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[ INDEKS ČLOVEŠKEGA KAPITALA ] Med srednje- in vzhodnoevropskimi državami Slovenija vodi po naložbah v človeški kapital
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Še veliko neizkoriščenega
človeškega kapitala
Lojze Javornik
lojze.javornik@finance.si

»Slovenija si ne more
privoščiti počivanja na
lovorikah,« pravi vodja
projekta Indeks človeškega
kapitala Peer Ederer.
Slovenija je na lestvici, ki
jo pripravlja Lizbonski svet,
prva med primerjanimi
srednje- in vzhodnoevropskimi državami.
Indeks človeškega kapitala
izračunavajo na podlagi štirih
sklopov analiz. Naša država se
je daleč najbolje izkazala pri naložbah v človeški kapital – to je
pri sredstvih za vse vrste usposabljanja (od sredstev staršev do
vlaganja v šole na vseh ravneh
in sredstev za usposabljanje
odraslih ter usposabljanje v
podjetjih). Po končnem znesku,
merjenem v dolarjih, prilagojenih kupni moči, je naša država
za 28 odstotkov pred Češko, ki je
drugouvrščena. Po drugi strani
pa kar za 56 odstotkov zaostaja
za povprečjem starih članic.

Poljska in Hrvaška na repu
Pri izkoriščenosti človeškega kapitala je Slovenija na
drugem mestu za Češko, pri
njegovi produktivnosti pa je
na predzadnjem pred Češko.
Kot pojasnjujejo analitiki, je to
običajno, ker sta izkoriščenost
kapitala in njegova produktivnost v obratnem sorazmerju.
Izjemi sta Poljska in Hrvaška,
ki imata zaradi tega tudi zelo
nizek skupni indeks.

Demografska moč Turčije
Turčiji je drugo mesto v skupni oceni prinesla demografska
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▶ Peer Ederer, vodja projekta

Indeks človeškega kapitala:
»Slovenija je majhna država,
imate težak demografski položaj
in narediti morate še veliko, da
ujamete razvite države sveta.«
projekcija – to je ocena zaposlenih v letu 2035, saj bo edina med
primerjanimi državami doživela
povečanje – in to krepko. Brez
demografske komponente bi
bila Turčija na devetem mestu
seznama. Slovenija je v tej kategoriji na desetem mestu, saj ji
projekcije kažejo 16,8-odstotno
zmanjšanje delovne sile do leta
2035; članicam EU projekcija
kaže 9,9-odstotno zmanjšanje.

AVTORJI ANALIZE

Razvojna stopnica ostaja
visoka

Kaj je Lizbonski svet

»Prvo sporočilo je, da je Slovenija daleč pred drugimi srednje- in vzhodnoevropskimi
državami,« je ugotovitve študije
komentiral Peer Ederer. »Drugo
sporočilo pa je, da ne smete biti
zadovoljni z doseženim, saj je
Slovenija majhna država, imate težak demografski položaj
in narediti morate še veliko,
da ujamete razvite države sve-

▶ Lizbonski svet je bil ustanovljen leta 2003 v Bruslju, da bi spod-
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bujal konstruktivno razpravo o gospodarski in socialni prihodnosti
Evrope. Kot enega pripomočkov za to je razvil indeks človeškega
kapitala. Lani so v prvem poročilu analizirali 13 starih članic EU in
Švico, letos pa 12 srednje- in vzhodnoevropskih držav.
ta, kar zadeva konkurenčnost,
povezave in tehnološki razvoj.
Stopnica, ki vas loči od razvitih, bo ostala visoka, kajti druge

evropske države kot Švedska,
Irska, ne čakata na druge, da bi
ju ujele, ampak še naprej zelo
hitro napredujeta.
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