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Vir: Eurostat, preračun UMAR.

Obnovljeno razvojno dohitevanje do leta 2019, ki pa ga omejuje 
šibka rast produktivnosti

Pozitivni premiki po finančni in gospodarski krizi



Vir: Eurostat.

Ugodne vrednosti kazalnikov vključenosti



Vir: SURS, preračuni in predikcija UMAR.

Posledice epidemije precej ublažili vladni ukrepi …

Močan vpliv epidemije na gospodarstvo in prebivalstvo 



Vir: MF, SURS, Eurostat, ocena UMAR.

… zato precejšnje povečanje dolga sektorja država



Nekateri razvojni izzivi z epidemijo poglobljeni



Vir: SURS, Eurostat, preračuni UMAR.
Opomba: Vodilne države pri vlaganju v RRD so: Švedska, Finska, Danska, Nemčija in Avstrija.

Nizka vlaganja v dolgoročne dejavnike produktivnosti, 
kot so raziskave in razvoj …

Nekateri razvojni izzivi z epidemijo poglobljeni



Vir: SURS, Eurostat, preračuni UMAR.
Opomba: Vodilne države pri vlaganju v IKT so: Švedska, Češka, Malta, Francija in Nizozemska.

… in digitalizacija



Vir: SURS, Eurostat, OECD. Opomba: Na desni sliki se podatki nanašajo na drugo četrtletje leta.

Pomanjkljive spretnosti prebivalstva in nizka vključenost v 
vseživljenjsko učenje



Vir: ZRSZ, Eurostat.

Neskladja na trgu dela



Vir: Eurostat, SURS, preračuni UMAR. Opomba: ** Leto 2020 je izračunano na osnovi podatkov za prva tri četrtletja. 

Visoka segmentacija trga dela za mlade



Vir: OECD, Eurostat (levo); EK, 2021 (v pripravi) (desno). 
Opombe: Vodilne države EU-5 (zdravstvo): Nemčija, Avstrija, Švedska, Nizozemska, Danska; EU 5 (dolgotrajna oskrba): Nizozemska, Danska, Luksemburg, Nemčija in Švedska.
*Javni izdatki za zdravstvo: po metodologiji SHA, vendar brez izdatkov za DO in vključno z izdatki za investicije po metodologiji COFOG. 
** Javni izdatki za DO: zdravstveni in socialni del po metodologiji SHA. 

Zaostrena problematika sistemov socialne zaščite



Vir: Eurostat, preračuni UMAR.

Počasna zelena preobrazba gospodarstva



Vir: IMD, Eurobarometer, Opomba: Pri kazalnikih učinkovitosti države po IMD višje število točk pomeni večjo učinkovitost. Anketa IMD za leto 2020 je bila narejena med februarjem in 
začetkom aprila 2020, zato so bili učinki epidemije na mnenje gospodarstvenikov upoštevani omejeno. *Podatek za leto 2020 se nanaša na poletno meritev zaupanja. ** Države, ki so v EU 
pristopile po letu 2003. *** Švedska, Nizozemska, Danska. 

Učinkovitost države pod povprečjem EU, a se izboljšuje



Ukrepe za okrevanje kombinirati s strukturnimi reformami 
za večjo odpornost gospodarstva in družbe na šoke ter 
dolgoročno vzdržnejši razvoj

Prednostna področja ukrepanja:

- Pospešitev rasti produktivnosti

- Hitrejši prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo

- Vključujoč razvoj družbe in medgeneracijsko solidarnost

- Krepitev razvojne vloge države in njenih institucij

Priporočila ekonomski politiki
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