
V večini primerov ni razloga, da bi 

podcenjevali lastno vitalnost  
 

 
Prof. Sambt je eden od soavtorjev akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti, ki jo je ekipa 

strokovnjakov z ljubljanske ekonomske fakultete pripravila za Združenje Manager. Izhodišče analize je 

ugotovitev, da se bo delež upokojencev v celotni populaciji občutno povečal. Če želimo ohraniti blaginjo 

prebivalstva, zahteva spremenjena demografska slika dolgoročne ukrepe. 

  

Če pogledamo demografsko sliko sodobne Slovenije, se 

zdi, da bomo v dveh ali treh desetletjih v hudih težavah. 

Kaj kažejo vaši podatki in analize? 
 

Slovenija je v obdobju, ko se je pozitiven demografski učinek na ekonomijo, ki smo mu bili priča nekako 

do leta 2010, spreobrnil v negativen učinek. Gre za razmerje med prebivalci v delovni starosti in 

prebivalci, ki so ekonomsko odvisni (mlajši in starejši). V prihodnjih treh desetletjih nas čaka izrazit pritisk 

na ekonomsko vzdržnost. Delež oseb, ki bodo stare 65 let in več, naj bi se po najnovejših projekcijah 

Eurostata s sedanjih 20 odstotkov do leta 2050 povečal na 31 odstotkov, če ne bo pozitivnih neto migracij, 

pa na 34 odstotkov. 

 

Leta 2050 naj bi v Sloveniji živelo približno toliko ljudi, 

kot nas živi zdaj. Torej okrog dva milijona. Vendar bo 

starostna struktura drugačna, delež starejših bo občutno 

višji. 
 

Sodeč po projekcijah, se število prebivalcev res ne bo bistveno spremenilo. Deloma bodo na to vplivale 

pozitivne migracije, hkrati se nam življenje hitro podaljšuje. Že okrog 180 let se v najrazvitejših državah 

pričakovano trajanje življenja ob rojstvu podaljšuje za okrog 2,5 leta na desetletje. V Slovenji je v zadnjih 

desetletjih rast celo okrog 3 leta na desetletje. Še bolj pa bo naraščanje deleža starejših posledica obstoječe 

starostne strukture prebivalstva. V tem trenutku se namreč upokojujejo številčne baby boom generacije, 

rojene v dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Na drugi strani se bo v približno enakem številu znižalo 

število prebivalcev v delovni starosti, kar je med drugim tudi posledica znižanja rodnosti. To bo imelo 

močan demografski pritisk na pokojninsko in zdravstveno blagajno, v višji starosti pa tudi na dolgotrajno 

oskrbo. 

 

Lahko sedanja epidemija trend podaljševanja življenja, ki 

ga kažejo povprečja, ogrozi? 
 

Mislim, da ne. Opaznih statističnih učinkov, kot za zdaj kaže, epidemija ne bo imela. Tudi v neprimerljivo 

hujši španski gripi iz leta 1918 so bili učinki le začasni in se je po njej rast pričakovanega trajanja življenja 

hitro nadaljevala. 

 

Po letu 2050 naj bi se število prebivalcev Slovenije celo 
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znižalo. Projekcije govorijo o tem, da bi tu živelo manj od 

dveh milijonov ljudi. 
 

Za število prebivalstva je na dolgi rok ključna rodnost. Za obnavljanje prebivalstva bi morala ženska v 

povprečju roditi 2,1 otroka, mi pa v zadnjih treh desetletjih beležimo vrednosti 1,6 otroka na žensko ali 

manj. Najnižjo vrednost smo beležili leta 2003, in sicer samo 1,2 otroka na žensko. Ženske iz teh številčno 

šibkih generacij sedaj vstopajo v rodno dobo. Projekcije sicer predpostavljajo, da naj bi ženske v povprečju 

rodile vedno več otrok, vendar bo absolutno število rojenih otrok še naprej padalo. Žensk, ki bi rojevale, je 

pač manj kot pred nekaj desetletji. Tako bo okrog leta 2060 število prebivalcev Slovenije predvidoma 

padlo pod dva milijona, in to kljub temu, da naj bi se po predpostavkah Eurostata v Slovenijo neto 

priseljevalo več kot štiri tisoč ljudi vsako leto. 

 

Generacija, rojena leta 2003, v rodno dobo prihaja čez 

nekaj let. 
 

Drži. In njena maloštevilnost bo prispevala k padanju števila živorojenih. 

 

Gre za projekcije Evropskega statističnega urada? 
 

Projekcije izdeluje Eurostat v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi. Eurostatovi strokovnjaki 

imajo svojo metodologijo, kjer upoštevajo za posamezno državo gibanje migracij v preteklosti, medtem ko 

za umrljivost in rodnost predpostavljajo za vse države postopno približevanje proti zastavljeni vrednosti v 

letu 2150. Projekcije se izdelajo za obdobje do leta 2100. To je zelo oddaljena in negotova prihodnost, 

vendar pa so projekcije za okrog 30 let naprej, o čemer govorimo, kar zanesljive, še posebej glede staranja. 

V tem času bosta namreč staranje določali predvsem umrljivost, ki se giblje predvidljivo, in starostna 

struktura prebivalstva, ki je dana. 

 

Kaj za nacionalno ekonomijo pomeni, če je med 

upokojenci 30 odstotkov populacije? 
 

Gre za močno ekonomsko obremenitev oseb v delovni starosti, kar zahteva razmislek, kako opredeliti in 

razširiti okvir delovne starosti. V preteklosti je bil ta okvir pavšalno postavljen od 20. do 64. leta starosti. 

V okviru mednarodne študije pa smo ugotovili, da proizvajamo več, kot trošimo, v bistveno ožjem 

starostnem razponu. V Sloveniji je v letu 2012 ta razpon trajal samo 32 let – to je od starosti 26 do 57 let. 

Ta starostni razpon se je v obdobju od leta 1983 do leta 2012, za katero smo naredili izračune, celo skrajšal 

za pet let. Skratka, namesto da bi se okvir, znotraj katerega smo delovno aktivni, razširil, se je zožil. Hkrati 

pa se je v tem času pričakovano trajanje življenja ob rojstvu podaljšalo za več kot devet let – z 71 na 80,3 

leta. 

 

Kaj pa je razlog, da smo v Sloveniji delovno aktivni manj 

časa? 
 

Močno se je povečala vključenost v terciarno izobraževanje; zato mladi na trg dela vstopajo starejši. Na 

drugi strani starejši delajo dlje, vendar je ta premik manj očiten. Tako so v letu 1983 posamezniki že pri 

starosti 20 let v povprečju proizvajali več, kot so trošili, v letu 2012 pa šele pri starosti 26 let. Na drugi 

strani je pozitivna razlika v letu 1983 trajala do starosti 56 let in se je do leta 2012 povišala samo za eno 

leto – na 57 let. 

 



 

 

Torej je leta 1983 človek v povprečju živel še 14 let po tem, 

ko je končal najbolj produktivno obdobje svojega 

življenja. Danes pa živi še 23 let? 
 

Tu je potrebno metodološko pojasnilo. Oseba, rojena leta 2012, ima pričakovano trajanje življenja 80,3 

leta, če bi bile razmere v prihodnje ves čas takšne, kot so bile v tistem letu. Sicer pa drži, da je čas, ki ga 

ljudje preživijo v pokoju, občutno daljši kot pred nekaj desetletji. 

 

Mimogrede, Slovenijo smo v naših raziskavah primerjali s Švedsko. Na Švedskem se iz zaposlitve umikajo 

približno sedem let pozneje kot pri nas, čeprav živijo samo dobro leto dlje kot v Sloveniji. 

 

Kako to, da pri nas človek v povprečju šele pri 

šestindvajsetih letih vstopi v to produktivno obdobje 

življenja? 
 

V vseh razvitih državah se je v zadnjih desetletjih čas trajanja izobraževanja močno podaljšal. Zato ljudje 

pozneje vstopajo na trg dela. To ima tudi pozitivne učinke. Višja stopnja izobrazbe zelo poveča 

produktivnost. V Sloveniji je vendarle nekaj specifik. Študentski status prinaša precej ugodnosti, veliko je 

študentskega dela, absolventski staž dodatno podaljšuje študij. 

Če primerjamo starejši del slovenske populacije z drugimi državami EU, podatki Eurostata kažejo, da je v 

Sloveniji delež starejših, ki so zaposleni, med najnižjimi v Evropi. 

 

Zakaj? 
 

Pokojninska zakonodaja omogoča, da se človek, ko dopolni 60 let in ima 40 let pokojninske dobe, upokoji. 

Hkrati prihaja do zlorab statusa brezposelnosti. Ljudje gredo pred upokojitvijo v dogovoru z delodajalci na 

zavod za zaposlovanje. 

 

 

Že okrog 180 let se v najrazvitejših državah pričakovano trajanje življenja ob rojstvu podaljšuje za okrog 

2,5 leta na desetletje. V Sloveniji je v zadnjih desetletjih rast celo okrog 3 leta na desetletje. Še bolj pa bo 

naraščanje deleža starejših posledica obstoječe starostne strukture prebivalstva. 

 

Gospodarska struktura v Sloveniji se je v zadnjih 

desetletjih precej spremenila. Manj je industrije, več je 

storitvene dejavnosti. Najbrž se hitreje upokojujejo ljudje, 

ki so delali v industriji. Mladi pa se v industriji ne 

zaposlujejo več, ker se zaposlijo v storitveni dejavnosti. 
 

Da, zaradi poznejšega vstopanja na trg dela bodo ljudje v prihodnje pozneje izpolnili pogoje za upokojitev 

– tudi ob zdajšnji pokojninski zakonodaji. Vedno manj jih bo pri šestdesetih letih izpolnjevalo pogoj 40 let 

pokojninske dobe. Žal smo za pretekla desetletja ugotavljali, da so se ljudje upokojili takoj, ko so izpolnili 

pogoje za upokojitev. Tako niso izkoriščali možnosti, da bi si bistveno povišali prihodnjo pokojnino, če 



ostanejo v zaposlitvi po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Šele v zadnjih letih opažamo trend nadaljevanja 

zaposlitve. 

 

So bile v preteklosti beneficije od tega, da človek dela dlje, 

prenizke? 
 

Beneficije v obliki višje pokojnine so že ves čas visoke, vendar dolgo časa ljudi to ni prepričalo. Če boste 

delali tri leta dlje, vam bo po zdajšnjem zakonu odmerjena za okrog 15 odstotkov višja pokojnina. Od leta 

2013 do 2019 je to bilo celo 20 odstotkov, pa tudi pred letom 2013 so bile vzpodbude visoke. Od leta 2013 

hkrati velja, da že medtem, ko nadaljujete delo, prejemate del siceršnje pokojnine. Od leta 2013 do 2019 je 

to bilo 20 odstotkov pokojnine, z letom 2020 pa se je povišalo na 40 odstotkov. Mogoče je to tisto, kar 

sedaj ljudi bolj prepriča. 

 

Hkrati je bil pred letom 2013 pokojninski sistem zelo zapleten. Ljudje so zato bežali v pokoj, da jih ne bi 

ujeli faktorji postopnega zniževanja odstotkov za odmero pokojnine. Pogosto namreč niso razumeli, da jih 

bodo faktorji zniževanja ujeli tudi v pokoju. Pri odločitvi za upokojitev je pogosto pomemben tudi pritisk 

sodelavcev. Sodelavci pritiskajo na starejše, naj po izpolnitvi pogojev za upokojitev odidejo, da bodo lahko 

prevzeli njihovo delovno mesto. Kar nekaj let pa je veljal tudi Zujf, ki je ljudem v javnem sektorju 

preprečeval nadaljevati delo. 

 

Predlagate, da bi dvig produktivnosti na ravni države kot 

celote dosegli tako, da bi se doba delovne aktivnosti 

podaljšala. 
 

Ločiti moramo med produktivnostjo in številom zaposlenih. Oboje skupaj je tisto, kar vpliva na BDP, na 

blaginjo. Če bo nekdo delal dlje, ob tem verjetno pred upokojitvijo ne bo postal bolj produktiven. Proizvod 

na zaposlenega se zaradi tega ne bo povečal. Bo pa več zaposlenih, ki bodo skupaj več proizvedli. Če je 

več zaposlenih, je to pomemben ukrep za vzdržnost javnih financ. Ta ukrep je najbolj logičen, ker se nam 

pričakovana življenjska doba podaljšuje. Podaljšujejo se tudi zdrava leta, ki jih preživimo. Učinek na 

vzdržnost javnih financ je pri podaljševanju delovne aktivnosti dvojen. Po eni strani ljudje dalj časa 

prispevajo v pokojninsko blagajno. Po drugi strani začnejo pozneje črpati iz nje. Dodajmo še višjo 

dohodnino, višje plačane prispevke za zdravstvo itd. Prav veliko drugih možnosti ob teh demografskih 

gibanjih namreč ni. Ali se bodo zniževale pokojnine, kar bi prineslo socialne in politične napetosti, ali 

bomo podaljševali delovno aktivnost ali pa se bodo zvišali davki, kar bi negativno vplivalo na mednarodno 

konkurenčnost. 

 

 

Slovenijo smo v naših raziskavah primerjali s Švedsko. Na Švedskem se iz zaposlitve umikajo približno 

sedem let pozneje kot pri nas, čeprav živijo samo dobro leto dlje kot v Sloveniji. 

 

Pri hitrem odhajanju ljudi v pokoj je pomemben razlog 

tudi pri delodajalcih. Ti namreč slabo gospodarsko 

situacijo v podjetju rešujejo tako, da ljudem, ki so izpolnili 

pogoje za zaposlitev, povedo, da jih ne potrebujejo več. Ali 

pa jih še pred upokojitvijo pošljejo na zavod za 

zaposlovanje. Delodajalci starejše pogosto razumejo kot 

strošek, ne pa kot delavce z bogatimi izkušnjami. 



 

Se strinjam. Ko je splošna gospodarska situacija dobra, pri nas delovne sile sicer primanjkuje. V takšnih 

razmerah je pritisk na upokojevanje starejših manjši. Delodajalci se bodo v prihodnje morali prilagajati 

vedno starejši delovni sili, ki bo realnost. Še posebej, ker bi utegnilo ob demografskih procesih delovne 

sile primanjkovati. Smiselno pa bi bilo razmisliti, ali bi država z zniževanjem prispevkov ali kako drugače 

naredila starejše bolj zanimive za delodajalce. 

Je pa tako, kot pravite: če trg delovne sile ni prožen, če je slabega delavca težko odpustiti, potem 

delodajalci slabo situacijo, ki zahteva zmanjševanje števila zaposlenih, rešujejo tako, da starejše, ki 

izpolnjujejo pogoje, pošljejo v pokoj. 

 

Kaj pa mladi? Pozno začnejo delati. 
 

Delež mladih, ki študirajo, je pri nas med najvišjimi v Evropi. Tehnološki napredek izobražene ljudi 

potrebuje. Vendar pa je hkrati precej manevrskega prostora za hitrejše dokončevanje študija, da bi mladi 

prej vstopili na trg dela. 

 

Kaj je demografska dividenda? Ekonomisti, ki se 

ukvarjate z demografijo, govorite o več vrstah 

demografske dividende. 
 

V ekonomski demografiji eden ključnih konceptov govori o demografskem prehodu. Za kaj gre? Ko 

država doseže določeno stopnjo razvitosti, se umrljivost zniža, ker je zdravstvo boljše, ker ni več lakote, 

ker so nasploh ekonomsko-socialne razmere bolj ugodne itd. Po razvojnem preboju pa imajo določen čas 

starši še vedno veliko otrok, kar povzroči močan prirast prebivalstva. Čez čas se tudi vzorci reprodukcije 

spremenijo in rodnost se zniža. Naenkrat je več delovno aktivnih, manj pa je otrok in mladih, ki jih je treba 

vzdrževati. Razmerje med delovno aktivnimi in neaktivnimi postane za gospodarstvo bolj ugodno. Temu 

ekonomisti, ki se ukvarjamo z demografijo, pravimo pozitivna prva demografska dividenda. 

 

Delež mladih, ki študirajo, je pri nas med najvišjimi v Evropi. Tehnološki napredek izobražene ljudi 

potrebuje. Vendar pa je hkrati precej manevrskega prostora za hitrejše dokončevanje študija, da bi mladi 

prej vstopili na trg dela. 

 

 

Opozoriti pa moram, da se prva demografska dividenda sčasoma spreobrne iz pozitivne v negativno. 

Številčno šibkejše generacije namreč po določenem času začnejo vstopati v delovno starost. Manj jih je. 

Starejše generacije, ki so bolj številčne, pa gredo proti upokojitvi. Tu smo mi sedaj. Številčno močne baby 

boom generacije se upokojujejo, hkrati se življenje podaljšuje, prihajajoče generacije pa so številčno 

šibkejše. Prva demografska dividenda bo v prihodnjih treh desetletjih še naprej negativna, torej bo vpliv 

demografije na ekonomijo negativen. 

 

Uporabljate tudi izraz druga demografska dividenda. Kaj 

je to? 
 

Ta koncept je bolj zapleten. Demografija lahko na gospodarsko rast pozitivno vpliva s tem, da ljudje, ko 

dlje živijo, več varčujejo za svojo starost. S tem, ko več varčujejo in se sredstva investirajo, je 

gospodarstvo bolje kapitalsko opremljeno. Posledično je višja tudi produktivnost. Vendar pri drugi 

demografski dividendi ni avtomatizma, kot je to pri prvi demografski dividendi. Pri drugi demografski 

dividendi do nje pride le, če je financiranje potrošnje za starost naložbeno. Če potrošnjo za starost 

financiramo z logiko iz rok v usta, torej z logiko sprotnega financiranja, druge demografske dividende ne 

bo. Če ni dodatnega 

investiranja, ni učinka. 



 

V Sloveniji torej ne moremo govoriti o drugi demografski 

dividendi. 
 

Ob sedanji ureditvi bo zanemarljivo nizka. Pokojnine se ne financirajo naložbeno. V Veliki Britaniji, Irski, 

Nemčiji ali Španiji bodo ti pozitivni učinki pomembni in bodo blažili negativne učinke prve demografske 

dividende. 

 

Ko ima država težave z demografsko situacijo, 

povečevanjem števila upokojencev, obstaja skušnjava, da 

bi problem rešili z zniževanjem pokojnin. Kakšne so druge 

možnosti? 
 

Kot že omenjeno, v prvi vrsti dlje delati, ki je zelo učinkovit ukrep in ne znižuje pokojnin. Lahko bi 

spremenili tudi metodologijo za izračun pokojninske osnove. Nekoč je za ta izračun štelo deset najboljših 

zaporednih let, potem se je to dobo podaljševalo na sedanjih 24 let. Zakaj ne bi štela celotna delovna doba? 

V nasprotnem prihaja do malverzacij. Ljudje si izračunajo, da je za njimi 24 dobrih let, potem v statusu 

samostojnega podjetnika ali kaki drugi obliki fleksibilnega izplačevanja dohodkov plačujejo nižje 

prispevke, ker se jim to pač bolj splača. Močan takojšen učinek na vzdržnost pokojninske blagajne ima 

tudi indeksacija, torej usklajevanje pokojnin z rastjo plač. 

 

Pri ukrepih za poznejše upokojevanje se moramo zavedati, da se bodo v prihodnje upokojevali ljudje, ki 

bodo v boljši zdravstveni kondiciji. V nekaterih državah se že pogovarjajo, da bi ljudje delali do 

sedemdesetega leta starosti. Ni dobro, če samega sebe vnaprej sprogramiramo, da bomo šli pri šestdesetih 

v pokoj, ker v večini primerov ni potrebe, da bi podcenjevali lastno vitalnost. Sam sem pri pogledu na 

mlajše generacije vendarle optimističen, da bo do spremembe mentalitete prišlo. Ker gospodarstvo postaja 

vedno bolj storitveno, delo ni več zgolj naporna fizična dejavnost. Ukrepe lahko sprejemamo tudi postopno 

in jih napovemo daleč vnaprej, saj s tem damo ljudem možnost načrtovanja. Slabo je namreč, če ljudi 

prestrašimo s pokojninsko reformo, ki naj bi v kratkem spremenila ključne parametre. V tem primeru 

ljudje na veliko zbežijo v pokoj, da jih pokojninska reforma ne bi ujela. 

 

Politična oblast zadnje mesece omenja dve čarobni 

paličici, ki vsebujeta besedo demografija. Demografski 

sklad in demografski urad. Lahko ti paličici rešita kak 

problem? 
 

Potrebe po dodatnih izplačilih bodo velike. Ključen problem je, da nimamo od kje vzeti visokega zneska 

sredstev oz. naložb, ki bi z donosi financiral te dodatne potrebe po izplačilih. Sam v demografskem skladu 

pomembnega dodatnega vira financiranja ne vidim. Če gre za preprost prenos državnih kapitalskih naložb 

pod dežnik demografskega sklada, bistvenega dodatnega učinka ne pričakujem. Zdaj se primanjkljaj za 

pokojnine plačuje iz proračuna, kamor se stekajo tudi donosi od teh naložb, po novem pa bi se v 

pokojninsko blagajno pretakal presežek demografskega sklada. To vidim bolj kot računovodsko 

spremembo, dodatnega vira financiranja pa v tem ne prepoznam. 

Ne vem, ali je mišljeno tudi, da bi del državnih kapitalskih naložb prodali in potem na svetovnih trgih 

iskali višje donose. Za nekatere državne naložbe, denimo za Dars ali Pošto Slovenije, pa tako ali tako ne 

moremo pričakovati kakšnega visokega donosa, saj njihov osnovni namen ni ustvarjanje donosov, temveč 

zagotavljanje potrebnih storitev, ki tržno mogoče niso donosne. 



 

Kaj pa druga paličica, demografski urad? 
 

Tako kot vsi, ki jih to zanima, tudi sam čakam, kaj bo vsebina delovanja tega urada. Dokler vsebine ne 

poznam, težko karkoli komentiram. 

 

 


