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POVZETEK
V magistrskem delu je prikazano, v kolikšni meri so doseženi cilji strategije Evropa 2020 v
Sloveniji in v nordijskih državah ter njihova medsebojna primerjava, ki je potekala v obdobju
od leta 2010 do leta 2017. V skladu s strategijo Evropa 2020 so Slovenija in nordijske države
sprejele koncept pametne, trajnostne in vključujoče rasti, da bi povišale konkurenčnost in
gospodarsko rast. Strategija Evropa 2020 služi kot razvojni načrt za države članice EU in jim
pomaga pri zasledovanju ciljev.
Namen je bil ovrednotiti dosežene cilje, s katerimi so obravnavane države želele povečati
zaposlovanje, zmanjšati socialno izključenost, povečati izdatke za raziskave in razvoj ter
ustvariti zeleno gospodarstvo, ki gospodarno izkorišča vire. Cilj je bil predstaviti oceno
napredka primerjanih držav, saj nam ocena ne pomaga le pri prepoznavanju dobrih praks,
temveč tudi pri preprečevanju enakih napak. Podatki kazalnikov uspešnosti so prikazani z
metodo kompilacije in s sintetično metodo, postavljeni in načrtovani cilji pa so prikazani z
navadno regresijo po metodi najmanjših kvadrantov. Z uporabo regresijske analize smo
ugotovili, da obravnavane države dosegajo napredek pri uresničevanju evropskega
razvojnega programa. Kljub napredku držav pa je treba strategijo še bolj prilagoditi in
uskladiti na nacionalni ter evropski ravni, da bodo želeni cilji do leta 2020 doseženi.
Ključne besede: gospodarska rast, kohezijska politika, regresijska analiza, EU, nordijske
države, Slovenija.
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ABSTRACT
THE EUROPE 2020 STRATEGY: LEVEL OF TARGET ACHIEVEMENT IN SLOVENIA
VERSUS NORDIC COUNTRIES
The master's thesis shows the extent to which the targets of the Europe 2020 Strategy have
been achieved in Slovenia and the Nordic countries and their comparison between 2010
and 2017. In accordance with the Europe 2020 strategy, Slovenia and the Nordic countries
have adopted the concept of smart, sustainable and inclusive growth in order to increase
competitiveness and economic growth. The Europe 2020 strategy serves as a development
blueprint for EU Member States and helps them to pursue their goals.
The purpose was to evaluate the objectives achieved by the countries concerned to
increase employment, reduce social exclusion, increase R&D expenditure and create a
resource-efficient green economy. The aim was to present an assessment of the progress
made by the compared countries, as the assessment not only helps us identify good
practices but also prevents the same mistakes. Performance indicators are presented using
the compilation and synthetic methods, and the set and planned targets are shown by
ordinary least squares regression. Using a regression analysis, we have found that the
countries concerned are making progress in implementing the European Development
Program. Despite the progress made by countries, the strategy needs to be further adjusted
and coordinated at national and European level in order to achieve the desired targets by
2020.
Keywords: economic growth, cohesion policy, regression analysis, EU, Nordic countries,
Slovenia.

vi

KAZALO
IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA ....................................................................... III
POVZETEK .............................................................................................................................. V
ABSTRACT ............................................................................................................................. VI
KAZALO ................................................................................................................................ VII
KAZALO PONAZORITEV ......................................................................................................... IX
KAZALO SLIK .......................................................................................................................... IX
KAZALO TABEL ...................................................................................................................... IX
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC .......................................................................................... XI
SEZNAM TUJIH IZRAZOV ..................................................................................................... XIII
1
UVOD ..................................................................................................................... 1
2
OD LIZBONSKE STRATEGIJE DO STRATEGIJE EVROPA 2020 .................................. 4
2.1
CILJI STRATEGIJE Z VODILNIMI POBUDAMI .......................................................... 5
2.2
AKTERJI STRATEGIJE EVROPA 2020 ....................................................................... 7
2.3
PAMETNA RAST – RAZVOJ, ZNANJE IN INOVACIJE ............................................... 8
2.4
VKLJUČUJOČA RAST – ZAPOSLENOST IN SOCIALNA VKLJUČENOST ................... 10
2.5
TRAJNOSTNA RAST – ZELENO GOSPODARSTVO ................................................. 12
2.6
AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 2030.............................................................. 14
3
URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE EVROPA 2020 V SLOVENIJI ....................... 15
3.1
NALOŽBE V RAZISKAVE IN RAZVOJ V SLOVENIJI ................................................. 15
3.2
SOCIALNA VKLJUČENOST Z ZMANJŠEVANJEM REVŠČINE ................................... 19
3.2.1
STOPNJA ZAPOSLENOSTI..................................................................................... 20
3.2.2
STOPNJA LJUDI S TERCIARNO IZOBRAZBO .......................................................... 22
3.2.3
STOPNJA SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN ZMANJŠEVANJE REVŠČINE .................... 23
3.3
GOSPODARNOST Z VIRI ....................................................................................... 24
4
PRIMERJAVA DOSEŽENIH CILJEV STRATEGIJE EVROPA 2020 MED SLOVENIJO
IN NORDIJSKIMI DRŽAVAMI ................................................................................ 30
4.1
ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA ..................................... 33
4.2
SOCIALNA RAST IN SOCIALNA KOHEZIJA ............................................................ 38
4.2.1
ZAPOSLOVANJE ................................................................................................... 38
4.2.2
S TERCIARNIM IZOBRAŽEVANJEM DO VARNE PRIHODNOSTI ............................ 44
4.2.3
SOCIALNA VARNOST V SLOVENIJI IN NORDIJSKIH DRŽAVAH ............................. 50
4.3
KAKOVOST OKOLJA, PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJA .............................. 53
4.3.1
OBNOVLJIVA ENERGIJA (OVE) ............................................................................. 55
4.3.2
ENERGETSKA UČINKOVITOST (URE) .................................................................... 57
4.3.3
EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV (TGP) .............................................................. 59
5
IZZIVI PO LETU 2020 IN NOVA RAZVOJNA STRATEGIJA ...................................... 62
5.1
NASTANEK AGENDE SLOVENIJA 2030 ................................................................. 62

vii

5.2
DEMOGRAFSKA STRUKTURA SLOVENIJE ............................................................ 63
5.3
STRATEŠKE USMERITVE IN RAZVOJNI CILJI NOVE AGENDE................................ 65
6
PREVERBA HIPOTEZ IN PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI ................................ 69
6.1
PREVERITEV ZASTAVLJENIH HIPOTEZ ................................................................. 69
6.2
PRISPEVEK RAZISKOVANJA K ZNANOSTI IN STROKI............................................ 70
7
ZAKLJUČEK .......................................................................................................... 72
LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................. 78

viii

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO SLIK
Slika 1: Razvoj intenzivnosti raziskav in razvoja v podjetjih po svetu v obdobju od leta
2000 do leta 2016 .................................................................................................. 10
Slika 2: Gibanje % BDP za R&R v Sloveniji od leta 2010 do leta 2017 ter napovedani %
BDP-ja namenjen za R&R do leta 2020 ................................................................. 17
Slika 3: Skupni javni izdatki za R&R (% BDP) ...................................................................... 18
Slika 4: Skupni javni izdatki za R&R (mio €) ....................................................................... 19
Slika 5: Predvidena stopnja zaposlenosti v Sloveniji do leta 2028 .................................... 21
Slika 6: Število socialno ogroženih oseb v Sloveniji (izraženo v tisočicah) ........................ 24
Slika 7: Predvideni delež obnovljive energije v bruto končni porabi v Sloveniji do leta
2020 ....................................................................................................................... 28
Slika 8: Izdatki za raziskave in razvoj (% BDP) .................................................................... 33
Slika 9: Spremembe v starostni strukturi prebivalstva od leta 2016 do 2060 .................. 64

KAZALO TABEL
Tabela 1:
Tabela 2:
Tabela 3:
Tabela 4:
Tabela 5:
Tabela 6:
Tabela 7:
Tabela 8:
Tabela 9:
Tabela 10:
Tabela 11:
Tabela 12:
Tabela 13:
Tabela 14:
Tabela 15:

Stopnja zaposlenosti za starostno skupino 20 do 64 let (izraženo v %) ........... 21
Stopnja oseb starih 30 do 34 let s terciarno izobrazbo (%) .............................. 22
Stopnja zgodnje opustitve izobraževanja in usposabljanja starih 18 do 24
let (%) ................................................................................................................ 23
Število ljudi ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti (izraženo v
tisočicah) ........................................................................................................... 23
Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP v sektorjih ............................. 26
Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 glede na leto
2005 .................................................................................................................. 27
Delež obnovljive energije v bruto končni porabi (prikazano v %) .................... 27
BDP na prebivalca po standardih kupne moči kot % povprečja EU ................. 32
Pričakovani delež BDP namenjen za R&R do leta 2020 .................................... 34
Izdatki za R&R med leti 2006 in 2016 po sektorjih (merjeno v %) ................... 35
Stopnja zaposlenosti aktivnega prebivalstva (20–64 let) v Sloveniji in
nordijskih državah (prikazano v %) ................................................................... 39
Brezposelnost aktivne populacije (merjeno v odstotkih) ................................. 43
Osebe stare 30 do 34 let s terciarno izobrazbo v Sloveniji in nordijskih
državah ............................................................................................................. 48
Zgodnja opustitev izobraževanja in usposabljanja (18 do 24 let) .................... 49
Stopnja ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost v Sloveniji in
nordijskih državah (izraženo v %) ..................................................................... 52
ix

Tabela 16: Predvideni delež obnovljive energije v bruto končni porabi energije v
Sloveniji in nordijskih državah do leta 2020 (izraženo v %) ............................. 56
Tabela 17: Poraba primarne energije v Sloveniji in nordijskih državah (prikazano v
mio ton naftnih derivatov – Mtoe)................................................................... 58
Tabela 18: Emisije TGP v Sloveniji in nordijskih državah (prikaz dviga ali upada emisij
glede na leto 1990, indeksna stopnja = 100) ................................................... 59

x

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
AO
ARSO
BDP
CH4
CO2
DESI
EDPR
EIB
ETS
EU
EUR
HFCs
HLPF
ILO
IKT
IPCC
ISCED
LED
Mbps
MSP
MOP
Mtoe
MZI
NO2
NTI
OECD
OVE
OZN
PISA
PM2,5
R&R
SDGs
SF
SURS
SVRK
TGP
TV

Administrativne ovire
Agencija republike Slovenije za okolje
Bruto domači proizvod
Metan
Ogljikov dioksid
Indeks digitalne ekonomije in družbe
Poročilo o digitalnem napredku v Evropi
Evropska investicijska banka
Sistem trgovanja z emisijami
Evropska unija
Evro
Fluorirani ogljikovodiki
Politični forum na visoki ravni
Mednarodna organizacija dela
Informacijsko komunikacijska tehnologija
Medvladni odbor za podnebne spremembe
Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja
Svetleča dioda
Mera za prenos podatkov in pomeni količino megabitov na sekundo
Mala in srednja podjetja
Ministrstvo za okolje in prostor
Milijon ton naftnih ekvivalentov
Ministrstvo za infrastrukturo
Dušikov oksid
Neposredne tuje investicije
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
Obnovljivi viri energije
Organizacija združenih narodov
Mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti
Trdni delci prahu
Raziskave in razvoj
Cilji trajnostnega razvoja
Žveplov heksafluorid
Statistični urad republike Slovenije
Služba vlade republike Slovenije
Toplogredni plini
Televizija

xi

UNESCO
UNFCCC
URE
VEM
VRS
WTO
ZDA

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
Okvirna konvencija združenih narodov o spremembi podnebja
Učinkovita raba energije
Portal vse na enem mestu
Vlada republike Slovenije
Svetovna trgovinska organizacija
Združene države Amerike

xii

SEZNAM TUJIH IZRAZOV
baby boom generacija

win-win situacija
pay as you go (PAYG)

osebe, ki so bile rojene med 1956 in 1964 in imajo močno
delovno etiko, a so manj zveste podjetju, v katerem delajo. Cenijo
izobrazbo in praktične izkušnje.
situacija najboljša za vse udeležence
dokladni pokojninski sistem, ki temelji na načelu
medgeneracijske solidarnosti

xiii

1 UVOD
Strategija Evropa 2020 je desetletna strategija Evropske unije (v nadaljevanju EU), ki se
dotika področij zaposlovanja in dvigovanja gospodarske rasti. Uvedena je bila leta 2010 za
ustvarjanje pogojev do pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti, ki naj bi jih
uresničila do konca leta 2020. Namen strategije Evropa 2020 je zagotoviti pametno rast, in
sicer z učinkovitejšim vlaganjem v izobraževanje, raziskave in inovacije. Trajnostno rast naj
bi zagotavljal prehod na nizkoogljično gospodarstvo, medtem ko se vključujoča rast izvaja
na poudarku za ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjševanju revščine. Da bi EU cilje
izpolnila, je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) oblikovala sistem gospodarskega
upravljanja, ki omogoča boljše usklajevanje ukrepov EU in njenih držav članic. Napredek
uresničevanja ciljev se spodbuja in spremlja med evropskim semestrom in letnim ciklusom
ekonomskega ter proračunskega usklajevanja EU. Vse večja soodvisnost gospodarstev
zahteva bolj odločen in usklajen odziv na politični ravni. Evropska komisija je predlagala pet
merljivih ciljev EU za leto 2020, ki jih je treba vključiti v nacionalne cilje držav članic. Da bi
cilje na področju zaposlovanja, izobraževanja, raziskav in inovacij, energiji ter na področju
socialne izključenosti dosegla, jih je EK podkrepila s konkretnimi predlogi ukrepov. Novi
način upravljanja gospodarstva se opira na proračun, notranji trg, na trgovinske in zunanje
gospodarske politike ter na merila in podpore ekonomske in monetarne unije.
V državah članicah EU je zaradi različnih poslovnih struktur in nizkih naložb v raziskave in
razvoj zaviralo produktivnost gospodarstva. K temu so pripomogli tudi nezadostna uporaba
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), oviran dostop do trga ter nedinamično
poslovno okolje (Evropska komisija, 2010a). V letu 2016 je bila stopnja zaposlenosti v Evropi
precej nižja kot drugod po svetu, zato cilj strategije veleva, da bo do leta 2020 vsaj 75 %
prebivalcev starosti med 20. in 64. letom zaposlenih, v letu 2016 pa je povprečna stopnja
EU dosegala le 71 odstotkov. Drugi cilj strategije EU je vložiti 3 % BDP v raziskave in razvoj.
Cilj je možno doseči z javnimi in zasebnimi naložbami, zato je treba izboljšati pogoje za
naložbe v raziskave in razvoj. Podjetja v državah članicah bi morala načrtovati in razvijati
vrhunske izdelke in storitve, da bi lahko vzdrževala konkurenčno prednost. To zahteva okolje,
ki je ugodno za inovativno dejavnost in jo podpirata tako javni kot zasebni sektor. Tretji cilj,
ki ga navaja strategija, je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP) za
vsaj 20 %. Delež obnovljivih virov v končni bruto porabi energije je treba povečati na 20 %
in za 20 % povečati energetsko učinkovitost. Četrti cilj je zmanjšanje zgodnje opustitve
izobraževanja s sedanjih 15 % na 10 %. Delež prebivalstva starosti 30 do 34 let, ki je končalo
terciarno izobraževanje, bi se moral povečati z 31 % na vsaj 40 % v letu 2020. S prenovljenimi
programi osnovnih in srednjih šol bi se lahko zagotovili optimalni pogoji za usposabljanje
strokovnih delavcev. K zvišanju kakovosti visokošolskega izobraževanja pa veliko pripomore
mednarodna mobilnost študentov in ustrezni študijski programi. Zadnji cilj strategije se
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navezuje na socialno izključenost, in sicer listina predlaga, da bi se število Evropejcev, ki
živijo pod nacionalno mejo revščine, zmanjšalo za 25 %, s čimer bi iz revščine rešili več kot
20 milijonov ljudi v EU. Glede na zastavljene cilje strategije Evropa 2020 je bilo moje glavno
raziskovalno vprašanje: »Ali Slovenija in nordijske države dosegajo cilje strategije Evropa
2020?« Znotraj raziskovalnega vprašanja smo postavili pet hipotez:
Hipoteza 1: Slovenija in nordijske države na področju raziskav in razvoja ne bodo dosegle
cilja strategije Evropa 2020, ki pravi, da morajo države članice 3 % BDP-ja nameniti
raziskavam in razvoju.
Hipoteza 2: Stopnja zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. letom bo v nordijskih državah
višja, kot v Sloveniji.
Hipoteza 3: Slovenija in nordijske države bodo na področju izobraževanja dosegle cilj
strategije, ki pravi, da bo do leta 2020 40 % oseb starih od 30 do 34 let imelo terciarno
stopnjo izobrazbe.
Hipoteza 4: Delež bruto končne porabe obnovljive energije bo na Švedskem, Danskem in
Finskem presegel cilj strategije Evropa 2020.
Hipoteza 5: Število prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine, se bo v Sloveniji do leta 2020
zmanjšalo s 366.000 na 320.000.
Zastavljene hipoteze so v korelaciji, saj višja stopnja izobrazbe povečuje zaposljivost ljudi,
povečanje stopnje zaposlenosti pa znižuje stopnjo tveganja za revščino. Višji izdatki za
raziskave in razvoj lahko skupaj z gospodarnejšo porabo virov izboljšajo konkurenčnost in
spodbujajo ustvarjanje novih delovnih mest. Nizkoogljične tehnologije imajo pozitiven vpliv
na okolje in pripomorejo v boju proti podnebnim spremembam, v bolj stabilnem okolju pa
se lahko ustvarijo nove poslovne in zaposlitvene priložnosti.
Namen raziskovanja je bil analizirati dosežene cilje Slovenije in nordijskih držav ter jih
medsebojno primerjati. Cilj raziskovanja je bil odkriti, v kolikšni meri so države članice
dosegle svoje nacionalne cilje. Želeli smo ugotoviti, ali bodo proučevane države namenile
3 % BDP-ja raziskavam in razvoju. Preverjali smo, ali je v nordijskih državah stopnja
zaposlenosti višja kot v Sloveniji, in ugotavljali, kolikšna je stopnja terciarno izobraženih v
starosti 30 do 34 let v Sloveniji in v severnih državah. Cilj je bil tudi ugotoviti, ali je delež
bruto končne porabe obnovljive energije na severu Evrope višji, kot ga predlaga strategija
Evropa 2020 in preveriti, ali bo število prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine v Sloveniji,
padlo glede na leto 2010. Leta 2017 je bila izdana publikacija »Pametnejša, bolj zelena in
bolj vključujoča EU«, ki je prikazala kazalnike za podporo Strategiji Evropa 2020. Publikacija
je bila izdana na podlagi Eurostata, ki zagotavlja statistične podatke in analize v zvezi s
politiko Evropske komisije. V tem poročilu so bili predstavljeni določeni kazalniki in učinki,
2

ki so bili podrobno obdelani, da bi jih lahko predstavili širši javnosti. Publikacija podpira
Strategijo Evropa 2020 s spremljanjem napredka pri doseganju ciljev.
Predvidena metoda raziskovanja v okviru analitičnega pristopa je bila metoda analize, saj
smo razčlenjevali ugotovitve iz teorije in prakse. Pri raziskovanju smo uporabljali
deskriptivni pristop, s poudarkom na opisovanju ciljev Slovenije in nordijskih držav ter
ukrepov, za doseganje želenih ciljev. Pri analizi problema smo si pomagali z domačo in tujo
literaturo ter viri, ki so dostopni v knjigah, strokovnih člankih in na elektronskih naslovih. Z
metodo kompilacije in s sintetično metodo smo povzeli že znana stališča drugih avtorjev. S
komparativno metodo smo primerjali podatke kazalnikov uspešnosti Slovenije in nordijskih
držav. S pomočjo regresijske analize in linearnim trendom pa smo potrdili ali ovrgli
zastavljene hipoteze. Z metodo regresijske analize smo predvidevali dosežene cilje
obravnavanih držav. Problematika metode pa je, da lahko s 95 odstotno gotovostjo trdimo,
da bodo prevideni cilji doseženi. Regresijska analiza je statistična časovna vrsta, ki temelji
na zgodovinskih oziroma preteklih podatkih z namenom napovedovanja stanja v
prihodnosti (ceteris paribus)1. Z regresijskimi metodami se poskuša razviti matematično
razmerje med doseganjem želenih ciljev in med dejavniki, ki vplivajo na obnašanje pojava v
prihodnosti.
V prvem delu magistrskega dela je predstavljena strategija Evropa 2020 in njeni cilji s
področja zaposlovanja, raziskav in razvoja, izobraževanja, energetike in socialne varnosti.
Opisali smo akterje strategije in njihove prednostne naloge. V drugem delu smo prikazali
cilje Slovenije in v kolikšni meri jih je dosegala do leta 2017. Za lažjo predstavo pridobljenih
rezultatov smo jih primerjali s povprečjem EU. Rezultati so prikazani s kazalniki, ki merijo
uspešnost zastavljenih ciljev. V osrednjem delu smo predstavili razlike v razvitosti
gospodarstev obravnavanih držav in primerjali rezultate Slovenije z rezultati nordijskih
držav. V zadnjem delu so prikazani izzivi in novi cilji Slovenije, s katerimi se bo spopadala po
letu 2020. Z novo razvojno strategijo in z novim modelom razvojnega načrtovanja bo
prikazana vizija Slovenije, ki seže vse do leta 2030.

1

Ceteris paribus pomeni »vse ostalo je nespremenjeno«.
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2 OD LIZBONSKE STRATEGIJE DO STRATEGIJE EVROPA 2020
Začetki strategije Evropa 2020 segajo v leto 2000, ko je na srečanju Evropskega sveta nastala
prva Lizbonska strategija. Slednja je predstavljala glavni strateški okvir za razvoj EU.
Oblikovana je bila kot ambiciozen desetletni program, s katerim naj bi EU postala najbolj
dinamično, konkurenčno in na znanju temelječe gospodarstvo. Lizbonska strategija se je
osredotočala zlasti na krepitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju
IKT), na notranji trg, na spodbujanje podjetništva, na fiskalno konsolidacijo, vzdržnost javnih
financ in na razvoj politik zaposlovanja ter socialnih sistemov. Strategija Evropa 2020 pa
nima temeljev le v originalni Lizbonski strategiji iz leta 2000. Sekundarna strategija, ki se
imenuje »Partnerstvo za rast in delovna mesta – nov začetek lizbonske strategije«, je nastala
leta 2005 in naj bi zagotovila gospodarsko rast in višjo stopnjo zaposlenosti (Mencinger,
2010). Leta 2005 je EU zaradi nezadovoljivega napredka originalne lizbonske strategije
znova opredelila glavne cilje in prednostne naloge ter vključila kohezijsko politiko v njeno
izvajanje. Po Aristovniku in Pungartniku (2009, str. 6) so bili razlogi za njen neuspeh preveliko
število ciljev in njihova nejasnost, nasprotujoče si prednostne naloge ter nezadostna
koordinacija med državami članicami. Revidirana verzija Lizbonske strategije je državam
članicam predlagala spremembe in s tem vpeljavo novih prioritet in metod za doseganje
njenih ciljev. Prednostna cilja sta postala rast in zaposlovanje, zato je postala vse bolj
pomembna kohezijska politika. Novi cilji so bili usmerjeni še v naložbe v znanje in inovacije
ter v vzpostavitev zelenega gospodarstva, za bolj privlačno okolje, ki ustvarja nova in boljša
delovna mesta (Evropska komisija, 2010a).
Ideja po tretji strategiji je nastala na Evropskem svetu leta 2008. Kljub pomanjkljivostim, ki
jih je imela Lizbonska strategija, se je izkazalo, da je treba za napredek EU še naprej izvajati
lizbonske reforme, vendar je treba poleg obstoječega lizbonskega okvira razviti nove
instrumente gospodarskega upravljanja, ki bodo prinesli večjo konvergenco politik in boljše
rezultate. Zaradi prevladujočih instrumentov, ki temeljijo na pravu, je rezultate v različnih
državah članicah težko doseči, saj se nove in stare članice razlikujejo, ne le po velikosti,
temveč tudi po strukturi upravljanja in moči gospodarstev. Podobno menita tudi Aristovnik
in Pungartnik (2010, str. 58), ki pravita, da so se hkrati s povečevanjem EU povečale razlike
v razvitosti držav članic in regijami, saj je EU še težje dosegala višjo stopnjo gospodarske
rasti, če nove članice niso dosegale povprečne evropske stopnje gospodarske rasti.
Posledice finančne krize tudi niso bile v prid EU, saj so razlike med državami članicami še
bolj narasle. Kljub razlikam so se akterji EU strinjali, da je Lizbonska strategija koristno orodje
za izvajanje novih socialnih in gospodarskih reform. Z vložki držav članic so marca 2010
potrdili novo strategijo, ki se imenuje Evropa 2020 oziroma Evropska strategija za pametno,
trajnostno in vključujočo rast. Nova strategija, v primerjavi s predhodnima, vključuje novo
dinamiko doseganja ciljev, boljšo finančno podlago ter boljše usklajevanje med novo
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strategijo in drugimi strateškimi prizadevanji EU. Nastala je z namenom, da bi izboljšala
gospodarstvo v EU, zmanjšala administrativna bremena, izboljšala človeški kapital, povišala
naložbe v raziskave in razvoj na 3 % BDP ter dvignila stopnjo zaposlenosti na 75 %
(Samardžija & Butković, 2010).

2.1 CILJI STRATEGIJE Z VODILNIMI POBUDAMI
Strategija Evropa 2020 so tri ključne besede in hkrati izzivi Evrope. Izzivi se odražajo skozi
vse politike, ki se izvajajo na ravni EU (Žnidaršič, 2016). Zasnovana je na treh področjih, in
sicer na pametni rasti, ki temelji na razvoju in inovacijah, na trajnosti rasti, kjer se spodbuja
konkurenčno in zeleno gospodarstvo, ter na vključujoči rasti, s katero utrjujemo
gospodarstvo, z visoko stopnjo zaposlenosti. Prednostni cilji prenovljene strategije so bili
ustvarjanje novih in boljših delovnih mest ter doseganje močnejše in trajnejše gospodarske
rasti. Osnovni cilj je bil zagotoviti trajnostni razvoj, ki ga EU želi doseči z uravnoteženo
gospodarsko rastjo in stabilnostjo cen, z visokim konkurenčnim gospodarstvom, ki je
usmerjeno v polno zaposlenost, socialni napredek in zeleno okolje. Pojem trajnostnega
razvoja je bil vključen že v Lizbonsko strategijo, da bi se uspešno odzivali na nove izzive
globalizacije, na tehnološki razvoj in staranje prebivalstva. Z globalizacijo in razvojem
tehnologije so se v družbi izboljšale življenjske razmere, hkrati pa so se povečale razlike v
socialno-ekonomskem razvoju v številnih državah. Napredna gospodarstva, kot so npr. ZDA,
so iskala nove načine, da bi povečala svojo globalno konkurenčnost, kar je povzročilo pritisk
na evropske države in nastala je težnja po prestrukturiranju gospodarstev držav članic.
Posledično je globalizacija v 21. stol. radikalno spremenila ves svet. V hitro globaliziranem
svetu je bila za EU glavna tema povečanje političnega sodelovanja držav članic. Globalizacija
je sprožila proces regionalizacije na različnih ravneh. Organizirane so bile nove teritorialne
enote, da bi lahko vzdržale pritisk globalizacije in bi bile bolj konkurenčne v svetovnem
merilu. Temeljno načelo regionalizacije s strani EU je »integrativno uravnoteženje«, ki
omogoča učinkovito sodelovanje z neenakimi zunanjimi partnerji (Agh, 2011).
V današnji dobi globalizacije bi bilo treba za Evropo in evropske državljane nameniti večji
pomen socialni razsežnosti, izobraževanju, spretnostim in znanju, informacijskim in
komunikacijskim tehnologijam, prožni varnosti, energiji ter podnebnim spremembam. V
svetovnem gospodarstvu je vse več negotovosti in države članice bi morale paket ukrepov
izvajati simultano ter z vzajemno pomočjo. Za zagotovitev rasti in delovnih mest je treba
vzpostaviti dejansko partnerstvo med članicami in EU, saj je zagotavljanje enakih pogojev
za vse mednarodne ravni, ključno za spodbujanje evropskega gospodarstva. Namen
regionalne politike Evropske unije je zmanjšati ekonomske in socialne razlike med državljani.
S politiko se bodo zmanjšala gospodarska in socialna neskladja in s tem povečala
konkurenčnost ter trajnostni razvoj. Uspeh strategije Evropa 2020 bo na koncu odvisen od
pripravljenosti tako držav članic kot tudi kandidatk, da uveljavijo svoje zastavljene cilje. Vse
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države članice morajo sprejeti dejstvo, da je nadaljevanje Lizbonske strategije in njenih
reform nujno za doseganje želenih ciljev. S strategijo Evropa 2020 se EU približuje
tesnejšemu gospodarskemu upravljanju. V prihodnjih letih bi morali biti nacionalni
programi reform v celoti vključeni v proračunski postopek. Poenostavitev in vrednotenje
nacionalnih programov reform se bo izvajalo vzporedno z letnimi sporazumi o
gospodarskem partnerstvu, kar bo omogočilo večjo konvergenco med strategijo Evropa
2020 in Paktom stabilnosti in rasti. Poleg tega je EU od sprejetja strategije Evropa 2020
sprejela nekaj pogumnih korakov za razvoj novih instrumentov za usklajevanje gospodarske
politike (Samardžija, Butković, 2010). Evropska komisija je predlagala pet krovnih ciljev, ki
naj bi jih države članice vključile v nacionalne cilje ter jih dosegle do leta 2020 (Evropska
komisija, 2010a):
‒ 75 % prebivalstva v starosti 20 do 64 let bi moralo imeti zaposlitev,
‒ 3 % BDP je treba nameniti raziskavam in razvoju,
‒ cilje 20/20/20 na področju podnebja in energetike je treba doseči (vključno z
zmanjšanjem emisij za 30 % pod ugodnimi pogoji),
‒ delež mladih, ki se odločijo za zgodnjo opustitev šolanja, bi moralo biti pod 10 % in
vsaj 40 % mladih bi moralo uspešno zaključiti terciarno izobraževanje,
‒ revščina naj bi ogrožala 20 milijonov ljudi manj kot danes.
Zgoraj navedene cilje je EK podprla s številnimi ukrepi na nacionalni, evropski in globalni
ravni. Komisija je predlagala sedem vodilnih pobud, s katerimi bi spodbudila napredek
(Evropska komisija, 2010a):
‒ Unija inovacij – z izboljšavo pogojev in dostopom do financiranja raziskav in inovacij,
bi lahko inovativne zamisli pretvorili v proizvode in storitve.
‒ Mladi in mobilnost – za dvig uspešnosti izobraževalnih sistemov in za lažji vstop
mladih na trg dela.
‒ Evropski program za digitalne tehnologije – za hitrejšo vzpostavitev hitrega interneta
in izkoriščanje prednosti enotnega digitalnega trga v gospodinjstvih in podjetjih.
‒ Evropa, gospodarna z viri – za prekinitev vezi med gospodarsko rastjo in porabo
virov, podporo prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, povečanje uporabe
obnovljivih virov energije, posodobitev prometnega sektorja in spodbujanje
energetske učinkovitosti.
‒ Industrijska politika za dobo globalizacije – za izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za
mala in srednje velika podjetja (MSP) ter podporo razvoju močne in vzdržne
industrijske osnove, s katero bo mogoče konkurirati na svetovnih trgih.
‒ Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta – za posodobitev trgov
dela in okrepitev vloge ter položaja ljudi z razvijanjem njihovih znanj in spretnosti v
vsem življenjskem obdobju, da bi povečali vključevanje delavcev in tako bolje
uskladili povpraševanje po delovni sili in njeno ponudbo.
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‒ Evropska platforma za boj proti revščini – za zagotovitev socialne in teritorialne
kohezije, tako da bodo imeli od rasti in novih delovnih mest korist vsi ljudje in da
bodo ljudje, ki se spopadajo z revščino in socialno izključenostjo, lahko dostojno
živeli ter se aktivno vključevali v družbo.
Države članice bi morale zgoraj naštete pobude vključiti v svoje ukrepe in reforme, saj so
ključnega pomena za stabilizacijo finančnega sistema in dolgoročno rast. Okrepitev
upravljanja gospodarstva je pomembna za dosego zastavljenih ciljev, saj je kriza izničila ves
napredek. Zaradi slabega finančnega sistema so imela podjetja in gospodinjstva težave pri
izposojanju, porabi in vlaganju denarja. Javnofinančni primanjkljaj je znašal 7 % BDP, javni
dolg pa presegal 80 % BDP in z dveletno krizo je bilo izničenih dvajset let konsolidacije. Že
pred krizo Evropa ni bila konkurenčna v svetu, saj je bila manj produktivna pri vzpostavitvi
poslovne strukture. Imela je prenizko stopnjo naložb v R&R, oviran dostop do trga dela,
nezadostno uporabo IKT ter manj dinamično poslovno okolje. Stopnja zaposlenosti je bila
precej nižja v primerjavi s preostalim svetom, saj je bilo zaposlenih le 63 % žensk, 76 %
moških in 46 % starejših delavcev (Evropska komisija, 2010a).

2.2 AKTERJI STRATEGIJE EVROPA 2020
Za preoblikovanje Evrope so bile potrebne korenite spremembe. Z osredotočenostjo na
zastavljene cilje in s preglednimi merili za ocenjevanje napredka lahko strategija Evropa
2020 pozitivno vpliva na vsa pereča področja. Vsaka institucija Evropske unije pa ima
drugačno vlogo pri podpori za izpolnjevanje zastavljenih ciljev držav članic (Evropska
komisija, 2010a):
‒ Evropski svet je glavni akter strategije. Njegova glavna naloga je določanje splošne
politične usmeritve EU in njenih prednostnih nalog. Prejema vse informacije za
sprejemanje pomembnejših odločitev. Za vsako državo članico ima na voljo analizo
gospodarskega stanja in razmer na trgu delovne sile, izvaja celoten pregled nad
proračunom, nad makrofinančnimi razmerami in napredkom, kot tudi nad splošnim
stanjem gospodarstva EU. Evropski svet bi moral usmerjati strategijo, saj zagotavlja
povezovanje politik in usklajuje medsebojno odvisnost držav članic in EU. Zaradi
horizontalnega nadzora bi lahko usmerjal določene teme (npr. razvoj, znanje in
inovacije) in podal spodbude.
‒ Svet ministrov izvaja vodilne pobude za povezanost držav članic z izmenjavo
informacij o dobrih praksah z različnih področij.
‒ Evropska komisija spremlja napredek pri uresničevanju ciljev, pomaga pri
izpolnjevanju ciljev in pri izmenjavi politik ter pripravlja predloge, potrebne za
usmerjanje ukrepanja in spodbujanje vodilnih pobud EU. EK spremlja razmere na
letni ravni in kazalnike, ki prikazujejo skupni napredek na področjih zaposlenosti,
produktivnosti ter socialne kohezije.
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‒ Evropski parlament ima pomembno vlogo kot sozakonodajalec in vodi mobilizacijo
državljanov. Spodbuja nacionalne parlamente in njihove državljane za izpolnjevanje
ciljev strategije. Nacionalni, regionalni in lokalni organi skupaj tesno sodelujejo in s
povezovanjem ohranjajo stalni dialog, ki prispeva k pripravi in izvajanju programov
nacionalnih reform.
‒ Za krepitev odgovornosti pa se morajo povezati tudi zainteresirane strani in civilna
družba. Izmenjava dobrih praks med evropskim ekonomsko-socialnim odborom in
odborom regij spodbuja države članice k reformam. Pomembno je, da vsi sodelujejo,
saj je bila Evropa pred krizo na več področjih v zaostanku v primerjavi s preostalim
svetom.

2.3 PAMETNA RAST – RAZVOJ, ZNANJE IN INOVACIJE
Za pametno rast je treba spodbuditi znanje in inovacije. Zato je treba izboljšati kakovost
izobraževalnega sistema, okrepiti raziskovalne institucije, spodbuditi prenos znanja in
inovacij ter čim bolj izkoristiti IKT. Raziskave in razvoj ter inovacije so ključni politični
elementi strategije. Inovativni izdelki in storitve ne prispevajo le k cilju pametne rasti,
temveč prispevajo tudi k trajnostnim in vključujočim ciljem. Z novimi idejami na trgu
promovira industrijsko konkurenčnost, ustvarja nova delovna mesta in bolj učinkovito
delovno silo, produktivnost ter učinkovito rabo virov. Razvija na znanju temelječe
gospodarstvo, saj so osrednjega pomena za zagotavljanje znanstvenih in tehničnih rešitev,
ki so potrebne za globalne družbene izzive, kot so podnebje, čista energija, varnost in
aktivno ter zdravo staranje. Tehnološki napredek v znanosti in digitalizaciji, vodijo v hiter
napredek obnovljivih virov energije, k energetski učinkovitosti in druge sektorje, ki so
pomembni za trajnostni razvoj, kot so promet, gradbeništvo, predelovalne dejavnosti,
kmetijstvo in potrošniško blago. Vendar pa sam razvoj in inovacije niso dovolj za rešitev
velikih družbenih izzivov. Pomembne so tudi temeljne spremembe v podjetništvu,
proizvodnih procesih, pri opravljanju storitev in druge netehnološke inovacije (Eurostat,
2017b).
Naložbe v R&R so naložbe v prihodnost EU, saj prispevajo k večji konkurenčnosti na globalni
ravni. Z njimi se ohranja socialni model in izboljšuje življenje prebivalcev EU ter pomagajo
pri reševanju medgeneracijskih in družbenih problemov. Od hitrosti razvoja inovacij je
odvisna hitrost napredka družbe. Bolj kot je družba produktivna, podjetniško naravnana in
zna izkoristiti svoje znanje, večja je možnost, da se zagotovi blaginjo ljudi. Potrebne so
znatne naložbe v znanstvene in tehnološke raziskave, kjer je poudarek na varnosti
prebivalcev, na podnebnih spremembah in na posledicah demografske strukture (Evropska
komisija, 2018). Izzivi, s katerimi se sooča družba, ogrožajo dobro počutje prebivalstva in
povzročajo slabe razmere v EU in zunaj nje na socialnem in gospodarskem področju.
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Številne strateške politike EU spodbujajo in obravnavajo »win-win« situacije2. Listina
Obzorje 2020 je program za obdobje 2014–2020, ki naj bi z zagotovitvijo 75 milijard EUR,
prenesel ideje iz laboratorija na trg. S programom financirajo raziskovalne projekte
usmerjene v reševanje družbenih vprašanj in izzivov, ki ustvarjajo odličnost v znanosti in
spodbujajo industrijsko konkurenčnost. Akcijski načrt EU vključuje krožno gospodarstvo,
kjer so predlagani ukrepi, ki bodo zapirali zanke življenjskih ciklov z recikliranjem in s
ponovno uporabo, saj prinaša koristi za okolje in gospodarstvo. Podobno je z načrtom
Učinkovita raba virov Evrope, ki podpira premik k energetski učinkovitosti, nizkoogljičnemu
gospodarstvu in s tem razvija nove gospodarske priložnosti, vir rasti, nova delovna mesta
ter večjo konkurenčnost (Eurostat, 2017b). V publikaciji Odprta inovativnost, znanost in svet
so poudarjene digitalne tehnologije, ki preoblikujejo operativno znanost in inovativna
podjetja. Evropske univerze igrajo pomembno vlogo pri uresničevanju agende Unija
inovacij. Prihodnost Evrope kot konkurenčna globalna regija bo odvisna predvsem od
sposobnosti povečanja števila visoko usposobljenih ljudi v EU. Naloga univerz je ustvarjanje
novega znanja in izobraževanje ljudi, jih spodbuditi k ustvarjalnosti ter osebnemu razvoju.
Inovacije so zakoreninjene v ljudeh in njihovih sposobnostih, da dosežejo svoj polni
potencial pri razvoju spretnosti in iznajdljivosti. Evropske univerze imajo bistveno vlogo pri
inovacijski verigi, saj se s pomočjo raziskav in učenja, krepijo znanje ter spretnosti in s tem
razvoj novih delovnih mest v prihodnosti. Inovacije nastajajo na več področjih, in sicer iz
celotnega spektra znanosti, tehničnih ved, medicine, družbenih ved kot tudi umetnosti in
humanistike. Pomembno je financiranje raziskovalnih institucij ter ustanov, zato je treba
povečati proračun. Zlasti v času gospodarske krize se izdatki za raziskave ne bi smeli
obravnavati kot poraba, temveč kot naložba v usposabljanje, razvoj spretnosti potrebnih
raziskav in inovacij, ki bi lahko vodile Evropo iz gospodarske krize.
Visokošolski zavodi in raziskovalni centri bi morali tesno sodelovati s podjetji, da bi lahko na
trg prinesli inovacije. Da bi dosegli tesnejše sodelovanje, bi morali univerzitetni programi
bolj vključevati študente v dejavnosti, povezane z inovativnimi podjetji. Regionalna politika
zagotavlja podporo partnerstvu in prenosu znanja med industrijo in univerzami,
raziskovalnimi inštituti in MSP-ji. Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje, kot
je navedeno v vodilni pobudi Strategije Evropa 2020 »Mladi in mobilnost«, so ključnega
pomena za razvoj in inovacije. Visokošolska izobraževanja in učni načrti bi se morala
osredotočati na ustvarjalnost, podjetništvo ter na mlade, da bi lahko razvili polni potencial
za inovacije. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je prva pobuda za povečanje
konkurenčnosti EU s polno vključitvijo visokošolskega izobraževanja, raziskav in poslovanja
(trikotnik znanja), ki ustvarja in spodbuja inovacije v svetovnem merilu. Komisija je
omogočila tesno sodelovanje s finančnimi institucijami v podporo za nove raziskovalne in
inovacijske dejavnosti ter olajšala poslovne priložnosti za MSP s konsolidacijo in krepitvijo
2

Win-win situacije so situacije, v katerih imajo korist vsi deležniki.
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mreže Enterprise Europe (EEN) (Evropska unija, 2011).
Slika 1: Razvoj intenzivnosti raziskav in razvoja v podjetjih po svetu v obdobju od leta 2000 do
leta 2016

Vir: Evropska komisija (2018, str. 7)

Naložbe v R&R niso le ključnega pomena za napredek EU, temveč imajo tudi zelo veliko
dodano vrednost. Da so raziskave in inovacije ključna prednostna naloga EK, dokazuje tudi
večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, saj je EK 2. maja 2018 predlagala, da se
naložbe v R&R povečajo za 100 milijard EUR namenjenih prihodnjemu programu Obzorje
Evropa in programu Euratoma za raziskave in usposabljanje. Drugi predlog EK je bil, da se
11 milijard EUR nameni za finančne instrumente in proračunska jamstva, kar naj bi
spodbudilo 200 milijard EUR zasebnih naložb. Kot lahko razberemo s slike 1, so trajni
problem EU nizka raven naložb v R&R, saj v podjetjih znašajo le 1,3 % BDP, medtem ko
stopnja na Kitajskem znaša 1,6 %, v ZDA 2 % in na Japonskem 2,6 % (Evropska komisija,
2018).

2.4 VKLJUČUJOČA RAST – ZAPOSLENOST IN SOCIALNA VKLJUČENOST
Z vključujočo rastjo želi EU okrepiti vlogo in položaj ljudi. To izvaja z višanjem stopnje
zaposlenosti, z vlaganjem v kvalifikacije, z zmanjševanjem socialne izključenosti, s
spremembo strukture trga dela in uveljavljanjem sistemov socialnega varstva, da bi se lahko
posamezniki lažje soočali z novimi izzivi ter da bi bila družba bolj povezana med seboj. EU
poskuša utrditi teritorialno kohezijo z razširitvijo koristi gospodarske rasti v vse dele Unije,
vključno z najbolj oddaljenimi regijami. Poskrbeti mora, da so koristi in priložnosti prisotne
v vsem življenjskem ciklu. Zaradi staranja prebivalstva mora čim bolj izkoristiti ves delovni
potencial. V pripravo politik za spodbujanje enakosti spolov je treba bolj dejavno vključiti
delavce, da bi se okrepili rast in socialna kohezija (Evropska komisija, 2010a, str. 18).
Delež starejšega prebivalstva se vse hitreje veča in z upokojevanjem »baby-boom«
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se je v letih 2013/2014 začel zmanjševati delež aktivnega prebivalstva v EU.
Število oseb, starejših od 60 let, se povečuje dvakrat hitreje kot leta 2007, saj vsako leto
število naraste za skoraj dva milijona. Zaradi manjšega obsega delovno aktivnega
prebivalstva in vse večjega deleža upokojenih ljudi so sistemi socialnega varstva še dodatno
obremenjeni. V originalno Lizbonsko strategijo iz leta 2000 je bil uveden mehanizem za
spremljanje in koordinacijo, ki ga sestavljajo določanje ciljev, merjenje revščine na podlagi
vrste kazalnikov in referenčnih vrednosti, smernice za države članice in nacionalni načrti za
boj proti revščini. Leta 2005 je Evropska komisija predlagala nov okvir za odprto metodo
koordinacije za socialno zaščito in socialno vključenost. Cilji metode vključujejo socialno
kohezijo, enakost med moškimi in ženskami ter enake možnosti za vse z učinkovitimi sistemi
socialne zaščite, učinkovite vzajemne povezave med cilji lizbonske strategije za rast, delovna
mesta in socialno kohezijo, dobro upravljanje in vključevanje deležnikov. Leta 2008 je
Evropska komisija posodobila priporočilo Sveta 92/441/EGS s priporočilom o dejavnem
vključevanju oseb, izključenih s trga dela. Posodobitev je vsebovala izjavo, da bi države
članice morale oblikovati in izvajati strategijo za aktivno vključevanje oseb, izključenih s trga
dela, z združevanjem ustrezne dohodkovne podpore, vključujočih trgov dela in dostopa do
kakovostnih storitev. Leta 2010 je bil v strategijo Evropa 2020 vpet eden izmed
pomembnejših skupnih ciljev, ki pravi, da bi za 25 % morali zmanjšati število evropskih
državljanov, ki živijo pod nacionalno mejo revščine. Zaradi krize je bilo v Evropi leta 2013
čedalje več ljudi izpostavljenih revščini. Komisija je bila primorana sprejeti še dve pobudi in
je pozvala države članice, da dajo prednost socialnim naložbam v ljudi, da vlagajo v otroke
in s tem prekinejo krog prikrajšanosti. Drugi predlog je bil usmerjen v krepitev socialne
razsežnosti pri upravljanju ekonomske in monetarne unije. Leta 2017 je Komisija vzpostavila
evropski steber socialnih pravic, da bi podprla premik k boljšim življenjskim in delovnim
pogojem (Evropska komisija, 2018).
Od leta 2010 se EK skozi strategijo Evropa 2020 trudi, da bi povečala število delovnih mest
in zmanjšala revščino. EU je vzpostavila evropski steber socialnih pravic, ki daje nov zagon
zmanjševanju revščine in daje pregled nad uspešnostjo držav članic na področju
zaposlovanja ter socialne izključenosti. S stebrom se krepi socialna razsežnost, tako da daje
smernice za posamezna področja, kot sta socialna pravičnost in dohodkovna neenakost.
Zaradi kompleksnosti pojava revščine je pristop merjenja večdimenzionalen. Glavni kazalnik
je stopnja tveganja revščine ali socialne izključenosti, ki je sestavljen iz treh podkazalnikov,
in sicer z relativno ali dohodkovno stopnjo tveganja revščine, s stopnjo z resno materialno
prikrajšanostjo in s stopnjo gospodinjstev, ki imajo zelo nizko intenzivnost dela. Del
evropskega stebra socialnih pravic sta tudi kazalnik stopnje resne stanovanjske
prikrajšanosti ter stopnje tveganja revščine zaposlenih. Poleg kazalnikov revščine poznamo
še dva kazalnika, ki prikazujeta socialno izključenost z dohodkovno neenakostjo. Z Ginijevim
3

»Baby boom« generacija, so osebe rojene med letoma 1956 in 1964 (po drugi svetovni vojni).
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koeficientom se meri porazdelitev dohodkov v državi ali regij in večji, kot je koeficient, večja
je neenakost (0 pomeni popolno enakost oz. vsi imajo enake dohodke, 100 pa popolna
neenakost). Drugi kazalnik je razmerje kvintilnih razredov (S80/S20), ki prikazuje razlike v
dohodkih med 20 odstotki prebivalcev, ki imajo najvišje dohodke (zgornji kvintil) in 20
odstotki prebivalcev, ki imajo najnižje dohodke (spodnji kvintil). Stopnja revščine ali socialne
izključenosti se je zmanjšala glede na leto 2008, ko je nastala finančna kriza. V letu 2016 je
v EU 118 milijonov (23,5 %) ljudi živelo v revščini in najbolj razširjena oblika revščine je bila
dohodkovna revščina, ki je prizadela 87 mio (17,3 %) prebivalcev EU. Kljub izboljšavam
dohodkovna neenakost še vedno vzbuja skrb, saj nam kaže nepravično porazdelitev med
prebivalstvom (Evropska komisija, 2017a). Za doseganje ciljev strategije je treba uporabiti
vse politične, pravne in finančne instrumente EU. Da bi se dvignila gospodarska rast in
povečalo število delovnih mest, je potreben bolj povezan in razširjen enotni trg. Z njim in z
vključenimi različnimi ukrepi bi lahko odpravili različne vrzeli in ovire, s katerimi se državljani
dnevno srečujejo pri čezmejnih dejavnostih, ker nastane problem, ko želijo podjetja in
državljani poslovati z drugimi državami članicami, saj ima vsaka država vzpostavljen svoj
pravni sistem. V kolikšni meri se lahko prepreči in zmanjša revščino ter socialno izključenost,
je zelo odvisno od držav članic pri sprejemanju ukrepov ter reform. EU podpira države
članice s smernicami za politiko in s finančno podporo.

2.5 TRAJNOSTNA RAST – ZELENO GOSPODARSTVO
Z zelenim gospodarstvom, ki gospodarno izkorišča vire, se lahko zagotovita trajnostna rast
in konkurenčno gospodarstvo. Z razvojem novih procesov in tehnologij se spodbuja
infrastruktura pametnih omrežij. S pomočjo IKT se lahko okrepi konkurenčno prednost
podjetij, predvsem v proizvodnji in v MSP. Pomembno je ozaveščati potrošnike o koristih, ki
jih prinaša gospodarnejše izkoriščanje virov. S takšnim pristopom lahko EU uspešno prepreči
nadaljnjo propadanje okolja in izgubo biotske raznovrstnosti. Z vidika konkurenčnosti je
visokokakovostno in lepo ohranjeno okolje pomembno zaradi več vidikov. Učinkovita
poraba energije in drugih virov zmanjšuje stroške in neposredno povečuje produktivnost
zaradi boljše izrabe vložkov. Visokokakovostno naravno okolje podpira zdravo delovno silo,
saj zmanjšuje bolezni in s tem viša produktivnost človeškega kapitala. Degradacija okolja
neposredno zmanjšuje produktivnost sektorjev, kot npr. kmetijstvo, kar zmanjšuje
proizvodnjo in potencialno sposobnost države, da zagotovi prehranske potrebe
prebivalstva. Uporaba OVE ima veliko koristi, vključno z zmanjšanjem emisij TGP,
diverzifikacijo oskrbe z energijo in manjšo odvisnostjo od trga fosilnih goriv, zlasti nafte in
plina. Razsežnost cilja se oceni z upoštevanjem deleža bruto porabe obnovljive energije,
izvrševanja okolijske zakonodaje in kakovosti naravnega okolja, vključno s stopnjo
onesnaženosti zraka, merjeno z intenzivnostjo izpuščenega CO2 in emisijami PM25 (BilbaoOsorio, in drugi, 2012).
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Na ekonomsko varnost in na podnebne spremembe močno vpliva prekomerna uporaba
fosilnih goriv, kot je npr. nafta. Svetovno prebivalstvo se bo povečalo s 6 milijard na 9
milijard, kar bo zaostrilo globalno konkurenco in še bolj obremenilo naravno okolje. Da bi
lahko države članice dosegle cilje na nacionalni ravni, bi morale postopno ukiniti okolju
škodljive subvencije, uporabiti tržne instrumente, kot so davčne spodbude in javna naročila,
razviti povezano prometno in energetsko infrastrukturo, izkoristiti informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo, zagotoviti usklajeno izvajanje infrastrukturnih projektov v
osrednjem omrežju EU, sprostiti promet, kjer so najpogostejše zgostitve in s tem največ
emisij ter spodbuditi instrumente za varčevanje z energijo (Evropska komisija, 2010a, str.
16). Vodilna pobuda je industrijska politika za dobo globalizacije za izboljšanje poslovnega
okolja, zlasti za MSP in podpora razvoju močne in vzdržne industrijske osnove, s katero bo
mogoče konkurirati na svetovnih trgih. Zaradi izzivov globalizacije je treba postopke in
proizvode prilagoditi zahtevam nizkoogljičnega gospodarstva, kar pomeni, da je treba
sektorje prilagoditi in preoblikovati v bolj podjetne in konkurenčne panoge. Globalizacija in
zeleno gospodarstvo prinašata nove poslovne priložnosti in ustvarjata najboljše pogoje za
razvoj konkurenčne industrijske politike. Za inovativna mala in srednja podjetja je treba
izboljšati poslovno okolje s pomočjo javnega naročanja, da bi se spodbudile inovacije. Z
zmanjševanjem administrativnih ovir (AO) bi se izboljšala kakovost gospodarskih družb.
Tesno sodelovanje med zainteresiranimi stranmi v različnih sektorjih pa pripomore k
izkoreninjanju napak in drugih ovir (Evropska komisija, 2010a, str. 17). Na nacionalni ravni
bi države članice morale sprejeti naslednje ukrepe (Evropska komisija 2010):
‒ postopoma bi bilo treba ukiniti okolju škodljive subvencije;
‒ začeti uporabljati tržne instrumente, kot so davčne spodbude in javna naročila, za
prilagoditev proizvodnih in potrošniških metod;
‒ Razviti pametne in povezane prometne in energetske infrastrukture s pomočjo IKT;
‒ usklajeno izvajati infrastrukturne projekte v okviru osrednjega omrežja EU, saj
pomembno prispevajo k povečanju učinkovitosti celotnega prometnega sistema EU;
‒ povečati osredotočenost na promet, kjer nastajajo večji zastoji in emisije;
‒ povečati uporabo predpisov in standardov k učinkovitosti stavb ter tržnih
instrumentov (davčne subvencije, javna naročila), da bi se zmanjšala uporaba
energije in virov, kot tudi uporabo strukturnih skladov za naložbe v energetsko
učinkovitost in učinkovitejše recikliranje
‒ Spodbuditi instrumente za varčevanje z energijo, ki bi povečali učinkovitost v
energetsko intenzivnih sektorjih (uporaba IKT),
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo okvirni program za prehod v zeleno
gospodarstvo. Za prehod v zeleno gospodarstvo je treba spremeniti modele proizvodnje in
potrošnje v bolj trajnostne oblike, podpreti ekonomske spodbude in razvoj inovacij, ki so
koristne okolju ter izboljšati upravljanje virov in politike ravnanja z zemljišči, vodami in
odpadki. Celotno gospodarstvo, z vključujočimi malimi in srednje velikimi podjetji, je tesno
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povezano z družbo, kar pomeni, da je treba potrošniške vzorce in njihove navade povezati
skozi procese političnega upravljanja, ozaveščanja in spreminjanja obnašanja potrošnikov,
proizvajalcev ter ponudnikov storitev. Na konkurenčnost gospodarstva vpliva tudi odvisnost
od uvoza surovin in energentov, saj naraščanje cen in njihova nestabilnost povzročajo
dodatne pritiske (Ministrstvo za okolje in prostor, 2015).

2.6 AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 2030
Organizacija združenih narodov (OZN) je leta 2015 predlagala 17 ciljev trajnostnega razvoja
za preoblikovanje našega sveta. Države sveta (vključno z Evropsko unijo) so sprejele Agendo
za trajnostni razvoj 2030, ki je uradno začela veljati 1. januarja 2016. Ukrepi se nanašajo na
zmanjševanje vseh oblik revščine, boj proti neenakosti ter proti podnebnim spremembam.
Novi cilji so drugačni od prejšnjih predvsem zato, ker pozivajo k ukrepanju vseh držav k
spodbujanju blaginje z upoštevanjem zaščite planeta. Za dosego trajnostnega razvoja je
treba uskladiti tri ključne elemente, ki so gospodarska rast, socialna vključenost in varstvo
okolja. Izkoreninjenje vseh oblik revščine je nepogrešljiva zahteva za trajnostni razvoj, zato
je pomembno, da se spodbuja trajnostno, vključujočo in pravično gospodarsko rast, ustvarja
večje možnosti za vse, zmanjšuje neenakost, da se dvignejo osnovni življenjski standardi,
spodbuja pravičen družbeni razvoj ter celostno in trajnostno upravljanje naravnih virov in
ekosistemov. Za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja bo pripomogel akcijski program Adis
Abebe, ki je zagotovil konkretne politike in ukrepe za podporo izvajanju nove agende (UNIS,
2018). Cilji trajnostnega razvoja (SDG) bodo služili kot kompas za uskladitev načrtov držav z
globalnimi načrti. K uresničevanju ciljev bodo prispevali vsi deležniki, vlada, civilna družba,
zasebni sektor in drugi. Partnerstva z več zainteresiranimi stranmi so pomemben člen
strategij, ki so usmerjene v mobilizacijo. Cilji trajnostnega razvoja se bodo spremljali na
svetovni ravni (UNIS, 2018). Za dosego ciljev bodo potrebne visoke naložbe tako iz domačih
in mednarodnih virov kot tudi iz javnega in zasebnega sektorja. Podnebne spremembe
imajo velik vpliv na javno zdravje, učinkovitost hrane in vode, na migracije, mir ter varnost.
Naložbe v trajnostni razvoj bodo tako pomagale pri obvladovanju podnebnih sprememb.
Cilji trajnostnega razvoja se razlikujejo od razvojnih ciljev tisočletja, saj je 17 ciljev
trajnostnega razvoja podkrepljenih s 169 podcilji. Glavni cilji so cilj brez revščine, brez
lakote, dobro zdravje in počutje, kakovostno izobraževanje, enakost spolov, čiste vode in
sanitarne vode, ugodna in čista energija, dostojno delo in gospodarska rast, cilji na področju
industrije, inovacije ter infrastrukture, zmanjševanje neenakosti, trajnostna mesta in
skupnosti, odgovorna poraba in proizvodnja, podnebni ukrepi, življenje pod vodo, življenje
na kopnem, mir pravičnost in močne institucije ter partnerstvo za cilje. SDG-ji obravnavajo
temeljne vzroke revščine in univerzalno potrebo po razvoju. Cilji zajemajo več temeljev za
reševanje neenakosti, gospodarske rasti, za povečevanje dostojnih delovnih mest,
izboljšanje infrastrukture, ekosistemov, proizvodnje in pravičnosti. Novi cilji niso usmerjeni
le na države v razvoju, temveč se opirajo na vse države (UNIS, 2018).
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3 URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE EVROPA 2020 V SLOVENIJI
Slovenija se je z vstopom v EU leta 2004 zavezala, da bo s številnimi ukrepi in reformami
poskušala doseči cilje strategije. Leta 2005 je sprejela Strategijo razvoja Slovenije (SRS), da
bi vpeljala cilje Lizbonske strategije v svoje nacionalno okolje. Sprejela je reforme na
področju zaposlovanja in tehnološkega napredka ter sprejela ukrepe, ki povečujejo
konkurenčnost gospodarstva in gospodarske rasti (Aristovnik & Pungartnik, 2010, str. A
157). Cilji Slovenije se v sklopu strategije Evropa 2020 nanašajo na zaposlovanje, raziskave
in inovacije, na podnebne spremembe in energijo, izobraževanje ter na boj proti revščini.
Zastavljene cilje se da izmeriti, kar nam daje transparentnost pri pregledu uspešnosti
doseganja ciljev. Cilji so jasno določeni in dajejo usmeritve, na podlagi katerih se lahko
izvajajo ukrepi. Za vsak cilj je določen kazalnik, na podlagi katerega je razvidna
produktivnost.

3.1 NALOŽBE V RAZISKAVE IN RAZVOJ V SLOVENIJI
Eno izmed ključnih področij Strategije Evropa 2020 so naložbe v raziskave in razvoj. Glavni
kazalnik je delež BDP, ki ga država nameni za raziskave in razvoj. Podjetja morajo biti v hitro
spreminjajočem se mednarodnem okolju sposobna odzivati se na različne potrebe trga. Za
nadaljnjo gospodarsko rast so naložbe v raziskave in razvoj temeljnega pomena, saj
spodbujajo inovacije, ustvarjajo nova in kakovostna delovna mesta in pripomorejo k večji
stopnji učinkovitosti. Številne študije so pokazale pozitivno korelacijo med izdatki za
raziskave in razvoj ter stopnjo rasti BDP-ja. Mladenovič in drugi so leta 2016 z regresijskim
modelom dokazali, da izdatki v višini 1 % BDP-ja za R&R povečajo realno stopnjo rasti BDPja ob nespremenjenih drugih pogojih za 2,2 %. Cilj Slovenije je na podlagi strategije, doseči
3 % BDP-ja, ki bo namenjen za R&R. Tehnološke spremembe omogočajo ustvarjanje novih
delovnih mest, predvsem pri storitvah v javnem in zasebnem sektorju, z nizko ali visoko
dodano vrednostjo (Eurostat, 201b).
Dodano vrednost v javnih storitvenih dejavnostih določata monopol in učinkovitost
administrativne implementacije teh storitev, kar pomeni, da notarji zaradi monopola in
prisile administracije, ker je treba uporabljati njihove storitve, s tem zaslužijo največ in je
njihov prispevek k BDP-ju po definiciji največji. Ko pogledamo podatke o izdatkih v raziskave
in razvoj, opazimo, da je Slovenija od leta 2005 do 2013 dosegla napredek in izdatke z 1,41
% v letu 2005 povečala na 2,58 v letu 2013. V tem obdobju so izdatki naraščali, sicer po zelo
nizki stopnji rasti, vendar smo bili od leta 2010 nad povprečjem EU-28. Od leta 2014 do
danes pa izdatki za raziskave in razvoj padajo, v letu 2016 so znašali 2 %, kar je 0,3 % pod
povprečjem EU-28 in pod evropskim ciljem, ki znaša 3 % BDP (Eurostat, 2018b).
Za napovedovanje oziroma preverbo, ali bo Slovenija do leta 2020 cilj strategije izpolnila,
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lahko uporabimo regresijsko analizo po metodi najmanjših kvadratov, kar izračunamo z
enačbo linernega trenda (Korenjak-Černe, 2019):
T=α+β۰x
Po metodi najmanjših kvadratov dobimo za parametra linearnega trenda obrazca:
∝=

∑𝑁
𝑡=1 𝑌𝑡
=𝑌
𝑁
in

β=

∑𝑁
𝑡=1 𝑌𝑡 ∙ 𝑋𝑡
𝑁

∑𝑡=1 𝑋𝑡2

Parameter α je konstanta linearnega trenda in predstavlja povprečno vrednost pojava na
časovno enoto v proučevanem obdobju. Prikazuje aritmetično povprečje podatkov o pojavu
Y na časovno enoto v obravnavanem obdobju za intervalno časovno vrsto oziroma
aritmetično povprečno stanje pojava Y v obravnavanem razdobju za trenutno časovno vrsto.
Parameter α tudi pove vrednost trenda v časovni enoti, v kateri je vrednost spremenljivke x
enaka 0, torej vrednost trenda v sredini časovne vrste.
Parameter β je smerni koeficient linearnega trenda in predstavlja spremembo trenda
proučevanega pojava na časovno enoto.
Metoda regresijske analize je statistična časovna vrsta, ki temelji na zgodovinskih oziroma
preteklih podatkih z namenom napovedovanja stanja v prihodnosti. Z regresijskimi
metodami se poskuša razviti matematično razmerje med doseganjem želenih ciljev in med
dejavniki, ki vplivajo na obnašanje pojava v prihodnosti. Problematika metode pa je, da
lahko s 95 odstotno gotovostjo trdimo, da bodo previdene napovedi točne, v primeru, da
vse ostalo ostane nespremenjeno (ceteris paribus).
Na sliki 2 je prikazano gibanje odstotka BDP namenjenega za raziskave in razvoj od leta 2010
do leta 2017, kjer x spremenljivka s številom 1 prikazuje leto 2010, 2 2011, 3 2012, 4 2013,
5 2014, 6 2015, 7 2016 in število 8 za leto 2017. Na y-osi je prikazan odstotek BDP, ki je
namenjen za raziskave in razvoj v Sloveniji. Kot lahko opazimo s slike, delež od leta 2013
pada in leta 2017 je znašal 1,86 %. Z uporabo regresijske analize lahko s 95 % gotovostjo
potrdimo, da Slovenija v letu 2020 ne bo dosegla cilja EU 3 % BDP za raziskave in razvoj, saj
bo pričakovani delež BDP namenjen za R&R znašal 1,89 %, ceteris paribus.
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Slika 2: Gibanje % BDP za R&R v Sloveniji od leta 2010 do leta 2017 ter napovedani % BDP-ja
namenjen za R&R do leta 2020

Vir: lasten (podatki za izračun linearnega trenda so pridobljeni iz Eurostata 2019)

Evropska unija z različnimi programi, kot sta Obzorje 2020 in Naložbeni načrt za Evropo,
poskuša ustvariti inovacijam prijazno okolje in prostor, kjer bo mogoče inovativne ideje
pretvoriti v produkte in storitve. Slovenija za raziskave in razvoj dobiva sredstva od Evropske
unije, v ta namen pa je uvedla tudi nekatere davčne olajšave. Davčni zavezanec lahko
uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki ga nameni v raziskave in razvoj.
Kljub napredku, ki ga je Slovenija dosegla v obdobju med leti 2005 in 2013, bodo na tem
področju potrebni dodatni ukrepi. Financiranje projektov iz skladov EU ne zadošča, zato bi
bilo treba zagotoviti primerno usposobljeno delovno silo, ki ima tehnološko znanje in
veščine. To bi bilo možno doseči skozi cilje strategije na področju izobraževanja, saj so
zastavljeni cilji močno povezani med seboj. Podatki kažejo, da na povečanje produktivnosti
in konkurenčnosti vpliva obseg javnih in zasebnih naložb v raziskave in razvoj. Največ javnih
naložb (85 %) prihaja iz nacionalnih sredstev. Med državami so velike razlike, nujno pa je,
da se v državah članicah z najnižjo porabo, izdatki povečajo. V dr. J. P. Damijanovem prikazu
(slika 3) povečanja izdatkov za R&R na evropsko raven opazimo, da bi v primeru
zasledovanja evropskega cilja prišlo do izboljšanja kvalitete slovenskih univerz in inštitutov
ter raziskovalnih organizacij. Na spodnji sliki nam oranžna krivulja prikazuje stabilizacijo, kjer
izdatki ostajajo na ravni 0,55 % BDP in to je za 0,15 % manj kot povprečje EU. Z rdečo
varianto je prikazano povečanje izdatkov na evropsko raven, ki je označena z modro krivuljo,
in sicer na 0,7 % BDP. Zelena krivulja pa nam prikazuje dvig izdatkov za R&R na 1 % BDP.
Evropsko raven dosegajo Danska, Nemčija, Islandija, Finska, Švedska in Norveška, Avstrija
pa se hitro približuje.
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Slika 3: Skupni javni izdatki za R&R (% BDP)

Vir: Damijan (2018)

V primeru povečanja javnih izdatkov za R&R za 1 % BDP bi se količine sredstev za univerze
in raziskovalne organizacije znatno povečale. Zasledovanje dinamike Avstrije za 1 % BDP bi
se javni izdatki za R&R povečali za dvainpolkrat, in sicer na 498 mio evrov do leta 2022.
Da bi dosegli minimalni cilj oz. povprečje EU, bi se moral letni javni izdatek za R&R do leta
2022 povečati za 150 mio evrov, kar pomeni, da bi se sredstva morala podvojiti. Slovenija
letno nameni zgolj 42 evrov na prebivalca, kar je štirikrat manj kot evropsko povprečje (135
evrov/prebivalca) in sedemkrat manj kot Avstrija (295 evrov/prebivalca). Posledica je
zastarela oprema in zastarelost laboratorijev naših znanstvenikov, manj denarja za nove,
boljše univerzitetne programe, za sodelovanje med gospodarstvom in inštituti, manj je
novih zaposlitev, več študentov na profesorja in manj kakovosten študij. Za evropsko
primerljivost študija bi bilo treba nameniti več sredstev, saj je za vrhunske diplomante,
znanost ter dinamiko inovacij in patentov, ki bi zagotovili tehnološki in razvojni preboj
našega gospodarstva, potrebnih veliko več resursov. Za povečanje javnih izdatkov za R&R bi
morali pripraviti program in sprejeti pravno podlago.
Na sliki 4 so prikazane tri variante slovenske dinamike izdatkov za R&R in pomenijo letno
povečevanje sredstev v razponu med 80 mio evrov do leta 2022, če bi držali sedanje stanje
finančne podhranjenosti v R&R, in 300 mio evrov, če bi ambiciozno zasledovali cilju Evropa
2020 in nordijskim državam (Damijan, 2018).
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Slika 4: Skupni javni izdatki za R&R (mio €)

Vir: Damijan (2018)

Po Damijanu (2018) bi povečanje izdatkov za R&R lahko naredili npr.:
‒ s spremembo kriterijev glede financiranja študijskih programov (sredstva glede na
število študentov na VŠ učitelja, kar se zelo razlikuje med fakultetami);
‒ s financiranjem novih VŠ programov, s povečanjem financiranja obstoječih ali
uvedba novih programskih skupin;
‒ s povečanjem sredstev za mlade raziskovalce, z novim programom mladih
raziskovalcev za gospodarstvo;
‒ z novimi instrumenti za spodbujanje sodelovanja med VŠ in JRO ter gospodarstvom;
‒ s financiranjem komercializacije inovacij in patentov (od zagonskih podjetij do MSP).

3.2 SOCIALNA VKLJUČENOST Z ZMANJŠEVANJEM REVŠČINE
Cilj Evropske unije je povečati stopnjo socialne blaginje in zmanjšati število ljudi, ki živijo
pod pragom revščine. Sem spadajo posamezniki, ki so izpostavljeni tveganju revščine, ki se
soočajo s hudo materialno prikrajšanostjo ali pa živijo v gospodinjstvu z zelo nizko
intenzivnostjo dela. Evropski svet je v listini Strategije 2020 potrdil tri krovne cilje EU, na
katerih morajo države članice postaviti nacionalne cilje (Evropska komisija, 2010a):
‒ Povečanje stopnje zaposlenosti 20- do 64-letnih žensk in moških na skupaj 75 %.
‒ Zmanjšanje stopnje osipa na 10 % in povečanje deleža prebivalstva med 30. in 34.
letom, ki je končalo terciarno ali enakovredno izobraževanje na vsaj 40 %.
‒ 25-odstotno zmanjšanje števila evropskih državljanov, ki živijo pod nacionalno mejo
revščine, s čimer bi iz revščine rešili več kot 20 milijonov ljudi.
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3.2.1 Stopnja zaposlenosti
Stopnja zaposlenosti je eden izmed ključnih kazalnikov, ki nam prikazuje uspešnost
gospodarstva. Pove nam, kakšno je stanje na trgu dela, saj zaposlenost prispeva k večji
potrošnji posameznika, zmanjšuje revščino in socialno izključenost ter izboljšuje kakovost
življenja. Na trgu dela se vsa gospodarstva soočajo s številnimi izzivi, kot je npr. staranje
prebivalstva, ki spreminja demografsko strukturo. V Evropi je značilen socialni model in
visok življenjski standard, zato je visoka stopnja zaposlenosti nujni predpogoj, da bi lahko
vzdrževali obstoječ socialni pokojninski sistem. Pravica do socialne varnosti je v Republiki
Sloveniji zagotovljena z Ustavo. Do leta 2000 smo v Sloveniji poznali le tako imenovani
dokladni sistem4. Od pokojninske reforme v letu 2000 obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zagotavlja pravice do pokojnine, pravice na podlagi invalidnosti in nekatere
dodatne pravice. Leta 2013 je začel veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki je začel postopno zniževati pravice iz javnega sistema in zaostrovati pogoje
za upokojitev. Za vse kategorije zavarovancev obstaja enoten sistem, kar pomeni, da ne gre
za prostovoljno odločitev posameznika, temveč je obveznost vključitve v javni sistem (Bela
knjiga, 2016).
Slovenija je z novo reformo leta 2013 naredila korak k finančni vzdržnosti pokojninske
blagajne, saj je imela najnižje starostne pogoje za pridobitev pokojninskih pravic, neugodne
razmere pa so počasi, a vztrajno nižale višine novih pokojnin glede na plače. S podaljšanjem
obdobja za izračun pokojninske osnove se je usmerila v bolj poštene delitve pokojninske
pogače. Vsi vplačani prispevki, ki jih je posameznik prispeval skozi aktivno delovno dobo, bi
morali biti določeni sorazmerno, saj bi na posameznike delovali stimulativno, ker bi želeli
podaljšati svoje aktivno delovno obdobje. Za tak sistem bi bila potrebna nova delovna
mesta, kar zagotavlja močno in fleksibilno gospodarstvo. Prosta delovna mesta za mlade in
starejšo populacijo pa so v Sloveniji šibka točka. Tako pa ni le v Sloveniji, temveč tudi drugod
po Evropi, zato Strategija 2020 določa, da se mora stopnja zaposlenosti prebivalstva v
starosti 20 do 64 let povečati na vsaj 75 %. V sklopu tega kazalnika je predvideno, da se bo
povečala tudi stopnja tako žensk in starejših delavcev kot tudi vključitve migrantov v
delovno silo. S priseljevanjem migrantov bi lahko izboljšali demografsko strukturo, saj bi
uravnotežili razmerje med delavci in upokojenci, s čimer bi bil sistem socialnega skrbstva
bolj uspešen (Cramme, 2009).
Do leta 2017 je bila stopnja zaposlenosti v Sloveniji nižja kot v EU, saj je imela finančna kriza
negativne posledice tako na slovensko gospodarstvo kot tudi na celotno EU. Slovenija je
potrebovala pet let, da je trend padanja zaposlenosti obrnila navzgor. V letu 2017 so v
Sloveniji izmerili stopnjo zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do 64 let 70,7 %. Stopnja ji

4

Dokladni sistem temelji na načelu medgeneracijske solidarnosti oz. »pay as you go« (PAYG)
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je narastla glede na prejšnja leta, vendar je še vedno pod ciljem strategije, ki znaša 75 %.
Med moškimi je leta 2017 dosegla 78 odstotkov, kar je 1,1 odstotne točke več kot leta 2016
in toliko kot leta 2008 oz. pred začetkom krize. Med ženskami je stopnja zaposlenosti
dosegla 66,5 odstotka, kar je 1,2 odstotne točke več kot v predhodnem letu (Eurostat,
2019).
Tabela 1: Stopnja zaposlenosti za starostno skupino 20 do 64 let (izraženo v %)

EU - 28
Slovenija

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cilj

68,6
70,3

68,6
68,4

68,4
68,3

68,4
67,2

69,2
67,7

70,1
69,1

71,1
70,1

72,2
70,7

75
75

Vir: Eurostat (2018b)

Kot je prikazano v tabeli 1 je bila do leta 2017 stopnja zaposlenosti v Sloveniji nižja kot v EU,
saj je imela finančna kriza negativne posledice tako na slovensko gospodarstvo kot tudi na
celotno EU. Slovenija je potrebovala pet let, da je trend padanja zaposlenosti obrnila
navzgor. V letu 2017 so v Sloveniji izmerili stopnjo zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do
64 let 70,7 %. Stopnja ji je narastla glede na prejšnja leta, vendar je še vedno pod ciljem
strategije, ki znaša 75 %. Med moškimi je leta 2017 dosegla 78 odstotkov, kar je 1,1 odstotne
točke več kot leta 2016 in toliko kot leta 2008 oz. pred začetkom krize. Med ženskami je
stopnja zaposlenosti dosegla 66,5 odstotka, kar je 1,2 odstotne točke več kot v predhodnem
letu (Eurostat, 2019). Na sliki 5 je s pomočjo linearnega trenda prikazano, da bo Slovenija
do leta 2020 dosegla 71,9 % stopnjo zaposlenosti. Z izračunom pa je tudi prikazano, da bo
Slovenija cilj dosegla šele v letu 2028, kar pomeni merjeno s časovno distanco osemletno
zamudo.
Slika 5: Predvidena stopnja zaposlenosti v Sloveniji do leta 2028
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3.2.2 Stopnja ljudi s terciarno izobrazbo
Politike EU so usmerjene v usposabljanje in k vseživljenjskemu učenju posameznikov, da bi
lahko ustregli potrebam na trgu dela. Izobrazba in usposabljanje sta dve glavni gonili rasti,
ki pripomoreta k ustreznemu kadru na trgu dela in s tem povečata produktivnost in
konkurenčnost gospodarstva. Izobrazba je neposredno povezana s kazalnikoma
zaposlovanja in boja proti revščini, saj se z izobrazbo povečajo možnosti za zaposlitev in
posledično se tveganje za revščino zmanjša. Posamezniki z nizko stopnjo izobrazbe porabijo
več časa za iskanje zaposlitve, kar pa vodi v soočanje z revščino, medtem ko dodatna
usposabljanja in izobraževanja pripomorejo k boljšemu socialnemu statusu, pa tudi k
boljšemu življenjskemu standardu prebivalcev.
Cilj izobraževanja je neposredno povezan s ciljem za raziskave in razvoj, saj je visoko
usposobljen kader ključnega pomena za razvoj inovacij. Strategija Evropa 2020 je na
področju izobraževanja določila dva cilja, in sicer, da je treba zmanjšati delež oseb, starih 18
do 24 let, ki prezgodaj opustijo izobraževanje, kar pomeni, da imajo največ sekundarno
stopnjo izobrazbe, na manj kot 10 odstotkov. Po empiričnih rezultatih DEA analize
(Aristovnik, 2012) je imela Slovenija relativno nizko tehnično učinkovitost na
srednješolskem izobraževanju, saj smo bili uvrščeni v tretjo četrtino od 31 držav OECD/EU,
medtem ko so bili izdatki za srednješolsko izobraževanje relativno visoki.
Z drugim ciljem EU želi povečati delež prebivalstva v starosti 30 do 40 let in je končalo
terciarno izobraževanje na vsaj 40 odstotkov. EU je že skoraj dosegla cilj strategije. Delež se
nenehno povečuje, saj je s 23,6 % v letu 2002 narastel na 39,9 % leta 2017. Ta vzorec rasti
je predvsem pomemben za ženske, saj je narastel s 24,5 % iz leta 2002 na 44,9 leta v letu
2017. Pri moških je ta vzorec rasti manj izrazit, saj je delež narastel z 22,6 % leta 2002 na
34,9 % v letu 2017, kar pomeni, da je stopnja moških še zmeraj pod želenim ciljem (Eurostat,
2018a). Kot je razvidno iz tabele 2, je Slovenija cilj presegla že leta 2013, delež pa se še
povečuje. V letu 2017 je imelo terciarno izobrazbo 46,4 % oseb starih 30 do 34 let.
Tabela 2: Stopnja oseb starih 30 do 34 let s terciarno izobrazbo (%)

EU
Slovenija

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cilj

33,8
34,8

34,8
37,9

36
39,2

37,1
40,1

37,9
41

38,7
43,4

39,1
44,2

39,9
46,4

40
40

Vir: Eurostat (2018a)

Drugi cilj strategije na področju izobraževanja je, da Evropa do leta 2020 zmanjša stopnjo
zgodnjega opuščanja šolanja pod 10 %. Ta delež se zmanjšuje, saj se je delež mladih, starih
18 do 24 let s 15,3 % leta 2006 zmanjšal na 10,6 % leta 2017. V EU znaša delež mladih žensk,
ki prehitro opustijo šolanje, 8,9 %, stopnja moških pa je pod želenim ciljem (12,1 %). V
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primerjavi z letom 2006 se je delež zgodnje opustitve izobraževanja in usposabljanja leta
2017 zmanjšal v vseh državah članicah. Kot je razvidno v tabeli 3, je Slovenija skoraj celotno
merjeno obdobje imela manj kot 5 % ljudi, ki so opustili izobraževanje v starostni skupini 18
do 24 let.
Tabela 3: Stopnja zgodnje opustitve izobraževanja in usposabljanja starih 18 do 24 let (%)

EU
Slovenija

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cilj

13,9
5

13,4
4,2

12,7
4,4

11,9
3,9

11,2
4,4

11
5

10,7
4,9

10,6
4,3

10
5

Vir: Eurostat (2018a)

3.2.3 Stopnja socialne vključenosti in zmanjševanje revščine
Strategija Evropa 2020 spodbuja socialno vključenost, zlasti z zmanjševanjem revščine, s
ciljem, da se izogne tveganju revščine in marginalizacije5 za vsaj 20 milijonov ljudi. Prag
tveganja revščine je določen na 60 % mediane razpoložljivega dohodka v državi članici, in
sicer po socialnih transferjih. V tabeli 4 kazalnik prikazuje število oseb, ki so izpostavljene
tveganju revščine, so resno materialno prikrajšane ali živijo v gospodinjstvih z zelo nizko
delovno intenzivnostjo. Resno materialno ogrožene osebe imajo življenjske razmere, ki jih
močno omejujejo pomanjkanje sredstev in ne morejo plačati najemnine, položnic,
vzdrževati ustreznega ogrevanja, soočiti se z nepričakovanimi stroški, jedo meso ali ribe vsak
drugi dan, ne morejo na dopust, kupiti avta, pralnega stroja, barvne TV in/ali telefona
(Eurostat, 2018).
Tabela 4: Število ljudi ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti (izraženo v tisočicah)

EU
Slovenija

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% 2016

117.907
366

120.858
386

123.774
392

122.849
410

122.026
410

119.049
385

118.036
371

23,5
18,4

Vir: Eurostat (2018c)

Cilj strategije v Sloveniji je, da se bo število prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine,
zmanjšalo s 366 tisoč na 320 tisoč v letu 2020. Od leta 2005 oziroma od finančne krize je v
Sloveniji število ogroženih konstantno naraščalo vse do leta 2014. Posledica povečanja
števila prebivalstva, izpostavljenega revščini, je bila povečano število brezposelnih oseb in
počasno okrevanje gospodarstva. Leta 2016 je stopnja sicer padla, vendar bistvenih
sprememb tako v Sloveniji kot tudi v EU ni moč opaziti. EU je vzpostavila Evropsko platformo
za boj proti revščini in socialni izključenosti, v sklopu katere naj bi se izboljšalo usklajevanje
politik med državami članicami, sodelovanje s civilno družbo, spremljanje dobrih in
5

Marginalizacija – socialna izključenost
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učinkovitih praks, izrabo finančnih sredstev itd. Iz Evropskega socialnega sklada je na
razpolago 20 % sredstev, ki so namenjena za spodbujanje ukrepov za zmanjševanje revščine.
Z uporabo regresijske analize linearnega trenda lahko s 95-odstotno gotovostjo trdimo, da
bo v Sloveniji do leta 2020 število oseb za tveganje revščine padalo in doseglo 342.000,
ceteris paribus. Iz slike 6 lahko razberemo, da stopnja prebivalcev, ki živi pod pragom
revščine, pada, vendar bo cilj, ki želi število oseb zmanjšati s 366 tisoč na 320 tisoč, dosežen
leta 2024. Revščina in socialna izključenost predstavljata problem tako Sloveniji kot tudi
drugim evropskim državam. Po našem mnenju bi se bilo treba soočiti z novimi socialnimi
ter demografskimi trendi, ki potrebujejo tudi ustrezno socialno politiko (npr. migrantstvo in
staranje prebivalstva). Iskanje pravega razmerja med socialnimi in delovnimi spodbudami
je tudi tu učinkovit model za Slovenijo.
Slika 6: Število socialno ogroženih oseb v Sloveniji (izraženo v tisočicah)

Vir: lasten

3.3 GOSPODARNOST Z VIRI
v današnjem času so temeljni globalni problem podnebne spremembe. Površina morja se
dviguje, ozračje se segreva, kakovost zraka pada in stopnja naravnih nesreč se povečuje
zaradi negativnega vpliva strupenih emisij v okolje in nepravilno odvrženih odpadkov. Vse
več pozornosti moramo posvetiti skrbi na okolje, ki je postalo eno izmed prioritetnih
področij vseh držav. Za povečano skrb za okolje dokazujejo različni sporazumi držav po vsem
svetu. Združeni narodi so leta 2014 pripravili Okvirno konvencijo o spremembi podnebja,
katere najpomembnejši cilj je zmanjšati koncentracijo toplogrednih plinov v ozračje. Leta
1997 je bil sprejet Kjotski protokol, ki je bil spisan na osnovi konvencije in zahteva, da
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podpisniki zmanjšajo cilje glede stopnje izpustov. Leta 2015 je bil v Parizu sprejet nov
sporazum, ki si prizadeva za trajnostni razvoj, ki ga je možno doseči z mednarodnim
sodelovanjem na področju podnebja, okolja in razvoja zelene tehnologije. Ključni cilji tega
sporazuma so, da se zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov in omeji dvig povprečne globalne
temperature, ki ne sme narasti nad 2 stopinji Celzija (Evropska komisija, 2017a). Številne
raziskave so pokazale pozitivno korelacijo med gospodarsko rastjo in porabo energije.
Huang in drugi so leta 2008 raziskovali te povezave in razdelili države v tri skupine glede na
raven dohodkov. V skupini z najnižjimi dohodki niso našli povezanosti med gospodarsko
rastjo in porabo energije, medtem ko so v srednji skupini našli pozitivno korelacijo. V skupini
z najvišjimi dohodki so podatki pokazali, da gospodarska rast vodi v manjšo porabo energije,
vendar je bila v teh državah višja učinkovitost pri porabi energije, imeli so boljše pogoje na
področju varstva okolja in manj izpustov ogljikovega dioksida. Prav iz tega razloga si številne
države prizadevajo, da bi imele trajnostno gospodarsko rast, saj to pomeni porabo energije
iz obnovljivih virov in razvito tehnologijo, ki vpliva na večjo učinkovitost na področju
energetike. Strategija Evropa 2020 je določila tri cilje na področju podnebnih sprememb in
energije, imenovani tudi cilji 20-20-20 (Evropska komisija, 2010a):
‒ Emisije toplogrednih plinov – zmanjšanje za 20 % do leta 2020 v primerjavi z
direktivo iz leta 1990.
‒ Povečanje deleža obnovljive bruto porabe končne energije na 20 % do leta 2020.
‒ Energetska učinkovitost – zmanjšanje primarne energije za 20 % do leta 2020.
Slovenski gospodarski sistem še vedno spodbuja neučinkovito rabo virov, saj za nekatere
vire določa cene, ki so nižje od dejanskih stroškov. Doseči bi bilo treba 4- do 10-kratno
povečanje učinkovite rabe virov, precejšnje izboljšave pa so nujne do leta 2020. Izboljšanje
učinkovite rabe virov ni le dobro z vidika konkurenčnosti in dobičkonosnosti, zaposlovanja
in gospodarske rasti, temveč je nujno potrebno zaradi zmanjšanja pritiskov na okolje.
Problem v Sloveniji so tudi regionalne razlike z vidika doseganja trajnostnega razvoja, saj so
razlike med slovenskimi regijami največje na gospodarskem in najmanjše na okolijskem
področju. Tako v Evropski uniji kot tudi v Sloveniji se nadaljujejo neugodni okolijski trendi,
ki so posledica netrajnostne rabe energije in naravnih virov, vendar ima Slovenija še vedno
nadpovprečno ohranjeno okolje (Vintar, 2018).
Eden izmed kazalnikov, ki kaže na uspešnost boja proti podnebnim spremembam, je
kazalnik emisije toplogrednih plinov. V skladu s Strategijo 2020 bi bilo treba zmanjšati
izpuste plinov za 20 % oziroma za 30 % v primeru ugodnih pogojev. Slovenija je med letoma
1990 in 2015 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za devet indeksnih točk, vendar je še
vedno nad določeno ciljno vrednostjo. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO)
letno pripravljajo evidence o emisijah toplogrednih plinov (TGP). Evidence so pripravljene
po metodologiji, ki jih je za podpisnice Okvirne Konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja (UNFCCC) izdal Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC). Slovenija z
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mednarodno vizijo podpira preprečitev nevarnih posledic podnebnih sprememb in poskuša
zadržati rast globalne temperature pod dvema stopinjama Celzija. To vizijo podpira s
prehodom na gospodarstvo, ki bo temeljilo na povečani rabi naravnih virov in energije. Z
inovativnostjo bo zmanjševala izpuste toplogrednih plinov, povečala stopnjo
konkurenčnosti in spodbujala rast ter zaposlenost (Ministrstvo za okolje in prostor, 2014). V
skladu z Odločbo 406/2009/ES se zmanjšanje emisij toplogrednih plinov nanaša na emisije
iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, v prometu, v malih in srednje velikih
podjetjih, v industriji in energetiki, v kmetijstvu ter ravnanju z odpadki. Ključni cilj Slovenije
do leta 2020 je, da se izpusti ne bodo povečali za več kot 4 % v primerjavi z letom 2005
(tabela 5). Emisije se nanašajo na ogljikov dioksid (CO2), ki nastaja v prometu, metan (CH4)
in dušikov oksid (NO2), ki nastajata v kmetijstvu, fluorirane ogljikovodike (HFCs),
perfluorirane ogljikovodike (PFCs) in žveplov heksafluorid (SF), ki nastajajo v industriji
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2014).
Tabela 5: Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP v sektorjih
Letne emisije TGP v
letu 2005 (kt CO2 ekv)
Promet
Široka raba
Kmetijstvo
Ravnanje z odpadki
Industrija
Energetika

4.431
2.585
2.003
692
1.511
365

Indikativni cilji zmanjšanja na leto 2005
v letu 2020
v letu 2030
+ 27 %
- 53 %
+5%
- 44 %
- 42 %
+6%

+ 18 %
- 66 %
+6%
- 57 %
- 32 %
- 16 %

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (2014, str. 3)

V tabeli 6 so predstavljeni cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Vizija
Slovenije je, da bi prešli iz porabe fosilnih goriv na brezogljično rabo energije. S
kakovostnejšim ravnanjem z odpadki, kot je recikliranje, menjavo avtomobilov na električne
in hibridne pogone ter z izboljšano industrijo, naj bi se stopnje emisije do leta 2050
zmanjšale za 90 %. EU je do leta 2013 že dosegla zmanjšanje TGP izpustov. Zaradi novih
politik na energetskem in podnebnem področju je napredovala in dosegla cilj v letu 2014.
Na zmanjšanje emisij pa je vplivalo tudi zmanjšanje gospodarske rasti. Kljub sedanjemu
okrevanju gospodarstva in strukturnih izboljšav lahko pričakujemo nadaljnji napredek na
tem področju in presežemo cilj do leta 2020 (Evropska komisija, 2014).
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Tabela 6: Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 glede na leto 2005
Sektor
Promet
Široka raba
Kmetijstvo
Ravnanje z odpadki
Industrija
Energetika

Vizija 2050
- 90 %
Brezogljična raba energije
- 42 do - 49 %
- 90 %
- 90 %
Brezogljična oskrba z energijo
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (2014, str. 3)

Dolgoročna vizija upošteva tudi učinke tehnoloških rešitev, ki so še v razvoju. Indikativni
sektorski cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki to omogočajo, so:
‒ v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo povečale za več kakor 18 % do
leta 2030 glede na leto 2005 (kar pomeni zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na
leto 2008) s ciljem zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;
‒ v široki rabi zmanjšanje za 66 % do 2030 glede na leto 2005 s ciljem brezogljične
rabe energije v sektorju do leta 2050;
‒ v kmetijstvu je cilj obvladovanje emisij toplogrednih plinov na ravni do največ +6 %
do leta 2030 glede na leto 2005 ob hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s
hrano in zagotavljanju prehranske varnosti;
‒ v industriji zmanjšanje emisij za 32 % do 2030 glede na leto 2005 s ciljem zmanjšanja
do leta 2050 za 90 %;
Drugi kazalnik, ki je pomemben v boju proti podnebnim spremembam, je obnovljiva
energija. Ima velik pomen, saj so njeni učinki do okolja veliko bolj prijazni. Prav iz tega
razloga je eden izmed podnebnih ciljev strategije, povečanje porabe obnovljive energije
(OVE) za 20 % do 2020 (tabela 7). OVE so vsi viri energije iz stalnih naravnih procesov. Ti
procesi so sončna energija oz. sevanje, moč vetra, vodni tokovi, fotosinteza, zemeljski
toplotni tokovi in tokovi morja. So naravnega izvora, zato jih nikoli ne zmanjka, saj se zelo
hitro obnavljajo in so dokaj enakomerno porazdeljeni. OVE je eden izmed najhitreje rastočih
sektorjev, zato spodbuja in ponuja zaposlovanje ter razvoj kmetijske industrije. Prinaša
pozitivne učinke na kakovost okolja, saj v primerjavi s fosilnim gorivom pri porabi OVE
nastajajo manjši izpusti toplogrednih plinov. Imajo pozitiven učinek na gospodarstvo, saj
OVE privlačijo investicije za obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije
(Ministrstvo za infrastrukturo, 2018).
Tabela 7: Delež obnovljive energije v bruto končni porabi (prikazano v %)

EU - 28
Slovenija

2004
8,5
16,1

2010
12,9
20,4

2011
13,2
20,3

2012
14,4
20,8

2013
15,2
22,4

Vir: Eurostat (2018d)

27

2014
16,1
21,5

2015
16,7
21,9

2016
17
21,3

Cilj
20
25

V skladu z Direktivo 2009/28/ES ima Slovenija določen cilj, in sicer, da mora do leta 2020
doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto porabi energije. Najpomembnejši obnovljivi
vir energije v Sloveniji je lesna biomasa, sledijo vodna energija, sončna energija in bioplin.
Poleg navedenih virov energije izkoriščamo še energijo vetra in geotermalne energije
(Ministrstvo za infrastrukturo, 2018). V proizvodnji največji delež virov obnovljive energije
predstavljajo hidroelektrarne. Na drugem mestu so vetrne elektrarne, sledijo pa še
biogoriva, lesna masa in sončne elektrarne. Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni
porabi energije se je v zadnjih letih podvojil. Pozitivni razvoj so spodbudili pravno zavezujoči
cilji za povečanje deleža energije iz obnovljivih virov, ki ga je uvedla Direktiva 2009/28/ES o
spodbujanju uporabe obnovljivih virov z različnimi programi. Eden izmed njih je Obzorje
2020, s katerim EU poskuša doseči napredek pri razvoju in inovacijah ter na področju
energije (Evropska komisija, 2018). V letu 2004 je stopnja OVE v bruto končni porabi v EU
znašala 8,5 %, v letu 2016 pa 17 %. V Sloveniji delež od leta 2004 tudi narašča, saj je s 16,1
% stopnja narastla na 21,3 % v letu 2016.
Na sliki 7 je z linearnim trendom prikazano, kako se bo delež obnovljive energije gibal do
leta 2020. S 95-odstotno verjetnostjo lahko potrdimo, da Slovenija do leta 2020 svojega
nacionalnega cilja ne bo izpolnila. Za dosego cilja bi morala zagotoviti ustrezno podporno
okolje za energetsko sanacijo obstoječih stavb (predvsem JS), nadomestiti kurilno olje z
lesno biomaso oz. drugimi obnovljivimi viri energije, vzpostaviti sisteme daljinskega
upravljanja na OVE, nadomestiti električno energijo s sončno energijo za pripravo sanitarne
tople vode, proizvajati električno energijo iz OVE, povečati delež javnega prevoza (avtobus,
železnice), uvajati biogoriva v kmetijstvo in promet, uvajati električna vozila in ne nazadnje
se usmeriti v razvoj industrijske proizvodnje tehnologij URE in OVE (Ministrstvo za
infrastrukturo, 2019).
Slika 7: Predvideni delež obnovljive energije v bruto končni porabi v Sloveniji do leta 2020

Vir: lasten
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Tretji kazalnik, ki kaže učinkovitost v boju proti podnebnim spremembam, je energetska
učinkovitost in ima izjemen pomen pri zagotavljanju ciljev energetske politike, saj povečuje
konkurenčnost gospodarstva, zeleno rast in izboljšuje zaposlitveni potencial. Učinkovita
raba energije (URE) zmanjšuje uvoz fosilnih goriv in je stroškovno najbolj učinkovit ukrep za
doseganje zmanjšanja emisij TGP. Določeno z Direktivo 2012/27/EU o energetski
učinkovitosti je treba učinkovitost porabe energije do leta 2020 povečati za 20 %. Cilj se
meri kot 20 % prihranek energije v primerjavi s hipotetično projekcijo porabe primarne
energije, se pravi energije, ki še ni bila pretvorjena. Osnova za porabo primarne energije je
bila odvzeta iz leta 2005, njena projekcija pa je bila narejena leta 2007 (European
Environment Agency, 2017). Primarna energija je energija, ki ni bila podvržena nobeni
tehnični pretvorbi. Je vedno nakopičena energija kot npr. premog v premogovniku, lesna
biomasa v gozdovih, potencialna energija vode, kinetična energija vetra itd. Sekundarna
energija je energija po pretvorbi iz primarne energije. To je trgovski premog, nasekana drva,
zemeljski plin, energija električnega toka na pragu elektrarne itd. Pretvarjanje primarne
energije v sekundarno, bolj uporabno obliko energije lahko poteka po hladnem ali toplem
procesu. Pri toplem procesu se med pretvarjanjem pojavi toplota kot vmesna oblika
energije. Postrojenja za hladno pretvarjanje primarne energije v sekundarno proizvajajo
hidroelektrarna, vetrna elektrarna in fotovoltaična elektrarna. Postrojenja za toplo
pretvarjanje primarne energije v sekundarno (FS, 2019): kotlarne – (toplota),
termoelektrarne (električna energija), toplarne (toplota in električna energija), toplotni
pogonski stroji (moč), gorivne celice (električna energija in toplota).
Primarna energija se deli na ne /obnovljivo primarno energijo. Obnovljiva energija je sončna
energija, ki se deli na direktno vpadlo sončno energijo (sprejemniki toplote, sončne celice)
in indirektno vpadlo sončno energijo (biomasa, geodetska potencialna energija vodnih mas,
energija vetra in morja), Obnovljiva energija je še kalorična notranja energija zemlje
(geotermalna voda, vroče zemeljske plasti) in gravitacijska energija 8energija bibavice). Med
neobnovljivo primarno energijo pa spada jedrska energija, notranja-kemično vezana fosilna
energija (črni/rjavi premog, lignit, šota, zemeljski plin, nafta) in kemično vezana energija
odpadkov (nenevarni komunalni odpadki). Do leta 2020 naj bi poraba primarne energije
znašala 1.853 mio ton naftnih ekvivalentov (Mtoe), ob predpostavki, da bo gospodarstvo
kontinuirano naraščalo in da ne bo sprememb v politikah energetske učinkovitosti. Porabo
primarne energije je treba v EU zmanjšati za 20%, kar pomeni na 1.483 Mtoe. V Sloveniji
nacionalno določen cilj ne sme preseči 7,125 Mtoe. Leta 2016 je poraba primarne energije
znašala 6,7 Mtoe, kar pomeni, da je Slovenija zastavljeni cilj že presegla (Eurostat, 2018d).
Pomembno je še omeniti, da zmanjšanje porabe energije ne pomeni vedno večje
energetske učinkovitosti, saj je poraba energije v močni korelaciji z gospodarsko rastjo, kar
pomeni, da se ob padcu gospodarske rasti zniža poraba energije in zato ni posledica
povečane energetske učinkovitosti.
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4 PRIMERJAVA DOSEŽENIH CILJEV STRATEGIJE EVROPA 2020
MED SLOVENIJO IN NORDIJSKIMI DRŽAVAMI
Med Slovenijo in nordijskimi državami so velike razlike v razvitosti gospodarstva. Nordijske
države so dosti bolj produktivne in imajo boljšo predispozicijo za doseganje povprečnih
ciljev EU. Pomembna je kohezijska politika, ki je temeljni mehanizem za spodbujanje
vključevanja držav v EU in izravnavanja možnih škodljivih učinkov notranjega trga na
regionalne razlike. V politiko je namenjena več kot tretjina izdatkov EU, da bi lahko
spodbudila skladen razvoj in zmanjšanje razlik med državami članicami (Dhéret, 2011). Za
merilo uspešnosti gospodarstev obravnavanih držav je v mednarodnem merilu
najpogosteje uporabljen kazalnik BDP. Ob upoštevanju razlik v cenah in življenjskem
standardu se uporablja BDP izražen v standardih kupne moči (SKM). Ta kazalnik pa je tudi
najbolj primeren, saj se države med seboj razlikujejo tudi po velikosti.
Slovenija je bila ob vstopu v EU leta 2004 ena izmed najuspešnejših novih držav članic in
njena gospodarska rast se je še nadaljevala. Gospodarska in finančna kriza sta močno vplivali
na slovensko gospodarstvo in po padcu rasti leta 2009 so bile posledice vidne vse do leta
2013, ko je realna rast BDP-ja znašala -1,0 %. Leta 2014 se je rast zaradi posledice izvoza
povečala na 2,9 %. K nadaljnji stabilni rasti je pripomogla tudi naraščajoča zasebna
potrošnja, nizke cene energije in izboljšane razmere na trgu dela. Od leta 2013 so napovedi
za Slovenijo pozitivne, saj naj bi se rast BDP-ja še povišala, zmanjšali pa se bosta stopnja
brezposelnih in javna zadolženost. Empirična raziskava o vplivu rasti javne zadolženosti na
gospodarsko rast, je pokazala, da ima previsoka zadolženost negativne posledice na rast
(Mencinger idr., 2014). Slovenija se še vedno sooča z makroekonomskim neravnovesjem.
Stabilizirati je treba bančni sektor in prestrukturirati realni sektor, da bi lahko preprečili
upočasnitev ekonomske rasti. Dodatne ovire predstavljajo neučinkovita javna uprava,
birokratske zahteve in administrativne ovire, ki upočasnjujejo napredek poslovnega okolja.
Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) napovedujejo posredne učinke na
izvozno usmerjeno gospodarstvo zaradi brexita6. Učinki bodo počasni in razvidni na daljši
rok, vendar naj bi nastale negativne posledice na našo gospodarsko rast, saj naj bi bilo
manjše povpraševanje po našem blagu in storitvah. Andersen in Babula (2008) menita, da
mednarodna trgovina povečuje rast produktivnosti in učinkovitosti v proizvodnji, saj
mednarodna trgovina povečuje produktivnost zaradi razširjanja tehnologije. Glede na
raziskavo gospodarskih strokovnjakov izvajanje strategije temelji na notranjih kot tudi
zunanjih politikah EU. Zunanji gospodarski odnosi zagotavljajo dober okvir, saj se je zunanja
6

Brexit – prvi del besede je sestavljen iz besede Britanija (Br), drugi del pa pomeni izhod iz Evropske unije
(exit). (Wikipedia, 2018) Na referendumu 23. 6. 2016 je 51,9 % sodelujočih britanskih volivcev odločilo, da
Združeno kraljestvo zapusti EU. Evropski svet se je 10. 4. 2019 dogovoril o podaljšanju, najkasneje do 31. 10.
2019 (FURS,2019)
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trgovina od leta 2011 znatno povečala. Izvoz se je povečal za 71 %, uvoz pa za 74 % (Kedaitis,
Kedaitiene, 2014). Svet EU je leta 2016 izdal priporočila za odpravo makroekonomskih
neravnovesij in za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji, da bi lažje dosegli zastavljene
cilje. Priporočila se nanašajo na povečanje učinkovitosti administrativnega upravljanja,
izboljšanje fiskalne situacije in trga dela, sprejetje zdravstvene in pokojninske reforme ter
na implementaciji izvedenih dodatnih ukrepov za vzdržnost bančnega sistema (Evropska
komisija, 2017a).
V primerjavi s Slovenijo in svetom gre nordijskim državam zelo dobro. So na vrhu več
različnih lestvic, kot je npr. konkurenčnost, družbena blaginja in sreča njihovih prebivalcev.
V izdanem poročilu o svetovni sreči leta 2019, ki 156 držav rangira glede na srečo
prebivalcev držav, je na prvem mestu Finska. Sledijo Danska, Norveška in Islandija, medtem
ko je Slovenija pristala na 44. mestu. Nordijskim državam se je uspelo izogniti južnoevropski
sklerozi in skrajni ameriški družbeni neenakosti. Nordijci so prebrodili dolžniško krizo in
hkrati postavili model, ki bi moral biti zgled politikom povsod po svetu, zlasti za prezadolženi
Zahod, ki bi moral reformirati javni sektor in ga narediti bolj učinkovitega. Na primer na
Švedskem je delež države v bruto domačem proizvodu padel za 18 odstotnih točk in
konkurira deležu Francije in Velike Britanije. Davek od dobička pravnih oseb znaša 22 % in
je veliko nižji kot npr. v ZDA. Švedska, Danska in Finska že veliko let niso države, ki bi
državljane bremenile z visokimi davki in visoko javno porabo, saj jim je uspelo socialno
državo uskladiti s tržnimi mehanizmi. Nordijci so se usmerili tudi k uravnoteženju proračuna
in tako znižali proračunski primanjkljaj. Zasebniki upravljajo javne bolnišnice, na Švedskem
in Danskem imajo v šolstvu razvit sistem vavčerjev, kjer profitno usmerjene zasebne šole za
vpis učencev konkurirajo javnim šolam. V javnem sektorju je zaposlenih 30 % uslužbencev,
kar je enkrat več od povprečja držav OECD, ki znaša 15 odstotkov. Država ne posega v
gospodarstvo in ne poskuša zavarovati niti znanih blagovnih znamk, kot je npr. švedski Saab,
ki je v stečaju, ali Volvo, ki so ga kupili Kitajci. Novi nordijski model pa ni povsem brez napak,
saj imajo še vedno previsoko javno porabo in davke. Številni podjetniki svojo dejavnost selijo
v tujino, zato je London poln mladih in bistrih Švedov. Veliko ljudi, zlasti priseljenih, živi le
od socialne pomoči. Evropska unija ima le 7 % svetovnega prebivalstva, a skupaj polovico
svetovnih socialnih izdatkov. Nordijski model ponuja rešitev za te težave, saj kaže, kako je
možno socialno državo uskladiti s tržnimi mehanizmi (Evropska komisija, 2017a). V tabeli 8
so prikazane države članice Evropske unije, kot tudi Norveška in Islandija, ki sta nordijski
državi, a zaradi številnih razlogov nista v EU. Obe sta članici Evropskega združenja za prosto
trgovino (EFTA). Z EU imata podpisanih več sporazumov in delujeta kot neformalni članici.
Za dobro sodelovanje sta podpisali sporazum EEA7. Na področju ribištva, kmetijstva,
zunanje in varnostne politike ter energije imata podpisane bilateralne in multilateralne

7

EEA – evropski gospodarski prostor (1994)
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sporazume (Breznik, 2016). Obe državi sta v Schengenskem območju8, a nista prevzeli evra
in se včlanili v Ekonomsko in monetarno unijo (EMU).
Tabela 8: BDP na prebivalca po standardih kupne moči kot % povprečja EU

EU - 28
EU območje
Slovenija
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Islandija

2013

2014

2015

2016

100
107
81
128
113
125
184
117

100
107
83
128
111
124
176
119

100
106
83
127
109
124
161
123

100
106
83
124
109
127
148
128

Vir: Eurostat (2018)

Razvitost obravnavanih gospodarstev je predstavljena z BDP-jem na prebivalca po
standardih kupne moči kot odstotek povprečja EU-28, ki znaša 100 %. Iz tabele 8 lahko
razberemo, da slovenski BDP SKM zaostaja 17 % za povprečjem EU. Slovenija je po podatkih
evropskih statistikov leta 2016 ustvarila 19.600 EUR na prebivalca. Norveška je visoko nad
povprečjem, saj je BDP SKM leta 2016 znašal 148 % povprečja EU. Iz tabele lahko tudi
opazimo, da ji je napredek padel, saj je imela leta 2013 184 % BDP. Na drugem mestu je
Islandija, kjer je stopnja leta 2013 s 117 %, narastla na 128 % v letu 2016. Sledi Švedska, ki
ima že nekaj let nadpovprečno stopnjo in je leta 2016 znašala 127 %. Naslednja je Danska s
124 odstotki ter predzadnja Finska, ki ima 109 % in je tudi nad povprečjem EU-28.
Po predstavljenih podatkih je razvidno, da Slovenija dosti zaostaja za nordijskimi državami
in da bo morala sprejeti veliko različnih ukrepov, ki bi ji pomagala pri dvigovanju
gospodarske rasti. Mednarodni denarni sklad (IMF) je za letos ohranil napoved gospodarske
rasti na 3,4 %, za leto 2020 pa napoveduje 2,8 odstotka. UMAR pričakuje 3,4-odstotno
krepitev slovenskega BDP, enako predvideva Banka Slovenije, medtem ko Evropska komisija
napoveduje 3,3-odstotno rast. Glavni izziv predstavlja staranje prebivalstva, saj predstavlja
velik pritisk na javno blagajno. Strukturni izziv pa predstavljajo tudi nizka rast
produktivnosti, pomanjkanje delovne sile, visoke davčne obremenitve, zahteven
regulatorni sistem in številna podjetja, ki so v državni lasti. Rešitev bi lahko bile strukturne
reforme na pokojninskem in zdravstvenem področju. IMF predlaga ureditev plač v javnem
sektorju in davkov, področje dolgotrajne nege, očiščenje bilanc bank in podjetij,
povečevanje fleksibilnosti trga dela ter hitrejšo privatizacijo (International monetary fund,
2019).

8

Schengensko območje – območje, kjer so odpravljene notranje meje držav EU (26 držav)
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4.1 ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA
Z analizo v tem poglavju se osredotočamo na glavni kazalnik bruto domači proizvod (BDP),
s katerim se spremljajo raziskave in razvojni cilji strategije. Prikazani so temeljni dejavniki,
ki spodbujajo inovacije, kot so izdatki za raziskave in razvoj, unija inovacij ter digitalna
tehnologija. Današnje gospodarstvo temelji na znanju, zato mora spodbujati tehnološki
napredek. Aristovnik (2014, str. 7) je z analizo DEA prikazal, da na učinkovitost držav EU
vpliva višina izdatkov za R&R, saj so bolj razvite regije imele višje izdatke za R&R.
Slika 8: Izdatki za raziskave in razvoj (% BDP)

Vir: Eurostat (2019)

Kot lahko razberemo iz slike 8, se je intenzivnost v raziskave in razvoj v večini držav članic
povečala v obdobju med leti 2008 in 2015. To je bila posledica upočasnitve rasti BDP-ja,
skupaj z naraščanjem nominalne porabe držav v raziskave in razvoj. Rast izdatkov za R&R v
tem obdobju je bila najbolj izrazita v srednje- in vzhodnoevropskih gospodarstvih. Po
obdobju neprekinjene rasti je bruto domači proizvod stagniral med leti 2013 in 2015 z 2,03
%. Leta 2016 so države članice Evropske unije skupaj porabile več kot 300 milijard EUR za
raziskave in razvoj. Najvišji izdatki so v severni in zahodni Evropi. V primerjavi z večjimi
gospodarstvi na svetu je intenzivnost v raziskave in razvoj precej nižja. Japonska jih je leta
2016 namenila 3,56 %, ZDA 3 % in Južna Koreja 4,29 % (Evropska komisija, 2017a).
Intenzivnost v R&R je v EU nižja kot v ZDA ali na Japonskem, zaradi pomanjkanja inovatorjev
v sektorjih, v katerih se zahtevajo naložbe v raziskave in razvoj. Pomanjkanje izdatkov je
predvsem na področju biotehnologije in v internet. Eden od razlogov pa bi bil lahko tudi
pomanjkanje integriranega trga za digitalne storitve, ki evropskim podjetnikom
onemogočajo napredek (Dall'olio, in drugi, 2012).
Cilj Strategije Evropa 2020 je nameniti raziskavam in razvoju 3 % BDP-ja. Kot lahko
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razberemo iz tabele 9, je bila najvišja vrednost v Evropi leta 2017 izmerjena na Švedskem s
3,33 %, na Danskem 3,06 %, na Finskem pa je vrednost padla s 3,34 % leta 2006 na 2,76 %
v letu 2017. Islandija in Norveška sta leta 2017 namenili 2,13 %, Slovenija pa le 1,86 % BDPja.
Tabela 9: Pričakovani delež BDP namenjen za R&R do leta 2020
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Danska

2,92

2,94

2,98

2,97

2,91

3,06

3,1

3,05

3,10

3,12

3,14

Slovenija

2,06

2,42

2,57

2,58

2,37

2,2

2,01

1,86

2,00

1,95

1,89

Finska

3,73

3,64

3,42

3,29

3,17

2,89

2,74

2,76

2,50

2,35

2,20

Švedska

3,21

3,25

3,28

3,3

3,14

3,26

3,27

3,4

3,32

3,34

3,35

Islandija

2,64

2,41

2,61

1,7

1,95

2,12

2,03

2,13

1,84

1,76

1,68

Norveška

1,65

1,63

1,62

1,65

1,71

1,39

2,03

2,11

1,97

2,02

2,08

Vir: Eurostat (2019), od leta 2017 naprej so lastni izračuni

Z uporabo regresijske analize (tabela 9) pa lahko s 95-odstotno gotovostjo potrdimo, da
Slovenija in večina nordijskih držav v letu 2020 ne bodo dosegla cilja EU 3 % BDP za raziskave
in razvoj, saj bo pričakovani delež BDP namenjen za R&R v Sloveniji znašal 1,89 %, na
Finskem 2,2 %, na Islandiji 1,68 % in na Norveškem 2,08 %, ceteris paribus. Po izračunih
regresije lahko iz tabele razberemo, da bosta cilj strategije dosegli le Švedska, ki naj bi
namenila 3,35 % BDP-ja, in Danska 3,14 %, ceteris paribus. Na Švedskem se izvaja operativni
program od leta 2014–2020, ki ima posebne cilje vključiti obsežnejše raziskave in inovacije,
zlasti med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), uvedbo širokopasovnih omrežij visoke
hitrosti, digitalizacijo in elektronsko poslovanje, podpiranje novoustanovljenih podjetij in
podjetništva ter sprejemanje novih tehnologij za prehod na nizkoogljično gospodarstvo.
Raziskave in razvoj sestavljajo štirje glavni institucionalni sektorji: poslovni sektor, državni
sektor, sektor za izobraževanje in zasebni sektor. Poslovni sektor obsega vsa podjetja,
organizacije in ustanove, v katerih sta primarni dejavnosti proizvodnja blaga in storitve.
Državni sektor vključuje vse oddelke, urade in druge organe, ki so pomembni za upravljanje
države. Vključuje neprofitne organizacije, ki jih financira vlada in so pod njenim nadzorom,
medtem ko javna podjetja spadajo pod poslovni sektor. Visokošolski center zajema vse
univerze, zavode in druge institucije višješolskega izobraževanja, ne glede na njihov vir
financiranja in pravni status. Vključuje vse raziskovalne inštitute, eksperimentalne postaje
in klinike, ki delujejo pod neposrednim nadzorom ali s strani povezanih visokošolskih
zavodov. Zasebni sektor vključuje netržne, zasebne nepridobitne organizacije, ki služijo širši
javnosti in gospodinjstvom (Eurostat 2017).
Iz tabele 10 lahko razberemo, da je največ izdatkov v EU leta 2016 porabil poslovni sektor
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(65 %), sledil je sektor izobraževanja (23 %), državni sektor (11 %) in zasebni neprofitni
sektor (1 %). Skupni faktor držav, ki imajo visok delež naložb v raziskave in razvoj, je, da
prevladujoč delež prihaja iz poslovnega sektorja. Največji delež izdatkov za raziskave in
razvoj v EU v poslovnem sektorju so zabeležili v Sloveniji (76 %). Švedska jih je namenila 70
%, Danska in Finska pa 66 %. Islandija in Norveška sta namenili le 63 % in 53 % izdatkov v
letu 2016. Poleg visokega skupnega deleža vlaganj v raziskave in razvoj poslovnega sektorja
imajo države z visoko stopnjo vlaganj skupno tudi to, da večino naložb poslovnega sektorja
izvajajo velika podjetja ali multinacionalke. V priporočilu Sveta je za Švedsko navedeno, da
bi morala okrepiti sodelovanje med univerzami in majhnimi ter srednje velikimi podjetji
(Evropska komisija, 2017b). V državnem sektorju največ izdatkov za raziskave in razvoj
nameni Norveška (14 %), sledi Slovenija (13 %), Finska (8 %), Islandija (5 %), Švedska (3 %)
in Danska (2 %). V sektorju za izobraževanje je največ izdatkov namenila Norveška (33 %),
na drugem mestu sta Islandija in Danska (32 %), sledijo pa še Švedska (27 %), Finska (25 %)
in Slovenija (11 %). Slovenija v zasebnem – neprofitnem sektorju ni namenila izdatkov ne v
letu 2006 in tudi ne v letu 2016 in enako je s Švedsko. Danska je v letu 2006 namenila en
odstotek, v letu 2016 pa 0 %. Finska je v obeh merjenih letih namenila en odstotek, medtem
ko za Norveško in Islandijo ni podatka.
Tabela 10: Izdatki za R&R med leti 2006 in 2016 po sektorjih (merjeno v %)

EU
Slovenija
Danska
Finska
Norveška
Švedska
Islandija

Poslovni sektor

Državni sektor

Sektor za
izobraževanje

Zasebni-neprofitni
sektor

2006

2016

2006

2016

2006

2016

2006

2016

63
60
67
71
:
75
:

65
76
66
66
53
70
63

13
25
7
9
:
4
:

11
13
2
8
14
3
5

22
15
26
19
:
21
:

23
11
32
25
33
27
32

1
0
1
1
:
0
:

1
0
0
1
:
0
:

Vir: Eurostat (2019)

Prerez deleža izdatkov R&R med javnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji (tabela 10) jasno
kaže na zapostavljenost znanosti in raziskovanja. V primerjavi z Dansko in Švedsko sta deleža
sektorja izobraževanje in državnega sektorja nekajkrat manjša. Kot ukrep izboljšanja zato
vidim večje povezovanje univerz in univerzitetnih raziskovalnih centrov in največjih
slovenskih podjetij, ki zaposlujejo največje število ljudi in so hkrati tudi največji izvozniki.
Rešitev vidim v skupnih razvojnih in semenskih podjetjih, ki bi na eni strani reševali izzive iz
gospodarstva, na drugi strani pa bi igrala ključno vlogo pri izboljšanju delovanja javnih
podjetij in lokalne samouprave.
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Večina držav je v obdobju od leta 2010 do leta 2016 dosegla napredek, vendar je povečanje
izdatkov za R&R premajhen, da bi države lahko dosegle zastavljene cilje. Poslovni sektor
ostaja glavni vir financiranja za raziskovalne in razvojne dejavnosti v EU. Visokošolsko
izobraževanje in državni sektorji imajo manj izdatkov, a so veliko bolj odporni na ekonomska
nihanja. Vloga izobraževanja, zlasti terciarnega, je izrednega pomena v znanosti in
tehnologiji, za zagotavljanje potrebnega človeškega kapitala, saj usposobljena delovna sila
vodi k inovativnim idejam. Čeprav je delež izdatkov državnega sektorja v skupnih izdatkih za
raziskave in razvoj skromen (11 % oz. 35 milijard EUR), njegova vloga ostaja pomembna za
dolgoročno stabilnost raziskav in razvoja, zlasti iz socialnega in okoljskega pomena, kot so
zdravje, kakovost življenja, okolje in obramba. Pomemben vir financiranja za razvojne in
raziskovalne dejavnosti prihaja iz evropskih skladov, zlasti prek okvirnega programa EU in
evropskih strukturnih skladov. 69-odstotno povečanje izdatkov v obdobju med 2007 in 2012
je mogoče pripisati proračunu EU (Eurostat, 2017b).
Inovacije so ključne zlasti za tiste države, ki so premaknile poslovanje v tehnologijo, kar pa
velja za večino gospodarstev EU. Poleg čim večje uporabe novih tehnologij morajo imeti
potreben okvir za zagotovitev inovacij. Podjetja v teh državah morajo načrtovati in razvijati
vrhunske izdelke in procese, da bi vzdrževala konkurenčno prednost. Takšno napredovanje
zahteva okolje, ki je ugodno za inovativno dejavnost in jo podpirajo zasebni in javni sektorji.
Potrebno je vključevanje zadostnih naložb v raziskave in razvoj, v visokokakovostne
znanstvene raziskovalne ustanove ter sodelovanje z univerzami in industrijo. V luči
nedavnega počasnega okrevanja in naraščanja davčnih pritiskov, s katerimi se srečujejo
razvita gospodarstva, je pomembno, da se javni in zasebni sektorji upirajo pritiskom k
zmanjševanju izdatkov usmerjene v inovacije, saj bodo v nasprotnem primeru rezultati
kritični za trajnostno rast v prihodnosti (Bilbao-Osorio idr., 2012).
Za spodbujanje inovacij je pomembna tudi pobuda Unija inovacij, ki jo je zastavila Evropska
komisija. »Cilj pobude Unije inovacij je izostriti naravnanost politike za razvoj, raziskave in
inovacije na izzive, s katerimi se spoprijema družba, kot so podnebne spremembe,
gospodarna poraba energije in virov, zdravje ter demografske spremembe. Utrditi je treba
vse člene v inovacijski verigi, od teoretičnih raziskav do trženja inovacij« (Evropska komisija,
2010a). Komisija si je prizadevala, da bi dokončala evropski raziskovalni prostor za razvoj
strateških raziskovalnih programov, ki so namenjeni za oskrbovanje energije, reševanje
podnebnih sprememb, za gospodarno izkoriščanje virov, zdravje in staranje prebivalstva,
okolju prijazni načini proizvodnje in upravljanje zemljišč ter za okrepitev načrtovanja
programov skupaj z državami članicami in regijami. Z različnimi strukturnimi skladi,
tesnejšim sodelovanjem z EIB, z odpravljanjem administrativnih ovir in uvedbo mehanizmov
za inovativne pobude je komisija okrepila podporo inovacijam. Prihodnji izzivi na področju
regionalnega razvoja in inovacij so ustvarjanje delovnih mest in trajnostna rast. Pri soočanju
s temi izzivi so potrebne celovite analize strukturnih sprememb v nordijskih industrijah (s
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ponovno industrializacijo), ki se osredotočajo na področja, ki se ujemajo s povpraševanjem
in ponudbo delovne sile. Analiza inovativnih raziskovalnih okolij v nordijskih državah je
tesno povezana s konceptom pametne specializacije, ki se široko razvija po vsej Evropi.
Poleg tega sta institucionalna ureditev in ureditev upravljanja, ki sta bili razviti z zeleno rastjo
in pobudami za bioekonomijo, bistveni pri spodbujanju trajnostne rasti v podeželskih
skupnostih in regijah. Primeri takšnih institucij vključujejo sisteme lastninskih pravic,
pristojnosti občin v zvezi s procesi in trgi ter strukture za sodelovanje. Nordregio ima
potencial, da prevzame vodilno vlogo pri takšnih analizah in olajša učenje zainteresiranih
strani v nordijski regiji z zagotavljanjem ustreznih podatkov raziskav politikom in nosilcem
odločanja na novo nastajajočih inovacijskih področjih (Nordergio, 2016, str. 15).
Tretji dejavnik za spodbujanje inovacij je program za digitalne tehnologije. Cilj evropskega
programa za digitalne tehnologije je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre
in ultra hitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in
družbene koristi. Do leta 2013 naj bi vsi imeli dostop do širokopasovne internetne povezave,
do leta 2020 pa dostop do veliko hitrejših internetnih povezav (30 Mbit/s ali hitrejše). Cilj je
tudi, da bi se lahko vsaj polovica evropskih gospodinjstev naročila na internetne povezave s
hitrostjo nad 100 Mbit/s (Evropska komisija, 2010a). Digitalno gospodarstvo se razvija
sedemkrat hitreje kot navadno gospodarstvo, vendar mu potencial rasti preprečuje politični
okvir. V primerjavi s svetovnimi gospodarstvi Evropa zaostaja na hitrosti, zanesljivosti in
povezanosti digitalnih omrežij. Z vzpostavitvijo enotnega digitalnega trga se lahko zagotovi
trajnostna gospodarska in socialna rast (Uradni list Evropske unije, 2018). Evropska komisija
vsako leto objavi pregled uspešnosti digitalne agende in podatki kažejo, da državljani in
podjetja EU vse bolj uporabljajo splet za domačo uporabo kot tudi spletne nakupe. Indeks
digitalne ekonomije in družbe (DESI) je sestavljen indeks, ki povzema pomembne kazalnike
o evropski digitalni uspešnosti in spremlja napredek držav članic EU na področju digitalne
konkurenčnosti. Indeks je sestavljen iz petih dimenzij, in sicer povezanosti, človeškega
kapitala, porabe interneta, integracije digitalne tehnologije in digitalnih javnih storitev.
Najbolj napredna digitalna gospodarstva imajo Danska, Finska, Švedska in Nizozemska,
Slovenija pa je s 50 % na sredini (European Commission, 2017).
Od leta 2010 do leta 2016 sta se z namestitvijo infrastrukture izjemno povečala tako dostop
kot tudi uporaba hitrega širokopasovnega interneta (30 Mbit/s). Večina kabelskih naročnin
se je preoblikovala v programe visokih hitrosti (VDSL). Slovenija je še vedno pod povprečjem
Evropske unije, saj malo manj kot 20 % gospodinjstev uporablja hitri internet s hitrostjo 30
Mbps, medtem ko je povprečje EU že skoraj na 30 %. Na Finskem znaša stopnja približno
21 %, na Danskem 41 % in na Švedskem 45 %. Z namestitvijo infrastrukture se je od leta
2010 povečala tudi uporaba ultrahitrega interneta (100 Mbps) na skoraj 12 %. Na ultrahitre
širokopasovne povezave (vsaj 100 Mbps) se v Evropi naroči 11 % gospodinjstev. Prišlo je do
močnega izboljšanja, saj jih je bilo pred šestimi leti le 0,13 %. Romunija, Švedska,
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Nizozemska in Latvija so na tem področju najnaprednejše države. Cilj programa digitalna
agenda je bil, da se vsaj 50 % domov naroči na ultrahitre širokopasovne povezave. Junija
2016 je bilo 49 % gospodinjstev naročenih na ta omrežja, vzpon pa še močno narašča. V
Sloveniji je bilo leta 2016 na ultrahitre povezave naročenih skoraj 10 % gospodinjstev, na
Danskem malo več kot v Sloveniji (11 %), na Finskem okrog 17 % (Eurostat, 2017b).

4.2 SOCIALNA RAST IN SOCIALNA KOHEZIJA
Za kakovostno življenje prebivalcev evropskega območja bi bilo treba izboljšati socialno
blaginjo in zmanjšati število ljudi, ki živijo pod pragom revščine. To je tudi eden izmed ciljev
Strategije 2020, kjer je bilo določeno, da se mora število zmanjšati za 20 milijonov glede na
leto 2008. Da bi to lahko dosegli, se je EU posvetila trem področjem, in sicer izboljšanju
zaposlovanja, povečanju števila izobraženih ljudi ter povečanju socialne varnosti.

4.2.1 Zaposlovanje
Zaposlovanje omogoča posameznikom, da lahko povečajo svojo zasebno potrošnjo, kar
posledično zmanjšuje revščino in socialno raznolikost. V sklopu strategije je bilo določeno,
da se mora povečati stopnja zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do 64 let na vsaj 75 %
prebivalstva do leta 2020. Nacionalni cilji se med seboj razlikujejo. Najvišji cilj ima Švedska,
saj ima določeno stopnjo na 80 % zaposlenih med 20. in 64. letom. Cilj je dosegla leta 2014
in ga naslednje leto tudi presegla. Glavni razlog za odstopanje je v zgodovinskih podatkih,
saj ima Švedska že od leta 2007 najvišjo stopnjo zaposlenosti v EU. Enak cilj ima postavljen
Danska, ki je imela leta 2017 76,9 % zaposlenost, kar je nad povprečjem cilja EU. Finska je
stopnjo zaposlenosti od leta 2010 povečala za 1,2 % in dosegla 74,2 % do leta 2017. Cilja EU
še ni presegla, še manj pa nacionalnega, ki je postavljen na 78 %. Da bi Slovenija dosegla
evropski in nacionalni cilj, mora do leta 2020 doseči 75 % stopnjo zaposlenosti. V letu 2017
je dosegala 73,4 % stopnjo zaposlenosti. Norveška in Islandija sta nad povprečjem EU, saj
ima Norveška 78,3 % in Islandija 87,6 % stopnjo zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do
64 let. Največji dosežek med proučevanimi državami je dosegla Islandija, ki je povečala
stopnjo z 80,4 % v letu 2010 na 87,6 % v letu 2017. Norveški je sicer stopnja padla za 1,3 %
glede na leto 2010, vendar ima še vedno nadpovprečno stopnjo glede na evropski
zastavljeni cilj. Najmanj je stopnjo povečala Danska, ki jo je glede na leto 2010, povečala za
1,1 %.
V tabeli 11 je prikazana stopnja zaposlenosti aktivnega prebivalstva v starosti 20 do 64 let v
EU, Sloveniji in nordijskih državah. Z uporabo regresijske analize lahko s 95 % gotovostjo
trdimo, da bo leta 2020 stopnja zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. letom v nordijskih
državah višja kot v Sloveniji, ceteris paribus. V Sloveniji je na področju zaposlovanja viden
vpliv zadnje gospodarsko-finančne krize, ki se pri nas odrazi kasneje, in sicer v letu 2013 in
2014, kar je vidno tudi iz zgornje tabele. V zadnjih treh letih lahko rečem, da Slovenija s
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spodbujevanjem zaposlenosti med mladimi ter implementacijo evropske aktivne politike
zaposlovanja nekako nadomešča vrzel iz preteklih let. To se trenutno odraža v nizki stopnji
registrirane brezposelnosti in aktivni državni zaposlitveni politiki. Izboljšanja vidimo
predvsem v večji mobilnosti zaposlenih, kar nam žal ni v prid, v prožni politiki zaposlovanja
in visokih nadomestilih v času brezposelnosti, kar stimulira ljudi pri večji mobilnosti (primer
Švedske) ter večji kooperativnosti med deležniki, kot so država, podjetja in sindikati.
Slovenija mora tako, kot npr. Švedska, implementirati svoj socialno zaposlitveni model, ki
najbolj ustreza naši sedanjosti, vključuje pretekla dejstva in vključuje prihodnje razvojne
izzive.
Tabela 11: Stopnja zaposlenosti aktivnega prebivalstva (20–64 let) v Sloveniji in nordijskih
državah (prikazano v %)

EU
Slovenija
Finska
Švedska
Islandija
Norveška
Danska

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

2020

68,6
70,3
73
78,1
80,4
79,6
75,8

68,6
68,4
73,8
79,4
80,6
79,6
75,7

68,4
68,3
74
79,4
81,8
79,9
75,4

68,4
67,2
73,3
79,8
82,8
79,6
75,6

69,2
67,7
73,1
80
84,9
79,6
75,9

70,1
69,1
72,9
80,5
86,5
79,1
76,5

71,1
70,1
73,4
81,2
87,8
78,6
77,4

72,2
70,7
74,2
81,8
87,6
78,3
76,9

71,9
71,1
73,6
82,1
90,0
78,4
77,2

73,0
71,9
73,7
83,0
92,0
78,0
77,7

72,4
71,5
73,7
82,6
90,1
78,2
77,5

Vir: Eurostat (2019) in lastni izračuni od 2018 do 2020

Največji dosežek med proučevanimi državami je dosegla Islandija, ki je povečala stopnjo
zaposlenosti z 80,4 % v letu 2010 na 87,6 % v letu 2017, predvidena stopnja do leta 2020 pa
znaša zavidljivih 92 %. Islandija ima najnižjo stopnjo brezposelnosti, saj ta znaša 1 %. Ima
veliko povpraševanja po tuji delovni sili (migranti) zaradi velikih projektov na energetskem
področju, v industriji aluminija, gradbeništvu in zaradi hitrega razvoja turizma. Za prijavo na
delovno mesto ne potrebujete delovnega dovoljenja in ni treba znati islandskega jezika.
Podjetja iščejo predvsem kvalificirane elektrikarje, delavce na kmetijah vse leto, kuharje in
sobarice za sezonska dela v poletni sezoni, delavce v industriji predelave rib, ki so
pripravljeni ostati vsaj 9–12 mesecev, nekvalificirane sezonske delavce v mesni industriji za
obdobje od septembra do novembra ter kvalificirane mesarje vse leto, kvalificirane
medicinske sestre, bolničarje in negovalce, ki tekoče govorijo angleščino, ter delavce na
področju distribucije pošte in časopisov. Ko delodajalci na Islandiji zaposlijo slovenskega
državljana, morajo obvestiti Direktorat za delo v roku 10 delovnih dni in predložiti kopijo
pogodbe o zaposlitvi. Islandija ima okrog 350 tisoč prebivalcev in stopnja rasti se je povečala
od leta 2016 do leta 2018 za 1,8 %. Je ena izmed najmlajših držav v Evropi. Za islandski trg
dela je značilna visoka stopnja udeležbe, saj je leta 2016 na trgu sodelovalo 83 % vseh
delovno sposobnih posameznikov, starih 16 do 74 let. Najpomembnejši sektorji na Islandiji
so storitvene dejavnosti, kot so potovanja, finančne storitve in zdravstvene storitve, razne
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industrije, kmetijstvo in ribištvo. Pomen storitvenih panog se je v zadnjih letih precej
povečal, medtem ko so se ribištvo in druge proizvodne industrije zmanjšali. 36 % ljudi na
trgu dela je univerzitetnih diplomantov, 38 % ima visokošolsko izobrazbo (vključno s
poklicnimi kvalifikacijami) in 26 % jih ima srednješolsko izobrazbo. Druga značilnost
islandskega trga dela je visok delež članstva v sindikatih, ki znaša približno 85 %. Stopnja
registrirane brezposelnosti je bila v letu 2017 povprečno 2,2 %, med moškimi 1,9 % in med
ženskami 2,5 %. Na splošno je 24 % brezposelnih tujih državljanov in večina (61 %) je poljskih
državljanov. V zadnjih letih je trg dela sledil trendu rasti, saj se je v obdobju 2012–2017
število zaposlenih povečalo za povprečno 4400 letno. To povečanje števila delovnih mest je
potekalo vzporedno z gospodarsko rastjo in se bo ob upadu rasti v prihodnjih letih verjetno
zmanjšalo. Na islandskem trgu dela je približno 24.000 tujih državljanov, kar je več kot 11 %
celotne delovne sile, in po napovedih se bo število počasi povečevalo (Evropska komisija,
2018).
Švedska ima okrog 10 milijonov prebivalcev in njihovo število narašča. Približno 18 %
švedskega prebivalstva je bilo rojenih v tujini, saj ima močno ponudbo za delovno silo.
Zaposlenost se je v zadnjih letih povečala tako v zasebnem kot v javnem sektorju in
gradbeništvu, medtem ko se je v industriji zmanjšala. Švedska ima najvišjo stopnjo
zaposlenosti v EU in analize kažejo, da se bo le-ta še povečevala. Številni delodajalci imajo
potrebe po zaposlovanju in tudi po znanju. Za prosilce dela brez srednje izobrazbe so
zaposlitvene možnosti slabe. Konkurenca za srednješolsko raven je visoka, saj se na razpise
prijavljajo tudi iskalci s terciarno izobrazbo (Evropska komisija, 2018). Zaposleni na
Švedskem imajo močne pravice, zdravje in varnost zaposlenih sta na prvem mestu. Poleg
podpore močnega sindikata za dobro počutje zaposlenih skrbi tudi vladna agencija. Enakost
je ključnega pomena. Ko zaprosite za delovno dovoljenje, lahko hkrati zaprosite za
dovoljenje za prebivanje svojega zakonca, kamor se štejejo tudi zunajzakonski partnerji.
Enako velja za otroke, ki so mlajši od 21 let. Inovacije so na Švedskem zelo cenjene,
predvsem na področju IKT in energije. Sistem socialnega varstva temelji na socialni varnosti,
pravičnosti in solidarnosti. Na poklicni poti spodbujajo k razvoju posameznika, hkrati pa ni
skrbi glede stroškov zdravstvenega varstva, otroškega varstva ali izobraževanja otrok.
Državne subvencije omogočajo dostop do teh in drugih vidikov življenja, številne ugodnosti
pa so brezplačne. Na otroka je na voljo osemnajst mesecev plačanega starševskega dopusta,
ki je zavarovan za vrnitev na delo (Dessimirova, Grondin & Williams, 2017).
Norveška je bila v zadnjih dveh letih priča gospodarskemu upadu zaradi nižje aktivnosti v
naftni industriji. Zaradi posledic recesije leta 2014 je prišlo do nižje rasti zaposlovanja, hkrati
pa se je povečala brezposelnost. Najbolj prizadeti so bili okraji in poklici, ki so povezani z
naftno industrijo. Za norveški trg dela je še vedno značilna gospodarska recesija. Ima veliko
kvalificirane delovne sile, vendar pa imajo zaradi izzivov mobilnosti delodajalci težave pri
izpolnjevanju njihovih potreb. Brezposelni Norvežani prejemajo ugodnosti norveške uprave
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za delo in socialno skrbstvo (NAV), ki se od leta 2017 povečuje v upanju, da se stabilizirata
ponudba in povpraševanje na trgu dela. V gradbeništvu se je stopnja brezposelnosti
povečala za 15 %, medtem ko je v šolstvu in zdravstvu brezposelnost ostala nespremenjena.
Leta 2017 je bilo zaposlenih 70,2 % aktivnega prebivalstva, starih 15 do 74 let, 9 % pa je bilo
brezposelnih (Evropska komisija, 2018).
Na Danskem zaposlovanje temelji na 94 občinskih delovnih centrih in od leta 2015 je država
razdeljena na tri regionalne urade za trg dela, in sicer na severni, južni in vzhodni del.
»Workindenmark« ali javni zavod za zaposlovanje nudi pomoč tako svojim kot tudi tujim
državljanom. Stopnja brezposelnosti na Danskem je januarja 2018 znašala 4,3 %, kar je pod
povprečjem EU. Pomanjkanje delovne sile je predvsem na področjih z visokokvalificirano
delovno silo v zasebnem sektorju, kot so inženirji, strokovnjaki za IT in farmacijo. Delež
prostih delovnih mest je bil jeseni 2017 najvišji v sektorjih trgovine in prometa, industriji,
rudarstvu, v komunalnih podjetjih in poslovnih storitvah. Danska ima skoraj 5,8 milijona
prebivalcev in 2,8 milijona aktivnega prebivalstva. Z davki financirajo sistem socialnega
varstva in približno tretjina delovne sile je zaposlena v javnem sektorju. Za Dansko je
značilno veliko število MSP-jev in se glede na globalno konkurenčno poročilo Svetovnega
gospodarskega foruma za obdobje 2017–2018 uvršča na 12. mesto najbolj konkurenčnih
držav na svetu (Evropska komisija, 2018).
Finska ima približno 5,5 milijona prebivalcev. Zaradi naraščajoče stopnje upokojitve se bo
število delovno aktivnih prebivalcev zmanjšalo. Leta 2017 je imela manj kot 2,5 milijona
aktivnega prebivalstva in stopnja brezposelnosti je znašala okrog 8,6 %. Večina delavcev na
Finskem je zaposlenih v storitvenem sektorju. Sektorji, ki zaposlujejo največ ljudi, so
trgovina, prevoz, hotelske in gostinske storitve, izobraževanje, zdravstvene in socialne
storitve ter druge storitve. Največ možnosti za zaposlitev je v malih in srednje velikih
podjetjih. Pomanjkanje primernih zaposlenih na Finskem je pogosto posledica
nezadostnega usposabljanja iskalcev zaposlitve ali pomanjkanja ustreznih delovnih izkušenj
ali strokovnih znanj. Finska ima v uporabi sistem, ki zagotavlja informacije o poklicih in
poklicih v zvezi s povpraševanjem po delavcih ali morebitnim pomanjkanjem le-teh. Sistem
se imenuje poklicni barometer (Evropska komisija, 2018).
Slovenija ima približno 2 milijona prebivalcev. Država je razdeljena na dve kohezijski regiji.
Vzhodno Slovenijo sestavlja sedem statističnih regij, kot so pomurska, podravska, posavska,
zasavska, koroška, savinjska in JV Slovenija. Zahodno Slovenijo sestavljajo
osrednjeslovenska, gorenjska, primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška regija. Regije
se med seboj razlikujejo tako po značilnostih kot tudi po stopnji gospodarske razvitosti.
Zahodne regije so bolj razvite in storitveno usmerjene, vzhodni del pa je manj poseljen in
usmerjen h kmetijstvu in industrijski dejavnosti. Osrednjeslovenska regija je z vidika
gospodarskega razvoja najmočnejša regija in je upravno, gospodarsko, kulturno in
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znanstveno središče države. Večina ljudi v osrednjeslovenski regiji je zaposlena v javni
upravi in obrambi, dejavnostih obvezne socialne varnosti, izobraževanju, zdravstvu, trgovini,
gostinstvu in prometu. Osrednja Slovenija v primerjavi z drugimi regijami izstopa zaradi
nizkega deleža zaposlenih v industriji in visokega deleža zaposlenih v strokovnih,
znanstvenih, tehničnih in drugih poslovnih dejavnostih. Pomurska regija, ki se nahaja na
severovzhodu države, se po stopnji razvitosti bistveno razlikuje od osrednjeslovenske. Ta
regija je pretežno osredotočena na kmetijstvo, pa tudi na velneški in spajevski turizem.
Regija ima najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti in eno najnižjih stopenj zaposlenosti
v državi. Gorenjska je regija z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti. Pretežno alpska
regija je ena od slovenskih turističnih regij, vendar je najvišja stopnja zaposlenosti po
sektorjih v predelovalnih dejavnostih. Kljub vse večjemu deležu storitvenih dejavnosti
ostajajo industrijska podjetja glavni vir zaposlovanja v Sloveniji. Poleg predelovalne
industrije, zlasti kovinarstva in proizvodnje električnih naprav, proizvodnje izdelkov iz gume
in plastičnih mas ter proizvodnje drugih strojev in opreme, so glavni sektorji in viri
zaposlovanja v državi trgovina, izobraževanje, zdravstvo in socialno delo, gradbeništvo,
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, prevoz in skladiščenje (Evropska komisija,
2018).
Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja 2018 znašala 9,1 %, kar je 1,8 odstotne
točke manj kot februarja 2017. Najnižjo stopnjo brezposelnosti je imela Gorenjska (6,1 %),
Goriška (6,6 %), Primorska (6,6 %), Notranjska (8,1 %), Osrednjeslovenska (8,2 %), Koroška
(8,4 %), Obalno-Kraška (8,4 %) in Jugovzhodna Slovenija (8,8 %). Stopnje brezposelnosti, ki
so bile višje od slovenskega povprečja, so v regijah: Zasavska (9,9 %), Savinjska (10 %),
Posavska (10,4 %), Podravska (10,7 %) in Pomurska (15,3 %) (Evropska komisija, 2018). Kot
lahko razberemo iz tabele 12 se je stopnja brezposelnosti aktivnega prebivalstva v Evropi od
leta 2010 do leta 2017 večinoma zmanjšala za približno dva odstotka. V Sloveniji je v
primerjavi z letom 2010 stopnja padla s 7,3 % na 6,6 %. Danska in Švedska sta stopnjo
zmanjšali za približno dva odstotka, Norveška za 0,5 %, Islandiji je stopnja padla skoraj za 5
%. Finski je stopnja narastla z 8,4 v letu 2010 na 8,6 % leta 2016 (Eurostat, 2018b). Finski
sistem trga dela je drag in nedostopen, saj je menjava delovnih mest počasna in draga.
Uradno mora oseba izpolnjevati tri kriterije, da se jo opredeli kot brezposelno osebo. Oseba
ne sme biti zaposlena ali samozaposlena in v zadnjih štirih tednih brezposelnosti je morala
iskati zaposlitev. Velika skupina ljudi spada v skupino »prikrita brezposelnost«, saj sem
spadajo tisti, ki ne iščejo nove zaposlitve (Cord, 2014).
Po pogovoru s finsko konzulko, go. Andrejo Valtanen (2018), je stopnja brezposelnosti na
Finskem visoka, ker se ponudba in povpraševanje po delovnih mestih ne ujemata, zato se
mora veliko vlagati v prešolanje delavcev. Finska je zelo odvisna od svetovnih gospodarskih
razmer in z izboljšanjem le-teh leta 2018 se je tudi Finski na področju zaposlovanja obrnilo
na bolje. Lokacijsko je Finska »v kotu« in zato za vlagatelje manj zanimiva. Zaradi velikih
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razdalij med kraji je redko poseljena. Velike so tudi razlike med podeželjem (ki ga hočejo
ohraniti naseljenega) in mesti. Na zahodu Finske je pomanjkanje delovnih mest v
avtomobilski industriji in ladjedelništvu. Socialni sistem je postavljen tako, da je brezposelni
upravičen do več vrst pomoči. Poleg nadomestila za brezposelnost prejemajo še otroške
dodatke, pomoč pri plačevanju vrtcev, pomoč pri plačevanju najemnine itd. Ob sklenitvi
zaposlitve niso več upravičeni do ugodnosti, zaradi nizkih dohodkov pa raje živijo le od
socialne pomoči. Visoka je tudi stopnja brezposelnih priseljenih skupin npr. iz Somalije,
beguncev in finskih Romov. Za vse priseljence je problem jezik, ki ni enostaven. Finci dobro
govorijo angleško, a na delovnih mestih se večinoma zahteva dobro znanje finščine in
velikokrat tudi švedščine, saj je finska dvojezična dežela. Problem je tudi starostna
diskriminacija, ki uradno ne bi smela obstajati, a je delavcu, ki izgubi službo po 50. letu
starosti, zelo težko dobiti novo zaposlitev.
Tabela 12: Brezposelnost aktivne populacije (merjeno v odstotkih)

EU
Danska
Slovenija
Finska
Švedska
Islandija
Norveška

2010

2017

9,6
7,5
7,3
8,4
8,6
7,6
3,7

7,6
5,7
6,6
8,6
6,7
2,8
4,2

Vir: Eurostat (2018)

Brezposelnost aktivnega prebivalstva ima lahko resne posledice za rast in sisteme
socialnega varstva. Evropa je zaradi krize leta 2008 izgubila 5,6 milijona delovnih mest. Za
izboljšavo delovanja trgov dela je EK leta 2010 sprejela program za nova znanja in spretnosti
ter nova delovna mesta (Evropska komisija, 2010b). Program vsebuje cilje za doseganje
ciljev strategije in določa trinajst glavnih ukrepov, katerih cilj je reforma trga dela,
nadgradnja znanj in spretnosti ter nova delovna mesta. Z reformami in ukrepi EU se je do
leta 2017 povečala stopnja zaposlenosti. Povečali so se prožnost in varnost dela, znanja in
spretnosti ljudi, izboljšali so se delovni pogoji, zmanjšala so se administrativna bremena in
povečala mobilnost mladih brez previsokih stroškov (Evropska komisija, 2018). Predpogoj
za izboljšanje možnosti rasti in zaposlovanja je izboljšanje celotnega podjetniškega okolja.
Za doseganje tega cilja sta pomembni učinkovita protimonopolna politika in primerna
pravna ureditev. Pomembno je spodbuditi podjetništvo in olajšati ustvarjanje novih
podjetij, z zmanjševanjem AO za poslovanje v EU in zmanjšanjem bremena davkov ter z
zagotavljanjem dostopa do kapitala za nova in rastoča podjetja. EU je naredila pomemben
korak, ko je omogočila proces ustvarjanja podjetij v enem tednu in vse na enem mestu
(portal VEM) (Bilbao-Osorio idr., 2012)
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4.2.2 S terciarnim izobraževanjem do varne prihodnosti
Številne napovedi kažejo, da se bo v prihodnjih letih povečalo povpraševanje po
visokokvalificirani delovni sili. Zaradi digitalne tehnologije postajajo delovna mesta
prožnejša in kompleksnejša. Posledično vse več delodajalcev išče delavce, ki znajo upravljati
kompleksne informacije, neodvisno razmišljati in biti ustvarjalni, pametno in učinkovito
uporabljati vire ter uspešno komunicirati. Prihodnja blaginja Evrope je vsaj nekoliko odvisna
tudi od vzgajanja bolj dinamičnih in zelo uspešnih posameznikov, ki so sposobni razvijati
inovativne izdelke in postopke. Zato je eden izmed ciljev strategije, da bo v starostni skupini
30 do 34 let vsaj 40 odstotkov oseb terciarno izobraženih. »Za dosego tega cilja je treba
utrditi uspešnost in privlačnost evropskih visokošolskih institucij v mednarodnem okolju ter
povečati kakovost vseh ravni izobraževanja in usposabljanja v EU, pri tem je treba združiti
odličnost in enakost s spodbujanjem mobilnosti študentov in udeležencev usposabljanj ter
izboljšati položaj mladih na področju zaposlovanja« (Evropska unija, 2011). Glavna
kazalnika, ki se uporabljata za spremljanje ciljev strategije na področju izobraževanja, sta
»zgodnja opustitev izobraževanja in usposabljanja« ter »terciarno izobraževanje« (Eurostat,
2017a). Glavna klasifikacija, ki se uporablja v statistiki izobraževanja in usposabljanja, je
Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (ISCED), ki jo je razvil UNESCO.
Izobraževalni sistemi se razlikujejo po državah in ISCED zagotavlja mednarodno dogovorjene
opredelitve za klasifikacijo izobraževalnih programov, ki so bistveni za pripravo primerljivih
statističnih podatkov. Evropska komisija si prizadeva, da bi izboljšala univerzitetne in
raziskovalne programe. Programi za mobilnost študentov, kot so Erasmus, Erasmus Mundus,
Tempus in Marie Curie, so povezani z nacionalnimi programi in sredstvi. S pridobitvijo
izkušenj z navedenimi programi se mladim poveča zaposlitvena možnost in mobilnost po
celotni EU. Politike EU so dale velik poudarek na usposabljanje in vseživljenjsko učenje, saj
zagotavljata ustrezen kader na trgu dela. Kazalnik izobraževanja ima pomembno vlogo v
strategiji, je v močni korelaciji s kazalnikom zaposlovanja in boja proti revščini. Z izobrazbo
si posameznik poveča možnost zaposlitve in s tem zmanjša stopnjo izpostavljenosti tveganju
revščine (Eurostat, 2018a).
Nova tehnologija je močno vplivala na delovanje institucij na trgu ter preoblikovala
pedagogiko in poučevanje. Globalizacija se nanaša na prost pretok idej, kapitala, ljudi in
blaga po svetu, lahko pa pomeni tudi prevlado bogatih držav in tveganje k izgubi nacionalne
identitete in kulture. Angleški jezik je postal vse pomembnejši v visokem šolstvu in
raziskavah. Posledično so nordijske države, v katerih so ljudje navajeni komunicirati v
angleščini, koristili in postali bolj aktivni kot mednarodni akterji. Visokošolske ustanove so
bile internacionalizirane v vseh nordijskih državah, kar je posledica različnih mednarodnih
sporazumov o vzajemnem priznavanju, pa tudi njihovega sodelovanja v programih, ki jih
sponzorira EU (ERASMUS in SOCRATES). Internacionalizacija je vplivala tako na prakso kot
na politiko, mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti pa so bile vključene v namen,

44

funkcije in izvajanje višjega izobraževanja. Zagotavljanje kakovosti, akreditacija, priznavanje
študija v tujini, mobilnost in standardi so bili obravnavani v vseh proučenih državah, da bi
zajeli novo mednarodno politiko. Prestrukturiranje javnega sektorja v nordijskih državah, ki
ga je povzročilo vedno bolj tržno usmerjeno razmišljanje, podobno kot v številnih drugih
zahodnoevropskih državah, je močno vplivalo na njihove visokošolske sisteme. Kljub
številnim podobnostim pri razvoju visokošolskega izobraževanja v petih nordijskih državah
je vsaka od njih na različne načine izpolnila nove zahteve in sledila različnim strategijam. Na
Finskem je na primer manj poudarka na ohranjanju enotnosti sistema, razširili in razvili pa
so napredne programe poklicnega izobraževanja. Posledično je na Finskem višji odstotek
mladih v terciarnem izobraževanju kot v drugih proučevanih državah (Fägerlind in
Strömqvist, 2004).
Ministri iz 29 evropskih držav so leta 1999 v Bologni v Italiji podpisali bolonjsko deklaracijo,
ki je predvidela reformo sistema visokošolskega izobraževanja v Evropi, po kateri naj bi se
do leta 2010 oblikoval enoten evropski visokošolski prostor. Med podpisnicami deklaracije
so bile tako nordijske države kot tudi Slovenija, ki je v skladu z načrtom začela izvajati
bolonjsko prenovo študija. V skladu s spremembo ZVIS je v Sloveniji od študijskega leta
2009/2010 možen vpis samo še v bolonjske študijske programe. Stare študijske programe
je bilo mogoče zaključiti še v študijskem letu 2015/2016. Bolonjski proces je pomenil, da je
bilo treba nacionalne politike oblikovati glede na določene cilje, s čimer bi v prihodnjem
desetletju ustvarili evropsko območje visokega šolstva. Ti cilji so vključevali uvedbo sistema,
ki temelji na dveh glavnih ciklih, preglednosti in primerljivosti stopenj, uvedbi kreditov,
spodbujanju mobilnosti, sodelovanju in ne nazadnje na promociji evropskih razsežnosti
visokega šolstva. To je bilo treba doseči s popolnim spoštovanjem kulturnih in jezikovnih
razlik v raznolikosti nacionalnih sistemov in avtonomije univerzitetnih institucij.
Zagotavljanje neodvisnosti in avtonomije univerz se gradi na načelih, ki so določeni v
Bolonjski magni Charta Universitatum iz leta 1988. V Bolonjski deklaraciji je glavni poudarek
na znanju, ki je ključno za družbeno in človeško rast. Gospodarska rast se ne omenja
direktno, temveč le posredno z uporabo izraza »zaposljivost«. Izraz »konkurenčnost«, ki se
pogosto uporablja v beli knjigi EU, se večinoma uporablja v smislu kulturne privlačnosti
(Fägerlind & Strömqvist, 2004).
Nordijske države imajo dolgo tradicijo sodelovanja na številnih področjih, vključno z
izobraževalnim sektorjem. Nordijski svet je bil ustanovljen leta 1952, da bi spodbudil
sodelovanje med vladami in parlamenti na Danskem, Islandiji, Norveškem in Švedskem.
Finska se je pridružila Nordijskemu svetu leta 1955. Cilj Nordijskega sveta ministrov je
ohraniti in razviti nordijsko območje za izobraževanje. Mobilnost v regiji se olajša s
programom mobilnosti, štipendijami, skupnimi sporazumi in IKT. Akcijski programi in
projekti so zasnovani za izgradnjo novih omrežij v izobraževalnem sektorju. Sporazum o
sprejemu v visokošolsko izobraževanje v nordijskih državah je bil sklenjen leta 1996.
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Potencialnim študentom iz celotne regije je zdaj na voljo prošnja za sprejem na kateri koli
visokošolski zavod v nordijskih državah pod enakimi pogoji kot študentom iz domače države.
S svojimi politikami in programi skuša Nordijski svet ministrov odpraviti vse ovire za
nordijsko mobilnost (Fägerlind & Strömqvist, 2004).
Danski izobraževalni sistem je tretji na lestvici najboljših visokošolskih sistemov na svetu.
Njihov sistem združuje visoke dosežke s poudarkom na dobrem počutju študentov. Danci
ustvarjajo dobro okolje za visokošolske zavode, da bi prispevali h gospodarskemu in
kulturnemu razvoju. Kljub visoki udeležbi v izobraževanju v zgodnjem otroštvu in
osredotočanju na vključevanje posameznikov čez celotni sistem je vpliv socialnoekonomskega statusa na rezultate izobraževanja visok in priseljenci močno zaostajajo.
Izobraževalni sistem je doživel številne reforme, ki pa so vodile k utrujenosti od reform. Kljub
zmanjšanju javnega proračuna je Danska z velikodušnimi donacijami, ena izmed največjih
porabnikov za izobraževanje v EU. Izdatki države za izobraževanje so ostali nespremenjeni
in znašajo 19 milijard EUR. Danska porabi večji delež kot primerljive države v zgodnjih fazah
izobraževanja. Več kot 90 % izdatkov za osnovnošolsko izobraževanje imajo lokalne oblasti.
Danska porabi 1,3 % BDP za predšolsko vzgojo in varstvo, kar je za 0,5 odstotne točke več
od povprečja EU, vendar še vedno manj kot Švedska. Velik del porabe je povezan z
velikodušnim sistemom štipendiranja študentov na terciarni ravni. Kljub vsem bonitetam pa
se v prihodnjih desetletjih pričakuje, da bo študentska populacija nihala. Eurostat
napoveduje, da se bo število študentov terciarne stopnje izobrazbe do leta 2030 skrčilo za
4 % (Evropska komisija, 2018).
Finski izobraževalni sistem velja za enega izmed najboljših na svetu, drugi narodi pa si
prizadevajo oponašati njegovo strukturo dobro plačanih učiteljev, veliko časa za počitek in
manj poudarka na domačih nalogah in testih. Visokošolski sistem v državi prav tako
predstavlja zgled, zlasti ker je Finska ena od redkih držav, kjer imajo njeni državljani
visokošolsko izobrazbo popolnoma brezplačno. Tuji študenti še vedno plačujejo šolnine,
vendar so znatno nižje kot v drugih državah. Od začetka leta 2010 imajo univerze status
neodvisnih pravnih oseb, ki so ločene od države, vendar je država glavni financer (64 %). Od
leta 2015 pa imajo status neodvisnih pravnih oseb, ki delujejo kot delniške družbe, kjer
država ostaja večinski lastnik. V primerjavi s Slovenijo slovenski študenti dosegajo višje ravni
izobrazbe kot na Finskem, saj jih večji delež doseže terciarno izobrazbo (SI 45 %, FI 41 %),
manj pa jih ostane brez srednješolske izobrazbe (SI 6 %, FI 10 %) (Eurydice Slovenija, 2019).
Na švedskih univerzah se uporablja model poučevanja, ki temelji na geslu »svoboda z
odgovornostjo« in pomeni, da študentje večinoma študij opravljajo sami in v skupinah.
Stopnja izobraženih Švedov se povečuje, visokošolsko financiranje pa prihaja iz davčnih
prihodkov. Šolnine za njihove državljane so brezplačne, medtem ko študente s tujim
državljanstvom v primeru nezmožnosti plačevanja šolnine, dodelijo v program
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štipendiranja. Na splošno imata parlament in vlada odgovornost za visoko šolstvo in
raziskave ter sprejemata odločitve o ciljih, smernicah in dodeljevanju sredstev. Univerze so
ločeni državni organi in same sprejemajo odločitve o vsebini tečajev, sprejemov in ocen.
Švedski visokošolski organ ima predvsem nadzorno funkcijo in je odgovoren za pregled
kakovosti visokošolskega izobraževanja in dodeljevanje pooblastil za podeljevanje diplom.
Odgovoren je tudi za nadzor univerz in univerzitetnih šol ter za vzdrževanje uradne
statistike. Leta 2014 je Nacionalna agencija za izobraževanje objavila smernice za zaposlene
o tem, kako ukrepati ob incidentih oboroženega nasilja, saj se je število poročil o fizičnem
nasilju v šolah od leta 2012 do 2017 povečalo za 129 %, število groženj pa za 46 %
(Dessimirova, Grondin & Williams, 2017).
Islandski visokošolski sistem sestavlja sedem univerz. Večino visokošolskih zavodov vodijo
državni ali zasebni subjekti z državno podporo. Šolnine na visokošolskih zavodih se med
institucijami razlikujejo, znesek pa je odvisen od tega, ali je institucija državna ali zasebna.
Javne univerze nimajo šolnin, čeprav imajo letno pristojbino za registracijo ali
administracijo, ki jo morajo plačati vsi študenti. Minister za izobraževanje, znanost in kulturo
je odgovoren za oblikovanje pravil za spremljanje kakovosti poučevanja in raziskav. Univerza
je odgovorna za notranje presoje, medtem ko je minister odgovoren za zunanje presoje.
Islandija sledi bolonjskemu procesu za visoko šolstvo, kar pomeni, da so študije na Islandiji
popolnoma združljive s študijami drugje v Evropi. Glavni izziv za mednarodne študente na
Islandiji je jezik. Skoraj vsi na Islandiji razumejo in govorijo angleško, vendar se večina študij
izvaja v islandščini, zato se je treba naučiti jezika. Udeležba v terciarnem izobraževanju na
Islandiji se povečuje in 42 % ljudi starih 25 do 64 let ima terciarno izobrazbo. Tako kot v
številnih državah OECD je povečanje števila narastlo večinoma zaradi participacije žensk
(57 %), saj je moških le 39 % terciarno izobraženih. Prednost visokošolskega izobraževanja v
zvezi z zaposlovanjem je v Islandiji manjša kot v drugih državah. V državah OECD je
pridobivanje terciarnega izobraževanja v povprečju izboljšalo stopnjo zaposlenosti za
približno 9 odstotnih točk, na Islandiji pa je prednost zaposlitve le za 4 odstotne točke
(Eurydice Slovenija, 2018).
Norveška se po kakovosti življenja, blaginje, varnosti in kakovosti okolja redno uvršča med
vodilne države sveta. Da bi nadoknadili dolge zimske noči, imajo Norvežani vrhunski
izobraževalni sistem in visoko stopnjo zaposlenosti. Norveška vlada meni, da bi moralo biti
izobraževanje brezplačno za vse, in da se študentom, vključno s tujci, zaračuna le majhna
administrativna taksa za študij. Ta napredna naravnanost do izobraževanja omogoča
študentom dostop do najboljših univerz na svetu. Za Norveško, periferno evropsko državo z
majhnim, odprtim gospodarstvom, je bila internacionalizacija visokošolskega izobraževanja
nujna. Politike internacionalizacije so se pojavile z različnim izvorom in z različnimi učinki,
vse pa so bile razumljene kot sestavni del splošnega razvoja visokega šolstva na Norveškem.
Do danes je velika večina visokošolskih zavodov še vedno v lasti države in se financira iz
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vlade. Posledično je za internacionalizacijo v norveškem visokem šolstvu značilno tesno
usklajevanje politik v celotnem sektorju, zaradi česar je izvajanje bistveno lažje in izboljšave
so takoj opazne (Eurydice Slovenija, 2018). Visokošolsko izobraževanje na Norveškem
obsega 74 visokošolskih zavodov. Ti so razdeljeni na osem tradicionalnih univerz, osem
specializiranih univerz, 20 državnih univerz, ki se pogosto imenujejo univerze uporabne
znanosti ter 29 zasebnih šol, šest visokošolskih vojaških institucij in dve ustanovi za
visokošolsko izobraževanje. Poleg tega obstajata dve univerzitetni ustanovi, ki sta v skupni
lasti in upravljanju številnih univerz: univerzitetni center v Svalbardu (UNIS) v Spitsbergenu
in univerzitetni podiplomski center v Kjellerju (UNIK). Ministrstvo za šolstvo in raziskave je
odgovorno za osnovno, srednješolsko, terciarno poklicno in visokošolsko izobraževanje,
vrtce, kulturne šole, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih.
Ministrstvo je odgovorno tudi za raziskave in integracijo (Eurydice Slovenija , 2019).
Izobraževalni sistem Republike Slovenije je organiziran kot javna služba, ki jo opravljajo
javne in zasebne ustanove, ki zagotavljajo uradno priznane ali akreditirane programe. Učni
jezik je slovenski. Člani italijanske in madžarske narodne skupnosti na narodnostno mešanih
območjih imajo pravico do izobraževanja v svojem jeziku. Ustava varuje tudi status in daje
posebne pravice pripadnikom romske skupnosti. V Sloveniji je skoraj polovica vseh oseb,
starih 19 do 24 let, vpisana v terciarno izobraževanje. Terciarno izobraževanje vključuje
višješolsko izobraževanje (višje strokovno izobraževanje) in visokošolsko izobraževanje.
Večina (85 % v letu 2015/16) je rednih študentov in ne plačuje šolnine. Javna agencija za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS) je bila ustanovljena leta 2009 in
registrirana v Evropskem registru agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu
(EQUAR) v letu 2013. Njegove vloge vključujejo akreditacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov ter zunanje vrednotenje visokošolskih zavodov in študijskih
programov. Zgodnje opuščanje šolanja je v Sloveniji redko, saj je bilo leta 2015 le 5% mladih,
ki so zgodaj opustili šolanje, kar predstavlja drugi najboljši rezultat v EU (Eurydice Slovenija,
2018).
Tabela 13: Osebe stare 30 do 34 let s terciarno izobrazbo v Sloveniji in nordijskih državah

EU
Danska
Slovenija
Finska
Švedska
Islandija
Norveška

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020

33,8
41,2
34,8
45,7
45,3
40,9
47,3

34,8
41,2
37,9
46
46,8
44,6
48,8

36
43
39,2
45,8
47,9
42,8
47,6

37,1
43,4
40,1
45,1
48,3
43,9
48,8

37,9
44,9
41
45,3
49,9
46,4
52,1

38,7
47,6
43,4
45,5
50,2
47,1
50,9

39,1
47,7
44,2
46,1
51
48,8
50,1

39,9
48,8
46,4
44,6
51,3
53,7
49

41,1
50,1
47,6
45,1
52,7
52,8
51,0

Vir: Eurostat (2018a) in lastni izračuni od 2018 do 2020
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42,0
51,3
49,1
45,0
53,5
54,3
51,4

42,1
52,5
50,6
44,9
54,3
55,8
51,8

Cilj strategije in naša hipoteza je, da bo vsaj 40 % oseb starih 30 do 40 let terciarno
izobraženih. Več kot polovica prebivalstva Švedske in Islandije ima terciarno stopnjo
izobrazbe v omenjeni starostni skupini. Prav vse proučevane države pa so tako cilje EU kot
tudi nacionalne cilje že presegle (Eurostat, 2018a). Z uporabo regresijske analize linearnega
trenda lahko s 95 % gotovostjo trdimo, da bodo leta 2020, tako Slovenija kot nordijske
države dosegle cilj 40 % oseb starih 30 do 34 let s terciarno stopnjo izobrazbe, ceteris
paribus (tabela 13). Kot lahko razberemo iz tabele 13, je izmed analiziranih držav ravno
Slovenija tista, kjer se je v proučevanem obdobju delež izobraženih povečeval z največjo
stopnjo, saj je narasel s 34,8 % na pričakovanih 50,64 % v letu 2020, kar je povečanje za
15,84 indeksnih točk.Na področju terciarnega izobraževanja Slovenija dosega dobre
rezultate, kar je vidno iz zgornje tabele in na drugi strani tudi v praksi, saj je naš izobraževalni
sistem cenjen v tujini, kljub temu da država premalo sredstev namenja za R&R. Široka
možnost izbire študija na javnih in zasebnih programih vsekakor rezultira v tem, po našem
mnenju pa mora država tudi vnaprej skrbeti za visoko raven javnega šolstva in boljše
sodelovanje tudi na zasebnih projektih.
Drugi cilj EU v sklopu izobraževanja je, da bodo države članice znižale stopnjo zgodnje
opustitve izobraževanja prebivalcev, starih 18 do 24 let. Zgodnje opuščanje izobraževanja in
usposabljanja v nordijskih regijah je različno. Skoraj vse obravnavane države so pod
povprečjem EU in v skladu s cilji Strategije Evropa 2020 (tabela 14). Norveško povprečje
ostaja nekoliko nad ciljem (10,4 %), vendar je primerljivo s povprečjem EU, ki znaša 10,7 %.
Povprečna stopnja opustitve šolanja na Islandiji je bistveno višja od drugih nordijskih držav
in izstopa od povprečja EU, razlike pa so tako v prostorski kot spolni razsežnosti. Leta 2010
je stopnja znašala 22,6 % in počasi padala na 17,8 % v letu 2017. Norveška je zmanjšala
delež, vendar je bila v letu 2017 z 10,4 % še vedno nad zastavljenim ciljem EU. Danska,
Slovenija in Finska so od leta 2010 delež znižale. Slovenski nacionalni cilj znaša 5 % in je bil
že v letu 2011 presežen. Na nacionalni ravni je razlika med spoloma najbolj opazna na
Islandiji (51 % večja pri moških), na Norveškem (45 %), na Danskem (44 %), najmanj pa na
Švedskem (28 %) in Finskem (30 %).
Tabela 14: Zgodnja opustitev izobraževanja in usposabljanja (18 do 24 let)

EU
Danska
Slovenija
Finska
Švedska
Islandija
Norveška

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cilj

13,9
11
5
10,3
6,5
22,6
17,4

13,4
9,6
4,2
9,8
6,6
19,7
16,6

12,7
9,1
4,4
8,9
7,5
20,1
14,8

11,9
8
3,9
9,3
7,1
20,5
13,7

11,2
7,8
4,4
9,5
6,7
19,1
11,7

11
7,8
5
9,2
7
18,8
10,2

10,7
7,2
4,9
7,9
7,4
19,8
10,9

10,6
8,8
4,3
8,2
7,7
17,8
10,4

10
10
5
8
7
:
:

Vir: Eurostat (2018)
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Delež mladih, ki zgodaj opustijo izobraževanje in usposabljanje v EU-28 je bil v letu 2017 za
3,2 odstotne točke višji za mlade moške (12,1 %) kot za mlade ženske (8,9 %). Leta 2017 je
bilo 10,6 % oseb v EU, ki so zgodaj opustile izobraževanje in usposabljanje. Med njimi je bilo
4,7 % prebivalcev EU-28, starih 18 do 24 let, ki so bili zaposleni, 3,7 % jih ni bilo zaposlenih,
vendar so želeli delati. Preostali (2,2 % prebivalcev, starih 18 do 24 let) niso bili zaposleni in
niso želeli delati (Eurostat, 2018a).

4.2.3 Socialna varnost v Sloveniji in nordijskih državah
Stopnja tveganja revščine je delež ljudi, katerih skupni dohodek gospodinjstva (po socialnih
transferjih, davkih in drugih odbitkih), ki je na voljo za porabo ali varčevanje, je pod pragom
tveganja revščine. Prag tveganja revščine se določi kot 60 % mediane ekvivalentnega (neto)
razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev. Za izračun ekvivalentnega dohodka (dohodka
na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojena OECD-jeva
ekvivalenčna lestvica. Lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od
14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5. Ta kazalnik ne meri
premoženja ali absolutne revščine, ampak nizke dohodke v primerjavi z drugimi prebivalci
v državi. Tako je prag odvisen od porazdelitve dohodka v državi za določeno leto in je
odvisen od sestave gospodinjstva. Zato je pomembno opozoriti, da je stopnja tveganja
revščine relativno merilo revščine in da se prag zelo razlikuje med državami članicami. Prav
tako se sčasoma spreminja, saj sledi razvoju nacionalnega povprečnega razpoložljivega
dohodka (Sustainable Governance Indicators, 2018).
Stopnja revščine na Norveškem (poleg drugih nordijskih držav) je med najnižjimi na svetu.
Norveška vlada je prevzela odgovornost za podporo življenjskega standarda prikrajšanih in
ranljivih skupin. Posledično so izdatki za socialno politiko precej nad povprečjem EU.
Državno socialno zavarovanje je močno na skoraj vseh področjih. Izdatki za podporo družini
presegajo 3 % BDP v obliki otroških dodatkov, plačanih dopustov in otroškega varstva.
Izdatki za socialno zavarovanje, povezani z nezmožnostjo za delo (invalidnost, bolezen in
poklicne poškodbe), so tudi visoki. Ker je prebivalstvo Norveške vedno bolj heterogeno, so
se povečale razprave o pravilih, ki urejajo dostop do socialnih prejemkov. Povečane stopnje
priseljevanja in brezposelnosti bodo verjetno povečale tudi neenakosti med prebivalci
(Sustainable Governance Indicators, 2018).
Danska ima visoko stopnjo socialne kohezije in je dokaj egalitarna oz. enakopravna država.
Danska posveča pozornost marginaliziranim skupinam in številu delovno sposobnih ljudi, ki
prejemajo javno podporo. Glede na stopnjo zaposlenosti, je med najbolj uspešnimi na
področju OECD. Pomembna značilnost blaginje je, da je večina brezposelnih ljudi
upravičenih do neke oblike socialnega transferja. Z večjim poudarkom na zaposlovanju so
reformirali večino socialnih transferjev. Spremenili so sistem invalidskih pokojnin, tako da je
za osebe, ki so mlajše od 40 let, invalidska pokojnina ukinjena (razen v primerih hude in
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trajne izgube delovne sposobnosti). Pozornost so raje preusmerili na uporabo in razvoj
preostalih delovnih sposobnosti posameznika. Prav tako je bil reformiran sistem socialne
pomoči, s posebnim poudarkom na izboljšanju izobrazbe mladih delavcev (mlajših od 30
let). Za druge starostne skupine sistem zdaj ponuja večjo prilagodljivost in individualizirane
rešitve. Za priseljence zunaj Evropske unije velja, da morajo prebivati na Danskem sedem
let, da bi bili upravičeni do običajne socialne pomoči, sicer je ponujena nižja raven pomoči.
Cilj teh reform je okrepiti spodbudo za delo, vendar lahko povzroči revščino tistim, ki se ne
morejo odzvati na te spodbude (Sustainable Governance Indicators, 2018).
Finska ustava varuje temeljne ekonomske, socialne in izobraževalne pravice za vse ljudi, pri
čemer te pravice zagotavljajo tako država kot občinske oblasti. Njihova socialna politika v
veliki meri preprečuje revščino in sistem prerazporeditve dohodka se je izkazal za enega
izmed najbolj učinkovitih v Evropski uniji, vendar relativna stopnja revščine in socialne
izključenosti ostaja razmeroma visoka. Poleg tega obstajajo neenakosti v blaginji med
regijami in občinami, odvisno od demografske sestave in gospodarske moči. Na splošno je
gospodarska kriza na Finskem izpostavila vse več ljudi dolgotrajni brezposelnosti in revščini.
Vlada se je lotila številnih programov tako za izboljšanje življenja državljanov kot tudi za
večjo enakostjo med spoloma. Zakon o enakosti med ženskami in moškimi je bil sprejet leta
1986, spolna diskriminacija pa je prepovedana z dodatno zakonodajo. Kljub tej zakonodaji
prevladujejo neenakosti med moškimi in ženskami, zlasti v zaposlovanju. Vlada je poseben
poudarek namenila programom za ogroženo mladino v starosti 15 do 17 let, ki se soočajo s
socialno izključenostjo, ter programom za ustvarjanje enakih možnosti za invalide. S
socialno izključenostjo se soočajo tudi priseljenci, saj se je njihovo število v letih 2016 in
2017 izjemno povečalo, težave pa imajo pri vključevanju na trg dela (Sustainable
Governance Indicators, 2018).
Analiza politike socialne vključenosti na Švedskem je pokazala, da socialna vključenost na
nekaterih področjih, zlasti enakosti med spoloma deluje dobro, medtem ko so drugi vidiki
socialne vključenosti bolj problematični. Empirični podatki kažejo na pomembne probleme
na področju medgeneracijske pravičnosti in pravičnosti med avtohtonimi Švedi in
priseljenci. Nasprotno ima najnižjo stopnjo resne materialne prikrajšanosti v Evropi.
Približno 1 % prebivalstva živi v razmerah hude materialne prikrajšanosti, medtem ko je
povprečje EU 7 %. Materialna prikrajšanost je najpogostejša med brezposelnimi osebami
(8 %). Približno 9 % prebivalstva si ne more privoščiti tedenskih počitnic, kar je najnižji
odstotek v Evropski uniji. Starejši ljudje na Švedskem imajo višje relativno tveganje revščine
kot povprečje v EU, kar še posebej velja za ženske (European Commission, 2019)
Do leta 2008 se je stopnja neenakosti na Islandiji dramatično povečala, kar je sprožila
regresivna davčna politika, ki je realno zmanjšala dohodkovni prag, pri katerem so
gospodinjstva oproščena plačevanja davka na dohodek. Visoka inflacija je še dodatno
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povečala obremenitev prejemnikov plač z nizkimi dohodki, čeprav se je stopnja inflacije v
začetku leta 2014 znižala na približno 2 % in je od takrat ostala na nizki ravni. Vlada je v
obdobjih 2009–2013 naredila davčni sistem bolj napreden z uvedbo najmanjših davčnih
povečanj za skupine z najnižjimi dohodki. Posledično se je po podatkih Statističnega urada
Islandije Ginijev koeficient povečal z 24 % v letu 2004 na 30 % v letu 2009 in nato padel na
24 % v letu 2015. Oktobra 2016, tik pred volitvami, je vlada napovedala zvišanje pokojnin
na enako raven kot minimalne plače. Vlada je v svojem predlogu proračuna za september
2017 napovedala nadaljnje povečanje pokojnin in socialnih povračil. Rezultat je bil skromen
porast. Islandija dobro deluje v mednarodnih primerjavah revščine, kar kaže, da so bile
socialne politike po gospodarski krizi dokaj uspešne. Za nekatera gospodinjstva pa so
gospodarske razmere še vedno težavne, vendar se postopoma izboljšujejo.
Tabela 15: Stopnja ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost v Sloveniji in nordijskih
državah (izraženo v %)

EU
Slovenija
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Islandija

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23,8
18,3
18,3
16,9
17,7
14,9
13,7

24,3
19,3
17,6
17,9
18,5
14,5
13,7

24,8
19,6
17,5
17,2
17,7
13,7
12,7

24,6
20,4
18,3
16,0
18,3
14,1
13,0

24,4
20,4
17,9
17,3
18,2
13,5
11,2

23,8
19,2
17,7
16,8
18,6
15,0
12,5

23,5
18,4
16,8
16,6
18,3
15,3
12,2

22,4
17,1
17,2
15,7
17,7
16,0
:

Vir: Eurostat (2019)

Država se lahko bojuje proti revščini z dialogom med državo, sindikati in delodajalci, kar žal
predstavlja velik izziv tudi v Evropi. Menimo, da se moramo soočiti z novimi socialnimi ter
demografskimi trendi, ki potrebujejo tudi ustrezno socialno politiko (npr. migrantstvo in
staranje prebivalstva). Iskanje pravega razmerja med socialnimi in delovnimi spodbudami
je tudi tu učinkovit model za Slovenijo.
Nacionalni cilj Slovenije je, da se bo število prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine,
zmanjšalo s 366.000 v letu 2010 na 320.000 v letu 2020. Stopnja prebivalstva je od leta 2010
do leta 2014 naraščala. Posledica naraščajoče stopnje je predvsem zaradi povečanja stopnje
brezposelnih ljudi in zaradi počasnega okrevanja gospodarstva od finančne in gospodarske
krize. Iz tabele 15 lahko razberemo, da je bilo v Evropski uniji leta 2017 22,4 % prebivalcev
socialno ogroženih. Od obravnavanih držav ima največjo stopnjo Švedska, kjer je leta 2017
znašala 17,7 %. Naslednja je Danska s 17,2 % in Slovenija s 17,1 %. Norveška je imela stopnjo
16 %, Finska pa 15,7 %. Za Islandijo za leto 2017 ni podatka, leto poprej pa je njena stopnja
znašala 12,2 %.
Zmanjševanje revščine in socialne izključenosti sta ključni komponenti Strategije Evropa
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2020. Z določitvijo cilja za revščino je EU postavila socialne probleme na enakovredno raven
gospodarskim ciljem. Prednostna naloga strategije je, da se delež ogroženih zmanjša in
izboljša priložnosti za zaposlovanje in izobraževanje. Po raziskavah Eurostata je bilo leta
2017 v Evropski uniji 112,9 milijona ljudi ali 22,4 % prebivalstva socialno ogroženih. To
pomeni, da so živeli v vsaj enem od naslednjih treh pogojev: tveganje revščine po socialnih
transferjih (dohodkovna revščina), močno materialno prikrajšani ali pa so živeli v
gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. Po ocenah Eurostata (2018) približno 1
od 6 oseb v EU ogroža dohodkovna revščina. Če pogledamo vsakega od treh elementov, ki
prispevajo k tveganju revščine ali socialni izključenosti, je bilo 16,9 % prebivalstva EU
izpostavljenega tveganju revščine po socialnih transferjih v letu 2017, kar pomeni, da je bil
njihov razpoložljivi dohodek pod nacionalnim pragom tveganja revščine. Ta delež se je v
primerjavi z letom 2016 nekoliko zmanjšal (17,3 %). V državah članicah EU je bilo več kot 1
od 5 oseb ogroženih zaradi revščine, in sicer na Finskem 11,5 %, Danskem 12,4 % ter v
Sloveniji 13,3 %. V EU je bilo v letu 2017 6,9 % oz. 1 od 14 ljudi resno materialno prikrajšanih,
kar pomeni, da so živeli v razmerah, ki jih omejuje pomanjkanje sredstev, kot so nezmožnost
plačila računov, ustrezno ogrevanje doma ali vzeti tedenske počitnice stran od doma. Ta
delež se je v primerjavi z letoma 2016 (7,5 %) in 2008 (8,5 %) zmanjšal. Delež tistih, ki so
močno ogroženi v letu 2017, se je med državami članicami močno razlikoval, vendar je bila
ta stopnja v nordijskih državah majhna, na Švedskem 1,1 %, Finska 2,1 %, Danska 3,1 %. 1
od 11 ljudi živi v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. V Sloveniji je ta delež
znašal 6,2 % (Eurostat, 2018c). Slovenija ima močno tradicijo socialne vključenosti, pri
čemer je Ginijev koeficient najnižji med državami članicami EU. Socialna politika se je v
preteklosti osredotočala na zagotavljanje storitev starejšim in družinam z otroki.

4.3 KAKOVOST OKOLJA, PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJA
Temeljni globalni problem predstavljajo podnebne spremembe. Zaradi segrevanja ozračja
se gladina morja dviguje, kakovost zraka se zmanjšuje, čedalje več pa je tudi nastanka
naravnih nesreč. Z nastalimi posledicami industrije se je dvignilo zavedanje ljudi, da je skrb
za okolje ena izmed prioritetnih nalog vseh držav. Politike Evropske unije imajo pomembno
vlogo pri spodbujanju tega energetskega prehoda. Države članice so sprejele številne
ukrepe, ki podpirajo trajnostni razvoj in razvoj zelenih tehnologij. Glavni cilji ukrepov so
zmanjševanje toplogrednih plinov in preprečevanje dvigovanja povprečne globalne
temperature. V 21. stoletju je prilagajanje podnebnim spremembam in blaženje njihovih
posledičnih učinkov ključnega pomena. Naša poraba energije in odvisnost od fosilnih goriv
je previsoka, da bi lahko uspešno omejili globalno segrevanje, zato je nujno, da se energija
porablja učinkovito ter da se fosilna goriva, ki jih uporabljamo za transport, ogrevanje in
hlajenje, zamenja z energijo pridobljeno iz čistih virov (European Environment Agency,
2017). Leta 2015 je bil podpisan Pariški sporazum z namenom, da bi se ublažile podnebne
spremembe. Podpisalo ga je 195 držav in je prvi univerzalen in pravno zavezujoč globalni
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podnebni dogovor. Na podlagi Pariške agende je EU sprejela ambiciozne cilje, saj je treba
do leta 2030 zmanjšati izpuste za 40 %, do leta 2050 pa od 80 do 95 %. Prvi cilji, ki so
napovedani do leta 2020, je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20 %, glede na leto
1990. V odločbi so zajeti promet, kmetijstvo, ravnanje z odpadki in stavbe, saj so skupaj
odgovorni za 55 % vseh izpustov. Za preostale (45 %) izpuste so odgovorne elektrarne in
industrijski obrati. Zaradi prevelikega onesnaževanja je nastal sistem za trgovanje z izpusti
(EU ETS). Sistem EU ETS določa zgornjo mejo za saldo izpustov toplogrednih plinov, ki lahko
izpusti več kot 11.000 obratov (vključno z letalskimi izpusti). Sistem se uporablja v 31
državah, kjer družbe kupujejo pravice do izpustov in trgujejo z drugimi družbami, vendar se
tistim, ki prekoračijo mejo, naloži visoka kazen. Zgornja meja na ravni sistema se sčasoma
znižuje, kar pomeni, da se skupni izpusti zmanjšujejo. Evropska agencija za okolje spremlja
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in rezultati so pokazali, da so se v obdobju med
leti 2005 in 2015 izpusti zmanjšali za 24 % ter da so pod zgornjo mejo ciljev, ki so določeni
za leto 2020. Ta napredek je posledica predvsem zmanjšanja porabe črnega premoga in
lignita ter povečanja porabe energije iz obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije
(Evropska agencija za okolje, 2017).
Številne države si prizadevajo, da bi imele trajnostno gospodarsko rast, saj to pomeni
porabo energije iz obnovljivih virov in razvito tehnologijo, ki vpliva na večjo učinkovitost na
področju energetike. Strategija Evropa 2020 je določila tri cilje na področju podnebnih
sprememb in energije, imenovani tudi cilji 20-20-20, ki so primerjani z direktivo iz leta 1990
(Evropska komisija, 2010a):
‒ Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 (glede na leto 1990).
‒ Povečanje deleža obnovljive bruto porabe končne energije na 20 % do leta 2020.
‒ Zmanjšanje porabe primarne energije za 20 % do leta 2020 za povečanje energetske
učinkovitosti.
Z omejevanjem emisij se izboljšuje gospodarnost porabe virov, kar spodbuja gospodarsko
rast. Z dosego cilja zagotovitve vsaj 20 % obnovljivih virov energije lahko ustvarimo več kot
600.000 novih delovnih mest. V primeru dosega cilja 20 % povečanja učinkovitosti porabe
energije pa se število novo ustvarjenih delovnih mest poveča na milijon (Evropska komisija,
2010a).
Nordijski svet ministrov se osredotoča na izziv spodbujanja zelene rasti in biogospodarstva.
Slednji prispeva k spodbujanju regionalnih in lokalnih inovacij ter ustvarjanju trajnostne
rasti na mestnih, podeželskih in redko poseljenih območjih (Nordregio, 2016). Švedska je
ukinila davke na proizvodnjo sončne energije za lastno rabo, Finska pa bo povsem
prepovedala uporabo premoga do leta 2029.
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4.3.1 Obnovljiva energija (OVE)
Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih
procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni
tokovi, tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj
enakomerno porazdeljeni.
Prednosti uporabe obnovljivih virov energije (Ministrstvo za infrastrukturo, 2019):
‒ Zaradi lokalne dostopnosti se zmanjšuje odvisnost od uvoza in se hkrati povečuje
energetska varnost.
‒ Industrija OVE je hitro rastoči sektor in spodbuja zaposlenost ter razvoj podeželja.
‒ Pri porabi obnovljivih virov energije so emisije manjše kot pri toplogrednih plinih,
kar je koristno za okolje.
‒ Okolju prijaznejše in učinkovitejše tehnologije rabe OVE privlačijo investicije za
obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije.
‒ Obnovljivi viri energije so cenovno konkurenčni fosilnim gorivom.
V skladu z zahtevani Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih
virov ima Slovenija zastavljen nacionalni cilj doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto
uporabi energije do leta 2020. Za izpolnitev cilja bo treba sočasno ustaviti še rast porabe
končne energije. Najpomembnejši obnovljivi vir energije v državi je lesna biomasa, sledi
vodna energija, v zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije
in bioplina. K povečani porabi obnovljivih virov energije bodo poleg navedenih virov
energije dodatno prispevali potenciali energije vetra in geotermalne energije. V EU je bil
med obnovljivimi viri energije najpomembnejši les in druga trdna biogoriva ter obnovljivi
odpadki, ki so v letu 2016 predstavljali 49,4 % proizvodnje primarnih obnovljivih virov
energije.
Hidroenergija je bila drugi najpomembnejši vir s 14,3 %, sledila je vetrna energija z 12,4 %.
Povečala se je sončna energija, ki je imela leta 2016 6,3-odstotni delež obnovljive energije.
Obnovljivi viri energije pa so še geotermalna energija in produkcija energije z valovi in
oceani, ki jih najdemo v Franciji in Združenem kraljestvu. Primarna proizvodnja iz
obnovljivih virov v EU se je med letoma 2006 in 2016 povečala za 66,6 %, kar je 5,3 % na
leto. Delež obnovljivih virov energije v bruto notranji porabi ni enak deležu obnovljive
energije v bruto končni porabi. Slednji je uradni kazalnik za spremljanje cilja za leto 2020, ki
je določen v direktivi 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Bruto
notranja poraba energije predstavlja skupno količino uporabljenih virov energije za vse
namene, medtem ko je bruto končna poraba energije namenjena za industrijo, promet,
gospodinjstva, storitve (javne in zasebne), kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, vključno s
porabo električne in toplotne energije (Eurostat, 2018d).
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Tabela 16: Predvideni delež obnovljive energije v bruto končni porabi energije v Sloveniji in
nordijskih državah do leta 2020 (izraženo v %)

EU - 28
Danska
Slovenija
Finska
Švedska
Islandija
Norveška

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020

8,5
14,9
16,1
29,2
38,7
58,9
58,1

12,9
22,1
20,4
32,4
47,2
70,3
61,1

13,2
23,5
20,3
32,8
48,8
71,5
63,7

14,4
25,7
20,8
34,4
51,1
72,4
64

15,2
27,4
22,4
36,7
52
71,6
65,9

16,1
29,6
21,5
38,7
52,5
70,4
68,6

16,7
31
21,9
39,2
53,8
70,2
68,4

17,5
35,7
21,5
41,0
54,5
71,6
71,2

19,0
35,7
23,2
41,7
57,8
74,6
72,0

20,0
38,0
23,8
43,2
59,6
75,7
73,6

21,1
40,2
24,4
44,6
61,4
76,8
75,1

Vir: Eurostat (2019) in lastni izračuni od 2018 do 2020

EU si prizadeva za 20 % delež bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov do leta 2020.
Ta cilj je razdeljen med države članice EU z nacionalnimi akcijskimi načrti, namenjenimi
načrtovanju poti za razvoj obnovljivih virov energije v vsaki državi članici. Delež obnovljive
energije v bruto rabi končne energije v EU se je od leta 2005 skoraj podvojil. Delež
obnovljivih virov energije v bruto končni porabi energije je leta 2017 v EU-28 dosegel 17,4
%, medtem ko je delež leta 2004 znašal 8,5 %. Povečanje deleža obnovljivih virov energije v
končni porabi energije se v zadnjih letih upočasnjuje. Razlog za to je v vse večji porabi
energije in v pomanjkanju napredka v prometnem sektorju. Islandija ima v vseh navedenih
obdobjih (tabela 16) največji delež obnovljive energije v bruto končni porabi energije med
obravnavanimi državami. Njen delež v letu 2017 znaša 71,6 %. Je najbolj zelena država na
svetu in več kot 99 odstotkov električne energije na Islandiji proizvedejo hidroelektrarne,
geotermalna energija in vetrna energija. Proizvodnja električne energije s fosilnim gorivom
se uporablja samo kot rezervna moč v primeru nepričakovanih izpadov električne energije.
Tesno ji sledi Norveška z 71,2-odstotnim deležem.
Tako kot Islandija tudi Norveška proizvede več kot 99 odstotkov električne energije s
pomočjo hidroelektrarn. Ima velik potencial v vetrni energiji ter proizvodnji bioenergije iz
lesa. Ima omejene vire sončne energije, vendar je med največjimi svetovnimi proizvajalci
silicija in silikonskih sončnih celic. Švedska ima bogato zalogo vode in biomase, kar prispeva
k visokemu deležu obnovljive energije v državi (54,5 %). Finska ima delež obnovljive energije
v bruto končni porabi 41 %. Največji delež predstavljajo hidroelektrarne, sledita pa še les in
energija vetra. Danska je vodilna država na področju proizvodnje vetrne energije in vetrnih
turbin. Njen delež obnovljive energije v bruto končni porabi znaša 35,7 %. V primerjavi z
najnovejšimi podatki, ki so na voljo za leto 2017, cilji za Slovenijo zahtevajo, da poveča svoj
delež obnovljive energije v porabi končne energije za najmanj 10 odstotnih točk. Tako v letu
2017 kot tudi leta prej je imela nižjo stopnjo v primerjavi z nordijskimi državami. Najvišjo
stopnjo je dosegla leta 2016 in imela 21,9 %, v letu 2017 pa je stopnja padla na 21,5
odstotka, kar je še vedno nad želenim ciljem EU-28. Z uporabo regresijske analize linearnega
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trenda lahko s 95 % gotovostjo trdimo, da bodo leta 2020 Švedska, Danska in Norveška cilje
strategije presegle.
Slovenija žal na področju obnovljivih virov zaostaja za nordijskimi državami, kar je po mojem
mnenju deloma tudi zgodovinsko pogojeno ter primernimi naravnimi danostmi za
alternativnimi črpanji fosilnih goriv na eni strani in izviri tople vode na drugi strani, kar
avtomatično vodi v razvoj industrije toplotnih črpalk. Slovenija je odvisna od treh
energetskih virov, in sicer Nuklearne energije Krško, hidroelektrarn na Savi in termo
elektrarne TEŠ6. Menimo, da je zato za Slovenijo zelo pomembno, kako bo porabila sredstva
podnebnega sklada za racionalnejšo potrošnjo energije, spodbujanje dodatnih alternativnih
virov (domače sončne elektrarne, male hidroelektrarne in neizkoriščen vetrni potencial).
Država lahko preko lokalne samouprave spodbuja javna podjetja k nakupu okolju prijaznih
vozil, zmanjševanju porabe in učinkovitemu sistemu ogrevanja.
Slovenija do leta 2020 nacionalnega cilja ne bo dosegla. Za dosego zastavljenega cilja bi
morala zagotoviti ustrezno podporno okolje za energetsko sanacijo obstoječih stavb
(predvsem JS) ter nadomestiti kurilno olje z lesno biomaso oz. drugimi obnovljivimi viri
energije. Zagotoviti bi bilo treba sisteme daljinskega upravljanja na OVE in nadomestiti
električno energijo s sončno energijo za pripravo sanitarne tople vode. K doseganju cilja bi
tudi pripomoglo, če bi začeli proizvajati električno energijo iz OVE, povečali delež javnega
prevoza (avtobus, železnice), začeli uvajati biogoriva v kmetijstvo in promet, uvajati
električna vozila in da bi razvili industrijsko proizvodnjo tehnologij URE in OVE (Ministrstvo
za infrastrukturo, 2019).

4.3.2 Energetska učinkovitost (URE)
Energetska učinkovitost ali učinkovita raba energije (URE) pomeni uporabo sodobnih
tehnologij in ukrepov, ki porabljajo manj energije in s tem ustvarjajo kakovostnejše okolje.
Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v
trajnostno in nizkoogljično družbo. Gre za dodano vrednost na investicije, kjer se
uporabljajo proizvodi domače proizvodnje (gradbeni material, stavbno pohištvo). Ukrepi
učinkovite rabe energije zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in dosegajo večji delež
OVE v bruto porabi končne energije. Učinkovita raba energije je potrebna za doseganje ciljev
strategije 2020. Cilj je zmanjšati količino energije, ki je potrebna za zagotavljanje produktov
in storitev. To lahko naredimo z npr. boljšo izolacijo domov, z LED-osvetlitvijo in z drugimi
inovativnimi tehnologijami, saj s tem ne vplivamo pozitivno le na okolje, temveč tudi na
finančno zmanjševanje stroškov. Energetska učinkovitost ima izjemen pomen tudi pri
zagotavljanju ciljev energetske politike, saj povečuje konkurenčnost gospodarstva, zeleno
rast in izboljšuje zaposlitveni potencial (Ministrstvo za infrastrukturo, 2018).
V skladu z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) ima Slovenija
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zastavljen nacionalni cilj zmanjšanja celotne porabe energije za 20 % do leta 2020. To
pomeni, da poraba primarne energije v letu 2020 ne sme preseči 7,125 mio toe (82,86 TWh)
oziroma, da se poraba ne bo povečala za več kot 2 odstotka glede na leto 2012. URE ima
izjemno dodano vrednost pri energetiki, zato je pomembno, da se izvajajo ukrepi na
področjih, kot so proizvodnja, promet in končna raba energije. Pomembno področje je tudi
gradnja, saj 40 % vse energije porabimo v stavbah. Renovirati bi bilo treba javne stavbe in
racionalno upravljati sisteme daljinskega ogrevanja. Od leta 2019 naprej morajo biti vse
novo zgrajene javne stavbe, ki za svoje delovanje rabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje,
zgrajene kot skoraj nič-energijske, od leta 2021 pa to velja še za vse druge novogradnje.
Energija v takih stavbah bo v veliki meri zagotovljena iz obnovljivih virov energije
(Ministrstvo za infrastrukturo, 2019). Osnova za porabo primarne energije je bila povzeta iz
leta 2005, njena projekcija pa je bila narejena leta 2007. Do leta 2020 naj bi poraba primarne
energije znašala 1.853 mio ton naftnih ekvivalentov (Mtoe), ob predpostavki, da bo
gospodarstvo kontinuirano naraščalo in da ne bo sprememb v politikah energetske
učinkovitosti. Glede na zastavljen cilj strategije je treba porabo primarne energije zmanjšati
za 20 %, kar pomeni na 1.483 Mtoe oziroma za 13,4 %. S porabo primarne energije je
mišljena bruto notranja poraba energije, ki izključuje vse ne energetske nosilce energije
(Eurostat, 2018d).
Tabela 17: Poraba primarne energije v Sloveniji in nordijskih državah (prikazano v mio ton
naftnih derivatov – Mtoe)

Slovenija
Danska
Finska
Švedska
Islandija
Norveška

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cilj

7,0
19,4
33,6
49,4
3,2
24,8

7,0
20,0
35,5
48,6
5,5
30,8

7,1
18,5
34,2
47,6
5,9
26,3

6,8
17,8
33,0
47,6
5,8
28,9

6,6
17,9
32,0
46,4
6,1
30,8

6,4
16,9
32,7
46,1
6,1
26,5

6,3
16,9
31,2
45,1
5,8
27,0

6,5
17,4
32,3
46,9
5,6
25,5

6,6
17,7
31,9
46,5
5,9
27,7

7,125
17,4
35,9
43,4
:
:

Vir: Eurostat (2019)

V tabeli 17 je prikazana poraba primarne energije v Sloveniji in nordijskih državah v obdobju
od leta 2010 do leta 2016. Za Slovenijo je določen cilj porabe primarne energije na 7,125
Mtoe, leta 2017 pa je imela porabe za 6,6 Mtoe. Slovenija ima porabo v celotnem obdobju
pod določenim ciljem in če se ne bo poraba do leta 2020 povečala, bo cilj strategije do leta
2020 dosežen. Danska in Finska sta pod določeno mejo, Švedska pa bo morala zmanjšati
porabo primarne energije, saj je s 46,5 % v letu 2017 nad svojim nacionalnim ciljem. Na
Švedskem se je energetska učinkovitost med letoma 2000 in 2015 izboljšala za 24 %, kar je
naredila s prenovo stavb. Islandija ne proizvaja fosilnih goriv in uvaža vse svoje naftne
derivate, ki se večinoma porabijo v prometnem in ribiškem sektorju.
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EU je na področju zmanjšanja porabe primarne energije sprejela številne ukrepe, kot so npr.
zmanjšanje nacionalne prodaje energije za 1,5 % letno, energetska obnova stavb v lasti
države v višini 3 % letno, uvedba obligatornih energetskih izkaznic za stavbe, vsake tri leta
morajo države članice pripraviti akcijske načrte glede energetske učinkovitosti itd.
Pomembno je še omeniti, da zmanjšanje porabe energije ne pomeni vedno večje
energetske učinkovitosti, saj je poraba energije v močni korelaciji z gospodarsko rastjo, kar
pomeni, da se ob padcu gospodarske rasti zniža poraba energije in zato ni posledica
povečane energetske učinkovitosti.

4.3.3 Emisije toplogrednih plinov (TGP)
Tretji izmed kazalnikov, ki so določeni za boj proti podnebnim spremembam, je zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov. Emisije toplogrednih plinov nastajajo zaradi naravnih procesov
in človeških dejavnikov. Toplogrednih plini so plini v ozračju, ki zadržujejo toplotno sevanje
Zemlje in tako omogočajo temperaturne razmere, ki so primerne za življenje. Zaradi
povečanja koncentracij TGP, ki so posledica človeške dejavnosti, je treba preprečiti nevarne
posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Glavni
viri toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek, so izgorevanje fosilnih goriv, kot so premog,
nafta in plin za potrebe proizvodnje električne energije, prometa in gospodinjstev. Vir emisij
so tudi kmetijstvo, krčenje gozdov, odlaganje odpadkov na odlagališča in uporaba
industrijskih fluoriranih plinov (Evropska agencija za okolje, 2017).
Tabela 18: Emisije TGP v Sloveniji in nordijskih državah (prikaz dviga ali upada emisij glede na
leto 1990, indeksna stopnja = 100)

EU - 28
Danska
Slovenija
Finska
Švedska
Islandija
Norveška

1990

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100
100
100
100
100
100
100

93,7
95,5
110,1
98,5
94,4
114,5
108,5

85,9
90,8
105,4
106,9
91,4
136,8
109,5

83,2
83,7
105,4
96,6
86,0
131,1
108,1

82,1
77,3
102,4
89,0
81,3
132,1
107,3

80,5
79,7
98,6
89,8
79,3
133,6
107,4

77,5
74,2
89,4
83,9
77,3
136,1
107,8

78,1
70,5
90,4
79,0
76,6
141,2
108,2

77,8
73,5
94,9
83,1
76,4
145,7
106,5

78,3
70,5
93,8
79,5
76,3
154,8
104,9

Vir: Eurostat (2019)

V tabeli 18 so predstavljeni podatki od leta 2005 do leta 2017 glede na leto 1990, za katero
je bila določena indeksna vrednost 100. Kazalnik meri vse emisije, ki jih je ustvaril človek,
vključno z ogljikovim dioksidom (CO2), metanom (CH4), dušikovim oksidom (N20) in tako
imenovanimi F-plini (ogljikovodiki, perfluoroogljikovodiki, dušikov trifluorid (NF3) ter
žveplov heksafluorid (SF6)). Te skupne emisije toplogrednih plinov so izražene v enotah
ekvivalenta CO2. Leto 2017 nam prikazuje stanje, ko je bilo v EU - 28 proizvedenih manj
izpustov, kot jih določa cilj (80 %). Največ emisij toplogrednih plinov proizvede Islandija, kjer
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je indeksna stopnja leta 2017 znašala 154,8. Sledi ji Norveška z indeksno stopnjo 104,9,
Slovenija 93,8 in Finska 84,0. Najmanj emisij sta leta 2016 proizvedli Švedska z indeksno
stopnjo 76,3 in Danska 70,5. Islandija ima poseben položaj v boju proti podnebnim
spremembam, saj ima visoko stopnjo izkoriščanja obnovljivih virov energije, kar dokazuje
dejstvo, da več kot 90 % proizvodnje električne energije in več kot 70 % celotne proizvodnje
energije, proizvede s pomočjo vodne in geotermalne energije, kar ni uspelo nobeni drugi
državi članici. Ima malo manj kot 340 tisoč prebivalcev, a kljub temu proizvede največ emisij
od obravnavanih držav. Največ plinov nastaja v okolju zaradi obrata kovinske industrije in
prometa, kot so letalstvo, ribiška plovila in transport (Orkustofnun, 2006).
Kljub razmeroma dekarbonizirani oskrbi z električno energijo ima nordijska regija nekoliko
višje emisije toplogrednih plinov na prebivalca kot druge industrijsko razvite države v Evropi
in Aziji. Deloma je to posledica hladnega podnebja in razširjenosti energetsko intenzivne
industrije. Na emisije Danske vpliva ogljikova proizvodnja električne energije v primerjavi z
drugimi državami. Danska je med državami, ki ločujejo emisije in porabo energije od
gospodarske rasti. Dansko gospodarstvo se je od leta 1980 povečalo za 78%, emisije CO2 pa
so se zmanjšale. Ta razvoj odraža povečanje energetske učinkovitosti in povečano uporabo
vetra in biomase pri proizvodnji električne energije in toplote. Nasprotno z Dansko pa so
Finske emisije na prebivalca med najvišjimi v regiji zaradi uporabe fosilnih goriv v mešanici
električne energije in velike industrijske dejavnosti. Na Islandiji ni železnic ima majhno
gostoto prebivalstva. Skoraj 80 % emisij izvira iz transportnih in ribiških plovil. Emisije iz
proizvodnje električne energije in ogrevanja so zelo nizke zaradi izključne uporabe
obnovljivih virov energije (geotermalne in hidroelektrarne). Na Norveškem je relativno
velika poraba energije na prebivalca, ki je nadomeščena z obnovljivo oskrbo z električno
energijo. Vendar znatno črpanje nafte predstavlja približno 16 % emisij države. Izvožena
nafta in plin se ne štejeta za norveške emisije, saj bi drugače bile skupne emisije več kot
desetkrat večje. V nordijski regiji so na Švedskem emisije toplogrednih plinov na prebivalca
najnižje. V zadnjih desetletjih so se kljub gospodarski rasti znatno zmanjšale. Dva
najpomembnejša dejavnika tega zmanjšanja sta bila uvedba jedrske energije v osemdesetih
letih in prehod iz nafte na biogoriva v proizvodnji daljinske toplote (Nordregio, 2016).
S podpisom Pariškega sporazuma 2015 se je Islandija strinjala, da bodo do leta 2030 znižali
stopnjo emisij za 40 % (Eurostat, 2018d). Švedska je leta 2017 predstavila novo okoljsko
zakonodajo, ki ima ambiciozen cilj, ki pravi, da bo do leta 2045 stopnja emisij toplogrednih
plinov znašala nič neto emisij. Zakon, ki naj bi stopil v veljavo leta 2018, pravi, da morajo vse
nadaljnje vlade pripraviti akcijski načrt za doseganje tega cilja. Švedi so optimistični glede
napovedi, a se zavedajo, da bo najtežje eliminirati emisije v prometu (Lee, 2017). Slovenija
je od leta 2010 zniževala indeksno stopnjo s 105,4 na 93,8 v letu 2017. Cilja EU še ni dosegla,
saj bi morala stopnjo zmanjšati za vsaj 10 indeksnih točk. Danska, Finska in Švedska imajo v
letu 2017 indeksno stopnjo pod 80, kar pomeni, da so dosegle zastavljeni cilj EU. Evropska
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unija je v pobudo agende za zmanjševanje onesnaževanja okolja leta 2005 vzpostavila že
omenjeni sistem trgovanja z emisijami (ETS). Podnebni sveženj 2020 deluje tako, da lahko
podjetja kupijo ali prodajo emisijske kupone ter emisije zmanjšujejo s čim manjšimi stroški.
Je prvi mednarodni program na svetu za trgovanje z emisijami CO2 in se uporablja tako v
državah članicah kot tudi na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu. ETS deluje po načelu
omejitve in trgovanja. V sistemu je določena zgornja meja dovoljene stopnje emisij, kar
pomeni, da lahko države po potrebi dokupijo ali prodajo svoje emisijske kupone. Kuponi
delujejo kot vrsta valute za trgovanje, en kupon pa pomeni, da ima država pravico do emisije
ene tone CO2. Od leta 2013 so v sistem vključene še številne nove industrijske panoge, za
proizvajalce aluminija in amonijaka ter za dva plina, dušikov oksid in perfluorirani
ogljikovodiki (Ministrstvo za okolje in prostor, 2018).
Evropska unija je za države članice pripravila cilj, ki pravi, da je treba do leta 2020 zmanjšati
emisije toplogrednih plinov za 20 % (glede na leto 1990). Ta cilj pomeni 21-odstotno
zmanjšanje emisij iz sektorjev, zajetih v EU ETS (sistem trgovanja z emisijami) v primerjavi z
letom 2005 do leta 2020 in 10-odstotno zmanjšanje emisij za sektorje zunaj EU ETS. Da bi
dosegli ta 10-odstotni splošni cilj, se je vsaka država članica dogovorila glede na posamezne
meje emisij toplogrednih plinov za leto 2020 v primerjavi z letom 2005 (Sklep Sveta
2009/406 / ES). Poleg sistema trgovanja obstajajo drugi ukrepi za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov. Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
(v nadaljevanju OPTGP 2020) je izvedbeni načrt ukrepov, s katerimi bo RS dosegla cilj
zmanjšanja izpustov TGP na podlagi Odločbe 406/2008/ES. OPTGP 2020 je predlagal ukrepe
na področjih, kjer nastaja največji delež emisij. Ta področja so energetska sanacija stavb,
izpusti v prometu, kmetijstvu in emisije TGP pri ravnanju z odpadki. Za slovensko
gospodarstvo je sicer značilen izrazit razklop med rastjo BDP in emisijami TGP, ne pa tudi
razklop med gospodarsko rastjo in skupno rabo materialnih virov, kar je za doseganje ciljev
zmanjšanja emisij TGP in dolgoročno konkurenčnost ključno.
Ukrepi za spodbujanje zelene rasti gospodarstva so osredotočeni na naslednja področja:
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, podporo raziskavam in inovacijam ter zmanjšanje
okolju škodljivih subvencij in pravilna določitev cen. Ukrepi energetske sanacije stavb so
najpomembnejši ukrepi za hitro okrevanje gospodarstva, zaposlovanje in izboljšanje
konkurenčnosti družbe, pomenijo zagon investicijskega cikla, hkrati pa se investicije
odplačujejo iz prihrankov pri uvozu goriv. Zmanjšanje rabe goriv v prometu bo ob
tehnoloških ukrepih zmanjšalo emisije drugih škodljivih snovi v zrak, kar bo posredno
pozitivno vplivalo na zdravje ljudi. Zmanjšuje se odvisnost od uvoza goriv. Spodbujanje
javnega prometa ima tudi pozitivne vplive na rabo prostora, zlasti urbanega, ter prometno
varnost. Izvajanje ukrepov na področju ravnanja z odpadki oziroma učinkovite rabe virov je
pomembno tudi za izboljšanje konkurenčnosti podjetij z učinkovitejšo rabo naravnih virov
in zmanjšanjem stroškov za energijo (Ministrstvo za okolje in prostor, 2014).
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5 IZZIVI PO LETU 2020 IN NOVA RAZVOJNA STRATEGIJA
Kakovost življenja je dandanes čedalje bolj pomembna, a za tako življenje je potrebna
družba, ki se zna odzivati na spremembe. Novi izzivi in pričakovanja se spreminjajo s
tehnološkim napredkom, kar pa upočasnjuje družbeno prilagajanje. S tehnološkim
napredkom se porajajo nova vprašanja na področju šolskega sistema, o ureditvi družbe, o
razmerju med državo in državljani ter med njihovo pravičnostjo in enakostjo. Za Slovenijo je
tako predvideni novi razvojni pristop, ki se imenuje Strategija razvoja Slovenije 2030.
Razvojni pristop določajo smernice razvojnega načrta, ki se imenuje Vizija Slovenije 2050
ter globalnega razvojnega načrta Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni
razvoj do leta 2030. Za uspešno doseganje zastavljenih krovnih ciljev je pomemben nadzor
in pravilni ukrepi ob doseganju neželenih rezultatov. Ključna je povezanost in usklajenost
medsektorskih politik ter tesna povezava med njimi (SVRK, 2017).

5.1 NASTANEK AGENDE SLOVENIJA 2030
Po analizi globalnih gibanj in trendov so podlago strategije pripravili Organizacija za
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Evropska komisija, Svetovna banka in druge
pomembne institucije. Razvoj Slovenije bo odvisen od tega, v kolikšni meri se bo lahko
prilagajala novim trendom in izzivom globalnega okolja. Zaradi velikih sprememb v
demografski strukturi, v ekosistemih, v konkurenčnosti svetovnih virov, v spremembah
podnebja ter gospodarskega razvoja je relevantna svetovna povezanost Slovenije. V razvitih
državah se prebivalstvo hitro stara, rast svetovnega prebivalstva se povečuje, z njo pa
naraščajo neenakost med državami in napetosti med generacijami. Z večanjem urbanizacije
se veča zaostanek podeželja, s čimer se neenakost še povečuje. Dodatni pritiski na družbo,
gospodarstvo in okolje nastajajo zaradi porasti preseljevanja, ki je posledica vse večjih
družbenih sprememb, neenakosti, gospodarske nerazvitosti, korupcije in podnebnih
sprememb. Obremenitve okolja povzročajo še naraščajoči delež srednjega razreda,
predvsem v državah v razvoju in sedanji model gospodarskega razvoja. Nujen je pospešek
rasti produktivnosti, saj se soočamo s strukturnim upočasnjevanjem gospodarske rasti. Na
trajnostni gospodarski razvoj bi lahko v prihodnosti vplivali tudi zastoji v mednarodnih
trgovinskih sporazumih, pomanjkanje v investicije, ranljivi finančni trgi ter ovire med
neznanjem in tehnologijami. Nastaja vse večje nezaupanje državljanov do institucij, saj se
veča moč multinacionalnim podjetjem in globalnim mrežam. Slovenija zaostaja za
najrazvitejšimi državami, a kljub temu napreduje na področju kakovosti življenja in
gospodarskega razvoja. Zaradi nizke produktivnosti in neprilagojenosti demografskim
spremembam pa ima omejen nadaljnji razvojni potencial (SVRK, 2017).
Slovenija je do leta 2008 oziroma do izbruha gospodarske krize dosegala visoko stopnjo
gospodarske rasti. Že takrat pa je bilo moč opaziti strukturne slabosti takratnega razvojnega
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modela. Na gospodarsko stabilnost in na blaginjo prebivalcev je v času krize vplival močan
padec BDP, ki se je do leta 2014 spet povzdignil in je do leta 2017 postopoma naraščal. Delež
BDP pa je danes še vedno nižji kot pred krizo. Produktivnost gospodarstva omejuje nizka
institucionalna učinkovitost, saj imamo dolgotrajne upravne in sodne postopke,
neučinkovito javno porabo, visoko breme državne regulacije ter visoko stopnjo korupcije.
Stopnja izobrazbe prebivalstva se je povišala, vendar ostajajo številna neskladja med
ponudbo in povpraševanjem po znanju in spretnostih na trgu dela. Zaradi demografskih
sprememb bo moralo vse več starejših ostati delovno aktivnih, vendar neustrezno
izobraženi in usposobljeni zaposleni, skupaj s slabim sodelovanjem med podjetji in
raziskovalnim sektorjem, slabo vplivajo na podjetja in njihovo inovativnost. Kljub hitremu
širokopasovnemu omrežju slovenski digitalni razvoj ni napreden, saj je premalo vlaganj v
razvijanje znanja in veščin ter digitalnih tehnologij. Ustvarjalnost je še en pomemben
dejavnik, ki vpliva na gospodarski razvoj in izvira iz kulture. Kultura je v Sloveniji premalo
poznana in zato predstavlja precejšen neizkoriščen potencial (SVRK, 2017).

5.2 DEMOGRAFSKA STRUKTURA SLOVENIJE
Do leta 2060 se bo delež starejšega prebivalstva povečal za skoraj tretjino in zaradi hitrega
procesa staranja prebivalstva se bo stopnja delovno aktivnega prebivalstva hitro zmanjšala,
kar pa bo zmanjšalo sposobnost gospodarskega napredka. Demografske spremembe so
razvidne tudi v prostoru, saj se mladi selijo večinoma v urbana naselja, medtem ko na
podeželju oziroma oddaljenih in obmejnih naseljih ostaja starejše prebivalstvo. Delovna sila
se v teh naseljih zmanjšuje, opušča kmetovanje in pokrajina se pospešeno zarašča, sočasno
pa se v urbanih naseljih zmanjšuje stopnja varnosti in se večajo potrebe po stanovanjih.
Demografske spremembe vplivajo tudi na socialno zaščito in njeno finančno sposobnost.
Obvezna socialna zavarovanja že sedaj ne pokrivajo vseh potreb, saj so sistemi socialne
zaščite še dodatno financirani iz državnega proračuna. Nujno moramo spremeniti sedanjo
ureditev, saj bo zaradi spreminjanja starostne strukture, naraščanja izdatkov za pokojnine,
zdravja in dolgotrajne oskrbe te potrebe še težje zadovoljiti. Obe starostni skupini pri obeh
spolih sta pod povprečjem EU glede na zdrava leta življenja. V zadnjih letih so se sicer
kazalniki zdravja izboljšali, poslabšali pa so se kazalniki za življenjski slog, saj se veča stopnja
prezgodnje umrljivosti in stopnja izostajanja od dela (SVRK, 2017).
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Slika 9: Spremembe v starostni strukturi prebivalstva od leta 2016 do 2060

Vir: SVRK (2017, str. 8)

Kot lahko razberemo s slike 9, se v Sloveniji prebivalstvo zelo hitro stara. Do leta 2060 bo
starostnik že vsak tretji Slovenec. Naši 80-letniki so kljub slabemu sluhu in vidu še vedno
precej vitalni. Slaba stran te demografije pa je, da se s podaljševanjem življenja zvišuje
starostna meja upokojevanja, hkrati pa hitro narašča število starostnikov, kar pomeni, da se
zmanjšuje delež aktivnega prebivalstva v starosti 20 do 64. let. Rodnost je na kritični meji,
saj na vsakih sto delovno aktivnih prebivalcev pride približno trideset oseb iz generacije 65+.
Slovenke imajo v povprečju namesto dveh le 1,6 otroka. Veliko mladih do 35. leta ne kaže
želje po partnerski zvezi in želijo biti sami. Samozadostnost in trend samskosti, s propagando
feminizma je postal resen problem za družbo. Morali bi negovati vrednoti, kot sta
prijateljstvo in ljubezen, biti tolerantni drug do drugega in ustvarjati več družin. Veliko jih
stremi le k užitku, ne pazijo, kaj užijejo, kakšne kemikalije uporabljajo, ostajajo doma, se ne
družijo in pogovarjajo, uporabljajo facebook in mislijo, da so v središču svetovnega
dogajanja. Poleg rodnosti pa je problem tudi v prezgodnjem upokojevanju in dolgotrajni
negi ter »begu možganov« oziroma izseljevanju mladih in izobraženih v tujino. V podporo
težko obvladljivim razmeram bi lahko bil hiter tehnološki preskok, zato so nujna inovativna
podjetja, povečana vlaganja v terciarno izobraževanje in privabljanje tako tujih talentov kot
tudi kapitala. Ključni ukrepi na demografskem področju bi morali biti pronatalitetni, kar
pomeni, da bi bilo treba npr. povečati delež BDP za mlade družine oziroma ukrepi bi morali
biti taki, ki bi privabljali mlade, terciarno izobražene ljudi iz tujine.
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5.3 STRATEŠKE USMERITVE IN RAZVOJNI CILJI NOVE AGENDE
Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje z bolj
uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okolijskim razvojem. Cilj bo možno doseči na
izboljšanju področja izobraževanja, zaposlovanja, varnosti, okolja in demokratičnega
upravljanja družbe. Za doseganje kakovostnega življenja je vlada RS predlagala naslednje
strateške usmeritve (SVRK, 2017):
‒ Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba.
‒ Učenje za in skozi vse življenje.
‒ Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse.
‒ Ohranjeno zdravo naravno okolje.
‒ Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
Doseganje ciljev strategije se bo merilo z 20 kazalniki uspešnosti, posebej pomembna pa so
leta pričakovanega zdravega življenja ob rojstvu, PISA – povprečni rezultati pri matematiki,
branju in naravoslovju, stopnja tveganja socialne izključenosti, BDP na prebivalca, stopnja
delovne aktivnosti prebivalstva starostne skupine 20 do 64 let in delež obnovljivih virov
energije v končni porabi energije (SVRK, 2017). Strategija je vzpostavljena na 12 razvojnih
in strateških ciljih, ki jim sledijo sektorske razvojne strategije, programi in operativni
izvedbeni ukrepi. Ti cilji so (SVRK, 2017):
1. Zdravo in aktivno življenje je izrednega pomena za kakovostno življenje vseh
generacij skozi celo življenje. K aktivnemu življenju je treba spodbujati vse starostne
skupine na različnih organizacijskih in institucionalnih ravneh. Velik izziv predstavlja
zagotovitev zdravja ljudi skozi celo življenje, saj se s staranjem povečujejo kronične
bolezni. Vzpostaviti bi bilo treba bolj učinkovit zdravstveni sistem in ohraniti
naravno okolje. Kazalnik za doseganje zdravega in aktivnega življenja so leta
pričakovanega zdravega življenja ob rojstvu. Z ozaveščanjem zdravega življenjskega
sloga in s pravočasnimi zdravstvenimi storitvami bi lahko zagotovili bolj kakovostno
življenje. S pazljivostjo nad onesnaževanjem okolja bi lahko zmanjšali tveganje za
najrazličnejša obolenja. Pomembni so tudi prenos znanja med generacijami,
zagotovitev enake možnosti za vse, posebej na enakosti med spoloma ter
vključevanje oseb v družbo, ki so funkcionalno ovirane. Za kakovost življenja je
potrebna še zagotovitev usklajenega dela in prostočasnih dejavnosti v vsem
življenjskem obdobju.
2. Današnji časi zahtevajo stalno pridobivanje znanj in spretnosti, saj novi demografski
trendi, tehnološki razvoj in pritiski na okolje vplivajo na konkurenčno gospodarstvo
in družbeno blaginjo. Stopnja izobraženosti prebivalstva narašča, kar je pozitivno za
potrebe gospodarstva, vendar obstajajo med ponudbo in povpraševanjem po
visoko usposobljeni delovni sili številna strukturna neskladja, ki vodijo v
neučinkovito alokacijo delovne sile in povzroča beg možganov v tujino. Ključni
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kazalniki so vključenost v vse življenjsko učenje, delež prebivalstva s terciarno
izobrazbo v starosti 25 do 64 let in PISA – povprečni rezultati pri matematiki, branju
in naravoslovju. Ukrepi, s katerimi bi lahko dosegli cilje, so pridobivanje znanj skozi
celoten življenjski cikel, saj krepi kreativnost, inovativnost in sposobnost kritičnega
razmišljanja in razvijanje znanja ter funkcionalnih pismenosti.
Dostojnost življenja je odvisna od posameznikovega dohodka in njegovega
premoženja, možnosti izobraževanja, dostop do zdravstvenih storitev, kulture,
primernega bivalnega okolja, pitne vode, domače in kakovostne hrane, energije,
zdravega in čistega okolja ter osebne varnosti. Kazalniki za doseganje dostojnega
življenja so stopnja tveganja socialne izključenosti, neenakost porazdelitve dohodka
in stopnja diskriminacije. Za doseganje ciljev je treba zmanjšati stopnjo revščine in
socialne izključenosti s primerno ravnjo dohodka ter vsem omogočiti dostop do
primernega stanovanja in bivalnega okolja, ki ima prometno povezanost. Znebiti se
je treba vseh oblik diskriminacije, zlasti odpraviti nasilje nad ženskami in deklicami,
odpraviti sovražni govor ter rasizem.
Za družbeno kohezijo je temeljnega pomena nacionalna identiteta, ki jo sestavljata
jezik in kultura. S kulturo se predstavlja družba naroda, njenih odnosov, stanja in
dialoga. Ima svoj vložek pri odprtosti družbe, kot tudi pri razvoju, kreativnosti in
inovativnosti. Slovenija je tradicionalno zelo raznolika država, saj jo oblikujejo
avtohtone narodne skupnosti ter romska skupnost. Zaradi visoke stopnje kulturne
raznolikosti je zato pomembna strpnost posameznikov. Ključna kazalnika uspešnosti
na področju kulture sta gostovanje slovenskih prireditev in razstav v tujini ter tujih
prireditev v Sloveniji in digitalizacija slovenskega jezika.
Za visok življenjski standard je najpomembnejši pogoj gospodarska stabilnost, ki pa
je v času krize izrazito padla. Gospodarstvo se počasi izboljšuje, z razvojem, ki temelji
na visoki konkurenčnosti in inovativnosti, pa bi lahko dosegli trajnostni gospodarski
razvoj. Elementi gospodarske stabilnosti so finančna vzdržnost, v poslovnem
sektorju viri financiranja in ustrezno podporno institucionalno okolje. Kazalnika
uspešnosti za gospodarsko stabilnost pa predstavljata BDP na prebivalca (v
standardih kupne moči) in dolg državnega sektorja.
Da bi Slovenija lahko bila gospodarstvo z dodano vrednostjo, bi bilo treba dvigniti
dodano vrednost zaposlenega oziroma njegovo produktivnost, saj bi s tem povečali
konkurenčnost. Tudi storitve in izdelki bi morali imeti visoko stopnjo dodane
vrednosti, saj bi ne le hitreje dohiteli bolj razvite države, temveč bi tudi izboljšali
materialni položaj prebivalstva. Kazalniki za konkurenčen in družbeno odgovoren
podjetniški ter raziskovalni sektor so produktivnost zaposlenih, evropski inovacijski
indeks in indeks digitalnega gospodarstva in družbe. Da bi lahko ustvarili
gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo, moramo spodbuditi inovacije, bazična in
aplikativna raziskovanja, spodbuditi ustvarjalnost in kreativnost ter izkoristiti
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potenciale digitalizacije. Z naštetim se veča število kakovostnih delovnih mest in
hitro rastoča podjetja. Spodbuditi je treba internacionalizacijo podjetij z
investicijami tujega vira (NTI) in zagotoviti okolje primerno za digitalizacijo, nove
raziskovalne in tehnološke ideje. Pomembno je spodbujati odgovornost podjetij in
raziskovalnih institucij, na dolgi rok pa razviti učinkovito upravljanje podjetij, ki so v
lasti države ter privatizirati podjetja, ki nimajo strateške naložbe.
7. Za slovenski trg dela je značilna segmentacija trga. Za njeno zmanjšanje bi bilo treba
vzpostaviti vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta, saj bi to omogočilo
učinkovito alokacijo delovne sile. Dandanes izginjajo tradicionalni poklici zaradi
digitalizacije in tehnološkega napredka, vendar pa ta razvoj prinaša nova delovna
mesta in s tem nove priložnosti za delo. Nove prilagoditve pa nastajajo tudi zaradi
demografskih sprememb, saj se starostna struktura prebivalcev spreminja in s tem
ponudba delovne sile manjša. Posledice staranja bi lahko zmanjšali s priseljevanjem
delovne sile v aktivni dobi. Kazalnika za vključujoč trg dela in kakovostna delovna
mesta sta stopnja delovne aktivnosti prebivalstva (20–64 let) in stopnja tveganja
revščine delovno aktivnih oseb starih 18 let in več.
8. Da bi uspešno izvedli prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo, je pomembno,
da se prekine povezava med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in energije.
To zahteva korenite spremembe v obstoječih sistemih, kot sta npr. mobilnost in
veriga preskrbe s hrano. Vzpostaviti bi bilo treba učinkovit sistem za preprečevanje
kopičenje odpadkov, boljše izkoriščanje virov in spremeniti potrošniške ter
proizvodne vzorce. Povečevanje učinkovite rabe energije (URE) in hkrati obnovljivih
virov energije (OVE) bo pozitivno vplivalo na izpuste toplogrednih plinov in k
zmanjšanju pritiskov na okolje. Pritiske na okolje pa predstavljajo tudi mobilnost in
tranzitna povezanost, zato je treba uvesti nove koncepte v prometno infrastrukturo.
Kazalniki za uspešno porabo virov so snovna produktivnost, delež obnovljivih virov
v končni porabi energije in produktivnost emisij toplogrednih plinov. Pomembno je
zagotoviti prehod na nizkoogljično gospodarstvo s prenovljeno infrastrukturo in
rabo energije v prometu.
9. Ekosistemi so se v zadnjih petdesetih letih zelo spremenili, saj se je povečalo
povpraševanje po vodi, hrani, vlakninah, mineralih, lesu in gorivih. Za zagotovitev
zdravega življenjskega prostora, pridelavo hrane in gospodarskih dejavnosti, ki
imajo visoko dodano vrednost, je treba zagotoviti trajnostno varstvo in načrtovanje
produktivne porabe naravnih virov. Slovenija ima bogato naravno geografsko lego,
vendar je kljub temu odvisna od uvoza, saj se zaradi podnebnih sprememb in
urbanizacije zmanjšuje površina obdelovalne zemlje. Kazalniki uspešnosti za trajno
upravljanje naravnih virov so delež kmetijskih zemljišč v uporabi, kakovost
vodotokov in kakovost zraka.
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10. Za varstvo pravic državljanov ima pravni sistem pomemben nacionalni in strateški
pomen. Ključni dejavniki kakovostne demokracije so spoštovanje človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, pravna varnost in spoštovanje vladavine prava. Za
izboljšanje zaupanja prebivalcev v pravni sistem je treba zagotoviti neodvisnost
sodišč in dvigniti integriteto ter avtoriteto pravosodnih organov. Pravosodje bi
moralo delovati nepristransko in objektivno, preprečevati možnosti zlorab in imeti
ničelno stopnjo tolerance do korupcije. Zato je pomembno, da se izoblikuje pravni
sistem, ki ima kakovosten pravni okvir in učinkovite ter jasne predpise. V Sloveniji
je zaupanje v pravosodni sistem, v primerjavi s članicami OECD, relativno nizko, saj
smo neuspešni pri pregonu predvsem gospodarskega kriminala. To pa zmanjšuje
učinkovito poslovno okolje in zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva ter vlaganje v
naložbe. Kazalnika uspešnosti pravnega sistema sta indeks vladavine prava in
predvideni čas reševanja civilnih pravdnih ter gospodarskih zadev.
11. Varna in globalno odgovorna država – vedno hitrejši razvoj informacijskokomunikacijskih tehnologij prinaša koristi za moderno družbo, hkrati pa vpliva na
pojav vedno novih in tehnološko vse bolj dovršenih kibernetskih in hibridnih
groženj, ki so resna nevarnost za delovanje javnega in zasebnega sektorja.
Zaostrovanje političnih, okoljskih, družbenih, gospodarskih, varnostnih in drugih
razmer v svetu lahko tudi v Sloveniji pripelje do pogostejšega in obsežnejšega
pojavljanja kršitev javnega reda in miru ter terorističnih groženj. Obstajajo še drugi
viri groženj, kot npr. v prometu, naravne nesreče in druge nesreče, katerih
intenzivnost se povečuje zaradi podnebnih sprememb ter prekomernega
obremenjevanja okolja. Slovenija je solidarna država in ima globalno odgovornost.
Njena naloga je, da zagotovi varnost in stabilnost, spoštuje človekove pravice in
mednarodno pravo za preprečevanje konfliktov, blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje. Kazalnika, ki kažeta na varno državo, sta delež oseb, ki so
poročale o težavah s kriminalom, vandalizmom ali nasiljem v svojem bivalnem
okolju ter globalni indeks miru.
12. Da bi dosegli cilje nove strategije, se je treba lotiti strateškega upravljanja javnih
institucij. Zaupanje prebivalcev in konkurenčnost gospodarstva sloni na načinu
delovanja javnega sektorja. Bistvenega pomena je, da se spremeni delovanje
posameznih institucij, saj smo na mednarodni lestvici institucionalne
konkurenčnosti in zaupanja v javne institucije na zelo nizki stopnji. Izboljšati bi bilo
treba medsektorsko povezanost in sodelovanje med sektorji. Javne politike bi se
morale bolj učinkovito in hitreje odzivati na spremembe in nove izzive. Razvoj
inovacij prispeva k povečevanju produktivnosti, k organizacijski učinkovitosti in
doseganju zastavljenih ciljev. Kazalnika, ki kažeta na uspešnost javnih storitev, sta
zaupanje v javne institucije in izvršna zmogljivost.
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6 PREVERBA HIPOTEZ IN PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
6.1 PREVERITEV ZASTAVLJENIH HIPOTEZ
Glavno raziskovalno vprašanje je bilo: »Ali Slovenija in nordijske države dosegajo cilje
strategije Evropa 2020?« Znotraj raziskovalnega vprašanja smo si postavili še pet hipotez:
Hipoteza 1: Slovenija in nordijske države na področju raziskav in razvoja ne bodo dosegle
cilja strategije Evropa 2020, ki pravi, da morajo države članice 3 % BDP-ja nameniti za
raziskave in razvoj.
Z uporabo regresijske analize in izračunom linearnega trenda lahko s 95 % gotovostjo
potrdimo, da Slovenija in večina nordijskih držav v letu 2020 ne bodo dosegle cilja EU 3 %
BDP za raziskave in razvoj, saj bo pričakovani delež BDP namenjen za R&R v Sloveniji znašal
1,89 %, na Finskem 2,2 %, na Islandiji 1,68 % in na Norveškem 2,08 %, ceteris paribus. Po
izračunih regresije smo ugotovili, da bosta cilj strategije dosegli le Švedska, ki naj bi
namenila 3,35 % BDP-ja in Danska 3,14 %, ceteris paribus.
Hipoteza 2: Stopnja zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do 64 let bo v nordijskih državah
višja kot v Sloveniji.
V Sloveniji so izmerili najnižjo stopnjo zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do 64 let v
primerjavi z nordijskimi državami, ki je leta 2017 znašala 73,4 %. Z uporabo regresijske
analize lahko s 95 % gotovostjo trdimo, da bo leta 2020 stopnja zaposlenosti prebivalstva v
starosti 20 do 64 let v Sloveniji leta 2020 je 71,9 %, kar je manj kot v nordijskih državah in
hkrati pod želenim ciljem strategije, ki znaša 75 %. Finska tudi ne bo dosegla cilja EU do leta
2020, saj je njena predvidena stopnja 73,7 %, še manj pa nacionalnega, ki je postavljen na
78 %. Predvidena stopnja na Danskem znaša 77,7 %, na Norveškem 78 %, Švedskem 83 %
in na Islandiji 92 %. Tako lahko hipotezo s 95 % gotovostjo potrdimo, da bodo nordijske
države imele višjo stopnjo zaposlenosti prebivalstva v starosti 20 do 64 let.
Hipoteza 3: Slovenija in nordijske države bodo na področju izobraževanja dosegle cilj
strategije, ki pravi, da bo do leta 2020, 40 % oseb, starih 30 do 34 let, imelo terciarno stopnjo
izobrazbe.
Z uporabo regresijske analize linearnega trenda lahko s 95 % gotovostjo trdimo, da bodo do
leta 2020 tako Slovenija kot nordijske države dosegle cilj. Izmed analiziranih držav je ravno
Slovenija tista, kjer se je v proučevanem obdobju delež izobraženih povečeval z največjo
stopnjo, saj je narasel s 34,8 % na pričakovanih 50,6 % v letu 2020, kar je povečanje za 15,84
indeksnih točk. Predvidena stopnja Finske znaša 44,9 %, Norveške 51,8 %, Danske 52,5 %,
Švedske 54,3 % in Islandije 55,8 %, ceteris paribus.
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Hipoteza 4: Delež bruto končne porabe obnovljive energije bo na Švedskem, Danskem in
Finskem presegel cilj strategije EU.
EU si prizadeva za povečanje deleža obnovljive bruto porabe končne energije na 20 % do
leta 2020. Švedska ima bogato zalogo vode in biomase, kar prispeva k visokemu deležu
obnovljive energije v državi. Leta 2017 je delež znašal 54,5 %, z izračunom linearnega trenda
pa predvideni delež znaša 61,4 % do leta 2020. Na Finskem je leta 2017 delež obnovljive
energije v bruto končni porabi znašal 41 %, predvideni delež za leto 2020 pa znaša 44,6 %.
Danska je vodilna država na področju proizvodnje vetrne energije in vetrnih turbin. Njen
delež obnovljive energije v bruto končni porabi je leta 2017 znašal 35,7 %, predvidena
stopnja do leta 2020 pa znaša 40,2 %, ceteris paribus. Z uporabo regresijske analize lahko s
95 % hipotezo potrdimo.
Hipoteza 5: Število prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine, se bo v Sloveniji zmanjšalo s
366.000 na 320.000 do leta 2020.
Slovenija je v letu 2010 imela 366 tisoč prebivalcev, ki so živeli pod pragom revščine. Do leta
2014 je zaradi gospodarske in finančne krize število narastlo na 410 tisoč, leta 2015 in 2016
pa je stopnja začela padati, vendar bistvenih sprememb ni moč opaziti. V letu 2016 je bilo
371 tisoč prebivalcev socialno ogroženih, kar je 18,4 %. Z uporabo regresijske analize
linearnega trenda lahko s 95 % gotovostjo trdimo, da bo v Sloveniji, do leta 2020 število
oseb za tveganje revščine padalo in doseglo 342.000, ceteris paribus, vendar bo cilj, ki želi
število oseb zmanjšati s 366 tisoč na 320 tiso, predvidoma dosežen leta 2024. Pričakovani
rezultat magistrskega dela je bil, da bo Slovenija v primerjavi z nordijskimi državami manj
učinkovita. Po regresijski analizi in obdelavi podatkov se je izkazalo, da je bila Slovenija tako
v merjenem obdobju kot tudi v preteklosti manj razvita od nordijskih držav. Z dosedanjimi
ukrepi in reformami Strategije Evropa 2020 smo rezultate izboljšali, vendar menimo, da bi
se v več primerih morali zgledovati po nordijskih državah, saj njihove politike učinkovito
združujejo družbeni in socialni standard na družbeno sprejemljivi in tolerantni ravni.

6.2 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K ZNANOSTI IN STROKI
Prispevek raziskovanja k stroki je prikaz doseženih ciljev v obravnavanih državah in s tem
prikaz učinkovitosti izvajanja reform. Prispevek prikazuje oceno izvajanja strategije k
oblikovanju pametnejšega, bolj trajnostnega in vključujočega gospodarstva. Raziskava je
izvedena na področjih zaposlovanja, izobraževanja, energetike, socialne izključenosti in na
področju raziskav in razvoja v Sloveniji ter nordijskih državah. Glede na vsebino raziskave,
metode dela in način prikazovanja podatkov je mogoča smiselna ponovljivost raziskave v
novem časovnem obdobju. Celotna raziskava je pomembna za ozaveščanje javnosti, saj
prikazuje, v kolikšni meri so cilji medsebojno povezani in pomembni, da bi lahko živeli
kakovostno življenje.
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Cilj vsake države je zagotoviti vsakomur življenje, vredno človekovega dostojanstva in
pogoje za osebnostni razvoj. Vsaka država naj bi zagotavljala zajamčeno stopnjo materialne
in socialne varnosti. Upoštevajoč demografske trende se bo naša družba precej postarala,
kar vpliva na vzdržnost javnih financ. Za kakovostno življenje sta potrebna tudi
modernizacija in prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo. Podnebne spremembe so
svetovna nevarnost, ki vpliva na vse gospodarske sektorje. Zelena delovna mesta do danes
v EU predstavljajo 4 mio delovnih mest. Z digitalizacijo in avtomatizacijo se bo povečalo
povpraševanje po dovolj usposobljeni delovni sili. Pri procesu temeljite modernizacije je
treba zagotoviti pravičen in socialno sprejemljiv prehod v duhu vključenosti in solidarnosti.
Družbeni vplivi in ustrezne politike so ključnega pomena za ublažitev izzivov, ki jih prinašajo
reforme. Politike EU na področju zaposlovanja, kohezijske politike in pri socialnih politikah
zmanjšujejo gospodarske in družbene razlike znotraj Unije. Prehod, ki ga veleva Strategija
Evropa 2020, k trajnostnem gospodarstvu je usmerjen na razvoj znanja in spretnosti ter k
vseživljenjskemu učenju.
Cilj raziskovalne analize je bil predstaviti uspešnost izvajanja ukrepov strategije. Tako smo z
raziskavo odkrili vrsto dilem, s katerimi se obravnavane države srečujejo na različnih
področjih. V Sloveniji in v Evropi je velik problem upad rodnosti, ki ga povečuje prezgodnje
upokojevanje. Problem je viden tudi na področju izobraževanja, saj se mlada in izobražena
generacija izseljuje iz države. Te posledice bi lahko ublažili z inovativnimi podjetji in
tehnološkim napredkom, s povečanimi vlaganji v terciarno izobraževanje ter privabljanjem
tujega kapitala. Cilj Evropske unije je, da se države članice čim bolj poenotijo in tako skupaj
razvijejo stabilnost gospodarstev, ki posameznikom omogočajo kakovostna življenja.
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7 ZAKLJUČEK
V magistrskem delu je prikazano, v kolikšni meri so Slovenija in nordijske države dosegle
cilje Strategije Evropa 2020. V EU se države med seboj močno razlikujejo glede na
gospodarsko uspešnost, razvitost in geografsko lego, zato je EU za vsako državo članico
posebej priporočila nacionalne cilje za posamezno področje. V drugem poglavju so prikazani
začetki strategije, ki ima korenine v Lizbonski strategiji iz leta 2000. Zaradi nezadovoljivega
napredka so leta 2005 strategijo reformirali in vključili kohezijsko politiko. Razlog za neuspeh
prve strategije je bilo preveliko število ciljev in njihova nejasnost, nasprotujoče si
prednostne naloge ter nezadostna koordinacija med državami članicami. Leta 2008 je
nastala nova ideja o implementaciji učinkovitejših rezultatov, zato so drugo strategijo
nadgradili in vključili nove instrumente gospodarskega upravljanja, ki naj bi prinesli večjo
konvergenco politik in boljše rezultate. Tretja strategija oziroma Strategija Evropa 2020 je
tako začela veljati leta 2010. Strategija je razdeljena na tri področja, in sicer na pametno
rast, kjer je poudarek na razvoju in inovacijah, trajnostno rast, s katero z zelenim
gospodarstvom izboljšuje konkurenčnost ter na vključujočo rast, s katero se utrjuje
gospodarstvo z visoko stopnjo zaposlenosti. Zadnje poglavje drugega dela se nanaša na
Agendo 2030, ki želi vzpostaviti trajnostno rast z izboljšanjem gospodarske rasti, s
povečanjem socialne vključenosti in izboljšavo varnosti okolja.
V tretjem poglavju so prikazani nacionalni cilji Slovenije, ki se nanašajo na raziskave in
razvoj, zaposlovanje, izobraževanje, na revščino in socialno vključenost ter v podnebne
spremembe in energijo. Za raziskave in razvoj je treba nameniti 3 % BDP-ja, da bi lahko
inovativne zamisli pretvorili v produkte in storitve, ki ustvarjajo rast in delovna mesta.
Slovenija je od leta 2005 do leta 2013 povečevala izdatke za R&R in tako je stopnja narastla
na 2,57 % BDP-ja v letu 2013. Naslednje leto je stopnja začela padati in do leta 2016 je
znašala 2 %. Za koliko Slovenija dejansko zaostaja za cilji, smo poskušali prikazati z uporabo
regresijske analize po metodi najmanjših kvadrantov. Z enačbo linearnega trenda smo
izračunali napoved do leta 2020 in ugotovili, da Slovenija svojega nacionalnega cilja na
področju R%R ne bo dosegla. Pri prerezu deleža izdatkov R&R med javnim in zasebnim
sektorjem opazimo, da poslovni sektor namenja 76 % izdatkov za R&R, državni sektor 13 %,
sektor za izobraževanje pa le 11 %. Menimo, da bi morale univerze in univerzitetni
raziskovalni centri več sodelovati s slovenskimi izvozniki, zagonskimi podjetji in javno
upravo. V drugem podpoglavju sem prikazala stopnjo zaposlenosti, ki je eden izmed ključnih
kazalnikov, ki prikazuje uspešnost gospodarstva. Na področju zaposlovanja je postavljen cilj,
da ima do leta 2020 75 % prebivalstva, v starosti 20 do 64 let zaposlitev. Leta 2017 je
Slovenija imela stopnjo zaposlenosti 73,4 %, kar pomeni, da cilja, ki je postavljen na 75 %,
še ni dosegala. S pomočjo linearnega trenda je prikazano, da bo Slovenija do leta 2020
dosegla 71,9 % stopnjo zaposlenosti in da bo cilj dosegla v letu 2028, kar pomeni merjeno
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s časovno distanco osemletno zamudo. Na področju zaposlovanja je v Sloveniji viden vpliv
zadnje gospodarske in finančne krize, vendar s spodbujevanjem zaposlenosti med mladimi
in implementacijo evropske aktivne politike zaposlovanja lahko nadomestimo vrzel
preteklih let. V tretjem podpoglavju je prikazana stopnja terciarnega izobraževanja oseb
starih 30 do 34 let, ki bi morala znašati vsaj 40 %. Slovenija je v letu 2013 s 40,1 % cilj
dosegla, do leta 2017 pa ga je povečala na 46,4 %. Na področju terciarnega izobraževanja
Slovenija dosega dobre rezultate, saj imamo širok spekter izbire tako na javnih kot zasebnih
institucijah. Naš visokošolski sistem je cenjen v tujini, brezplačen in dostopen za vse. V
četrtem podpoglavju je prikazana stopnja socialne vključenosti in zmanjševanje revščine. V
boju proti revščini smo manj uspešni, saj je stopnja socialno ogroženih skozi polovico
merjenega obdobja naraščala. Leta 2014 je začela padati, vendar je bilo leta 2016 še vedno
371 tisoč prebivalcev socialno ogroženih. Z izračunom linearnega trenda smo ugotovili, da
bo Slovenija cilj dosegla leta 2024, saj naj bi se število takih oseb zmanjšalo na 318 tisoč,
ceteris paribus. Menimo, da bi v neki meri lahko pomagali migranti, ki bi se zaposlovali in
razbremenili tako delovno aktivno prebivalstvo kot tudi starejše občane. V petem
podpoglavju smo obravnavali področje energetike, kjer je cilj Slovenije, da se stopnja
obnovljive energije v bruto končni porabi poveča na 25 %. Po podatkih Eurostata smo
opazili, da je stopnja narastla s 16,1 % v letu 2005 na 21,3 % v letu 2016. Z lineranim
trendom je prikazano, da Slovenija nacionalnega cilja ne bo izpolnila, saj je predvidena
stopnja za leto 2020 24,4 %, ceteris paribus. Predstavljena sta še kazalnika izpusti
toplogrednih plinov in energetska učinkovitost, ki kažeta na učinkovitost odzivanja na
podnebne spremembe. Pri energetski učinkovitosti smo uspešni, saj je poraba primarne
energije od leta 2010 padala s 7,0 Mtoe na 6,6 Mtoe do leta 2017, medtem ko nacionalni
cilj znaša 7,125 Mtoe. Pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov smo opazili, da je
Slovenija sicer indeksno stopnjo zmanjšala glede na leto 2005, vendar mora za zadovoljiv
rezultat stopnja pasti še vsaj za 10 indeksnih točk, in sicer s 93,8 % v letu 2017 na 80 % do
leta 2020.
V četrtem poglavju so analizirani in primerjani cilji Slovenije in nordijskih držav. Švedska kot
ena izmed bogatejših držav v EU ima vodilno vlogo na področju inovacij. V letu 2017 je imela
3,4 % BDP in je prevladovala celotno merjeno obdobje, saj je bila ves čas nad želenim ciljem
strategije, ki je določen na 3 % BDP. Univerze tesno sodelujejo z lokalnimi podjetji in
zainteresiranimi stranmi kot tudi z javnimi organi. Zelo je zavezana strategiji za pametno
specializacijo. Naslednja je bila Danska s stopnjo 3,05 %, sledila je Finska z 2,76 %, Islandija
2,13 %, Norveška 2,11 % in na zadnjem mestu Slovenija z 1,86 %. Z uporabo regresijske
analize lahko s 95 % gotovostjo potrdimo, da Slovenija in večina nordijskih držav v letu 2020
ne bodo dosegla cilja 3 % BDP namenjenega za R&R, saj bo pričakovani delež v Sloveniji
znašal 1,89 %, na Finskem 2,2 %, na Islandiji 1,68 % in na Norveškem 2,08 %, ceteris paribus.
Po izračunih regresije opazimo, da bosta cilj strategije dosegli le Švedska, ki naj bi namenila
3,35 % BDP-ja, in Danska 3,14 %, ceteris paribus. Prerez deleža izdatkov R&R med javnim in
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zasebnim sektorjem v Sloveniji jasno kaže na zapostavljenost znanosti in raziskovanja. V
primerjavi z Dansko in Švedsko je delež sektorja izobraževanja in države nekajkrat manjši.
Kot ukrep izboljšanja zato vidimo večje povezovanje univerz in univerzitetnih raziskovalnih
centrov ter največjih slovenskih podjetij, ki zaposlujejo največje število ljudi, ki so hkrati tudi
največji izvozniki. Rešitev vidimo v skupnih razvojnih in semenskih podjetjih, ki bi na eni
strani reševali izzive iz gospodarstva, na drugi strani pa igrala ključno vlogo pri izboljšanju
delovanja javnih podjetij in lokalne samouprave.
V drugem podpoglavju smo v sklopu socialne rasti in socialne kohezije preverili stopnjo
zaposlenosti držav, število izobraženih ljudi in stopnjo socialne varnosti. Za dosežen cilj na
področju zaposlovanja bi morale obravnavane države dosegati 75 % delovno aktivnega
prebivalstva, ki so stari 20 do 64 let. Največji dosežek med proučevanimi državami je
dosegala Islandija, ki je povečala stopnjo z 80,4 % v letu 2010 na 87,6 % v letu 2017,
predvidena stopnja do leta 2020 pa znaša zavidljivih 92 %. Islandija ima najnižjo stopnjo
brezposelnosti, saj ta znaša 1 %. Ima veliko povpraševanja po tuji delovni sili (migrantih)
zaradi velikih projektov na energetskem področju, v industriji aluminija, gradbeništvu in
zaradi hitrega razvoja turizma. Za prijavo na delovno mesto ne potrebujete delovnega
dovoljenja in ni treba znati islandskega jezika. Najmanj je stopnjo povečala Danska, ki jo je
glede na leto 2010, povečala za 1,1 %, vendar je s 76,9 % še vedno nad povprečjem EU. V
Sloveniji žal ni tako, saj je leta 2017 stopnja znašala 73,4 %, kar pomeni, da cilja še nismo
dosegli. Slovenija je zaradi finančne krize potrebovala pet let, da je trend padanja
zaposlenosti ustavila in obrnila navzgor, v prihodnje pa je možno pričakovati pozitiven trend
rasti. Za spodbujanje zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje uvedel izplačila subvencij,
povračilo stroškov delodajalca, izplačila nepovratnih sredstev in davčne olajšave. Ukrepi se
v večini primerov nanašajo na prebivalce pod tridesetim letom starosti, za iskalce prve
zaposlitve, za iskalce zaposlitve, ki so starejši od 55 let in za dolgotrajno brezposelne osebe.
Izziv na trgu dela pa ostaja rigidna delovna zakonodaja, vključitev oseb na trg dela, ki so
trajno nezaposlene ter ustvarjanje novih delovnih mest.
Za vključitev na trg dela veliko pripomore stopnja izobraževanja, zato je naslednji cilj
strategije, da bo do leta 2020 vsaj 40 % oseb, starih 30 do 40 let, terciarno izobraženih. Več
kot polovica prebivalstva Švedske in Islandije ima terciarno stopnjo izobrazbe v omenjeni
starostni skupini, prav vse proučevane države pa so tako cilje EU kot tudi nacionalne cilje že
presegle. Države so bile uspešne tako glede na pridobljene rezultate kot tudi pri zmanjšanju
odstotka mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje.
Analiza podatkov obravnavanih držav na področju revščine in socialne vključenosti kaže, da
se je število ljudi, ki so izpostavljeni revščini v obdobju od leta 2010 do leta 2016, najbolj
povečalo v Sloveniji. Medtem ko bi morali znižati število ljudi izpostavljenih revščini za vsaj
40.000 ljudi, se je število povečalo za 24.000. Po podatkih Eurostata opazimo, da ima
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najnižjo stopnjo Islandija (12,2 %), sledijo Finska (15,7 %), Norveška (16 %), Slovenija
(17,1 %), Danska (17,2 %) in Švedska 17,7 %). Slovenija bi se lahko proti revščini bojevala z
dialogom med državo, sindikati in delodajalci, kar pa žal predstavlja velik izziv tudi v Evropi.
Menimo, da bi se morali soočiti z novimi socialnimi ter demografskimi trendi, ki potrebujejo
tudi ustrezno socialno politiko (migrantstvo in staranje prebivalstva).
Za doseganje ciljev strategije je bilo treba še preveriti, kako obravnavane države izpolnjujejo
cilje na področju energetike. V zadnjem podpoglavju, četrtega poglavja je tako prikazan
kazalnik obnovljivi viri energije (OVE). Slovenija ima zastavljen cilj doseči najmanj 25 % delež
OVE v končni bruto porabi energije do leta 2020. Slovenija žal na tem področju zaostaja za
nordijskimi državami in leta 2017 je dosegala 21,5 %. Z izračunom linearnega trenda lahko
s 95 % gotovostjo trdimo, da cilj ne bo dosežen, saj naj bi stopnja leta 2020 znašala 24,4 %.
Menimo, da imajo nordijske države prednost tudi zaradi geografske lege, naravnih in
podnebnih danosti. Islandija je bila najboljša tudi na tem področju v celotnem merjenem
obdobju. Njen delež v letu 2017 znaša 71,6 %. Je najbolj zelena država na svetu in več kot
99 % električne energije na Islandiji proizvedejo hidroelektrarne, geotermalna energija in
vetrne elektrarne. Tesno ji sledi Norveška z 71,2-odstotnim deležem. Na tretjem mestu je
Švedska s 54,5 %, Finska 41 % in Danska 38 %. Drugi kazalnik je energetska učinkovitost, ki
jo prikazuje poraba primarne energije. Kot pri deležu bruto porabe končne energije so bile
države uspešne tudi pri energetski učinkovitosti, saj imajo skoraj vse nižjo porabo primarne
energije glede na nacionalne cilje. Švedska je malenkost nad ciljem, a skuša porabo omejiti
z ukrepi v prometnem sektorju in industriji. Tretji kazalnik je zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov (TGP), kjer sta Švedska in Danska dosegli želeni cilj. Največ emisij TGP
proizvede Islandija in ima poseben položaj v boju proti podnebnim spremembam. Izpusti
TGP nastajajo zlasti v kovinski industriji, prometu in letalstvu. Sledijo Norveška, Slovenija,
Finska, Švedska in Danska, a le zadnje tri države so imele v letu 2017 za 20 % zmanjšano
stopnjo emisij TGP. V pobudi Agende za zmanjševanje onesnaževanja okolja je EU
vzpostavila sistem trgovanja (ETS) z emisijami CO2, ki se uporablja tako v državah članicah
kot tudi Islandiji, Norveški in Lihtenštajnu. Sistem ETS deluje po načelu omejitve emisij ter
trgovanja s kuponi, ki so glavni instrument podnebne politike Unije.
V zadnjem poglavju je predstavljena vizija Slovenije 2030, ki se osredotoča na povečanje
kakovosti življenja prebivalcev. Cilji so tako kot v prejšnji strategiji postavljeni na področje
izobraževanja, zaposlovanja, varnosti, okolja in demokratičnega upravljanja družbe.
Doseganje ciljev strategije se bo merilo z dvajsetimi kazalniki uspešnosti, posebej
pomembni pa so leta pričakovanega zdravega življenja ob rojstvu, PISA – povprečni rezultati
pri matematiki, branju in naravoslovju, stopnja tveganja socialne izključenosti, BDP na
prebivalca, stopnja delovne aktivnosti prebivalstva starostne skupine 20 do 64 let in delež
obnovljivih virov energije v končni porabi energije. Strategija razvoja Slovenije 2030 ima
osrednji cilj, in sicer, da bi razvili državo, ki bo imela kakovostno življenje za vse.
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Z metodo regresijske analize smo predvidevali dosežene cilje obravnavanih držav.
Problematika metode pa je, da lahko s 95 odstotno gotovostjo trdimo, da bodo prevideni
cilji doseženi. Regresijska analiza je statistična časovna vrsta, ki temelji na zgodovinskih
oziroma preteklih podatkih z namenom napovedovanja stanja v prihodnosti. Z regresijskimi
metodami se poskuša razviti matematično razmerje med doseganjem želenih ciljev in med
dejavniki, ki vplivajo na obnašanje pojava v prihodnosti. Rezultati izračunov linearnega
trenda tako v grobem potrjujejo, da Slovenija zaostaja za nordijskimi državami in za cilji
Strategije Evropa 2020. Produktivnost slovenskega gospodarstva omejuje nizka
institucionalna učinkovitost, saj imamo dolgotrajne upravne in sodne postopke,
neučinkovito javno porabo, visoko breme državne regulacije ter visoko stopnjo korupcije.
Stopnja izobrazbe prebivalstva se je povišala, vendar ostajajo številna neskladja med
ponudbo in povpraševanjem po znanju in spretnostih na trgu dela. Zaradi demografskih
sprememb bo moralo vse več starejših ostati delovno aktivnih, vendar neustrezno
izobraženi in usposobljeni zaposleni, skupaj s slabim sodelovanjem med podjetji in
raziskovalnim sektorjem, slabo vplivajo na podjetja in njihovo inovativnost. Kljub hitremu
širokopasovnemu omrežju slovenski digitalni razvoj ni napreden, saj je premalo vlaganj v
razvijanje znanja in veščin ter digitalnih tehnologij.
Ugotovitve magistrskega dela so, da bi se Slovenija morala bolj zgledovati po nordijskih
državah in tako izvajati strukturne reforme, predvsem na področjih, ki podpirajo razvoj in
inovacije. Slednja pospešujeta produktivnost in tako naredita gospodarstvo bolj odporno in
fleksibilno na odzivanje prihodnjih izzivov. Tukaj ostaja odprto vprašanje, ali in kdaj nam bo
to uspelo, saj bi morali bolj spodbujati skupne projekte univerz, raziskovalnih institucij in
gospodarstva, razvijati nove izdelke in rešitve ter povečati dodano vrednost s krepitvijo
blagovnih znamk. Potrebna bi bila proučitev učinkovitosti dosedanjih olajšav pri obdavčitvi
podjetij in zamenjava z učinkovitejšimi modeli. Najslabše rezultate dosegamo pri prodaji
licenc in patentov v tujino, izvozu storitev z intenzivno uporabo znanja in znanstvenih
objavah. Švedska in Danska sta na področju R&R najboljši, tako je predlog za nadaljnje
raziskovanje ugotoviti, na kakšen način dosegajo rezultate in tako proučiti njihovo
raziskovalno in inovacijsko politiko, strategije in njihovo upravljanje. Analizirati bi bilo treba
tudi okolje, ki podpira proces inovacij v gospodarstvu. Vprašanje pa se pojavi tudi, kako
ustvarjeno novo znanje pretvoriti v proizvode ali procese, ki se lahko prodajajo na trgu.
Odprta vprašanja se pojavljajo tudi na področju energetike, saj bi države morale za 20 %
povečati delež bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov. Povečevanje OVE se v
zadnjih letih upočasnjuje in razlog za to je v povečani rabi energije ter v pomanjkanju
napredka v prometnem sektorju. Predlog za nadaljnje raziskovanje je, ugotoviti, kako izbrati
kombinacijo energetskih virov in zagotavljanje ustreznih omrežij za njihovo povezavo z
uporabniki energije, ob tem pa paziti na ravnovesje z naravo. Rezultati magistrskega dela so
uporabni za razvijalce politik na analiziranih področjih, saj bi morali Slovenijo primerjati z
nordijskimi državami in reforme z novimi ukrepi smiselno vključiti v naše politike. Rezultati
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pa so uporabni tudi za ozaveščanje javnosti, saj prikazujejo, v kolikšni meri so cilji
medsebojno povezani in pomembni, da bi lahko živeli kakovostno življenje.
Za kakovostno življenje po letu 2020 je Organizacija združenih narodov pripravila globalni
razvojni načrt, ki se imenuje Agenda 2030. Konkretne naloge se osredotočajo na človekovo
dostojanstvo, regionalno in svetovno stabilnost, na zdrav planet, pravične in odporne
družbe ter na uspešna gospodarstva. V agendi je postavljenih 17 univerzalnih ciljev
trajnostnega razvoja in 169 z njimi povezanih ciljev, ki se nanašajo na ključna področja, kot
so revščina, človekove pravice, prehranska varnost, zdravje, trajnostna proizvodnja in
potrošnja, rast, zaposlovanje, infrastruktura, trajnostno upravljanje naravnih virov, oceani,
podnebne spremembe in enakost spolov. Novi cilji so drugačni od prejšnjih predvsem zato,
ker pozivajo k ukrepanju vseh držav (ne le držav v razvoju) k spodbujanju blaginje z
upoštevanjem zaščite planeta.
Veliko izzivov strategije Evropa 2020 je postalo perečih, pojavili pa so se tudi novi izzivi, ki
ogrožajo našo gospodarsko blaginjo, družbo in okolje. Za boljšo prihodnost za vse in za
trajnostno gospodarsko rast je Agenda 2030 pokrila nekatere prihajajoče izzive, kot so npr.
prehod od linearnega h krožnemu gospodarstvu, zagotavljanje socialno pravičnega prehoda
in povečevanje umetne inteligence, za povečevanje produktivnosti na več področjih. Cilji, ki
stremijo k boljšemu in bolj enakemu svetu so precej ambiciozni, in tako kot osem milenijskih
razvojnih ciljev, preveč splošni. Dokument strategije ne daje odgovorov na vprašanje, kako
plemenite globalne cilje doseči. Univerzalna študija primera ne zajema razvojnih problemov
Slovenije. Potrebne bi bile makroekonomske, fiskalne in finančne projekcije, ki bi nam
pokazale, kakšno gospodarsko rast potrebujemo, da bi lahko dosegli zastavljene cilje, katere
investicije so potrebne za razvoj ter na katere finančne vire lahko računamo. Potrebovali bi
odgovore na vprašanja, kako zapolniti demografske vrzeli, kako zapolniti strukturne potrebe
trga dela z migracijskimi tokovi, kako izpeljati dokončno sanacijo bank, zgraditi železniško
infrastrukturo ter kaj narediti z reformami v zdravstvu, šolstvu sodstvu in javni upravi. Brez
natančnih usmeritev in instrumentov ter grobe ocene finančnih virov, ne bomo uspešni pri
zasledovanju zastavljenih ciljev in tako pri doseganju želenega kakovostnega življenja.
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