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Plačani obvezni socialni prispevki
s strani delodajalcev v EU
(v % BDP za 2007)
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1. Francija
11,0
2. Estonija
10,7
3. Češka
10,3
4. Madžarska 9,6
5. Švedska
9,3
6. Italija
9,0
7. Španija
8,9
8. Finska
8,8
9. Belgija
8,3
10. Latvija
7,7
.
.
.
.
19. Slovenija 5,4
20. Ciper
5,2

27 milijonov eur bodo
delodajalci prihranili pri
predlaganem skrajšanju
odpovednih rokov

186,19 milijonov eur je
dolg neplačanih socialnih
prispevkov

HDI = Indeks človekovega razvoja, meri blaginjo na treh področ
področjih: izobrazbe, zdravja, dohodka.
dohodka
GDI = po spolu prirejen indeks HDI, meri ne/enakomernost porazdelitve življenjsko potrebnih dobrin (zdravje, dohodek,
izobrazba) med spoloma;
spoloma bližje kot sta vrednosti obeh indeksov, manjše so razlike med spoloma v dostopu do
osnovnih virov in večje kot so razlike med spoloma v dostopu, nižja je vrednost GDI.

GEM = indeks razporejenosti moči po spolu, meri stopnjo sodelovanja žensk v javnem življenju in zajema ne/enakost v
dveh ključ
ključnih sferah javnega življenja:v politiki (delež žensk v parlamentu) in na trgu dela (na vodilnih položajih). Tudi GEM zavzema
vrednosti med 0 in 1: pri vrednosti 1 je razporeditev moči med ženskami in moškimi enaka.

Položaj delavstva v Sloveniji in Evropi (EU-15, EU-27)
Pokazatelji PODPOVPREČ
PODPOVPREČNOSTI pri kakovosti delovnih razmerij, kjer je Slovenija slabša od
evropskega povprečja :
• Delež zaposlenih, ki mislijo, da je zelo verjetno + precej verjetno, da bodo ostali brez službe:
SI: 8,8 %; EU-15: 7,9 %; EU-27: 8,7 %
• Delež zaposlenih, ki se zelo strinjajo + strinjajo, da je njihovo delo prezahtevno in preveč stresno:
SI: 50,7 %; EU-15: 41,5 %; EU-27: 42,1 %
• Delež zaposlenih, ki poročajo, da lahko izbirajo + spremenijo naslednje naloge:
1) zaporedje delovnih nalog, 2) metode pri delu in 3) hitrost ali stopnjo dela:
SI: 46 %; EU-15: 51 %; EU-27: 50,5 %
• Delež zaposlenih, ki se zelo strinjajo + strinjajo, da njihovo delo poteka v nevarnem in nezdravem
okolju:
SI: 31,7 %; EU-15: 18,7 %; EU-27: 20 %
• Delež zaposlenih, ki so zelo + precej zadovoljni s svojo službo:
SI: 71,6 %; EU-15: 84,8 %; EU-27: 83,7 %
•

Zadovoljstvo s kakovostjo življenja (merjeno na lestvici od 1 do 10):
SI: 6,6 EU-15: 7,1 EU-27: 6,9

•

Delež ljudi, ki pričakujejo, da se bo v prihodnjem letu njihov zaposlitveni status izboljšal:
SI: 17 %; EU-15: 23 %; EU-27: 24 %
Vir: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
http://www.eurofound.europa.eu/legal/copyright.htm (14. 4. 2010)

Področja NADPOVPREČ
NADPOVPREČNOSTI,
NOSTI kjer je slovensko povprečje višje od evropskega povprečja:
• Delež zaposlenih, ki pogosto morajo najmanj 75% njihovih delovnih nalog opraviti v napetih časovnih
rokih:
SI: 44,3 %; EU-15: 37,7 %; EU-27: 37,5 %
• Delež zaposlenih, ki se zelo strinjajo + strinjajo, da njihovo delo poteka v nevarnih ali nezdravih pogojih:
SI: 31,7 %; EU-15: 18,7 %; EU-27: 20 %
• Delež zaposlenih, ki jim je težko izpolnjevati njihove družinske obveznosti zaradi časa, ki ga porabijo za
delovne obveznosti:
SI: 42,6 %; EU-15: 26,3 %; EU-27: 29,5 %
• Delež zaposlenih, ki izjavljajo, da »večkrat na teden« ali »večkrat na mesec« pridejo iz službe domov
preveč utrujeni, da bi opravili še kakšna gospodinjska dela:
SI: 54,2 %; EU-15: 45,5 %; EU-27: 48,3 %
• Pomembnost dela, merjena na skali od 1 (= zelo nepomembno) do 10 (= zelo pomembno):
- zelo pomembno: EL 8.8; SI 8.3; LU 8.3; IT 8.2; PL 8.1
- precej pomembno: ES 7.8; PT 7.7; AT 7.6; BE 7.5; HU 7.5; FI 7.5; CZ 7.4; SE 7.4; DE 7.3;
- še kar pomembno: DK 6.8; IE 6.8; NL 6.8; UK 5.8
• Povprečno tedensko število delovnih ur:
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Vir: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
http://www.eurofound.europa.eu/legal/copyright.htm (14. 4. 2010)

Glavni razlogi za UTD
•

Socialna država (čeprav ostaja najpomembnejša družboslovna inovacija 20.
stoletja) ni zmožna rešiti problema revščine, niti absolutne niti relativne. Isto
velja za državo blaginje.
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•

Vsi sistemi državne politike do temeljnih eksistenčnih vprašanj – tako v
maksimalni blaginjski kot v minimalni socialni varianti – so bili razviti
povsem stihijsko. Posledica: nepredvidljivost učinkov, ki izhajajo iz
uveljavljanja različnih socialnih programov.
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Brezposelnost kot eden največjih rizikov revščine, ni obvladljiva - še manj
odpravljiva - s povečevanjem stopnje ekonomske rasti (napovedi o zgolj
tretjinski ali celo petinski družbi zaposlenih se uresničujejo).
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nacionalnih socialnih politik), zato morajo postati tudi oblike zaposlovanja
raznovrstnejše.
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•

Zelo tesna zveza med delom in dohodkom je socialno enako škodljiv
ekstrem kot njegovo nasprotje, ko je vez med njima povsem prekinjena.
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•

Treba je poenostaviti in zmanjšati birokratizacijo sistema zaposlovanja in
socialnega varstva.

•

Mobilnosti delovne sile in fleksibilnejših pre/zaposlitev ni mogoče povečevati
s prisilo (izsiljevanja z brezposelnostjo kot eksistenčnim tveganjem), ampak
nasprotno: z univerzalnejšim sistemom (osnovne) socialne varnosti in z
večjo neodvisnostjo (osnovnega) dohodka od trenutne zaposlitve.

