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ORGANIZACIJA ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ

oeCd je edinstven forum, v katerem skušajo vlade skupaj rešiti gospodarske, družbene in okoljske izzive 
globalizacije. oeCd si hkrati prizadeva razumeti ter vladam pomagati pri odzivih na nove razvojne dosežke 
in probleme, kot so korporativno upravljanje, informacijska ekonomika in staranje prebivalstva. organizacija 
ponuja okvir, v katerem lahko vlade primerjajo izkušnje politik, poiščejo odgovore na splošne probleme, 
ugotavljajo dobre prakse ter skupaj usklajujejo domače in mednarodne politike.

države članice oeCd so: avstralija, avstrija, Belgija, čile, češka, danska, estonija, finska, francija, 
grčija, islandija, irska, izrael, italija, Japonska, kanada, koreja, Luksemburg, madžarska, mehika, nemčija, 
nizozemska, norveška, nova Zelandija, poljska, portugalska, slovaška, slovenija, Španija, Švedska, Švica, 
turčija, Združeno kraljestvo in Zda. pri delu oeCd sodeluje tudi evropska unija.

Urad oeCd za publikacije javno objavlja rezultate statistik in raziskav organizacije o gospodarskih, družbenih 
in okoljskih zadevah ter konvencije, smernice in standarde, o katerih se dogovorijo članice.

Zbirka OECD »Boljše politike«

organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (oeCd) si kot forum, v katerem vlade izmenjujejo 
svoje izkušnje in iščejo rešitve za skupne probleme, prizadeva spodbujati boljše politike za boljše življenje. 
sodelujemo s svojimi 34 državami članicami ter s ključnimi partnerji in več kot 100 drugimi državami, da bi 
bolje razumeli gospodarske, družbene in okoljske izzive ter prispevali k blaginji ljudi po vsem svetu. Zbirka izdaj 
oeCd »Boljše politike« ponuja pregled ključnih izzivov, s katerimi se ukvarjajo posamezne države, in naših 
političnih priporočil za reševanje teh izzivov. na podlagi strokovnega znanja in izkušenj oeCd pri primerjavah 
izkušenj držav in iskanju najboljših praks skuša zbirka »Boljše politike« nasvete oeCd o politikah prilagoditi 
specifičnim in ustreznim prednostnim nalogam držav članic in partnerskih držav, s poudarkom na izvajanju 
reform s strani vlad.
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Ključne ugotovitve 

Celovite strukturne reforme za povečanje konkurenčnosti, usmerjene zlasti v zmanjševanje vrzeli v 
produktivnosti v primerjavi z drugimi državami OECD, so potrebne za izboljšanje obetov dolgoročne rasti 
Slovenije in za podporo ustvarjanju delovnih mest. Slovenija je v zadnjih letih izvedla številne reforme, vključno 
z reformami pokojninskega sistema, trga dela ter trga proizvodov in storitev. Druge reforme, kot so 
prestrukturiranje in rekapitalizacija bank, začetek privatizacije in spremembe fiskalnega okvira, so bile 
uzakonjene in so v teku, nadaljevanje njihovega doslednega izvajanja pa bo podpiralo nadaljno gospodarsko 
rast. 

Ekonomski pregled OECD za Slovenijo 2015 vsebuje kratek pregled reform pokojninskega sistema, trga 
proizvodov in storitev ter trga dela, ki so bile izvedene ali sprejete, ter ocenjuje njihov vpliv na produktivnost, 
zaposlenost in BDP. BDP bo po petih letih za 1 % večji, kot bi bil sicer v odsotnosti reform. To pomeni, da se bo 
BDP v tem obdobju zaradi reform v povprečju letno povečeval za 0,2 %  hitreje. V naslednjih petih letih je 
mogoče pričakovati nadaljnjo rast v podobnem obsegu. Te ocene predpostavljajo hitro in celovito izvajanje 
reform – zamude ali necelovito izvajanje bi zmanjšali pozitiven vpliv reform na rast BDP. 

 Reforme trga proizvodov in storitev naj bi na podlagi ocen v petih letih povečale BDP za približno 
0,7 % in v desetih letih za 1,3 %, kar bo posledica višje rasti produktivnosti zaradi uveljavitve 
enostavnejših pravil o ustanavljanju podjetij, zmanjšanja administrativnih bremen in višje konkurence 
zaradi zmanjšanja nadzora države. To bo posledično pospešilo hitrost približevanja ravni 
produktivnosti tehnološko najbolj razvitih gospodarstev. Poenostavljena regulacija prav tako 
spodbuja podjetja k oblikovanju novih idej in tehnologij ter omogoča preusmeritev virov iz počasi 
rastočih v hitro rastoče sektorje.     

 Reforma trga dela iz leta 2013 naj bi v petih letih povečala BDP za 0,2 % in za 0,3 % v desetih letih. 
Pozitiven vpliv na BDP prinaša višja rast produktivnosti na podlagi večje prožnosti trga dela. Ob 
povečanju prožnosti je reforma trga dela tudi zmanjšala dvojnost trga dela, t.j. dualnost med 
pogodbami o zaposlitvi za nedoločen in določen čas. To je pozitiven korak, saj dvojnost trga dela 
zmanjšuje sposobnost podjetij za prilagajanje na šoke in nepravično porazdeljuje bremena 
prilagajanja, predvsem do najbolj ranljivih skupin.  

 Pokojninska reforma iz leta 2013 naj bi v petih letih povečala BDP za 0,1 % in v desetih letih za 0,4 %. 
Pozitiven vpliv na BDP je posledica višje zaposlenosti preko povečanih spodbud za starejše, da 
ostanejo na trgu dela. Z zvišanjem zakonske in minimalne upokojitvene starosti ter z zmanjšanjem 
implicitnega davka na nadaljnje delo starejših je reforma tudi povečala vzdržnost pokojninskega 
sistema.  
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Vrednostna ocena učinkov reform: podrobnosti in analize 

Slovenska vlada je za povečanje gospodarske rasti v zadnjih letih izvedla številne pomembne strukturne 
reforme. Ta dokument podaja oceno učinka reforme trga proizvodov in storitev, reforme trga dela, kakor tudi 
pokojninske reforme na produktivnost, zaposlenost in BDP. Ocena kaže, da lahko reforme v prvih petih letih 
povečajo raven BDP za 1 % in za 2 % v prvih desetih letih (Tabela 1). V 10-letnem obdobju je približno 20 % 
učinka pripisati večji zaposlenosti, preostali del pa je posledica večje produktivnosti. Podrobnosti o reformah, 
vključenih v analizo, se nahajajo v prilogi (Priloga 1).  

Tabela 1. Učinek nedavnih strukturnih reform na BDP v 5 in 10 letih 

v odstotkih 

 BDP Zaradi rasti 
zaposlenosti 

Zaradi rasti 
produktivnosti 

Učinek po 5 letih 

Reforma trga proizvodov in storitev 0.7  0.7 

Reforma trga dela 0.2  0.2 

Pokojninska reforma 0.1 0.1  

Skupaj 1.0 0.1 0.9 

Učinek po 10 letih 

Reforma trga proizvodov in storitev 1.3  1.3 

Reforma trga dela 0.3  0.3 

Pokojninska reforma 0.4 0.4  

Skupaj 2.0 0.4 1.6 

1. Ocene OECD glede učinka reforme trga proizvodov in storitev vključujejo spremembe regulacije trga, zajete v spremembi vrednosti 
OECD-jevega kazalnika PMR (Product market regulation) za obdobje med leti 2008 in 2013, napovedane privatizacije in reforme na 
osnovi zavez EU. Predpostavlja se, da imajo spremembe v kazalniku PMR za obdobje med leti 2008 in 2013 učinek na rast dve leti 
pred drugimi reformami. 

2. Učinek reforme trga dela je ocenjen s pomočjo učinka spremembe zakonodaje na področju varnosti zaposlitve na rast.  

3. Učinek pokojninske reforme temelji na presoji in oceni vpliva na zaposlenost preko povečanih spodbud za starejše ljudi, da ostanejo 
na trgu dela.   

Vir:  Izračuni OECD. 

Kvantitativna ocena upošteva dve vrsti reform – (1) pretekle, že izvedene reforme in (2) dodatne napovedane 
in sprejete ukrepe s strani državnega zbora. 

Kvantitativna ocena je oblikovana na podlagi metodologije za oceno učinkov strukturnih reform, ki jo OECD 
uporablja pri ocenjevanju zavez reformam v državah G20 v okviru akcijskega načrta, sprejetega v Brisbanu 
(Brisbane Action Plan). Prvič, vsak reformni ukrep je ocenjen glede na merljive spremenljivke, vključno s 
standardnimi kazalniki OECD, kjer je to potrebno. Ti kazalniki so na primer kazalnik regulacije trga proizvodov 
in storitev (Product Market Regulation - PMR) in kazalniki, ki merijo varnost zaposlitve (Employment Protection 
Legislation - EPL). Serija enačb za vsak reformni ukrep ugotavlja njegove pričakovane učinke na produktivnost 
in/ali zaposlenost. Rezultati simulacij za Slovenijo so dobljeni ob predpostavki, da struktura gospodarstva 
ustreza povprečju Francije, Italije in Španije.  

Kvantitativna ocena se osredotoča predvsem na reformne ukrepe, za katere so ocenjeni vplivi relativno 
splošno sprejeti in enostavni za razumevanje. Opira se na obstoječe empirične študije OECD o povezavah med 
strukturnimi politikami in produktivnostjo ali zaposlenostjo in pokriva naslednja področja: i) reformo trga 
proizvodov in storitev, ii) reformo trga dela (reformo zakonodaje glede varnosti zaposlitve) in iii) pokojninsko 
reformo.  
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Reforma trga proizvodov in storitev 

S spodbujanjem konkurence lahko reforma trga proizvodov in storitev pospeši približevanje ravni 
produktivnosti ravni tehnološko najbolj razvitih gospodarstev. Večja konkurenca spodbuja podjetja k večji 
učinkovitosti ter k naložbam v znanje in inovacije. Prav tako ta reforma povečuje rast in zaposlovanje z 
zmanjševanjem ovir za podjetništvo, s spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij in s spodbujanjem širjenja 
obstoječih podjetij na nove trge, produkte ali procese. Reforme trga proizvodov in storitev lahko tudi povečajo 
celotno produktivnost z izboljšanjem sposobnosti države za prerazporeditev kapitala in delovne sile iz 
upadajočih ali počasi rastočih sektorjev v hitro rastoče sektorje.   

Skupni regulatorni okvir v Sloveniji je med najbolj restriktivnimi v OECD, kar v veliki meri izhaja iz velike 
vpletenosti države v gospodarstvo. Obstaja tudi možnost za zmanjšanje zapletenosti regulatornih postopkov in 
administrativnih bremen za nova podjetja. Za reševanje teh vprašanj so bile izvedene številne reforme 
poslovnega okolja. Med letoma 2008 in 2013 je vlada uvedla poenostavljene predpise o ustanavljanju novih 
podjetij, zmanjšala administrativna bremena za nova podjetja in samostojne podjetnike ter vzpostavila enotne 
kontaktne točke za pridobivanje ustreznih informacij in za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj. Poleg 
tega je državni zbor potrdil seznam 15 podjetij za privatizacijo, vlada pa se je zavezala k privatizaciji bank v 
državni lasti. Do začetka leta 2015 so bila privatizirana 5 podjetja, preostala s seznama pa so v procesu 
privatizacije. Slovenija mora tudi izvesti reforme, ki se nanašajo na vzpostavitev enotnega evropskega trga 
telekomunikacij, tretji energetski sveženj EU in na zavezo EU za vzpostavitev konkurence v železniškem 
prometu.  

Že izvedene reforme trga proizvodov in storitev in tiste, h katerim je Slovenija zavezana, naj bi povečale 
produktivnost in BDP za približno 0,7 % v prvih petih letih po reformah in za dodatnih 0,6 % v naslednjih petih 
letih.  

Slovenska vlada je izvedla tudi številne reforme trga proizvodov in storitev z učinkom spodbujanja gospodarske 
rasti, katerih dejanskega učinka pa ni mogoče vrednostno opredeliti v okviru metodološkega okvira OECD. 
Primer le-teh predstavljajo izboljšave v postopkih zaradi insolventnosti iz leta 2013, ki naj bi pospešile 
prestrukturiranje podjetij, in vzpostavitev Slovenskega državnega holdinga v aprilu 2014, kar naj bi izboljšalo 
upravljanje državnega premoženja in korporativno upravljanje podjetij.  

Reforma trga dela 

Reforme, ki zmanjšujejo strogost zakonodaje o varnosti zaposlitve (EPL) in zmanjšujejo stroške zaposlovanja in 
odpuščanja lahko podpirajo rast z lažjim razporejanjem delovne sile. Podjetjem omogočajo, da se hitro 
odzivajo na spremembe v povpraševanju ali na tehnološki napredek, ki zahteva prerazporeditve ali 
zmanjševanje števila zaposlenih. Študija Bassaninija s sodelavci iz leta 2009 podpira navedeno stališče, ko 
izpostavlja, da stroga zakonodaja o varnosti zaposlitve slabi produktivnost v sektorjih, v katerih je fluktuacija 
“naravno” visoka.  

Pred reformo trga dela leta 2013 je bila Slovenija med državami OECD z najmočnejšo zaščito delavcev, 
zaposlenih za nedoločen čas, in brez neposrednih stroškov delodajalca v primeru prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas. Cilj reforme je bil povečati prožnost trga dela in zmanjšati njegovo dvojnost. Reforma 
je uvedla večjo prožnost s poenostavitvijo administrativnih postopkov, povezanih z zaposlovanjem in 
odpuščanjem, ter s skrajšanjem odpovednih rokov in hkrati znižala stroške pogodb za nedoločen čas z 
znižanjem višine odpravnin. Pri pogodbah, sklenjenih za določen čas, pa je reforma uvedla odpravnine in 
omejila trajanje zaposlitve za določen čas za določeno delovno mesto na največ dve leti. V primeru  odpovedi 
je tako strošek delodajalca enak za oba tipa pogodb.  

Glede na raziskavo Banke Slovenije iz leta 2014 je le 14 % podjetij zaradi nove delovne zakonodaje spremenilo 
svojo kadrovsko politiko. Kljub temu podatki kažejo rahlo zmanjšanje dvojnosti trga dela – delež pogodb za 
nedoločen čas se je namreč med novimi zaposlitvami v enem letu povečal s 24 % na 28 % (UMAR, 2014). 
Učinek zmanjšanega varstva zaposlenih, ki imajo pogodbe za nedoločen čas, na produktivnost in BDP na 
podlagi metodologije OECD znaša 0,2 % v prvih petih letih po reformi. V naslednjih petih letih se pričakuje 
nekoliko manjši učinek, tako da skupni učinek na produktivnost in BDP v desetih letih znaša približno 0,3 %.  
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Metodologija OECD ne omogoča ovrednotenja učinka reforme študentskega dela, ki je stopila v veljavo 
februarja 2015. Študentsko delo je bilo zaradi davčnih in regulatornih prednosti v primerjavi z drugimi oblikami 
dela pomemben dejavnik dvojnosti trga dela. Zelo dobrodošla reforma študentskega dela je uvedla minimalno 
bruto urno postavko za študentsko delo in obveznost plačila prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Študenti bodo sedaj s svojim delom nabirali leta pokojninske dobe. Z navedenimi 
spremembami je študentsko delo glede stroškov postalo bolj primerljivo z rednimi zaposlitvami, obenem pa še 
vedno ohranja večjo prožnost.     

Pokojninska reforma 

Pokojninska reforma, ki povečuje spodbude za starejše ljudi, da ostanejo na trgu dela, na primer z 
zmanjšanjem implicitne obdavčitve nadaljnjega dela ali z dvigom zakonsko določene upokojitvene starosti, bi 
morala imeti pozitiven učinek na zaposlenost in preko večje vključenosti delovne sile na trg dela tudi na BDP. 

Pokojninska reforma, ki je v Sloveniji stopila v veljavo leta 2013, je okrepila povezanost med vplačanimi 
prispevki in prejetimi pokojninami in izenačila zakonsko upokojitveno starost za moške in ženske. Za oba spola 
je predviden postopen dvig zakonske upokojitvene starosti na 65 let do leta 2020. Reforma je povečala maluse 
za zgodnje upokojevanje (pokojnina se zmanjša za 0,3 % za vsak mesec upokojitve pred zakonsko določeno 
upokojitveno starostjo) in uvedla bonuse za nadaljevanje dela (pokojnina se poveča za 1 % za vsako trimesečje 
dela nad zakonsko upokojitveno starostjo z največjim bonusom v višini 12 %). Novi ukrepi so prispevali k 
upočasnitvi pritoka novih upravičencev v pokojninski sistem (MDDSZ, 2014), pri čemer pa je potrebno 
upoštevati hitro povečevanje števila upokojencev pred uveljavitvijo zadnje reforme pokojninskega sistema.  

Ocene OECD kažejo, da bo izvedena pokojninska reforma v prvih petih letih povečala BDP za 0,1 % in za 
dodatnih 0,3 % v nadaljnih petih letih. Ta učinek na BDP je posledica dviga stopnje zaposlenosti, ki se bo zvišala 
za 0,2 % v prvih petih letih po izvedbi reforme in za dodatnih 0,2 % v petih letih, ki sledijo. Prispevek 
zaposlenosti k rasti BDP pa je kljub podobnemu tempu rasti zaposlenosti nesorazmerno večji ob koncu 10-
letnega obdobja, saj 10-letni učinek za povrnitev na raven donosnosti kapitala pred reformo predpostavlja 
povečanje osnovnega kapitala v enakem obsegu, kot se je povečala zaposlenost.  

Spremembe v davčnem in bančnem sistemu 

Slovenska vlada je uvedla tudi številne spremembe davčnega in bančnega sistema, ki jih ni mogoče ovrednotiti 
z metodologijo OECD. Kljub temu je pričakovati, da te spremembe pozitivno prispevajo h gospodarski rasti in 
stabilnosti v Sloveniji. Reforme fiskalnega sistema naj bi omejile rast javnih odhodkov v prihodnosti preko 
fiskalnega pravila, ki zahteva uravnotežen proračun v srednjeročnem obdobju, in izboljšale pobiranje davčnih 
prihodkov z ukrepi za preprečevanje davčnih utaj. To naj bi znižalo javni dolg in sprostilo sredstva za porabo, ki 
spodbuja gospodarsko rast.  

Ukrepi v bančnem sektorju naj bi pomagali povrniti zaupanje in zagotoviti bolj vzdžne obrestne mere na javni 
dolg. Oslabljeni bančni sistem se je dokapitaliziral, nekatere slabe terjatve pa so bile prenesene na novo 
ustanovljeno Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). DUTB ima moč, da poišče hitre rešitve za slabe 
naložbe. Poleg tega je bil nadzor nad delovanjem družbe okrepljen. Državni zbor je sprejel zakon o ustanovitvi 
sklada za reševanje bank, ki je začel delovati v letu 2015. Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s 
sedežem v Sloveniji, upravlja pa ga centralna banka. Poleg tega je Banka Slovenije vzpostavila makrobonitetni 
institucionalni okvir.  
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Priloga 1: Reforme, vključene v analizo učinkov 

Področje reforme Vsebina reforme 

Reforma trga proizvodov in storitev 

Različne reforme 
trga proizvodov in 
storitev v 
obdobju        
2008-2013 

Reforme vključujejo izboljšave v upravljanju državnega premoženja, zmanjšanje 
vpletenosti vlade v mrežne dejavnosti, skrajšanje števila dni, potrebnih za odprtje 
podjetja, vzpostavitev enotnih kontaktnih točk za pridobivanje ustreznih informacij in za 
podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje dejavnosti ter poenostavitev 
zakonodajnih postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen za novoustanovljena 
podjetja in samostojne podjetnike. 

Privatizacija Državni zbor je potrdil seznam 15 podjetij za privatizacijo. Do začetka leta 2015 je bilo 
privatiziranih 5 podjetij, preostala podjetja pa so v procesu privatizacije. Vlada se je tudi 
zavezala k privatizaciji bank v državni lasti. 

Zaveza EU o 
enotnem trgu 
telekomunikacij 

Zakonodajni sveženj za dokončno oblikovanje enotnega evropskega trga 
telekomunikacij, ki ga je v aprilu 2014 izglasoval Evropski parlament, mora potrditi še 
Svet EU. Predlagani sveženj bi okrepil pravila o nevtralnosti internetnega omrežja preko 
meja in znižal cene mednarodnega gostovanja v tujini. Po dogovoru z Evropskim 
parlamentom v februarju 2014 je Svet 8. maja 2014 sprejel direktivo o zmanjšanju 
stroškov širokopasovnih povezav. Države članice EU so zdaj zavezane do 1. januarja 
2016 sprejeti nacionalne predpise, usklajene z novo direktivo, in jih s 1. julijem 2016 
začeti izvajati.  

Zaveza EU v  
energetiki  

V dejavnosti energetike naj bi bila v prihodnjih letih prednostna naloga dokončno 
oblikovanje notranjega energetskega trga s prenosom in izvajanjem tretjega 
energetskega svežnja, kar naj bi bilo doseženo do konca leta 2014. Njegovi glavni 
elementi se nanašajo na ločevanje omrežij, krepitev neodvisnosti in pristojnosti 
nacionalnih regulatorjev ter na izboljšanje delovanja maloprodajnih trgov.  

Zaveza EU v 
prometu 

V prometu je glavna prednostna naloga odpiranje železniškega trga konkurenci, med 
drugim z ločitvijo infrastrukture in storitev ter z odprtimi postopki za izvajanje 
obveznosti javnih služb. Ta področja so obravnavana v četrtem železniškem paketu, ki 
ga je predlagala Evropska komisija. V juniju 2014 je Svet dosegel politični dogovor o 
osnutku direktive o interoperabilnosti in varnosti evropskih železnic in o osnutku 
uredbe o Evropski železniški agenciji. Ti trije zakonodajni akti skupaj tvorijo tehnični 
steber četrtega železniškega paketa. 

Reforma trga dela 

Zakonodaja o 
varnosti 
zaposlitve 

 

Več ukrepov za povečanje prožnosti trga dela in zmanjšanje segmentacije na njem je 
bilo izvedenih v aprilu 2013: skrajšanje odpovednih rokov in znižanje odpravnin za 
zaposlene za nedoločen čas, uvedba odpravnin za pogodbe za določen čas, 
poenostavitev administrativnih postopkov, povezanih z zaposlovanjem in odpuščanjem, 
uvedba kvot za agencijske delavce.    
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Pokojninska reforma 

Upokojitvena 
starost 

Upokojitvena starost se je izenačila za moške in ženske in se bo postopno dvignila na 65 
let do leta 2020. V prejšnjem sistemu so se moški lahko upokojili pri starosti 63 let in 
ženske pri starosti 61 let. Starost, pri kateri se lahko oseba upokoji in pridobi pravico do 
polne pokojnine, če ima 40 let delovne dobe (oz. dobe s plačanimi prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zvezi s porodniškim in bolniškim dopustom ali 
brezposelnostjo), je bila prav tako zvišana z 58 na 60 let.   

Zgodnja in 
odložena 
upokojitev 

Reforma je povečala maluse za zgodnjo upokojitev in povečala bonuse za nadaljnje delo 
po izpolnitvi zakonskih pogojev za upokojitev. Pri predčasni upokojitvi se pokojnina 
zmanjša za 0,3 % za vsak mesec upokojitve pred zakonsko določeno upokojitveno 
starostjo. Nasprotno pa so za odloženo upokojitev predvideni bonusi s povečanjem 
pokojnine za vsako trimesečno obdobje dela nad zakonsko upokojitveno starostjo za     
1 %, pri čemer je največji pokojninski bonus, ki ga lahko oseba pridobi, omejen na 12 %.  

Pokojninska 
osnova 

V izračunu pokojninske osnove se upošteva 24 zaporednih let pokojninskega 
zavarovanja, najbolj ugodnih za posameznika, za razliko od najugodnejših zaporednih 
18 let, ki so se upoštevala v prejšnjem sistemu.  
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