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Demografske projekcije za Slovenijo in 

različne vrste ekonomske odvisnosti

V najnovejših demografskih projekcijah za Slovenijo Eurostat predpostavlja 

nekoliko nižje neto migracije in manjši porast rodnosti, kot je predpostavljal 

pred tremi leti. 

Tako bi staranje prebivalstva bilo še nekoliko bolj izrazito in bi se delež starih 

65+ v celotnem prebivalstvu povišal z 19 % v letu 2018 na 32 % v letu 2055. 

Prenos tega demografskega pritiska na ekonomsko vzdržnost pa je odvisen od 

potrošnje in proizvodnje v posamezni starosti. 

Razmerje med mladimi 0-19 let in starimi 65+ let napram delovnemu 

kontingentu (20-64 let) je npr. na Švedskem eno najvišjih, medtem ko je 

ekonomska odvisnost (razlika med potrošnjo in dohodkom iz dela) ena 

najnižjih in se hkrati tekom obdobja projekcij ne povečuje, saj ostajajo 

posamezniki v zaposlitvi bistveno dlje kot v drugih državah. 



Demografske projekcije za Slovenijo in 

različne vrste ekonomske odvisnosti

V Sloveniji na eni strani pozno vstopamo v zaposlitev in se na drugi strani hitro 

umaknemo v upokojitev ali pred upokojitvijo še v status brezposelnosti. 

V letu 2012 smo samo med starostjo 26 in 57 let proizvajali z delom več kot 

smo trošili. Ta starostni razpon zgolj 32 let je zaskrbljujoč, saj je ob tem 

pričakovano trajanje življenja znašalo že 80 let. 

Tako sta za Slovenijo vrednost demografskega in ekonomskega kazalnika 

odvisnosti visoki in tudi močno porasteta tekom obdobja projekcij. Tretji 

kazalnik pa kaže razkorak med potrošnjo in proizvodnjo storitev v 

gospodinjstvu (čiščenje, kuhanje, pranje, likanje, skrb za otroke  itd.) zaradi 

spremenjene starostne strukture v prihodnje. Vendar pa izračuni kažejo, da bo 

tu pričakovan pritisk na vzdržnost majhen, saj posamezniki proizvajajo veliko 

neplačanega gospodinjskega dela tudi po upokojitvi; na drugi strani pa se 

delež otrok, ki teh storitev veliko trošijo in malo proizvajajo, ne bo povečeval. 


