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Kolikor znaš, toliko...ustvariš?

• Človeški kapital je eden od temeljev ustvarjanja 
ekonomske vrednosti in razvoja posameznikov, 
organizacij in držav. 

• Njegov pomen je še posebej velik v državah, ki 
tako kot Slovenija razpolagajo z malo drugimi viri. 

• … zato je treba z njim še posebej skrbno ravnati. 

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Veljaš, ustvariš…Sposobnosti, znanja, veščine, s katerimi se ustvarja (ekonomska) vrednost za posameznika, organizacije ali družbo!Plitev kadrovski bazen, ki se zaradi bega možganov se zmanjšuje.Drugih virov razen vode in geostrateške pozicije nimamo, narava (raznovrstnost), lesVsak od nas seveda lahko sodi, kako optimalno z njim ravnamo kot posamezniki in imamo lahko mnenje o tem, kako s tem virom ravna država…



Česar ne moreš meriti,…

• Načrtovalci politik in odločevalci so imeli do sedaj 
o človeškem kapitalu posameznikov na voljo 
relativno omejene podatke in grobe mere.

• Raziskava PIAAC to stanje spreminja na bolje. 

• Ponuja kvalitetne, reprezentativne in 
mednarodno primerljive podatke o človeškem 
kapitalu na nivoju posameznika, ki se jih da 
združevati po poklicih, dejavnostih, tipih 
organizacij, regijah itn.

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Upravičeno lahko dvomimo o tem, ali povprečno število let šolanja predstavlja najboljšo in edino mero zaloge človeškega kapitala. …tega ne moreš menedžirati/uravnavati…V Boga lahko verjamemo, vsi ostali potrebujemo podatke!Pogled je podrobnejši od vsega, kar smo imeli na razpolago do sedaj.Primerjava je tako z regijami, kot z državami.Reprezentativne.



Temelj za boljšo razpravo

• Razprave o virih in njihovi uporabi so običajno 
zahtevne – zaznamujejo jih različni pogledi in 
nasprotujoči si interesi.

• Ena takšnih je debata o (ne)ujemanju kompetenc
posameznikov s potrebami gospodarstva (oz. z 
zahtevami delovnega mesta).

• Druga je debata o (selektivnem) vlaganju v 
gospodarski in širši družbeni razvoj regij.

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Ali s pomočjo podatkov PIAAC lahko ponudimo boljše razumevanje tega problema? Neujemanje eden bistvenih problemov prihodnosti v razvitih in nerazvitih državah.Ne gre zgolj za to, kdo dobi delo in kdo ne, ampak tudi za ujemanje z DM za tiste, ki delo imajo!



Problem neujemanja

Neujemanje se nanaša na zaposlene!

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Neujemanje dosežene najvišje stopnje izobrazbe z zahtevano izobrazbo delovnega mesta (po mnenju anketiranca)



Kaj nas je zanimalo?

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Neujemanje dosežene najvišje stopnje izobrazbe z zahtevano izobrazbo delovnega mesta (po mnenju anketiranca)



• Podizobraženost oz. preizobraženost in izidi

• Neujemanja je manj pri bolj subjektivnih merah

Povezanost neujemanja z izidi

Zadovoljstvo z delom Prejemki iz del. razmerja

Avtonomija pri delu Dosežena stopnja izobrazbe

Preizobraženost Obseg dela v urah

Vrsta zaposlitve (javni s.) Vloga vodje

Variabilni del plače Velikost organizacije

Variabilni del plače

Delovna doba

Spol (moški)

Preizobraženost

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Mismatch – ne gre zgolj za to, kdo bo dobil delo in kdo ne – ampak tudi, kakšno bo ujemanje na delovnem mestu!Rang 0,15-0,05 / -0,10Rang 0,24-  / -0,10Primerjalne analize na podlagi obstoječih podatkov prvega kroga sodelujočih držav kažejo na to, da je za ekonomske (prejemki) in psihološke (zadovoljstvo z delom, subjektivno zaznano zdravstveno stanje) izide na ravni posameznika velik izziv preizobraženost zaposlenih. Ljudje se neujemanja ne zavedajo!



Neujemanje in spretnosti

• Podizobraženi z nižjimi stopnjami izobrazbe
imajo običajno višji nivo besedilnih in 
matematičnih spretnosti od tistih, katerih 
stopnja izobrazbe se ujema z zahtevano.

• Preizobraženi z višjimi stopnjami izobrazbe 
imajo običajno nižje matematične in besedilne 
spretnosti.



Rast dodane vrednosti v 
regijah v luči spretnosti

• Preverba modela na nemških podatkih
• Ob upoštevanju elementov produkcijske funkcije 

v regiji (osnovna sredstva, število zaposlenih)

• Za gospodarsko uspešnost regij še posebej 
pomembni:
– nivo matematičnih spretnosti,
– reševanje problemov v tehnološko zahtevnem okolju 

pri najslabše usposobljenih (ročna zavora razvoja?).

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Že na prvi pogled (dosežena stopnja izobrazbe) velika neskladja med slovenskimi regijami.  (tega pri Nemčiji veliko manj)Rast plač skozi zgodovino je bila tako posledica ne samo povečanja kompetenc delavcev, temveč tudi povečanja kapitala in razvoja tehnologije, ki povečujeta mejno produktivnost dela.



Kaj si lahko obetamo od 
slovenskih PIAAC podatkov?

• Slovenska različica podatkovja bo v primerjavi 
z državami prvega kroga bolj bogata!
– Vsebuje dodatne spremenljivke za merjenje 

neujemanja (horizontalno), podatke o lokaciji ter 
dodatne spremenljivke o zaznanih kariernih izidih
posameznikov.

– Uvaja bolj poglobljeno kodiranje dejavnosti in 
poklicev.

– Znotraj Slovenije bomo imeli večjo dostopnost 
ostalih podatkov za združevanje na nivoju regij.

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Horizontalno ujemanjeKombinacije ujemanja v spretnostih s pomočjo poglobljenega kodiranje (distribucijske mere)



Boljše razumevanje 
razvojnega potenciala?

• Dosežena višja stopnja izobrazbe ima v 
sodelujočih državah pozitivne učinke na 
ekonomske in psihološke izide posameznikov, 
preizobraženost pa jih zmanjšuje.

• Na primeru Nemčije lahko ugotovimo, da ima 
nivo matematičnih spretnosti višji potencial za 
gospodarsko uspešnost regij; pomemben pa je 
tudi zaviralni učinke posameznikov z najnižjimi 
ravnmi spretnosti za reševanje problemov v 
tehnološko bogatih okoljih.

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Boljše razumevanje razvojnih možnosti posameznikov in gospodarstva?
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