pobude za zaposlovanje mladih - 242 milijonov EUR, od tega znašajo sredstva ESS
132 milijonov EUR. KS, EKSRP, ESPR in ESRR imajo predvidena sredstva za tehnično pomoč
v višini 192 milijonov EUR, od tega sredstva ESS znašajo 25 milijonov EUR. Področje
učinkovite javne uprave pa je financirano le z sredstvi ESS in znaša 21 milijonov EUR
(Open data – Latvia, Evropska komisija, 2019).
Tabela 41: Sredstva ESS v primerjavi z ostalimi skladi
Področje

Sredstva ESS (EUR)

Delež sredstev ESS za
financiranje področja v
primerjavi z ostalimi skladi

Izobraževalno in poklicno usposabljanje
Socialna vključenost
Trajnostno in kakovostno zaposlovanje
Tehnična pomoč
Učinkovita javna uprava

273 826 242
264 895 004
131 939 226
25 200 048
21 251 009

44,6
37,9
54,5
13,1
100

Vir: Open data Latvia, Evropska komisija (2019).

Latvija ima tako največ sredstev ESS planiranih za učinkovito javno upravo, kjer je edini vir
financiranja ESS. 54,5 % sredstev ESS predstavlja največji delež v primerjavi z ostalimi
skladi na področju trajnostnega ter kakovostnega zaposlovanja. Nižji delež 44,6 %
sredstev ESS predstavlja del financiranja za izobraževanje in poklicno usposabljanje.
Področje socialne vključenosti predstavlja 37,9 % sredstev ESS v primerjavi z ostalimi
skladi. Najnižji delež sredstev ESS je predvidenih za tehnično pomoč v primerjavi z ostalimi
skladi EU. Planirana sredstva ESS tako predstavljajo največji delež pri trajnostnem in
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kakovostnem zaposlovanju, ki zasleduje cilje ESS, k temeljijo na spodbujanju zaposlovanja
prebivalcev Latvije in posledično izboljšanju načina življenja (Open data – Latvia, Evropska
komisija, 2019).

5.2.2 Dodeljena ter porabljena sredstva Evropskega socialnega sklada
Sredstva skladov EU so lahko najprej planirana, nato dodeljena in šele nato sledi
realizacija projektov ter poraba sredstev iz skladov EU. Latvija je imela načrtovanih 717
milijonov EUR sredstev ESS, od tega jih je 586 milijonov EUR sredstev ESS dodeljenih. To
predstavlja 82 % vseh sredstev. Latvija je porabila 129 milijonov EUR sredstev ESS, kar
predstavlja 18 % vseh sredstev sklada. Podatki so zbrani do 30.09.2018. Plačila, ki jih je
Evropska komisija dodelila glede na sklade, so lahko začetna ali letna pred financirana in
vmesna plačila. Dodeljena sredstva Latviji so do leta 2019 znašala 609,5 milijonov EUR. Od
tega je bilo 17 milijonov EUR začetnih pred financiranj, kar predstavlja 3 % vseh plačil.
Letna financiranja so prav tako predstavljala 3 % vseh plačil v znesku 16 milijonov EUR.
Vmesna plačila predstavljajo največji delež ki znaša 15 % in znaša 94 milijonov EUR.
Skupna plačila so tako znašala 127,8 milijonov EUR, kar predstavlja 21 % vseh dodeljenih
sredstev za financiranje (Open data – Latvia, Evropska komisija, 2019).
Skupna plačila EU vseh evropskih strukturnih in investicijskih skladov so za državo članico
EU Latvijo znašala 1,531 milijarde EUR, sredstva ESS pa 127,8 milijonov EUR. Plačila ESS
tako predstavljajo 8,3 % vseh plačil iz evropskih in investicijskih skladov za Latvijo do
vključno leta 2019.

5.3 SREDSTVA ZA RAZVOJ IN INOVACIJE
Bruto izdatki za raziskave in razvoj v Latviji so se v letu 2016 zmanjšali. Leta 2015 so
znašali 0,63 % BDP, v letu 2016 pa so padli na 0,44 % BDP. Naložbe v raziskave in razvoj so
v Latviji zelo odvisne od sofinanciranja s strani EU. Upad financiranja je mogoče pojasniti s
tem, da vlada ni povečala sredstev za financiranje raziskav in razvoja kljub povečanju, ki je
bilo načrtovalno s političnimi smernicami za znanost, tehnološki razvoj in inovacije. V
Latviji je majhen delež visokotehnoloških podjetij v gospodarstvu, zato je tudi
povpraševanje zasebnega sektorja po raziskavah in razvoju manjše. Kljub temu, da
obstajajo davčne spodbude za naložbe v področje raziskav in razvoja, je uporaba le teh
majhna. Latvija si je postavila 3 glavne izzive na področju raziskav, razvoja in inovacij
(Kulikovskis, & Petraityte, 23.03.2018, str. 2).
Prvi cilj Latvije na področju inovacije je nezadostno število človeškega kapitala za
inovacije. Na področju raziskav, razvoja in inovacij je premajhno število človeških virov za
Latvijo, kar predstavlja problem. To se kaže tako v javnem, kot tudi zasebnem sektorju. To
pa se ne nanaša le na število ljudi, ampak tudi na pomen njihovega znanja. Velik problem
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predstavlja tudi slabša kakovost izobraževanja na področju naravoslovja v srednjih šolah,
starajoče se prebivalstvo in populacija raziskovalcev, pa tudi migracije in nekonkurenčno
nagrajevanje na področju znanosti. Politika je sprejela ukrepe za izboljšanje stanja
človeških virov in odpravo pomanjkljivosti le teh. Pričela se je reforma postopkov
financiranja visokošolskega izobraževanja, predvsem uvedba dejavnikov povezanih z
uspešnostjo, poleg tega pa tudi licenciranje in akreditiranje študijskih programov, s
katerimi bi spodbudila kakovostne ocene strokovnih študijskih programov. Latvija želi tudi
uvesti obvezen državni izpit za naravoslovje ter pobude za inovativni zagon. S tem bi
prispevala k razvoju človeškega kapitala in spodbujala privabljanje visoko kvalificiranih
človeških virov v inovativna mlada podjetja. Tako bi predvsem vzpostavila dva davčna
režima, ki bi veljala za inovativna novoustanovljena podjetja, ki bi imela sistem enotnega
davka. To znaša 252 EUR na mesec, s tem pa bi zagotovila za zaposlenega minimalne
socialne ugodnosti. Drugi je davčni načrt, kjer so vsi socialni prispevki in davki
visokokvalificiranih oseb kriti s strani države, zaposleni pa prejemajo polne socialne
ugodnosti. Ministrstvo za šolstvo in znanost je leta 2017 začelo aktivno usklajevanje
strategij visokošolskih zavodov in predstavnikov zasebnega sektorja. Tako bo razvoj
visokošolskega področja v skladu z potrebami zasebnega sektorja. V letu 2017 je bilo
povečanje produktivnosti eden glavnih ciljev politike Ministrstva za gospodarstvo.
Povečanje produktivnosti se tako nanaša na zmanjšanje prebivalstva in splošno
pomanjkanje delovne sile. Pomanjkanje delovne sile se ne more obravnavati na splošno,
kot tudi ne reši primanjkljaja visoko usposobljenih človeških virov na področju razvoja,
raziskav in inovacij. Pomemben del in korak k napredku predstavlja usklajevanje načrtov
visokošolskih zavodov in njihovih programov s potrebami zasebnega sektorja. To prispeva
tako k večjemu številu človeških virov kot tudi povečanju medsektorskega sodelovanja.
Ministrstvo za izobraževanje in znanost meni, da ta proces zahteva dolgotrajno in
ponavljajoče usklajevanje med znanstvenimi ustanovami in združenji, ob tem pa tudi
kulturne spremembe vseh sodelujočih. Ena glavnih prednostnih nalog v letu 2018
Ministrstva za izobraževanje in znanost bo predvsem reforma primarnega in
srednješolskega izobraževanja, kjer bo poudarek na kakovosti izobraževanja in delu na
področju učnega načrta, ki temelji na ideji interdisciplinarnega in uporabnega pristopa na
področju znanosti, tehnologije, inženirstva ter matematike (Kuļikovskis, Petraityte, &
Stamenov, 2018, str. 15 - 16).
Drugi izziv je področje razdrobljenega raziskovalnega in izobraženega sektorja in nizka
kakovost znanstvenega področja. Latviji predstavlja velik problem razdrobljenost v
visokošolskem sistemu in v raziskovalnem sistemu. Razdrobljenost se nanaša tako na
geografsko razpršenost, kot tudi veliko število institucij. Preveliko število institucij vodi do
neučinkovite porabe finančnih sredstev in upravnih virov. Predvsem pa povzroča težave
pri upravljanju znanja. Neustrezno javno financiranje v tako razdrobljenem sistemu vodi
do pomanjkanja znanstvene uspešnosti. Politični del se je na to odzval s konsolidacijo
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sistema raziskav in razvoja tako, da je dodelil osnovno financiranje. Do leta 2017 se je
konsolidacija odražala predvsem na upravni ravni. Znanstveni ali visokošolski inštituti niso
bili dejansko zaprti ali preseljeni, le delež administrativnih stroškov se je zmanjšal.
Predvsem zaradi združevanja človeških virov. Administrativni združitvi mora slediti še
geografska združitev. Fizična združitev tako pripomore k temu, da majhno število
raziskovalcev ne prekriva raziskovalnih področij. Ti dogodki so primeri korakov do uspešne
konsolidacije. Mnogi so nasprotovali odločitvi, da se Akademija za usposabljanje in
izobraževanje učiteljev v Rigi priključi Latvijski univerzi. Razlog tiči predvsem v upravi
manjših visokošolskih zavodov. Pričakovanja so, da bo vlada ustavila združevanje. Vse to
pa vodi v pomisleke glede učinkovitega reševanja razdrobljenosti, kajti kljub dosedanji
konsolidaciji ni bilo veliko bistvenih sprememb (Kuļikovskis, Petraityte, & Stamenov, 2018,
str. 16).
Tretji izziv se nanaša na pomanjkanje politike za ukrepe povpraševanja in ustvarjanja ter
spodbujanja trgov. Instrumenti, ki pripomorejo k spodbujanju inovacij s povpraševanjem,
so javna naročila. V Latviji ukrepi za spodbujanje trga v veliki meri ne obstajajo, kar vpliva
na inovacijsko uspešnost tako zasebnega kot tudi javnega sektorja. Neposredna podpora
in davčna spodbuda sta glavna ukrepa za spodbujanje vlaganja v raziskave in razvoj pri
podjetjih. Politika se je odzvala tako, da je uveljavila spremembo zakona o javnih
naročilih, ki olajša vključevanje zunanjih strokovnjakov za ocenjevanje in zmanjšuje raven
administrativnih stroškov izvajalcev za raziskave in razvoj. Ministrstvo za finance je leta
2017 predlagalo sveženj davčnih reform. Del odobrenih reform se nanaša tudi na
področje inovacij. Spremeni se obdavčitev dohodkov pravnih oseb, kar pomeni, da se
spodbuja podjetja tako, da svoj dobiček v podjetju ponovno vložijo v razvoj podjetja.
Januarja 2017 je Latvija postala sodelujoča v programu Vaja vzajemnega učenja za javna
naročila na področju inovacij in podporo politika. Namen programa je vzpostaviti službo
EU za izmenjavo znanj o inovacijah, izboljšanje javnih naročil, učenje iz dobrih praks in
zagotavljanje podpore pri oblikovanju, izvajanju ali vrednotenju različnih instrumentov
politike na področju javnih naročil. Vse to vodi k izboljšanju inovacij. Načrtovana reforma
davka od dohodka pravnih oseb, mogoče ne bo dosegla pravega učinka. Reforma davka
od dohodka pravnih oseb spodbuja naložbe v razvoj podjetij, vključno z naložbami v
raziskave in razvoj, ni pa popolnoma jasno, ali se bodo naložbe usmerile v druga področja
in ne v raziskave in razvoj. Pozitivne spremembe so vidne leta 2017, ko se je povečalo
število javnih naročil za zunanje strokovnjake za vrednotenje predlogov in projektov. To
kaže, da se javno naročanje odvija v pozitivno smer. Pomanjkanje pametnega javnega
naročanja in javnih naročil za inovacije še vedno kaže na težave pri pristopu Latvijske
vlade k ustvarjanju in spodbujanju trga. Pomanjkljivost je predvsem zakon za javna
naročila, kjer je glavno merilo za izbor cena (Kuļikovskis, Petraityte, & Stamenov, 2018,
str. 17).
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Četrti izziv se nanaša na omejeno učinkovitost in učinkovitost financiranja raziskav,
razvoja in investicij. Veliko različnih dejavnikov omejuje možnosti nadaljnje učinkovitosti
in izboljšanje učinkovitosti javnih sredstev. To so predvsem nezadostno financiranje,
pomanjkanje zaupanja med zainteresiranimi stranmi, predvsem med agencijami,
znanstveniki in univerzami, poleg tega pa tudi nizko tveganje za agencije, ki upravljajo
sheme financiranja EU. Namesto postavljenega skupnega cilja za vse programe so
pričakovani cilji določeni za vsak projekt skupaj. To omejuje ambicije udeležencev
projekta, kajti izvajalci se omejijo na določen minimum, da dosežejo zastavljene cilje in
prejmejo sredstva, kljub temu, da bi lahko projekt doprinesel mnogo več in boljše
rezultate. Programska pravila ne opisujejo le pričakovanega rezultata, ampak tudi celoten
proces postavijo v okvirje. Predpisujejo metode, pristope in dejavnost. To vpliva na
kakovost tekmovanja med projekti, saj se poudarjajo formalnosti, kar je nad strokovnim
vrednotenjem. Tak primer je, ko se od izvajalcev na področju raziskav in razvoj za vsak
dan posebej registrirajo ure glede na delovni paket po vrstah nalog. Raziskovalci pa tekom
svojega dela navadno svojih dnevnih aktivnosti ne razlikujejo med pregledovanjem
obstoječih gradiv in med analizo priprave novih raziskav. Tak pristop ima veliko slabosti,
saj vodi do omejevanja stopnje svobode in prožnosti raziskovalcev pri izbiri metod za
raziskave in razvoj, prav tako omejujejo pristope in prilagajanje spreminjajočim se
okoliščinam, ki nastanejo med izvajanjem projekta, poleg tega pa tudi zmanjšujejo
učinkovitost ocenjevanja projektov, saj so vloge strokovnjakov omejene. Preusmerjajo se
tudi omejena raziskovalna sredstva k administrativnim dejavnostim, namesto k primarni
dejavnosti. Latvija razvija socialni kapital za krepitev zaupanja v institucije. Opažajo se že
spremembe politike ter dosežen napredek. Program EU, namenjen za podoktorske
raziskave, se financira s strani EU, oblikovalo ga je ministrstvo za izobraževanje in znanost
in vsebuje le 3 kvalitativna merila za ocenjevanje. Primer tega je tudi evalvacija postopka,
ki so ga izvedli strokovnjaki Evropske komisije. To kaže na smer prožnejše strokovne
presoje in ne toliko na formalne zahteve. Kompetenčni centri, uvedeni v programu, so
pripomogli k popolnoma novemu pristopu, z delegiranjem dela na področju izbire in
vrednotenja projektov. Kompetenčni centri se nanašajo na zasebni sektor, kjer je skupina
podjetij odgovorna za doseganje inovativnih rezultatov v obliki novih izdelkov, novih
tehnologij in izboljšanje produktivnosti. Pristojnost za ocenjevanje in izbiro projektov je
dodeljena izbrani skupini strokovnjakov. Pristojni centri so tudi pooblaščeni za odločanje o
ustavitvi ali nadaljevanju raziskovalnih in inovacijskih projektov znotraj enega centra.
Organi, ki upravljajo, imajo tako tudi nov pristop za obvladovanje tveganj, saj lahko
zahtevajo del dokumentov za pregled. Nekaj na novo uvedenih politik je korak k
vzpostavljanju medsebojnega zaupanja med izvajalci raziskav in razvoja ter med organi
upravljanja. Pristop, ki se uporablja v programu kompetenčni centri, je velik korak k
medsebojnemu zaupanju. Oblikovanje programa je koristno za inovacijske projekte, ker
se lahko posamezni projekt takoj ustavi, ko postane neizvedljiv zaradi komercialnih ali
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tehničnih težav. Na ta način se ustrezno pristopa k dejavnosti raziskav in razvoja. Poleg
tega pa lahko organi upravljanja zagotovitvijo, da se dosežejo pričakovani rezultati za
inovacije in posledično bo projekt uspešen. Organi upravljanja, ki lahko zahtevajo del
izvirnih dokumentov za oceno tveganja, so pozitiven znak za povečanje zaupanja med
zainteresiranimi skupinami na področju raziskav in inovacij (Kuļikovskis, Petraityte, &
Stamenov, 2018, str. 18 - 19).
Latvija je v obdobju 2014 – 2020 za raziskave in inovacije prejela 582 milijonov EUR
sredstev iz evropskih investicijskih in strukturnih skladov. Tako je iz sklada ESRR prejela
550 milijonov EUR in iz sklada EKSRP 32 milijonov EUR. Od vseh sredstev je država članica
prispevala 92,8 milijonov EUR. S Strani EU je bilo tako prispevnih še 489 milijonov EUR
(Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds –
Latvia, 2019).
Kazalnik inovativnosti je sestavljen kazalnik iz vložkov v naložbe, okvirne pogoje, rezultate
inovacij ter vpliv. Tako dosežejo trg in posledično zagotovijo boljša delovna mest in
povečajo konkurenčnost Evrope. Leta 2014 je Latvija dosegla vrednost 70,56. Na lestvici
Evropskih države je dosegla 25. mesto med 28 državami. Leta 2013 je dosegla vrednost
67,23 in zasedla 25. mesto. Leta 2012 je dosegla vrednost 61,80 in zasedla 25. mesto. Leta
2011 je dosegla vrednost 72,32 in zasedla 23. mesto med državami članicami EU.
(Evropska komisija, Innovation Output Indicator, 2019)
Latvija je v obdobju med leti 2011 in 2012 doživela padec kazalnika za 10,52, v naslednjem
letu pa je kazalnik narasel za 5,43, kar predstavlja tudi največjo rast v izbranem štiriletnem
obdobju. V letu 2013 je kazalnik še dodatno narasel za 3,33 in dosegel končno vrednost
70,56 v letu 2014 (Evropska komisija, Innovation Output Indicator, 2019).
Tabela 42 prikazuje število novih diplomantov terciarnega izobraževanja. Tabela prikazuje
delež novih diplomantov glede na celotno populacijo. Delež novih diplomantov z
majhnimi nihanji pada od leta 2010 do 2016 (Evropska komisija, New graduates from
tertiary education, 2019).
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Tabela 42: Delež novih diplomantov terciarnega izobraževanja
Leto

Delež celotne populacije

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,23
1,21
1,03
1,07
0,87
0,86
0,80

Vir: Evropska komisija, New graduates from tertiary education (2019)

Tabela 43 prikazuje število raziskovalcev v javnem in zasebnem sektorju, ki je v Latviji
najbolj naraslo med leti 2010 in 2012. Povečalo se je za 1478 raziskovalcev. Sledil je
manjši padec do leta 2013, do leta 2016 pa se število raziskovalcev v javnem in zasebnem
sektorju giba med 7 400 in 7 939 (Evropska komisija, Number of researchers by sector,
2019).
Tabela 43: Število raziskovalcev v javnem in zasebnem sektorju
Leto

Število raziskovalcev

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

6 517
7 377
7 995
7 448
7 939
7 827
7 400

Vir: Evropska komisija, Number of researchers by sector (2019)

Delež izdatkov za raziskave in razvoj, ki jih nameni vlada izražena vrednost je izražen v
deležu BDP in prikazan v tabeli 44. Latvija je postopno povečevala delež BDP, namenjen za
raziskave in razvoj. Tako je od leta 2010 z delež 0,16 BDP, prišla do 0,21 BDP leta 2016
(Evropska komisija, Total intramural R&D expenditure (GERD) financed by government,
2019).
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Tabela 44: Delež izdatkov za raziskave in razvoj
Leto

Delež BDP za raziskave in razvoj

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,16
0,16
0,16
0,15
0,18
0,2
0,21

Vir: Evropska komisija, Total intramural R&D expenditure (GERD) financed by government (2019)

Število vlog za skupno patentno sodelovanje je navedeno v tabeli 45. Število vlog se od
leta 2010 do leta 2016 giblje med 250 000 in 300 000. Izjema sta le leti 2011, ko je bilo le
134 vlog in leto 2012, ko je bilo vloženih 388 526 vlog (Evropska komisija, Total Patent
Cooperation Treaty applications, 2019).
Tabela 45: Število vlog za skupno patentno sodelovanje
Leto

Število vlog

2010
2011
2012
2013
2014
2015

301 774
134
388 526
277 881
276 667
246 667

Vir: Evropska komisija, Total Patent Cooperation Treaty applications (2019)

Podatki v tabeli 46 se nanašajo visokotehnološki izvoz v EU. Visokotehnološki izvoz se
stalno povečuje. Od leta 2010 se je povečeval od 125 do 277 milijonov EUR leta 2014
(Evropska komisija, High-tech exports, 2019).
Tabela 46: Visokotehnološki izvoz v EU
Leto

Milijon EUR

2010
2011
2012
2013
2014
2015

125
322
271
254
277
Ni podatka

Vir: Evropska komisija, High-tech exports (2019)

Zaposlenost v srednji visoki in visokotehnološki proizvodnji glede na celotno zaposlenost
je v tabeli 47. Delež zaposlenosti v srednje visoki in visokotehnološki proizvodnji se je
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stalno povečevala in tako v sedmih letih narastel od 1,3 do 1,7 (Evropska komisija,
Employment in medium-high and high-tech manufacturing, 2019).
Tabela 47: Zaposlenost v srednje visoki in visokotehnološki proizvodnji
Leto

Delež zaposlenosti

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1,3
1,3
1,5
1,8
1,6
1,6
1,8
1,7

Vir: Evropska komisija, Employment in medium-high and high-tech manufacturing (2019)

V tabeli 48 je stopnja brezposelnosti za terciarni traven izobraževanja med starostjo 15 in
74 let je med leti 2010 in 2017 padala in sicer od 10,6 do 3,9 (Evropska komisija,
Unemployment rates by education level, 2019).
Tabela 48: Stopnja brezposelnosti
Leto

Stopnja brezposelnosti

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10,6
7,1
6,4
5,9
5,6
4,9
4,3
3,9

Vir: Evropska komisija, Unemployment rates by education level (2019)

Tabela 49 prikazuje delež gospodinjstev, ki imajo dostop do širokopasovnega interneta, ki
se je stalno povečeval in tako od leta 2010 do leta 2018 z 53 % povzpel na 79 % (Evropska
komisija, Broadband – households having access to the internet, 2019).
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Tabela 49: Delež gospodinjstev, ki imajo dostop do interneta
Leto

Delež gospodinjstev

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

53
59
67
70
73
74
75
76
79

Vir: Evropska komisija, Broadband – households having access to the internet (2019)

5.4 SREDSTVA KOHEZIJSKEGA SKLADA IN BDP
Latvija je iz KS prejela skupaj 1,588 milijarde EUR. Od tega je 1,349 milijarde EUR bilo
dodeljenih s strani EU. 238 milijonov EUR pa je prispevala Latvija sama. Največ sredstev je
namenjenih za področje omrežne infrastrukture v prometu in energiji, kar znaša 1,087
milijarde EUR. Sledi področje gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, kjer je bilo
dodeljenih 229 milijonov EUR s strani KS. Naslednje področje je varstvo okolja in
učinkovitost virov, kjer je Latvija prejela 224 milijonov EUR in 48 milijonov EUR je Latvija
prejela za tehnično pomoč (Evropska komisija, Open Data Portal for the European
Structural Investment Funds – Latvia, 2019).
Tabela 50: Sredstva KS v Latviji
Področje

Skupaj (EUR)

Financirano s strani Sredstva
EU (EUR)
(EUR)

Latvije

Omrežne infrastrukture v prometu
in energiji
Gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljika
Varstvo okolja in učinkovitost virov
Tehnična pomoč
Skupaj (EUR)

1 087 405 057

924 294 295

163 110 762

228 548 580

194 266 292

34 282 288

223 692 233
47 900 836
1 587 546 708

190 138 398
40 715 710
1 349 414 695

33 553 837
7 185 126
238 132 013

Vir: Evropska komisija, Open Data Portal for the European Structural Investment Funds – Latvia
(2019)

Latvija ima načrtovanih 1,588 milijarde EUR sredstev KS. Od tega je določeno za porabo že
70 c% vseh sredstev KS kar znaša 1,115 milijarde EUR. Porabljenih pa je le 18c% sredstev,
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kar predstavlja 281 milijonov EUR (Evropska komisija, Open Data Portal for the European
Structural Investment Funds – Latvia, 2019).
Kazalnik BDP na prebivalca se izračuna glede na razmerje med realnim BDP in povprečnim
prebivalstvom posameznega leta. BDP tako meri vrednost celotne končne proizvodnje
blaga in storitev, ki jih proizvede gospodarstvo v določenem časovnem obdobju. V to je
vključeno tako blago in storitve, ki imajo tržno vrednost in izdelki, ki jih proizvaja država
ter neprofitne institucije. BDP na prebivalca je tako merilo gospodarske dejavnosti,
uporablja se pa tudi kot približek za razvoj materialnega standarda države (Eurostat,
2019).
Tabela 51: BDP na prebivalca
Leto

BDP na prebivalca (EUR)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8 500
9 200
9 700
10 000
10 300
10 700
11 000
11 600
Vir: Eurostat (2019)

V tabeli 51 je izražen BDP na prebivalca. Latvija je imela leta 2010 BDP na prebivalca 8 500
EUR. Do leta 2017 je narasel za 3 100 EUR in dosegel 11 600 EUR. Najmanjša rast je bila
med leti 2012 in 2013, med 2013 in 2014 ter med 2015 in 2016, ko je BDP na prebivalca
narastel za 300 EUR, največja rast pa med letoma 2010 in 2011, ko je narastel za 700, sledi
pa rast med letoma 2016 in 2017 za 600 EUR (Eurostat, 2019).
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6 ANALIZA REZULTATOV IN PRIMERJAVA REPUBLIKE SLOVENIJA
IN REPUBLIKE LATVIJE
Leta 2017 je bila stopnja zaposlenosti v Sloveniji 73,4 %, v Latviji pa 74,8 %. Povprečje EU
je bilo 72,2 %. Obe državi sta tako bili nad povprečjem EU glede na stopnjo zaposlenosti,
vendar pa je Latvija presegla zastavljen cilj, ki je bil 73 %, Slovenija pa ni dosegla cilja na
75%. Primerjava med državama na področju bruto domačih izdatkov za raziskave in razvoj
v letu 2017 kaže, da je bilo povprečje EU 2,07 % in cilj 3 %. Latvija si je postavila nižji cilj in
sicer 1,5%, tega pa ni dosegla, kajti je imela le 0,51 %, prav tako pa tudi Slovenija ni
dosegla zastavljenega cilja, ki je znašal 3 %, dosegla je namreč 1,86 %. Na področju emisije
toplogrednih plinov sta obe državi izbrali različni izhodiščni leti. Cilji EU so narejeni glede
na izhodiščno leto 1990 in znašajo 20 % manj toplogrednih plinov glede na leto 1990.
Latvija in Slovenija sta kot izhodiščno leto izbrali 2005 in tako Latvija želi 17 % več,
Slovenija pa 4% več. Slovenija je znižala emisije toplogrednih plinov za 15,17, Latvija pa
povečala za 0,17. Cilj za delež obnovljive energije je bil v Sloveniji postavljen na 25 %, v
Latviji na 40 %, EU pa si je zastavila cilj 20 %. Latvija cilja ni dosegla, kajti znašal je 37,2 %,
kakor tudi Slovenija, kjer je delež znašal 23,3 %. Manj kot 10 % osipa si je EU zastavila za
cilj za zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja. Latvija si je postavila cilj 10 %
osipa, Slovenija pa še strožji in sicer 5 %. Obe državi sta bili boljši, kajti v Sloveniji je osip
znašal 4,3 %, v Latviji pa 8,6 %. Za doseganje terciarnega izobraževanja si je EU postavila
cilj več kot 40 % populacije s končano terciarno izobrazbo. Cilj Latvije je bil med 34 % in
36% populacije, cilj Slovenije pa 40 %. Slovenija in Latvija sta cilj dosegli, kajti v Latviji je bil
43,8 %, v Sloveniji pa 46,4 % populacije s terciarno izobrazbo, povprečje v EU pa 39,9 %.
Revščina in socialna izključenost se kažeta kot delež celotne populacije. Latvija si za cilj
postavila 121 000 manj revnih in od leta 2008 do 2018 je ta številka padla 113 000 ljudi.
Slovenija si je zastavila kot cilj 40 000 ljudi manj in kumulativna razlika med leti 2008 in
2018 je bila -16 000.

6.1 ŠTEVILO PREBIVALCEV
Število prebivalcev v Latviji je bilo 1.1.2017 1 950 116, 1.1.2018 pa je znašalo 1 934 379. V
Sloveniji je bilo 1.1. 2017 2 065 895 prebivalcev, 1.1.2018 pa 2 066 880 (Population on 1
January, Eurostat, 2018).
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Tabela 52: Prebivalci in izplačila iz skladov v Latviji in Sloveniji
SKLAD oz. PODROČJE

EUR/prebivalca 2017 v EUR/prebivalca 2017 v
Sloveniji
Latviji

ESS
KS
Sredstva za razvoj in inovacije
Celotna sredstva EU dodeljena državi

434,90
520,52
302,78
2399,92

367,73
814,08
298,51
3541,92

Vir: povzeto po Open Data

Tabela 52 prikazuje izplačila iz skladov glede na prebivalca Slovenije in Latvije. Prebivalec
Latvije prejme najmanj sredstev za razvoj in inovacije, kar znaša 298,51 EUR. Največ
sredstev pa prejme iz sklada KS, kar 814,08 EUR. Celotnih sredstev EU prejme prebivalec
Latvije 3541,92 EUR. Prebivalec Slovenije prejme najmanj sredstev za razvoj in inovacij, to
je 302,78 EUR, največ pa je sredstev KS na prebivalca Slovenije 520,52 EUR. Celotnih
sredstev evropskih skladov prejme prebivalec Slovenije 2 399,92 EUR.
Podatki so uporabljeni s tabelo 1 v poglavju Priprava in prihodki proračuna Evropske
Unije. Leta 2017 je prebivalec Slovenije v proračun EU vplačal 174,11 EUR, medtem ko je
prebivalec Latvije vplačal manj in sicer 112,15 EUR. Najnižji znesek vplačil v obeh državah
predstavlja področje pavšalnega zneska za znižanje za Dansko, Nizozemsko, Avstrijo in
Švedsko in sicer v Sloveniji 1,45 EUR, v Latviji pa 0,97 EUR. Skupni nacionalni zneski tako
predstavljajo največji prispevek. Prebivalec Latvije je tako v letu 2017 vplačal 94,51 EUR,
prebivalec Slovenije pa 47,46EUR več, kar znaša 141,97EUR. Na področju tradicionalnih
sredstev je Slovenija vplačala 32,14 EUR, Latvija pa 14,5 EUR manj na prebivalca in sicer
17,64 EUR.
Hipotezo 1: Prebivalec Latvije prejme več sredstev iz skladov EU kot prebivalec Slovenije
potrdim.
Prebivalec Latvije prejme več sredstev iz skladov kot prebivalec Slovenije. Prebivalec
Latvije prejme 1 142 EUR več kot prebivalec Slovenije, prav tako pa ima tudi prebivalec
Latvije več porabljenih sredstev evropskih skladov kot prebivalec Slovenije. Prebivalec
Slovenije je porabil 553,63 EUR, prebivalec Latvije pa 400,43 EUR več, kar skupaj znaša
954,06 EUR. Glede na primerjavo porabljenih in dodeljenih evropskih sredstev ter števila
prebivalcev je Latvija pri tem uspešnejša od Slovenije, saj prejme več sredstev, ki jih je do
sedaj, glede na število prebivalcev, tudi porabila več kot Slovenija. Pri vplačilih v proračun
EU so razlike med državama manjše, saj prebivalec Slovenije vplača 174,11 EUR,
prebivalec Latvije pa manj in sicer 112,15 EUR.
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6.2 SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
Latvija in Slovenija sta pripravili vsaka svoje letno poročilo o izvajanju ESS leta 2017 v
izbrani državi članici. Pokazatelj je število udeležencev na dan 31.12.2016. Primerjava
med državama pokaže, da je imela Latvija bistveno več udeležencev kot Slovenija. Latvija
je imela skupaj 35 653 udeležencev, Slovenija pa le 13 750 udeležencev. Latvija je imela
več kot 150% vseh udeležencev kot Slovenija, kar predstavlja veliko razliko glede na
podobno število prebivalcev. Latvija je imela največji delež med udeleženci v kategoriji
brezposelnih, kar 94,9%, medtem ko je Slovenija imela le 43,9 %. Prav tako je velika
razlika glede udeležencev, saj je Slovenija imela več kot polovico udeležencev v kategoriji
zaposlenih in samozaposlenih, medtem, ko je Latvija imela v tej kategoriji le 3,9 %.
Najbližja primerjava je med neaktivnimi iskalci zaposlitve, ki v Sloveniji predstavljajo 4,9
%, v Latviji pa le 1,2 %. Razlika med državama je 249 udeležencev več v Sloveniji. Glede na
število projektov, ki so bili financirani s strani ESS, je imela Slovenija veliko več projektov
od Latvije. Slovenija je imela 36 projektov, ki jih v celoti ali delno izvajajo socialni panterji
ali nevladne organizacije, medtem ko je bil v Latviji tak projekt le 1. Največja razlika med
državama je v kategoriji števila podprtih mikro, malih in srednje velikih podjetji. Slovenija
je s sredstvi ESS vključila v program 3821 podjetij, medtem ko Latvija ni vključila
nobenega. Na področju števila projektov namenjenih trajnostni udeležbi in napredku
žensk pri zaposlovanju je najmanjša razlika med državama, kajti Slovenija je vključila 15
projektov, medtem ko je Latvija 4. Na področju števila projektov namenjenih javnim
upravam ali javnim službam na nacionalni ali lokalni ravni je Latvija vključila 24 projektov,
Slovenija pa 14 več. Na področju udeležencev glede na starost sta obe državi največ
pozornosti namenili udeležencem med 25. in 54. letom starosti vseh udeležencev.
Slovenija je imela tako 9 877 vseh udeležencev v starosti med 25 in let, kar predstavlja
71,8 % vseh udeležencev, Latvija pa 25 446, kar predstavlja ravno tako predstavlja 71,3 %
vseh udeležencev. Na tem področju sta državi najbolj usklajeni glede na delež vseh
udeležencev. Obe državi sta namenili enak delež udeležencev največji kategoriji
udeležencev in sicer med 25. in 54. letom starosti. Največja razlika je glede na število
udeležencev med državama v kategoriji udeležencev pod 25. letom starosti. Slovenija je
imela 1 341 udeležencev, kar predstavlja 9,8 % vseh udeležencev, Latvija pa z 427
udeleženci predstavlja 1,2 % vseh udeležencev. Manjša razlika je še pri udeležencih nad
54. letom starosti. V Latviji je to predstavljajo 27,4 % vseh udeležencev, v Sloveniji pa 18,4
% vseh udeležencev. Število udeležencev glede na izobrazbo je bilo v obeh državah
največje z višjo sekundarno izobrazbo. Razlika pri izobrazbi se pojavi pri primarni ali nižji
sekundarni izobrazbi in pri terciarni izobrazbi. Drugi največji delež udeležencev je v
Sloveniji bil pri primarni ali nižji sekundarni izobrazbi, medtem, ko je bil v Latviji pri
terciarni izobrazbi. Posledično je zato v Latviji bilo manj udeležencev s primarno ali nižjo
sekundarno izobrazbo, v Slovenji pa manj s terciarno izobrazbo. Najmanjše število
udeležencev je bilo v obeh državah udeležencev, ki so bili brez izobrazbe. Udeleženci so
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delili tudi glede na učinek ostalih pomanjkljivosti. Latvija je imela 5 189 udeležencev brez
zaposlitve, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. To predstavlja 14,5 % vseh udeležencev, v
Sloveniji je bilo teh le 716, kar predstavlja 5,2 % vseh udeležencev. Udeležencev, ki živijo v
samostojnem gospodinjstvu z vzdrževanimi otroci, je bilo 2 864 v Latviji, v Sloveniji pa 1
925. V Sloveniji to predstavlja 14 % vseh udeležencev, v Latviji pa 8 %. Na področju
migrantov in udeležencev s tujim ozadjem ter manjšin je v Sloveniji ta delež vseh
udeležencev znašal 3,04 %, v Latviji pa kar 37,1 % vseh udeležencev. Na področju
udeležencev s posebnimi potrebami je bilo v Latviji 5 444 udeležencev, v Sloveniji pa 601.
Delež udeležencev je tako za 10,9 % udeležencev večji v Latviji kot v Sloveniji.
Udeležencev z drugimi pomanjkljivosti je bilo v Latviji 3 559, v Sloveniji pa 411. Tako v
Sloveniji znaša ta delež 2,9 %, v Latviji pa 10 %. V Sloveniji so na področju brezdomcev ali
izključenosti zaradi stanovanjske problematike vključili le 4 udeležence, v Latviji pa 390.
Na področju podeželskih območij je bilo v Sloveniji vključenih 5 523 udeležencev kar
predstavlja 40,2 % vseh udeležencev. V Latviji je bilo takih udeležencev 13 527, kar je 37,9
% vseh udeležencev. Obe državi sta tako največ udeležencev imeli iz podeželskih območij
in tem sta namenili največ pozornosti. Skupni upravičeni stroški izbranih dejavnosti so v
Latviji znašali 453 milijona EUR, v Sloveniji pa 400 milijonov EUR. Delež skupnih
upravičenih stroškov v proračunu je bil v Latviji večji in je znašal 63,2 %, v Sloveniji pa 45,2
%. Skupni upravičeni izdatki, ki so prijavljeni organom upravljanja, so v Sloveniji večji in
znašajo 35,5 milijona EUR, v Latviji pa 28,5 milijona EUR.
Tabela 53: Primerjava med Slovenijo in Latvijo na področju ESS
Področje

Slovenija

Latvija

Število udeležencev
Število projektov
Sredstva (milijon EUR)
Sredstva na prebivalca
Sredstva na projekt

13 750
27 500
885
64 363 EUR
32 181 EUR

35 653
29
717
20 110 EUR
24 724 137 EUR

Vir: povzeto po EFS Annual Implementation Reports 2017 (2018)

Slovenija je tako namenila več za udeležence projektov, Latvija pa je, ravno nasprotno,
največ namenila za projekte. Slovenija ima iz sredstev ESS načrtovanih 898,5 milijonov
EUR, Latvija pa 717,1 milijon EUR. Latvija največji delež sredstev nameni za izobraževanje
in poklicno usposobljenost, Slovenija pa največji delež uporabi za trajnostno in
kakovostno zaposlovanje. Pri Latviji je to področje šele na 3. mestu. V Sloveniji sta po
deležu sredstev na 2. mestu izobraževanje in poklicno usposabljanje. V Latviji je na 2.
mestu s 36,94 % sredstev ESS socialna vključenost. Slovenija za socialno vključenost
nameni 21,22 %. Najmanjši delež sredstev ESS Slovenija nameni za tehnično pomoč, le
1,79 %, medtem ko Latvija za učinkovito javno upravo nameni 2,96 %. Za učinkovito javno
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upravo nameni Slovenija 8,75 %, Latvija pa za tehnično pomoč nameni 3,51 % sredstev
ESS.
Tabela 54: Delež sredstev ESS v obeh državah
Latvija
Področje

Sredstva
(EUR)
kakovostno 131 939 226

Trajno in
zaposlovanje
Izobraževanje in poklicno
usposabljanje
Socialna vključenost
Učinkovita javna uprava
Tehnična pomoč
Skupaj

Slovenija
Delež
sredstev Sredstva
ESS (%)
(EUR)
18,40
351 906 333

Delež
sredstev
ESS (%)
39,17

273 826 242

38,18

261 245 949

29,08

264 895 004
21 251 009
25 200 048
717 111 529

36,94
2,96
3,51
100%

190 632 184
78 592 476
16 085 056
898 461 998

21,22
8,75
1,79
100%

Vir: povzeto po Open data – Latvia, Evropska komisija, 2019 in Open data – Slovenia, Evropska
komisija, 2019

Slovenija in Latvija se razlikujeta z izplačili iz sklada ESS v primerjavi z ostalimi skladi.
Latvija nameni največji delež sredstev ESS v primerjavi z ostalimi skladi za trajnostno in
kakovostno zaposlovanje, kar znaša 54,5 %, Slovenija pa za področje izobraževanja in
poklicnega usposabljanja kar znaša 87,4 %. Najmanjši delež sredstev v primerjavi z
ostalimi skladi je namenjen za tehnično pomoč – v Sloveniji 8,99 %, v Latviji pa 13,1 %.
Izjema je področje učinkovite javne uprave, ki se financira le s strani ESS.
Na dan 30. 09. 2018 je imela Slovenija določenih za porabo 85 % vseh sredstev, Latvija pa
82%. V Sloveniji in v Latviji je bilo porabljenih 18 % sredstev ESS. V Sloveniji to predstavlja
161,3 milijone EUR, v Latviji pa 129,4 milijone EUR. V Latviji sredstva ESS predstavljajo
10,4% vseh sredstev skladov EU, v Sloveniji pa 18,1 %. Slovenija ima tako večji delež
sredstev ESS kot pa Latvija.
Med Latvijo in Slovenijo so največje razlike v področjih, za katere namenjata največ
sredstev in na katere sta najbolj osredotočeni. Latvija je tako največ sredstev namenila za
izobraževanje in poklicno usposabljanje, medtem ko je Slovenija namenila največ za
področje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja. Slovenija se usmerja na področje
zaposlovanja, medtem, ko Latvija namenja največ sredstev ESS za področje izobraževanja.
Glede na dodeljena sredstva za projekte sta si državi zelo podobni, kajti obe državi imata
namenjenih med 82 % in 85% vseh sredstev. Na področju porabe sta si državi enaki, saj
sta do 30. 09. 2018 obe državi porabili 18 % vseh sredstev sklada. Obe državi imata večino
sredstev finančne perspektive 2014 – 2020 še na voljo in si prizadevata dvigniti kakovost
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življenja svojih državljanov. Latvija ima manjši delež sredstev ESS kot Slovenija. Tako je
Slovenija uspešnejša pri pridobivanju sredstev ESS.

6.3 SREDSTVA ZA RAZVOJ IN INOVACIJE
Področje razvoja in inovacij se meri z različnimi kazalniki. Kazalnik, ki je pokazatelj
področja razvoja in inovacij, je tudi delež novih diplomantov terciarnega izobraževanja. V
Latviji je delež diplomantov terciarnega izobraževanja glede na celotno populacijo od leta
2010 do leta 2016 padal z 1,23 na 0,80. V Sloveniji je ta delež nihal, vendar pa le rastel.
Tako je bil v Sloveniji leta 2010 0,98, leta 2016 pa 1,50. Razlika med državama je očitna
predvsem v tem, da je v Sloveniji delež diplomantov rastel, v Latviji pa padel. V Latviji se je
tako zmanjšal v 6 letih za 0,43 odstotnih točk, v Sloveniji pa narastel za 0,52 odstotnih
točk. To pa vodi v Sloveniji v vedno več diplomantov in višjo izobraženost prebivalstva, v
Latviji pa se ta zmanjšuje. Število raziskovalcev v javnem in zasebnem sektorju se je v
obeh državah spreminjalo. V Latviji je bil največji rast raziskovalcev med letoma 2010 in
2011. Povečalo se je za 860 raziskovalcev. Med leti 2012 in 2016 so bila razna nihanja in
leta 2016 je bila končna številka 7 400 raziskovalcev. V Sloveniji je številka raziskovalcev
večja. Leta 2010 je bilo le teh 11 056. Največ raziskovalcev je bilo leta 2012 in sicer 12
362. Leta 2016 pa se je ta številka zmanjšala na 11 282. Slovenija ima tako glede na število
vseh raziskovalcev med leti 2010 in 2016 kar 30 285 več raziskovalcev kot Latvija. Delež
BDP, ki jih Latvija in Slovenija namenjata za raziskave in razvoj, je majhen pri obeh
državah. Kljub temu pa je trend različen. Latvija spodbuja raziskave in razvoj, saj se delež
BDP povečuje. Leta 2010 je znašal 0,16 %, leta 2016 pa se je povečal na 0,21 %. Kljub
manjšemu padcu med letoma 2012 in 2013 raste in se povečuje. Slovenija ima ta trend
ravno obraten. Leta 2010 je ta trend predstavljal 0,73% BDP, leta 2016 pa le 0,41 %.
Število vlog za patentno sodelovanje se v Latviji giblje med 301 774 in 246 667, v Sloveniji
pa je ta številka večja, med 942 536 in 1 766 298. V Sloveniji je bil največji padec števila
vlog za skupno patentno sodelovanje med letoma 2014 in 2015, saj se je število zmanjšalo
za 823 762 vlog. V Latviji izstopa leto 2011, ko je bilo podanih le 134 vlog, vendar pa je to
število izrazito naraslo leta 2012 na 388 526, kar je tudi največje število vloženih vlog za
skupno patentno sodelovanje. Visoko tehnološki izvoz v EU je veliko večji v Sloveniji in od
leta 2010 naprej vztrajno raste. V Latviji je imel med leti nihanja. V Sloveniji je bil leta
2010 400 milijonov EUR in je z manjšim padcem med letoma 2012 in 2013 narasel na 619
milijonov EUR leta 2015. V Latviji pa je bil leta 2010 125 milijonov EUR, narasel je leta
2011 na 322 milijona EUR, med leti 2012 in 2014 pa se je gibal med 254 in 277. Slovenija
je imela tako na področju razvoja in inovacije v izbranem obdobju večji visokotehnološki
izvoz kot pa Latvija. Zaposlenost v srednje visoki in visokotehnološki proizvodnji je bila
večja v Sloveniji kot v Latviji. Slovenija je imela večji delež zaposlenosti. Ta delež se je z
manjšim padcem leta 2012 povečeval. Tako je leta 2010 znašal 8,6 %, do leta 2017 se je
povečal na 9,8 %. V Latviji je ta delež med leti 2010 in 2017 nihal med 1,9 % in 1,8 %.
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Najnižji delež zaposlenosti je bil v letih 2010 in 2017, najvišji, 1,8 %, pa leta 2013 in 2016.
Stopnja brezposelnosti za terciarno raven izobraževanja med starostjo 15 in 47 je dokaj
podobna v obeh državah. Latvija je imela največjo stopnjo brezposelnosti leta 2010 in
sicer 10,6, Slovenija pa leta 2014 in sicer 6,3. Latvija je imela najnižjo stopnjo
brezposelnosti leta 2017 in sicer 3,9 %, Slovenija pa leta 2010 in sicer 4,3 %. Trend rasti pa
je različen v obeh državah. V Latviji stopnja brezposelnosti pada, medtem ko v Sloveniji
raste. V Latviji je tako od leta 2010 do leta 2017 padla z 10,6 % na 3,9%, v Sloveniji pa je z
manjšimi vmesnimi nihanji naraščala in sicer od 4,3 % na 5,2%. Leta 2016 je med drugim
narasla na 6,1 %. Delež gospodinjstev, ki imajo dostop do interneta, se v obeh državah
povečuje. V Sloveniji je ta delež leta 2010 znašal 62 %, do leta 2018 se je povečal za 25
odstotnih točk in tako je leta 2018 znašal 87 %. V Latviji je ta znašal leta 2010 53 % in se je
povečal do leta 2018 na 79 %. Razlika je tako bila 26 odstotnih točk. Kljub rasti v obeh
državah ima Latvija še vedno manjši delež gospodinjstev z dostopom do interneta kot
Slovenija in ta razlika je leta 2010 znašala 9%, leta 2018 pa se je zmanjšala na 8 %.
Slovenija je iz evropskih in investicijskih skladov prejela skupno 625 milijonov EUR,
medtem ko je Latvija prejela 582 milijonov EUR. Latvija sama je prispevala 92,8 milijonov
EUR, Slovenija pa 125,6 milijonov EUR. Razlike v zneskih so bile omogočene iz evropskih
skladov. Največ sta prispevala sklada ESRR in EKSRP. Latvija je od celotnih sredstev
namenila za področje raziskav in inovacij 8,43 % vseh sredstev. Delež sredstev, ki jih je
prispevala EU, predstavljajo 8,69 % vseh sredstev, sredstva Latvije pa predstavljajo 7,29
%. Slovenija je tako namenila 12,62 % vseh sredstev za področje raziskav in razvoja. Od
tega je 12,72 namenila iz sredstev EU, 12,20 pa iz sredstev države same. Slovenija nameni
več sredstev za raziskave in razvoj od Latvije, saj je delež vseh sredstev Slovenije 12,62 %
iz skladov EU, Latvija pa nameni 8,43 % sredstev skladov EU.
Hipotezo 3 Latvija je uspešnejša pri črpanju sredstev iz ESS, medtem ko Slovenija
uspešneje črpa sredstva, namenja za razvoj in inovacije zavrnem.
Slovenija je uspešnejša pri dodeljevanju sredstev ESS, kajti njen delež znaša 18,1 %, Latvija
pa 10,4 %. Prav tako je Slovenija uspešnejša tudi pri črpanju sredstev za razvoj in
inovacije, kajti delež vseh sredstev, namenjenih za raziskave in inovacije, znaša 12,62 %,
Latvija pa nameni 8,43 % vseh sredstev za to področje.

6.4 SREDSTVA KOHEZIJSKEGA SKLADA
Sredstva KS so v Latviji znašala 1,6 milijarde EUR, kar znaša 20,3 % vseh sredstev
evropskih skladov. V Sloveniji so znašala 1,1 milijarde EUR kar predstavlja 21,7 % vseh
sredstev. Slovenija je namenila največ sredstev KS za področje varstva okolja in
učinkovitost virov, Latvija pa je največ sredstev namenila za omrežne infrastrukture v
prometu in energiji. Najmanj sredstev KS je Slovenija namenila za področje prilagajanja
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podnebnim spremembam in preprečevanju tveganja, medtem ko Latvija temu področju ni
namenila sredstev KS. Latvija je najmanj sredstev namenila tehnični pomoči. Slovenija je
na 3. mestu z 262,5 milijoni EUR namenila za področje omrežne infrastrukture v prometu
in energiji. Latvija pa je na 3. mesto postavila varstvo okolja in učinkovitost virov z 223,7
milijonov EUR. Na 2. mestu glede na višino sredstev je v Latviji in Sloveniji področje
gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika. Slovenija je že dodelila 72 % vseh sredstev,
Latvija pa 70 %. Večja je razlika med državama na področju porabljenih sredstev. Latvija je
tako porabila le 18 % vseh sredstev KS, Slovenija pa je ta delež povečala za 8 odstotnih
točk in je tako porabila 26 % vseh sredstev KS. BDP na prebivalca v Latviji narašča in tako
se je od leta 2010 do 2017 povečal za 3 100 EUR in leta 2017 dosegel 11 600 EUR. Prav
tako narašča tudi v Sloveniji in se je v obdobju 2010 -2017 povečal za 1 700 EUR ter
dosegel vrednost 19 400 EUR leta 2017.
Prebivalec Latvije prejme 814,08 EUR sredstev iz KS, medtem ko prebivalec Slovenije
prejme 520,52 EUR. Prebivalec Latvije prejme 293,56 EUR več kot prebivalec Slovenije
sredstev KS. BDP na prebivalca je v Latviji leta 2017 znašal 11 600 EUR, v Sloveniji pa 19
400 EUR. Razlika med BDP in sredstvi KS je v Latviji 10 785,92 EUR, v Sloveniji pa 18
879,48 EUR.
Hipotezo 2 prejeta sredstva KS na prebivalca so odvisna od BDP na prebivalca ter vplivajo
na razvitost države potrdim.
Sredstva KS so odvisna od BDP države, saj s tem vplivajo na razvitost države. Latvija
prejme več sredstev iz KS, kar je bilo razvidno iz prejetih sredstev na prebivalca, poleg
tega pa ima nižji BDP, kar tudi prikaže primerjava sredstev glede na število prebivalcev.
Latvija ima nižji BDP na prebivalca in tako prejme več sredstev KS na prebivalca. Slovenija
ima višji BDP na prebivalca in posledično prejme manj sredstev KS na prebivalca. S tem se
zasleduje glavni cilj KS, ki je izboljšati položaj in povečati razvitost manj razvitih držav. Več
sredstev iz KS Latviji tako omogoča razvoj in napredek države.

6.5 DOSEGANJE KAZALNIKOV IN URESNIČEVANJE ZASTAVLJENIH CILJEV
Obe državi, Slovenija in Latvija, sta vzpostavili program, kjer sta določili kazalnike. Razlika
med programoma je predvsem v tem, da operativni program Latvije temelji na tem,
kolikšen delež sredstev je dodeljen za posamezno področje, program Slovenije pa ima
določene cilje v številu prebivalcev oz. podjetij ali v drugih primerljivih kazalnikih.
Slovenija si je zastavila 10 ciljev, ki naj bi prinesli želene učinke. Podatki so do 19. 12.
2018. Pričakovan učinek, da 7 700 podjetij prejme podporo, se kaže tako, da je bilo
odločeno že za 5 684 podjetij, od tega pa jih je le 885 že bilo v izvajanju. Zaželen učinek
1000 zaposlenih se kaže tako, da je bilo že določeno za 693 zaposlenih za polni delovni
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čas, izvedenih pa le za 212 zaposlenih za polni delovni čas. Pričakovan učinek 20 800
gospodinjstev z novim širokopasovnimi gospodinjstvi še ni realiziran, oz. še ni aktualnih
podatkov. Zelo uspešen učinek je zmanjšanje porabe energije v javnih zgradbah za 23
GWh na leto, le to zmanjšanje pa je trenutno že doseglo 22,6 GWh. Za zaščito prebivalstva
pred poplavami je bil pričakovan učinek določen za 38 427 prebivalcev, ki bi imeli koristi.
Od tega je bilo načrtovano za 22 142 oseb, trenutno pa je že odločeno za 17 784 oseb.
Zaželen učinek izboljšanja dostopa do bolj kakovostne vode je predvideval 120 000 oseb,
od tega pa je izboljšana oskrba s pitno vodo načrtovana za 200 000 oseb, od tega pa je že
planirano za 204 735 oseb. Učinek povezan s TEN-T je gradnja 25 km železniških prog, od
tega je že načrtovanih le 17 km. Učinek 13 km novozgrajenih cest pa je trenutno 13 km že
odločenih in narejenih 7 km. Pričakovan učinek 42 900 udeležencev v programih za
pridobivanje kompetenc in dvig stopnje izobrazbe se kaže kot izvedenih 4 422
udeležencev v izobraževanju ali usposabljanju ter v pridobivanju kvalifikacije za izvedenih
10 890 udeležencev (Open Data 2014SI16MAOP001, Evropska komisija, 2018).
Program Latvije temelji na deležu sredstev, ki so določeni za področje. Latvija je tako
največ namenila za razvoj trajnostne in učinkovite prometne infrastrukture, in sicer 26,25
% vseh sredstev, kar znaša 1,4 milijarde EUR. V sklopu programa TEN-T je načrtovanih 296
km cest, od tega je že določeno 255 km in izvedeno 156 km cest. Najmanjši delež sredstev
2,29 % je namenjenih za tehnično pomoč pri upravljanju in financiranju projektov EU.
Drugi najmanjši delež 3,72 % sredstev, kar znaša 193,2 milijone EUR, pa je namenjenih za
spodbujanje mobilnosti delovne sile in poudarek na brezposelnih z nizko stopnjo znanj in
spretnosti. Latvija si je zastavila načrtovano spodbudo za 4 495 podjetij, od tega je bilo
določeno za 4 889 podjetij, izvedeno pa za 2 921 podjetij. Načrtovanih 1 795 novih
zaposlitev v podjetjih, ki so prejela spodbudo za polni delovni čas, je bilo izvedenih 460.
Zaščita pred poplavami je bila načrtovana za 200 000 oseb, od tega je bilo 40 075 oseb
določenih, izveden zaščita pa je bila le za 6 020 oseb. 1 912 oseb je bilo udeleženih v
izobraževanju ali usposabljanju, 18 109 oseb pa je pridobilo kvalifikacijo (Open Data
014LV16MAOP001, Evropska komisija, 2018).
Latvija je porabila več kot 17 % vseh sredstev, Slovenija pa 14 % sredstev. Stopnja izbire je
v Latviji znašala 62 %, v Sloveniji pa 52 %. Povprečje EU pa znaša manj kot 15 %
porabljenih sredstev, ter manj kot 65 % stopnjo izbire (Summary report of the programme
annual implementation reports covering implementation in 2014-2017, Evropska
komisija, 2018, str. 3).
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7 ZAKLJUČEK
Magistrsko delo je sestavljeno iz predstavitve obdobja 2007 – 2013, kjer je predstavljeno
nekaj raziskav, ki so se nanašale na to obdobje ter na izbrani državi. Raziskav za finančno
obdobje 2014 – 2020 še ni veliko, saj obdobje še ni zaključeno. Dosedanje raziskave so se
nanašale na zastavljene cilje EU in na to, kako želi EU izpeljati finančno obdobje.
Naslednje poglavje se nanaša na proračun EU, predvsem na postopek sprejemanja
proračuna, njegovo izvršbo, in razdelitev prihodkov v proračun. Prav tako pomembno je
tudi, kateri odhodki gredo iz proračuna in v katere programe so sredstva razdeljena.
Večletni finančni okvir za obdobje 2014 – 2020 je razdeljen na področje pametne in
vključujoče rasti za podjetja in delovna mesta, trajnostno rast naravnih virov in skupne
kmetijske ter ribiške politike, obsega tudi področje globalne Evrope in varnosti za
državljane ter področje ekonomske, socialne ter teritorialne kohezije. V magistrskem delu
je prikazano, koliko sta Latvija ter Slovenija leta 2016 prispevali v proračun EU, in koliko
sta iz njega pridobili na podlagi različnih področij. Prav tako so v magistrskem delu
predstavljeni skladi EU, pri analizi v magistrskem delu pa so bili pomembni Evropski
socialni sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in kohezijski sklad. Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo sta
pomembna za posamezni področji kmetijstva, predvsem podeželja, da se omogoči lažje
soočanje z socialnimi, dražbenimi in okoljskimi izzivi. Sklad s področja pomorstva in
ribištva pa prinaša državam EU urejanje skupne ribiške politike in pošteno konkurenco za
ribiče. Sredstva solidarnostnega sklada so namenjena kot pomoč ob naravnih nesrečah in
so prikaz solidarnosti EU z drugimi državami. Instrument za predpristopno pomoč je
finančno sredstva za države kandidatke in za morebitne kandidatke. S temi sredstvi
države izvajajo tako gospodarske kot tudi politične reforme in približajo svoj standard
države državam članicam EU.
Magistrsko delo se nadaljuje z analizo posamezne države na izbranih področjih. Slovenija
je postavila operativni program, kjer si je zastavila cilje, s katerimi želi povečati
gospodarski, ekonomski in socialni del v državi. Cilji so temeljili predvsem na povečanju
podpore podjetjem in povečanju zaposlenosti, prav tako pa tudi povečanju
širokopasovnih omrežij,
zmanjšanju porabe energije, zaščiti pred poplavami in
zagotavljanju kakovostne vode, obnavljanju in gradnji železniških in cestnih povezav,
spodbujanju pobud za zaposlitve in dvigu ravni izobrazbe. Cilji Latvije v operativnem
programu so temeljili na konkurenčnosti gospodarstva in podpori pri zaposlovanju ob
gospodarski rasti. Največji delež sredstev je bil namenjen za področje trajnostne in
učinkovite prometne infrastrukture. Velik del sredstev je bil namenjen tudi za ukrepe, ki
so namenjeni okolju in trajnostni rabi naravnih virov ter prilagajanju podnebnim
spremembam.
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S hipotezami sem analizirala, koliko sredstev iz evropskih skladov prejme prebivalec
Latvije in koliko prebivalec Slovenije. Z analizo sem hipotezo potrdila, kajti prebivalec
Latvije prejme več sredstev kot prebivalec Slovenije. Prebivalec Latvije prejme 3 541,92
EUR, prebivalec Slovenije pa 2 399,92 EUR. Glede na vplačana sredstva je prebivalec
Latvije prispeval v proračun EU 112,15 EUR, prebivalec Slovenije pa 174,11 EUR. Prebivalci
obeh držav so tako veliko več prejeli preko različnih skladov EU, kot pa so v proračun
vplačali. Tudi pri porabljenih sredstvih iz skladov EU je Latvija učinkovitejša. Latvija je tako
porabila 954,06EUR na prebivalca, Slovenija pa le 553,63 EUR. Hipotezo, da so sredstva KS
na prebivalca odvisna od BDP na prebivalca sem potrdila, saj Latvija prejme več sredstev
sklada in ima nižji BDP na prebivalca kot Slovenija. BDP na prebivalca leta 2017 je v Latviji
znašal 11 600 EUR, v Sloveniji pa 19 400 EUR, medtem, ko je prebivalec Latvije prejel
814,08 EUR, prebivalec Slovenije pa 520,52 EUR. Podatki so prikaz tega, da se sledi cilju
KS, ki je omogočiti manj razvitim državam gospodarsko in ekonomsko rast in posledično
izenačitev z drugimi državami članicami EU. Hipotezo, ki se je nanašala uspešnejše črpanje
sredstev ESS v Latviji, medtem ko je Slovenija uspešneje črpala sredstva za razvoj in
inovacije, sem zavrnila. Sredstva ESS predstavljajo 18,1 % celotnega proračuna v Sloveniji,
v Latviji pa 10,4 %. Slovenija je za področje raziskav in razvoja namenila 12,62 %, Latvija pa
8,43 %. Tako je Slovenja uspešnejša pri dodeljevanju sredstev ESS, kot tudi za področje
raziskav in inovacij.
Magistrsko delo z analizo pripomore k temu, da je pri naslednji finančni perspektivi za
obdobje 2021-2027 omogočena večja učinkovitost pri pridobivanju sredstev. Magistrsko
delo kot tako omogoča prikaz med izplačili iz sklada in vplačili v proračun EU glede na
število prebivalcev. S primerjavo dveh držav, ki imata podobno število prebivalcev, je
mogoče primerjati uspešnost obeh držav pri porabi evropskih sredstev in pri vplačilu v
proračun EU, kar lahko predstavlja primerljivo analizo med državama in njuno
konkurenčnost. Magistrsko delo tako prikaže, kako sta izbrani državi uspešni pri
doseganju zastavljenih ciljev za obdobje 2014 – 2020 in kakšne so posledice vlaganja v
določena področja. Magistrsko delo je pokazatelj, kako uspešne so bile izbrane države na
področju porabe sredstev ESS in na področju raziskav ter inovacij. Kazalniki omogočajo
prikaz konkurenčnosti izbranih držav med seboj in v odnosu do povprečja EU. Kazalniki
tudi omogočajo preverjanje uspešnosti črpanja sredstev in vpliv pri življenju državljanov,
oz. stanju v državi. Obdobje 2014-2020 bo trajalo še več kot 1 leto in tako lahko izbrani
državi opazita, katera sredstva še niso bila izplačana ter ugotovita, za katera sredstva iz
določenega sklada še lahko zaprosita glede na dosedanjo nizko izkoriščenost. S tem lahko
posamezna država še poveča porabo sredstev iz skladov, porabi vsa predvidena sredstva,
seveda pa mora slediti ciljem in načelom skladov. To so predvsem razvoj in rast
ekonomskega, gospodarskega in socialnega stanja v državi. Magistrsko delo je tudi
pokazatelj, katera področja so najbolj financirana in katera manj. Država ima nato
možnost nekatera področja še razviti, saj so finančna sredstva v izbranem skladu namreč
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še na voljo. Magistrsko delo temelji na področju financiranja projektov v izbranih državah
s strani skladov EU in tako z analizo teži k temu, da se izboljša prejemanje finančnih
sredstev iz skladov, predvsem na tistih področjih, kjer so še možnosti za napredek. Analiza
financiranja iz skladov EU lahko predstavlja prispevek k pripravi programov za naslednje
obdobje 2021 – 2027. Izbrane države članice tako lahko še učinkovitejše zastavijo želene
cilje in zaprosijo za sredstva iz skladov EU.
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