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POVZETEK 

 

Družbe znanja poudarjajo pomen izobraževanja kot enega izmed ključnih dejavnikov 

gospodarskega in družbenega napredka. Posledično se akumuliranju človeškega kapitala 

pripisuje mnogo pozitivnih učinkov, ki se kažejo skozi ekonomske in neekonomske koristi tako 

na ravni posameznika kot celotne družbe. V evropskem visokošolskem prostoru se javno 

financiranje visokega šolstva utemeljuje predvsem zaradi njegove družbeno odgovorne vloge, 

zaradi česar so pričakovanja družbe do visokošolskih zavodov vse večja. Globalna gospodarska 

in finančna kriza je pričakovanja družbe do visokega šolstva še povečala, vendar pa se obseg 

javnih sredstev za visoko šolstvo v državah zaradi njenega negativnega učinka pomembno 

spreminja, še posebej v tistih, ki jih je gospodarska in finančna kriza ekonomsko bolj oslabila.  

 

Namen doktorske disertacije je z izsledki raziskave obogatiti področje financiranja visokega 

šolstva s spoznanji o učinkih globalne gospodarske in finančne krize na evropske visokošolske 

sisteme v smislu ugotavljanja sprememb razpoložljivosti finančnih sredstev za visoko šolstvo, 

sprememb v povpraševanju po visokem šolstvu in sprememb števila diplomantov v povezavi z 

visokošolskim trgom dela. Naše osrednje raziskovalno vprašanje se tako glasi, kako se v 

razmerah globalne finančne in gospodarske krize spreminja financiranje visokega šolstva v 

evropskih državah glede na specifične razmere v njihovih gospodarstvih. Pri raziskovanju 

sprememb financiranja visokega šolstva smo obravnavane države glede na učinek globalne 

gospodarske in finančne krize na njihova gospodarstva razdelili v dve skupini: gospodarsko 

bolj oslabljene in gospodarsko manj oslabljene države. Na osnovi dobljenih dveh skupin smo 

primerjalno raziskovali spremembe v financiranju terciarnega izobraževanja med letoma 2008 

in 2011, torej vse od začetka globalne gospodarske in finančne krize do zadnjega leta, za 

katerega smo imeli na voljo podatke. Spremembe v financiranju terciarnega izobraževanja smo 

primerjali med skupinama in znotraj skupin. 

 

Ugotovili smo, da so se javni izdatki za visoko šolstvo glede na druge javne porabnike 

spreminjali manj, prav tako tudi v primerjavi z javnimi izdatki za izobraževanje. V začetnih 

letih krize so se javni izdatki za visoko šolstvo v gospodarsko bolj oslabljenih državah zniževali 

manj, medtem ko so se zaradi dolgotrajnosti in poglabljanja krize v kasnejših letih krize 

zniževali bolj. Predvsem države, ki so pred krizo vlagale veliko sredstev v visoko šolstvo (v 

deležu bruto domačega proizvoda; v nadaljevanju BDP), so ta vlaganja med krizo tudi ohranile 



 

 

oziroma povečale. Ko upoštevamo vlaganja v visoko šolstvo, prilagojena glede na vpisane 

študente, ugotavljamo, da so se naložbe v tem pogledu znižale predvsem zaradi povečanega 

povpraševanja.  

 

Ugotavljamo tudi, da so gospodarsko bolj oslabljene države javne izdatke za pomoči študentom 

ohranjale bolj kot neposredne javne izdatke za visokošolske zavode (kar pa ne velja za 

Slovenijo). V gospodarsko manj oslabljenih državah so države, ki so pred krizo vlagale visok 

delež BDP-ja v visoko šolstvo, bolj krčile sredstva, namenjena pomoči študentom, kot sredstva 

za visokošolske zavode. Prepoznavamo, da so mehanizme in instrumente financiranja visokega 

šolstva v nekaterih državah spreminjali v smeri večje učinkovitosti, vendar to ni nujno posledica 

učinka krize. Predvsem v gospodarsko bolj oslabljenih državah se je na institucionalni ravni 

sprejelo več ukrepov racionalizacije sredstev, kar je vodilo tudi do zniževanja števila 

zaposlenega akademskega osebja.  

 

Povpraševanje po visokem šolstvu je bilo sicer večje v gospodarsko manj oslabljenih državah, 

vendar se je delež mladih v najznačilnejši starostni skupini, ki se vpisuje v visoko šolstvo, v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah močno znižal. Bruto stopnja vpisa je bila tako višja v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah, čeprav tega nismo mogli potrditi na primeru Slovenije. 

Med gospodarsko manj oslabljenimi in gospodarsko bolj oslabljenimi državami smo ugotovili 

statistično značilne razlike v spremembi stopnje brezposelnosti diplomantov, kjer je bila 

sprememba statistično značilno višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah. Statistično 

značilnih razlik v povečanju diplomantov med skupinama nismo potrdili, ugotovili pa smo, da 

so med državami, ki so pred krizo vlagale veliko sredstev na študenta, in državami, ki so pred 

krizo vlagale malo sredstev na študenta, statistično značilne razlike tako v spremembi rasti 

števila diplomantov kot v spremembi stopnje brezposelnosti diplomantov. 

 

Študija primera Slovenije je pokazala, da obstajajo tudi razlike med državami znotraj skupine 

gospodarsko bolj oslabljenih držav, kamor se je uvrstila tudi Slovenija. Znižanja javnih 

izdatkov za visoko šolstvo so se sicer podobno začela šele ob poglabljanju krize, vendar so se 

javni izdatki za pomoči študentom znižali bolj kot javni izdatki za visokošolske zavode. Prav 

tako se je način financiranja v letu 2011 spremenil, da v manjši meri upošteva elemente 

uspešnosti. Hkrati ugotavljamo, da število študentov zaradi demografije upada bolj kot v ostalih 

gospodarsko bolj oslabljenih državah. Število diplomantov se je v Sloveniji, nasprotno, 

povečevalo bolj v skladu z gospodarsko manj oslabljenimi državami, kar lahko pripišemo 



 

 

ukrepom racionalizacije sredstev s strani vlade. Prehod diplomantov na trg dela pa je težak, kar 

se posledično kaže s povečevanjem stopnje njihove brezposelnosti. 

 

Naše ugotovitve prispevajo novo znanje in razmislek o učinku gospodarske in finančne krize 

na spremembe financiranja visokega šolstva, na podlagi česar se lahko oblikujejo priporočila 

visokošolskim politikam za doseganje boljših rezultatov v visokem šolstvu in družbi kot celoti.  

 

Ključne besede: financiranje visokega šolstva, gospodarska in finančna kriza, javna sredstva, 

povpraševanje po terciarnem izobraževanju, brezposelnost diplomantov. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Knowledge societies are emphasizing the importance of education as one of the key factors for 

economic and social progress. As a result, accumulating human capital attributes many positive 

effects, through the economic and non-economic benefits at the level of both individuals and 

society as a whole. The public funding of higher education in the European Higher Education 

Area is primarily justified because of its socially-responsible role, increasing the expectations 

of society to higher education institutions. The global economic and financial crisis has even 

more increased these expectations, as its negative effect on public funding for higher education 

has spread, especially in those countries that were more economically weakened. 

 

The purpose of this dissertation is to enrich the results of the research field of higher education 

funding with the findings on the effects of the global economic and financial crisis on European 

higher education systems, in order to determine changes in the availability of funding for higher 

education, changes in the demand for higher education and changes in the number of graduates 

along with the labor market caracteristics. Our main research question was as follows: "How 

has the global financial and economic crisis changed the funding of higher education in 

European countries, depending on the specific situation in their economies?" When researching 

changes in higher education funding in relation to the impact of the global economic and 

financial crisis on their economies we devided the considered countries into two groups: more 

economically weakened and less economically weakened countries. Based on these two groups 

were comparatively studied changes in the financing of tertiary education between 2008 and 

2011, ie since the beginning of the global economic and financial crisis and until the last year 

for which the data was available. Changes in funding were compared between the two groups 

and also within the groups. 

 

We have found that public expenditure on higher education relative to other public consumers 

has changed less, as well as compared to public expenditure on education. During the initial 

years of the crisis, the public expenditure on higher education in more economically weakened 

countries has decreased less, while the lengthy and deepening of the crisis in the later years has 

contributed to more decreases. In particular, in those countries that have before the crisis 

invested a lot of expenditure for higher education (in the share of GDP), the investment in 

higher education during the crisis has also maintained or increased. When considering 



 

 

investment in higher education, adjusted for enrolled students, we find that the investments in 

this regard decreased due to increased demand. 

 

We also note that the more economically weakened countries maintained the public expenditure 

on student aid more than direct public expenditure on higher education institutions (this does 

not apply for Slovenia). On the other hand countries that have before the crisis invested a high 

share of GDP on higher education, cut the public expenditure on student aid more, especially 

in less economically weakened countries. We recognize also that in some countries the 

mechanisms and instruments of higher education funding changed in the direction of greater 

efficiency, but this does not necessarily reflect as the impact of the crisis. Especially in the more 

economically weakened countries, on an institutional level, several measures of rationalization 

of resources were applied, including a reduction in the number of employed academic staff. 

 

The increasing demand for higher education has been more evident in the less economically 

weakened countries, however the proportion of young people in the most typical age group who 

are enrolled in higher education, in the more economically weakened countries fell sharply. 

Gross enrollment rate was higher in the more economically weakened countries, although this 

could not be confirmed in the case of Slovenia. Among the less economically weakened 

countries and more economically weakened countries, we found a statistically significant 

difference in the change of the unemployment rate of graduates, where the change was 

statistically significantly higher in the more economically weakened countries. Statistically 

significant differences in the increase of graduates between the two groups was not confirmed, 

but we found statistically significant differences for the change in the increase of graduates as 

well as the change in the unemployment rate of graduates among the countries that have before 

the crisis invested a lot of expenditures per student, and countries that have invested few 

expenditures per student. 

 

Case study of Slovenia has shown us that there are also differences between countries within 

the more economically weakened countries, where Slovenia has been ranked. Reductions in 

public expenditure on higher education similarly began during the crisis, but public expenditure 

on student aid decreased more than the public expenditure on higher education institutions. 

Also, the funding model in 2011 changed to a lesser extent towards increasing performance and 

efficiency. At the same time, we find that the number of students due to demographics, has 

declined more than in other more economically weakened countries. As opposed, the number 



 

 

of graduates in Slovenia increased more in line with the less economically weakened countries, 

which can be explained by the efforts of the government to rationalize public expenditures, 

while the transition of graduates into the labor market maintained very difficult resulting in high 

graduate unemployment rates. 

 

Our findings contribute new knowledge and reflections on the impact of the economic and 

financial crisis on the changes in the funding of higher education, based on which 

recommendations can be made for higher education policies in order to achieve better outcomes 

in higher education and in society as a whole. 

 

Keywords: higher education funding, economic and financial crisis, public funds, the demand 

for tertiary education, graduate unemployment.  
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1 

1 UVOD 

 

 

1.1 Opredelitev problema 

 

Začetek 21. stoletja je zaznamovalo visoko šolstvo z obsežnim procesom transformacije, ki je 

zajemal strukturne, kulturne in ideološke spremembe, vdelane znotraj pojmov »globalizacija« 

in »družba znanja«. V luči teh sprememb se je spremenil tudi pogled na zagotavljanje (javnega) 

financiranja visokega šolstva, ki ni več samoumevno temeljilo na keynesijanskem konceptu 

države blaginje, temveč se je usmeril v iskanje novih načinov financiranja ter regulativ 

neoliberalne politike in novega upravljanja javnega sektorja (David in Naidoo 2013, str. 1). 

 

Globalna finančna in gospodarska kriza je po letu 2008 pomembno vplivala na visokošolske 

sisteme držav po vsem svetu, saj so se njeni učinki hitro razširili in močno vplivali na 

gospodarstva držav ter vse sektorje države. Raziskovalno področje doktorske disertacije zajema 

proučevanje učinkov globalne finančne in gospodarske krize1 na (javno) financiranje visokega 

šolstva v izbranih evropskih državah2. Ker sta oblika in struktura visokošolskih sistemov v 

posameznih državah različni, so tudi učinki finančne in gospodarske krize nanje drugačni in 

posebni (Eggins, 2009) ter z vidika proučevanja zanimivi.  

 

Medtem ko je vloga države pri gospodarskem razvoju med teoretiki javnih financ že dobro 

utemeljena (Murn 2009, str. 3), pa je njena moč regulacije na preizkušnji v času globalnih 

finančnih in gospodarskih nihanj. Po Murnovi (2009, str. 3) je vloga države osredotočena na 

določanje pravnega okvira za učinkovito delovanje tržnega gospodarstva ter izvajanje 

makroekonomske stabilizacijske, alokacijske, porazdelitvene in razvojne funkcije. V razmerah 

finančne in gospodarske krize se vlade osredotočajo predvsem na tiste sektorje, ki imajo 

takojšen učinek spodbujanja gospodarske rasti (Tilak 2010, str. 4). Zelo pomembna je 

pravočasna, učinkovita in ustrezna izbira ukrepov (Murn 2009, str. 1), ki omogočajo hitrejše 

                                                 
1  Pojem globalna finančna in gospodarska kriza se nanaša na krizo, ki je zajela Združene države 

Amerike (v nadaljevanju ZDA) v sredini leta 2007 in se v letu 2008 razširila na druge dele sveta. 

Države, prizadete z globalno finančno in gospodarsko krizo, zaznamujeta padec rasti BDP-ja in 

visoka stopnja brezposelnosti (Tilak 2010, str. 4). 
2  Za namen raziskovanja smo v analizo vključili 27 držav članic Evropske unije (v nadaljevanju EU) 

in 3 članice Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljevanju EFTA), kar je skupaj  

30 evropskih držav. V analizo nismo vključili zadnje pridružene članice Hrvaške, ki se je EU 

pridružila šele 1. julija 2013, saj je glavnina raziskovanja potekala pred tem obdobjem. 



2 

okrevanje in pripomorejo k hitrejšemu izhodu iz krize. Ohranjanje javnega financiranja 

visokega šolstva v razmerah trenutne gospodarske in finančne krize se zaradi finančnih 

pretresov predvsem v gospodarsko najbolj oslabljenih državah smatra kot velik izziv. 

 

Države v razmerah finančne in gospodarske krize sicer praviloma povečujejo javnofinančni 

primanjkljaj, saj želijo s tem spodbuditi gospodarstvo, ker zaradi krize močno padejo prihodki, 

pa je malo prostora za povečevanje izdatkov, poleg tega povečevanje javnega dolga, do 

katerega pripeljejo visoki primanjkljaji, pred države hitro postavi zahteve po fiskalni 

konsolidaciji. Proces konsolidacije med drugim pomeni, da se bodo izdatki namenjali za 

»obveznosti servisiranja dolga« in manj za druge namene, kot je izobraževanje (Ekonomski 

izzivi 2010; 2010, str. 6; Tilak 2010, str. 4). V normalnih razmerah ekonomski dejavniki ne 

vplivajo na višino sredstev, namenjenih za izobraževanje, vendar se v razmerah finančne in 

gospodarske krize vzporedno s slabšanjem gospodarskih razmer v državi slabšajo tudi razmere 

financiranja izobraževanja (Tilak 2010, str. 29).  

 

Izobraževanju se vse od druge svetovne vojne naprej pripisuje velik pomen. Od njega imata 

korist tako družba kot posameznik, zaradi česar se je pričel proces svetovne razsežnosti 

vključevanja v izobraževanje3, še posebej v visoko šolstvo (Eicher 2000, str. 33; Varghese 

2009, str. 8). Sodobno družbo imenujemo družba znanja ali na znanju temelječe gospodarstvo, 

kar nakazuje, da smo vstopili v dobo, kjer ima znanje osrednjo vlogo (OECD 2008b), visoko 

šolstvo pa je s tem postalo eno izmed najbolj strateških področij politik (Miklavič, 2010).  

 

Intenzivnost znanja in globalizacija znanja vse bolj vplivata na družbeni in gospodarski prostor, 

s čimer se spodbuja potreba po čim večji kreativnosti in inovativnosti (Ginkel 2006, str. xxiii). 

Ginkel (2006, str. xxii) proces intenzitete znanja utemeljuje s proizvodnjo čim večje količine 

                                                 
3  Trow (1974, str. 61) je ugotavljal spremembe in razvoj evropskega in ameriškega visokega šolstva 

po drugi svetovni vojni, pri čemer se je s povečevanjem števila študentov začel prehod z elitnega na 

masovno (v primeru Evrope) oziroma univerzalno (v primeru ZDA) visoko šolstvo. Medtem ko se je 

rast števila vključenih v osnovno in srednje izobraževanje v zadnjih tridesetih letih upočasnila (v 

razvitih državah celo znižala zaradi nizke oziroma negativne stopnje rodnosti), se je vključevanje v 

visoko šolstvo venomer povečevalo (Eicher 2000, str. 33). Varghese (2009, str. 9) meni, da sta prvi 

pogoj za rast visokošolskega sektorja dobra razvitost prejšnjih ravni izobraževanja ter nacionalna in 

mednarodna pravna podlaga, ki omogoča »izobrazbo za vse«. Na njegovo širitev so vplivale tudi 

boljše zaposlitvene možnosti za diplomante, naraščanje števila zasebnih visokošolskih zavodov in 

možnost mednarodnih izmenjav študentov (Varghese 2009, str. 9). Vse te spremembe so povzročile 

prestrukturiranje proračuna za izobraževanje ter »mobilizacijo nadaljnjih domačih in zunanjih virov 

za izobraževanje« (Tilak 2010, str. 1). 
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znanja, z zniževanjem »roka uporabe znanja« in dvigom povprečne stopnje izobrazbe kot 

rezultat intenzitete znanj.  

 

Barr (2009, str. 201) skladno z ugotovljenim meni, da je visoko šolstvo pomembno, najprej 

zaradi znanja samega, danes pa še zaradi pozitivnega vpliva na gospodarski razvoj, zasebno 

korist in družbeno odgovornost. V publikaciji World Economic Foruma Global Competitive 

Index (Van der Ploeg in Veugelers 2008, str. 103) kazalniki nakazujejo pozitivno povezavo 

med visokim šolstvom, inovacijami in gospodarsko rastjo, ki pa je v vsaki državi drugačna, zato 

ga je po avtorjevih mnenjih treba dodobra raziskati.  

 

Hanushek in Wöβmann (2008, str. 1) povzemata tri povezave med izobraževanjem in 

gospodarsko rastjo: 

 izobraževanje povečuje zalogo človeškega kapitala, kar se kaže v večji produktivnosti in s 

tem višji ravni proizvodnje (podlaga temu sklepu je neoklasična teorija rasti);  

 izobraževanje povečuje inovativnost v gospodarstvu, ustvarjanje novega znanja in 

tehnologij (po teorijah endogene gospodarske rasti) in 

 izobraževanje omogoča hitrejši prenos in širjenje znanja, obdelavo novih informacij in 

uvajanje tujih tehnologij za lastne potrebe.  

 

Do podobnih zaključkov so prišli strokovnjaki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj (v nadaljevanju OECD) (2008b, str. 2), ki so ugotovili, da ima terciarno izobraževanje4 

ključno vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstva ter prispeva k družbenemu in 

gospodarskemu razvoju, saj s/z: 

 poučevanjem oblikuje človeški kapital,  

 raziskavami in razvojem znanja gradi bazo znanja,  

 interakcijo uporabnikov znanja razširja in uporablja znanje ter  

 medgeneracijskim vzdrževanjem in prenosom znanja ohranja/vzdržuje znanje. 

 

Za današnji čas velja, da vse več ljudi vlaga v izobraževanje svoj čas in denar, kot je to bilo 

običajno v preteklosti (Varghese 2009, str. 8). Obstaja mnogo empiričnih raziskav (Ahčan in 

drugi 2008; Herbst 2007, str. 20; van der Ploeg in Veugelers 2008, str. 103), ki ugotavljajo 

                                                 
4  Terciarno izobraževanje poleg visokošolskega zajema tudi višješolsko izobraževanje in ima po 

mednarodni klasifikaciji ISCED 97 (1997) oznako 5 (5A, 5B) in 6. 
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zasebne in družbene donose visoko izobraženih posameznikov, kar se kaže v boljših službah in 

večjih zaslužkih. Teorija akumulacije človeškega kapitala se je zelo dobro uveljavila med 

ekonomisti (Chapman in Pope, 1992), saj koristi od kopičenja človeškega kapitala niso omejene 

na neposrednega prejemnika izobrazbe, temveč se prenašajo (angl. spill-over) (kot  

t. i. pozitivna eksternalija5) tudi na druge (Šušteršič in Pinterič 2009, str. 88). Zaradi omenjenih 

ekonomskih razlogov je v Evropi visoko šolstvo deležno javne finančne podpore (van der Ploeg 

in Veugelers 2008, str. 104) in s tem večjega nadzora države (Boarini in drugi 2008, str. 277). 

Hkrati pa Sianesi in Van Reenen (2003, str. 157) ugotavljata, da je vpliv na povečevanje 

izobraževalnega sektorja odvisen od razvitosti države (terciarno izobraževanje ima največji 

vpliv na gospodarsko rast v državah OECD), pri čemer na rast vplivajo tudi vrsta, kakovost in 

učinkovitost izobraževanja.  

 

Za evropski visokošolski prostor (v nadaljevanju tudi EVŠP) je značilno, da države v veliki 

meri financirajo visokošolsko izobraževanje, ki ga usmerjajo evropski in nacionalni cilji ter 

splošni pravni okvirji, znotraj katerega delujejo vsi deležniki v visokem šolstvu (Santiago in 

drugi 2008a, str. 59). Izobraževalna (študijska) dejavnost se v povprečju nad 70 % financira iz 

javnih sredstev6 navkljub spodbudam evropskih visokošolskih politik7 k povečevanju deleža 

zasebnih virov financiranja (Eurydice 2008, str. 47). Visokošolski zavodi (v nadaljevanju VŠZ) 

so se še pred finančno in gospodarsko krizo v zadnjih dveh desetletjih soočali z dvema 

nasprotujočima si trendoma (Aleksić 1999, str. 130):  

 s strani družbe so se povečale zahteve in pričakovanja do VŠZ,  

 hkrati je prišlo do nazadovanja v obsegu razpoložljivih javnih finančnih virov.  

 

Nove zahteve in pričakovanja družbe do visokega šolstva se kažejo predvsem v večji 

vključenosti najrazličnejših skupin populacije, razvoja podiplomskega in vseživljenjskega 

izobraževanja, ki bi lahko zadovoljile sodobne zahteve trga dela, razvile nove študijske smeri 

                                                 
5  O eksternalijah govorimo, kadar določena tržna menjava (med ponudnikom in porabnikom) ustvarja 

koristi ali škodo za ljudi, ki niso udeleženi v tej menjavi. Ti stroški ali koristi pa niso v celoti odraženi 

v ceni dobrine, ki je predmet menjave. Klasična primera sta onesnaževanje (kot negativna 

eksternalija) in izobrazba (kot pozitivna eksternalija) (Šušteršič in Pinterič 2009, str. 88–90). 
6  Javna sredstva za izobraževanje se zagotavljajo iz davkov in prispevkov ter jih lahko obravnavamo z 

dveh vidikov financiranja: financiranje izobraževalnih zavodov in finančna pomoč šolajočim (ali 

socialni transferji) (Bevc 1999, str. 143). 
7  Pojem visokošolske politike (angl. policy) bomo razumeli kot del javnih politik, ki zajemajo 

»odločitve oziroma pravila obnašanja, ki so zavezujoča na teritoriju, ki ga nadzoruje državna 

avtoriteta na tem teritoriju (to je lahko lokalna, regionalna, nacionalna ali nadnacionalna politična 

oblast)« (Fink Hafner 2002, str. 106). 
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in kreativno, inovativno znanstveno jedro, kar omogoča velik srednjeročni učinek na 

gospodarski in družbeni razvoj (Aleksić 1999, str. 130).  

 

Zniževanje javnih finančnih virov za visokošolsko dejavnost je rezultat povečevanja javne 

porabe za druge javne porabnike, kot so zdravstvo, infrastruktura, javni red in programi za 

zmanjševanje revščine itd. (Salmi 2009, str. 298), hkrati pa z nenehno širitvijo visokošolskih 

sistemov in povečevanjem študentske populacije rastejo stroški visokošolske dejavnosti, s 

čimer se nakazuje potreba po povečanju virov financiranja (Johnstone 2009, str. 1). Sanyal in 

Martin (2006, str, 3, 4) ugotavljata, da se je delež javnega financiranja visokega šolstva začel 

zniževati bolj v tranzicijskih kot razvitih državah. Razlog nižjih javnih virov Salmi (2009, str. 

298) vidi tudi v tem, da v tranzicijskih gospodarstvih nekateri segmenti gospodarstva postanejo 

zasebni ali pa začenja gospodarstvo stagnirati, kar vodi v znižanje davčnih prihodkov države, s 

čimer se ponovno zmanjša razpoložljivost javnih virov.  

 

Gospodarska in finančna kriza je zaradi povečanega neravnovesja javnih financ prisilila veliko 

držav k spremembam že zastavljenih razvojnih strategij in usmeritev (Tilak 2010, str. 1), tudi 

v visokem šolstvu. Odzivi držav so različni. Vlade evropskih držav so od leta 2009 ponekod 

povečale, drugod pa pričele zmanjševati javne izdatke za visoko šolstvo glede na njihov 

nacionalni okvir, politične prioritete in gospodarske razmere v državi (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 41). Pri tem se spopadajo s problematiko učinkovite 

izbire ustreznih ukrepov, saj je treba prekiniti nekatere stare programe v teku in s tem 

omogočiti, da financiranje novih programov oziroma ukrepov ne bi preveč povečalo skupnih 

javnofinančnih izdatkov in s tem javnofinančnega primanjkljaja ter bruto javnega dolga (Murn 

2009, str. 1). Na nacionalni ravni sta dva pomembna kazalnika, s katerima lahko opazujemo 

pristope visokošolskih politik k reševanju omenjenega problema: ugotavljanje sprememb v 

višini in strukturi proračunov za visoko šolstvo ter spremljanje odločitev vlad o sprejetju 

posebnega »svežnja spodbud« ali drugih ukrepov za visokošolski sektor (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2011, str. 41). 

 

Spremembe v financiranju imajo tako velik vpliv na delovanje in prihodnji razvoj VŠZ (še 

posebej v evropskem visokošolskem prostoru), ki že tradicionalno zagotavljajo finančne vire iz 

državnih proračunov. VŠZ potrebujejo stabilno financiranje, da lahko uresničujejo svoje 

poslanstvo in vlogo. Negotovost finančnih virov spodbuja VŠZ, da se prestrukturirajo in 

posegajo po bolj tržnem pristopu pridobivanja sredstev, izboljšujejo (notranje) upravljanje in 
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povečujejo učinkovitost, izboljšujejo selekcijo ponujenih storitev, težijo k povezovanju in 

sodelovanju z drugimi VŠZ, povečanju transparentnosti izobraževalnih in raziskovalnih 

dejavnosti ter iskanju novih virov financiranja (Aleksić 1999, str. 130). Gospodarska in 

finančna kriza je te spremembe zagotovo pospešila, pri čemer naše raziskovanje prepoznava 

zgolj trende sprememb na makroravni in na ravni študije primera. V nadaljevanju pa bi bilo z 

nekoliko daljšim časovnim zamikom zanimivo opazovati, kateri VŠZ so naredili večje in kateri 

manjše korake na področju sprememb razvoja in delovanja ter kakšen je kavzalni učinek teh 

sprememb na družbo in gospodarstvo. 

 

1.2 Opredelitev namena in ciljev 

 

Namen doktorske disertacije je z izsledki raziskave obogatiti področje financiranja visokega 

šolstva s spoznanji o učinkih globalne gospodarske in finančne krize na evropske visokošolske 

sisteme glede na: 

 razpoložljivost finančnih sredstev za visoko šolstvo,  

 povpraševanje po visokem šolstvu ter  

 diplomante in njihovo brezposelnost.  

 

Pri raziskovanju smo se osredotočali na proučevanje sprememb financiranja visokega šolstva v 

odvisnosti od učinka gospodarske in finančne krize na gospodarstva držav, v zagotavljanju 

obsega javnih sredstev, primernosti mehanizmov8 in instrumentov9 njihove razdelitve med VŠZ 

in pomoči študentom ter v ugotavljanju odzivov VŠZ in udeležencev izobraževanja na te 

spremembe in ukrepe.  

 

Za doseganje namena raziskovanja smo si zastavili naslednje cilje, s katerimi smo proučili:  

1. lastnosti evropskih nacionalnih gospodarstev in stanje makroekonomskih razmer pred in 

med obdobjem gospodarske in finančne krize, 

2. učinke gospodarske in finančne krize na visoko šolstvo, 

3. spremembe virov in obsega javnega in zasebnega financiranja visokega šolstva,  

                                                 
8  Lesjak in Marjetič (2010b, str. 209) navajata štiri mehanizme razdeljevanja javnih sredstev med 

ustanove terciarnega izobraževanja: a) pogajanja, b) prirast/dodatek, c) formula in d) pogodba. 
9  Politični odločevalci z mehanizmi in instrumenti izvajajo določeno javno politiko (Fink Hafner 2002, 

str. 106). 
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4. spremembe deleža izdatkov za pomoč študentom v razmerju do neposrednih izdatkov za 

VŠZ,  

5. spremembe mehanizmov in instrumentov financiranja VŠZ, 

6. spremembe v povpraševanju po visokošolskem izobraževanju v obdobju gospodarske in 

finančne krize ter 

7. spremembe rasti števila diplomantov in stopnje brezposelnosti diplomantov.  

 

Naše raziskovanje je potekalo ravno v času, ko so se pokazali prvi učinki krize na visoko 

šolstvo, ki smo jih želeli prav tako zajeti in proučiti. Raziskava na osnovni razpoložljivih 

podatkov posodablja vèdenje o problematiki učinka gospodarske in finančne krize na 

visokošolski sektor ter prispeva pomembna dognanja o spremembah visokega šolstva v 

razmerah finančnih primanjkljajev. 

 

1.3 Raziskovalno vprašanje in hipoteze  

 

V nacionalnih strategijah izhoda iz krize se visoko šolstvo omenja kot eden izmed 

najpomembnejših razvojnih dejavnikov, ki lahko prispeva h gospodarskemu okrevanju. 

Uvodoma smo že povedali, da lahko ima dolgotrajnost krize negativen vpliv na tista razvojna 

področja, ki ne ustvarjajo takojšnjih gospodarskih rezultatov, med katere sodi tudi visoko 

šolstvo. Na podlagi predstavitve problema in študija temeljne literature smo izpeljali 

raziskovalno vprašanje, ki je usmerjalo doktorsko disertacijo in se glasi, kako se v razmerah 

globalne finančne in gospodarske krize spreminja financiranje visokega šolstva v evropskih 

državah glede na specifične razmere v njihovih gospodarstvih. Vprašanje se nanaša na odnos 

vlad/visokošolskih politik do visokega šolstva v spremenjenih ekonomskih okoliščinah v 

njihovih gospodarstvih in omogoča izpeljavo hipotez. 

 

V podporo glavnemu raziskovalnemu vprašanju smo zastavili 8 hipotez, ki povezujejo 

financiranje visokega šolstva s ključnimi deležniki v visokošolskih sistemih. Hipoteze od H1 

do H4 se nanašajo neposredno na ugotavljanje sprememb obsega financiranja, in sicer glede na 

višino sredstev (H1), trajanje krize (H2), predhodne porabe in naložbe v visoko šolstvo (H3) in 

načine razdelitve sredstev (H4), namenjenih visokemu šolstvu. S hipotezo H5 preverjamo 

spremembe mehanizmov in instrumentov financiranja, uvajanje novih, bolj vzdržnih 

mehanizmov in vključevanje drugih, do sedaj še netipičnih virov financiranja. Hipoteze od H6 

do H8 ugotavljajo učinke finančne in gospodarske krize na visoko šolstvo, kar vključuje 



8 

posledice sprememb financiranja pri visokošolskih zavodih oziroma ponudnikih visokega 

šolstva (H6), pri študentih oziroma povpraševanju po visokem šolstvu (H7) in pri diplomantih 

oziroma razmerah na visokošolskem trgu dela (H8). 

 

1.3.1 Hipoteza H1 

 

Visoko šolstvo je v razmerah gospodarske in finančne krize manj izpostavljeno varčevalnim 

ukrepom kot drugi deli javnega sektorja. 

 

Salmi (2009, str. 298) ugotavlja, da so se javna sredstva za visokošolsko dejavnost v zadnjih 

dveh desetletjih zniževala zaradi povečanega tekmovanja in povečane javne porabe drugih 

javnih porabnikov, kot so zdravstvo, infrastruktura, javni red ipd. V razmerah krize so se pritiski 

na javno porabo še povečali, zato morajo vlade ponovno presoditi ključna področja javne 

porabe, med katera razdeljujejo javna sredstva. Varghese (2010, str. 12) ugotavlja, da so 

spremembe v javnem financiranju visokega šolstva predvsem odvisne od zaznav vlad, kako  

vrednotijo visokošolsko izobraževanje. Financiranje visokega šolstva se po teoriji človeškega 

kapitala smatra kot donosna naložba za posameznika in za celotno družbo, ki pomembno 

prispeva k dolgoročnemu gospodarskemu razvoju (De la Fuente in Ciccone 2002, str. 29), kar 

je še posebej značilno za gospodarsko bolj razvite družbe. Zanima nas, ali bodo predvsem 

gospodarsko manj oslabljene države za visoko šolstvo ohranjale obseg javnih izdatkov oziroma 

ga manj zmanjševale v primerjavi z ostalimi deli javnega sektorja, kar lahko med drugim 

pomeni, da visokemu šolstvu pripisujejo pomembno razvojno vlogo.  

 

1.3.2 Hipoteza H2 

 

S poglabljanjem gospodarske in finančne krize se javna sredstva za visoko šolstvo v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah znižujejo bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih 

državah. 

 

Takoj po začetku gospodarske in finančne krize v letu 2009 se je odziv evropskih držav na krizo 

odrazil s fiskalnimi spodbudami in povečanjem javne porabe, s čimer se je želelo spodbuditi 

povpraševanje in zagon gospodarstva, kasneje pa zaradi visokih proračunskih primanjkljajev s 

strogimi varčevalnimi ukrepi, ki bi preprečili pretirano javno porabo. Konec leta 2010 je že 

postalo jasno, da svežnji pomoči ne dosegajo želenega učinka, saj je bila kriza pregloboka, 
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države pa so prešle v obdobje recesije. Varčevalni ukrepi in omejevanje javne porabe so postali 

pogostejši ukrep, ki je napovedal začetek prociklične politike in se je odrazil šele s 

poglabljanjem krize. Na tej podlagi smo oblikovali hipotezo, da se varčevanje sredstev v 

visokem šolstvu v gospodarsko bolj oslabljenih državah zaostruje ob poglabljanju krize (po letu 

2011), in sicer bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah. 

 

1.3.3 Hipoteza H3 

 

Države, ki so pred gospodarsko in finančno krizo vlagale veliko javnih sredstev v visoko šolstvo, 

so tudi v razmerah gospodarske in finančne krize ohranile ali povišale javne izdatke za visoko 

šolstvo.  

 

Hipoteza se v izhodišču navezuje na hipotezo H1. Menimo, da vlade držav, ki so pred 

gospodarsko in finančno krizo vlagale veliko sredstev za visoko šolstvo, smatrajo, da je visoko 

šolstvo pomembna razvojna dejavnost, ki pomaga pri izhodu iz krize, zato so sredstva za 

področje visokega šolstva ohranile oziroma jih še povišale.  

 

1.3.4 Hipoteza H4 

 

Vlade evropskih držav v razmerah finančne in gospodarske krize hitreje krčijo sredstva, 

namenjena za visokošolske zavode, kot sredstva za pomoči študentom.  

 

V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja trend delitve stroškov študija med državo in študenti. 

Študenti (in njihovi starši) prispevajo vse večji delež sredstev za visokošolsko izobraževanje, 

kot je to bilo običajno pred dvema desetletjema, hkrati pa se ugotavlja, da so študenti (in njihovi 

starši) upravičeni do številnih socialnih transferjev, ki se dodeljujejo iz javnih sredstev (Salmi 

2009, str. 299; Vincent-Lancrin 2009, str. 271). Ohranjanje socialne razsežnosti je za EVŠP 

zelo pomembna usmeritev (European Commission/EACEA/ Eurydice 2011, str. 7). Vincent-

Lancrin (2009, str. 275) ugotavlja, da se je med letoma 1995 in 2005 v večini držav vse večji 

delež sredstev namenjal za študentske pomoči, zato menimo, da se tudi v razmerah krize 

sredstva za pomoči študentom ne bodo zniževala, saj se posredno financiranje šteje kot 

pomemben instrument spodbujanja dostopnosti do visokega šolstva. 

1.3.5 Hipoteza H5 
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Gospodarska in finančna kriza je spodbudila vlade držav, da bolj vpeljujejo mehanizme 

financiranja visokega šolstva, ki vključujejo elemente tekmovalnosti in uspešnosti. 

 

Salmi (2009, str. 298) ugotavlja, da se je že pred krizo vse bolj pojavljala potreba po različnih, 

bolj inovativnih mehanizmih financiranja, ki bi upoštevali dane družbene in ekonomske 

spremembe. Ugotavlja, da sta se v zadnjih dveh desetletjih v načinih financiranja pojavili dve 

paradigmi: 

a) nižja odvisnost od javnih virov in povečevanje diverzifikacije virov financiranja ter  

b) iskanje mehanizmov dodelitve sredstev, ki temeljijo na uspešnosti in rezultatih.  

 

Povečana tekmovalnost za javna sredstva spodbuja uporabo novih mehanizmov financiranja, 

ki so bolj tekmovalni in temeljijo na rezultatih oziroma uspešnosti (Adcroft, Teckman in Willis 

2010, str. 586, Salmi 2009, str. 304). Reforme financiranja so usmerjene k spodbujanju 

pridobivanja raznolikih virov financiranja, še posebej tekmovalnih sredstev, sredstev iz 

gospodarstva (od podjetij) in donacij neprofitnega sektorja (de Dominicis in drugi 2011, str. 

1). Zato menimo, da obstoječi mehanizmi financiranja visokega šolstva v razmerah 

gospodarske in finančne krize niso več vzdržni. Vse več držav posega po bolj inovativnih 

mehanizmih financiranja, ki vključujejo elemente tekmovalnosti in uspešnosti.  

 

1.3.6 Hipoteza H6 

 

V razmerah gospodarske in finančne krize se v gospodarsko bolj oslabljenih državah sprejema 

več ukrepov učinkovitosti in racionalizacije sredstev za visoko šolstvo kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah. 

 

Negotovost finančnih virov spodbuja VŠZ, da se prestrukturirajo in posegajo po bolj tržnem 

pristopu pridobivanja novih virov financiranja, izboljšujejo (notranje) upravljanje in povečujejo 

učinkovitost, izboljšujejo selekcijo ponujenih storitev ter težijo k povezovanju in sodelovanju 

z drugimi VŠZ in k večji transparentnosti izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti (Aleksić 

1999, str. 130). Racionalizacija sredstev vpliva tudi na kadrovanje v 

VŠZ, pri čemer menimo, da se v gospodarsko bolj oslabljenih državah bolj spreminja delež 

polno zaposlenih v visokem šolstvu ter se daje prednost prilagodljivejšim oblikam zaposlitve. 

Menimo, da so VŠZ v razmerah gospodarske in finančne krize v gospodarsko bolj oslabljenih 
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državah bolj izpostavljeni ukrepom racionalizacije sredstev, ki vključujejo združevanje 

oziroma krčenje študijskih programov ter zniževanje števila zaposlenih. 

 

1.3.7 Hipoteza H7 

 

V razmerah gospodarske in finančne krize se povpraševanje po visokem šolstvu s strani 

udeležencev izobraževanja v gospodarsko bolj oslabljenih državah povečuje bolj kot v 

gospodarsko manj oslabljenih državah. 

 

Manjše možnosti zaposlitve v razmerah krize spodbujajo mlade k nadaljevanju študija in k 

vpisu v višje in visokošolsko izobraževanje (Santiago 2010, str. 7), saj se s tem odlaša vstop na 

trg dela, kar še posebej velja za visokošolske sisteme brez šolnin ali z nizko šolnino in visokimi 

socialnimi transferji. Kljub temu pa menimo, da na vpisne trende močno vplivajo trenutne 

demografske razmere, ki prav tako močno oblikujejo povpraševanje po visokem šolstvu. 

Menimo, da se v gospodarsko bolj oslabljenih državah povpraševanje po visokem šolstvu 

povečuje bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah, saj se oportunitetni strošek močno 

zniža, verjetnost brezposelnosti pa poviša (Varghese 2010, str. 16; Breneman 2009, str. 272). 

 

1.3.8 Hipoteza H8 

 

V razmerah finančne in gospodarske krize so v gospodarsko bolj oslabljenih državah v 

primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami nižje stopnje rasti števila diplomantov 

visokega šolstva in statistično značilno višje stopnje brezposelnosti diplomantov. 

 

Po navedbah Evropske komisije se v Evropi, v okvirih kompleksne, medsebojno povezane 

globalne ekonomije, povečuje potreba po visoko izobraženih posameznikih s specifičnim 

visokotehnološkim znanjem, kar bi po projekcijah pomenilo povečanje deleža visoko 

kvalificiranih zaposlenih z 29 % v letu 2010 na 35 % v letu 2020 (European Commission 2011b, 

str. 30). Gospodarska in finančna kriza kljub temu negativno vpliva na zaposlovanje 

diplomantov, ki bi imeli ta specifična znanja. Menimo, da se v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami rast števila diplomantov 

znižuje, saj se zaradi visoke stopnje brezposelnosti odločajo za podaljševanje oziroma 

nedokončanje študija. Menimo tudi, da so v gospodarsko bolj oslabljenih državah spremembe 
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stopnje brezposelnosti diplomantov višje in tudi bolj problematične kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah, zaradi česar menimo, da je ta razlika statistično značilna.  

 

1.4 Predpostavke in omejitve 

 

Pri raziskovanju nismo posebej ugotavljali kavzalnega vpliva visokošolskega izobraževanja na 

gospodarski razvoj, temveč smo predpostavljali, da ima visoko šolstvo potencial, da pozitivno 

srednjeročno vpliva na gospodarski razvoj, kar tudi potrjujejo predstavljeni rezultati študij (glej 

podpoglavje 3.2). Izdatki za visoko šolstvo praviloma rastejo skupaj z gospodarsko razvitostjo 

države, kar nakazuje, da bolj razvite države akumulirajo več človeškega kapitala, kar jim 

posledično lahko omogoča hitrejši izhod iz krize. Kljub temu pa akumulacija človeškega 

kapitala in intelektualnega kapitala ni zadosten pogoj za povečanje razvojne prednosti, saj je za 

prenos znanj in inovacij ključen mehanizem prenosa in »intermediacije«, kar zajema socialni 

kapital (Adam in Rončević 2004, str. 222). Izkoristek visokega šolstva v državah kot razvojnega 

dejavnika je lahko tudi različen glede na druge sociokulturne dejavnike, kot so civilizacijska 

kompetenca, odprtost družbe, podjetniški duh, inovacijska dejavnost, družbena kohezivnost, 

kakovost upravljanja javnih politik, izbira mehanizmov in instrumentov ter vpliv interesnih 

skupin (Rončević in drugi 2010, str. 359–360; Fink Hafner 2002, str. 108).  

 

Pri našem raziskovanju se omejujemo zgolj na opazovanje sprememb financiranja visokega 

šolstva, kot ga podpira teorija človeškega kapitala. Izhajali smo iz dejstva, da je v evropskem 

visokošolskem prostoru močno poudarjena družbeno odgovorna vloga visokega šolstva (kot 

javno dobro), na podlagi katere so javna sredstva tudi prevladujoči vir financiranja visokega 

šolstva. Naložbe v visoko šolstvo se z vidika investicijske teorije in teorije človeškega kapitala 

lahko povrnejo in dvignejo srednjeročno raven rasti, torej takrat, ko protikrizni stimulacijski 

ukrepi vlad oslabijo, kar še posebej velja za gospodarsko razvite družbe.  

 

Pri raziskovanju smo naleteli še na dve večji omejitvi. Prva omejitev se nanaša na pomanjkanje 

podatkov na ravni visokega šolstva, saj mednarodne baze podatkov zbirajo in merijo pojave na 

ravni terciarnega izobraževanja. Zaradi tega smo predpostavili, da se podatki za visoko šolstvo 

spreminjajo podobno kot podatki za terciarno izobraževanje. Empirična analiza tako temelji na 

podatkih terciarnega izobraževanja, medtem ko v teoretičnem delu uporabljamo pojem 

visokega šolstva. 
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Druga omejitev se nanaša na dostopnost in ustreznost podatkov ter problem manjkajočih 

vrednosti, saj naša raziskava temelji na sekundarnih virih podatkov. Podatke smo v največji 

meri pridobili iz podatkovne baze Eurostata, delno pa smo jih dopolnili s podatki Eurydicea, 

OECD-ja in Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), pri čemer smo 

predpostavili primerljivost in metodološko enotnost podatkov. Kljub temu smo se pri uporabi 

pridobljenih podatkov soočali z več omejitvami, ki se nanašajo na zanesljivost, dostopnost, 

razpoložljivost in kakovost teh podatkov.  

 

Podatki o terciarnem izobraževanju so tudi manj obsežni kot podatki za celotno izobraževanje, 

ki so dostopnejši, podrobnejši in bolj razpoložljivi. Poleg tega so v podatkovni bazi Eurostata 

na voljo le podatki o javnem financiranju terciarnega izobraževanja, medtem ko podatkov o 

zasebnem financiranju terciarnega izobraževanja ne zbirajo. V ta namen smo podatke o 

zasebnem financiranju poiskali v bazi OECD-ja, vendar smo pri tem dobili veliko manjkajočih 

vrednosti, kar je omejilo našo analizo. 

 

Poleg omejitve, ki vključuje razmejitev podatkov na visokošolsko oziroma terciarno 

izobraževanje, ter problema kakovosti podatkov zadnji dostopni podatki, s katerimi smo lahko 

razpolagali, niso zajemali zadnjih treh let gospodarske in finančne krize. V bazi Eurostata so 

podatki o financiranju terciarnega izobraževanja na voljo s triletnim zamikom, v našem primeru 

je bilo zadnje dostopno leto 2011. Novejše podatke smo morali poiskati s pomočjo drugih, že 

opravljenih raziskav, ki so tudi manj zanesljive in manj primerljive z našim raziskovanjem, pri 

tem pa smo ponovno naleteli na problem manjkajočih vrednosti.  

 

1.5 Metodologija raziskovanja 

 

Doktorska disertacija je razdeljena na teoretični in empirični del, kjer smo uporabili 

kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod. V teoretičnem delu je 

raziskovalni proces potekal na osnovi študije izbrane temeljne literature kot osnove za 

opredelitev ključnih pojmov, proučitve širšega okvirja problematike, konteksta in teoretičnih 

izhodišč. Pregled obstoječe literature smo obravnavali s kritično distanco in metodami 

kompilacije, deskripcije in komparacije. Pri empiričnem delu smo naredili analizo na osnovi 

sekundarnih podatkov, kar je bilo zaradi narave proučevanega problema tudi najbolj smiselno. 

V empiričnem delu smo prepletli kvantitativno analizo in metaanalizo rezultatov opravljenih 

raziskav, čemur smo na koncu dodali še kvalitativni pristop študije primera.  
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Za namen raziskovanja smo v analizo vključili 27 držav članic EU in 3 članice EFTE, kar je 

skupaj 30 evropskih držav. V analizo nismo vključili zadnje pridružene članice Hrvaške, ki se 

je EU pridružila šele 1. julija 2013, saj je glavnina raziskovanja potekala pred tem obdobjem.  

 

V empiričnem delu smo si za obdobje raziskovanja izbrali obdobje med letoma 2008 in 2011. 

Leto 2008 nam je služilo kot primerjalno leto pred učinkom gospodarske in finančne krize ter 

obdobje od leta 2009 do 2011 kot obdobje krize. Spremembe kazalnikov financiranja visokega 

šolstva smo opredelili kot razliko v povprečnem gibanju izbranih kazalnikov med letoma 2009 

in 2011 v primerjavi z letom 2008. 

 

Najprej smo s kvantitativno metodo razvrščanja v skupine (angl. cluster analysis), v skladu z 

raziskovalnim vprašanjem, države razporedili v skupine glede na vpliv gospodarske in finančne 

krize na njihova gospodarstva. V razvrščanje smo vključili pet spremenljivk, ki odražajo 

splošno makroekonomsko stanje držav. Rezultat razvrščanja nam je omogočal razdelitev držav 

v dve skupini, ki smo ju poimenovali glede na prevladujoče vrednosti kazalnikov: gospodarsko 

bolj oslabljene države in gospodarsko manj oslabljene države. Ta razdelitev je predstavljala 

osnovo pri ugotavljanju razlik učinka globalne finančne in gospodarske krize na financiranje 

terciarnega izobraževanja, povpraševanja po terciarnem izobraževanju in gibanja števila 

diplomantov ter brezposelnosti diplomantov. 

 

Poglavja 6, 7, 8 in 9 so osrednja poglavja naše empirične analize. Uporabili smo inferenčno 

statistiko, saj smo iskali statistično značilne razlike med skupinama držav in statistično značilne 

povezave znotraj skupin držav. Zaradi opredelitve naših številskih spremenljivk, ki odražajo 

relativne spremembe kazalnikov financiranja, nismo zadostili vsem predpostavkam 

parametričnih testov. Hkrati je treba omeniti, da imamo zelo majhen vzorec enot (30 držav), 

zaradi česar je uporaba parametričnih testov prav tako lahko dvomljiva. Zaradi teh razlogov 

smo se odločili, da naša kvantitativna analiza temelji na neparametričnem Mann-Whitneyjevem 

U-testu, ki nam je omogočal preverjanje statistično značilnih razlik med skupinama držav. 

Mann-Whitneyjev U-test daje zelo podobne rezultate kot t-test za neodvisne vzorce, a ob 

zadostitvi manj strogih predpostavk.  

Poleg tega smo želeli preverili medsebojno povezanost sprememb kazalnikov znotraj skupin 

držav, zaradi česar smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Spearmanov koeficient 

korelacije je v bistvu posplošitev Pearsonovega korelacijskega koeficienta in za razliko od njega 
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ne predpostavlja linearne povezanosti spremenljivk in normalne porazdelitve, temveč je 

primernejši za ordinalne – nezvezne spremenljivke. Temelji na rangiranju enot, pri čemer išče 

povezanost med razlikami rangov spremenljivk.   

 

V nadaljevanju smo dobljene rezultate iz empirične analize dopolnili še z rezultati na osnovi 

metode metaanalize, s katero smo na podlagi že objavljenih raziskav in poročil zbrali spoznanja 

v celovit pregled. S tem smo hkrati zagotovili primerljivost naših rezultatov in rezultatov drugih 

avtorjev. 

 

Hkrati z opisanim raziskovalnim procesom smo za preverjanje hipoteze H3 spremenili 

obstoječo delitev na skupino gospodarsko bolj oslabljenih držav in gospodarsko manj 

oslabljenih držav. Poleg razdelitve držav v skupine glede učinek gospodarske in finančne krize 

smo želeli proučili obnašanje držav, ki so pred krizo (v letu 2008) vlagale veliko sredstev v 

terciarno izobraževanje, in tistih, ki so zanj namenjale malo sredstev. V ta namen smo države 

rangirali glede na dva kriterija financiranja (javna sredstva za terciarno izobraževanje, v deležu 

BDP-ja, leta 2008 in izdatki za visokošolske zavode na študenta leta 2008) in jih na osnovi teh 

dveh kriterijev ločili v dve skupini, pri čemer je bila mediana ločnica med njima. Nato smo 

vpeljali latentno spremenljivko, s pomočjo katere smo lahko testirali razlike sprememb izbranih 

kazalnikov. Za ugotavljanje razlik med tako dobljenima skupinama držav smo ponovno 

uporabili Mann-Whitneyjev U-test.  

 

Proučili smo še učinek gospodarske in finančne krize na povpraševanje po terciarnem 

izobraževanju, na spremembe v številu diplomantov, na brezposelnost diplomantov ter odzive 

visokošolskih zavodov. V vseh poglavjih smo iskali razlike med gospodarsko bolj oslabljenimi 

in gospodarsko manj oslabljenimi državami (z Mann-Whitneyjevim U-testom) ter povezave 

znotraj skupin (s Spearmanovim korelacijskim koeficientom), primerjalno s spremembami 

financiranja terciarnega izobraževanja. 

 

Na koncu smo s kvalitativnim pristopom študije primera izpostavili primer Slovenije, s čimer 

smo zaobjeli učinke gospodarske in finančne krize na ravni ene države, na kateri smo ponovno 

preverili zastavljene hipoteze. Podatki v poglavju so pridobljeni s SURS-a, delno pa tudi iz 

podatkovne baze Eurostata. Ugotovitve smo še dodatno primerjali z dobljenimi rezultati 

gospodarsko bolj oslabljenih držav, saj se mednje uvršča tudi Slovenija. 
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Interpretacija statistično značilnih povezav in razlik skupaj s študijem literature in z izbranimi 

teoretičnimi koncepti nam je omogočila overitev raziskovalnih hipotez in s tem odgovor na 

temeljno raziskovalno vprašanje.  

 

1.6 Izvirni prispevek disertacije k razvoju ustreznega znanstvenega področja  

 

Visoko šolstvo je v 21. stoletju soočeno z izzivi ekonomske, politične in družbene narave na 

globalni ravni, ki močno vplivajo na njegovo preoblikovanje. Problematika zagotovitve 

zadostnega, stabilnega in učinkovitega financiranja visokega šolstva se ni pojavila s finančno 

in gospodarsko krizo, temveč že z masovnostjo visokega šolstva in rastjo visokošolskih 

sistemov (David 2011, str. 147). V zadnjem obdobju se je temu področju namenjalo veliko 

pozornosti (Tandberg, 2009, 2010; Woodhall, 2007), pri čemer je globalna finančna in 

gospodarska kriza le še dodatno aktualizirala vprašanja o zadostnosti in učinkovitosti porabe 

javnih sredstev za visoko šolstvo.  

 

V disertaciji obravnavamo spremembe financiranja visokega šolstva v razmerah finančne in 

gospodarske krize, kar odpira možnost novih spoznanj o obnašanju visokošolskih sistemov v 

času finančnih primanjkljajev in gospodarskega nazadovanja. Brinton (2005, str. 575) 

utemeljuje, da so pomemben vidik akademskih tem, ki zadevajo znanstveno področje 

ekonomske sociologije, »politika javnih izdatkov za izobraževanje in načini, kako 

izobraževalni sistemi nastajajo v okviru nacionalnih politik in mednarodnih izobraževalnih 

modelov«, saj meni, da je poddisciplina ekonomske sociologije v tem pogledu šibka. Z 

raziskovanjem smo podali predvsem nova spoznanja o spremembah alokacije javnih sredstev 

za visoko šolstvo v kriznem obdobju, z upoštevanjem makroekonomskih in javnofinančnih 

razmer gospodarstev. 

 

Tematika o učinkih gospodarske in finančne krize na visoko šolstvo je tudi skromneje 

raziskana, kar še posebej velja za Slovenijo, čeprav se je raziskovanje problematike obogatilo 

ravno v času pisanja naloge. Sociologinja Walby (2010, str. 20) je opozorila, da je treba več 

raziskav nameniti finančnim vidikom, procesom financializacije (angl. financialisation) in 

finančni krizi, saj so spoznanja, zakonitosti in dinamika finančnih kriz ter njihovih posledic 

pomembni za posamezna področja v različnih delih sveta. Z doktorsko disertacijo prispevamo 

nekaj teh spoznanj, ki se nanašajo na učinke globalne finančne in gospodarske krize na 

financiranje visokega šolstva v Evropi in Sloveniji. 
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2 KONCEPTUALIZACIJA IN KONTEKSTUALIZACIJA  

 

 

2.1 Visoko šolstvo – terciarno izobraževanje 

 

Pojem visoko šolstvo oziroma visokošolsko izobraževanje se je uveljavil kot generični pojem 

konec šestdesetih let 20. stoletja s procesom kvantitativnega večanja števila študirajočih, ki 

zajema »širši razpon študijskih možnosti med tradicionalnim univerzitetnim in novejšim 

obuniverzitetnim izobraževanjem« (Zgaga 2004b, str. 14). Vsebinsko je visoko šolstvo 

opredelil Clark (1978, str. 242) konec sedemdesetih let 20. stoletja kot »socialno strukturo za 

nadzor in distribucijo naprednih misli in tehnik«, ki v primerjavi z drugimi družbenimi 

institucijami in nižjimi ravnmi izobraževanja ustvarja obsežno in edinstveno znanje. V zadnjih 

dveh desetletjih ločujemo tudi med (ožjim) visokošolskim in (širšim) terciarnim 

izobraževanjem (Zgaga 2004b, str. 12).  

 

Terciarno izobraževanje zajema širše izobraževanje po končani sekundarni stopnji 

izobraževanja (OECD 1998, str. 14), ki ga Mednarodna standardna klasifikacija ISCED 

(International Standard Classification of Education, 1997) označuje z ISCED 5 in 6. S pojmom 

terciarno zajamemo študij na raznolikih visokošolskih institucijah in zavodih in ne le na 

univerzah, ki je lahko po trajanju krajši od univerzitetnega, bolj povezan s potrebami trga dela 

in ima praktično naravnane raziskovalne cilje (OECD 1998, str. 14). 

 

V disertaciji se osredotočamo predvsem na visoko šolstvo in ga kot pojem v teoretičnem delu 

naloge tudi dosledno uporabljamo, medtem ko v empiričnem delu pri interpretaciji podatkov 

uporabljamo pojem terciarno izobraževanje, saj naša analiza temelji na sekundarnih podatkih 

na ravni terciarnega izobraževanja. S tem predpostavljamo, da nam ugotovitve na podlagi 

(širše) zajetih podatkov terciarnega izobraževanja omogočajo podobno sklepanje za (ožje) 

področje visokega šolstva.  

2.2 Visokošolski zavodi – ustanove terciarnega izobraževanja 
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Visokošolske zavode (angl. higher education institutions) opredeljujemo kot subjekte, ki 

izvajajo visokošolsko in/ali terciarno izobraževanje, kar ne vključuje le javnih in zasebnih 

univerz10, temveč še druge ponudnike visokošolskega in/ali terciarnega izobraževanja. Mednje 

prištevamo kolidže, politehnike, visoke šole, višje šole, samostojne VŠZ in druge zavode, ki 

uresničujejo temeljno poslanstvo izvajanja visokošolske in/ali terciarne izobraževalne 

dejavnosti. Načeloma se v tuji literaturi izobraževalni zavodi, ki izvajajo terciarno 

izobraževanje, imenujejo ustanove terciarnega izobraževanja (angl. tertiary education 

institutions), vendar bomo v disertaciji zaradi večje preglednosti in doslednosti izključno 

uporabljali pojem VŠZ. 

 

2.2.1 Tipi VŠZ  

 

VŠZ ločimo glede na način financiranja. Pomembno je razlikovanje med javnimi in zasebnimi 

VŠZ, čeprav ponekod postajajo meje med njimi precej zabrisane, kot je to opazno v Sloveniji 

(Lesjak in Skrbinjek, 2013).  

 

Javne VŠZ neposredno financirajo javne oblasti (vladna agencija, telo ali upravni organ), katerih 

člane uprave imenujejo javne oblasti ali so izvoljeni z javnim pooblastilom (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 106). Zasebne VŠZ nadzoruje in upravlja nevladna 

organizacija (npr. cerkev, sindikat ali gospodarska družba) oziroma člani, ki jih ni izbrala javna 

agencija (UOE 2011, str. 34–35). Poleg tega se zasebni VŠZ ločijo od stopnje odvisnosti 

financiranja iz javnih virov. Zasebni VŠZ z javnim financiranjem (s koncesijo) za svoje 

delovanje prejemajo več kot 50 % javnih finančnih sredstev. Zasebni VŠZ brez javnega 

financiranja (brez koncesije) pa za svoje delovanje prejemajo manj kot 50 % javnih sredstev 

(UOE, 2011). 

                                                 
10  Teichler (2004a) je univerzo opredelil kot družbeno institucijo, ki spodbuja analitsko, racionalno, 

sistematično, kritično in inovativno razmišljanje skozi pedagoško in raziskovalno dejavnost. Univerze 

veljajo za izredno stabilne družbene institucije, zaradi česar je njihovo poimenovanje dobro 

uveljavljeno, kar lahko deloma pripišemo njihovi zgodovinski vlogi in deloma načinu delovanja in 

organiziranosti (Kerr 1955, str. 115), saj so se skozi stoletja ohranile, razvijale in prevzemale vedno 

nove vloge. V času oblikovanja teritorialnih meja držav so univerze spodbujale in ohranjale 

nacionalno kulturo, jezik in prostor, kar je akademikom omogočilo, da postanejo del nacionalne elite 

(Nokkala 2007, str. 42). Kasneje se je od univerz zahtevalo vse več, odmaknile so se od naloge 

reproduciranja »elit« ter se z ustvarjanjem in s širjenjem znanja ter hkrati z ohranjanjem jezikovnih 

in kulturnih posebnosti osredotočile na proces demokratizacije in množičnosti visokega šolstva, kar 

je posledično omogočilo dostop do visokega šolstva širšemu delu prebivalstva (Neubauer in Ordonez 

2009, str. 36).  
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2.2.2 Poslanstvo, načela in vrednote VŠZ 

 

VŠZ v sodobnih družbah so bili »od začetka po svoji naravi povezani z univerzitetnimi in 'think-

tank' prostori, ki so od sredine osemdesetih let 20. stoletja ter v kontekstu spremenjenih in 

spreminjajočih se novih družb proizvedli nekatere nove in specifične koncepte« (Zgaga 2004b, 

str. 15). Ti koncepti se nanašajo na širok niz nalog, ki jih VŠZ ustvarjajo v dobro družbe. Med 

njih lahko poleg zagotavljanja pravičnega dostopa do visokega šolstva, odzivnosti na interese 

študentov, učinkovite porabe javnih in zasebnih sredstev, zagotavljanja visoko izobražene 

delovne sile za potrebe družbe, učinkovitega menedžmenta ipd. uvrščamo še prost pretok idej 

in znanja, sistemsko spodbujanje akademske mobilnosti, vseživljenjsko učenje, v študenta 

usmerjeno učenje ipd. (Zgaga 2004b, str. 15; Sanyal in Martin 2006, str. 5). Kompleksnost 

vloge, ki jo sprejemajo VŠZ v sodobni družbi, zaokrožuje Slika 2.1. 

 

Poslanstvo VŠZ se znotraj EPVŠ po navedbah Lesjak in Marjetič (2010a, str. 89) nanaša tudi 

na: 

 ustvarjanje in vzdrževanje napredne baze znanja ter spodbujanje raziskovanja in inovacij;  

 prenos znanja na študente z aktivno pripravo na delovno kariero in državljanstvo v 

demokratični družbi s spodbujanjem njihovega osebnega razvoja. 

 

Temeljna načela in vrednote VŠZ izhajajo iz strateškega dokumenta Magna carta 

Universitatum11, ki je nastal 18. septembra 1988 ob 900-letnici praznovanja Univerze v Bologni 

z namenom spodbujanja močnih vezi med univerzami, s poudarjanjem njihove nove vloge v 

sodobni družbi (Magna Carta Observatory, 2014).  

Slika 2.1: Vloga VŠZ 

                                                 
11 Magna Carta Universatitum povzema 4 načela oziroma vloge VŠZ. 1. Univerza je »avtonomna 

institucija, ki z raziskovanjem in s poučevanjem na kritičen način ustvarja in prenaša kulturo« ter je 

pri opravljanju svojih temeljnih dejavnosti »moralno in intelektualno neodvisna od vseh političnih 

vplivov in gospodarske moči«. Zaradi te vloge se njeno upravljanje razlikuje od ostalih institucij. 2. 

Poučevanje (izobraževanje) in raziskovanje sta neločljivi dejavnosti, saj »študij mora slediti tako 

razvoju potreb kot zahtevam družbe in napredku znanstvenih spoznanj«. 3. Zagotavljanje spoštovanja 

svobode raziskovanja, poučevanja in usposabljanja. 4. Skrb za tradicijo evropskega humanizma in 

uresničevanje poslanstva z nenehno težnjo po doseganju univerzalnega znanja. Do sedaj je Magno 

Carto Universitatum podpisalo 776 univerz iz 81 držav (Magna Carta Observatory, 2014). 



20 

 

Vir: Vraa-Jensen (2013, str. 11).  

 

2.3 Visokošolska dejavnost 

 

Ločimo lahko med dvema povezanima lastnostma visokošolske dejavnosti: notranjo 

(intrinzično) in zunanjo (ekstrinzično), pri čemer se iskanje resnice in ustvarjanje, ohranjanje 

ter prenos znanja nanaša na notranjo, služenje družbi v želji doseganja gospodarskih, družbenih 

in kulturnih ciljev pa na zunanjo lastnost (van Vught in Westerheijden 1994, str. 356; Brown 

2011, str. 4). Visokošolska dejavnost se je vse od časa nastanka prvih univerz ohranila kljub 

spremembam družbenega in ekonomskega okolja.  

 

Temeljni dejavnosti visokega šolstva sta izobraževanje in raziskovanje12 ter s tem ustvarjanje, 

ohranjanje in prenašanje sistematičnega novega znanja v družbi (Neubauer in Ordonez 2009, 

str. 37; Teichler, 2004a). Vladni, gospodarski in drugi visokošolski akterji s prepoznavanjem 

zasebnih in družbenih koristi poudarjajo še tretjo, družbeno odgovorno vlogo, ki vključuje dva 

koncepta lastnosti (Košmrlj in Trunk Širca 2011, str. 371): 

 za javno dobro, kar pomeni, da visoko šolstvo služi družbi tako, da odgovarja na 

ključna družbena vprašanja, sodeluje z lokalnim in regionalnim okoljem, podpira 

podjetniško inovativnost v gospodarstvu in prispeva k večji nacionalni kompetentnosti 

in razvoju družbe (Enders in drugi 2011, str. 5);  

                                                 
12 Zasluge za uveljavitev raziskovalne dejavnosti na univerzah ima Wilhelm von Humboldt, po katerem 

poimenujemo najbolj znan model univerze (Humboltova univerza), ustanovljene v  

19. stoletju v Berlinu. Po njegovem zgledu je kasneje raziskovalna dejavnost postala ključna vrednota 

vseh najbolj prepoznavnih svetovnih univerz (Altbach 2009, str. 31). 

Proizvodnja, 
nacionalni 
inovacijski sistem 

national innovation 

  
Premostitvene 

organizacije/ 

vmesniki 

  

 

Globalni trgi 

Akademsko 
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21 

 kot javno dobro, kar pomeni, da je visoko šolstvo javno in dostopno vsem, pri čemer je 

last vseh članov družbe. Takšno pojmovanje zavrača kakršnekoli zasebne prispevke 

študentov, kar podrobneje razjasnjujemo v poglavju 3.2. 

 

2.4 Visokošolski sistem in deležniki v visokem šolstvu 

 

O visokošolskih sistemih govorimo, ko postaja visokošolski sektor makrostruktura, kjer ne 

moremo opazovati posameznega VŠZ kot samostojne celice (entitete), temveč kot del večjega, 

zapletenega in notranje povezanega sistema z enotnim okvirjem pravnih, družbenih in drugih 

pričakovanj (Teichler 2004b, str. 3) ter vključenostjo notranjih in zunanjih deležnikov. 

Deležniki visokega šolstva delujejo in sooblikujejo visokošolski sistem bodisi z oblikovanjem 

in vplivom na visokošolske politike bodisi s sooblikovanjem kurikula in drugih vsebin 

izobraževalnega procesa ter tako z medsebojno interakcijo oblikujejo njegovo strukturo. 

Mednje prištevamo predvsem vlado, pristojno ministrstvo, študente, starše študentov, sindikate, 

delodajalce, visokošolske učitelje in raziskovalce, strokovne službe, vodstvo VŠZ ter druge 

organizacije in zavode, povezane z visokošolskim delovanjem, npr. javne agencije, inštitute 

ipd.  

 

Košmrlj in Trunk Širca (2011, str. 358) sta mnenja, da je visokošolski sistem »okolje, v katerem 

delujejo visokošolski zavodi« in ga lahko opredelimo s številnimi lastnostmi. Lastnosti dobrega 

visokošolskega sistema povzemamo po Brownu (2011, str. 4): 

 deljena odgovornost za razvoj notranjih in zunanjih lastnosti visokega šolstva med VŠZ in 

zunanjimi deležniki; 

 uravnoteženost zasebnih ter javnih namenov in koristi; 

 uravnoteženost institucionalne avtonomije in svobodnega odločanja posameznih VŠZ in 

sistemov kot celote glede na skupne interese; 

 zadostna raznolikost in zagotavljanje učinkovitosti sistema glede na sodobne  izobraževalne 

zahteve in priložnosti; 

 finančno razlikovanje med VŠZ na podlagi objektivnih meril; 

 reprezentativnost študentske populacije v primerjavi s celotno populacijo; 

 usposobljenost, motiviranost in dobra organizacija akademskega in drugega osebja; 

 medsebojna povezanost temeljnih dejavnosti VŠZ; 
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 primerno financiranje za opravljanje temeljne dejavnosti s spodbujanjem diverzifikacije 

virov in učinkovitejše rabe sredstev; 

 reguliran sistem v javno korist, ki dosega pomembne rezultate za vse deležnike. 

 

EVŠP sestavlja 52 visokošolskih sistemov s preko 4.000 VŠZ, katerih lastnosti so raznolikost, 

sodelovalnost in (hkrati) tekmovalnost. Do razlik prihaja tudi znotraj posameznih visokošolskih 

sistemov, kar je posledica novih zahtev sodobne družbe in usmeritev nacionalnih visokošolskih 

politik ter tudi zgodovinskega razvoja in tradicije (Clark 1978, str. 1; Bleiklie in Kogan 2006, 

str. 18). Bolonjski proces je močno vplival na zbliževanje sedanjih visokošolskih sistemov v 

državah podpisnicah, ki so še vedno odvisni od nacionalnih standardov, simbolov, vsebin in 

vrednot, in sicer v smeri večje primerljivosti in (tudi) harmonizacije za namene družbene 

razsežnosti mobilnosti in s tem prostega pretoka študentov, učiteljev, raziskovalcev in 

administrativnega osebja, priznavanja kvalifikacij in zagotavljanja ravni kakovosti (Zgaga 

2004b, str. 16–23). 

 

2.5 Sistem financiranja visokega šolstva 

 

Financiranje visokega šolstva zaznamujeta večja kompleksnost in prepletenost v primerjavi z 

nižjimi ravnmi izobraževanja. Pod pojmom sistem financiranja visokega šolstva razumemo vire 

financiranja, finančne tokove in njihove deležnike (Bevc 1999, str. 153).  

 

2.5.1 Finančni viri za visoko šolstvo 

 

Finančni viri so pomembni pri ustvarjanju spodbud za delovanje VŠZ (Jongbloed 2011, str. 

178), pri čemer sta pomembna obseg prejetih sredstev in mehanizem njihove dodelitve oziroma 

razporeditve sredstev (Lepori in drugi 2007, str. 85). Obseg prejetih javnih sredstev je odvisen 

predvsem od ustavnih in zakonskih določb, odobrenih proračunskih sredstev na podlagi 

zakonodaje in pogajanj med ključnimi vladnimi akterji in VŠZ, medtem ko je način dodelitve 

sredstev posameznim VŠZ različen glede na izbrani mehanizem financiranja (Salmi in 

Hauptman 2006, str. 8; Jongbloed 2008, str. 13). Raznolikost virov lahko obravnavamo z med 

seboj povezanih vidikov (Košmrlj in Trunk Širca 2011, str. 381). Ločujemo med javnimi in 

zasebnimi viri ter glede na izvor med nacionalnimi in mednarodnimi viri. 
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Javni finančni vir13 zajema proračunska sredstva za visoko šolstvo, ki so lahko nacionalna ali 

mednarodna za zagotavljanje visokošolske dejavnosti, kapitalskih naložb in nepovratnih 

sredstev za osnovno raziskovanje ter tudi javnih transferjev za druge zasebne entitete, kot so 

subvencije prevoznim podjetjem za nižje cene vozovnic za študente, subvencije za prehrano, 

subvencije za nastanitev ipd. (SURS, 2011; Lepori in drugi 2007, str. 87; Jongbloed 2007, str. 

116).  

 

Zasebni finančni vir lahko izvira iz izvajanja dejavnosti – prispevki študentov (ali njihovih 

staršev) za materialne stroške, vpisnine in šolnine (Gwosc in Schwarzenberger 2009, str. 239) 

ali visokošolske storitve za gospodarstvo (raziskovanje, svetovanje, izobraževanje zaključenih 

skupin) ter darila in dotacije (Nkrumah-Young in Powell 2011, str. 4; Trunk Širca in Košmrlj 

2011, str. 382). 

 

2.5.2 Deležniki v visokem šolstvu 

 

Slika 2.2: Prikaz različnih deležnikov v visokem šolstvu 

 

Vir: prirejeno po Bugandwa Mungu Akonkwa (2013, str. 71). 

 

                                                 
13 Kadar omenjamo javno financiranje, se večinoma osredotočamo na financiranje znotraj nacionalnih 

okvirjev, čeprav postaja nadnacionalno financiranje (iz evropskih strukturnih sredstev) vse bolj 

pomemben finančni vir za VŠZ (Lepori in drugi 2007, str. 88). Vključuje sredstva iz tujine za 

raziskovalno-razvojno dejavnost v visokem šolstvu in sredstva za mobilnost študentov (SURS, 2011). 



24 

Slika 2.2 prikazuje raznovrstnost deležnikov v visokem šolstvu. Prikaz vključenih deležnikov 

nakazuje na kompleksno delovanje VŠZ, saj se v družbi znanja povečujejo zahteve delovanja 

VŠZ s strani vseh navedenih deležnikov. Bugandwa Mungu Akonkwa (2013, str. 71) med 

najpomembnejšimi navaja študente, zaposlene (akademsko in administrativno osebje), 

vlagatelje (financerje) in visokošolske politike.  

 

2.5.3 Finančni tokovi 

 

Visokošolski akterji se zavedajo, da je pomemben vidik upravljanja nacionalnega 

visokošolskega sistema izbira pravih mehanizmov in instrumentov financiranja. Vladne 

(visokošolske) politike se nagibajo k uveljavljanju takšnih modelov financiranja, ki bi 

omogočali čim boljše doseganje zastavljenih ciljev (Čelebič 2008, str. 3; Salmi in Hauptmann 

2009, str. 114), zato odsevajo politične, družbene in ekonomske motive v smeri doseganja višje 

kakovosti, učinkovitosti in pravičnosti (v smislu dostopnosti) visokega šolstva14 (Jongbloed 

2007, str. 115; Salerno 2006, str. 81). Prav tako se želi z načini financiranja čim bolje izkoristiti 

dodeljena sredstva, kar nakazuje na medsebojno povezavo upravljanja visokega šolstva s 

financiranjem (CHEPS 2008, str. 21). Pri tem so nekatere države bolj uspešne, druge manj. 

Lesjak in Marjetič (2010a, str. 93) vidita težavo predvsem v tem, da »države ne povezujejo v 

zadostni meri mehanizmov financiranja in visokošolskih politik, kar v veliki meri prispeva k 

neučinkovitosti in še bolj k neuspešnosti javnih (in zasebnih) izdatkov za visoko šolstvo«.  

 

Mehanizmi javnega financiranja visokega šolstva ne predstavljajo zgolj načina prerazporeditve 

dodeljenih sredstev, temveč se vse bolj uporabljajo kot orodje upravljanja in vodenja s strani 

vlade v okoljih, kjer je značilna odsotnost konkurence (Jongbloed 2008, str. 13). Njihove 

spremembe so tesno povezane s spremembami vodenja visokega šolstva, ki se pogosto sočasno 

spreminjajo z drugimi instrumenti upravljanja (Jongbloed 2008, str. 13). Odločitev o izbiri 

instrumentov in mehanizmov je delno pogojena z razvojem nacionalnih visokošolskih 

sistemov, v veliki meri pa tudi od različnih pojmovanj poslanstva, načinov doseganja 

učinkovitosti in odnosa med vlado in posameznimi visokošolskimi zavodi (Lepori in drugi 

2007, str. 88).  

                                                 
14 Salmi in Hauptmann (2009, str. 131, opomba 10) menita, da visokošolske politike sledijo trem 

glavnim ciljem: 1. povečanju dostopnosti in pravičnosti v visokem šolstvu, 2. povečanju zunanje 

učinkovitosti visokošolskih sistemov s pomočjo višje kakovosti izobraževanja in relevantnosti 

študijskih programov ter 3. izboljšanja notranje učinkovitosti in (finančne) vzdržnosti visokošolskih 

sistemov. 
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Slika 2.3: Shematski prikaz finančnih tokov v terciarnem izobraževanju 

 

Vir: prirejeno po Salmi (2009, str. 303). 

 

Vlade lahko zagotavljajo javnofinančne izdatke neposredno visokošolskim zavodom za 

izobraževalno in s poučevanjem povezano raziskovalno dejavnost ter posredno prek transferjev 

in drugih zasebnih entitet (Slika 2.3) (Salmi in Hauptman 2006, str. 7; SURS, 2011).  

 

2.5.4 Neposredni javni izdatki za VŠZ ter mehanizmi in instrumenti njihove dodelitve 

 

Neposredni javni izdatki predstavljajo največji delež finančnih prihodkov VŠZ. Za 

zagotavljanje sredstev neposredno za izobraževalno dejavnost VŠZ se uporabljajo štirje 

osnovni mehanizmi dodelitve sredstev, prek katerih države dodeljujejo javna sredstva 

neposredno visokošolskim zavodom (samostojno ali v kombinaciji), in sicer na podlagi (Lesjak 

in Marjetič 2010a, str. 92; Jongbloed 2011, str. 178–179; Eurydice, 2008) pogajanj, prirasta, 

formule in pogodbe. Nobena država dejansko ne uporablja izključno enega izmed mehanizmov, 

temveč jih med sabo dopolnjujejo. 

 

Pogajanja  
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Financiranje na podlagi pogajanj je najbolj tradicionalen način dodelitve sredstev, katerih obseg 

se oblikuje glede na pogajalske veščine med vlado in VŠZ in ne na podlagi objektivnih meril, 

kot je število vpisanih študentov (Salmi in Hauptman 2006, str. 8; Jongbloed 2011, str. 178, 

Bevc 1999, str. 166). V največji meri se upoštevajo zgodovinski ali politični dejavniki, kot je 

obseg dodeljenih sredstev v prejšnjih letih oziroma politična moč visokošolskih akterjev (Salmi 

in Hauptmann 2009, str. 115). Ločujemo med dvema načinoma neposredne dodelitve javnih 

sredstev na osnovi pogajanj, in sicer prek: 

1. proračunskih postavk (angl. line-item buget), kjer se sredstva dodelijo na osnovi natančno 

določenih postavk, pravil ali normativov (Salmi in Hauptman 2006, str. 8; European 

Commission 2010a, str. 74);  

2. kosovnega financiranja (dodelitev v enem delu/kosu, angl. block grants, lump-sum, 

integralno financiranje), pri katerem je vsakemu VŠZ-ju dodeljen obseg sredstev, ki 

omogoča prilagodljivejšo porabo in avtonomno razporeditev sredstev znotraj VŠZ (Salmi 

in Hauptman 2006, str. 8–9, European Commission 2010a, str. 74). 

 

Pogajanja pri dodelitvi sredstev VŠZ so še vedno prisotna v številnih evropskih visokošolskih 

sistemih in predstavljajo drugi najpomembnejši mehanizem dodelitve sredstev. Po navedbah 

European Commission/EACEA/Eurydice (2011, str. 38) s pogajanji dodeljujejo vsaj 70 % 

javnih sredstev v Bolgariji, na Malti, v Avstriji, Romuniji, Finski, Veliki Britaniji in na Islandiji. 

Pogajanja dopolnjujejo še z drugimi mehanizmi v Avstriji, Romuniji in Veliki Britaniji, ki naj 

bi spremljali dodelitev sredstev in razreševali cilje dostopnosti in pravičnosti. 

 

Prirast (dodatek)  

 

Izhodišče financiranja predstavlja zgodovinska komponenta, prek katere se odražajo pretekli 

stroški in ki temelji na dodeljenih sredstvih prejšnjega leta (z manjšim dodatkom) ali tudi glede 

na politični vpliv (Jongbloed 2011, str. 179; Salmi in Hauptman 2006, str. 8). Pogosto ima 

lastnost financiranja z upoštevanjem vhodnih kriterijev (glej formule). 

 

 

 

 

Formule  
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Financiranje na osnovi formule je najpogosteje uporabljen mehanizem za financiranje 

izobraževalne (in tudi raziskovalne) dejavnosti VŠZ v Evropi, kjer se sredstva izračunavajo 

matematično glede na standardizirane kriterije, ki vključujejo nedenarne vrednosti (Lepori in 

drugi 2007, 89–90; Jongbloed 2011, str. 179; Salmi in Hauptman 2006, str. 84, 90; European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 39, 104). 

 

Spremenljivke, uporabljene v formulah, vsebujejo (Salmi in Hauptmann 2009, str. 115, 

European Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 38): 

 vhodne kriterije, kot so število oziroma plače zaposlenih, število akademikov z doktorskim 

nazivom ipd. Ta način se še vedno uporablja v nekaterih državah vzhodne Evrope; 

 število vpisanih študentov oziroma stroške na študenta. Uporabljajo se različni načini 

izračuna, kot so dejanski stroški na študenta, povprečni stroški na študenta, normativni 

stroški na študenta. Ta način je najpogosteje uporabljen v formulah. V Franciji so plačila 

odvisna od števila študentov, ki opravljajo izpite; 

 prednostno financiranje (angl. Priority-based funding). V formule se vključi nacionalne in 

regionalne prednostne cilje, kakor so potrebe po določeni delovni sili oziroma financiranje 

tistih vpisnih mest, ki služijo prednostnim ciljem politik (Salmi in Hauptman 2006, str. 84). 

Takšne prilagoditve v formuli so uvedli v Veliki Britaniji po zgledu nekaterih držav ZDA;  

 kriterij na osnovi dosežkov/rezultatov, kot so število diplomantov, merila uspešnosti 

preteklega leta ipd., je pogosto rabljen kriterij na Danskem, v Angliji, na Nizozemskem in 

v Estoniji; 

 razdelitev na osnovi lastnosti študentov. Gre za način financiranja, ki se dodeljuje glede na 

lastnosti študentov, ki se vpisujejo na VŠZ, in ne toliko na lastnostih VŠZ, ki kandidirajo 

za sredstva. Tak način razdelitve na osnovi formule imenujemo tudi »ponudbeni vaučer« 

(angl. supply-side vouchers)15. V realnosti je zelo malo primerov takega načina razdelitve 

sredstev. Primer takega načina financiranja ima Anglija, ki prek formule dodeljuje posebno 

premijo vpisanim študentom, ki živijo v manj premožnih predelih oziroma imajo slab socio-

ekonomski status. 

 

Pogodbe  

 

                                                 
15 Pri tem naj omenimo, da ne gre za vavčerski sistem, kot ga običajno razumemo, ko študenti sami 

izbirajo med VŠZ, temveč za vavčer na osnovi lastnosti študentov, ki se vpisujejo na VŠZ. Pravi 

vavčerski sistem v nadaljevanju opredeljujemo kot »povpraševalni vavčer«. 
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Financiranje po pogodbi se sklene na podlagi dogovora med pristojnim vladnim telesom in VŠZ 

o dodelitvi pavšalnih sredstev (European Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 37), ki so 

lahko za vsak VŠZ različna. Pri tem mehanizmu financiranje temelji na doseganju načrtovanih 

dejavnostih, za katere VŠZ kandidirajo (Bevc 1999, str. 164), pri čemer se za razliko od 

pogajanj običajno dodeli le manjši znesek od vseh prejetih sredstev. Izračun pripadajočih 

sredstev se navadno opravi ob upoštevanju sredstev, ki so bila dogovorjena za prejšnje leto, ali 

drugih pogojev (kot so število študentov ali osebja), lahko pa vsebujejo tudi druge kriterije 

(European Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 105). Pogodbena sredstva se tudi v 

nasprotju s formulami ne dodeljujejo samodejno (Lepori in drugi 2007, str. 87–88). 

 

Drugi mehanizmi dodelitve sredstev 

 

Razdelitev za posebne namene oziroma namensko financiranje temelji na razvrščanju izdatkov, 

ki so neposredno povezani z določenimi funkcijami, nalogami in nameni (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 38; Salmi in Hauptman 2006, str. 9; Lepori in drugi 

2007, str. 88). Takšno financiranje se najpogosteje dodeljuje v obliki projekta za namen 

povečanja kakovosti, inovativnosti in boljšega menedžmenta, kar se težje dodeljuje s formulami 

ali z drugimi oblikami dodelitve. Ta način financiranja v največji meri uporabljajo Češka, 

Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška, Velika Britanija in Norveška (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 38).  

 

Med druge oblike neposredno dodeljenih javnih sredstev štejemo še »povpraševalni vavčer« 

(angl. demand-side voucher), ki se dodeljuje neposredno študentom, vendar se v praksi manj 

uporablja. Njegov namen je ustvarjanje večje konkurenčnosti med VŠZ z usmerjanjem javne 

finančne podpore posredno prek povpraševanja študentov (Salmi in Hauptman 2006, str. 28). 

Vavčerje v Evropi le v določenih primerih uporabljajo v Litvi in Latviji (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, st. 51). 

 

Salmi (2009, str. 298) po drugi strani ugotavlja, da se zaradi sprememb financiranja pojavlja 

potreba po različnih, bolj inovativnih mehanizmih financiranja, ki bi upoštevali dane družbene 

in ekonomske spremembe. Ugotavlja, da sta se v načinih financiranja pojavili dve paradigmi: 

 nižja odvisnost od javnih virov in povečevanje diverzifikacije virov financiranja, 

 iskanje mehanizmov dodelitve sredstev, ki temeljijo na uspešnosti in rezultatih. 
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Hkrati z vpeljavo bolj tržno naravnanih načinov upravljanja se krepijo bolj konkurenčni (tržni) 

načini financiranja, kot je financiranje na osnovi uspešnosti/rezultatov (angl. performance-

based funding), ki spodbujajo tekmovalnost med VŠZ (de Boer in drugi 2012, str. 20; European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 38). Mehanizem omogoča, da se javna sredstva 

dodeljujejo najbolj podjetnim in najbolj uspešnim VŠZ glede na postavljene visokošolske cilje 

(in ne institucionalne cilje) (Salmi 2009, str. 303).  

 

Ena od oblik tovrstnega financiranja, ki se uporablja v Evropi, je pogodba na osnovi uspešnosti, 

ki pa ni zavezujoč dokument (Salmi 2009, str. 305). Gre za javna sredstva, dodeljena na podlagi 

dogovorjenih rezultatov. VŠZ z njimi prejmejo dodatna sredstva (do 10 %), če izpolnjujejo 

dogovorjene cilje, v skladu z dogovorom pristojnega ministrstva. Ta način financiranja 

uporabljajo Francija, Avstrija, Španija, Danska in Švica (Salmi 2009, str. 305). 

 

Ob splošni tendenci reform sistemov financiranja evropskih držav se je pred začetkom 

gospodarske in finančne krize povečevala avtonomija porabe javnih sredstev glede na namen 

porabe in poenostavitev mehanizmov financiranja. Predvsem se je pričelo opuščati financiranje 

na osnovi pogajanj in financiranje s formulami, ki upoštevajo le število vpisanih, okrepilo pa 

se je financiranje na osnovi doseganja rezultatov (Čelebič 2008, str. 6).  

 

2.5.5 Posredni javni izdatki za VŠZ in oblike študentskih finančnih pomoči  

 

Medtem ko se največji delež javnih sredstev razporeja neposredno med VŠZ, se del sredstev 

dodeljuje posredno (študentom ali gospodinjstvom) v obliki transferjev in drugih oblik pomoči 

študentom (Salmi in Hauptman 2006, str. 7). Pod pojmom posredni javni izdatki za VŠZ bomo 

razumeli vse javne izdatke, ki se dodeljujejo neposredno študentom in posredno drugim 

zasebnim entitetam, kar prispeva k dostopnosti in lažjemu vključevanju študentov v VŠZ. 

Oblike študentskih pomoči študentom so lahko neposredne, kar pomeni, da se dodeljujejo 

študentom samim, in posredne, kadar se dodeljujejo njihovim staršem. Javni transferji za 

gospodinjstva vključujejo štipendije in/ali otroške dodatke, za katere je pogoj vpis v 

visokošolsko izobraževanje (SURS 2011), medtem ko sredstva, prejeta v posojilu, študentje po 

določenem obdobju pričnejo vračati v skladu z modelom posojil (Salmi in Hauptman 2006, str. 

88). Prav tako so davčne olajšave in druga nakazila staršem študentov pomembna oblika 

pomoči, ki se razporeja med gospodinjstva (European Commission/ EACEA/Eurydice 2011, 

str. 54).  
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Posredni javni izdatki predstavljajo orodje, s katerim se ustvarjajo spodbude za doseganje večje 

dostopnosti študija in s tem večje vključenosti čim širše populacije ter še posebej družbeno-

ekonomsko prikrajšanih skupin študentov. Najpogostejše oblike neposrednih študentskih 

finančnih pomoči so štipendije kot nepovratna javna sredstva ter tudi posojila, ki jih študenti 

(najpogosteje) odplačujejo po diplomiranju. Iz Tabela 2.1 lahko vidimo, da so denarne oblike 

pomoči prisotne v vseh visokošolskih sistemih. Države se sicer zelo razlikujejo glede na 

razmerje med posojili in denarnimi pomočmi, vendar večina držav v obeh skupinah združuje 

obe obliki. Islandija je sicer edina država, ki ima na voljo le posojila, poseben primer pa sta še 

Litva in Latvija, kjer se kot nadomestilo za stroške šolnin v določenih primerih uporabljajo tudi 

vavčerji. 

 

Tabela 2.1: Oblike finančne pomoči študentom na 1. in 2. stopnji študija, 2009/10 
Denarne pomoči in posojila Samo denarne 

pomoči 

Samo posojila Vavčerji 

BG BE-fr,de DE DK FI EE LV LT EL CY UK 

SE NO NL PL HU SK 

AT BE-nl FR CZ 

MT RO ES SI IE IT 

IS LV LT 

Opomba: za VB je zajeta le 1. stopnja študija. Ni podatka: CH, PT, LU. 

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice (2011, str. 50). 

 

Drugi posredni javni izdatki 

 

Med druge posredne javne izdatke spadajo še subvencije za prehrano, bivanje in prevoz 

študentov, zdravstveno zavarovanje, družinski prejemki in davčne olajšave za starše študentov. 

Opredelimo jih lahko na naslednji način: 

 družinski prejemki so prejemki, vezani predvsem na starše šoloobveznih otrok, pri čemer se 

med državami zelo razlikuje starostna meja, do katere so starši upravičeni do teh prejemkov; 

 davčne olajšave so omogočene staršem študentov prek znižanja davčne osnove za določene 

stroške študija študenta oziroma z lump-sum davčnim odbitkom, pri čemer določen delež 

dohodka ni obdavčen. V slednjem primeru pomeni, da se davek plačuje le v primerih, ko se 

preseže določena višina davčne osnove; 

 subvencije za prehrano, bivanje in prevoz študentov so sredstva, ki se dodeljujejo 

ponudnikom hrane, prevoza in študentskih domov oziroma zasebnim lastnikov stanovanj, 

za katere študentje dobijo znižano vrednost storitve. 

 

2.5.6 Financiranje in upravljanje visokega šolstva 
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Poslanstvo in financiranje VŠZ sta vzajemna dejavnika, saj poslanstvo VŠZ opredeljuje 

mehanizme upravljanja in s tem financiranja, medtem ko financiranje vpliva na uresničevanje 

poslanstva (Sanyal in Martin 2009, str. 98). Financiranje je tako najpomembnejši mehanizem 

upravljanja visokega šolstva (Lepori in drugi 2007, str. 85), zato se lastnosti visokošolskih 

sistemov najpogosteje razmejuje glede na model njihovega upravljanja.  

 

Najbolj znan okvir predstavlja Clarkov trikotnik (1983, str. 143) medsebojnih interakcij treh 

mehanizmov: trga, države in akademske oligarhije, ki koordinirajo visokošolski sistem 

(Lazzeretti in Tavoletti 2006, str. 21). Čeprav so znane nadgradnje njegovega modela, lahko na 

osnovi Clarkovega trikotnika določimo osnovne lastnosti upravljanja visokošolskih sistemov. 

Sanyal in Martin (2006, str. 5) povzemata, da akademska oblast izvira iz posedovanja 

akademskega znanja, ki je ključno za uspešno in učinkovito delovanje visokega šolstva. Pomen 

države izhaja iz zagotavljanja javnih sredstev za visoko šolstvo. Večja vloga države v visokem 

šolstvu se utemeljuje z družbenimi koristmi visokega šolstva in odgovornostjo države, da 

zagotavlja enake možnosti različnim socialnim skupinam. V prevladujočem tržnem mehanizmu 

lahko visoko šolstvo poimenujemo kot dobrino oziroma storitev, pri čemer pripada pravica 

odločanja tistemu, ki dobrino oziroma storitev kupi.  

 

Agasisti in Catalano (2006, str. 248) podobno členita visokošolske sisteme na tiste, ki 

prevzamejo »tržni model« (angl. market model), »centralistični model« (angl. centralistic 

model) in »kvazitržni model« (angl. qvasi-market model) upravljanja. V tržnem modelu se 

zastopa predvsem neodvisnost VŠZ od države, katere lastnost je samozadostnost upravljanja in 

pridobivanja sredstev. V centralističnem modelu država večinsko nadzoruje in financira 

aktivnosti visokošolskih zavodov. V kvazitržnem modelu pa se prepletajo elementi obeh 

omenjenih modelov, tj. poudarjanje VŠZ in kjer nadzor države ni izključen. Do določenega 

obsega lahko vse tri mehanizme upravljanja zasledimo v vseh visokošolskih sistemih (Sanyal 

in Martin 2006, str. 5).  

 

Glede na prevladujoč model se je visokošolski sistem Velike Britanije uvrščal v akademski 

model, visokošolski sistemi kontinentalne Evrope pa med centralistične modele, kjer je imela 

prevladujočo vlogo država (Sanyal in Martin 2006, str. 5; Liefner 2003, str. 470). Od leta 1990 

dalje pa se je akademska moč pričela zmanjševati, nadomestil pa jo je tržni model, zaradi česar 
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ima sedaj večina nacionalnih visokošolskih sistemov EU lastnosti kvazitržnega modela, ki 

vključuje javno-zasebno partnerstvo (Sanyal in Martin 2006, str. 5).  

 

2.5.7 Vloga države pri financiranju visokega šolstva v Evropi 

 

Spremembe financiranja visokega šolstva so tesno povezane s spremembami nacionalnih 

prednostnih nalog, ki so lahko bodisi politične, gospodarske ali družbene narave. Do sedaj se 

je izkazalo, da politike pojmujejo visoko šolstvo, skupaj z raziskovalno in inovativno 

dejavnostjo, kot ključno komponento prihodnjega potencialnega razvoja držav (Enders in drugi 

2011, str. 1). Visoko šolstvo ima v evropskem visokošolskem prostoru lastnost javne dobrine 

in s tem javne odgovornosti in večinskega javnega financiranja visokošolske dejavnosti 

(Agasisti in Catalano 2006, str. 246; Lesjak in Marjetič 2010a, str. 89). Vpletenost vlad v 

visokošolski sektor je povezana z zgodovinskim razvojem evropskega visokega šolstva in s 

tradicijo, ki se kaže v zakonodajni moči in spodbujanju učinkovitega ter pravičnega visokega 

šolstva (Agasisti in Catalano 2006, str. 247; Altbach in drugi 2009, str. xii, 12; Riddell, 2004, 

str. 3). Postopoma se je javno financiranje ob vse večjih pritiskih na javne proračune s strani 

drugih javnih porabnikov in zaradi naraščanja vpisanih študentov ter stroškov za visokošolsko 

dejavnost izkazalo kot povsem nezadostno (Salerno 2006, str. 81). Postavile so se nove zahteve 

upravljanja visokošolskega sektorja, predvsem s strani kurikularne reforme bolonjskega 

procesa, in bolj celovite spremembe, ki jih je podprla Lizbonska strategija (2000) po ustvarjanju 

najbolj konkurenčnega gospodarstva na svetu, temelječega na znanju (Maassen 2008, str. 95). 

Ekonomski pomen visokega šolstva je ob prelomu tisočletja postal pomembnejši od prvotnega 

nacionalnega in kulturnega pomena (Huisman in van der Wende 2004, str. 350), s čimer je 

poudarek na tržnem razumevanju in poudarjanju »proizvodnje« kadrov in raziskav za potrebe 

trga dela (Miklavič 2008, str. 115).  

 

Financiranje visokega šolstva pomeni instrument usmerjanja, saj »država z različnimi načini 

financiranja vpliva na doseganje zastavljenih ciljev visokošolskega izobraževanja« (Čelebič 

2008, str. 3; Lepori 2010, str. 64). Nadzor države nad dodeljevanjem finančnih sredstev je bil 

sprva viden skozi strog nadzor in zakonodajni okvir, danes pa skozi t. i. podaljšano roko države, 

ki posameznim VŠZ daje spodbude delovanja in vedenja. Te so v skladu s strategijo 

uresničevanja zastavljenih ciljev, medtem ko so načini doseganja prepuščeni organizacijski 

avtonomiji VŠZ (Lepori 2010, str. 64). VŠZ naj bi bili tako bolj učinkoviti, če prosto 

razpolagajo z dodeljenimi sredstvi (Bolli in Olivares 2010, str. 1). Instrumenti financiranja pa 
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imajo tudi normativno vlogo, ki vključuje koncepte o poslanstvu in delovanju VŠZ, kar 

povezujemo z učinkom, ki ga izbrani instrument povzroča (Lascoumes in Le Gales, 2007). 

 

Od postavitve lizbonskih ciljev se je evropske visokošolske sisteme primerjalo z visokošolskim 

sistemom ZDA, ki prednjači z odličnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi VŠZ kot posledico 

višjih zasebnih vlaganj (European Commission 2003, str. 12; Strašek in drugi 2010, str. 121). 

Kljub temu (večinsko) javni način upravljanja visokega šolstva v Evropi ne omogoča razvoja v 

podobni smeri. Čeprav so nekateri evropski VŠZ še pred nekaj leti veljali za prestižne in 

primerljive z najboljšimi v svetu, sta se njihov ugled in pozitivna podoba pričela krhati zaradi 

nezadostne prožnosti nacionalnih izobraževalnih sistemov, ki se ne odzivajo dovolj hitro in 

primerno na novo vlogo, ki jim je bila dodeljena v času družbe znanja16 (Rodman 2008, str. 85; 

Olsen in Maassen 2007, str. 3). Nathigal in Tičar (2010, str. 162) menita, da so zaradi sočasnih 

mnogoterih procesov, s katerimi so se VŠZ v Evropi v zadnjem obdobju soočali, težko sledili 

zastavljenim ciljem, še posebej cilju zagotavljanja zadostnega financiranja. Dvojni cilj o 

masovnem dostopu in zahtevi po odličnosti visokega šolstva v Evropi (Jacobs in van der Ploeg 

2006, str. 537) je tako kvečjemu spodbudil boj med akademsko sfero in politiko za več 

finančnih sredstev. Izsledki avtorjev Goedegebuure in Meek (1991, str. 7) nakazujejo, da se 

reformiranje visokošolskih financ usmerja proti ciljem, ki jih pogosto zasledimo v smernicah 

in priporočilih Evropske komisije in svetovnih organizacij (Svetovna banka, OECD, UNESCO 

idr.), ki jim je v največji meri izpostavljen EVŠP (Jongbloed 2008, str. 3). 

 

Evropske politike v ospredje svojih nacionalnih razvojnih strategij postavljajo znanje in 

ustvarjalnost, potrebo po povečani kakovosti, učinkovitosti in odgovornosti VŠZ (Jacobs in van 

der Ploeg 2006, str. 537, Biesta 2011, str. 45), s čimer visokemu šolstvu pripisujejo razvojno 

vlogo. Olsen in Maassen (2007, str. 4) menita, da bi morala vlada in politika imeti manj 

pomembno vlogo pri upravljanju VŠZ kot tudi vlogo v širši družbi, VŠZ pa bi morali biti bolje 

vključeni v lokalno in regionalno gospodarstvo in okolje. Po drugi strani države z instrumenti 

in mehanizmi financiranja najlažje dosegajo visokošolske cilje, kot so npr. dostopnost, 

kakovost, uspešnost in učinkovitost (Lepori 2010, str. 64; Santiago in drugi 2008a, str. 163), 

                                                 
16 Koncept družbe znanja se nanaša na sociološko poimenovanje obdobja prevlade znanja, informacij in 

ustvarjanja novega znanja in vrednosti, ki opredeljujejo lastnosti razmerij znotraj in med družbami, 

organizacijami, v industrijski proizvodnji in vsakdanjem življenju (Valimaa 2009, str. 26). Sorodni, 

pomensko enaki koncepti različnih disciplin so: na znanju utemeljeno gospodarstvo (angl. knowledge 

economy) s strani ekonomistov, informacijska družba (angl. information society) s strani tehnologov 

in učeča se družba (angl. learning society) s strani pedagogov (Valimaa 2009, str. 24). 
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kar nakazuje na dejstvo, da financiranja ne moremo obravnavati ločeno od vplivov vladnih 

(visokošolskih) politik. Težnja po večji (organizacijski in finančni) avtonomiji VŠZ je že 

spremenila položaj države kot glavnega regulatorja in financerja (Agasisti in Catalano 2006, 

str. 248). Opažajo se predvsem novi trendi upravljanja in vodenja VŠZ, kjer se javna 

odgovornost prenaša na druge zasebne deležnike. Znotraj VŠZ je akademsko samoupravljanje 

ponekod že zamenjalo menedžersko samoupravljanje (Eurydice 2008, str. 11), kar je povezano 

s sodobnimi izzivi v visokem šolstvu, ki jih podrobneje omenjamo v naslednjem podpoglavju.  

 

2.6 Sodobni izzivi evropskega visokega šolstva  

 

Medsebojni procesi globalizacije, digitalizacije, informatizacije in visokotehnološke 

proizvodnje so spodbudili preoblikovanje sodobne družbe v družbo znanja oziroma 

gospodarstvo znanja17, kar je za visoko šolstvo pomenilo predvsem povečanje družbenih zahtev 

in odgovornosti po zagotavljanju visokokakovostnega izobraževanja18 (Valimaa 2009, str. 24). 

Globalizacijski procesi in njihove dimenzije19, spremembe visokošolskih politik, demografske 

spremembe, nenehna rast vpisanih študentov, številčnost in raznolikost VŠZ, internacionalna 

usmerjenost in razvoj globalnih gospodarstev znanja še naprej neprestano spreminjajo 

okoliščine delovanja VŠZ, kar povzroča kompleksne in težko predvidljive spremembe razvoja 

visokega šolstva, še posebej, če vključimo nedavni vpliv globalne finančne in gospodarske 

krize. Spremembe v visokem šolstvu se nanašajo tudi na okvire delovanja VŠZ s poudarjanjem 

                                                 
17 V Evropi so prvi začetki harmonizacije evropskih visokošolskih sistemov povezani s Sorbonsko 

(1998) in Bolonjsko deklaracijo (1999) z vpeljavo bolonjskega procesa, s čimer bi se evropsko 

gospodarstvo sočasno z Lizbonsko strategijo (2000) izkazalo kot najbolj dinamično in konkurenčno 

na svetu (Evropska komisija 2005, str. 7). EVŠP in evropski raziskovalni prostor (v nadaljevanju 

ERP) omogočata večjo primerljivost, združljivost in skladnost evropskih visokošolskih sistemov, kar 

naj bi uspešno prispevalo k ustvarjanju globalnega in evropskega gospodarstva znanja in bi 

zagotavljalo visoko stopnjo zaposljivosti in trajnejšo gospodarsko rast (EHEA, b. l.). 
18 Ta zajema: a) ustvarjanje novega znanja s podpiranjem inovativnosti, b) bogatenje globalne baze 

znanja, c) širjenje in prenašanje novega znanja v lokalno okolje, d) prispevanje k oblikovanju in 

nastajanju človeškega kapitala s kakovostnim izobraževanjem in usposabljanjem delovne sile in  

e) zagotavljanje temeljev demokracije, socialne kohezije in krepitve naroda (Valimaa, 2009, str. 24; 

The World Bank, 2002, str. 23). 
19 Globalizacija spreminja okoliščine delovanja visokega šolstva predvsem z ustvarjanjem mednarodne 

mreže znanja, ki je mogoča zaradi informatizacije in rabe interneta, rabe angleškega jezika (kot 

najpomembnejšega znanstvenega jezika) in povezovanja najrazličnejših VŠZ med seboj. Še posebej 

značilna je vključenost v mednarodno omrežje znanja, kar velja za najodličnejše univerze, ki se 

nahajajo v angleško govorečih državah kot globalni akademski centri, medtem ko so VŠZ na obrobju 

centrov pomaknjeni v ozadje. Poleg tega se povečuje pretok študentov z mednarodno izmenjavo iz 

razvijajočih se držav k tradicionalnim akademskim centrom, kar povečanje beg možganov (angl. 

brain drain) iz držav ekonomskega obrobja (Altbach, 2013, str. x, xi). 
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ekonomske vloge; tj. usposabljanja visoko izobražene delovne sile in prenosa 

visokokakovostnega znanja znotraj globaliziranega visokošolskega trga (Biesta 2011, str. 45, 

Woodhall, 2007). 

 

Prvotno so evropski VŠZ (predvsem univerze) v času industrijske družbe imeli pomembno 

vlogo pri izgradnji države in naroda v smislu poučevanja, oblikovanja narodne zavesti in 

identitete, povezovanju nacionalnih elit in zagotavljanja nacionalne raziskovalne zmogljivosti 

za gospodarski in družbeni razvoj (Olsen in Maassen 2007, str. 5), pri čemer je povezava med 

visokim šolstvom in gospodarstvom potekala le posredno (Biesta 2011, str. 45). V letih po 1980 

so se pričele v visokem šolstvu odražati neoliberalne ideje20 (Olssen in drugi 2004, str. 148). 

Vpeljevanje koncepta menedžerializma (angl. managerialism), ki se tesno povezuje s procesom 

marketizacije visokega šolstva v okvirih neoliberalne doktrine, pomeni vpeljavo temeljnih 

načel ekonomije zasebnega sektorja v visoko šolstvo, tržnega načina upravljanja VŠZ, 

spodbujanje tekmovalnosti in s tem ustvarjanje globalnega študenta, akademskega osebja in 

globaliziranega raziskovalnega trga (Zilwa 2010, str. 8–9).  

 

Prelomnico v razvoju visokega šolstva je zaznamoval proces večanja števila študirajočih (angl. 

masification) oziroma nenehna širitev in rast visokošolskih sistemov (angl. diversification) v 

sodobni družbi znanja, kar je vplivalo na ponovno opredelitev visokega šolstva oziroma 

terciarnega izobraževanja (Zgaga 2004b, str. 11–12). Barnett (1997, str. 3) je konec 

devetdesetih let poimenoval visoko šolstvo kot »največjo institucijo sodobne družbe«, ki se še 

naprej povečuje in širi. Masovnost visokega šolstva se nanaša na povečanje številčnosti in 

raznolikosti vpisanih študentov v najbolj značilni starostni skupini (Zilwa 2010, str. 10) ter tudi 

povečevanje števila in raznolikosti VŠZ21.  

 

Povpraševanje po visokem šolstvu je v začetku 21. stoletju naraslo tako s strani posameznikov 

in njihovih družin zaradi prepoznavanja ekonomskih koristi, boljših zaposlitvenih pogojev z 

višjo izobrazbo in socialnega statusa kot tudi s strani vlad; predvsem zaradi javnih (ter zasebnih) 

                                                 
20 Neoliberalizem kot političen konstrukt Olssen in Peters (2005, str. 313) opredeljujeta kot enega izmed 

dimenzij globalizacije, s čigar vidika se zasebne koristi izobraževanja ocenjujejo za pomembnejše od 

družbenih, kar vodi v umik javnega financiranja v visokem šolstvu. 
21 Sprememba sektorske sestave gospodarstva v korist storitvenim in industrijskim dejavnostim, ki za 

svoje delovanje potrebujejo visoko izobraženo delovno silo (Conrad 2007, str. 8), je pomenila dodaten 

razlog za povečevanje vpisa v visoko šolstvo, visokošolska izobrazba pa je postala nujna pozicijska 

dobrina (Barle 2010, str. 14). 
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koristi, ki povečujejo družbeno, kulturno in gospodarsko blaginjo države (Johnstone 2004, str. 

403), pri čemer je povpraševanje po visokošolski izobrazbi raslo veliko hitreje, kot je bila 

sposobnost ali pripravljenost vlad, da zadostijo temu izzivu z javnim financiranjem (Salmi in 

Hauptman 2006, str. 3). Številčnost vpisa ni vplivala le na pomanjkanje sredstev za visoko 

šolstvo že pred globalno gospodarsko in finančno krizo, temveč je imela več posledic za visoko 

šolstvo22.  

Od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja smo sicer priča obsežnemu procesu reformiranja 

in transformacije evropskega visokega šolstva, ki je slonel na neoliberalni politiki kot sredstvu 

za doseganje pomembnih političnih ciljev (Bleiklie in Kogan 2006, str. 4). Cilji visokošolskih 

politik so začeli poudarjati čim večjo učinkovitost, kakovost, dostopnost, konkurenčnost in 

avtonomijo VŠZ, potrebo po diverzifikaciji in iskanju novih oblik ter virov financiranja 

visokega šolstva (Herbst, 2007, str. 16), kar je še posebej poudarjeno v aktualni evropski 

strategiji Evropa 202023. Način financiranja naj bi zato odražal merljive rezultate z jasno 

opredeljenimi kazalniki uspešnosti in produktivnosti, s čimer bi VŠZ postali bolj učinkoviti in 

odzivni na potrebe družbe.  

                                                 
22 Številčnost vpisa ima še precej drugih posledic za visoko šolstvo in njegovo financiranje. Altbach 

(2013, str. x) ter Sanyal in Martin (2009, str. 98) prepoznavajo naslednje vplive nenehne rasti 

visokošolskih sistemov na razvoj visokega šolstva: 

 kakovost visokega šolstva se je v povprečju znižala. Kakovost naj bi upadla zaradi vključevanja 

vse večje skupine študentov, kar posledično zmanjšuje povprečno raven akademskih spretnosti in 

sposobnosti. Skupaj z zniževanjem sredstev na študenta se slabšajo pogoji za študij; 

 nastaja vse večja neenakost v visokem šolstvu v smislu dostopnosti študija, VŠZ in drugih vidikov. 

Medtem ko so najelitnejši VŠZ ohranili odličnost, so manj prepoznavni, predvsem zasebni VŠZ 

nazadovali, še posebej, če nimajo ustrezne infrastrukture in jim primanjkuje akademskega in 

neakademskega osebja. Po drugi strani diverzifikacija sredstev povečuje zasebne stroške 

izobraževanja in prispeva k povečanju neenakih možnosti dostopa do visokega šolstva;  

 številčnost vpisa zahteva raznolikost VŠZ, ki služijo različnim namenom in potrebam, po čemer se 

med seboj močno razlikujejo. Sprememba visokošolskega sistema v tej smeri je neizogibna; 

 kakovost akademskega poklica je manjša. Številčnost akademikov pomeni, da niso vsi odlični 

strokovnjaki in raziskovalci, finančni pritiski in delovna preobremenjenost pa delata poklic še manj 

privlačen za najboljše posameznike; 

 rast zasebnih ponudnikov visokega šolstva, ki v večini delujejo neprofitno, vendar se širijo tudi kot 

profitna dejavnost, katere kakovost je vprašljiva; 

 prenos stroškov izobraževanja na študente z uvajanjem oziroma višanjem šolnin in nižanjem javnih 

transferjev ter ponekod uvajanjem posojil; 

 prisotnost finančnega menedžmenta v načinih financiranja visokega šolstva. Obravnavanje 

visokega šolstva kot tržnega blaga, npr. študij v tujini, čezmejno izobraževanje, transnacionalno 

visoko šolstvo in zaposlovanje tujih predavateljev so primeri trgovanja z visokim šolstvom. 
23 Podobno se organizacija OECD že ves čas zavzema za reformiranje in transformacijo visokošolskih 

sistemov v luči neoliberalne doktrine (Olssen in drugi 2004, str. 149), kar prispeva k oživitvi koncepta 

človeškega kapitala oziroma izobraževanja, usposabljanja in znanja za gospodarski napredek in 

razvoj. 
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Nezadostnost javnih sredstev in naraščanje stroškov izobraževanja sta spodbudila VŠZ k 

iskanju alternativnih virov financiranja24 in povečevanju zasebnega visokega šolstva (Salmi 

2009, str. 298). S strani vlad se je spodbujala privatizacija visokega šolstva in s tem nastanek in 

rast zasebnega visokega šolstva, kar je bilo še posebej vidno v državah srednje in vzhodne 

Evrope (Sanyal in Martin 2006, str. 4). Privatizacija se pogosto pomensko razume kot prenos 

lastništva in/ali finančne odgovornosti iz javne v zasebno sfero, vendar je to le eden od pomenov 

besede. Drugi pomeni vključujejo še večanje zasebnikov, ki izvajajo javno veljavne študijske 

programe, raznolikost mehanizmov financiranja in vpeljavo zasebnih načinov upravljana na 

javnih VŠZ (Teixeira 2009, str. 232).  

 

V Evropi zasebno visoko šolstvo ostaja relativno majhno v primerjavi z javnim, vendar so meje 

med javnim in zasebnim visokim šolstvom vse bolj zabrisane (Lesjak in Skrbinjek, 2013), saj 

se zasebni VŠZ lahko financirajo z javnim denarjem, javni VŠZ pa s prispevki študentov. Ta 

trend sledi ciljem visokošolskih politik v smeri večje avtonomije VŠZ in odmika od 

tradicionalno javne upravljalne funkcije VŠZ (Vincent–Lancrin 2009, str. 261, 279).   

                                                 
24 Nov vir sredstev se pojavlja skozi donacije in proces internacionalizacije, še posebej v Veliki Britaniji 

in tudi v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem, ki zaračunavajo visoke šolnine tujim študentom zunaj 

EU, prav tako pa s študijem na daljavo znižujejo stroške študija (Sanyal in Martin 2006, str. 13). 
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3 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Namen poglavja je prikazati širši teoretični pregled izhodišč in empiričnih podkrepitev na 

osnovi rezultatov raziskav in razpoložljivih podatkov, ki se navezujejo na določitev vloge 

visokega šolstva v odnosu do ekonomskega in družbenega okolja tako z vidika odvisnosti od 

virov kot izhodišč za upravičeno financiranje visokega šolstva in VŠZ.  

 

3.1 Kratek pregled teoretičnih izhodišč 

 

Z upoštevanjem ekonomske teorije vrednost visokega šolstva utemeljujemo skozi ekonomske 

in neekonomske koristi za posameznika ali celotno družbo, pri čemer se izobraževanje smatra 

kot naložba, podobna naložbam v fizični kapital (Becker 1994, str. 17–21). Za nas je 

pomembno, da odgovorimo na vprašanji, ki si prizadevata za razjasnitev razlogov financiranja 

visokega šolstva, bodisi javnega bodisi zasebnega; kakšne ekonomske in družbene učinke 

ustvarja visoko šolstvo in ali so naložbe v visoko šolstvo upravičene.  

 

V okviru gospodarske in finančne krize se tako spreminja obnašanje vseh deležnikov v visokem 

šolstvu, kar neposredno vpliva na razpoložljivost in dostopnost virov za visoko šolstvo in VŠZ. 

Pristop teorije odvisnosti od virov, ki sloni na temeljih teorije odprtih sistemov, se osredotoča 

na zunanje okolje organizacij, ki z neenako razpoložljivostjo virov vpliva na njihovo obnašanje 

(Fowles 2014, str. 276). Teorijo lahko uporabimo za razlago  odzivov VŠZ na spremembe 

njihovega financiranja, saj sta vedenje in obstoj organizacij (VŠZ) odvisna od deležnikov, ki 

zagotavljajo finančne in druge vire VŠZ (Fowles 2014, str. 276–277). Po drugi strani so VŠZ 

primorani finančne vire porabiti v skladu z nameni, za katere so bili pridobljeni, in s tem 

zagotoviti pričakovane učinke in rezultate financerjem (Slaughter in Leslie 1997, str. 67–68).  

 

Shematsko prikazujemo soodvisnost teoretičnih izhodišč na Slika 3.1. Ekonomski in družbeni 

učinki visokega šolstva po teoriji ustvarjajo v družbi javne in zasebne koristi, ki se lahko 

prevedejo v vire za delovanje visokega šolstva, medtem ko s pomočjo pridobljenih virov iz 

zunanjega okolja visoko šolstvo producira nove ekonomske in družbene učinke. 

 

Slika 3.1: Model uporabe teoretičnih izhodišč 
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3.1.1 Pomen in vrednost visokega šolstva 

 

Preden se lahko lotimo razreševanja naše problematike, je treba razumeti »vrednost« 

proučevanega pojava, tj. visokega šolstva, kar lahko utemeljimo z dveh vidikov (Duru–Bellat 

2012, str. 6). Visoko šolstvo se smatra kot dobrina, ki vsebuje lastnosti javne in zasebne dobrine. 

Zasledimo lahko, da se visoko šolstvo opredeljuje kot meritorno dobrino (angl. merit goods) 

oziroma dobrino posebnega družbenega značaja in se zaradi tega nagiba k večjemu interesu 

financiranja iz državnega proračuna (Stanovnik 2008, str. 11; Teixeira 2006, str. 11). V primeru 

javne dobrine so koristi od pridobljenega izobraževanja v osnovi javne narave, medtem ko so 

koristi, ki se posamezniku po končanem izobraževanju vrnejo, zasebne narave (Duru-Bellat 

2012, str. 6). Vrednost visokemu šolstvu se znižuje, če se »proizvaja« preveč diplomantov, ki 

jih trg dela ne potrebuje ali neustrezno koristi, kar vodi do visoke stopnje brezposelnosti 

diplomantov. Učinki visokega šolstva so tako odvisni tudi od drugih segmentov družbe in od 

tega, do kolikšne mere se ti izkoristijo in uporabijo.   

 

Z ekonomskega vidika lahko ima izobraževanje potrošno ali naložbeno vrednost. Potrošna 

vrednost se kaže v zanimanju za študij in osebnem zadovoljstvu pridobivanja novega znanja 

skozi izobraževalni proces ter ni povezana z denarnimi koristmi (Becker in Lewis 1992, str. 3; 

Riddell 2004, str. 1), medtem ko se lastnost naložbene vrednosti izobraževanja odraža, kadar 

se obravnava kot naložba (Riddell 2004, str. 1), podobno naložbam v fizični kapital ali 

obveznice (Bloom in drugi 2007, str. 296). Dejansko obstajata obe vrednosti znotraj visokega 

šolstva, le teža vsake je različna. 

 

Odvisnost visokega 
šolstva od zunanjega 

okolja

Ekonomski in 
družbeni učinki 
visokega šolstva
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Ugotavljanje naložbene vrednosti izobraževanja je mogoče meriti z različnimi pristopi, saj so 

njegovi učinki za gospodarstvo vidni šele čez daljše časovno obdobje (Becker in Lewis 1992, 

str. 3). Dilema merjenja naložbene vrednosti izobraževanja se je prenesla na problem merjenja 

človeškega kapitala25, ki je postal srž raziskav ekonomistov vse od časa Adama Smitha. Obstaja 

več pristopov merjenja zaloge in toka človeškega kapitala, v nadaljevanju pa navajamo tri 

najpogostejše: 

 analiza stroškov (angl. cost-based approach), katere predstavnika sta Kendrick in Eisner. 

Osrednji namen tega pristopa je bil oceniti tok sredstev pri naložbah v izobraževanje. 

Osrednja kritika tega pristopa se nanaša na dejstvo, da ni nobene povezave med stroški 

naložbe in njeno gospodarsko vrednostjo ter kakovostjo proizvodnje (angl. output). 

Vrednost človeškega kapitala se ne izraža zgolj s stroškom proizvodnje, temveč tudi s 

povpraševanjem kot tudi drugimi netržnimi dejavnostmi (Folloni in Vittadini 2010, str. 253, 

258); 

 analiza dohodkov (angl. income-based approach), pri kateri se računa stopnja donosa iz 

dohodkov, ki odražajo učinek naložb v človeški kapital. Pristop temelji na predpostavki, da 

plačne razlike odražajo razliko v produktivnosti, ki pa v času recesije in visoke 

brezposelnosti ni vzdržna. Prav tako je pristop zelo občutljiv na izbrano diskontno stopnjo26 

in čas upokojevanja (Folloni in Vittadini 2010, str. 258); 

 pristop dosežene ravni izobraženosti (angl. educational attainment approach), kjer se 

naložbe v človeški kapital merijo z uporabo kvantitativnih kazalnikov o doseženi izobrazbi 

(število let šolanja, število prebivalcev z doseženo stopnjo izobrazbe ipd.). Sem sodijo 

                                                 
25 Posebej pomembna dilema se nanaša na opredelitev človeškega kapitala, ki se je pojavila že v času 

Adama Smitha. Smith je upošteval in združil vse prirojene in koristne sposobnosti prebivalcev družbe 

v idejo o kapitalu. Viri človeškega kapitala naj bi bili predvsem izkušnje, povezane z specializacijo 

gospodarstva (delitvijo dela), izobraževanja in pripravništva, medtem ko »prirojene razlike« po 

mnenju Smitha naj ne bi imele posebej velike vloge. Kasneje sta Mill in Marshall trdila, da ljudi ne 

moremo enačiti s kapitalom, saj so zgolj potrebni pogoj za ustvarjanje bogastva, niso pa njegov 

zadostni pogoj. Zadostni pogoj je človekovo posedovanje sposobnosti, znanj in spretnosti, ki so 

zahtevane za ustvarjanje bogastva. V nasprotju z njima avtorja McCulloch in Senior opredeljujeta 

ljudi same (per se) kot človeški kapital. Še kasneje je Denison razložil, da glede na to, da so 

sposobnosti, znanja in spretnosti skrite v ljudeh, teh ne moremo posebej ločiti. Schultz pa je dodatno 

utemeljil, da nam naše vrednote in prepričanja preprečujejo, da bi na ljudi gledali kot na kapital, kljub 

temu pa lahko ljudje z vlaganjem vase povečajo svoje možnosti izbire, s čimer povečujejo svojo 

blaginjo. Slednja opredelitev je v skladu z Univerzo v Chicagu, katere pripadnika sta bila tudi Mincer 

in Becker, in s pristopom racionalne izbire, ki se ne osredotoča na državno blaginjo, temveč na razloge 

v prid zasebnim vlaganjem v znanje in sposobnosti (povzeto po Folloni in Vittadini 2010, str. 250–

251). 
26 Diskontno stopnjo opredeljujemo kot stopnjo, s katero izračunamo sedanjo vrednost prihodnjih 

denarnih tokov. Praviloma je enaka zahtevani stopnji donosa. 
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ocene stopenj donosa glede na različne ravni izobrazbe, merjenje prispevka izobraževanja 

k produktivnosti z agregatno produkcijsko funkcijo, ugotavljanje prispevka izobraževanj h 

konvergenci stopenj gospodarske rasti27 (Becker in Lewis 1992, str. 3) oziroma iskanje 

korelacije med zalogo človeškega kapitala in sposobnostjo družbe, da raste (Lee in drugi 

2003 v Folloni in Vittadini 2010, str. 265).  

 

Z ekonomskega stališča je tako dosežena stopnja izobrazbe ključni dejavnik posameznikovih 

življenjskih zaslužkov, ki hkrati povzroča učinke na trgu dela ter na fiskalnem oziroma 

proračunskem področju (European Commission 2010a, str. 15). V desetletjih po drugi svetovni 

vojni so ekonomisti razreševali vprašanja, povezana z upravičenostjo javnih in zasebnih 

izdatkov za izobraževanje (Bloom in drugi 2007, str. 293). Posamezniki z več leti šolanja niso 

deležni zgolj višjih prihodnjih denarnih tokov, temveč imajo boljše zaposlitvene možnosti in so 

bolj zadovoljni s svojim poklicem (Bloom in drugi 2007, str. 296). Prav tako jim visokošolsko 

izobraževanje omogoča, da bolj uživajo življenje, cenijo kulturne in literarne dosežke ter so 

bolj aktivni in razgledani državljani (Bloom in drugi 2007, str. 296), kar nakazuje na vrsto 

neekonomskih koristi. Razumevanje celotnega obsega koristi, ki jih visoko šolstvo ustvarja v 

družbi, je za javno politiko in javnost ključno, kadar gre za odločitve o financiranju visokega 

šolstva (IHEP 1998, str. 11) ter podpiranju ciljev razvoja visokega šolstva, ki omogočajo 

gospodarsko rast (Bevc 1999, str. 258). 

 

V zadnjih desetletjih so se koristi oziroma donosi na izobraževanje (če izobraževanje enačimo 

z naložbo) v več državah znatno povečali, kar je prispevalo k večji finančni neenakosti med 

posamezniki z različnimi stopnjami izobrazbe (European Commission 2010a, str. 15). Po drugi 

strani pa naložbe v izobraževanje predstavljajo ključen element agregatne produktivnosti, ki 

vpliva na gospodarsko rast, kjer je rast spodbujena s tehnološkim napredkom, zaradi česar se 

povečuje potreba po zahtevnejših, na znanju temelječih delovnih mestih (European 

Commission 2010a, str. 15).  

 

 

 

3.1.2 Učinki visokega šolstva na gospodarstvo in družbo 

                                                 
27 Pri ugotavljanju konvergence stopenj rasti gre za vprašanje, ali drži, da manj razvite države dohitevajo 

bolj razvite oziroma konvergirajo na njihovo stopnjo razvoja oziroma enako stopnjo rasti. 
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Prevladujoča teorija človeškega kapitala z izjemnim vplivom na vladno izobraževalno politiko 

vse od leta 1960 naprej (Marginson 1993, str. 34; Fitzsimons, 1999) je največ prispevala k 

razumevanju vrednosti izobraževanja (Bloom in drugi 2007, str. 293) z utemeljitvijo njenih 

koristi. Prvi, ki je skušal utemeljiti koncept človeškega kapitala, je bil v 17. stoletju Sir William 

Petty, pri čemer je predpostavljal, da k bogastvu družbe ne prispevajo zgolj otipljivi viri, kot 

sta ozemlje in prebivalstvo, temveč je treba vključiti vrednost »človeškega kapitala«, ki ga 

dobimo z delom (Folloni in Vittadini 2010, str. 248). Za njim so se v 18. stoletju s konceptom 

človeškega kapitala ukvarjali še Cantillon in Smith (Folloni in Vittadini 2010, str. 248). V drugi 

polovici 19. stoletju so se z marginalistično revolucijo in začetkom neoklasične ekonomije 

postavili prvi temelji teorije človeškega kapitala kot »matematične znanosti izobraževanja« 

(Marginson 1993, str. 31). Leta 1960 je ameriški ekonomist Theodor Schultz vrednost ljudi 

izrazil v denarni obliki oziroma v obliki človeškega kapitala28 (Marginson 1993, str. 31). Teorija 

tako obravnava izobraževanje in usposabljanje kot naložbo v človeški kapital29, katere koristi 

so rezultat višje produktivnosti zaradi znanj, spretnosti in sposobnosti, pridobljene skozi 

izobraževanje in usposabljanje (Becker 1994, str. 17). Najpomembnejša predpostavka, ki izhaja 

iz teorije človeškega kapitala, zadeva pojasnitev neenakosti razdelitve dohodkov med 

posamezniki, ki so (ob predpostavki enakosti vseh ostalih prvin) med seboj različni in odvisni 

od naložb v človeški kapital (Marshall, 1998). Izhaja iz domneve, da izobraževanje in 

usposabljanje povečujeta posameznikove miselne zmogljivosti, kar povečuje produktivnost 

dela. Povečanje produktivnosti dela je razvidno v višjih plačah posameznikov, kar predstavlja 

merljivo količino za ugotavljanje obsega človeškega kapitala (Marginson 1993, str. 38; Olssen 

in drugi 2004, str. 148).  

 

                                                 
28 Začetki te teorije segajo v čas 18. stoletja, ko je škotski ekonomist Adam Smith prvi postavil temeljno 

tezo o vplivu izobraževanja na produktivnost z analogijo naložb v stroje, ki prav tako povečujejo 

produktivnost (Bevc 1999, str. 13). Med najpomembnejše predstavnike teorije človeškega kapitala 

sodijo Theodor Schultz, Jacob Mincer, Gary Becker in E. E. Denison (Marginson 1993, str. 31; Olssen 

in drugi 2004, str. 146).  
29 Novejše opredelitve koncepta človeškega kapitala zajemajo širše razlage, ki ne vključujejo zgolj 

izobraževanja, temveč vse tiste naložbe, ki povečujejo produkcijske zmožnosti posameznika ali 

družbe, npr. poleg izobraževanja se sem prišteva še zdravstvo in druge dejavnosti (Paulsen 2001, str. 

56). Med drugim so naložbe v človeški kapital s strani OECD opredeljene kot posameznikovo 

posedovanje »znanj, spretnosti, sposobnosti in lastnosti, ki omogočajo ustvarjanje osebne, družbene 

in gospodarske blaginje« (OECD Insights 2007, str. 29). 
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Podobno razmišljanje se je preneslo na makroekonomsko oziroma agregatno raven, saj so višje 

plače dober približek višje agregatne produktivnosti dela. Pri tem se predpostavlja, da se s 

povečevanjem deleža prebivalcev z visokošolsko izobrazbo povečujeta produktivnost 

gospodarstva in gospodarska rast (Barro in Lee 2001, str. 541). S to tezo so razložili četrtino 

rasti ameriškega gospodarstva v obdobju med letoma 1929 in 1982, ki časovno sovpada s časom 

akumulacije izobraževanja (Denison 1985; v Herndon 2008, str. 8). Podoben vpliv 

izobraževanja na rast potrjujejo raziskave Thomas in drugih (2001) in Hsinga (2005). Kljub 

temu so kritiki po letu 1970 opozarjali na konceptualne in metodološke pomanjkljivosti teorije 

človeškega kapitala30 (Marshall, 1998; Fritzsimons, 1999; Block, 1990), kar je vodilo do dvoma 

o kakršnikoli povezanosti izobraževanja in gospodarske rasti (Olssen in drugi 2004, str. 148).  

 

Alternativni teoriji, ki sta se razvili v 70. letih, izhajata iz institucionalne ekonomike in temeljita 

na konceptu asimetričnosti informacij, utemeljujeta pomen intrinzičnih (prirojenih) sposobnosti 

kot ključni vzrok plačnih razlik. Signalna (Spence, 1973) in »selekcijska/izbirna« teorija 

(Stiglitz, 1975) (angl. Signaling and Screening theory) v nasprotju s teorijo človeškega kapitala 

ne temeljita na predpostavki povečevanja produktivnosti zaradi izobraževanja, temveč trdita, 

da se delavci na trgu dela razporejajo glede na prirojene sposobnosti. Izbira posameznika o 

dolžini in vrsti šolanja je pogojena izključno z namenom signaliziranja svojih notranjih 

sposobnosti delodajalcu (Kramberger 1999, str. 84). Na primer diplomanti dajejo delodajalcu 

signal o svojih sposobnostih učenja, zaradi katerih jih delodajalci hitreje zaposlijo in dobro 

plačajo (Arrow, 1973; Spence, 1973). Visoko šolstvo služi kot filter (poizvedovalna naprava), 

ki razvršča posameznike glede na njihove sposobnosti, kar daje delodajalcem dovolj dober 

signal »produktivnosti« (Arrow 1973, str. 194). Diplomanti kot izobraženi posamezniki so bolj 

zanesljivi delavci in s tem za delodajalce privlačnejši, hkrati pa se omogoča učinkovitejša 

                                                 
30 Z vidika ekonomske sociologije je Block (1990, str. 21–29) izpostavil kritike, ki segajo vse do 

osnovnih predpostavk neoklasične ekonomike. Ena od kritik se nanaša na ozkost teorije človeškega 

kapitala, ki obravnava človeško vedenje skozi lastne ekonomske interese posameznikov, kateri 

delujejo v prosto konkurenčnih trgih, medtem ko drugih oblik vedenja model ne obravnava ali pa jih 

zajame zgolj kot izkrivljajoče komponente modela (Fitzsimons, 1999). Neoklasična ekonomika 

predpostavlja popolnost trgov in konkurence z dostopnimi informacijami, ki ne vključujejo nobenih 

stroškov, kar pa v praksi ni izvedljivo. Z drugimi besedami, gospodarski subjekti pogosto povzročajo 

znatne stroške za dostop do pomembnih informacij. Ključna kritika se pri tem nanaša na visoke 

stroške pridobivanja informacij delodajalcev o potencialnih zaposlenih (Dobbs in drugi, 2008, str. 

791). Riley (1979; v Dobbs in drugi, 2008, str. 791), je izpostavil dilemo o študentih, ki potrebujejo 

več časa za dokončanje študija. V tem primeru je smiselno vprašanje, ali so študenti, ki potrebujejo 

več časa in denarja za svoje izobraževanje, tudi bolj produktivni? Prav tako se ni razvila nobena 

empirična izobraževalna produkcijska funkcija, ki bi natančneje dokazovala odvisnost (Dobbs in 

drugi, 2008, str. 792). Te dileme sta naslovili poizvedovalna  in signalna teorija. 
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razporeditev usposobljenih delavcev na trgu dela (Brown in Sessions 2004, str. 58; Simkovic 

2012, str. 7). Prav tako ni pomembno, kako dolgo posameznik ostaja v izobraževalnem procesu, 

pomembno je, da pridobi diplomo (Dobbs in drugi 2008, str. 793). Pomembna implikacija 

poizvedovalne teorije navaja, da zasebne koristi izobraževanja niso nujno enake družbenim 

(Marginson 1993, str. 45). S tega vidika je visoko šolstvo zelo drag selekcijski mehanizem, ki 

»delodajalcem sporoča koristne informacije o kapacitetah kandidatov za zaposlitve«, ne 

prispeva pa k produktivnosti na družbeni ravni (Kramberger 1999, str. 84). Keller (2006) in 

Vedder (2004) podobno potrjujeta, da je javno financiranje izobraževanja s tega vidika 

neracionalno, saj obstajajo učinkovitejše poti ugotavljanja usposobljenih delavcev kot z javnim 

financiranjem izobraževanja.  

 

Kljub omenjenim razlikam med teorijama obe poudarjata pomen izobraževanja za 

posameznika, ki zvišuje njegove prihodnje ekonomske koristi, kar je tudi osrednja predpostavka 

našega raziskovanja. Prav tako je uporaba koncepta človeškega kapitala bolj razširjena med 

raziskovalci kot predpostavke signalne oziroma izbirne teorije (Simkovic 2012, str. 8–11). V 

prid temu govori raziskava Harmon in drugi (2003, str. 134–135), ki je testirala signalno teorijo 

in s katero so ugotovili, da je učinek signalne teorije razmeroma majhen (zgolj 1 %). 

Razumevanje polnega obsega koristi, ki jih visoko šolstvo ustvarja v družbi, je za vladno 

politiko in javnost ključno, kadar gre za odločitve o financiranju visokega šolstva (IHEP 1998, 

str. 11) ter podpiranju ciljev razvoja visokega šolstva, ki ima posreden vpliv na spodbujanje 

gospodarske rasti (Bevc 1999, str. 258). 

 

3.1.3 Teorija odvisnosti od virov  

 

VŠZ niso povsem javne niti povsem zasebne entitete, temveč jih lahko kategoriziramo kot 

multiproduktne organizacije, ki služijo raznovrstnim zunanjim in notranjim deležnikom 

(Fowles 2014, str. 277). Na obstoj in vedenje organizacij po teoriji odvisnosti od virov (angl. 

Resource dependency theory) močno vplivajo viri iz zunanjega okolja, od katerih sta odvisna 

uspeh in obstoj organizacije (Fowles 2014, 283). Pfeffer in Salancik (2003, str. 43) trdita, da je 

ravno odvisnost organizacij od zunanjega okolja tista, ki omogoča zunanji pritisk in hkrati 

nadzor nad vedenjem organizacij.  

 

Izhajamo torej iz trditve, da se obnašanje VŠZ, učinki in rezultati visokega šolstva v posamezni 

državi spreminjajo, če se spreminjajo njihovi finančni in drugi viri, od katerih je odvisen obstoj 
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VŠZ. Spremembe v razpoložljivosti finančnih virov za visoko šolstvo vodijo k spremembi 

vedenja VŠZ, kar nam prav tako omogoča pojasniti vzroke različnih odzivov VŠZ v času krize.  

 

Evropski VŠZ so z vidika te teorije močno odvisni od deležnikov, ki jim zagotavljajo vire. 

Najpomembnejši so vlade, ki prispevajo javna sredstva, povpraševanje študentov in njihovi 

prispevki ter v manjši meri drugi zasebni viri (donacije in prispevki podjetij). Spremembe v 

razpoložljivosti javnega financiranja, ki za VŠZ predstavlja večinski vir financiranja, imajo 

lahko bistvene posledice za visoko šolstvo tudi v prihodnje. Flowes (2014, str. 283) v svojem 

prispevku ugotavlja, da se je v zadnjem času bistveno povečal trend zmanjševanja javnega 

financiranja v ZDA, kar ima pomembne in resne posledice na učinke in rezultate, ki jih ustvarja 

visoko šolstvo. V nadaljevanju navaja, da VŠZ ob povečanem opiranju na zasebne prispevke 

študentov (šolnine) dajejo večji poudarek poučevanju in izobraževanju. Podobno se spremeni 

odnos VŠZdo donatorjev v primerih, ko se pridobivajo donacijska sredstva.  

 

Spremembe virov in učinkov visokega šolstva smo želeli preverili še v okviru evropskih 

visokošolskih sistemov na način, kot ga zelo poenostavljeno prikazuje Slika 3.2. Kot smo 

uvodoma že povedali, je visoko šolstvo zelo zapleten sistem, pri katerem viri in učinki niso tako 

linearno povezani, kot jih prikazujemo na sliki, vendar pa shematični prikaz predstavlja glavni 

okvir povezav med proučevanimi procesi. Na učinke visokega šolstva vpliva več dejavnikov, 

ki jih v poglavju 3.2 tudi opredeljujemo. 

 

Slika 3.2: Sintezni pregled modela raziskovanja 
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3.2 Tipologija koristi visokega šolstva31 

 

Empirično raziskovanje dokazuje vrsto družbenih koristi visokega šolstva, ki so rezultat 

zasebnih (denarnih in ne-denarnih) koristi, družbenih denarnih koristi (v ožjem smislu) in 

zunanjih koristi (oziroma eksternalij) visokega šolstva (Santiago in drugi 2008a, str. 17). 

Vsakršno klasificiranje in ločevanje družbenih koristi je težavno in nepopolno, saj se zasebne 

koristi zaradi vzajemnih ekonomskih in neekonomskih vplivov odražajo v družbenih ali pa 

imajo lastnosti obeh. Glede na upravičenca oziroma osebo, na katero se koristi nanašajo, ločimo 

(IHEP 1998, str. 13): 

1. za posameznika: ekonomske in neekonomske zasebne koristi ter  

2. za družbeno okolje: ekonomske in neekonomske družbene koristi, pri čemer se ekonomske 

koristi nanašajo na denarne koristi, neekonomske pa na nedenarne koristi.  

 

Z vidika načina merjenja in uporabe različnih podatkovnih baz razlikujemo med 

mikroekonomskimi in makroekonomskimi analizami (Psacharopouls in Patrinos 2004a, str. 2). 

Mikroekonomske analize se osredotočajo na razlike v dohodkih glede na doseženo stopnjo 

izobrazbe in zasebne donose na izobraževanje. Primerjava posameznikovih stroškov in koristi 

izobraževanja pripomore k razlagi povpraševanja posameznikov po različnih ravneh in vrstah 

izobraževanja (Psacharopouls in Patrinos 2004a, str. 3; European Commission 2010a, str. 15).  

 

Analize na makroravni se na agregatni ravni ukvarjajo z oceno vpliva človeškega kapitala na 

gospodarsko rast oziroma z donosom, ki ga izobraževanje povzroča na makroekonomski ravni 

(Sianesi in Van Reenen, 2002, str. 3). Pomembne so predvsem za oblikovanje izobraževalnih 

politik na različnih ravneh izobraževanja (Psacharopouls in Patrinos 2004a, str. 3). Cilj makro- 

in mikroanaliz je tudi zajem eksternalij izobraževanja oziroma ugotavljanje zunanjih 

(nezasebnih) koristi, ki upravičujejo vlaganje javnih sredstev v izobraževanje (Tabela 3.1).  

 

 

 

 

                                                 
31 Pojem koristi visokega šolstva se navezuje na skupne koristi, ki jih visoko šolstvo ustvarja tako na 

mikroekonomski kot makroekonomski ravni. Upoštevanje zasebnih ekonomskih in ne-ekonomskih 

koristi ter zunanjih koristi nam daje približno oceno celotnih koristi, ki jih vsako dodatno leto šolanja 

prinaša. 
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Tabela 3.1: Načini merjenja koristnosti visokošolskega izobraževanja 

Korist Podatki Empirični rezultati Metodološki pristop 

 

Denarna  
Mikro 

Zasebni donosi 

 

Družbeni donosi (v ožjem smislu) 

Metoda diskontiranja  

Mincerjeva plačna funkcija 

 

Upoštevanje polnih stroškov 

 Makro Prispevek h gospodarski rasti 
Računovodstvo rasti  

Regresijske analize  

Nedenarna  Mikro in makro Zunanje koristi oziroma eksternalije 
Kontingentno vrednotenje  

Nova teorija rasti 

Vir: Psacharopouls in Patrinos (2004a, str. 3). 

 

Čeprav jasnih ločnic ni mogoče določiti, bomo pri pregledu vseh (družbenih) koristi združili 

obe že zgoraj omenjeni delitvi koristi, kjer bomo ločili med ekonomskimi in neekonomskimi 

koristmi. Ekonomske in neekonomske koristi pa bomo obravnavali z mikro- in 

makroekonomskega vidika. Na mikroekonomski ravni se bodo ekonomske koristi nanašale tako 

na zasebne kot javne, neekonomske pa le na zasebne koristi, ki jih prejema posameznik ali 

njegova družina. Na makroekonomski ravni bomo ločili med ekonomskim prispevkom 

izobraževanja za gospodarski razvoj in neekonomskimi zunanjimi koristmi ali eksternalijami 

(Tabela 3.2). Prekinjene črte v tabeli nakazujejo na manj strogo ločevanje med koristmi. 

 

Tabela 3.2: Sinteza in delitev družbenih koristi visokega šolstva 

Ekonomske Neekonomske 

Mikro 
Zasebne 

Zasebne 
Družbene (v ožjem smislu) 

Makro Prispevek h gospodarski rasti/razvoju Zunanje ali eksternalije 

 

3.2.1 Mikroekonomska raven 

 

Ocene stopenj donosa (za posameznika ali družbo), izračunane glede na analizo visokošolskih 

stroškov in koristi, so pomembne za politike, saj so podlaga pri določanju razmerja med 

deležem javnih in zasebnih virov financiranja. Zasebni donosi se nanašajo na koristi 

posameznika (ali njegove družine), ki jih pridobi s šolanjem na višji stopnji (Riddell 2004, str. 

1). Ugotavljajo, v kolikšni meri so različne stopnje izobrazbe izkoriščene oziroma ali so 

posameznikove naložbene odločitve v izobraževanje optimalne, medtem ko družbeni donosi 

ugotavljajo, ali so javne subvencije optimalne in kako naj se določena raven izobraževanja 

financira (European Commission 2010a, str. 17). Družbeni donosi se nanašajo na pozitivne (ali 

negativne) posledice nadaljevanja šolanja za ostale člane družbe, ki teh odločitev ne sprejemajo, 
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ampak nanje vplivajo posredno (Riddell 2004, str. 1). Posamezniki, ki se odločajo za študij, se 

teh širših koristi (oziroma stroškov) pogosto ne zavedajo in jih pri svojih odločitvah tudi ne 

upoštevajo, kar lahko privede do prenizkega zasebnega financiranja visokega šolstva (prav 

tam). V primeru, da so družbeni donosi višji od zasebnih, je dvig socialnih transferjev 

upravičen, saj uravnoteži zasebne spodbude z družbeno optimalnimi (Harmon in drugi 2001, 

str. 3) 

 

Zasebne ekonomske koristi 

 

Teorija človeškega kapitala poudarja, da izobraževanje povečuje produktivnost in učinkovitost 

posameznikov s povečanjem kognitivnih sposobnosti, ki so produkt prirojenih sposobnosti in 

naložb v ljudi (Olaniyan in Okemakinde 2008, str. 158). Sledi logiki, da je izobražena 

populacija tudi produktivna populacija. Zagotavljanje formalnega izobraževanja se zato 

obravnava kot produktivna naložba v človeški kapital, ki jo zagovorniki teorije štejejo 

ekvivalentno ali še bolj pomembno od naložb v fizični kapital (Olaniyan in Okemakinde 2008, 

str. 158). Podatek o donosih, ki ga izobraževanje ustvarja za posameznika, je torej kazalnik 

produktivnosti izobraževanja, ki ustvarja motivacijo in potrebno spodbudo za nadaljevanje 

študija (Psacharopoulos in Patrinos 2004b, str. 8).  

 

Slika 3.3: Stiliziran starostni profil razlik med stroški in koristmi glede na izobrazbo 

 
Opomba: modra – univerzitetni diplomanti, rdeča – srednješolski diplomanti. 

Vir: Psacharopoulos in Patrinos (2004b, str. 4). 
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Slika 3.3 prikazuje razliko v povprečnih življenjskih zaslužkih v primerjavi s stroški med 

visokošolskim in srednješolskim izobraževanjem, pri čemer je razvidno, da koristi 

univerzitetnega izobraževanja presegajo stroške izobraževanja. Povprečna stopnja donosa je 

predstavljena kot razlika obeh krivulj zaslužkov. Čeprav je z vidika odločitve o dodatnem letu 

visokošolskega izobraževanja pomembna mejna vrednost stopnje donosa, je to težko določiti. 

Izračuni donosnosti so zato najpogosteje prilagojeni glede na število let visokošolskega 

izobraževanja (Olivera Martins in drugi 2009, str. 129–130). Več izobraževanja pomeni višjo 

produktivnost (glede na teorijo človeškega kapitala) ob predpostavki popolnega trga dela in 

pogoju plačanega dela po njegovi mejni vrednosti (Boarini in Strauss 2007, str. 6), povečana 

produktivnost pa se izraža v višji plačni premiji (Olssen in drugi, 2004, str. 148), varnejši in 

bolj kakovostni zaposlitvi ter možnosti povečevanja dohodka (Mincer, 1993; v European 

Commission 2010a, str. 18). Posamezniki z visokošolsko izobrazbo učinkoviteje upravljajo z 

denarnimi sredstvi, jih nalagajo v depozite, kapitalske, pokojninske ali skupne sklade, ki jim 

omogočajo dodatne vire dohodka (IHEP 1998, str. 16).  

 

Terciarno izobraževanje je za posameznika donosna naložba (Santiago in drugi 2008a, str. 18), 

saj so letni in življenjski zaslužki skupaj z bonitetami visokošolske izobrazbe (npr. več 

dopustnih dni, boljši delovni pogoji) bistveno višji (IHEP 1998, str. 16). Peracchi (2006) je v 

svoji objavi zbral celovit pregled opravljenih raziskav o doseženi izobrazbi in neenakosti 

razporeditve dohodkov v mednarodnem merilu, pri čemer je primerjal odnos med 

izobraževalno plačno premijo32 z razporeditvijo osebnih dohodkov delavcev. Plačna premija je 

pogosto dobra spodbuda za posameznike, da vlagajo v visokošolsko izobraževanje, obenem pa 

se z njo ugotavlja ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem po (visokošolskem) 

izobraževanju, ki zaznava odnos med trgom dela in visokošolskim sistemom (OECD 2011a, 

str. 138).  

 

Blondal in drugi (2002) so na podlagi podatkov desetih držav33 potrdili tezo o višjih bruto 

plačnih premijah zaposlenih (za polni delovni čas) z dokončano terciarno stopnjo izobrazbe od 

                                                 
32 Peracchi (2006, str. 189) izobraževalno plačno premijo opredeli kot odstotno razliko med 

povprečnimi zaslužki posameznikov z doseženimi različnimi stopnjami izobrazbe. Visokošolska 

plačna premija je tako enaka odstotni razliki med povprečnimi zaslužki delavcev z visokošolsko 

izobrazbo glede na povprečne zaslužke delavcev s srednješolsko izobrazbo. Izobraževalna plačna 

premija se kot kriterij pojavlja v metodah izračuna ocen zasebne interne stopnje donosa. 
33 Zajel je naslednje države: ZDA, Veliko Britanijo, Kanado, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Dansko, 

Švedsko, Italijo in Japonsko. 
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tistih z dokončano srednjo šolo. Ugotavlja, da so v letu 1999/2000 razlike v dohodkih bile še 

posebej velike v ZDA, Franciji in Veliki Britaniji, kar velja za oba spola, čeprav so dohodki 

moških bili višji od ženskih. Plačne premije so se povečevale s časom zaposlitve in 

pridobljenimi izkušnjami (Blondal in drugi 2002, str. 44). 

 

V potrditev ugotovljenega sta Boarini in Strauss (2007) na podlagi Mincerjevega pristopa34 

naredila primerjavo bruto plačnih premij diplomantov terciarnega izobraževanja za 21 držav 

EU. Podatki za leto 2001 so pokazali v povprečju 55 % višje plačne premije posameznikov s 

terciarno izobrazbo od tistih s srednješolsko izobrazbo. Podatki se raztezajo med 27 % (v 

Španiji pri moških) in 92 % (na Madžarskem pri moških in na Portugalskem pri ženskah) 

(Boarini in Strauss 2007, str. 288). V 9 od 21 držav (v 43 % držav) so imele ženske višjo plačno 

premijo od moških, pri čemer je ugotovljena statistično značilna razlika za Poljsko in 

Portugalsko35 (Boarini in Strauss 2007, str. 288).  

 

Luongo in drugi (2011, str. 8) so prav tako na podlagi Mincerjevega pristopa ugotavljali plačno 

premijo na podatkih za leto 2005 za 22 evropskih držav. Za države vzhodne Evrope ugotavljajo 

visoko plačno premijo, za Skandinavske države pa nizko. Povprečna plačna premija znaša 50 

%, najvišjo pa beleži Velika Britanija (86 %). Od mediteranskih držav imata Portugalska in 

Španija visoko, Italija in Grčija pa nizko oziroma povprečno plačno premijo. Med državami 

kontinentalne Evrope ima Francija najvišjo, medtem ko Nemčija beleži najnižjo plačno premijo 

(21 %). V nasprotju z Boarini in Strauss (2007) so Luongo in drugi (2011) izračunali višje 

plačne premije za mediteranske države kot države kontinentalne Evrope. 

 

Najnovejši podatki OECD (2011, str. 137) o plačnih premijah zaposlenih med 25. in 64. letom 

s terciarno izobrazbo kažejo, da so v državah OECD njihovi dohodki v povprečju za 54 % višji 

od tistih, ki imajo dokončano le srednješolsko izobrazbo. Največje razlike so na Madžarskem, 

v Sloveniji, na Češkem in Slovaškem, kjer so plačne premije za 80 % višje za posameznike s 

terciarno izobrazbo kot za posameznike s sekundarno izobrazbo, medtem ko so najmanjše 

                                                 
34 Z metodo nadzora spremenljivk, ki lahko vplivajo na posameznikove dohodke, je mogoče oceniti 

odstotek povečanja bruto urne postavke za posameznika z visokošolsko izobrazbo glede na plače, ki 

jih zaslužijo sicer posamezniki s srednješolsko izobrazbo – Mincerjev pristop (Oliveira Martins in 

drugi 2009, str. 130). Bruto plačne premije, ocenjene na ta način, odražajo kakovost pridobljenega 

znanja med študijem kot redkost pridobljenih sposobnosti v nasprotju drugimi (prav tam). 
35 Zmanjševanje razlik v plačnih premijah med spoloma je ugotavljal tudi Polanec za Slovenijo kot 

posledico povečanja števila diplomantk (Polanec, 2007). 
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razlike na Danskem in Švedskem (Slika 3.4). Višje razlike v plačnih premijah so lahko nastale 

zaradi povečanega povpraševanja po zahtevnejših in višje izobraženih posameznikih v zadnjem 

desetletju (OECD 2013, str. 101). Če podatke primerjamo s pridobljenimi podatki konec 90. let 

(OECD, 2002), opazimo povišanje plačnih premij na Madžarskem, Češkem, Irskem, 

Nizozemskem, v Nemčiji, Italiji, Belgiji in na Danskem ter znižanje v Skandinavskih državah 

(Finska, Norveška, Švedska) in na Portugalskem. 

 

Slika 3.4: Plačne premije zaposlenih v starosti 25–64 let z dokončano terciarno izobrazbo 

glede na dokončano srednješolsko oziroma neterciarno izobrazbo = 100 (2011, 2009 in 1999) 

 
Opomba: za države LU, NL, NO, PT, ES, SE se podatek nanaša na leta 2010, 2008 in 1999.  

Vir: OECD (2013, A6; 2011, A9); OECD (2002, Tabela A13.1). 

 

Naslednja pomembna teoretična predpostavka se nanaša na boljše zaposlitvene možnosti in 

nižje tveganje brezposelnosti za posameznike z visokošolsko izobrazbo. Blondal in drugi (2002, 

str. 44) so na podlagi podatkov o stopnjah brezposelnosti glede na posamezno izobraževalno 

raven ugotovili, da so te razlike med terciarno in srednješolsko izobrazbo majhne in se z leti 

skoraj izenačijo. Iz raziskav Boarini in Strauss (2007) je razviden kompleksnejši izračun 

zaposlitvene premije, ki povzema pričakovano povečanje neto plač skozi življenjsko obdobje 

diplomantov (Oliveira Martins in drugi 2009, str. 131). Ugotavljata, da visokošolsko 

izobraževanje povečuje verjetnost vključevanja na trg delovne sile in možnost hitrejše 

zaposlitve v povprečju za 2 %36.  

                                                 
36 Ocenjena verjetnost oziroma možnost zaposlitve je za diplomante glede na podatke Boarini in Strauss 

(2007) v povprečju višja za 2 %, pri čemer imajo moški v Italiji, na Poljskem, v Kanadi in na Finskem 

ter ženske na Madžarskem, Finskem, Švedskem in v Kanadi od 4 do 6 % večjo možnost zaposlitve. 

Ti podatki so tudi v skladu z agregatnimi razlikami v brezposelnosti med posamezniki z visokošolsko 

oziroma srednješolsko izobrazbo (Oliveira Martins in drugi 2009, str. 132). 
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Zasebne koristi se pogosto izražajo številsko z zasebno stopnjo donosa (angl. private rates of 

return), ki temelji na primerjavi vseh merljivih stroškov in koristi izobraževanja za 

posameznika (CEGES 2007, str. 15). Pri ugotavljanju zasebnih stopenj donosa se izobraževanje 

pojmuje kot naložba sedanjih virov (zajemajo vse neposredne stroške izobraževanja in 

oportunitetne stroške vloženega časa za čas trajanja študija v smislu izgubljenih zaslužkov) v 

pričakovanju prihodnjih zaslužkov (Harmon in drugi 2003, str. 116; Eicher 2000, str. 37), pri 

čemer se predpostavlja, da bo racionalni posameznik nadaljeval šolanje (vlagal v svoje 

izobraževanje), dokler bodo prihodnji donosi (prihodnji dohodki oziroma plačna premija) višji 

od sedanjih stroškov izobraževanja (Olssen in drugi 2004, str. 148). Gre za količinsko oceno o 

dejanskem plačilu za visokošolsko izobraževanje ter dobljenih zaslužkih (po obdavčitvi) glede 

na kontrolno skupino, ki ni dokončala visokošolskega izobraževanja (CEGES 2007, str. 15). 

 

Empirična literatura je bogata z ocenami zasebnih stopenj donosa, zaradi česar je bilo več 

poskusov metaanaliz in prikazov rezultatov v želji po iskanju zakonitosti in vzorcev, vendar so 

pomembne razlike v metodologiji onemogočale primerljivost rezultatov. Pregledno so rezultati 

starejših raziskav zbrani v publikacijah Psacharopoulos (1994), Psacharopoulos in Patrinos 

(2004a), Harmon in drugi (2003, str. 2–17), Walker in Zhu (2001, str. 11–24) in Card (2001), 

za nas pa bo pomembneje, da prikažemo novejše podatke o ocenah zasebnih stopenj donosa, ki 

zajemajo obdobje zadnjega desetletja. 

 

Metodološke ovire so prisotne tudi v rabi obstoječih modelov in metod (De la Fuente in Jimeno, 

2005), saj modeli temeljijo na domnevnih količinah, podanih na podlagi ocen prihodnjega 

vedenja (Meghir in Rivkin 2010, str. 2). Razvoj in uporaba različnih metod sta še dodatno 

poskrbela za razpršenost in nepreglednost rezultatov. Najpogostejši metodi ocenjevanja 

učinkov izobraževanja na plače sta metoda diskontiranja in Mincerjeva plačna enačba. Metoda 

diskontiranja temelji na analizi stroškov in koristi, prilagojeni glede na odločitev o 

izobraževanju, oziroma na izračunu interne stopnje donosa (Boarini in Strauss (2007, str. 7). 

Mincerjeva plačna enačba zajema ekonometrično oceno funkcije zaslužkov z uporabo regresije 

na mikropodatkih (Boarini in Strauss (2007, str. 7). Oba pristopa zajemata idejo, prikazano na 

Slika 3.3. V literaturi sta se ponekod oba pristopa združila pri izračunu interne stopnje donosa, 

kakor jo uporabljajo avtorji De la Fuente in Jimeno (2005) ter Boarini in Strauss (2007). 

 

Za oceno zasebnih in družbenih donosov (v ožjem smislu) terciarnega izobraževanja je interna 

stopnja donosa »standardna mera ugotavljanja donosnosti dodatnih let šolanja« (Boarini in 
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Strauss 2010, str. 2). Interna stopnja donosa je formalno opredeljena kot diskontna stopnja, ki 

izenači sedanjo vrednost pričakovanih koristi s sedanjo vrednostjo stroškov (De la Fuente in 

Jimeno 2005, str. 4; Harmon in drugi 2003, str. 117). V primeru, da je interna stopnja donosa 

višja od tržne obrestne mere (v skladu s katero si posameznik lahko izposoja), se izplača vlagati 

v izobraževanje (Harmon in drugi 2003, str. 117).  

 

Stroški zajemajo neposredne stroške šolanja (npr. šolnine), oportunitetne stroške (izgubljeni 

dohodek brez obdavčitve), ki se jim odštejejo neposredne denarne pomoči ali posojila (Blondal 

in drugi, 2002, str. 55). Koristi zajemajo obdavčene prihodke ob predpostavki polne zaposlitve 

z odšteto višino sredstev finančne pomoči v času šolanja (Blondal in drugi 2002, str. 55). 

Izračun predpostavlja tudi, da je študent vključen v redni študij brez dodatnih prihodkov (prav 

tam). Ocena interne stopnje donosa pa je lahko precenjena, saj ne upošteva stroškov v primeru 

brezposelnosti ali prilagoditve v primerih prezgodnje upokojitve (Blondal in drugi 2002, str. 

55). Rezultat za visokošolsko oziroma terciarno izobrazbo je razmerje stroškov in koristi na 

terciarni ravni glede na stroške in koristi na srednješolski stopnji izobrazbe.  

 

Psacharopoulos in Patrinos (2004a, str. 112–118) sta prispevala obširen pregled zasebnih 

internih stopenj donosa vseh ravni izobraževanja v 98 državah in ugotovila naslednje: 

 v povprečju je stopnja donosa enega dodatnega leta šolanja 19,2 %;  

 zasebna stopnja donosa za visokošolsko izobraževanje v državah z nižjim ali srednjim BDP-

jem je višja (26,0 % oziroma 19,3 %) v primerjavi z državami z visokim BDP-jem (12,4 

%); 

 države Latinske Amerike in Karibskega otočja, države Subsaharske Afrike in azijske države 

beležijo višje zasebne stopnje donosa na izobraževanje (za visokošolsko izobraževanje so 

ti donosi od 18,2 % do 27, 8 %), medtem ko države OECD in Evrope (vključno z državami 

Bližnjega vzhoda in severne Afrike) beležijo nižje zasebne stopnje donosa na izobraževanje 

(visoko šolstvo prinaša med 11,6 % in 18,8 % zasebnih donosov); 

 povečevanje ponudbe izobraževanja znižuje stopnjo donosa na izobraževanje; 

 ženske v povprečju praviloma prejemajo višje donose od izobraževanja (od primarnega 

izobraževanja imajo nižje donose, od sekundarnega izobraževanja pa višje kot moški, 

medtem ko na terciarni stopnji ni večjih razlik (11,0 % za moške in 10,8 % za ženske)). 

 

Blondal in drugi (2002, str. 57) so za terciarno izobraževanje v letu 1999/2000 na podlagi 

desetih držav izračunali povprečno zasebno interno stopnjo donosa terciarnega izobraževanja 
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11,6 %, ki je bila najnižja izračunana za Italijo (7,5 %), najvišja pa za Veliko Britanijo  

(18,5 %). Če upoštevamo le evropske države37, znaša višina povprečne zasebne interne stopnje 

11,3 %. V polovici držav imajo ženske višjo zasebno interno stopnjo donosa od moških, največ 

v Franciji za 1,1 odstotne točke. Z izsledki avtorja so primerljivi podatki OECD (2002) za leto 

1999/2000. 

 

Tabela 3.3: Zasebna interna stopnja donosa visokega šolstva glede na različne avtorje 

Držav

a 
OECD (1999/2000) Blondal in drugi (1999/2000) Boarini in Strauss (2001) 

 M Ž μ M Ž μ M Ž μ 

AT - - - - - - 7,8 5 6,4 

BE - - - - - - 6,9 6,4 6,7 

DK 13,9 10,1 12,0 11,5 11,1 11,3 9,6 8,7 9,2 

FI - - - - - - 8,6 7,1 7,9 

FR 12,2 11,7 12,0 14,3 15,4 14,9 9,1 9,0 9,1 

EL - -  - - - 6,0 8,3 7,2 

IE - -  - - - 11,8 14,4 13,1 

IT 6,5 / / 6,5 / / 6,1 4,2 5,2 

LU - - - - - - 10,2 9,9 10,1 

DE 9,0 8,3 8,7 9,1 8,4 8,8 6,2 6,4 6,3 

NL 12,0 12,3 12,2 12,1 12,5 12,3 6,0 6,5 6,3 

PT - - - - - - 11,2 13,3 12,3 

EL - - - - - - 4,9 6,5 5,7 

SE 11,4 10,8 11,1 11,4 10,8 11,1 6,4 5,4 5,9 

VB 17,3 15,2 16,3 18,5 16,1 17,3 11,8 12,3 12,1 

Opomba: povprečje je netehtano povprečje, izračunano na podlagi zajetih držav. M – moški, Ž – ženske, μ – 

povprečje. 

Vir: OECD (2002, Tabela A13.3); Boarini in Strauss (2010, str. 13); De la Fuente in Jimeno (2005, str. 39); Blondal 

in drugi (2002, str. 57–58). 

De la Fuente in Jimeno (2005) sta za 14 evropskih držav ugotovila, da pri povečanju trajanja 

terciarnega izobraževanja za eno leto znaša povprečna zasebna interna stopnja donosa 8,8 %, 

ki je najnižja za Švedsko (4,3 %) in najvišja za Veliko Britanijo (12 %).  

 

Boarini in drugi (2008, str. 287) v izračunu interne stopnje donosa upoštevajo metodologijo 

avtorjev De la Fuente in Jimeno (2005) in za 21 držav OECD ugotovijo povprečno zasebno 

interno stopnjo donosa 8,5 %, kjer Italija, Španija, Švedska, Nizozemska, Nemčija, Avstrija, 

Madžarska, Belgija, Grčija in Finska beležijo donos pod povprečjem, Kanada, Francija, Poljska 

in Danska povprečje in ZDA, Avstralija, Luksemburg, Švica, Velika Britanija, Portugalska in 

                                                 
37 V izračunu se ne upoštevajo države ZDA, Japonska in Kanada. Povprečna interna stopnja donosa pa 

je izračunana na podlagi povprečnih vrednosti evropskih držav. 
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Irska nad povprečjem. Zasebna interna stopnja donosa se je v letu 2001 razlikovala med 21 

državami OECD za ženske od 4,2 % (Italija) do 14,4 % (Irska) in za moške od 4,8 % (Španija) 

do 11,8 % (Irska). Časovna primerjava držav med letoma 1994 in 2001 pa kaže na rahlo 

povečevanje stopnje donosa s povprečno interno stopnjo donosa 8 % za oba spola. Največje 

povišanje v časovnem obdobju beležijo Irska, Portugalska in Kanada, medtem ko se je interna 

stopnja zasebne donosnosti v Veliki Britaniji nekoliko znižala (Tabela 3.3). 

 

Slika 3.5: Povprečna zasebna interna stopnja donosa v letih 2009 in 2007 

 
Opomba: za države LU, NL, NO, PT, ES, SE se podatek nanaša na leto 2008 oziroma 2006. 

Vir: OECD (2013, tabela A7.3a, A7.3b; 2011a, str. 174). 

 

Najnovejši izračuni zasebne interne stopnje donosa (OECD, 2013; 2011a, str. 174) na podlagi 

25 držav OECD in podatkov iz leta 2009 kažejo na višje povprečne vrednosti zasebne interne 

stopnje donosa od 7,1 % (Švedska) do 21,7 % (Poljska), kar je več kot v letu 2007, ko so se 

povprečne vrednosti zasebne interne stopnje donosa gibale med 6,5 % (Švedska) in 20,9 % 

(Poljska). Povprečje je bilo v letu 2009 višje le za 0,1 odstotno točko in je znašalo 12,7 %. Nad 

15-odstotno zasebno stopnjo donosa beležijo Portugalska, Irska, Slovenija, Češka, Slovaška, 

Madžarska, Estonija, Slovenija in Poljska. Pod 8 % so se znašle Švedska, Norveška, 

Nizozemska, Italija in Velika Britanija (Slika 3.5). Zasebna interna stopnja donosa se je v letu 

2009 glede na leto 2007 znižala v Sloveniji, na Portugalskem, v Belgiji, Franciji, na Danskem, 

v Nemčiji in Veliki Britaniji, kar že nakazuje učinke gospodarske in finančne krize. Ženske 

imajo višjo zasebno interno stopnjo v primeru Belgije in Španije, medtem ko so jo v letu 2007 

imele tudi na Irskem in Danskem. 
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Slika 3.6: Sestavine izračuna zasebne neto sedanje vrednosti za moškega s terciarno 

izobrazbo, 2007 

 

Vir: OECD (2011a, str. 161). 

 

Za Slovenijo je bila nedavno opravljena raziskava Bartolj in drugi (2012, str. 16) o zasebnih 

stopnjah donosa na podlagi Mincerjevega pristopa z upoštevanjem neto plač. Rezultati na 

podlagi treh različnih časovnih obdobij (1994, 2001, 2008) prikazujejo naraščanje stopenj 

donosa v času tranzicije kot posledico hitrejšega povpraševanja od ponudbe terciarne 

izobrazbe38 (od leta 1994 do leta 2001), v prihodnjem obdobju (od leta 2001 do leta 2008) se je 

ponudba povišala in stopnje donosa so se znižale. Povprečne zasebne stopnje donosa so bile 

leta 1994 za moške 9,70 % (za ženske 8,45 %), v letu 2001 so se za moške povišale na 11,35 

                                                 
38 Povpraševanje po terciarnem izobraževanju v tem odstavku razumemo kot povpraševanje po visoko 

izobraženih posameznikih s strani delodajalcev, medtem ko ponudbo terciarnega izobraževanja 

razumemo kot število diplomantov na trgu dela. V nasprotju s tem bomo v empiričnem delu naloge 

povpraševanje po terciarnem izobraževanju opredelili kot študente, ki povprašujejo po terciarni 

izobrazbi, oziroma kot vpisane študente v terciarno izobraževanje, ponudbo terciarnega izobraževanja 

pa kot VŠZ, ki razpisujejo prosta vpisna mesta.  
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% (11,32 % za ženske), nato pa v letu 2008 za moške znižale na 9,87 % (10,18 % za ženske). 

Dobljeni rezultat je bistveno nižji od ocen OECD na Slika 3.6 

 

Drugi način izračuna ekonomskih donosov je izračun neto sedanje vrednosti, ki jo uporablja 

OECD pri merjenju spodbud za naložbe v izobraževanje (OECD 2011a, str. 158–175) in temelji 

na enaki metodi kot izračun interne stopnje donosa (OECD 2011b, str. 66). Razlika med obema 

metodama je le v tem, da interna stopnja donosa izraža delež donosa naložbe, medtem ko neto 

sedanja vrednost izraža celoten donos skozi vse življenje v denarju. Obrestna mera (pogosto 3 

%) se zato pri izračunu neto sedanje vrednosti določi v začetku, ekonomske koristi in stroški pa 

se izračunajo v skladu z dano obrestno mero (OECD 2011b, str. 66). Z neto sedanjo vrednostjo 

lahko bolje ocenimo dolgoročne naložbe izobraževanja, metoda pa je tudi bolj prilagodljiva pri 

analizi različnih komponent (prav tam). Ekonomske koristi visokega šolstva se podobno kot za 

interno stopnjo donosa primerjajo s koristmi srednjega šolstva glede na spol.  

 

Donosi na naložbe v terciarno izobraževanje so višji za moške, razen v Španiji in Turčiji. Na 

Madžarskem, Irskem, v Italiji, na Portugalskem, v Sloveniji in Veliki Britaniji so bruto plačne 

koristi najvišje za moške. V Italiji in na Portugalskem neto sedanja vrednost presega  

300.000 USD za moškega. Zelo nizke so stopnje donosa na Danskem, Švedskem in v Turčiji 

(OECD 2011a, str. 161).   

 

 

 

 

Družbene ekonomske koristi (v ožjem smislu) 

 

Družbene ekonomske koristi se nanašajo na širše ekonomske, fiskalne koristi in koristi trga dela 

(Psacharopoulos 2009, str. 4; IHEP 1998, str. 14). Gre za koristi visokega šolstva, ki so 

posledica njegovega prispevka k splošnemu gospodarskemu razvoju države (IHEP 1998, str. 

14). Posamezniki z višjimi plačami prispevajo več davčnih prihodkov v državno blagajno, 

koristijo manjše vsote socialnih transferjev, imajo večje prihranke in s tem omogočajo večje 

naložbe ter tako v večji meri prispevajo k družbeni blaginji (Bloom in drugi 2007, str. 299; 

LaRock, 2012). Usposobljeni in izobraženi delavci so bolj produktivni, bolj ustvarjalni pri 

razvoju in uporabi novih tehnologij, bolj prilagodljivi, se lažje priučijo novih veščin in se 

zanimajo za svetovne gospodarske in poslovne razmere (Bloom in drugi 2007, str. 299). Pri 
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visoko izobraženih ljudeh ima država še dodatno korist, saj je nižja verjetnost zahtevkov po 

državni finančni podpori (Bloom in drugi 2007, str. 299), čeprav gre tu za redistributivne 

fiskalne koristi visokega šolstva, ki neposredno ne zvišujejo produktivnosti gospodarstva 

(Herndon 2008, str. 7). Prav tako se dosežena stopnja izobrazbe povezuje s povečevanjem 

potrošnje dobrin, ki raste zaradi višjih dohodkov (IHEP 1998, str. 14). Globalizacijske 

spremembe ekonomskih sistemov so spodbudile potrebo po prilagodljivi delovni sili, ki se 

hitreje privaja na družbene in ekonomske spremembe. Visoko šolstvo prispeva k ohranjanju 

konkurenčne prednosti, saj imajo visokošolski diplomanti sposobnosti kritičnega mišljenja, 

pisanja in komuniciranja (IHEP 1998, str. 14). 

 

Zaradi pomanjkljivosti pridobivanja podatkov in težavnosti merjenja učinkov, ki jih visoko 

šolstvo povzroča za družbo, so njihove kvantitativne ocene pogosto podcenjene 

(Psacharopoulos in Patrinos 2004a, str. 3). Najpogosteje se merijo na podlagi družbene interne 

stopnje donosa, ki podobno kot zasebna interna stopnja donosa primerja stroške in koristi 

izobraževanja, vendar na ravni države ali družbe (Psacharopoulos 2009, str. 4). Ocene 

družbenih stopenj donosa pogosto odražajo koristi posameznikovih višjih plač za družbo in v 

veliki meri ne upoštevajo neekonomskih zasebnih in zunanjih koristi v obliki eksternalij 

(McMahon 2004, str. 211). Iz tega razloga jih lahko opredelimo zgolj kot družbene ekonomske 

koristi (v ožjem smislu), imenovane tudi javne ekonomske koristi. 

 

Z družbeno interno stopnjo donosa se ugotavlja, koliko določena raven izobraževanja stane v 

primerjavi z njenimi koristmi oziroma ali so naložbe v izobraževanje za družbo optimalne 

(CEGES 2007, str. 15). So težje merljive od zasebnih, zato v literaturi obstaja kar nekaj 

nedoslednosti pri rabi tega pojma (Psacharopoulos in Patrinos 2004b, str. 3). Družbena interna 

stopnja donosa naj bi odražala celotne stroške in koristi visokošolskega izobraževanja za družbo 

ali (pogosteje) državo (Blondal in drugi 2002, str. 63). Izračun najpogosteje temelji na zasebnih 

donosih (bruto dohodki zaposlenih kot približek njihove produktivnosti) v razmerju do celotnih 

stroškov izobraževanja, zaradi česar je rezultat družbenih internih stopenj donosa nižji od 

zasebnih (Psacharopoulos in Patrinos 2004b, str. 3). V tem primeru pridemo zgolj do ožje ocene 

družbenih donosov, medtem ko bi z upoštevanjem zunanjih koristi dobili širšo oceno družbenih 

donosov (European Commission 2010a, str. 16).  

 

Tabela 3.4: Družbena interna stopnja donosa (ožja opredelitev), v % 
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Vir in leto 

podatkov/ 

Država 

OECD (1999/2000) OECD (2004) OECD (2007) OECD (2009) 

M Ž μ M Ž μ M Ž μ M Ž μ 

AT - - - - - - 6,8 6,0 6,4 9,3 7,1 8,2 

BE - - - 15,4 18,5 17,0 14,9 17,5 16,2 13,3 15,7 14,5 

CZ - - - 17,7 13,3 15,5 12,9 11,6 12,3 17,2 14,1 15,7 

DK 6,3 4,2 5,3 7,2 5,6 6,4 4,0 0,8 2,4 4,5 1,2 2,9 

EE - - - - - - - - - 10,2 8,0 9,1 

FI - - - 8,4 5,3 6,9 8,9 5,7 7,3 8,3 5,2 6,8 

FR 13,2 13,1 13,2 6,9 5,1 6 7,5 5,7 6,6 7,5 6,2 6,9 

IE - - - 13,5 12,4 13,0 10,2 12,4 11,3 17,0 13,7 15,4 

IT 7,0 / 7 - - - 10,0 7,6 8,8 10,1 8,0 9,1 

DE 6,5 6,9 6,7 9,4 5,3 7,4 12,6 8,9 10,8 9,1 6,1 7,6 

NL 10,0 6,3 8,2 - - - 6,5 5,6 6,1 7,4 6,2 6,8 

HU - - - 22,5 16,7 19,6 21,8 18,2 20 25,4 18,2 21,8 

PL - - - - - - 21,4 20,4 20,9 15,0 10,9 13,0 

PT - - - 16,5 14,5 15,5 18,1 17,6 17,9 12,4 11,1 11,8 

ES - - - 5,8 5,7 5,75 5,8 6,5 6,15 5,3 6,5 5,9 

EL - - - - - - - - - 11,6 11,7 11,7 

SK - - - - - - - - - 14,2 11,2 12,7 

SI - - - - - - 19,1 17,7 18,4 15,8 13,0 14,4 

SE 7,5 5,7 6,6 4,8 2,2 3,5 5,1 1,5 3,3 4,9 2,3 3,6 

UK 15,2 13,6 14,4 12,6 12,9 12,8 10,4 9,5 10,0 11,1 14,8 13,0 

NO - - 5,3 - - 17,0 7,3 9,0 8,2 5,7 4,2 5,0 

Opomba: povprečje je netehtano povprečje, izračunano na podlagi zajetih držav. M – moški, Ž – ženske, μ – 

povprečje.  

Vir: OECD (2002, A13.4; 2008a, Tabela A10.5; 2011a, str. 175, Tabela A9.4; 2013, A7.4a,b). 

 

V izračunu družbene interne stopnje donosa stroški zajemajo celotne neposredne stroške, 

povezane z visokim šolstvom, ki vključujejo javna sredstva za VŠZ in podporo študentom, ter 

oportunitetne stroške prebivalcev, ki zaradi izobraževanja ne prispevajo k produkciji 

(Psacharopoulos in Patrinos 2004b, str. 5; European Commission 2010a, str. 16; Santiago in 

drugi 2008a, str. 26; Bloom in drugi 2007, str. 296). V izračunu koristi bi bilo treba zajeti 

povečanje produktivnosti zaradi naložb v visoko šolstvo in družbene neekonomske koristi 

(Blondal in drugi 2002, str. 64), kar pa je težje kvantitativno merljivo39. Pogosto so pri 

ocenjevanju koristi uporabljeni bruto dohodki kot približki marginalne produktivnosti dela 

zasebnega sektorja (Psacharopoulos in Patrinos 2004b, str. 5), čeprav bi razlike v produktivnosti 

bile primernejše (Weisbrod 1962, str. 106; European Commission 2010a, str. 15). Kadar 

                                                 
39 OECD (2011a, str. 168) v publikaciji Education at a Glance 2011 navaja metodološke omejitve in 

probleme zajema podatkov pri izračunu interne stopnje donosa. 
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upoštevamo le bruto plače, dobimo precej podcenjeno družbeno interno stopnjo donosa, ki smo 

jo poimenovali družbeni donosi (v ožjem smislu).  

 

Ocena (ožjih) družbenih internih stopenj donosa visokega šolstva je v letih 1999/2000 za 7 

evropskih držav (OECD, 2002; Blondal in drugi 2002, str. 54) obsegala med 4,2 % (za ženske 

na Danskem) in 15,2 % (za moške v Veliki Britaniji) oziroma v povprečju med 5,3 % in 14,4 

% (Tabela 3.4). V primerjavi z novejšimi podatki za leta 2004, 2007 in 2009 (OECD 2008a, 

Tabela A10.5; OECD 2011a, str. 175) so družbene interne stopnje donosa nad 10 % za Belgijo, 

Češko, Irsko, Veliko Britanijo ter najvišje za Portugalsko, Slovenijo, Madžarsko in Poljsko. 

Trend zniževanja družbene stopnje donosa je bil do leta 2007 značilen za Veliko Britanijo, 

Nizozemsko, Dansko, Francijo in Švedsko za oba spola, a v večji meri za ženske, vendar 

podatki za leto 2009 v teh državah nakazujejo povečanje družbene stopnje donosa. Nasprotno 

se je v letu 2009 za oba spola družbena interna stopnja donosa najbolj znižala na Poljskem, 

Portugalskem in v Sloveniji. Najvišjo povprečno družbeno interno stopnjo donosa so v letu 

2009 imele Madžarska, Češka in Irska, najnižja pa je bila na Danskem, Švedskem in 

Norveškem. Kljub temu ostaja ocena družbenih stopenj donosa nad 5 % za večino evropskih 

držav, kar nakazuje, da naložbe v visoko šolstvo predstavljajo produktivno rabo javnih sredstev 

(Blondal in drugi 2002, str. 65).  

 

Iz Slika 3.7 je razvidna višina družbenih koristi (v ožjem smislu) terciarnega izobraževanja 

evropskih držav OECD z izračunom neto sedanje vrednosti v ekvivalentu USD, diskontirana s 

3-odstotno obrestno mero. Glede na to, da so donosi odvisni od razpršenosti strukture plač, so 

ti v nordijskih državah občutno nižji (Danska, Norveška, Švedska), njihov sistem financiranja 

visokega šolstva je naravnan tako, da zagotavlja brezplačen študij z visokimi transferji za 

študente (OECD 2011a, str. 166). Za ostale države je značilna večja dohodkovna neenakost, 

kar se kaže v višjih bruto plačah tistih z visokošolsko izobrazbo. V državah z nižjimi družbenimi 

stroški terciarnega izobraževanja (Češka, Madžarska, Poljska, Portugalska in Slovenija) se 

koristi ustvarjajo zaradi preseganja povpraševanja nad ponudbo, kar vpliva na višje plačne 

razlike glede na doseženo stopnjo izobrazbe. Spodbude so zato v teh državah zelo močne, kar 

se odraža v visokih stopnjah vpisa v visoko šolstvo. V Nemčiji in Italiji so donosi bolj odvisni 

od strukture gospodarstva in razvoja kot od števila posameznikov z visoko izobrazbo. Najvišje 

davčne koristi in prihranke pri prejemkih od socialne varnosti imajo države, kjer povprečne 

stopnje plač dosegajo visoke davčne dohodkovne razrede kot v Belgiji, Nemčiji, na 



61 

Madžarskem, Nizozemskem in v Sloveniji (OECD 2011a, str. 167), kjer neto sedanja vrednost 

presega 155.000 USD. 

 

Slika 3.7: Javne koristi in javni stroški terciarnega izobraževanja za moškega, 2007 

 
Vir: (OECD) 2011a, str. 166. 

Učinek visokega šolstva na družbo ni zgolj ekonomski. Odnosi, vrednote in vzorci vedenja 

posameznikov z visokošolsko izobrazbo prav tako sooblikujejo družbeno okolje in ustvarjajo 

družbene spremembe (Bowen 1997, str. 263). Mnogi avtorji so zato prepričani, da naložbe v 

izobraževanje ustvarjajo širše neekonomske koristi za družbo (Berhman 1997, str. 1), kot so 

daljša pričakovana življenjska doba diplomantov, večja vključenost v javno in družbeno 

življenje, boljša socialna kohezija in nižja stopnja kriminalitete (Wolfe in Haveman 2002, str. 

99; European Commission 2010a, str. 15). Razlikujemo lahko med zasebnimi neekonomskimi 

koristmi, ki jih prejema posameznik z visokošolsko izobrazbo (ali njihove družine), ter 

zunanjimi koristmi – eksternalijami, ki jih prejema širša družba, čeprav povsem jasnih ločnic 

ni mogoče določiti.  

0

4
0

.0
0

0

8
0

.0
0

0

1
2

0
.0

0
0

TurkeyHungaryJavne koristi Javni stroški

21.724

28.621

29.582

37.542

61.507

63.701

81.307

82.932

85.917

89.464

89.705

94.125

95.030

95.322

100.177

155.664

166.872

167.241

168.649

0

5
0

.0
0
0

1
0

0
.0

0
0

1
5

0
.0

0
0

2
0

0
.0

0
0

2
5

0
.0

0
0

Turčija

Danska

Španija

Švedska

Norveška

Francija

Češka

Italija

Irska

Portugalska

Avstrija

Poljska

Nizozemska

Velika Britanija

Finska

Slovenija

Madžarska

Belgija

Nemčija

Neto sedanja vrednost v 
ekvivalentu USD



62 

 

Zasebne neekonomske koristi 

 

Visoko šolstvo prinaša vrsto neekonomskih zasebnih koristi, ki se nanašajo tako na 

posameznika z visokošolsko izobrazbo kot na njegovo družino. Glavni razlog, da lahko pod 

zasebne neekonomske koristi vključimo še koristi, ki jih prejema družina posameznika z 

visokošolsko izobrazbo, McMahon (2004, str. 245) utemeljuje z dejstvom, da družina v času 

študija finančno podpira in krije stroške študija. McMahon (2004, str. 246) ocenjuje, da skupne 

zasebne neekonomske koristi dodajajo 80 % vrednosti zasebnih ekonomskih koristi k skupnim 

zasebnim koristim izobraževanja. Posamezniki z visokošolsko izobrazbo praviloma: 

 so boljšega zdravja in njihova življenjska doba je daljša, kar je v tesni povezavi z njihovo 

izbiro poklica oziroma dela, ki ni izpostavljeno precejšnjim tveganjem, izbiro lokacije 

bivanja z manj onesnaženim okoljem in nižjo stopnjo uličnega kriminala, s pridobivanjem 

informacij o bolj zdravem načinu življenja ter ravnanju po načelih zdravega življenjskega 

stila (kar vključuje več rekreacije, manjšo verjetnost zlorab alkohola in kajenja) ter z 

uspešnejšim bojem proti depresiji (IHEP 1998, str. 19; Santiago in drugi 2008a, str. 23) in 

učinkovitejšo rabo zdravstvene oskrbe (Wolfe in Haveman 2002, str. 111). Podobno so 

boljšega zdravja tudi njihovi družinski člani;   

 znajo skrbeti za kognitivni razvoj svojih otrok, zaradi česar imajo otroci visoko izobraženih 

staršev (ali starih staršev) večjo verjetnost dokončanja višjih stopenj izobrazbe (Wolfe in 

Haveman 2002, str. 110);  

 sprejemajo bolj preudarne odločitve glede izbire zakonskega partnerja, velikosti družinskih 

članov in je zanje značilna manjša verjetnost ločitve (Wolfe in Haveman 2002, str. 112). 

Pogosteje se z izobraževanjem spremeni odnos do velikosti družine, zmanjšuje se smrtnost 

otrok, dviguje se povprečna starost žensk, ki se odločajo za poroko (Vila 2000, str. 24); 

 porabijo manj časa za iskanje službe, pridobljena delovna mesta so uglednejša in 

prestižnejša, kar vodi do večjega zadovoljstva pri delu (Vila 2000, str. 25);  

 imajo več hobijev in so mentalno aktivnejši v prostem času, kar jim omogoča obnavljanje 

človeškega kapitala (IHEP 1998, str. 19), ter se hitreje vključujejo v oblike vseživljenjskega 

učenja (McMahon 2004, str. 250); 

 so preudarni in učinkoviti potrošniki, ki v manjši meri povečujejo nepotrebne stroške kot 

posamezniki brez visokošolske izobrazbe, ter so bolje obveščeni glede oblik varčevanja 
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(Wolfe in Haveman 2002, str. 112; Vila 2000, str. 25). Potrošijo več dobrin, ki so povezane 

z učenjem (računalniki, knjige, papir ipd.), s kulturo in z znanostjo; 

 zelo pozitiven in pomemben vpliv na zaslužek zakonca z nižjo stopnjo izobrazbe ima  

zakonec z višjo stopnjo izobrazbe, ki mu z nasveti, informacijami in odnosom pomaga pri 

spopadanju z izzivi (Wolfe in Haveman 2002, str. 110). 

 

3.2.2 Makroekonomska raven 

 

Na makroekonomski ravni se učinek visokošolskega izobraževanja kaže skozi družbeni in 

gospodarski razvoj, kar ima skupaj z obsežnimi zunanjimi učinki v obliki eksternalij vpliv na 

celotno družbo. 

 

Zunanje koristi oziroma eksternalije 

 

Argument o ekonomskih družbenih koristih visokega šolstva je desetletja utemeljeval vlogo, 

pomen in razvoj visokega šolstva, čeprav je obstajal splošno sprejet konsenz o zunanjih (ne 

zasebnih) koristih, ki se odražajo v skrbnejših odnosih drug do drugega ter ustvarjanju boljše 

družbe, v kateri živimo (Berhman in drugi 1997, str. 1; Moretti 2004, str. 175). Gre za družbene 

koristi v širšem smislu, ki imajo lastnosti javne dobrine, poimenovane eksternalije, ki nastajajo 

zaradi izobraževanja posameznika, a jih pridobijo drugi vrstniki trenutne ali prihodnje 

generacije (McMahon 2003, str. 211; Santiago in drugi 2008a, str. 24).  Eksternalije ustvarjajo 

pojav prelivanja (angl. spill-over) (pozitivnih ali negativnih) učinkov visokega šolstva na druge, 

ki nimajo te izobrazbe (Psacharopoulos in Patrinos 2004a, str. 21). Zunanjih koristi 

(ekonomskih ali neekonomskih) se pri odločitvah o zasebnih naložbah v izobraževanje na ravni 

posameznika ne upošteva, kar lahko vodi do podcenjenih ocen širših družbenih donosov 

(McMahon 2004, str. 211, Sianesi in Van Reenen 2002, str. 1).  

 

Z vidika politik je ključno vprašanje, do katere mere eksternalije visokega šolstva presegajo 

zasebne koristi in prispevajo k razvojnim ciljem, kar je pomembno z vidika vladne regulative, 

zastavljanja in oblikovanja visokošolskih politik ter učinkovitega dodeljevanja javnih sredstev 

(Berhman in drugi 1997, str. 18; McMahon 2004, str. 211).  

 

Zunanje koristi lahko povečujejo javni interes v treh oblikah (Vila 2000, str. 26):  



64 

 izobraževanje spodbuja gospodarski razvoj z ustvarjanjem novih tehnologij, idej in 

produktov,  

 izobraževanje lahko do določene mere znižuje neenakost v razporeditvi bogastva in  

 izobraževanje skrbi za stabilnost družbenih struktur. 

 

Zunanje koristi visokega šolstva, ki so po naravi neekonomske, se posredno odražajo tudi v 

ekonomskih koristih (Sianesi in Van Reenen 2002, str. 6). Zajemajo (Santiago in drugi 2008a, 

str. 24–25; Vila 2000, str. 26–27; Wolfe in Haveman 2002, str. 113):  

 zdravstvene učinke, kar se kaže v nižji smrtnosti dojenčkov, izboljšanju javnega zdravja, 

daljšanju življenjske dobe in manjši verjetnosti razširitve infekcijskih bolezni;  

 rodnostne učinke, ki vključujejo manj rojstev zaradi podaljševanja študija žensk; 

 oblikovanje in ohranjanje vrednostnega sistema družbe, pogojenega s kulturo in tradicijo 

naroda;  

 povečanje prostovoljstva in dobrodelnosti, kar vpliva na zniževanje neenakosti (Vila 2000, 

str. 27); 

 večja politična stabilnost, ki je posledica krepitve demokracije in človekovih pravic z 

izboljšanjem družbenih institucij ter višje volilne udeležbe (McMahon 2004, str. 238);  

 nižanje stopnje klasične kriminalitete, saj imajo bolj izobraženi posamezniki višje plače, 

kar vodi do manjše verjetnosti kriminalnega vedenja. S tem celotna družba pridobi zaradi 

nižjih stroškov varnosti, zaščite in kazenskega pregona ter blaginje kot občutek varnosti 

zaradi manjšega števila umorov in kriminala, povezanega z nepremičninami (Vila 2000, str. 

27); 

 prispevanje k razvoju in prenosu novih tehnologij. Prispevek visokega šolstva k ustvarjanju 

novih idej, izdelkov in tehnologij, ki spodbujajo gospodarski razvoj, je velik, saj se temeljno 

in aplikativno znanje v največji meri ustvarja v VŠZh (Vila 2000, str. 26). VŠZ prav tako v 

največji meri usposabljajo delovno silo, ki bo delala v razvojnih in raziskovalnih oddelkih. 

Ljudje z visokošolsko izobrazbo imajo več možnosti, da postanejo inovatorji, raziskovalci 

in razvijalci novih tehnologij (Vila 2000, str. 26); 

 skrbnejše ravnanje z okoljem, kar vključuje nižje ravni onesnaževanja vod in zraka 

(McMahon 2004, str. 240); 

 povečevanje socialne pravičnosti in enakih možnosti, saj posamezniki z več leti 

izobraževanja lažje sledijo družbenemu in ekonomskemu razvojnemu procesu (Vila 2000, 

str. 27). 
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Iz ugotovitev avtorjev Wolfe in Haveman (2002, str. 119) lahko sklepamo, da družbene 

neekonomske koristi dosegajo stopnjo donosa med 14 in 18 %. Zelo malo drugih javnih ali 

zasebnih naložb dosega donos teh velikosti, zato je z vidika alokacije javnih sredstev 

izobraževanje smiselno podpirati (Wolfe in Haveman 2002, str. 119). Podobno McMahon 

(2004, str. 253) ugotavlja, da je neekonomski prispevek izobraževanja bistven, čeprav je 

posreden in prisoten šele čez daljše časovno obdobje. Samo eksternalije naj bi za države OECD 

obsegale donos v višini 14 %, skupne družbene koristi visokega šolstva pa naj bi znašale 17,8 

% (McMahon 2004, str. 244). Riddell (2004, str. 20) ocenjuje nekoliko nižje družbene 

neekonomske donose, in sicer od 7 % do 10 %, kar pa je še vedno dovolj dober razlog, ki 

upravičuje javna sredstva za izobraževanje.  

 

Prispevek izobraževanja h gospodarski rasti 

 

Iz mikroekonomskih študij je razvidno, da obstaja jasna in prepričljiva razlaga o zasebnih 

koristih izobraževanja za posameznika, kar nas vodi do pričakovanja podobnega vpliva na 

makroekonomski ravni. Po analogiji z zasebnimi stopnjami donosa naj bi izobraževanje 

prispevalo h gospodarski rasti z vsakim dodatnim letom šolanja z v povprečju od 6  do 10 % 

višjimi dohodki od dela (Stevens in Weale 2004, str. 168). Teoretični modeli človeškega 

kapitala in rasti so tako nastali ob predpostavki, da znanja in spretnosti ljudi neposredno 

dvigujejo produktivnost ter s tem povečujejo sposobnost gospodarstev za razvoj in širjenje 

novih tehnologij (De la Fuente in Ciccone 2002, str. 22).  

 

Pri proučevanju prispevka izobraževanja h gospodarski rasti se empirična literatura deli glede 

na izbran model rasti. Omenili bomo dva modela rasti, ki obravnavata človeški kapital z dveh 

različnih perspektiv. Prvi je razširjen neoklasični model, ki meri prispevke različnih 

proizvodnih vhodnih elementov h gospodarski rasti na osnovi produkcijske funkcije40. Dodaten 

prispevek v sicer standardni produkcijski funkciji sta zaloga človeškega kapitala, ki povezuje 

skupno proizvodnjo z zalogo človeških proizvodnih vhodnih dejavnikov (zaposlenost in fizični 

kapital), in indeks tehnične učinkovitosti oziroma skupna faktorska produktivnost (De la Fuente 

                                                 
40 Prvotno so gospodarsko rast povezovali z oprijemljivimi dejavniki (naravnimi viri, delom, fizičnim 

kapitalom) (OECD Insights 2007, str. 23–28; Tomer 2003, str. 453), z dodatnim dejavnikom rasti – 

človeškim kapitalom pa se zajame vpliv izobraževanja, zaradi katerega se poveča output (Sianesi in 

Van Reenen 2002, str. 5, 7). 
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in Ciccone 2002, str. 23). Izobraževanje tako povečuje človeški kapital delovne sile, zato se 

zvišuje produktivnost dela, ki povzroča rast, dokler se produktivnost ne ustali na višji ravni 

ravnotežja proizvodnje (Woessmann in Schutz 2006, str. 6). Najbolj vplivno delo z uporabo 

tega modela najdemo v Mankiw in drugi (1992). 

 

Kljub temu neoklasični model rasti ni v zadostni meri pojasnil vzrokov rasti. Veliko raziskav 

se je zato namenilo razložiti rezidual (skupno faktorsko produktivnost), ki je ostal v 

neoklasičnem modelu rasti nepojasnjen oziroma dan kot eksogen. Po letu 1980 sta Romer 

(1990) in Lucas (1988) s svojimi prispevki razširila obstoječo neoklasično (Solowovo) 

produkcijsko funkcijo z dvema pomembnima dopolnitvama: a) da je skupna faktorska 

produktivnost odvisna od povprečne ravni človeškega kapitala in b) da je človeški kapital 

endogen, kar pomeni, da ni pogojen z zunanjim tehnološkim napredkom ter se proizvaja z 

razpoložljivimi redkimi viri (Stevens in Weale 2004, str. 174; Pascarapoulou in Patrinos 2004a, 

str. 13; Sianesi in Van Reenen 2002, str. 8). Razvoj modela endogene rasti tako vključuje zalogo 

človeškega kapitala (dosežena izobrazba) kot dejavnik tehnološkega razvoja (Sianesi in Van 

Reenen 2002, str. 8, De la Fuente in Ciccone 2002, str. 23). Gospodarstva, bogatejša s 

človeškim kapitalom, so bolj inovativna, zato se s posledičnim povečevanjem zaloge 

človeškega kapitala povečuje njihova produktivnost (Strašek 2010, str. 30, Sianesi in Van 

Reenen 2002, str. 5). Človeški kapital z ustvarjanjem novega znanja spodbuja inovativnost in 

tehnološki proces, kar vpliva na stalno rast41. Tak pristop je razviden v delih Lucas (1988), 

Romer (1990) ali Aghion in Howitt (1998) (Woessmann in Schutz 2006, str. 6). Po novi teoriji 

rasti se novo znanje ustvarja zaradi gospodarskih spodbud, kar omogoča prostor za javno 

politiko (Riddell 2004, str. 8). Po drugi strani pa teorija omogoča tudi upoštevanje širitve, 

prelivanja in prenosa novega znanja, ki je potrebno za razumevanje in obdelavo novih 

informacij ter za uspešno uporabo nove tehnologije, ki prav tako vodi k povišanju gospodarske 

rasti (Becker in Lewis 1992, str. 2; Woessmann in Schutz 2006, str. 6). Primere tega pristopa 

najdemo v delih Nelson in Phelps (1966) ter Benhabib in Spiegel (1994).  

 

Hanushek in Woessmann (2008, str. 1) sta povzela tri povezave med izobraževanjem in 

gospodarsko rastjo: 

                                                 
41 Lucasov model omogoča, da se človeški kapital povečuje ne glede na to, da se dosežena izobrazba 

čez čas ustali ali upade, saj nastala baza znanja omogoča stalno rast (Stevens in Weale 2004, str. 175). 

Podobno je predpostavil Romer (1990). 
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 izobraževanje povečuje zalogo človeškega kapitala, kar se kaže v večji produktivnosti in s 

tem višji ravni proizvodnje (podlaga temu sklepu je neoklasična teorija rasti);  

 izobraževanje povečuje inovativnost v gospodarstvu, ustvarjanje novega znanja in 

tehnologij (po teoriji endogene gospodarske rasti) in 

 izobraževanje omogoča hitrejši prenos in širjenje znanja, obdelavo novih informacij in 

uvajanje tujih tehnologij za lastne potrebe.  

 

Kljub jasni teoretični osnovi in različnosti empiričnih rezultatov glede povezav med 

izobraževanjem, produktivnostjo ter gospodarsko rastjo je opazna tendenca k prevladi 

statistično značilnih povezav vpliva izobraževanja na gospodarsko rast, kar nasprotuje signalni 

teoriji (Woessmann in Schutz 2006, str. 6; npr. v delih De la Fuente in Ciccone, 2002; Temple, 

2001; Kreugel in Lindav, 2001; Sianesi in Van Reenen 2003, str. 195). Razloge za neenotnost 

empiričnih rezultatov lahko najdemo v pretežno kvantitativni naravnanosti merjenja, 

problematičnosti zajetja ustreznih podatkov ali nezmožnosti razločitve interakcij42, skozi katere 

človeški kapital prispeva h gospodarski rasti (Santiago in drugi 2008a, str. 27, 28; De la Fuente 

in Domenech, 2006). Empirični rezultati se razlikujejo glede na izbrani pristop43 proučevanja 

izobraževanja, ki vpliva na: a) dolgoročno raven proizvodnje (v razširjenem neoklasičnem 

pristopu) ali na b) dolgoročno stopnjo rasti (v novih teorijah rasti) gospodarstva (Van der Ploeg 

in Veugelers 2008, str. 104). Različna pristopa vodita do različnih implikacij. Na primer, če se 

poveča povprečna izobrazba prebivalstva za eno leto, se raven proizvodnje na prebivalca 

                                                 
42 Npr. zaradi nasprotne vzročnosti (angl. reverse cousality), saj bogatejše države lahko zaradi večjih 

razpoložljivih sredstev povečujejo investicijski vložek v izobraževanje (Sianesi in Van Reenen 2003, 

str. 195). 
43 Glede na teoretično izhodišče ločimo različne okvire proučevanja prispevka izobraževanja h 

gospodarski rasti na makroravni: računovodstvo rasti (temelji na neoklasičnem modelu rasti) in 

makroregresijske analize (temeljijo na endogenem modelu rasti). Računovodstvo rasti se ukvarja z 

določitvijo prispevkov deleža produkcijskih dejavnikov v razmerju do reziduala (skupna faktorska 

produktivnost) k stopnji rasti produkcije ali razlik med državami v produkciji na zaposlenega, ne 

dajejo pa zadostne razlage o razlogih nastanka tega prispevka (Sianesi in Van Reenen 2003, str. 175). 

Makroregresijske analize so v tej smeri bolj naravnane k iskanju vzrokov gospodarske rasti in 

povezav med njimi, vendar med seboj pogosto niso primerljive. Razlikujejo se glede na izbiro mere 

človeškega kapitala, pri čemer ločimo med tokom človeškega kapitala oziroma akumulacijo 

človeškega kapitala, za katero se uporabljajo stopnje vpisa, in zalogo (angl. stock) človeškega 

kapitala, za katero je najpogostejši kazalnik povprečno število let šolanja (Sianesi in Van Reenen 

2003, str. 175). Enotnost prav tako ni dosežena zaradi izborov različnih vzorcev in različnih odvisnih 

spremenljivk. 
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poveča med 3 in 6 % glede na prvi pristop oziroma omogoči za več kot 1 odstotno točko hitrejšo 

rast glede na drugi pristop44 (Van der Ploeg in Veugelers 2008, str. 104).  

 

Sistematično so podrobnosti zbrane v delih Sianesi in Van Reenen (2003), Stevens in Weale 

(2004), Temple (2001) in Conrad (2007). Rezultati raziskav, kot je npr. Barro (1991), izhajajoč 

iz endogenega modela rasti, se nagibajo k stališču, da so izdatki za izobraževanje ključna 

sestavina nacionalnih naložb, ki omogočajo višjo gospodarsko rast (De la Fuente in Ciccone 

2002, str. 29). Raziskave, kot je npr. Benhabib in Spiegel (1994), z uporabo naprednih 

ekonometričnih izračunov niso uspele ugotoviti pozitivne povezave med izobraževanjem in 

gospodarsko rastjo. Krueger in Lindhal (2001) ter Bassanini in Scarpetta (2001) so z 

natančnejšimi in obsežnejšimi bazami podatkov vprašanje ponovno preučili in pokazali, da med 

naložbami v izobraževanje in rastjo produktivnosti obstaja statistično značilna povezava. 

Raziskave, kot so npr. Hanushek in Kimko (2000) ter Barro (2001), so vključile še kvalitativne 

mere izobraževanja, ki temeljijo na učnih uspehih in testih znanja, ki nakazujejo še tesnejšo 

povezavo z gospodarsko rastjo (Woessmann in Schutz 2006, str. 7).   

 

Za gospodarsko rast so pomembna tudi kakovost, vrsta in učinkovitost izobraževanja (Van der 

Ploeg in Veugelers 2008, str. 105). Vedder (2004) in Trabelsi (2010) sta v nasprotju z zgoraj 

predstavljenimi rezultati ugotovila negativno povezavo med javnimi izdatki za izobraževanje 

in gospodarsko rastjo. Trabelsi (2010, str. 24) je pojasnil negativen vpliv javnih sredstev za 

izobraževanje na gospodarsko rast s pomanjkljivo kakovostjo izobraževanja, medtem ko 

zasebna sredstva za izobraževanje pozitivno vplivajo na gospodarsko rast. Vedder (2004, str. 

685) pa je negativen vpliv pojasnil podobno kot Friedman (v Vedder 2004,  

str. 685), da visoko šolstvo ustvarja negativne eksternalije, ter s pomočjo poizvedovalne teorije, 

da visokošolska izobrazba zgolj znižuje stroške obveščanja delodajalcev pri iskanju zaposlenih.  

 

Za države na različnih stopnjah razvoja je pomembno, da zagotovijo primerne naložbe v 

izobraževanje na različnih stopnjah (Van der Ploeg in Veugelers 2008, str. 105). Teorija 

                                                 
44 Regresijske analize nakazujejo, da povečanje stopenj vpisa za 1 odstotno točko prinaša rast BDP-ja 

na prebivalca med 1 in 3 %. Še vedno ni razjasnjeno, ali zaloga izobraževanja vpliva na raven ali na 

rast gospodarstva (Sianesi in Van Reenen 2003, str. 195). De la Fuente in Ciccone (2002, str. 29) 

ocenjujeta, da ob predpostavki ceteris paribus dodatno leto povprečne ravni izobrazbe zvišuje raven 

skupne produktivnosti za približno 6,2 % ter za dodatnih 3,1 % na dolgi rok, ki zajema vpliv na 

tehnološki razvoj, in sicer z razvojem in uvajanjem novih tehnologij ter izboljšavami obstoječih 

proizvodnih procesov. 
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konvergence (teorija dohitevanja) temelji na ideji, da manj razvite države rastejo hitreje in 

dohitevajo razvite države (Stevens in Weale 2004, str. 176), razlike med njimi pa nastanejo 

zaradi razlik v doseženi izobrazbi. Stopnja dohitevanja je tako odvisna od števila let šolanja ter 

sposobnosti sprejemanja in uporabe nove tehnologije (prav tam). Visoko šolstvo je ključno za 

razvoj v razvitih državah, medtem ko so nižje stopnje izobrazbe (osnovnošolska in 

srednješolska) pomembnejše za manj razvite in razvijajoče se države (Barro in Sala i Martin, 

2004; Aghion in drugi, 2006; Sianesi in Van Reenen 2003, str. 189).  

 

Aghion in drugi (2006) so v svoji raziskavi želeli ugotoviti razliko v gospodarski rasti med 

evropskimi državami in ZDA, pri čemer so predpostavljali, da je vzrok prenizko financiranje 

evropskega visokega šolstva v primerjavi z ameriškim. Raziskava temelji na modelu 

produkcijske rasti Acemoglu in drugi (2003), ki deli države v dve skupini: države z 

zmogljivostjo tehnoloških inovacij in države brez te zmogljivosti, zaradi česar njihov 

tehnološki napredek temelji na posnemanju držav iz prve skupine. Rezultati kažejo, da vlaganja 

v visoko šolstvo bistveno bolj prispevajo h gospodarski rasti držav z zmogljivostjo razvijanja 

tehnologij, medtem ko vlaganja v nižje stopnje izobraževanja prispevajo k rasti držav iz druge 

skupine. V državah OECD je terciarna izobrazba (začetna raven in rast) v pozitivni in statistično 

značilni povezavi s povečevanjem dohodka na prebivalca (Gemmell, 1996; v Sianesi in Van 

Reenen 2003, str. 189).  

 

Hkrati se akumuliranje človeškega kapitala, ki povzroča zunanje učinke, še posebej poudarja v 

novih modelih rasti. Z učinkom na produktivnost in tehnološko napredovanje gospodarstva se 

eksternalije kažejo tudi skozi (European Commission 2010a, str. 21; Sianesi in Van Reenen 

2002, str. 5): 

 prisotnost visokošolsko izobraženih posameznikov, ki povečujejo produktivnost tistih brez 

dosežene visokošolske izobrazbe;  

 naložbe v človeški kapital ustvarjajo možnost prelivanja tehnološkega napredka in 

akumulacije znanja;  

 okolje z visokimi povprečnimi ravnmi človeškega kapitala povečuje sposobnost učenja 

drug od drugega;  

 povečana mobilnost osebja omogoča prenos in širjenje znanja, kar spodbuja izmenjavo 

mnenj, znanj in spretnosti.  
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Lucas (1988) je poudaril, da višja povprečna zaloga človeškega kapitala na nacionalni ravni 

povečuje produktivnost na ravni podjetij, tudi če se zaloga človeškega kapitala podjetij ne 

spreminja (v De la Fuente in Ciccone 2002, str. 23). Ugotovitve raziskav Bloom in drugi (v 

Bloom in drugi 2007, str. 301) potrjujejo predpostavko, da delavci zaslužijo (statistično 

značilno) več, če se nahajajo v državah z višjim deležem diplomantov. Učinek prelivanja je 

torej značilen, kadar visoko izobraženi posamezniki zaradi lastne produktivnosti prejemajo 

višje plače ter povečujejo produktivnost in plače tistih, s katerimi delajo. Moretti (2004, str. 

175, 177) podobno ugotavlja pozitivno povezavo med plačami in odstotkom diplomantov, saj 

naj bi enoodstotno povečanje ponudbe diplomantov vplivalo na 1,9 % višje plače posameznikov 

brez dokončane srednje šole, na 1,6 % višje plače tistih z dokončano srednjo šolo ter na 0,4 % 

višje plače visokošolskih diplomantov. Osebna in službena mobilnost sta prav tako povezani z 

doseženo stopnjo izobrazbe, kjer visoko izobraženi lažje poiščejo zaposlitev v drugem 

geografskem okolju (IHEP 1998, str. 16).  

 

V razvitih gospodarstvih lahko s previdnostjo trdimo, da ima učinek prelivanja znanja od 

visokošolskega izobraževanja učinek družbenih donosov v višini 1–2 %, z upoštevanjem 

družbenih koristi, povezanih s tehnološkim napredovanjem, z inovativnostjo in večjo 

produktivnostjo, pa je skupni družbeni izkupiček v višini 2–4 % (Riddell 2004, str. 11). Riddell 

(2004) ugotavlja 7–10 % donos. 

 

3.2.3 Implikacije za financiranje visokega šolstva 

 

Navedeni ekonomski in družbeni učinki izobraževanja v veliki meri vplivajo na oblikovanje 

odločitev vladnih politik o financiranju visokošolske dejavnosti. Bistveni razlog javnega 

financiranja je bilo prepričanje o višjih družbenih donosih v nasprotju z zasebnimi, čeprav to 

prepričanje vse do nedavnega ni imelo empiričnih utemeljitev (Riddell 2004, str. 20). Donosi 

na makroravni kvečjemu dosegajo donose na mikroravni, v splošnem pa med produktivnostjo 

in izobraževanjem obstajajo statistično značilne povezave (Jacobs in van der Ploeg 2006,  

str. 71). Iz študija literature lahko sklepamo, da na mikroravni obstajajo dovolj prepričljivi in 

zadostni rezultati o povezanosti vlaganja v izobraževanje in njegove donosnosti, medtem ko so 

na makroravni rezultati manj enotni, vendar kljub temu pozitivni.  

 

Klasični neoliberalni pogled o višjih povprečnih zasebnih donosih visokošolskega 

izobraževanja od družbenih je predvsem prisoten v javnem diskurzu o financiranju visokega 
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šolstva, kar upravičuje možnost prenosa vsaj deleža stroškov visokošolskega izobraževanja na 

študente in njihove družine v visokošolskih sistemih brez šolnin ali z zelo nizkimi zasebnimi 

prispevki (Johnstone 2004, str. 407; Greenaway in Haynes 2004, str. 325; Bloom in drugi 2007, 

str. 293; Vossensteyn in Meteju 2008, str. 67). Razloga sta dva. Prvi se nanaša na v povprečju 

višje zaslužke in boljši družbeni status posameznika z visokošolsko izobrazbo, drugi pa je 

pogojen s pravičnostjo, saj je večina študentov iz finančno bolje preskrbljenih družin (Chapman 

in Greenaway 2006, str. 1063). 

 

Javno financiranje 

 

Ena od vlog države je, da pomaga zagotoviti optimalno količino proizvodnje blaga in storitev 

ter zato v določenih okoliščinah priskrbi javne subvencije enake mejni vrednosti zunanjih 

učinkov dejavnosti (Chapman in Greenaway, 2006, str. 1062). Ker je zunanje učinke težko 

meriti, se vladna regulativa in javno financiranje visokošolskih sistemov utemeljujeta in 

upravičujeta na podlagi argumentov učinkovitosti (zaradi prisotnosti tržnih nepravilnosti 

izobraževanja) in pravičnosti, ki se v največji meri osredotoča na zagotavljanje enakih možnosti 

izobraževanja (Santiago in drugi 2008a, str. 156–157; Eicher 1998, str. 36–37, Paulsen 2001, 

str. 96). Težnja visokošolskih politik ni samo učinkovitost visokošolskih sistemov, temveč tudi 

neizključevanje z zagotovitvijo enakosti (Eicher 1998, str. 37). 

 

Zasebno financiranje se upravičuje s strani višjih zasebnih koristi od javnih, javno pa iz 

razlogov pravičnosti in enakosti, saj se razmerja moči in znanja povezujejo z družbeno-

ekonomskim statusom (Nkrumah-Young in Powell 2011, str. 4).  

 

 

 

 

Tržne nepravilnosti in argumenti učinkovitosti  

 

Sodobna ekonomska teorija ekonomike blaginje uči, da je trg najpomembnejši mehanizem 

družbene izbire, saj se z racionalnim vedenjem posameznikov, ki težijo k povečevanju 

(maksimiziranju) lastnega interesa, proizvodi in storitve prerazdeljujejo po načelu Pareto 
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učinkovitosti45 (Teixeira 2006, str. 10). Teixeira (2006, str. 2) zavzema stališče, da 

izobraževanje lahko deluje po načelih trga46. Osnova teorije ekonomike blaginje prevzema 

predpostavko o popolnosti trga in popolni konkurenci. Te okoliščine, pod katerimi trgi dosegajo 

učinkovite rezultate, naj bi nastale brez vmešavanja vlade, vendar prosto delovanje trga zaradi 

lastnosti trga izobraževanja pogosto ne pripelje do učinkovite47 alokacije sredstev (Prašnikar in 

Domadenik 2007, str. 339). V tem primeru prihaja do tržnih nepravilnosti v obliki obstoja 

zunanjih učinkov (eksternalij), ki jih visoko šolstvo ustvarja za širšo družbo, asimetričnosti 

(nepopolnosti) informacij in nepopolnosti trga človeškega kapitala (Santiago in drugi 2008a, 

str. 158). Pojav tržnih neuspehov v izobraževanju upravičuje javno posredovanje, da te 

neuspehe čim bolje omili oziroma odpravi. Javno posredovanje je lahko v oblikah, kjer država 

prevzame vlogo ponudnika storitev, zagotovi javne subvencije in uredi pravne okvirje 

(Teixteira 2006, str. 11). 

 

Izpostavimo lahko naslednje tržne nepravilnosti na trgu izobraževanja, ki jih lahko omilimo z 

javnim posredovanjem (Eicher 1998, str. 36; Teixeira 2006, str. 11, Santiago in drugi 2008a, 

str. 158): 

a) pojav eksternalij, ki je že razložen v prejšnjih poglavjih. Povzamemo lahko, da se pozitivne 

eksternalije kažejo, kadar izobraževanje povzroča splošne koristi ne samo tistemu, ki ima 

izobrazbo, temveč celotni družbi. Zaradi zunanjih učinkov (eksternalij) je družbeno 

povpraševanje po izobraževanju višje od zasebnega, pri čemer lahko javno posredovanje 

uravna stopnjo povpraševanja z vpeljavo subvencij, ki znižajo stroške posameznikov. 

                                                 
45 Pareto učinkovitost je določen položaj, kjer položaja ene osebe ne moremo izboljšati, ne da bi pri tem 

poslabšali položaj druge osebe (Cooter in Ulen 2005, str. 16). Pareto učinkovitost je izpeljana iz 

Pareto merila, po katerem lahko skupina posameznikov poveča svojo blaginjo s tem, ko se premakne 

iz točke a v točko b, če se blagostanje poveča vsaj enemu posamezniku iz skupine in nobenemu 

zmanjša (Acocella 2005, str. 10). Iz njega se izpelje Paretov optimum, ki pravi, da je družbeno stanje 

v točki a optimalno, če s premikom v kakršnokoli drugo stanje ni mogoče povečati blaginje 

posameznika, ne da bi pri tem poslabšali stanje drugega (Acocella 2005, str. 11).   
46 Ekonomisti opredeljujejo trg kot mehanizem, s katerim se organizira izmenjava dobrin in storitev na 

podlagi cen in ne na podlagi tradicije in avtoritete (Teixeira 2006, str. 2). Kriteriji, ki določajo, do 

kakšne mere lahko uvrstimo izobraževanje kot tržni mehanizem, so (Brown 2011, str. 9): 

 vstopni kriterij (angl. market entry) – število konkurenčnih ponudnikov, 

 odločitev potrošnika – v kolikšni meri lahko potrošnik izbira med različnimi ponudniki, 

 določitev cen – do kakšne mere lahko ponudniki določajo ceno in kolikšen delež naj poravnajo 

potrošniki, 

 informacije – za ponudnike in potrošnike. 

 bolj kot se kriterijem trga zadosti, manj prostora je za posredovanje države ali akademikov (prav 

tam). 
47 Učinkovitost bomo obravnavali po opredelitvi alokativne učinkovitosti, ki prevzema Paretovo načelo.  
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Lahko se zgodi, da odločitve posameznikov o naložbi v visoko šolstvo ne vplivajo nujno 

pozitivno na blagostanje drugih. Odločitve posameznikov za družbo ponazarjajo tveganje, 

saj se lahko zgodi, da bo visoko šolstvo zaradi različnih učinkov, deležno premajhnih 

vlaganj. V tem primeru se s subvencijami omogoči podpora izobraževanju do družbeno 

optimalnega obsega. Pomanjkanje empiričnih podatkov o rezultatih eksternalij onemogoča 

določitev najboljšega razmerja subvencioniranja (Santiago in drugi 2008a, str. 158). Druga 

možnost vladne politike pri doseganju optimalne družbene potrošnje je proračunsko 

financiranje visokega šolstva; 

b) nepopolnost (asimetričnost) informacij. Študenti so zaradi nepopolnosti informacij 

podvrženi tveganju, da v prihodnosti ne dobijo zaposlitve, enakovredne stopnji izobrazbe, 

ki bi jim prinašala prihodnje koristi, ter tveganju, da jim visoko šolstvo ne bo zagotovilo 

kakovostnega študija, višjih zaslužkov in boljših zaposlitvenih možnosti (Santiago in drugi 

2008a, str. 159). Koristi v smislu višjih zaslužkov, ki jih bodo študenti deležni po 

zaključenem študiju, so prihodnje koristi in so zato izpostavljene precejšnji stopnji 

negotovosti. Odvisne so tudi od obnašanja drugih študentov, ki izberejo enako študijsko 

področje. Negotovost prihodnjih zaslužkov lahko pri posojilodajalcih (bankah, države itd.) 

vpliva na uvedbo premije za tveganje, kar posojilojemalcu (posameznemu študentu) 

povzroča povišanje stroškov posojila. Država lahko omili nepopolnost informacij s 

posredovanjem informacij o možnostih, stroških, koristih in pogojih visokošolskega 

izobraževanja ter tako zmanjša negotovost naložb (Santiago in drugi 2008a, str. 159; Sanyal 

in Martin 2009, str. 100); 

c) nepopolnost trga človeškega kapitala. Visokošolska izobrazba ustvarja prihodnje finančne 

koristi, kljub temu pa morajo posamezniki pokriti stroške na začetku in med 

izobraževanjem, kar lahko vpliva na njihovo odločitev o nadaljevanju študija. Ta vidik je 

še posebej pomemben za finančno neprivilegirane študente. Likvidnostno oviro bi lahko 

preprečili z najemi kreditov komercialnih bank, vendar je stopnja tveganja za banke 

(pre)velika, zaradi česar se krediti ne bi izplačali ali bi imeli zelo visoke obrestne mere. Ta 

tržna napaka pogosto povzroča prenizke naložbe v visoko šolstvo, zato javni transferji 

rešujejo problem neenakega družbeno-ekonomskega statusa študentov, kar omogoča večjo 

enakost dostopa do študija (Santiago in drugi 2008a, str. 158; Sanyal in Martin 2009,  

str. 100); 

d) Študijski programi, ki so koristni za dolgoročni družbeni razvoj in ne le kratkoročni 

ekonomski, naj imajo podporo z javnim financiranjem. Mednje se uvrščajo umetnost, 

književnost, študij etike in morale ipd. 
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Javno financiranje visokega šolstva prav tako upravičuje fiskalni argument, ki pravi, da  

diplomanti zaslužijo več od nediplomantov, zaradi česar plačujejo višje davke, s katerimi državi 

poplačajo stroške izobraževanja (Docampo 2007, str. 1–2; Eicher 1998, str. 36). 

 

Med oblike tržnih napak sodi tudi pojav javnih dobrin, vendar se visoko šolstvo, kot smo 

opredelili v prejšnjih poglavjih, tudi glede na njihov ekonomskih pomen (netekmovalne in 

neizključujoče dobrine) ne uvršča mednje, kljub temu da se v uradnih dokumentih poimenuje 

kot taka dobrina (Bevc in drugi 2008, str. 34).  

 

Argument pravičnosti 

 

Učinkovita alokacija sredstev ni nujno pravična v smislu doseganja optimalne socialne 

vrednosti oziroma razdelitve sredstev (Santiago in drugi 2008a, str. 159). V okviru visokega 

šolstva lahko posredovanje vlade omogoči enakost možnosti, socialno mobilnost48 in 

enakomernejšo razdelitev ekonomskih koristi (Santiago in drugi 2008a, str. 159; Riddell 2004, 

str. 4). Eicher (1998, str. 37–38) poudarja, da enakost znotraj okvirjev financiranja visokega 

šolstva pomeni, da finančne ovire naj ne bi bile merilo pri odločitvi za študij. K temu se dodaja, 

naj se enakost doseže ne glede na kraj bivanja, raso, vero, etnično pripadnost, spol ali 

invalidnost (Santiago in drugi 2008a, str. 159).  

 

Zasebno financiranje 

 

Zaradi poudarkov o višjih zasebnih koristih nad družbenimi se je uveljavil politični diskurz o 

višjih prispevkih zasebnega financiranja, predvsem s finančno obremenitvijo udeleženca 

izobraževanja (Bloom in drugi 2007, str. 293), ki predstavlja korak k večji pravičnosti 

(Johnstone 2004, str. 407). Trend k premiku (vsaj delnih) stroškov visokega šolstva z 

davkoplačevalcev na študente in njihove družine (angl. cost sharing) je povezan z rastjo in 

širitvijo visokošolskih sistemov, s potrebami po zniževanju odvisnosti od javnih virov in z vse 

večjimi pritiski drugih porabnikov na javne proračune (Johnstone in Marcucci, 2007). Delitev 

stroškov med deležnike visokega šolstva (država – davkoplačevalci, starši, študenti in 

donatorji) je z neoliberalnega vidika korak k večji učinkovitosti, odzivnosti in pravičnosti trga 

                                                 
48  Socialna mobilnost se nanaša na obseg, do katerega se v neki družbi spremeni posameznikov družbeni 

status, bodisi v vseh življenjskih obdobjih (znotraj generacij) bodisi prek generacije 

(medgeneracijsko) (Santiago in drugi 2008b, str. 15). 
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izobraževanja (Johnstone 2004, str. 407). Delitev stroškov je že več časa prisotna v tržno 

naravnanih visokošolskih sistemih (npr. ZDA, Velika Britanija in Avstralija), medtem ko 

kontinentalni del Evrope in Skandinavija ohranjajo visok delež javnega financiranja.   

 

Povečanje deleža zasebnega financiranja je pogojeno z/s (Santiago in drugi 2008a, str. 162; 

Johnstone 2004, str. 407):  

 povečanim povpraševanjem po visokem šolstvu in vsesplošni prepoznavnosti o prispevku 

visokega šolstva h gospodarskemu razvoju; 

 vse večjimi deleži vpisa v visoko šolstvo, ki povečujejo stroške na študenta, kar vrši izjemen 

pritisk na proračunska sredstva; 

 povečano tekmovalnostjo drugih prednostnih nalog, ki se zagotavljajo iz proračuna; 

 obstojem zasebnih (ekonomskih in neekonomskih) koristi od visokega šolstva; 

 prispevki posameznikov z dobrim finančnim ozadjem, ki se lahko uporabijo za doseganje 

večje pravičnosti dostopa do visokega šolstva manj privilegiranih skupin; 

 šolninami, ki lahko povečujejo učinkovitost, kadar jih obravnavamo kot tržni mehanizem. 

 

Uspešnost, odgovornost in motiviranost pri študiju se povečajo, če posamezniki sami (ali 

njihove družine) finančno prispevajo k pridobitvi visokošolske izobrazbe (Bevc 1999, str. 159; 

Eicher 1998, str. 36–37). Obstaja namreč nevarnost, da študenti, ki ne plačujejo šolnin ali drugih 

prispevkov za hrano in nastanitev v času študija, pridejo do točke udobja, ko ne želijo zamenjati 

statusa študenta za zaposlitev na trgu dela ter s tem prikrajšajo družbo in gospodarstvo za 

potencialni dvig produktivnosti (Johnstone 2004, str. 407). Zaradi lastnih plačil so pozornejši 

na kakovost storitve in se obnašajo odgovorno do nastalih stroškov, kar vpliva na hitrejše 

dokončanje študija (prav tam). Po drugi strani pa plačila študentov vplivajo tudi na spreminjanje 

obnašanja VŠZk bolj odzivnemu in konkurenčnemu vedenju (Eicher 1998, str. 36–37). Šolnine 

(ali drugi zasebni prispevki) VŠZ omogočajo večjo stopnjo finančne avtonomije (Eicher 1998, 

str. 36), prav tako pa spodbujajo raznovrstnost ponudnikov visokošolskih storitev (tako 

zasebnih kot javnih) (Bevc 1999, str. 159).  

 

V evropskem visokošolskem prostoru je prelaganje finančnega bremena na udeležence 

izobraževanja politično nezaželeno, po drugi strani pa postajajo visokošolski sistemi vse bolj 

tržno naravnani (Danska, Norveška in Portugalska) – k doseganju večje učinkovitosti, 

kakovosti in uspešnosti rezultatov, medtem ko sta cilja socialne razsežnosti in širjenja dostopa 
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v ozadju razprav (European Commission/EACEA/Eurydice 2012, str. 12). Ob povečanem 

povpraševanju in vse večjih omejitvah proračunov se je v visokošolskih sistemih uveljavilo 

mešano financiranje (angl. shared funding), ki zajema financiranje iz vseh treh omenjenih virov 

financiranja (Nkrumah-Young in Powell 2011, str. 4).  

 

 

4 GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA TER VPLIV NA EVROPSKA 

GOSPODARSTVA 

 

 

Če želimo ugotavljati spremembe v financiranju visokega šolstva v razmerah finančne krize, 

moramo najprej pregledati njen učinek na evropska gospodarstva. Namen poglavja je zato 

prikazati učinke gospodarske in finančne krize v evropskih državah s pomočjo izbranih 

makroekonomskih in javnofinančnih kazalnikov ter pripraviti vsebino za razumevanje 

sprememb financiranja visokega šolstva v Evropi. Naš primarni cilj ni ugotavljanje vzrokov 

krize, temveč zgolj prikaz sprememb evropskega makroekonomskega in javnofinančnega 

okolja, ki je za razumevanje odzivov v danih razmerah družbenega in ekonomskega dogajanja 

ključno. Pri tem si bomo pomagali z uporabo statistične metode razvrščanja v skupine (angl. 

cluster analysis). 
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4.1 Pojem globalne gospodarske in finančne krize 

 

Konec leta 2007 je ameriško gospodarstvo zaradi poka nepremičninskega balona 

drugorazrednih hipotekarnih posojil zajela sprva bančna, nato pa še kreditna kriza49 (Bahmani 

2011, str. 5; European Commission, 2009), ki se je v drugi polovici leta 2008 poglobila v 

globalno finančno in gospodarsko krizo ter v letu 2009 močno prizadela vsa vodilna svetovna 

gospodarstva (Chang, 2010). Posledice globalnih razsežnosti, v smislu ekonomskih in finančnih 

izgub, so sprožili neželeni učinki na svetovnih finančnih trgih, zaradi česar je sedanja finančna 

kriza postala najhujša po letu 1929 (Claessens in drugi 2010, str. 267). Skoraj vsa gospodarstva 

razvitih držav in večina razvijajočih se držav so doživela finančni pretres z izjemnim krčenjem 

gospodarske aktivnosti (Claessens in drugi 2010, str. 267), kar nakazuje na vse večjo 

medsebojno globalno povezanost gospodarstev.  

 

Odziv vlad in centralnih bank na nastalo krizo je bil v skladu s spodbudami na osnovi 

Keynesijanske teorije ter zagona novega poslovnega cikla50, kar se je odrazilo v velikih 

reševalno-stimulacijskih svežnjih, namenjenih najbolj prizadetim področjem, kot sta finančni 

in nepremičninski sektor, kot v zniževanju obrestnih mer, kar je v letu 2010 povzročilo občuten 

odboj v gospodarski rasti (Lubej 2012, str. 40). Kljub prizadevanjem vlad gospodarsko razvitih 

držav za zagon gospodarstva se je kmalu izkazalo, da se novi poslovni cikel ne začenja, temveč 

se poglablja v ponovno recesijo, ki je po letu 2012 še vedno ni konec. Iz tega lahko sklepamo, 

                                                 
49 Obdobju hitre rasti, nizkih tveganj, dobre likvidnosti in hitro rastočih cen nepremičnin je po poku 

nepremičninskega balona v ZDA sledilo obdobje negotovosti, pri čemer je v veliki meri prišlo do 

spoznanja, da je bančni sektor precenil finančna vlaganja in se izpostavil prevelikim tveganjem. 

Precenilo se je tudi dejansko stanje gospodarstva, da je hitra rast izvoza stabilna in da imajo podjetja 

ter gospodinjstva dober finančni položaj. Velike finančne družbe, kot so AIG, Lehman Brothers, 

Fannie Mae, Freddie Mac, Merrill Lynch in Wachovia, so izgubile veliko dohodka, kar je povzročilo, 

da se je panika razširila še na tuje finančne trge (European Commission 2009, str. 8). 
50 Poslovni cikel opredeljujemo kot periodično nihanje gospodarske aktivnosti, merjeno z odstopanji 

realnega BDP-ja od potencialne – trendne vrednosti BDP-ja. Običajno trajanje cikla je okrog  

3–5 let, medtem ko lahko daljši cikli trajajo okrog 15–20 let (Senjur 2001, str. 83). Pri tem ne gre 

zgolj za nihanje BDP-ja, temveč tudi za druge makroekonomske kategorije, kot so zaloge, naložbe, 

potrošnja, zaposlenost in podobno. Na ciklično gibanje ima velik vpliv proticiklična ekonomska 

politika, ki uravnava agregatno povpraševanje (Senjur 2001, str. 83). Ločimo tudi teorijo realnih 

poslovnih ciklov, ki trdi, da so nihanja v proizvodnji in zaposlenosti posledica različnih realnih šokov 

v produktivnosti, ponudbi ali porabi države, ki prizadenejo gospodarstva. S tem se nakazuje na visoko 

povezanost produktivnosti in zaposlenosti (De Vroey and Pensieroso v Bahmani 2011, str. 3). 

Produktivnost pozitivno vpliva na proizvodnjo dobrin in storitev, kar vpliva na delovna mesta, cene 

in gospodarsko rast. 
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da se znotraj gospodarstev dogajajo novi procesi, ki vplivajo na gospodarsko aktivnost, in eden 

izmed njih je nedvomno demografija (Lubej 2012, str. 40). 

 

Stanje finančne krize lahko s teoretičnega vidika označimo kot razmere, v katerih se zaradi 

precenjevanja finančnih tveganj povzroči neuravnoteženost na mednarodnih finančnih trgih, 

čemur sledijo padec vrednosti vrednostnih papirjev, pok finančnih balonov, razvrednotenje 

valut in umik tujih posojil, kar posledično vodi v oster upad gospodarske aktivnosti (Terazi in 

Senel 2011, str. 186). V letih 2007 in 2008 so vodilna razvita in razvijajoča se gospodarstva na 

svetu, kot so ZDA, Japonska, Nemčija, Velika Britanija ter tudi Kitajska in Indija, v razmeroma 

kratkem časovnem obdobju (od 6 do 9 mesecev) zabredla v globoko recesijo, ki se je odrazila 

v finančni in tudi dolžniški krizi (Schneider in Kirchgassner 2009, str. 319). Za razliko od 

preteklih gospodarskih kriz51 se je trenutna finančna kriza začela in prizadela razvite države ter 

se nato hitro razširila na razvijajoče se države (Varghese 2009, str. 22) kljub dejstvu, da so 

slednje bile manj izpostavljene njenim neposrednim učinkom (Hafner in Jagrič 2013, str. 19). 

Razvijajoče se države so bile bistveno bolj prizadete od manj razvitih, saj so slednje bile manj 

vpete v mednarodne kapitalske trge, medtem ko so razvijajoče se države v času krize doživele 

obratni trend priliva tujega kapitala in upad trgovanja (Griffith-Jones in Ocampo 2009, str. 2).  

 

Eden od dejavnikov, ki je pospešil širitev negativnega učinka prek mednarodnih finančnih 

povezav, je bila uporaba kompleksnih strukturiranih finančnih instrumentov (Claessens in drugi 

2010, str. 267), katerih delovanje v senci (angl. shadowing) je povzročilo nepreglednost in 

podcenjenost ocen tveganj. Njihova toksičnost je obremenila predvsem bančne sisteme držav, 

kar je vodilo do znižanja kreditnih sposobnosti bank in s tem sistemske bančne krize, 

neučinkovitosti monetarne politike ter posledično znižanja potrošnje potrošnikov, stečajev 

podjetij in odloga investicijskih projektov (Breneman 2009, str. 272). Laeven in Valencia 

(2010, str. 22–26) ugotavljata, da so finančni stroški zadnje krize (v času 2007–2009) v 

povprečju dosti večji od preteklih kriz (v času 1970–2006), kar se odraža v višji mediani 

izgubljenega BDP-ja52 in višji mediani javnega dolga, izraženega v deležu BDP-ja.  

 

                                                 
51 Trenutno gospodarsko in finančno krizo (2008–) v tem okviru primerjamo s preteklimi gospodarskimi 

krizami, kot so bile kriza na Japonskem in v nordijskih državah v začetku 90. let ter vzhodnoazijska 

kriza konec 90. let. Vzrok preteklih gospodarskih kriz je bil sprva javnofinančni primanjkljaj, ki je 

vodil do velikega javnofinančnega dolga in prezadolženosti. 
52 Izguba BDP-ja pomeni razliko med trendnim BDP-jem in dejanskim BDP-jem v štiriletnem obdobju 

z začetkom v prvem kriznem letu (Laeven in Valencia 2010, str. 26) . 
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Podobno kot vzhodnoazijska kriza konec 90. let je v letu 2007 finančna kriza za sabo potegnila 

velika podjetja, kar je vodilo do upočasnitve gospodarske rasti in povečane rasti brezposelnosti 

(Varghese 2009, str. 22). Vlade so se hkrati soočile z nižjimi davčnimi prihodki, kar je še 

dodatno spodbudilo neuravnoteženost javnih financ. Ukrepi omejevanja in konsolidacije javnih 

financ so tako postali neizbežni za vsa področja državnega delovanja (Breneman 2009, str. 272).  

 

Slika 4.1: Letna rast BDP-ja (v %) v razvitih gospodarstvih, EU-27 in gospodarstvih v razvoju 

 
Opomba: podatki od leta 2012 predstavljajo napovedi. 

Vir: IMF (oktober 2012, april 2013).  

 

Primerjava gospodarske rasti razvitih držav53 in razvijajočih se držav54 kaže, da so se razmere 

v gospodarstvih razvijajočih se držav močno zaostrile šele po letu 2008 (Hafner in Jagrič 2013, 

str. 19), saj je njihova gospodarska aktivnost upadla bolj kot v razvitih državah (Slika 4.1). 

Posebej negativno izstopajo države vzhodne Evrope in osrednje Azije (Berkman in drugi v 

Hafner in Jagrič 2013, str. 20).  

 

K upočasnitvi gospodarske rasti v letu 2008 sta prispevala izrazito nizko povpraševanje in 

razmeroma visoka inflacija (IMF julij 2008, str. 1). Gospodarstva so bila prizadeta na različne 

                                                 
53 Razvita gospodarstva zajemajo 34 držav, med katere se uvrščajo Avstralija, Kanada, Hongkong, 

Izrael, Japonska, Koreja, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan provinca Kitajske in ZDA ter evropske 

države Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, 

Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, 

Švedska, Švica in Velika Britanija. 
54 Gospodarstva v razvoju ali vzponu zajemajo 150 držav Afrike, Azije in Južne Amerike. Poleg teh se 

mednje uvrščajo še Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Kosovo, Hrvaška, 

Madžarska, Latvija, Litva, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Poljska, 

Romunija, Rusija, Ukrajina in Turčija. 
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načine, nekatera so občutila zelo velike izgube tujih nakazil in prihodkov od turizma, druga 

nizke prihodke od industrije, gradbeništva in izvoza blaga (Chang 2010, str. 14). V letu 2009 

se je realna rast BDP-ja še znižala na 4,2 % (IMF, 2009), preden se je v letu 2010 ponovno 

dvignila na 2,1 %, kar je v največji meri posledica javne intervencije z izrazito stabilizacijsko 

makroekonomsko ter finančno politiko, naravnano k sanaciji bančnega sektorja (IMF, julij 

2009). Gospodarska aktivnost razvijajočih se držav se je hitreje krčila v primerjavi z razvitimi 

gospodarstvi kot rezultat učinka zaostrene makroekonomske politike in šibke rasti v teh 

gospodarstvih (IMF, januar 2012). V letu 2012 je opazen prehod v blago recesijo zaradi 

povečanja obresti na zadolževanje držav, posledic razdolževanja bank na realno gospodarstvo 

in vpliva dodatne fiskalne konsolidacije (IMF januar 2012, str. 1), ki se je v letu 2013 še 

nadaljevala.  

 

Ob poglabljanju recesije vladam zmanjkuje manevrskega prostora, da bi lahko učinkovito 

ukrepale in spodbujale gospodarstvo (Lubej 2012, str. 41). Če upoštevamo, da gospodarstvo še 

vedno nima dovolj sredstev, da bi lahko ustvarilo nova delovna mesta, skupaj z dejstvom, da 

agregatno povpraševanje pada, gospodarstvo ne bo moglo okrevati, kar se bo odrazilo na vseh 

sektorjih države, tudi na visokem šolstvu. Pomembno je proučiti tudi vpliv na povpraševanje in 

ponudbo visokega šolstva, ki lahko poleg makroekonomskih razmer določa prihodnji razvoj 

visokega šolstva (Bahmani 2011, str. 7).  

 

4.2 Gospodarski pregled učinka finančne krize na evropska gospodarstva 

 

4.2.1 Metodologija, podatki in spremenljivke 

 

Pri raziskovanju se osredotočamo na spremembe v visokem šolstvu in njegovem financiranju v 

razmerah finančne krize. Na osnovi učinka finančne krize na gospodarstva držav bomo s 

pomočjo metode razvrščanja v skupine (angl. cluster analysis) določili skupini držav s 

podobnimi lastnostmi v smislu vpliva finančne krize na njihova gospodarstva. Skupini držav 

nam bosta kasneje omogočili primerjavo kazalnikov visokega šolstva in njegovega financiranja, 

in sicer bomo ugotavljali, ali med njimi prihaja do značilnih razlik. Zgledovali smo se po načinu 

razdelitve v skupine iz prispevka avtorjev Hafner in Jagrič (2013), ki sta na podoben način 

ugotavljala učinek finančne krize na finančne sisteme. 
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Za analizo podatkov smo uporabili statistična programa R-commander in SPSS. Podatke smo 

pridobili iz Eurostatove podatkovne baze, ki smo jih pri manjkajočih vrednostih dopolnili z 

bazo podatkov OECD-ja. Vseh enot je 30 in predstavljajo članice EU-27 ter 3 članice EFTE55. 

Več držav nismo mogli vključiti v analizo zaradi pomanjkanja podatkov, razvrščanje v skupine 

pa je mogoče le brez manjkajočih vrednosti. Predpostavljamo, da izbrane spremenljivke 

odražajo dejanske razlike v makroekonomskih in javnofinančnih kazalnikih med državami, 

čeprav obstaja možnost nezanesljivosti uporabljanih podatkov.  

 

Tabela 4.1: Izbira spremenljivk gospodarske aktivnosti 

Št. Spremenljivka Krajši zapis spremenljivke 

1 Sprememba BDP-ja na prebivalca v standardih kupne moči 

(SKM56), izražena v indeksu povprečja EU-27 =100, 2009–2012 

glede na leto 2008, v odstotnih točkah; 

Sprememba indeksa BDP-ja na 

prebivalca 

2 Povprečna realna rast BDP-ja, 2008–2012, v %; Povprečna rast BDP-ja  

3 Sprememba stopnje brezposelnosti, 2009–2012 glede na leto 2008, 

v odstotnih točkah; 
Sprememba stopnje brezposelnosti 

4 Sprememba javnofinančnega primanjkljaja/presežka v BDP-ju, 

2009–2012 glede na leto 2008, v odstotnih točkah; 

Sprememba 

primanjkljaja/presežka 

5 Sprememba bruto javnega dolga v BDP-ju, 2009–2012 glede na 

leto 2008, v odstotnih točkah. 
Sprememba bruto javnega dolga 

 

Za razliko od avtorjev Hafner in Jagrič (2013) smo v razvrščanje vključili 5 spremenljivk 

(Tabela 4.1), ki se nanašajo na spremembe v obdobju 2009–2012 glede na leto 200857. 

Spremembe spremenljivk: indeks BDP-ja na prebivalca, stopnja brezposelnosti, javnofinančni 

primanjkljaj/presežek in bruto javni dolg smo izračunali kot razliko ekstremnih vrednosti 

(najnižjih oziroma najvišjih vrednosti) v letih 2009 in 2012 v primerjavi z vrednostjo 

kazalnikov leta 2008, s čimer smo zajeli globino učinka krize na posamezne države. Povprečno 

stopnjo realne rasti BDP-ja smo izračunali kot geometrijsko povprečje, ki daje boljšo srednjo 

vrednost od aritmetične sredine, kadar se stopnje rasti letno zelo spreminjajo.  

 

V naš vzorec analize smo zajeli malo enot (držav), poleg tega pa imamo opravka z netipičnimi 

vrednostmi spremenljivk, ki predstavljajo relativne vrednosti oziroma stopnje rasti. V teh 

                                                 
55 Te so Islandija, Norveška in Švica. 
56 Podatkovna baza Eurostata uporablja kazalnik BDP na prebivalca v SKM kot merilo gospodarske 

razvitosti države. Pri prevedbi podatkov različnih držav v primerljive realne vrednosti se v ta namen 

uporabi ocena standard kupne moči (v nadaljevanju SKM), ki temelji na pariteti kupne moči in jo 

opredeljujemo kot »vrednost v enotni valuti in na enotni ravni cen, in posledično odraža le razlike v 

obsegu (količini in kakovosti)« (SURS, 2013). 
57 Obdobje krize zajema čas med letoma 2009 in 2012, pri čemer po podatki za leto 2012 zadnji dostopni 

podatki, medtem ko nam bo leto 2008 služilo za primerjalno leto in predstavlja stanje gospodarstva 

pred začetkom krize. 
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primerih spremenljivke pogosto kršijo predpostavko normalnosti porazdelitve, kar nas vodi k 

uporabi neparametričnih metod raziskovanja. V Tabela 4.2 navajamo osnovne statistične 

parametre posamičnih spremenljivk. 

 

Tabela 4.2: Opisna statistika spremenljivk gospodarske aktivnosti 

 N Min. Maks. μ σ 

Sprememba indeksa BDP-ja na prebivalca 30 –17,0 4,0 –3,733 5,2123 

Povprečna rast BDP-ja  30 –4,372 3,390 –0,1842 1,422358 

Sprememba stopnje brezposelnosti 30 0,200 16,600 4,9733 4,440560 

Sprememba primanjkljaja/presežka 30 –23,400 3,400 –4,9133 4,404522 

Sprememba bruto javnega dolga 30 –5,200 73,100 21,9433 17,430031 

Opomba: N – število enot, Min – minimum, Maks. – maksimum, μ- povprečje, σ – standardni odklon. 

 

Indeks BDP-ja na prebivalca (Tabela 4.2) se je najbolj znižal v Grčiji, kjer je bila najnižja 

minimalna vrednost za 17 odstotnih točk, medtem ko se je najbolj povečal na Poljskem, kjer je 

bila najvišja maksimalna vrednost za 4 odstotne točke. Povprečna realna rast BDP-ja v obdobju 

2008–2012 je bila negativna, in sicer –0,18. Največja sprememba stopnje brezposelnosti je bila 

za 16,6 odstotne točke v Grčiji (največja maksimalna razlika) ter najmanjša v Luksemburgu (za 

0,2 odstotni točki). Javnofinančni primanjkljaj se je v povprečju povečal za 4,9 odstotne točke 

BDP-ja, in sicer najbolj na Irskem (za 23,4 odstotne točke BDP-ja), ki tudi beleži največjo 

spremembo v bruto javnem dolgu (73,1 odstotne točke BDP-ja), medtem ko je Islandija 

izboljšala saldo javnih financ za 3,4 odstotne točke BDP-ja. Bruto javni dolg se je v povprečju 

povečal za 21,9 odstotne točke BDP-ja, pri čemer so ga na Norveškem uspeli znižati za 5,2 

odstotne točke BDP-ja.  

 

Preverili smo še povezanost spremenljivk s Spearmanovim korelacijskim koeficientom, kjer je 

razvidna moč povezanosti (Tabela 4.3). Po pričakovanjih je najbolj močna negativna 

povezanost med spremenljivkama povprečna realna stopnja rasti BDP-ja ter sprememba stopnje 

brezposelnosti (–0,602) ter med spremenljivkama sprememba indeksa BDP-ja na prebivalca po 

kupni moči glede na povprečje EU ter povprečna rast BDP-ja (0,584), ki je v obeh primerih 

statistično značilna pri stopnji tveganja, manjši od 1 %. Srednje močna pozitivna povezanost je 

tudi med spremenljivkama sprememba stopnje brezposelnosti in sprememba bruto javnega 

dolga (0,549, pri stopnji značilnosti < 0,01), negativna povezanost je še med spremenljivkama 

sprememba bruto javnega dolga in povprečna realna stopnja rasti (–0,551, pri stopnji značilnosti 

< 0,01).  
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Tabela 4.3: Korelacijski koeficient med gospodarskimi kazalniki 

Gospodarski 

kazalniki 

Sprememba 

indeksa  

BDP-ja na 

prebivalca 

Povprečna 

rast BDP-ja 

Sprememba 

stopnje 

brezposelnosti 

Sprememba 

primanjkljaja/ 

presežka 

Sprememba 

bruto javnega 

dolga 

Sprememba 

indeksa BDP-ja na 

prebivalca 

1     

Povprečna rast 

BDP-ja  
0,583627** 1    

Sprememba 

stopnje 

brezposelnosti 

–0,360490 –0,601691** 1   

Sprememba 

primanjkljaja/ 

presežka 

0,273197 0,168726 –0,302794 1  

Sprememba bruto 

javnega dolga 
–0,330246 –0,551057** 0,548509** –0,359043 1 

Opomba: ** statistična značilnost <0,01; * statistična značilnost <0,05. 

 

4.2.2 Rezultati razvrščanja v skupine 

 

Razvrščanje v skupine deluje po načelu razvrstitve izbranih enot v skupine glede na podobnost. 

V našem primeru pomeni, da bomo 30 držav razvrstili v skupine glede na podobnost učinka 

finančne krize na njihova gospodarstva, pri čemer bo ta učinek med skupinami kar najbolj 

različen. V poglavjih, ki sledijo, nam bo ta razvrstitev koristila pri ugotavljanju razlik v 

financiranju visokega šolstva. 

 

Sicer obstaja več načinov razvrščanja (Everitt, 1974), uporabili pa bomo hierarhično 

razvrščanje z Wardovo metodo in evklidsko razdaljo zaradi majhnega števila opazovanih enot. 

Wardova metoda upošteva vsoto kvadratnih odklonov za pripadajočo razvrstitev, pri čemer se 

pri več spremenljivkah vsote kvadratnih odklonov po spremenljivkah seštevajo (Košmelj in 

Breskvar Žaucer 2006, str. 303). V našem primeru se tudi spremenljivke razlikujejo po 

vrednostih, zaradi česar smo jih najprej standardizirali.  

 

Rezultat razvrščanja je dobljeni dendrogram na Slika 4.2. Dendrogram nam omogoča 

razvrstitev enot v obliki drevesa, pri čemer nam vozlišča/stičišča povedo, na kateri razdalji se 

enote (države) med seboj začnejo ločevati glede na dane kriterije. Najnižje vrednosti vozlišč 

(glede na os y) nam povedo, da so te enote (skupine enot) med seboj zelo podobne in obratno 

pri višjih vrednostih. Dendrogram nam omogoča smiseln razrez, s katerim določimo število 
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skupin. V našem primeru razrez jasno loči dve skupini, zato bomo v nadaljevanju analizirali 

dobljene vrednosti glede na ti dve skupini.  

 

Slika 4.2: Prikaz dendrograma  

 

Opomba: Belgija (BE), Bolgarija (BG), Češka (CZ), Danska (DK), Nemčija (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčija 

(EL), Španija (ES), Francija (FR), Italija (IT), Ciper (CY), Litva (LV), Latvija (LT), Luksemburg (LU), Madžarska 

(HU), Malta (MT), Nizozemska (NL), Avstrija (AT), Poljska (PL), Portugalska (PT), Romunija (RO), Slovenija 

(SI), Slovaška (SK), Finska (FI), Švedska (SE), Velika Britanija (UK), Islandija (IS), Norveška (NO), Švica (CH). 

 

Tabela 4.4 prikazuje rezultate razvrščanja, kjer se je v prvo skupino razvrstilo 18 držav in v 

drugo 12 držav. Na podlagi dobljenih skupin bomo prikazali učinek finančne krize po 

posameznih skupinah in državah. Iz Tabela 4.4 je razvidno, da so države iz prve skupine imele 

v povprečju manjša nihanja v indeksu BDP-ja na prebivalca (v SKM), višjo povprečno realno 

stopnjo rasti BDP-ja (med 2008 in 2012) ter manjšo povprečno amplitudo stopnje 

brezposelnosti, javnofinančnega primanjkljaja in bruto javnega dolga. Iz navedenega lahko 

sklepamo, da prva skupina združuje države, ki jih je finančna kriza gospodarsko manj oslabila, 

drugo skupino pa tvorijo države, ki jih je finančna kriza gospodarsko bolj oslabila, zaradi česar 

bomo države v skupini 1 imenovali gospodarsko manj oslabljene države in države v skupini 2 

gospodarsko bolj oslabljene države.  
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Tabela 4.4: Razvrstitev držav po skupinah glede na gospodarske kazalnike 

Ime skupine 

Skupina 1: 

gospodarsko manj oslabljene 

države 

Skupina 2: 

gospodarsko bolj oslabljene 

države 

Število držav (N) 18 12 

Države 

NO, LU, NL, FI, PL, SK, HU, 

BG, DK, MT, CH, SE, CZ, FR, 

RO, DE, BE, AT 

EE, IS, LV, CY, ES, LT, IT, SI, 

PT, UK, IE, EL 

Statistične značilnosti μ σ μ σ 

Sprememba indeksa BDP-ja na 

prebivalca 

–1,500 4,756 –7,083 4,033 

Povprečna rast BDP-ja  0,563 1,049 –1,305 1,162 

Sprememba stopnje brezposelnosti 2,317 1,687 8,958 4,326 

Sprememba primanjkljaja/presežka –4,256 2,293 –5,900 6,423 

Sprememba bruto javnega dolga 12,256 7,549 36,475 18,136 

Opomba: μ – povprečje, σ – standardni odklon. 

 

Lastnosti skupin držav: 

 gospodarsko manj oslabljene države: večina držav zahodne Evrope se je razvrstila v 

skupino gospodarsko manj oslabljenih držav. Te države so bile manj izpostavljene 

negativnim učinkom globalne gospodarske in finančne krize, kar se kaže tudi v opisanih 

kazalnikih; 

 gospodarsko bolj oslabljene države: države srednje in vzhodne Evrope58 so bile še posebej 

izpostavljene nihanjem na trgih čezmejnih finančnih storitev, v splošnem zato, ker so 

njihova gospodarstva bila visoko izpostavljena tujim trgom in zelo odvisna od tujih naložb 

v času vključevanja v evropski gospodarski prostor (Education International 2010, str. 2). 

Zmanjšano povpraševanje ter umik hitrih in poceni kreditov tujih bank sta prispevala k 

naraščajočim fiskalnim primanjkljajem, zaradi česar so bile vlade primorane k ukrepom 

drastičnega zniževanja javne porabe, vključno z ukrepi zniževanja plač zaposlenih v javnem 

sektorju, odpuščanj in zamrznitve delovnih mest (Education International 2010, str. 2–3). 

Še posebej zaostrene razmere in močno zmanjševanje javne porabe so značilni za države, 

ki so zaprosile za mednarodno denarno pomoč bodisi Mednarodnega denarnega sklada, 

Svetovne banke ali Evropske komisije in Evropske investicijske banke (Education 

International 2010, str. 3). 

 

                                                 
58 Mednje se uvrščajo Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Romunija. 
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V Priloga 2 predstavljamo korelacijsko matriko za obe skupini držav, kjer opazimo, da v prvi 

skupini (gospodarsko manj oslabljenih držav) ni statistično značilne povezanosti med 

omenjenimi kazalniki, razen med povprečno rastjo BDP-ja in indeksom BDP-ja na prebivalca 

(r = 0,499, stopnja značilnosti = 0,035), medtem ko v drugi skupini obstaja močnejša negativna 

statistična povezanost med javnofinančnim presežkom/primanjkljajem in bruto javnim dolgom 

(–0,727, statistična značilnost = 0,007), kar pove, da so se gospodarsko bolj oslabljene države 

predvsem zadolževale in s tem povečevale bruto javni dolg. 

 

4.2.3 Makroekonomski pregled učinka finančne krize na osnovi razvrščanja 

 

Spremembe v BDP-ju na prebivalca v standardih kupne moči  

 

Primerjava med skupinama glede na indeks BDP-ja na prebivalca v standardih kupne moči (v 

SKM) leta 2008 (Slika 4.3) kaže, da je skupina gospodarsko manj oslabljenih držav imela v 

povprečju višji BDP-ja na prebivalca (v SKM) kot skupina gospodarsko bolj oslabljenih držav, 

kar lahko pomeni določeno prednost in možnost hitrejšega okrevanja v času krize. Kljub temu 

lahko opazimo, da je kar sedem držav iz skupine gospodarsko manj oslabljenih držav imelo 

podpovprečni BDP na prebivalca (v SKM). Najvišji BDP na prebivalca je imel Luksemburg s 

163 odstotnimi točkami, medtem ko je imela Bolgarija z 57 odstotnimi točkami najnižjega. V 

skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav je leta 2008 prav tako imelo 7 držav podpovprečni 

BDP na prebivalca (v SKM), od katerih so baltske države ter Slovenija od leta 2003 beležile 

zelo visoko rast BDP-ja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.3: Indeks BDP-ja na prebivalca (v SKM), EU-27 = 100, leta 2008 
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Vir: Eurostat (2013) GDP and main components - Current prices [nama_gdp_c]. 

 

Med letoma 2009 in 2012 se je indeks BDP-ja na prebivalca (v SKM) spremenil bolj v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah kot v gospodarsko manj oslabljenih državah (Slika 4.4). 

V povprečju je BDP na prebivalca (v SKM) v gospodarsko manj oslabljenih državah padel za 

7,1 odstotne točke v primerjavi z letom 2008, medtem ko se je BDP na prebivalca v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah v povprečju največ znižal le za 1,5 odstotne točke.   

 

Slika 4.4: Sprememba BDP-ja na prebivalca (v SKM) v gospodarsko manj oslabljenih državah 

(levo) in gospodarsko bolj oslabljenih državah (desno), min. in maks. BDP-ja na 

prebivalca, 2009–2012 glede na leto 2008, v odstotnih točkah 

 
Vir: Eurostat (2013) GDP and main components - Current prices [nama_gdp_c]. 

 

V skupini gospodarsko manj oslabljenih držav se je BDP na prebivalca (v SKM) med letoma 

2009 in 2012 v primerjavi z letom 2008 najbolj znižal na Norveškem, in sicer za 15 odstotnih 
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točk, kar kaže na močan učinek krize. Kljub temu je Norveška dobro okrevala in je medtem že 

presegla vrednost BDP-ja na prebivalca iz leta 2008. Še najmanj je iz te skupine okrevala 

Finska, katere BDP na prebivalca je še vedno za 5 odstotnih točk nižji kot leta 2008. Poljsko, 

Malto, Belgijo in Švico kriza ni posebej močno upočasnila, pozitivno pa izstopata tudi Avstrija 

in Nemčija. 

 

V skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav se je BDP na prebivalca (v SKM) med letoma 

2009 in 2012 glede na leto 2008 znižal za več kot 3 odstotne točke v vseh državah v skupini. 

Grčija je bila najmočneje oslabljena, in sicer za 17 odstotnih točk, kar je še bolj oslabilo že tako 

podpovprečen BDP na prebivalca iz leta 2008. Učinek krize je bil zelo močan tudi v Sloveniji, 

kjer se je vrednost BDP-ja na prebivalca (v SKM) znižala kar za 10 odstotnih točk glede na leto 

2008, okrevanje pa je zelo počasno. Še najbolj je okrevala Latvija, ki je do leta 2012 močno 

povečala BDP na prebivalca.  

 

Sprememba letne realne stopnje rasti BDP-ja 

 

Rast BDP-ja se je začela umirjati v letu 2008, kar nakazuje na prve učinke krize, ki je bila leta 

2009 najbolj globoka, problem počasnega okrevanja pa se je pokazal kot pereč še v letu 2012 

(Slika 4.5). 

 

Slika 4.5: Realna rast, letna, v %, za države EU-27 med letoma 2000 in 201459 

 
Vir: Eurostat (2013) GDP and main components - Current prices [nama_gdp_c]. 

Povprečna realna rast BDP-ja je bila v gospodarsko manj oslabljenih državah pozitivna  

(0,6 %), medtem ko so imele bolj oslabljene države v povprečju gospodarsko rast –1,3 %. Razen 

                                                 
59 Podatki po letu 2012 predstavljajo napovedi. 
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Cipra z zelo skromno povprečno rastjo je bila povprečna rast BDP-ja negativna za vse 

gospodarsko bolj oslabljene države, med katerimi negativno izstopa Grčija. Sorazmerno 

stabilno rast BDP-ja sta v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav imeli le Poljska in 

Slovaška (Slika 4.6).  

 

Danska, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Litva, Luksemburg, Romunija, 

Švedska, Velika Britanija in Islandija so vsaj dve zaporedni leti imele negativno rast BDP-ja 

(med letoma 2008 in 2010). V Grčiji še v letu 2012 rast BDP-ja ostaja negativna, medtem ko 

Litva in Irska sodita med države s triletno zaporedno negativno rastjo BDP-ja. Litva je med 

letoma 2004 in 2006 imela najvišjo rast BDP-ja med vsemi članicami EU-27, nato pa se je 

njeno gospodarstvo v letu 2007 začelo krčiti ter v letu 2009 zabeležilo najvišjo negativno rast 

BDP-ja med vsemi članicami EU-27, in sicer –17,7 %. V nasprotju z Litvo se je Estonija v letu 

2008 prav tako znašla na dnu med vsemi članicami, a je s takojšnjim ukrepanjem že v letu 2011 

beležila najvišjo rast med vsemi članicami, in sicer 8,3 %.  

 

Slika 4.6: Povprečna realna rast BDP-ja, v %, med letoma 2008 in 2012, po skupinah 

 
Vir: Eurostat (2013) GDP and main components - Current prices [nama_gdp_c]. 
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V državah EU-27 je bila stopnja brezposelnosti60 najnižja v letih 2007 in 2008 (okrog 7 %, Slika 

4.7), tik pred začetkom krize, nato pa se je po letu 2009 zelo povečala (v letu 2012 na 10,5 %). 

Stopnja brezposelnosti je bila v letu 2008 še posebej visoka v Španiji (11,3 %) in na Slovaškem 

(9,6 %), zelo nizka (1,6 %) pa na Islandiji. 

 

Slika 4.7: Odstotek brezposelnih glede na delovno aktivno prebivalstvo v EU-27 

 
Vir: Eurostat (2013) Unemployment rate by sex and age groups - annual average, % [une_rt_a]. 

 

V povprečju se je stopnja brezposelnosti leta 2008 le malo razlikovala glede na obe skupini 

(Slika 4.8). V gospodarsko manj oslabljenih državah je bila 5,6 % in v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah 6,2 %. V nasprotju s stanjem leta 2008 je bila sprememba stopnje 

brezposelnosti bistveno višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah, ko se je v povprečju 

povečala za 9 odstotnih točk, medtem ko se je v gospodarsko manj oslabljenih državah povečala 

za 2,3 odstotne točke. 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.8: Stopnja brezposelnosti, v %, leta 2008, po skupinah 

                                                 
60 Stopnja brezposelnosti je opredeljena z odstotnim deležem brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu 

(SURS). Visoka stopnja brezposelnosti v družbi pomeni, da gospodarstvo ne izkorišča učinkovito 

svojih virov, ki bi lahko povečali njihovo produktivnost. Na stopnjo brezposelnosti vpliva poslovni 

cikel kot politika trga dela in demografija prebivalstva (Eurostat, julij 2014). 
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Vir: Eurostat (2013) Unemployment rate by sex and age groups - annual average, % [une_rt_a]. 

 

V primerjavi z letom 2008 se je stopnja brezposelnosti med letoma 2009 in 2012 najbolj 

povečala ravno v Grčiji (16,6 odstotne točke), Španiji (13,7 odstotne točke), Latviji (12,7 

odstotne točke), Litvi (11,8 odstotne točke) in Estoniji (11,4 odstotne točke) (Slika 4.9). V 

gospodarsko manj oslabljenih državah se je stopnja brezposelnosti najbolj povečala v Bolgariji, 

in sicer za 6,7 %. V Luksemburgu in Nemčiji se stopnja brezposelnosti glede na leto 2008 ni 

bistveno razlikovala kot leta 2008, pri čemer se je v Nemčiji do leta 2012 celo znižala za 2 

odstotni točki.  

 

Slika 4.9: Spremembe stopnje brezposelnosti v odstotnih točkah, 2009–2012 glede na leto 

2008, po skupinah 

 
Vir: Eurostat (2013) Unemployment rate by sex and age groups - annual average, % [une_rt_a]. 
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V razmerah finančne in gospodarske krize države sicer praviloma povečujejo javnofinančne 

odhodke in javnofinančni primanjkljaj, saj želijo s tem spodbuditi gospodarstvo, ker zaradi 

krize močno padejo davčni in drugi prihodki, pa je malo prostora za povečevanje izdatkov, 

poleg tega pa povečevanje javnega dolga, do katerega pripeljejo visoki primanjkljaji, pred 

države hitro postavi zahteve po fiskalni konsolidaciji. Proces konsolidacije med drugim 

pomeni, da se bodo izdatki namenjali za »obveznosti servisiranja dolga« in manj za druge 

namene, kamor sodijo tudi naložbe v izobraževanje (UMAR 2010, str. 6; Tilak 2010, str. 4).  

 

Javnofinančni presežek/primanjkljaj 

 

Počasna gospodarska rast in sanacija bančnega sektorja sta v zadnjem obdobju vplivali na stanje 

javnih financ v evropskih državah (Eurydice 2013, str. 18). Na evropski ravni se je že leta 1998 

za ohranjanje stabilnosti ekonomske in monetarne unije oblikoval Pakt za stabilnost in rast, ki 

med drugim postavlja mejo najvišjega javnofinančnega primanjkljaja (3 % BDP-ja) in dolga 

(60 % BDP-ja). Med letoma 2009 in 2012 je vse več držav prestopilo okvirje obeh omejitev. 

Skupni javnofinančni primanjkljaj (v % BDP-ja) se je v državah članicah EU-27 leta 2009 v 

povprečju povečal na –6,9 % BDP-ja in je še v letu 2012 ostal nad dopustno mejo 3 % BDP-ja 

(Slika 4.10).  

 

Slika 4.10: Javnofinančni presežek/primanjkljaj (suficit/deficit) (v % BDP-ja) v državah  

EU-27 med letoma 2000 in 2012 

 
Vir: Eurostat (2013) Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_dd_edpt1]. 
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Leta 2008 je imelo le 9 držav javnofinančni presežek, saj se je javnofinančni primanjkljaj v 

skoraj vseh evropskih državah začel povečevati že v letu 2008, izjema je Norveška, ki je do leta 

2012 ohranila bistven presežek prihodkov nad odhodki (Slika 4.11). Najvišji javnofinančni 

primanjkljaj je leta 2008 imela Islandija, ki ga je v obdobju med letoma 2009 in 2012 uspela 

uspešno znižati. Na Irskem, Islandiji in v Grčiji je bil javnofinančni primanjkljaj v treh 

zaporednih letih večji ali vsaj enak 10 % BDP-ja. Na Irskem je v letu 2010 presegel 30 % BDP-

ja, medtem ko se je v drugih državah v tem letu pričel manjšati. V letih 2010 in 2011 sta poleg 

Norveške imele pozitivno bilanco javnih financ le Estonija in Švedska. Proračunski 

primanjkljaj pod 3 % BDP-ja je poleg omenjenih držav do leta 2012 uspelo ohraniti še 

Luksemburgu in Finski, medtem ko je bil v Grčiji in Španiji v letu 2012 najvišji, in sicer nad 

10 % BDP-ja.  

 

Slika 4.11: Razmerje med javnofinančnim primanjkljajem in presežkom, v % BDP-ja, leta 2008 

 
Vir: Eurostat (2013) Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_dd_edpt1]. 

 

Leta 2008 je skupina gospodarsko manj oslabljenih držav beležila 0,5 % BDP-ja presežka, 

medtem ko je skupina gospodarsko bolj oslabljenih držav imela v povprečju že –4,8 %  

BDP-ja primanjkljaja. Primanjkljaj se je med letoma 2009 in 2012 v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah v povprečju še povečal za 5,9 odstotne točke, prav tako pa tudi v 

gospodarsko manj oslabljenih državah, in sicer za 4,3 odstotne točke (Slika 4.12).  
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Slika 4.12: Največja sprememba javnofinančnega primanjkljaja/presežka, v % BDP-ja, 2009–

2012 glede na leto 2008, po skupinah 

 
Vir: Eurostat (2013) Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_dd_edpt1]. 

 

Bruto javni dolg 

 

Povečevanje javnofinančnega primanjkljaja vodi v povečevanje bruto javnega dolga, ki se je 

tako začel povečevati v evropskih državah. V povprečju se je bruto javni dolg v EU-27 med 

letoma 2009 in 2012 povečal za več kot petino deleža BDP-ja (Slika 4.13). Pričakujemo lahko, 

da se bo bruto javni dolg tudi v prihodnje povečeval, pri čemer se je v letu 2012 povzpel na 

85,3 % BDP-ja, kar je krepko nad 60 % BDP-ja po maastrichtskem kriteriju.  

 

Slika 4.13: Bruto javni dolg v državah EU-27 (v % BDP-ja) med letoma 2000 in 2012 

 
Vir: Eurostat (2013) Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_dd_edpt1]. 
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V letu 2008 so se države zelo razlikovale glede na bruto javni dolg (Slika 4.14). V povprečju 

so gospodarsko bolj oslabljene države bile leta 2008 bolj zadolžene od gospodarsko manj 

oslabljenih držav. Povečanje bruto javnega dolga je prav tako bilo v povprečju večje v  

gospodarsko bolj oslabljenih državah (za 36,5 odstotne točke) kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah (12,3 odstotne točke).  

 

Slika 4.14: Bruto javni dolg (v % BDP-ja) leta 2008 

 
Vir: Eurostat (2013) Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_dd_edpt1]. 

 

Slika 4.15: Spremembe bruto javnega dolga (v odstotnih točkah), 2008–2012 glede na leto 

2007, po skupinah 

 
Vir: Eurostat (2013) Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_dd_edpt1]. 
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Bruto javni dolg se je še posebej hitro po letu 2008 povečeval na Irskem (s 44,5 % BDP-ja v 

2008 na 117,6 % BDP-ja v 2012) in na Portugalskem (s 71,7 % BDP-ja v 2008 na 123,6 % 

BDP-ja v 2012). Na Islandiji so se najbolj zadolžili že v letu 2008 (z 28,5 % BDP-ja v 2007 na 

70,4 % BDP-ja v 2008). V Grčiji, Italiji in Belgiji je bruto javni dolg leta 2000 presegal 100 % 

BDP-ja, pri čemer se je do leta 2011 v Grčiji povečal na 170 % BDP-ja in v Italiji na 120,7 %. 

V letu 2012 se je sicer bruto javni dolg Grčije zmanjšal za 13,4 % BDP-ja, medtem ko se je v 

Italiji še povečal za 7 % BDP-ja. Nižji bruto javni dolg med letoma 2009 in 2012 v primerjavi 

z letom 2008 je imela le Norveška za 5,2 % BDP-ja. Estonija, Bolgarija in Luksemburg so med 

vsemi vključenimi državami imele v povprečju najnižji bruto javni dolg med letoma 2009 in 

2012 (Slika 4.14 in Slika 4.15).  

 

4.3 Povzetek ugotovitev 

 

Z razvrščanjem v skupine smo države razdelili v dve skupini, ki se glede na pet izbranih 

gospodarskih in javno-finančnih kazalnikov najbolj razlikujejo. Pričakovano so se med bolj 

oslabljene države uvrstile najbolj zadolžene evropske države (Irska, Grčija, Portugalska, 

Španija, Italija in Ciper), ki so tudi zaprosile za mednarodno denarno pomoč. Poleg teh pa še 

Slovenija, Estonija, Litva, Latvija, Islandija in Velika Britanija. Izmed teh se je javnofinančni 

primanjkljaj in s tem bruto javni dolg zelo povišal tudi v Sloveniji. Morda je presenetljivo, da 

se je v tej skupini znašla Velika Britanija, vendar to lahko razložimo z dejstvom, da ima močne 

gospodarske vezi z ZDA, kjer se je kriza najprej začela in potem razširila po svetu.  

 

Na drugi strani so se med manj oslabljene države uvrstile tudi Češka, Slovaška, Madžarska, 

Bolgarija in Romunija, kar lahko nakazuje na možnost zakasnitve učinka krize v teh državah 

ali pa na manjšo vključenost v evropski gospodarski prostor in s tem manjšo stopnjo odvisnosti 

od globalnih nihanj. V vsakem primeru statistični podatki v teh državah še ne nakazujejo 

bistvenih gospodarskih nihanj v letih 2009–2012 kot v večini gospodarsko bolj oslabljenih 

držav. Velja pripomniti, da bi lahko bila razmejitev držav drugačna, če bi uporabili drugačne 

gospodarske kazalnike oziroma časovne vrste. 
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5 UČINKI GOSPODARSKE IN FINANČNE KRIZE NA EVROPSKO 

VISOKO ŠOLSTVO IN NJEGOVO FINANCIRANJE 

 

 

Naše raziskovanje se osredotoča na učinke gospodarske in finančne krize na visoko šolstvo, ki 

jih v tem poglavju podrobneje obravnavamo. Visoko šolstvo pri svojem delovanju ne more biti 

povsem ločeno in neodvisno od gospodarske aktivnosti (Bahmani 2011, str. 1). Predvsem 

poglavitno javno financirani visokošolski sistemi so zelo odvisni od cikličnega gospodarskega 

gibanja in javne porabe sredstev (White in Musser 1978, str. 177). Po navedbah avtorjev Eggins 

in West (2010) se dolgotrajni učinki globalne gospodarske in finančne krize na visoko šolstvo 

vidni ne glede na razvitost držav, vendar pa je globina učinka različna glede na strukturo in 

obliko posameznega visokošolskega sistema61 (Eggins in West, 2010).  

 

Evropske politike postavljajo pomembnost visokega šolstva ter njegovega financiranja v 

ospredje javnih razprav, pri čemer je EU pričela takoj po pričetku krize razvijati skladen in 

celovit odziv na krizo s skupnim načrtom za oživitev gospodarstva v okviru nove strategije 

Evropa 202062 (European Commission 2011c, str. 3). Prizadevanja nove strategije so usmerjena 

v spodbujanje »pametne, trajnostne in vključujoče rasti«, pri čemer pametna rast vključuje 

kakovostno delovanje visokošolskega sektorja kot ključnega področja politik za spodbujanje 

gospodarske aktivnosti, povečanje zaposljivosti diplomantov in učinkovitosti dolgoročnih 

naložb. Ni dvoma, da se visokemu šolstvu daje velik pomen na evropski63 in nacionalnih 

ravneh, vendar pa se zatakne pri razpoložljivosti finančnih sredstev zanj.  

                                                 
61 V ZDA so se posledice globalne krize odrazile v povečanem vpisu študentov, visoki stopnji 

brezposelnosti in zniževanju javnih sredstev za VŠZ (Bahmani 2011, str. 1–2). Iz omenjenih posledic 

lahko sklepamo, da se vrednost visokega šolstva kot nacionalne prioritete za povečanje blaginje v 

ZDA zmanjšuje (ESU 2013, str. 1). 
62 V bistvu gre za nadaljevanje ciljev Lizbonske strategije, ki do leta 2010 ni izpolnila zadanih ciljev. 

Poročilo EU o izobraževanju (European Commission, 2011c) navaja, da so države članice EU v 

obdobju 2000–2010 pod okriljem Lizbonske strategije naredile pozitivne premike v razvoju 

izobraževanja in usposabljanja, vendar so izpolnile le enega od petih ciljev, in sicer povečanje števila 

diplomantov matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved na 15 %, ter ga presegle za 22 %. 

Premajhen napredek pa je bil dosežen pri zmanjšanju osipa, povečanju števila učencev, ki dokončajo 

srednješolsko izobraževanje, izboljšanju bralnih spretnosti in povečanju deleža odraslih, ki se 

izobražujejo in usposabljajo. 
63 Evropska komisija (European Commission, 2011a) je v podporo evropski razvojni strategiji Evropa 

2020 (European Commission, 2010b) poudarila ključno vlogo visokega šolstva in njegovih povezav 

z raziskovanjem za posameznikovo in družbeno blaginjo, s povečevanjem človeškega kapitala za 

ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanja gospodarske rasti in razvoja v razmerah krize. 
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Razvojno strategijo Evropa 2020 (European Commission, 2010b) spremlja nov program 

posodobitve evropskega visokega šolstva (European Commission, 2011a), v katerem Evropska 

komisija predlaga nadaljevanje začetih procesov sprememb in posodobitve visokošolskih 

sistemov, saj ugotavlja, da lahko VŠZ naredijo veliko več za sedanje okoliščine s tem, ko si 

prizadevajo za spodbujanje gospodarske rasti, konkurenčnosti, inovativnosti in socialne 

kohezije (De Boer in drugi 2012, str. 10). Eno izmed priporočil Evropske komisije naslavlja 

tudi financiranje visokega šolstva, in sicer »ustvarjanje učinkovitega upravljanja in 

mehanizmov financiranja v podporo odličnosti« (European Commission, 2011a). Evropska 

komisija se zavzema za usmerjeno financiranje, ki bo v času stroge fiskalne konsolidacije 

razvojno prijazno. V ta segment se vključuje izobraževanje kot sektor, ki ga je treba zaščititi 

pred pretiranimi javnimi krčenji (European Commission 2012, str. 7). Vpliv Evropske komisije 

na posamezne nacionalne visokošolske sisteme sicer ostaja omejen, predvsem s strani finančne 

podpore64, vendar z novo metodo dela, tj. evropskim semestrom, s katerim se medsebojno 

sodelovanje od leta 2011 povečuje. Evropski semester je namenjen razpravi na temo ključnih 

prednostnih nalogah na ravni EU, še preden se oblikujejo in sprejmejo nacionalne odločitve65.  

 

Ne glede na pozitivna priporočila na evropski ravni o zagotovitvi javne odgovornosti za javno 

financiranje visokega šolstva (Leuven/Louvain-la-Neuve Communique 2009, čl. 3) se odziv 

nacionalnih politik v obdobju finančne krize v veliki meri kaže v zaznavah vlad, kako te 

vrednotijo prispevek visokošolskega sektorja k spodbujanju gospodarske rasti in razvoja 

(Varghese 2010, str. 12; Mok in drugi 2009, str. 145). Vlade lahko različno pojmujejo prispevek 

visokega šolstva k okrevanju, kar se nato odraža tudi v njihovem financiranju. Predvsem gre za 

pojmovanje, v kolikšni meri je visoko šolstvo kot javno dobro oziroma za javno dobro. Po 

raziskavi European Commission/EACEA/Eurydice (2011) vlade evropskih držav (skladno s 

cilji Evrope 2020) še vedno dajejo velik poudarek povečevanju števila študentov in 

diplomantov, prožnejšim oblikam visokega šolstva in preprečevanju osipa študentov (European 

                                                 
64  V obdobju med letoma 2007 in 2013 je EU vložila 7 milijard EUR v visoko šolstvo prek Programa 

vseživljenjskega učenja, katerega del je eden od najuspešnejših programov mobilnosti Erasmus, 

vendar še vedno razmeroma nizek prispevek v primerjavi s podobnimi projekti v ZDA (Hoareau, 

2011). Več pomoči EU sicer predvideva nov večletni predlog proračuna EU (2014–2020), ki 

vključuje 15,2 milijarde EUR za izobraževanje in usposabljanje ter možnost komplementarnega 

koriščenja strukturnih skladov, kar je po ocenah 73-odstotno povečanje dosedanjih sredstev 

(European Commission 2011b, str. 17; Evropska komisija - sporočilo za javnost, 2011). 
65 Evropska komisija je v sredini leta 2011 v pomoč svojim članicam prvič objavila 27 svežnjev 

priporočil oziroma ukrepov, ki so se ciljno osredotočali na izboljšanje posameznih področij politik 

držav članic v prihajajočem letu oziroma letu in pol za hitrejšo in učinkovitejšo odpravo negativnih 

posledic finančne krize in spodbujanje rasti in razvoja celotne EU. 
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Commission/EACEA/Eurydice, 2011), s čimer bi jim v čim večji meri omogočile koriščenje 

pozitivnih učinkov visokega šolstva.  

 

Slika 5.1: Učinki gospodarske in finančne krize na visoko šolstvo 

 

 

Pri pregledu literature smo opredelili tri najpomembnejše in s tem tudi najbolj vidne učinke, ki 

jih ima gospodarska in finančna kriza na visoko šolstvo. Mednje prištevamo (Slika 5.1): 

1. razpoložljivost finančnih sredstev za visoko šolstvo, 

2. spremembe v povpraševanju po visokem šolstvu in  

3. učinke na diplomante in brezposelnost diplomantov. 

 

V nadaljevanju smo na kratko utemeljili vsak učinek posebej, medtem ko v naslednjih poglavjih 

predstavimo podrobnejše izsledke našega raziskovanja. 

 

5.1 Razpoložljivost (javnih in zasebnih) sredstev za visoko šolstvo 

 

Najbolj močan učinek gospodarske in finančne krize na visoko šolstvo se kaže v umirjanju 

javne porabe za visokošolsko izobraževanje, ki je očitno vse od leta 2008 (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 35). Javni vir kljub vladnim usmeritvam po 

povečevanju zasebnih virov predstavlja največji delež za financiranja VŠZ v Evropi (v letu 
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2010 je predstavljal 83 %). Zniževanje tega deleža brez sočasno zagotovljenih drugih dodatnih 

virov se smatra, kot da bo povzročilo negativne posledice na delovanje VŠZ, kar še posebej 

velja za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in raziskovanja. Poudarja se tudi, da je za 

zagotovitev stabilnega financiranja potrebna močna politična volja, ki bo v zadostni meri 

podpirala zastavljene cilje visokošolskih politik za prihodnje potrebe družbe (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 36).  

 

Poudarki po ohranjanju javnih sredstev za visoko šolstvo so bili na evropski ravni zelo izraziti 

po letu 2008, ko je zagon gospodarske rasti postal primaren cilj, vendar je popustil ob 

poglabljanju krize. Evropska komisija je poudarjala predvsem potrebo po varovanju področij 

izobraževanja in raziskav, ki spodbujajo rast66 (European Commission, 2010a). Zadostnost 

sredstev za visoko šolstvo se je s strani evropskega vrha izpostavljalo kot najpomembnejši 

pogoj razvoja nacionalnih visokošolskih sistemov, zagotavljanja kakovostnega študija in 

uresničevanja poslanstva VŠZ za dolgoročen, stabilen, kompetenten in inovativen razvoj 

gospodarstev in družbe (European Commission, 2010b). 

 

Poslabšanje gospodarskih razmer prek slabitve nacionalnih fiskalnih stanj se je odrazilo na 

proračunskih sredstvih, namenjenih izobraževanju in visokemu šolstvu (Zumeta in Kinne 2011, 

str. 29). V normalnih razmerah zunanji ekonomski dejavniki na razporeditev sredstev za 

izobraževanje ne vplivajo, vendar se v razmerah finančne in gospodarske krize vzporedno s 

slabšanjem gospodarskih razmer v državi slabšajo tudi razmere za financiranje izobraževanja 

(Tilak 2010, str. 29). Zlasti v času javnofinančnih primanjkljajev so potrebne spremembe v 

načinih dodelitve javnih sredstev iz že tako preobremenjenih javnih proračunov, ki ne zmorejo 

v celoti zadostiti finančnim zahtevam nenehne širitve visokošolskih sistemov (Boer in drugi 

2012, str. 17).  

 

Visoka zadolženost držav je spodbujala potrebo po zmanjševanju in racionalizaciji javne 

porabe, pri čemer se je konsolidacija javnih financ izvajala tudi na področju izobraževanja 

(European Commission/EACEA/Eurydice 2013a, str. 12). Zmanjševanje javnih sredstev za 

                                                 
66 Čeprav se stopnje porabe med državami članicami znatno razlikujejo, so skupne naložbe v 

visokošolsko izobraževanje v Evropi prenizke, saj skupni javni izdatki za terciarno izobraževanje, 

izraženi v deležu BDP-ja, v EU-27 v povprečju znašajo 1,3 % BDP-ja, kar je bistveno manj v 

primerjavi z 2,8 % v ZDA in 1,5 % na Japonskem (OECD 2013, str. 191). Delež zasebnega 

financiranja sicer pomembno dopolnjuje visokošolske proračune na Danskem, v Bolgariji, na Cipru 

in Veliki Britaniji (European Commission 2011b, str. 42–43). 
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visoko šolstvo je prisotno v skoraj vseh evropskih državah (EUA, 2013). Mnoge vlade se 

nagibajo k reformam sistema financiranja, pri čemer je mogoče prepoznati dve smeri reform. 

Prva vodi do reforme mehanizmov institucionalnega financiranja, ki bi sledilo bolj učinkoviti 

porabi sredstev ter potrebi po tesnejšemu sodelovanju z zasebnim sektorjem in pridobivanju 

raznolikih virov financiranja. Druga pa v smeri delitve stroškov študija s strani študentov ter s 

tem povečanja zasebnih virov financiranja (de Boer in drugi 2012, str. 17).  

 

Tsiligiris (18. marec 2012) ugotavlja, da dolgoročen učinek finančne krize omogoča prostor za 

neoliberalni pristop upravljanja VŠZ, ki ni več naklonjen obsežnemu javnemu financiranju, 

temveč spodbuja pridobivanje zasebnih virov financiranja, v največji meri s strani študentov. 

Začenjajo se prepoznavati spremembe v smeri zaračunavanja višjih šolnin, potreb vzpostavitve 

novih in tesnejših povezav z gospodarstvom in povečanja prostovoljnih prispevkov za visoko 

šolstvo (donacij), kar nakazuje na vse večjo pomembnost pridobivanja finančnih virov 

najrazličnejših deležnikov, kar bi omogočilo bolj vzdržno in stabilnejše financiranje VŠZ 

(Estermann in Bennedot Pruvot 2011, str. 79, 84). Po drugi strani obdobje krize ne omogoča 

povečevanja virov s strani realnega sektorja in s strani študentov ter njihovih staršev, ki zaradi 

zniževanja ali izgub dohodka niso več sposobni zagotoviti enakega obsega naložb kot v času 

konjunkture (Varghese 2009, str. 23). Problem, ki nastaja, je nezmožnost pokrivanja stroškov 

študija za tiste posameznike, ki se soočajo z vse večjimi finančnimi omejitvami (Bahmani 2011, 

str. 6).  

 

Poslabšanje gospodarskih razmer prek slabitve nacionalnih fiskalnih stanj se je odrazilo na 

proračunskih sredstvih, namenjenih izobraževanju in visokemu šolstvu (Zumeta in Kinne 2011, 

str. 29). V normalnih razmerah zunanji ekonomski dejavniki ne vplivajo na razporeditev 

sredstev za izobraževanje, vendar se v razmerah finančne in gospodarske krize vzporedno s 

slabšanjem gospodarskih razmer v državi slabšajo tudi razmere za financiranje izobraževanja 

(Tilak 2010, str. 29). Zlasti v času javnofinančnih primanjkljajev so potrebne spremembe v 

načinih dodelitve javnih sredstev iz že tako preobremenjenih javnih proračunov, ki ne zmorejo 

v celoti zadostiti finančnim zahtevam nenehne širitve visokošolskih sistemov (Boer in drugi 

2012, str. 17). Mnoge vlade so se zato nagibale k reformam sistema financiranja.  

 

Pomembno je poudariti, da je povečevanje števila vpisanih študentov v visokem šolstvu v 

najbolj značilni starostni skupini in naraščanje raznolikosti med visokošolskimi ponudniki vse 

do začetka finančne krize spremljal trend relativnega zniževanja javnih izdatkov za 
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visokošolsko izobraževanje ob hkratnem nezadostnem pridobivanju zasebnih sredstev67 

(Eurydice 2008, str. 11). Gospodarska in finančna kriza je tako zaradi racionalizacije sredstev 

in uravnoteženja proračunov v skladu z makroekonomsko logiko le še bolj spodbudila proces 

zniževanja javnih sredstev za VŠZ in delitve stroškov izobraževanja na študente z 

utemeljevanjem argumentov zasebnega financiranja – visokih zasebnih donosov in koristi ter 

prepoznavanja študenta kot potrošnika v visokem šolstvu (Tsiligris, 18. marec 2012).  

 

Zniževanje finančnih sredstev za visoko šolstvo je prisotno kljub dejstvu, da naložbe v visoko 

šolstvo pomagajo okrepiti gospodarstvo in prispevajo k hitrejšemu okrevanju, ki izhaja iz 

neposrednega vpliva na spodbujanje ekonomske aktivnosti z ustvarjanjem novih delovnih mest, 

privabljanjem tujega (ekonomskega, človeškega in socialnega) kapitala ter za mnoge zaposlene 

v visokem šolstvu predstavlja pomemben vir dohodka (Varghese 2010, str. 11). Še posebej slabi 

so dolgoročni obeti zaradi negativnega vpliva na človeški kapital, inovativnost, raziskovanje in 

razvoj (Bahmani 2011, str. 6).  

 

5.2 Povpraševanje po visokem šolstvu  

 

Za uspešen prehod v družbo znanja sta se zadnje desetletje s strani vlad evropskih držav 

spodbujala dostop in vključevanje v visoko šolstvo, da bi se povečal delež prebivalcev z 

visokošolsko izobrazbo, ki bi zaradi staranja prebivalstva omogočali višjo produktivnost 

zaposlenih in s tem višjo gospodarsko rast. Globalna gospodarska in finančna kriza je pokazala, 

kako ranljiv in nepripravljen je visokošolski sektor na makroekonomske spremembe 

gospodarstva in družbe (Leonard, 2014). Po navedbah avtorja je potreben proaktiven in ne 

reaktiven pristop oziroma odziv na makroekonomska neravnovesja, da se v čim večji meri 

zmanjša škoda vključenih v visoko šolstvo (študente, akademsko osebje in druge zaposlene) 

(Leonard, 2014). 

 

Podpiranje masovnosti visokošolskih sistemov kot odziv na rast gospodarstev znanja je ključen 

cilj evropske in nacionalnih visokošolskih politik tudi v razmerah krize (European 

commission/EACEA/Eurydice 2014, str. 15). V obdobju krize povpraševanje po visokem 

šolstvu pogosto naraste, saj se oportunitetni strošek izgubljenih dohodkov zniža, verjetnost 

                                                 
67  Kljub dejstvu, da si je Evropska komisija (2006) zastavila cilj povečanja javnih in zasebnih sredstev 

v visoko šolstvo na 2 % BDP-ja do leta 2010. 
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brezposelnosti poviša, hkrati s tem pa posamezniki prepoznavajo ostale prednosti 

visokošolskega izobraževanja (Breneman 2009, str. 272). Ljudje zaradi pomanjkanja delovnih 

mest ostajajo v šolah ali se vrnejo študirati, v kar jih sili povečana konkurenca med iskalci 

zaposlitve, da sprejmejo zaposlitev, ki je nižja od pridobljene kvalifikacije ali celo zunaj 

njihovih prvotno pridobljenih znanj in spretnosti, hkrati pa visokošolsko izobraževanje postaja 

nadomestilo za brezposelnost (Bahmani, 2011, str. 1–7; Varghese, 2010). Vpis na visokošolski 

študij omogoča pridobitev novih kompetenc in znanj, s čimer si posamezniki povečujejo svoje 

možnosti za zaposlitev (Estermann in Pruvot 2011, str. 82). Ker ljudje ostajajo brez dela in 

dohodka, pa se njihova zmožnost plačevanja za izobraževanje zmanjšuje (Tilak 2010, str. 4).  

 

Vpis študentov je ne glede na trenutne gospodarske razmere odvisen od več dejavnikov, še 

posebej politik dostopnosti do visokega šolstva, sistema denarnih pomoči študentom, 

povpraševanja po visokošolskih poklicih na trgu dela in demografskih gibanj (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 33). Po projekcijah se bo v evropskih državah do leta 

2020 delež študentov v značilni starostni skupini znižal zaradi demografskega upada68, kar bo 

v prihodnje prav tako prineslo določene spremembe vpisa. Po drugi strani so finančne spodbude 

s strani države eden izmed osnovnih instrumentov vplivanja na vpis, še posebej v državah s 

plačljivim visokim šolstvom. Zniževanje javnih sredstev za oblike denarnih študentskih pomoči 

(štipendije, posojila, subvencije, nepovratna sredstva ipd.) negativno vpliva na vpis, še posebej, 

kadar se hkrati znižuje finančna podpora s stani njihovih staršev69 (Varghese 2010, str. 14–15).  

V evropskem visokošolskem prostoru se ugotavlja, da se povečuje predvsem vpis na drugi in 

tretji bolonjski stopnji, saj želijo študenti čim dlje ostati v izobraževalnem procesu, če zanj ne 

plačujejo visokih prispevkov (Varghese 2010, str. 16). Nastajajo pa tudi razlike pri izbiri 

                                                 
68 Projekcije demografskih sprememb v najbolj tipični starostni skupini mladih (18–34 let) za 

vključevanje v visokošolski študij kažejo na povprečen upad njihovega števila za 20 % do leta 2025 

v državah srednje, vzhodne in južne Evrope; za več kot 30 % pa tudi v Bolgariji, Latviji, na Poljskem, 

v Romuniji in Sloveniji (European Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 34). Nasproten trend pa 

bo prisoten na Danskem, v Luksemburgu, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji in na Norveškem (prav 

tam). 
69 Varghese (2010, str. 15) meni, da so odzivi in odločitve staršev, da svoje otroke vključijo v 

visokošolski študij, lahko različne. Med drugim navaja naslednje možnosti: a) zmanjšanje porabe 

vseh dobrin in storitev, vključno z izobraževanjem; b) premišljena poraba denarja, s čimer ohranijo 

sredstva, namenjena za izobraževanje otrok, nedotaknjena; c) vključevanje otrok v visokošolsko 

izobraževanje kot naložba za prihodnost; d) vključevanje otrok v visokošolsko izobraževanje zaradi 

nizkega oportunitetnega stroška in visoke brezposelnosti in e) vključevanje otrok v javne VŠZ-je 

namesto v zasebne VŠZ, kar še posebej velja za ZDA, kjer na zasebnih VŠZ zaračunavajo visoke 

šolnine, zmanjšana sposobnost plačevanja pa študentom omogoča zgolj vpis na javne VŠZ (Varghese, 

2010). 
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študijskega področja, in sicer se vpis povečuje na bolj uporabnih študijskih področjih, ki 

omogočajo razvoj veščin in znanj, zaželenih s strani trga dela (Varghese 2010, str. 16).  

 

Obdobje krize nedvomno vpliva na dvig stopnje izobraženosti in povečanja števila let šolanja 

(Bahmani 2011, str. 8), hkrati pa se povečuje število mednarodnih izmenjav študentov in 

zaposlenih. Spodbude čezmejnega sodelovanja segajo že od ustanovitve prvega programa 

mobilnosti ERASMUS v letu 1984, ki se je nato nadaljeval v okvirih bolonjskega procesa. Nova 

faza programa (ERASMUS for all) se osredotoča na povečanje števila mednarodnih študentov 

zunaj evropskega visokošolskega prostora, vendar se število tujih študentov ne povečuje le 

zaradi programov spodbud, temveč zaradi slabšanja gospodarskih razmer in visoke 

brezposelnosti. Posebej pereč problem postaja beg možganov, saj se najboljši in najbolj 

nadarjeni študenti raje odločajo za študij na boljših in prestižnejših univerzah v tujih državah.  

 

5.3 Brezposelnost diplomantov 

 

V družbi znanja se povečano vključevanje v visoko šolstvo utemeljuje prav zaradi potreb po 

visoko izobraženih strokovnjakih na trgu dela, ki bodo lahko ohranili ali povečali produktivnost 

gospodarstva v času starajoče se družbe. Predpostavka je v skladu s temelji akumuliranja 

človeškega kapitala, kar vodi v večjo produktivnost in nižjo stopnjo brezposelnosti. Za te ideje 

se še posebej močno zavzema Evropska komisija, ki že od 90. let poudarja večjo skladnost med 

visokim šolstvom in trgom dela za polno zaposlovanje (Schomburg in Teichler 2006, str. 3). 

Kljub temu pa se s skepso ugotavlja, da imajo trgi dela omejene zmožnosti zaposlovanja vse 

večjega števila diplomantov, še posebej v kriznem obdobju, ko stopnja brezposelnosti naraste. 

Podobno publikacija OECD Pogled na izobraževanje 2012 ugotavlja, da visoka stopnja 

izobraženosti države pravzaprav ne pomeni odpornosti na učinke finančne krize, čeprav na 

agregatni ravni za zaposlene z visokošolsko izobrazbo velja večja verjetnost zaposlenosti in 

nižja verjetnost dolgotrajne brezposelnosti od nižje izobraženih posameznikov (Nunez in 

Livanos 2010, str. 484).  

 

Kljub vsesplošni prepoznavnosti visokega šolstva za gospodarski razvoj so naložbe v 

visokošolsko izobraževanje zgolj potreben, a ne zadosten pogoj za razvoj. Učinkovitost in 

uspešnost naložbe sta odvisni predvsem od zagotavljanja ustreznih povezav s potrebami trga 

dela ter socialne in civilne družbe držav (Nkata 2008, str. 12). Oliveira Martinez in drugi (2009, 

str. 120) poudarjajo, da VŠZ nimajo vedno pravih spodbud za doseganje odličnosti in 
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prilagodljivosti, da bi se lahko prožno odzivali na spreminjajoče se potrebe trga dela. Poleg tega 

se je glede na trenutno finančno krizo sposobnost držav članic EU, da povečajo naložbe za 

visoko šolstvo, bistveno omejila zaradi preobremenjenosti njihovih javnih proračunov (Boer in 

drugi 2012, str. 41), medtem ko je ekonomska negotovost še dodatno negativno vplivala na 

delovanje VŠZ (European Commission/Eurydice/EACEA 2011, str. 59). 

 

Stopnja brezposelnosti je tako eden izmed najboljših kazalnikov gospodarske uspešnosti države 

(Bahmani 2011, str. 6), saj je povezanost visokega šolstva s trgom dela neposredna, a se 

venomer spreminja (West 2011, str. 574). V članicah EU-27 ima četrtina prebivalcev 

visokošolsko izobrazbo, tehnološki razvoj pa je že spremenil pogoje dela, saj se zahtevajo nove 

oblike znanj in veščin, kar za evropske VŠZ predstavlja zelo velik izziv (Gvaramadze 2011, str. 

235). Posledično za diplomante pomeni zaposlovanje za krajši čas in povečano prilagajanje na 

prihodnje potrebe trga dela. Večina članic se zaveda problema brezposelnosti mladih, ki je 

delno rezultat krize in delno posledica socio-demografskih sprememb (npr. staranja 

prebivalstva), zato so dodatni ukrepi usklajevanja učnih izidov s potrebami trga dela na evropski 

ravni zelo poudarjeni. 

 

Po Thurowemu (1975) modelu konkurenčnega zaposlovanja (angl. job-competition model) naj 

bi se s povečanjem stopnje izobraženosti brezposelnost zniževala (Woolbers, 2000), saj naj bi 

visoko izobraženi posamezniki zasedali delovna mesta nižje izobraženih, kar označujemo za 

proces izrinjanja na trgu dela (angl. crowding out). A povečevanje stopnje brezposelnosti 

diplomantov v evropskem prostoru je bilo v porastu še pred nastopom krize, saj se je s širitvijo 

visokega šolstva v razmeroma kratkem obdobju število visoko izobraženih neprimerljivo 

povečalo (Nunez in Livanos 2010, str. 476). Postalo je tudi jasno, da nizka stopnja 

brezposelnosti diplomantov ne bo več tako samoumevna.  

Evropska komisija je problem brezposelnosti diplomantov postavila med primarne cilje v svojih 

strategijah Evropa 2020 in Education and Training 2020. Otežen prehod mladih diplomantov 

na trg dela je najbolj očitna posledica krize, vendar se učinki visokošolske izobrazbe med 

članicami EU-27 razlikujejo tudi glede na prilagodljivost in stratifikacijo trga dela. Na Finskem, 

v Belgiji in Veliki Britaniji je prehod diplomantov na trg dela lažji, medtem ko je v državah 

južne Evrope (Grčija, Španija in Italija) bistveno težji (Nunez in Livanos 2010, str. 484). Z 

vidika obstojnosti in statičnosti VŠZ v smislu počasnega prilagajanja in spreminjanja se je med 

potrebami trga dela in znanji diplomantov naredil vse večji razkorak. Vse pogosteje se tudi 

omenja fenomen preizobraženosti (angl. overeducation), ki nastaja zaradi neusklajenosti med 
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ponudbo in povpraševanjem na trgu dela (Livanos 2010, str. 474). V skladu z ugotovitvami 

avtorjev Buchel in Pollmann-Schult (2001) je preizobraženost v veliki meri odvisna od smeri 

in vrste kvalifikacije, v razmerah krize ne glede na smer in vrsto visokošolske izobrazbe pa to 

ni dovolj zadosten pogoj za zasedbo delovnega mesta.  

 

Po drugi strani za delodajalce ni težavno najti ustreznega kadra, saj se na delovna mesta 

prijavljajo najboljši kandidati z izkušnjami in ustreznimi dokazili, težava je v tem, da si ne 

morejo privoščiti zaposlovanja (Bahmani 2011, str. 8), medtem ko je verjetnost odpovedi 

zaposlenih vedno nižja. V raziskavi EUA (Trends, 2010) se tudi omenja, da delodajalci ne 

zaupajo dovolj diplomantom na prvi bolonjski stopnji, saj naj ne bi pridobili dovolj znanj v 

triletnem obdobju, diplomanti pa se ne čutijo dovolj kompetentne za delo, kar podaljšuje njihov 

študij in posledično dviguje povprečno starost njihovega vstopa na trg dela. Dober primer 

učinkovitega vstopa diplomantov na trg dela predstavlja nemški model, ki ga uporabljajo tudi 

v Avstriji in na Nizozemskem (Panzaru 2013, str. 73) in na podlagi sodelovanja med VŠZ in 

podjetji omogoča uspešno zaposlitev mladih po končanem pripravništvu. 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili omenjene vidike učinka gospodarske in finančne 

krize na visoko šolstvo, pri čemer nas bo zanimalo, ali prihaja pri izbranih kazalnikih visokega 

šolstva in njegovega financiranja med obema skupinama držav do značilnih razlik oziroma ali 

se gospodarsko manj oslabljene in gospodarsko bolj oslabljene države med seboj statistično 

značilno razlikujejo glede na izbrane kazalnike. 
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6 RAZPOLOŽLJIVOST FINANČNIH SREDSTEV ZA TERCIARNO 

IZOBRAŽEVANJE  

 

 

V nadaljevanju se osredotočamo na naše osrednje raziskovalno vprašanje o spremembah 

financiranja terciarnega izobraževanja. V poglavju 4 smo določili dve skupini držav, ki se med 

seboj najbolj razlikujeta glede na spremembe v kazalnikih gospodarske aktivnosti v obdobju 

med letoma 2009 in 2012 v primerjavi z letom 2008. Delitev na skupini bomo uporabili pri 

preverjanju sprememb kazalnikov financiranja terciarnega izobraževanja70. Pri tem bomo 

preverili prvih pet hipotez ter poiskali statistično pomembne razlike v spremembah financiranja 

terciarnega izobraževanja med gospodarsko manj oslabljenimi in gospodarsko bolj oslabljenimi 

državami.  

 

Poglavje vsebinsko delimo na tri dele. Uvodoma pojasnjujemo metodologijo, podatke in izbor 

spremenljivk, v prvem delu obravnavamo razpoložljivost javnih sredstev za terciarno 

izobraževanje, ki ga hkrati primerjamo tudi s celotnim izobraževanjem, v drugem delu 

obravnavamo razpoložljivost letnih izdatkov za javne in zasebne VŠZ na študenta in v tretjem 

delu spremembe mehanizmov in instrumentov razdelitve sredstev VŠZ ter virov financiranja, 

vključno z razpoložljivostjo zasebnih sredstev za terciarno izobraževanje.  

 

6.1 Metodologija, podatki in spremenljivke 

 

Naša analiza temelji na kvantitativni analizi sekundarnih podatkov iz statistične baze Eurostat. 

Kazalniki financiranja terciarnega izobraževanja, ki smo jih vključili v našo analizo, se 

razvrščajo v štiri podskupine, in sicer glede na: 

1. razpoložljivost javnih sredstev. Večina naših hipotez se nanaša na spremembe javnega 

financiranja, pri čemer smo uporabili naslednje kazalnike: 

 delež javnih izdatkov glede na celotne javne izdatke države za izobraževanje in terciarno 

izobraževanje, kar nam je omogočalo primerjavo sprememb javnih izdatkov za 

izobraževanje in terciarno izobraževanje v odnosu do drugih javnih porabnikov; 

                                                 
70 Statistična podatkovna baza Eurostata nam dopušča analizo podatkov na ravni terciarnega 

izobraževanja, zato smo v nadaljevanju pojem visoko šolstvo zamenjali s pojmom terciarno 

izobraževanje, medtem ko ohranjamo poimenovanje za VŠZ, ki smo ga opredelili dovolj široko, da 

zajema tudi ustanove terciarnega izobraževanja. Za podrobnejšo razlago glej poglavji 2.1 in 2.2. 
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 javni izdatki za izobraževanje in terciarno izobraževanje v deležu BDP-ja; 

 skupni javni izdatki za izobraževanje in terciarno izobraževanje, kjer so podatki izraženi 

v milijonih standarda kupne moči (v nadaljevanju SKM) EUR;  

 delež javnih sredstev, namenjen posredno za pomoči študentom, v deležu vseh javnih 

izdatkov za terciarno izobraževanje; 

2. razpoložljivost vseh sredstev na študenta smo preverili s kazalnikom letni izdatki za VŠZ, 

namenjeni terciarnemu izobraževanju na študenta, v SKM EUR; 

3. spremembe mehanizmov in instrumentov financiranja se nanašajo na načine financiranja in 

nove oblike alokacije sredstev k VŠZ. V tem delu se osredotočamo na prepoznavanje 

uporab novih kriterijev in tudi oblik diverzifikacije virov financiranja;  

4. razpoložljivost zasebnih sredstev smo preverili s kazalnikom delež zasebnih virov za 

terciarno izobraževanje, v deležu. Eurostat teh podatkov ne vsebuje na ravni terciarnega 

izobraževanja, zato smo jih pridobili iz podatkovne baze OECD-ja. 

 

Poglavje poleg lastne statistične analize dopolnjujemo še s študijem literature. Z metodo 

metaanalize smo zbrali in predstavili rezultate opravljenih raziskav, omogočila nam je 

primerjavo ugotovitev in dopolnitev naših rezultatov.  

 

Navedene kazalnike smo uporabili za določitev spremenljivk financiranja terciarnega 

izobraževanja, ki se nanašajo na spremembe v obdobju 2009–2011 glede na leto 2008. Naše 

spremenljivke odražajo spremembe v obdobju krize v primerjavi s predkriznim letom. Opravka 

imamo z netipičnimi številskimi spremenljivkami, saj imamo spremenljivke izražene kot 

relativna števila, ki podobno kot v prejšnjem poglavju ne zadoščajo vsem predpostavkam 

uporabe parametričnih testov. Hkrati je treba omeniti, da imamo zelo majhen vzorec enot, 

zaradi česar je uporaba parametričnih testov manj primerna. Kvantitativna analiza zato temelji 

na uporabi neparametričnega Mann-Whitneyjevega U-testa, ki omogoča preverjanje statistično 

značilnih razlik aritmetične sredine med skupinama držav in daje podobne rezultate kot t-test 

za neodvisne vzorce, a ob zadostitvi manj strogih predpostavk.  

 

Poleg tega smo želeli ugotoviti, ali morebiti obstajajo kakršnekoli statistično značilne povezave 

med spremembami kazalnikov znotraj obeh skupin držav. Torej, ali so spremembe enega 

kazalnika povezane s spremembami drugega kazalnika. V ta namen smo uporabili Spearmanov 

korelacijski koeficient, s katerim smo ugotavljali obstoj in moč povezanosti kazalnikov 

sprememb za obe skupini držav. 
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6.2 Razpoložljivost javnih sredstev za terciarno izobraževanje 

 

6.2.1 Javno financiranje izobraževanja in terciarnega izobraževanja glede na druge javne 

porabnike 

 

Glede na pomembno vlogo, ki jo visokošolske politike pripisujejo terciarnemu izobraževanju 

kot področju izhoda iz krize, trdimo, da se javni izdatki za terciarno izobraževanje znižujejo 

počasneje v primerjavi z javnimi izdatki za izobraževanje in v razmerju do drugih javnih 

porabnikov. Pri tem pričakujemo pomembne razlike med skupinama držav, ki se razlikujeta 

glede na učinek gospodarske in finančne krize na njihova gospodarstva. 

 

Gibanje deleža javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje  

 

Struktura javne porabe odraža sosledje prednostnih nalog države, kjer višji deleži za določene 

namene nakazujejo na relativno višjo pomembnost teh področij pred ostalimi. Ta primerjava 

sicer ne daje pravega vpogleda v spremembe dejanskega obsega financiranja javnega 

izobraževanja, saj se izraža v relativnem deležu, temveč daje zgolj podatek o razmerju 

dodeljenih javnih sredstev v primerjavi z drugimi javnimi porabniki.  

 

Izobraževanje 

 

Javna poraba je v državah članicah EU-27 v letu 2008 obsegala povprečno 47 % BDP-ja, v letih 

2009 in 2010 pa se je ta odstotek povečal na 50 % BDP-ja (Eurostat, 2013), delno zaradi 

spodbujevalnih ukrepov za pospešitev in preprečevanje finančnega krča in delno zaradi nižje 

rasti oziroma upada BDP-ja (v letu 2011 se je delež nekoliko znižal na 49,1 % BDP-ja). 

Področje izobraževanja je v primerjavi z ostalimi javnimi porabniki četrta najpomembnejša 

funkcija javnega sektorja71, ki krije neposredne stroške izobraževalnih zavodov ter posredno 

finančno podpira študente in njihove družine s štipendijami, posojili in z drugimi transferji 

oziroma sofinancira izobraževalne dejavnosti v zasebnih podjetjih ali neprofitnih organizacijah 

(Evropska komisija 2010c, str. 161).  

 

                                                 
71 Glavne funkcionalne komponente porabe javnih sredstev (v % skupne porabe) so v letu 2010 bile 

socialno varstvo (39 %), zdravje (15 %), javna uprava (13 %) in izobraževanje (11 %), kar skupaj 

predstavlja 79 % skupne javne porabe (Eurostat, 2013). 



110 

Slika 6.1: Gibanje javnih izdatkov za izobraževanje v deležu vseh javnih izdatkov in v deležu 

BDP-ja za EU-27, 2002–2011 

 
Vir: Eurostat (2013) Government finance statistics, COFOG (maj 2013). 

 

Med letoma 2002 in 2008 se je v državah članicah EU-27 za izobraževanje namenjalo v 

povprečju nad 5 % BDP-ja72, pri čemer je bil delež v razmerju do vseh javnih izdatkov skozi 

celotno obdobje relativno stabilen oziroma nad 11 % vseh javnih izdatkov (Slika 6.1). V letih 

od 2009 do 2011 se je delež javnih izdatkov za izobraževanje glede na vse javne izdatke znižal 

pod 11 %, medtem ko se je njihov delež v BDP-ju povišal v povprečju za pol odstotne točke. 

V letu 2011 se je v državah članicah EU-27 za izobraževanje namenilo 5,3 % BDP-ja oziroma 

10,9 % vseh javnih izdatkov. Na videz stabilno financiranje izobraževanja ne odraža sprememb, 

ki so v omenjenem obdobju nastale v posameznih državah (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2012, str. 87).  

 

Primerjava povprečnih deležev javnih izdatkov za izobraževanje v letih 2009 in 2011 (Slika 

6.2) odraža nekoliko višje deleže javnih izdatkov za izobraževanje po obeh kriterijih (deležu 

BDP-ja in deležu vseh javnih izdatkov) v skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav v 

primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami, čeprav te razlike niso v nobenem 

primeru statistično značilne (Priloga 4). 

 

                                                 
72 Javni izdatki za izobraževanje kot odstotek BDP-ja predstavljajo delež razpoložljivega dohodka, 

ustvarjenega v gospodarstvu, ki se nameni za izobraževanje (Eurostat statistics in focus 2011, str. 4). 

BDP meri produktivnost gospodarstva v določenem obdobju, kar npr. v enem letu na agregatni ravni 

in ob upoštevanju splošnih pogojev pomeni tudi vrednost ustvarjenega prihodka gospodarstva. 
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Slika 6.2:  Javni izdatki za izobraževanje v deležu BDP-ja, 2009–2011 (levo), in v deležu vseh 

javnih izdatkov, 2009–2011 (desno)  

  
Opomba: manjkajo podatki za države EL in LU v deležu BDP-ja. 

Vir: Eurostat (2014); government finance statistics, COFOG (2014), Expenditure on education as % of GDP or 

public expenditure [educ_figdp]. 

 

Terciarno izobraževanje 

 

Javni izdatki za terciarno izobraževanje se namenjajo tako VŠZ kot tudi študentom. V državah 

članicah EU-27 so v letu 2009 znašali 1,22 % BDP-ja oziroma 2,44 % vseh javnih izdatkov, 

kar na agregatni ravni nakazuje na stabilno financiranje (Slika 6.3). Delež javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje v javnih izdatkih za izobraževanje je bil prav tako do leta 2009 

konstanten, nad 22 %. Podobne ugotovitve navaja poročilo European Commission/ 

EACEA/Eurydice (2011, str. 41), saj je v letu 2009 večina držav ohranila stabilen ali povečan 

proračun tudi za terciarno izobraževanje. Omenjeno lahko pojasnimo, da so evropske 

visokošolske politike z zavzemanjem za ohranjanje sredstev za terciarno izobraževanje 

predvsem v začetnih letih krize imele velik vpliv. 

 

Javna sredstva za terciarno izobraževanje so se podobno povečevala skladno s cilji nacionalnih 

javnih politik (Eurydice 2008, str. 17), saj se je v povprečju do leta 2008 namenjalo 1,1 % BDP-

ja za terciarno izobraževanje, v letu 2009 pa je ta delež še malo narastel na 1,22 % BDP-ja. 

Omenjeni dvig v odstotku BDP-ja v letu 2009 ne odraža realnega dviga izdatkov, saj so se 

skupni javni izdatki v primerjavi s prejšnjim letom v EU-27 realno povečali zgolj za 1,4 

odstotka (glej poglavje 4.2.3), kar je sicer precej manj kot v preteklem obdobju, temveč je dvig 

pogojen predvsem z nižjo rastjo BDP-ja (glej Slika 4.6). 
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Javni izdatki za terciarno izobraževanje so v letu 2008 presegali 2 % BDP-ja le na Danskem in 

Norveškem; medtem ko je bila Slovenija z 1,21 odstotka BDP-ja javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje nekoliko nad povprečjem EU-27. Nizek delež, pod 1 % BDP-ja, so namenjali v 

Bolgariji (ki pa je v zadnjih letih močno povečala javne izdatke za terciarno izobraževanje), 

Italiji, na Slovaškem, v Veliki Britaniji in na Češkem. 

 

Slika 6.3: Javni izdatki za terciarno izobraževanje v deležu BDP-ja za EU-27, 2001–2011 

 
Vir: Eurostat (2014) General government expenditure by function (COFOG) [gov_a_exp], Expenditure on 

education as % of GDP or public expenditure [educ_figdp]. 

 

Slika 6.4: Javni izdatki za terciarno izobraževanje v deležu BDP-ja, 2009–2011 (levo), in v 

deležu vseh javnih izdatkov, 2009–2011 (desno)  

  

Vir: Eurostat (2014). General government expenditure by function (COFOG) [gov_a_exp], Expenditure on 

education as % of GDP or public expenditure [educ_figdp]. 
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oslabljene države, kar je ravno obratno kot pri predhodno obravnavanih podatkih za celotno 

izobraževanje (Slika 6.2).  

 

Spremembe deleža javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih 

 

Preveriti želimo, ali se s spreminjanjem (zniževanjem/povečevanjem) deležev javnih izdatkov 

za izobraževanje spreminjajo (znižujejo/povečujejo) tudi javni izdatki za terciarno 

izobraževanje. Pogledali smo, kolikšna je bila povprečna sprememba deleža javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje v primerjavi z deležem javnih izdatkov za izobraževanje (v vseh javnih 

izdatkih države73) med krizo v primerjavi z letom 2008.  

 

Spremembo deleža javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje smo izračunali 

kot razliko povprečnega deleža javnih izdatkov med letoma 2009 in 2011 in deleža v letu 2008 

v vseh javnih izdatkih. Iz Slika 6.5 je razvidno, da med skupinama obstajajo razlike, saj so se v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah deleži javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno 

izobraževanje povprečno znižali bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah, vendar pa te 

razlike niso statistično značilne, kar je potrdil tudi Mann-Whitneyjev U-test (Priloga 4). 

 

Slika 6.5: Povprečna sprememba deleža javnih izdatkov za izobraževanje (levo) in terciarno 

izobraževanje (desno) v vseh javnih izdatkih med letoma 2009–2011 glede na leto 

2008 po skupinah (v odstotnih točkah) 

  

Vir: Eurostat (2013) General government expenditure by function (COFOG). 

                                                 
73  Podatek o deležu javnih izdatkov za izobraževanje v vseh javnih izdatkih predstavlja razmerje med 

izobraževanjem in drugimi javnimi porabniki, kot so zdravstvo, socialna varnost, obramba in varnost, 

ter pove, v kolikšni meri vlade dajejo prednost izobraževanju. 

-0,11

-0,39

-0,45

-0,40

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

Gospodarsko manj
oslabljene

Gospodarsko bolj
oslabljene

Sp
re

m
e

m
b

a 
d

e
le

ža
 ja

vn
ih

 
iz

d
at

ko
v 

za
 iz

o
b

ra
že

va
n

je
, v

 
o

d
st

o
tn

ih
 t

o
čk

ah

-0,04
-0,11

-0,45

-0,40

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

Gospodarsko manj
oslabljene

Gospodarsko bolj
oslabljene

Sp
re

m
e

m
b

a 
d

e
le

ža
 ja

vn
ih

 
iz

d
at

ko
v 

za
 t

e
rc

ia
rn

o
 

iz
o

b
ra

že
va

n
je

, v
 o

d
st

o
tn

ih
 

to
čk

ah



114 

Ugotoviti še želimo, ali so se javni izdatki za terciarno izobraževanje znotraj obeh skupin 

spreminjali podobno kot javni izdatki za izobraževanje, kar lahko ugotovimo z uporabo 

Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Ta nakazuje na močno povezanost, ki je tudi 

statistično značilna (Priloga 12). V obeh skupinah držav so spremembe javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje statistično značilno povezane s spremembami javnih izdatkov za 

izobraževanje: 

 gospodarsko manj oslabljene države: r = 0,505, pri stopnji značilnosti <0,05,  

 gospodarsko bolj oslabljene države: r = 0,706, pri stopnji značilnosti <0,05.  

 

Slika 6.6: Spremembe deleža javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v primerjavi z 

deležem javnih izdatkov za izobraževanje (v vseh javnih izdatkih) v gospodarsko 

manj oslabljenih državah med letoma 2009–2011 glede na leto 2008 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja), modra barva – ni podatka.  

Vir: Eurostat (2013) General government expenditure by function (COFOG) [gov_a_exp]. 

 

Slika 6.6 prikazuje razlike sprememb javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno 

izobraževanje med gospodarsko manj oslabljenimi državami. Med letoma 2009 in 2011 se je 

delež javnih izdatkov za izobraževanje kot odstotek skupne javne porabe glede na leto 2008 v 

povprečju znižal v osmih državah, še največ pa v Romuniji in na Poljskem, medtem ko se je v 

ostalih desetih državah povišal. Izmed teh se je v treh državah (v Avstriji, na Češkem in v Švici) 

delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje znižal kljub temu, da so delež za izobraževanje 
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nekoliko povečali. V Romuniji so sorazmerno z znižanji deleža javnih izdatkov za 

izobraževanje znižali tudi deleže javnih izdatkov za terciarno izobraževanje, podobno so jih na 

Malti med tem časom povišali. Zanimiv primer je tudi Bolgarija, kjer so se deleži javnih 

izdatkov za izobraževanje malenkost znižali, deleži javnih izdatkov za terciarno izobraževanje 

pa povišali. Deleži javnih izdatkov za terciarno izobraževanje (glede na celotno javno porabo) 

so se sicer v povprečju manj spreminjali (med +/–1,2 odstotne točke) kot deleži javnih izdatkov 

za izobraževanje (med +/–2,0 odstotne točke). Iz tega sledi, da so se deleži javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje med letoma 2009 in 2011 spreminjali manj od deležev javnih izdatkov 

za izobraževanje v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav.  

 

Slika 6.7: Spremembe deleža javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v primerjavi z 

deležem javnih izdatkov za izobraževanje (v vseh javnih izdatkih) v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah med letoma 2009–2011 glede na leto 2008 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja), modra barva – ni podatka.  

Vir: Eurostat (2014) General government expenditure by function (COFOG) [gov_a_exp]. 

 

V skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav (Slika 6.7) so se prav v vseh državah deleži javnih 

izdatkov za terciarno izobraževanje v vseh javnih izdatkih znižali (na Islandiji, ki je zelo močne 

učinke krize čutila med prvimi, so deleže znižali že med letoma 2007 in 2008, zato je v letih 

2009 in 2010 sledilo povišanje). V povprečju sta delež javnih izdatkov za izobraževanje kot 

odstotek skupne javne porabe glede na leto 2008 najbolj znižali Irska in Litva (za 2 odstotni 
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točki). V povprečju sta delež javnih izdatkov za izobraževanje kot odstotek skupne javne porabe 

glede na leto 2008 najbolj znižali Irska in Litva (za 2 odstotni točki). Deleži javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje (glede na celotno javno porabo) so se prav tako v povprečju manj 

spreminjali (med +/–0,6 odstotne točke) kot deleži javnih izdatkov za izobraževanje (med +/–

2,5 odstotne točke), kar nakazuje, da se je ta delež kljub zniževanju deleža javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje znižal manj kot delež javnih izdatkov za izobraževanje. 

 

Primerjalno nas je tudi zanimalo, kakšne so bile spremembe naložb v terciarno izobraževanje 

pred krizo. Države smo označili z barvo, ki opredeljuje višino javnih sredstev za terciarno 

izobraževanje v letu 2008, izraženo v deležu BDP-ja. Države, ki so leta 2008 v povprečju 

namenjale največje deleže BDP-ja za terciarno izobraževanje (nad 1,40 %), smo označili z 

zeleno barvo, rumena barva označuje srednje visoke deleže (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja) in 

rdeča barva najnižje deleže (pod 1,09 % BDP-ja). Na Slika 6.6 opazimo, da so v skupini 

gospodarsko manj oslabljenih držav zeleno obarvane države ter večina rumeno obarvanih držav 

manj spreminjale delež javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje (glede na 

vse javne izdatke) kakor pa rdeče obarvane države in Romunija, ki je obarvana rumeno. To 

pove, da države, ki so namenjale najnižja sredstva za terciarno izobraževanje, niso nujno 

zniževale sredstev med krizo.  

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah na Slika 6.7 je večina držav v opazovanem obdobju ne 

glede na barvo javne izdatke za izobraževanje in terciarno izobraževanje spreminjala manj kot 

gospodarsko manj oslabljene države. Izjeme so Islandija, Irska in Litva, ki so tudi različno 

obarvane, kar pomeni, da so se države ne glede na naložbe v letu 2008 znotraj obeh skupin 

odzvale zelo različno in neenotno. 

 

Iz naših ugotovitev sklepamo, da je prva hipoteza H1, ki se glasi »Visoko šolstvo je v času 

gospodarske in finančne krize manj izpostavljeno varčevalnim ukrepom kot drugi deli javnega 

sektorja«, potrjena, saj ugotavljamo, da se sredstva za terciarno izobraževanje v razmerju do 

drugih javnih porabnikov znižujejo manj. Opažamo tudi, da se javna sredstva za terciarno 

izobraževanje v primerjavi z javnimi sredstvi za izobraževanje prav tako znižujejo manj. Kljub 

temu pa je v gospodarsko bolj oslabljenih državah več držav znižalo delež javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje kot v gospodarsko manj oslabljenih državah. 

 

Sprememba financiranja terciarnega izobraževanja glede na delež BDP-ja v letu 2008 
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Hipoteza H3 pravi: »Države, ki so pred gospodarsko in finančno krizo vlagale veliko javnih 

sredstev v visoko šolstvo, so tudi v razmerah gospodarske in finančne krize ohranile ali povišale 

javne izdatke za visoko šolstvo.« Hipoteza H3 nam ne dopušča analize sprememb financiranja 

glede na obstoječi skupini držav, tj. gospodarsko manj oslabljene in gospodarsko bolj oslabljene 

države, saj se znotraj obeh skupin pojavljajo države z manjšimi in večjimi vlaganji pred krizo. 

Zato smo za namen preverjanja hipoteze H3 uporabili drugačen kriterij razdelitve držav v 

skupine. Države smo rangirali glede na javne izdatke za terciarno izobraževanje v deležu BDP-

ja v letu 2008. Razvrstili smo jih glede na vrednost deleža  

BDP-ja, ki so ga namenjale za terciarno izobraževanje v letu 2008, ter jih razdelili v dve skupini 

glede na mediano deleža BDP-ja. Razdelitev po tem kriteriju upošteva vlaganja v terciarno 

izobraževanje v letu 2008 in nam države74 razporedi v: 

 prvo skupino, ki smo jo poimenovali države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje 

leta 2008 (v deležu BDP-ja), ki vključuje 15 držav, ter 

 drugo skupimo, ki smo jo poimenovali države z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje 

leta 2008 (v deležu BDP-ja), ki vključuje 14 držav. 

 

Tabela 6.1: Vlaganja v terciarno izobraževanje v deležu BDP-ja leta 2008 

 Države z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje (v deležu 

BDP-ja) 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje (v deležu 

BDP-ja) 

Gospodarsko manj 

oslabljene 

BE DK DE FR NL AT FI SE NO CH  BG CZ HU MT PL RO SK  

Gospodarsko bolj oslabljene IE EL CY SI IS EE ES LT LV IT PT UK 

Opomba: ni podatka za LU. 

 

Tabela 6.1 prikazuje dobljeno razporeditev držav po kriteriju vlaganj v terciarno izobraževanje 

leta 2008 hkrati s prvotno razdelitvijo držav na gospodarsko manj oslabljene in gospodarsko 

bolj oslabljene države. Opazimo lahko, da je večina držav, ki so pred krizo namenjale veliko 

sredstev za terciarno izobraževanje, tudi gospodarsko manj oslabljenih držav. Države, ki so 

kljub visokim vlaganjem v terciarno izobraževanje leta 2008 bile gospodarsko bolj 

izpostavljene gospodarski in finančni krizi, sodijo med najbolj zadolžene države, ki so z izjemo 

Slovenije že morale zaprositi za mednarodno finančno pomoč. Prav tako je več držav, ki so 

                                                 
74  V razvrstitvi manjka Luksemburg, za katerega ni bilo dostopnega podatka. 
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namenjale najnižje deleže BDP-ja za terciarno izobraževanje leta 2008, v skupini gospodarsko 

bolj oslabljenih držav.  

 

V naslednjem koraku smo preverili, ali med skupinama držav, ki so pred krizo vlagale veliko 

sredstev (v deležu BDP-ja) za terciarno izobraževanje, in državami, ki so pred krizo vlagale 

malo sredstev (v deležu BDP-ja) za terciarno izobraževanje, obstajajo statistično značilne 

razlike sprememb financiranja terciarnega izobraževanja (v % BDP-ja) v letih 2009 in 2011 

glede na leto 2008. V ta namen smo vpeljali latentno spremenljivko, ki označuje obe skupini 

držav, razlike sprememb kazalnikov financiranja pa smo testirali z Mann-Whitneyjevim U-

testom. 

 

Test je pokazal, da se je v državah z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje delež BDP-ja 

povečal bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah, a ta razlika ni statistično značilna 

(Priloga 5). Kljub temu lahko v Tabela 6.2 opazimo, da nobena od držav, ki so pred krizo 

vlagale veliko sredstev v terciarno izobraževanje (v deležu BDP-ja), ni znižala deleža BDP-ja 

za terciarno izobraževanje (min. spremembe deleža BDP-ja = 0,06). V nasprotju so v nekaterih 

državah z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje pred krizo tudi med krizo opazna znižanja 

deleža BDP-ja za terciarno izobraževanje. 

 

Tabela 6.2: Opisna statistika sprememb deleža BDP-ja za terciarno izobraževanje (v %) glede 

na države z visokimi in nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 2008  

Vlaganja v letu 2008 glede na delež BDP-ja N Min. Maks. μ σ 

Države z visokimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011, v % 

BDP-ja 

14 1,320 2,420 1,71071 0,374853 

Sprememba deleža BDP-ja za 

terciarno izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008, v o. t. 

14 ,060 0,280 0,14714 0,071514 

Države z nizkimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011, v % 

BDP-ja 

14 0,740 1,290 1,04571 0,172881 

Sprememba deleža BDP-ja za 

terciarno izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008, v o. t. 

13 –0,130 0,260 0,08000 0,129164 

Opomba: N – število enot, Min. – minimum, Maks. – maksimum, μ – povprečje, σ – standardni odklon, o. t. – 

odstotne točke. 

 

Hkrati z navedenim kazalnikom smo glede na razdelitev držav na tiste z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje in tiste z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje testirali spremembe 

pri vseh kazalnikih financiranja terciarnega izobraževanja. V Priloga 6 imamo navedene 
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rezultate Mann-Whitneyjevega U-testa, in sicer po vseh kazalnikih sprememb financiranja 

terciarnega izobraževanja (ki jih bomo v prihodnjih poglavjih še navedli). Med skupinama 

držav prihaja do statistično značilnih razlik pri dveh kazalnikih. Prvi se nanaša na spremembe 

skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje do leta 2013 glede na leto 200875. V 

povprečju so se skupni javni izdatki za terciarno izobraževanje v državah z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje pred krizo povečali (μ = 12,5 %), v državah z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje pred krizo pa še znižali (μ = –10,8 %), kar potrjuje postavljeni hipotezi 

H3 (Tabela 6.3). Razlika je statistično značilna, vendar imamo pri upoštevanem kazalniku 

veliko manjkajočih vrednosti, zaradi česar še ne moremo narediti pravih zaključkov. 

 

Tabela 6.3: Opisna statistika kazalnika sprememb skupnih javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje do 2013 (v %) glede na države z visokimi in nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje leta 2008 

Vlaganja v letu 2008 glede na delež BDP-ja N Min. Maks. μ σ 

Države z visokimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje do 2013 glede na 

2008, v % 

12 –43,70 40,10 12,5333 23,79906 

Države z nizkimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje do 2013 glede na 

2008, v % 

11 –44,40 21,90 –10,8091 19,86446 

Opomba: N – število enot, Min. – minimum, Maks. – maksimum, μ – povprečje, σ – standardni odklon. 

 

Drugi kazalnik, pri katerem še prihaja do statistično značilnih razlik, pa se nanaša na 

spremembe deleža za pomoči študentom. Države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje 

so namenjale v povprečju večji delež javnih sredstev za pomoči študentom v času krize (Tabela 

6.4). Ugotavljamo, da so države, ki so pred krizo vlagale nizek delež BDP-ja v terciarno 

izobraževanje, uspele povečati delež finančnih sredstev za pomoči študentom (μ = 3,11 o. t.) v 

primerjavi z državami, ki so pred krizo namenjale visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje in so delež finančnih sredstev za pomoči študentom znižale (μ = –0,135 o. t.). 

Ugotovitve povedo, da predvsem v državah z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje pred 

krizo opažamo povišanje izdatkov za pomoči študentom med krizo. Sicer so nekatere države z 

nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje delež za pomoči študentom tudi znižale (min. = –2,6 

                                                 
75 Pri kazalniku imamo 7 manjkajočih vrednosti, zaradi česar moramo interpretacijo rezultata 

obravnavati s preudarnostjo. 
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o. t.), vendar manj kot v državah z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje (min. = –6,63 o. 

t.). 

 

Tabela 6.4: Opisna statistika kazalnika sprememb deleža za pomoči študentom (v % izdatkov 

za terciarno izobraževanje) glede na države z visokimi in nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje leta 2008 

Vlaganja v letu 2008 glede na delež BDP-ja N Min. Maks. μ σ 

Države z visokimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011, v %  

14 2,10 53,57 21,9864 13,45672 

Sprememba deleža za pomoči 

študentom, v o. t. 

14 –6,63 4,87 -,1350 2,75998 

Države z nizkimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011, v % 

14 2,30 38,30 14,0850 8,47474 

Sprememba deleža za pomoči 

študentom, v o. t. 

14 –2,60 10,80 3,1136 3,86608 

Opomba: N – število enot, Min. – minimum, Maks. – maksimum, μ – povprečje, σ – standardni odklon, o. t. – 

odstotne točke. 

 

6.2.2 Skupni javni izdatki za izobraževanje in terciarno izobraževanje76 

 

Gibanje skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje 

 

Skupni javni izdatki za izobraževanje oziroma terciarno izobraževanje77 so med letoma 2001 in 

2011 v državah članicah EU-27 v povprečju naraščali (Slika 6.8), pri čemer so javni izdatki za 

terciarno izobraževanje rasli hitreje od javnih izdatkov za izobraževanje. V letih 2010 in 2011 

je še posebej opazna rast skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje, medtem ko je rast 

skupnih javnih izdatkov za izobraževanje v navedenem obdobju začela stagnirati.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Skupni javni izdatki za izobraževanje oziroma za terciarno izobraževanje zajemajo vse javne izdatke, 

ki se lahko namenjajo neposredno izobraževalnim oziroma visokošolskim zavodom in posredno 

študentom in njihovim družinam. 
77 Kazalnik o skupnih javnih izdatkih za izobraževanje oziroma terciarno izobraževanje je izražen v 

absolutnih izdatkih (v tekočih EUR).  
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Slika 6.8: Indeks rasti skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje v 

tekočih evrih (leto 2001 = 100) 

 
Vir: Eurostat (2014) Expenditure on education in current prices [educ_fiabs.] 

 

Skupni javni izdatki za izobraževanje 

 

Primerjava povprečnih rasti skupnih javnih izdatkov za izobraževanje med gospodarsko bolj in 

gospodarsko manj oslabljenimi državami prikazuje pomembne razlike78, pri čemer je bila v 

gospodarsko manj oslabljenih državah v obdobju med 2008 in 2011 rast javnih izdatkov 

pozitivna, in sicer 2,6 %, rast skupnih javnih izdatkov za izobraževanje v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah pa že negativna (–0,3 %) (Slika 6.9).  

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bila povprečna rast skupnih javnih izdatkov za 

izobraževanje v letu 2008 zelo visoka (7,7 %), v času krize pa negativna (v povprečju –0,3 %), 

kar nakazuje na ostro znižanje javne porabe za izobraževanje v močno gospodarsko oslabljenih 

državah od leta 2009 naprej. V gospodarsko manj oslabljenih državah so se skupni javni izdatki 

za izobraževanje precej povečali v letu 2010, kar lahko pripišemo spodbujevalnim ukrepom 

                                                 
78 Zanimiv podatek je tudi, da so skupni javni izdatki za izobraževanje rasli hitreje v članicah, ki so v 

EU vstopile po letu 2004, kar vključuje 12 držav, medtem ko so v starejših članicah EU-15 skupne 

izdatke za izobraževanje povečevali enakomerno, a z nižjo stopnjo rasti. To lahko pojasnimo s teorijo 

dohitevanja, kot smo jo omenili že v uvodnem, teoretičnem delu naloge. V letu 2009 so se za skupino 

držav članic EU, vključenih po letu 2004, skupni javni izdatki za izobraževanje povečali za 148 % 

glede na leto 2000, v starejših članicah pa le za 39 %. 

106,0
108,5

112,1

116,5

123,0

131,0 131,8
133,2

138,9 138,6

109,9 111,0

115,5

123,0

127,0

135,9
137,8 138,7

148,6

155,3

100

110

120

130

140

150

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

v 
%

, 2
0

0
1

=1
0

0

Skupni javni izdatki za izobraževanje Skupni javni izdatki za terciarno izobraževanje



122 

vlad (European Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 43), medtem ko v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah tega ni mogoče zaslediti. 

 

Slika 6.9:  Primerjava povprečne rasti skupnih javnih izdatkov za izobraževanje v gospodarsko 

bolj oslabljenih in gospodarsko manj oslabljenih državah (levo) in med letoma 2008–

2011 (desno) 

   
Opomba: za državi LU in EL ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014) Expenditure on education in current prices [educ_fiabs]. 

 

V gospodarsko manj oslabljenih državah je bila povprečna rast skupnih javnih izdatkov za 

izobraževanje statistično značilno višja kot v gospodarsko bolj oslabljenih državah, kar nam je 

potrdil Mann-Whitneyjev U-test (Priloga 4). Iz tega lahko sklepamo, da so bili v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah v letih 2009 in 2011 večji pritiski na zniževanje javnih izdatkov za 

izobraževanje kot v gospodarsko manj oslabljenih državah.  

 

Skupni javni izdatki za terciarno izobraževanje 

 

Povprečna rast skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje je bila v obeh skupinah držav 

pozitivna, kar nam v primerjavi s povprečno rastjo skupnih javnih izdatkov za izobraževanje 

ponovno potrjuje ugotovitev, da se javni izdatki za terciarno izobraževanje znižujejo počasneje 

v primerjavi z javnimi izdatki za izobraževanje, kar še posebej velja za gospodarsko bolj 

oslabljene države. V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bila povprečna rast skupnih javnih 

izdatkov za terciarno izobraževanje negativna v letu 2009. V letih 2010 in 2011 opazimo 

bistveno povečanje povprečne rasti skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v 

skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi 

državami, ki so imele med krizo enakomernejšo, a nižjo povprečno rast.  
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Slika 6.10: Primerjava povprečne rasti skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje po 

skupinah (levo) in letih 2008–2011 (desno) 

  
Opomba: za državi LU in EL ni podatka. 

Vir: Eurostat (2013) Expenditure on education in current prices [educ_fiabs]. 

 

Spremembe skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje  

 

Spremembo skupnih javnih izdatkov za izobraževanje oziroma terciarno izobraževanje smo 

izračunali enako kot spremembe javnih izdatkov za izobraževanje oziroma terciarno 

izobraževanje v predhodnem podpoglavju. Uporabili smo podatke Eurostata, pri čemer smo za 

leta 2009–2011 izračunali povprečno višino skupnih javnih izdatkov posebej za izobraževanje 

in terciarno izobraževanje, nato pa spremembe izrazili kot stopnje rasti glede na leto 2008. 

Dobljeni odstotek ponazarja delež povečanja oziroma zmanjšanja skupnih javnih izdatkov za 

izobraževanje oziroma terciarno izobraževanje v obdobju 2009–2011 glede na leto 2008 (Slika 

6.11). 

 

Slika 6.11: Spremembe skupnih javnih izdatkov za izobraževanje (levo) in terciarno 

izobraževanje (desno), 2009–2011 glede na leto 2008, v % 

  
Opomba: za državi LU in EL ni podatka, za RO se podatki nanašajo glede na leto 2007. 

Vir: Eurostat (2014) Expenditure on education in current prices [educ_fiabs]. 
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Iz Slika 6.11 lahko vidimo spremembe skupnih javnih izdatkov za izobraževanje (levo) in 

spremembe skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje (desno) glede na gospodarsko 

manj oslabljene in gospodarsko bolj oslabljene države. Skupni javni izdatki so se v gospodarsko 

manj oslabljenih državah v povprečju povečali tako za izobraževanje kot za terciarno 

izobraževanje, čeprav je bila rast izdatkov za terciarno izobraževanje večja (za 2,2 odstotni 

točki). V gospodarsko bolj oslabljenih državah grafa skupnih javnih izdatkov za izobraževanje 

ter skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje prikazujeta manj skladno spremembo. 

Medtem ko so se skupni javni izdatki za izobraževanje v povprečju znižali (–0,8 %), so se za 

terciarno izobraževanje povišali (3,6 %). Iz povprečnih sprememb lahko ugotovimo, da se 

izdatki za terciarno izobraževanje kljub zniževanju skupnih javnih izdatkov za izobraževanje v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah povečujejo. Iz navedenega lahko sklepamo, da se pri 

javnih izdatkih za terciarno izobraževanje varčuje manj kot pri javnih izdatkih za izobraževanje, 

kar v povprečju velja tako za gospodarsko manj oslabljene in gospodarsko bolj oslabljene 

države. 

 

Slika 6.12: Spremembe skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje (v 

%) med letoma 2009–2011 glede na leto 2008 v gospodarsko manj oslabljenih 

državah 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja). Ni podatka za LU, za RO je sprememba izračunana za leto 

2007. 

Vir: Eurostat (2014) Expenditure on education in current prices [educ_fiabs]. 

BE

BG

CZ DK
DE

FR
HU

MT

NL
AT

PL

RO

SK

FISE

NO

CH

r= 0,900, sig. 0,000

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Sp
re

m
em

b
a 

sk
u

p
n

ih
 ja

vn
ih

 iz
d

at
ko

v 
za

 t
er

ci
ar

n
o

 
iz

o
b

ra
že

va
n

je
 (

v 
%

)

Sprememba skupnih javnih izdatkov za izobraževanje (v %)



125 

Podrobna primerjava razlik (na ravni držav) znotraj obeh skupin držav pokaže povezanost 

sprememb skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje. Izkaže se, da 

so spremembe skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje močno povezane s 

spremembami skupnih javnih izdatkov za izobraževanje (r = 0,900, stopnja značilnosti = 0,000) 

v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav (Slika 6.12). 

 

Skupni javni izdatki za izobraževanje in hkrati za terciarno izobraževanje so se v skupini 

gospodarsko manj oslabljenih držav med letoma 2009 in 2011 glede na leto 2008 povečali v 

večini držav. Znižali so se le v Bolgariji, ki pa je v letu 2008 glede na leto 2007 podvojila 

skupne javne izdatke za terciarno izobraževanje. Skupne javne izdatke za terciarno 

izobraževanje so kljub povišanju skupnih javnih izdatkov za izobraževanje znižali tudi na 

Norveškem, vendar moramo upoštevati, da Norveška namenja najvišje deleže za terciarno 

izobraževanje (zelena oznaka). Povsem nasprotno so na Madžarskem in v Romuniji skupne 

javne izdatke za terciarno izobraževanje uspeli povečati kljub temu, da so se javni izdatki za 

izobraževanje nekoliko zmanjšali. Na Malti pa so že od leta 2005 povečevali skupna javna 

sredstva za terciarno izobraževanje, a so jih v letu 2011 že pričeli zniževati. 

 

V skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav prav tako obstaja statistično značilna povezava 

med spremembami skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in skupnimi javnimi izdatki za 

terciarno izobraževanje, a je manj močna kot pri gospodarsko manj oslabljenih državah (r = 

0,664, statistična značilnost = <0,05). Latvija je v tej skupini najbolj znižala skupne javne 

izdatke tako za izobraževanje (–18,9 %) kot za terciarno izobraževanje (–21,6 %), kljub temu 

da je že v letu 2008 namenjala nizek delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje (rdeča 

oznaka) (Slika 6.13). Islandija in Italija sta prav tako znižali skupne javne izdatke za terciarno 

izobraževanje, vendar za manj kot za izobraževanje, medtem ko je Estonija kljub znižanju 

skupnih javnih izdatkov za izobraževanje (–7,6 %) povečala skupne javne izdatke za terciarno 

izobraževanje (+6,7 %). V Veliki Britaniji so se skupni javni izdatki za terciarno izobraževanje 

zniževali od leta 2005 do 2009, nato pa so jih v letih 2010 in 2011 bistveno povečali zaradi 

spremenjenega načina financiranja. Na Portugalskem so se sredstva v letu 2008 glede na leto 

2007 znižala za 18,7 %, čemur je nato sledilo povišanje v naslednjih letih. V gospodarsko bolj 

oslabljenih državah opažamo, da je večina držav v začetnih letih krize povečala skupne javne 

izdatke za terciarno izobraževanje, kar je tudi skladno s hipotezo H2.  
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Slika 6.13: Spremembe skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje (v 

%) med letoma 2008–2011 glede na leto 2008 v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja). Ni podatka za EL. 

Vir: Eurostat (2014) Expenditure on education in current prices [educ_fiabs]. 

 

Spremembe javnega financiranja terciarnega izobraževanje do leta 2013 – pregled literature  

 

Podatki, ki smo jih vključili v našo raziskavo, so na voljo le do leta 2011, kar nas omejuje pri 

naših ugotovitvah in overitvi hipoteze H2, ki pravi »S poglabljanjem gospodarske in finančne 

krize se javna sredstva za visoko šolstvo v gospodarsko bolj oslabljenih državah znižujejo bolj 

kot v gospodarsko manj oslabljenih državah«. V ta namen smo zbrali rezultate drugih raziskav 

in predstavili pregled financiranja terciarnega izobraževanja vse do leta 2013.  

 

Naši rezultati sovpadajo z rezultati drugih raziskav, saj so se javni izdatki za terciarno 

izobraževanje med letoma 2009–2011 v gospodarsko manj in gospodarsko bolj oslabljenih 
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EACEA/Eurydice 2011, str. 43). Kljub temu pa so napovedi zaradi slabšanja gospodarskih 

razmer za prihodnja leta slabše (EUA, 2012; Hoareau in drugi, 2012a; 2012b).  

 

Med najbolj pomembne ugotovitve o vplivu gospodarske in finančne krize na visokošolske 

sisteme lahko vključimo raziskave Evropskega združenja univerz (v nadaljevanju EUA)79, ki 

ugotavljajo splošne evropske trende javnega financiranja VŠZv času krize. V okviru 

spremljanja trendov sprememb je bilo objavljenih 6 poročil: dve poročili v letu 2010 (maj in 

oktober), dve v letu 2011 (januar in junij), eno v juniju 2012 in zadnje v juniju 2013. V letu 

2013 so prenovili spletno stran z interaktivnim spletnim orodjem Public funding observatory, 

kjer je mogoče grafično primerjati 23 visokošolskih sistemov glede višine javnih sredstev v 

EUR, nacionalnih valutah, stopnji inflacije in številu študentov. Novost podatkov leta 2013 je 

v metodologiji njihovega zbiranja, zaradi česar prihaja do določenih odstopanj od že objavljenih 

rezultatov, poleg tega pa tudi več manjkajočih vrednosti za države, ki niso uspele posredovati 

primerljivih podatkov. Kljub temu so njihovi rezultati ključni za naše raziskovanje. 

 

Drugi pomemben vir raziskav objavlja omrežje Eurydice v sodelovanju z Evropsko komisijo in 

Eurostatom. V publikaciji Focus on Higher Education in Europe 2010 (2010) so bili objavljeni 

podatki o prvih spremembah javnih sredstev za visoko šolstvo med letoma 2008/09 in 2009/10. 

V publikaciji Posodabljanje visokega šolstva v Evropi (2011) so posodobili podatke še za leto 

2010/11. Na začetku leta 2013 pa so še objavili publikacijo Funding of Education in Europe, 

ki se osredotoča na vpliv gospodarske krize na celotno področje izobraževanja.  

 

Tretji pomemben vir informacij je prispevala še organizacija Education International, ki je prav 

tako spremljala dogajanje v spremembah javnih izdatkov za visoko šolstvo ter izobraževanje 

na splošno. Na njihovi spletni strani Education in crisis so najnovejše objave o dogajanju v 

izobraževalnem sektorju glede na izbrane države po svetu. Med drugim so objavili nekaj 

raziskav na to temo, izmed katerih so visoko relevantne Global Economic Crisis and its impact 

on Education (2009b), Education and the Global Economic Crisis: Summary of results of the 

                                                 
79  EUA je že od začetka finančne krize v letu 2008 začela s sistematičnim zbiranjem podatkov o vplivu 

krize na javne izdatke za VŠZ. Podatke so zbirali prek svojih predstavnikov na nacionalnih rektorskih 

konferencah, ki so omogočili dostop do stalnih informacij o dogajanju v njihovih visokošolskih 

sistemih. V njihovi bazi podatkov so zato najnovejši podatki o spremembah v javnih izdatkih po letu 

2010. Med prvimi je izšla raziskava Financially Sustainable Universities II (2011) pod avtorstvom 

Thomasa Estermanna in Enore Bennetot Pruvot, ki povzema učinke krize na VŠZ-je do leta 2010. 

Prezentacija Thomasa Estermanna (22. 2. 2011) dopolnjuje raziskavo z napovedmi glede gibanj 

višine javnih izdatkov za VŠZ, ki so se v večji meri izkazale za pravilne. 
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follow-up survey (2010) in The impact of the financial and economic crisis on education in CEE 

countries (2009a).  

 

V nadaljevanju so pomembne podatke prispevale še organizacije OECD in Unesco. 

Organizacija OECD je objavila le eno publikacijo na temo vpliva finančne krize na 

izobraževalne sisteme, in sicer OECD Education today crisis Survey 2010 (2011) pod 

avtorstvom Dirka V. Damme in Kiire Karkkainen, ki se osredotoča na odzive politik v prvih 

dveh kriznih letih. Organizacija Unesco (2009a, 2009b) je v letu 2009 naredila tri raziskave o 

spremembah v izobraževalnih proračunih, pri čemer je prva raziskava zajemala 51 držav, druga 

pa 12 izbranih gospodarsko najbolj prizadetih držav ter tretja študijo primera dveh držav.  

 

Manj relevantne raziskave so CASE Network, ki v svojih poročilih iz leta 2011 objavlja vpliv 

globalne finančne krize na izobraževanje in zdravstvo v gospodarstvih nekdanje Sovjetske 

zveze; raziskava UNESCO (2012) The Impact of Economic Crisis on Higher Education, ki 

obravnava vpliv finančne krize na azijske države; prispevka Zumeta (2010) ter Zumeta in Kinne 

(2011), ki ugotavljata učinke globalne recesije na visoko šolstvo v ZDA; Douglasa (2010), ki 

obravnava visokošolske proračune po svetu, in Postigloneja (2011), ki se osredotoča na 

globalno recesijo v vzhodni Aziji. Med novejšo literaturo lahko prištejemo še raziskavo Cecila 

Hoareau, Joa Ritzena in Gabriele Marconi, The State of University Policy for Progress in 

Europe (2012a), ki na osnovi lastne metodologije ocenjuje uspešnost visokošolskih sistemov 

glede na izobraževalne politike, uspešnost sistema in rezultatov ter Compendium on Financing 

Higher Education (2013) Evropske študentske organizacije, ki se prav tako osredotoča na 

predstavitev načinov financiranja z vidika študentov. 

 

Pregled rezultatov raziskav 

 

Rezultati omenjenih raziskav omogočajo dober vpogled v spremembe visokošolskih sistemov 

z različnih zornih kotov, še posebej v letih 2012 in 2013, za katere podatkovne baze še ne 

razpolagajo z vsemi informacijami. V nadaljevanju bomo z metodo metaanalize predstavili 

njihove rezultate, ki smo jih dopolnili še z drugimi viri.  
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Rezultati raziskave Unesca (2009a), opravljene v marcu 2009, nakazujejo na pozitivne odzive 

vlad v odnosu do izobraževanja80, saj so načeloma v tem letu ohranile finančne izdatke za 

izobraževanje, ponekod pa jih celo povečale, vendar bolj skromno in marginalno, kot so to 

počele v letih pred krizo (Chang 2010, str. 16). Raziskava Unesca (2009b) v nadaljevanju 

ugotavlja, da so države bodisi uspele ohraniti dvig izdatkov za izobraževanje bodisi so izdatke 

znižale navkljub mednarodnim posojilom, pri čemer so bili izdatki za plače zaposlenih v 

izobraževanju v letu 2009 bolj zaščiteni v primerjavi z drugimi proračunskimi postavkami 

(Chang 2010, str. 16). Zelo pomembna je ugotovitev, da je bilo izobraževanje v primerih, kjer 

so bili prisiljeni znižati vse javne izdatke, deležno proporcionalno enakovrednih znižanj kot 

ostali deli javnega sektorja (Chang 2010, str. 20). Ugotovitve so skladne z našo postavljeno 

hipotezo H1, da je visoko šolstvo v času gospodarske in finančne krize manj izpostavljeno 

varčevalnim ukrepom kot drugi deli javnega sektorja. 

 

Kasnejše raziskave EUA (2011a, 2011b, 2012, 2013) že prikazujejo drugačno zgodbo, saj so 

predvsem države z zelo globoko krizo bile primorane k zniževanju javnih sredstev za visoko 

šolstvo. Odzivi evropskih vlad tako niso enotni in obsegajo vrsto dejavnosti, od spodbujevalnih 

ukrepov do ostrega omejevanja javne porabe in vpeljave reform v sistem financiranja (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 41). Odzive visokošolskih politik na finančno krizo 

lahko tako razvrstimo v štiri kategorije (Chang 2010, str. 17; Education International 2010, str. 

2):  

1. države, ki so navkljub slabim gospodarskim razmeram nadaljevale z dvigom izdatkov za 

visoko šolstvo ter so se tako odzvale proticiklično; 

2. države, ki so zaradi močnih fiskalnih pritiskov na javne proračune znižale javne izdatke za 

visoko šolstvo; 

3. države, ki so v začetnih letih krize usmerile dodatna sredstva za visoko šolstvo s programi 

spodbud;  

                                                 
80 Novembrska raziskava Unesca (2009b) je že prepoznala več negativnih posledic za izobraževanje, 

predvsem v manj razvitih državah, predvsem v smeri prenosa stroškov izobraževanja na šolajoče in 

njihove družine, ki teh stroškov niso bile zmožne pokriti (prav tam). Večje in bolj razvite države so 

bile v prednosti pred manjšimi in manj razvitimi zaradi možnosti koriščenja obsežnih paketov 

spodbud, ki so med drugim namenjeni tudi izobraževanju, medtem ko so manj razvite države bile 

ranljivejše in v večji meri podvržene zadolževanju in posojilom Mednarodnega denarnega sklada 

(IMF) in Evropske komisije (primer Latvije in Cipra) (Education International, 2009, str. 2, Chang, 

2010, str. 16). IMF je med novembrom 2008 in januarjem 2009 posodila okrog 50 milijard USD 

posojil sedmim državam, od katerih sta dve članici Evropske unije (Madžarska, Latvija), in 4 

nečlanicam Islandija, Ukrajina, Srbija, Belorusija in Pakistan (Education International, 2009, str. 3), 

v letu 2013 je za pomoč zaprosil še Ciper. 
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4. države, ki so krizo izkoristile kot priložnost za vpeljavo reform financiranja bodisi 

organizacijske učinkovitosti ali v smeri večje učinkovitosti porabe sredstev. 

 

1. Države, ki so povečale oziroma zmanjšale javne izdatke za visoko šolstvo 

 

V Tabela 6.5 povzemamo spremembe javnih izdatkov posameznih visokošolskih sistemov v 

obdobju med letoma 2008 in 2013 iz različnih virov. Države smo razvrstili glede na 

gospodarsko manj in gospodarsko bolj oslabljene države ter glede na višino deleža javnih 

sredstev, namenjenih terciarnemu izobraževanju v letu 2008. S temi podatki lahko primerjamo 

vlaganja v visoko šolstvo pred finančno krizo in med njo.  

 

Vidimo lahko, da je večina držav, ki so že v letu 2008 namenjale najvišje deleže javnih izdatkov 

za terciarno izobraževanje (v % BDP-ja), v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav ter so 

v obdobju med letoma 2008 in 2013 javne izdatke za terciarno izobraževanje še povečale. Na 

drugi strani lahko opazimo, da so se javni izdatki za visoko šolstvo v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah zelo znižali, kar predvsem vključuje države z zelo majhnimi vlaganji javnih 

sredstev v terciarno izobraževanje (v % BDP-ja) v letu 2008. 

 

Tabela 6.5: Spremembe javnih sredstev za visoko šolstvo med letoma 2008 in 2013 

Javni izdatki za terciarno izobraževanje 

v letu 2008 

Spremembe javnih sredstev za visoko šolstvo  

med letoma 2008 in 2013 

Povečanja Znižanja 

Manj kot 

10 % 
Več kot 10 % 

Manj kot –

10 % 

Več kot –10 

% 

Gospodarsko 

manj 

oslabljene 

Visoka 

(nad 1,4 % BDP-ja) 
FI, NL 

AT, DK, NO, 

SE 
 

 

 

Srednje visoka 

(od 1,1 do 1,39 % BDP-

ja) 

FR, CH** DE, BE (fr,fl) RO**  

Majhna 

(pod 1,09 % BDP-ja) 
SK, MT* PL BG* HU, CZ 

Gospodarsko 

bolj 

oslabljene 

Visoka 

(nad 1,4 % BDP-ja) 
IS  CY*  

Srednje visoka 

(od 1,1 do 1,39 % BDP-

ja) 

EE  SI IE, EL 

Majhna 

(pod 1,09 % BDP-ja)   ES 
LV, IT, EL, 

PT, UK, LT 

Opomba: * za CY, MT in BG podatek o spremembah EEU, 2012. **RO in CH podatek Estermann in Pruvot, 2011. 

SI – MIZŠ, LU – ni podatka, zelena barva – povečanje javnih sredstev za visoko šolstvo, rdeča barva – znižanje 

javnih sredstev za visoko šolstvo. 

Vir: EUA (2013, 2014); Estermann in Pruvot (2011, 2013); Public funding observatory (2013, 2014); Hoareau in 

drugi (2012a; 2012b). 
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Tudi Mann-Whitneyjev U-test je pokazal, da so spremembe javnih izdatkov za visoko šolstvo 

v gospodarsko manj oslabljenih državah statistično značilno višje kot v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah (statistična značilnost 0,018), kadar upoštevamo spremembe financiranja 

do leta 2013 (Priloga 4). Z upoštevanjem ugotovitev v prejšnjih poglavjih lahko sklepamo, da 

so predvsem gospodarsko bolj oslabljene države s poglabljanjem krize bile bolj primorane krčiti 

sredstva za terciarno izobraževanje kot gospodarsko manj oslabljene države. Tako ugotavljamo, 

da ima dolgotrajnost gospodarske in finančne krize negativen vpliv na javne izdatke za visoko 

šolstvo, kar je še posebej vidno v gospodarsko bolj oslabljenih državah. Ugotovitve potrjujejo 

hipotezo H2. 

 

V gospodarsko manj oslabljenih državah so se javni izdatki za visoko šolstvo med letoma 2009 

in 2013 povečali v večini držav (Tabela 6.5). Med njimi so države, ki so že leta 2008 namenjale 

visoke deleže javnih sredstev za terciarno izobraževanje, uspele javne izdatke za visoko šolstvo 

povečati za največ. Od teh so bila povišanja še posebej velika v Avstriji, na Švedskem, 

Norveškem, Danskem ter v Nemčiji in Belgiji (francoski del). Izmed tranzicijskih držav so se 

javni izdatki za terciarno izobraževanje najbolj povečali na Poljskem in Slovaškem ter znižali 

na Madžarskem in Češkem81. 

 

Gospodarsko bolj oslabljene države so zelo znižale javne izdatke za visoko šolstvo (Tabela 

6.5). Varčevalni ukrepi in fiskalna konsolidacija so povzročili velik pritisk na proračune držav 

z visokimi deleži javnega dolga ob poglabljanju krize, zaradi česar so bila znižanja javnih 

izdatkov za visoko šolstvo neizogibna (Education International 2009, str. 4). Znižanja so sicer 

prišla z zamikom, saj je v letih 2012 oziroma 2013 za več kot 10 % javna sredstva za visoko 

šolstvo znižalo kar osem držav (Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Portugalska, Španija in 

Velika Britanija) (EUA, 2013).  

 

2. Države, ki so vpeljale programe spodbud 

 

                                                 
81 Na Češkem so proračun za javne univerze trajno znižali v letu 2008 za med 2 do 4 %, vendar so bila 

znižanja višja kot v drugih delih javnega sektorja ter v primerjavi z nižjimi ravnmi izobraževanja 

(EUA 2012, str. 2). V skladu s triletnim varčevalnim načrtom naj bi se češki proračun za 

izobraževanje v celoti zmanjšal za 20 % do leta 2014 (Koucky 2012, str. 9). 
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Kot odgovor na krizo so nekatere države vpeljale programe spodbujevalnih ukrepov, ki so 

vključevali tudi področje visokega šolstva. Po podatkih European Commission/EACEA/ 

Eurydice (2011, str. 43) so v 13 evropskih državah spodbujevalne ukrepe usmerili na visoko 

šolstvo, kar je v letu 2010 vplivalo na višino dodeljenih javnih sredstev. V gospodarsko bolj 

oslabljenih državah (Grčiji, Italiji in Islandiji) so s pomočjo dodatnih javnih virov skušali 

zavarovati visokošolske proračune pred neposrednimi vplivi krize. V gospodarsko manj 

oslabljenih državah (Nemčija, Francija, Finska, Švedska in Norveška) so s spodbujevalnimi 

ukrepi ohranili visoko raven javne porabe za visoko šolstvo. V okviru programa spodbujevalnih 

ukrepov so se sredstva namenila še za ciljno financiranje raziskovanja in v manjši meri za 

pomoči študentom.  

 

3. Države, ki so vpeljale reforme v sistem financiranja visokega šolstva 

 

Kar nekaj držav je čas krize izkoristilo za vpeljavo reform. Prepoznati je mogoče dve smeri 

reform. Prva vodi do reforme mehanizmov institucionalnega financiranja, ki bi sledil bolj 

učinkoviti porabi sredstev ter potrebi po tesnejšem sodelovanju z zasebnim sektorjem. Druge 

pa v smeri delnega pokrivanja stroškov študija s strani študentov (de Boer in drugi 2012, str. 

17). 

 

Na Finskem so leta 2009 uvedli sistemske reforme univerz z Zakonom o univerzah 

(Universities Bill), po katerem se je status univerz spremenil v neodvisne pravne entitete, kar 

jim je omogočilo samostojno pridobivanje novih finančnih virov brez prejšnjih omejitev 

(Europaeum 2012, str. 2). Poleg tega so uvedli davčne olajšave na donacije podjetij do konca 

leta 2012, kar je okrepilo proračune VŠZ, spodbudili izvajanje izobraževalnih programov v 

angleškem jeziku ter jih ponudili v tujini in omogočili, da se javno financiranje ne dodeljuje 

več na podlagi števila diplom (Europaeum 2012, str. 2). Zaradi omenjenih ukrepov se je na 

Finskem proračun za visokošolsko izobraževanje povečal za 12 %, kar je v skladu z njihovimi 

političnimi zavezami h kakovosti, k učinkovitosti, pravičnosti in internacionalizaciji visokega 

šolstva (Euporaeum 2012, str. 2).  

  

Visokošolski sistem Velike Britanije (Anglija in Wales) se sicer bistveno razlikuje od drugih 

evropskih visokošolskih sistemov, kar jim je tudi omogočilo prehod k novemu, drugačnemu 

načinu financiranja (EUA 2012, str. 3). V Veliki Britaniji je bil v letu 2009 velik problem padec 

vrednosti depozitov, ki so jih britanske univerze imele v islandskih bankah, zaradi česar so 
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izgubile večji del svojih naložb. V obdobju med letoma 2008 in 2010 so javna sredstva za 

visoko šolstvo znižali za 10 %, do leta 2014/2015 pa naj bi se znižala za 40 % (EUA 2012, str. 

3; Euporaeum 2012, 6). Sredstva za izobraževanje naj bi se znižala za 79 %, višina šolnin pa 

povečala s 3.000 GBP na 9.000 GBP (Europaeum 2012, str. 6). Spremembe so predvidene v 

načinu financiranja, saj nameravajo večino javnih sredstev preusmeriti neposredno na študente, 

kar bo predvsem vplivalo na prihodnji razvoj VŠZ. Negotovost je precejšnja, saj bo od 

študentov odvisno, ali bodo sposobni prevzeti posojila za študij (EUA 2012, 3).  

 

Na Nizozemskem je bila prav tako novost uvedba šolnine v višini 3.000 EUR za vsako nadaljnje 

leto, ki presega trajanje rednega študija na 1. stopnji (Europaeum 2012, str. 4). Z omenjenim 

ukrepom naj bi povečali učinkovitost študija, saj bi zmanjšali število študentov in povečali 

število diplomantov. Na Poljskem so z reformo želeli posodobiti visokošolski sistem, vpeljati 

več pravic za študente, poenostaviti akademske karierne poti in visoko šolstvo približati trgu 

dela in podjetjem (Europaeum 2012, str. 4). Reforma med drugim omejuje pravico do 

brezplačnega študija za določeno število kvalifikacij (Europaeum 2012, str. 4). 

 

6.2.3 Javni izdatki za pomoči študentom in drugi posredni javni izdatki za terciarno 

izobraževanje 

 

V prejšnjem poglavju smo preverjali gibanje skupnih javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje, v tem poglavju pa nas bo zanimalo spreminjanje razmerja med neposrednimi in 

posrednimi javnimi izdatki za terciarno izobraževanje. V ta namen smo preverili hipotezo H4, 

ki pravi: »Vlade evropskih držav v razmerah finančne in gospodarske krize hitreje krčijo 

sredstva, namenjena za visokošolske zavode, kot sredstva za pomoči študentom.«  

 

Gibanje javnih izdatkov za pomoči študentom 

 

Oblike pomoči študentom so različne glede na sisteme financiranja, a se javna sredstva na ta 

način najpogosteje uporabljajo za spodbujanje dostopnosti do študija manj privilegiranim 

skupinam študentov (European Commission/EACEA/Eurydice 2013a, str. 71). V povprečju se 

je leta 2011 v državah EU-27 za pomoči študentom namenjalo 19,9 % skupnih javnih izdatkov 

za terciarno izobraževanje (Slika 6.14), pri čemer ta delež pomeni tista javna sredstva za 
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terciarno izobraževanje, ki se študentom zagotavljajo neposredno82. Opazimo lahko, da se je 

njihov delež v zadnjih letih povečeval, kar pomeni, da so se neposredni izdatki za VŠZ-je 

relativno manjšali v korist posrednih izdatkov za študente. Pomembno je poudariti, da podatki 

prikazujejo zgolj razmerje med neposrednimi in posrednimi javnimi izdatki za terciarno 

izobraževanje in ne dejanskega obsega izdatkov. 

 

Slika 6.14: Javni izdatki za pomoči študentom v % skupnih javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje, v EU-27, 2000–2011 

 
Vir: Eurostat (2014) Financial aid to students [educ_fiaid]. 

 

Čeprav se je delež javnih izdatkov za pomoči študentom med letoma 2000 in 2011 povečeval, 

se gibanja in vzorci bistveno razlikujejo od države do države (European Commission/ 

EACEA/Eurydice 2011, str. 55). Največji delež za pomoči študentom se namenja na Cipru 

(predvsem zaradi ciprskih študentov, ki študirajo v tujini) (European Commission/EACEA/ 

Eurydice 2013a, str. 72) ter na Norveškem in Veliki Britaniji. V vseh treh državah je delež 

javnih izdatkov za pomoči študentom naraščal, a najbolj v Veliki Britaniji, in sicer za 30,7 

odstotne točke. Po drugi strani so na Poljskem do leta 2009 namenjali najnižje deleže za pomoči 

študentom (1,4 %), nato pa so jih v letu 2010 povečali na kar 12,1 % ter v letu 2011 na 12,7 %. 

 

                                                 
82 Podatki po Eurostatu prikazujejo neposredne transferje študentom v obliki štipendij in posojil, vanje 

pa niso všteti drugi socialni transferji, ki se prav tako zagotavljajo iz javnih sredstev in jih študenti in 

njihovi starši lahko koristijo prek subvencionirane prehrane, prevoza, nastanitve ter zdravstvenega 

varstva in davčnih olajšav. 
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V povprečju so bili med letoma 2009 in 2011 javni izdatki za pomoči študentom višji v skupini 

gospodarsko bolj oslabljenih držav (21,8 %) ter nižji v skupini gospodarsko manj oslabljenih 

držav (15,6 %) (Slika 6.15). Gibanje povprečnega deleža za pomoči študentom med letoma 

2008–2011 po skupinah nakazuje na povečevanje deleža v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah, še posebej v letih 2009 in 2010. V gospodarsko manj oslabljenih državah se je delež 

v letu 2009 zmanjšal, v letih 2010 in 2011 pa je ponovno začel naraščati (Slika 6.15, desno). 

 

Slika 6.15: Povprečni delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje, namenjen pomoči 

študentom, 2009–2011 (levo), in gibanje tega deleža v letih 2008–2011 (desno) 

  
Opomba: ni podatka za EL in LU. 

Vir: Eurostat (2014) Financial aid to students [educ_fiaid]. 

 

Spremembe javnih izdatkov za pomoči študentom 

 

Povprečna sprememba deleža javnih izdatkov za pomoči študentom med letoma 2009 in 2011 

glede na leto 2008 je bila v obeh skupinah držav pozitivna. Kljub temu lahko v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah vidimo večje povečanje deleža javnih izdatkov za pomoči študentom 

(za 2,3 odstotne točke) kot v gospodarsko manj oslabljenih državah (za 1 odstotno točko) (Slika 

6.16).  

 

Iz omenjenega lahko sklepamo dvoje. Prvič, gospodarsko bolj oslabljene države spreminjajo 

svoje sisteme financiranja v smeri večje učinkovitosti, pri čemer znižujejo delež javnih sredstev, 

ki se dodeljuje VŠZ, ter povečujejo deleže javnih sredstev posredno k študentom, saj bi s tem 

ohranili dostopnost študija in hkrati zagotovili učinkovitejšo porabo javnih sredstev (primer 

Velike Britanije), kar je tudi v skladu s postavljeno hipotezo H3. Drugič, sistem študentkih 

pomoči je zelo odvisen od nacionalnih visokošolskih politik in pozornosti, ki jo države 
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namenjajo socialni razsežnosti, pri čemer imamo v mislih, ali so v ta sistem vključene tudi manj 

zastopane skupine študentov (European Commission/EACEA/ Eurydice 2012, str. 61). V 

skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav se s poglabljanjem krize skupni javni izdatki za 

terciarno izobraževanje znižujejo bolj, vendar se vseeno skuša v večji meri zaščititi javne 

izdatke za pomoči študentom in s tem omogočiti dostop do študija čim širši populaciji, kar 

potrjuje hipotezo H4 za gospodarsko bolj oslabljene države. 

 

Slika 6.16: Sprememba deleža javnih izdatkov za študentske finančne pomoči, 2009–2011 

glede na leto 2008, v odstotnih točkah 

 
Opomba: ni podatka za EL in LU. 

Vir: Eurostat (2014) Financial aid to students [educ_fiaid]. 

 

Slika 6.17 in Slika 6.18 prikazujeta spremembe deleža javnih izdatkov za pomoči študentom po 

državah. Na abscisni (vodoravni) osi so prikazani povprečni deleži javnih izdatkov za pomoči 

študentom med letoma 2009–2011, na ordinatni (navpični) osi pa odstotna sprememba tega 

deleža glede na leto 2008. Prav tako so barvno označene države glede na delež BDP-ja, ki so 

ga leta 2008 namenjale terciarnemu izobraževanju.  

 

V skupini gospodarsko manj oslabljenih držav se je delež javnih izdatkov za pomoči študentom 

najbolj znižal v Avstriji in na Norveškem, medtem ko se je najbolj povečal na Malti in 

Poljskem. Po barvi lahko opazimo, da so zeleno obarvane države, ki so leta namenjale največ 

sredstev za terciarno izobraževanje (v % BDP-ja) in so v povprečju namenjale najvišje deleže 

javnih izdatkov za pomoči študentom, zmanjšale deleže javnih izdatkov za pomoči študentom, 

medtem ko so države z nižjimi vlaganji (v % BDP-ja) in nižjim deležem za pomoči študentov 

ta delež povečale (rdeče obarvane države). Češka in tudi Madžarska sta pri tem izjemi.  
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Slika 6.17: Povprečni delež javnih izdatkov za pomoči študentom, 2009–2011, in spremembe 

tega deleža glede na leto 2008, v gospodarsko manj oslabljenih državah 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja), modra barva – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014) Financial aid to students [educ_fiaid]. 

 

V skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav se je delež javnih izdatkov za pomoči študentom 

znižal v Litvi, Španiji in Sloveniji, medtem ko se je v ostalih državah bistveno povišal, še 

posebej v Estoniji, Islandiji, Latviji in Veliki Britaniji. Opazimo lahko obraten trend kot v 

gospodarsko manj oslabljenih državah, saj so države, ki so med letoma 2009–2011 namenjale 

najvišji delež za pomoči študentom, ta delež še povečale (Velika Britanija, Ciper, Islandija). 

Opozoriti moramo na to, da povezava ni pomembna niti statistično značilna.  

 

Da bi ugotovili, kakšno je razmerje med neposrednimi javnimi izdatki za VŠZ in posrednimi 

javnimi izdatki za pomoči študentom, bomo dobljene spremembe obravnavali v povezavi s 

spremembami skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje. Podatki omogočajo, da 

ugotovimo, ali se sorazmerno s spremembami skupnih javnih izdatkov spreminjajo tudi javni 

izdatki za pomoči študentom. Primerjavo bomo naredili zato, ker nimamo na voljo podatkov, 

ki bi ločeno prikazovali neposredne javne izdatke za VŠZ in posredne javne izdatke za pomoči 

študentom. 
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Slika 6.18: Povprečni delež javnih izdatkov za pomoči študentom, 2009–2011, in spremembe 

tega deleža glede na leto 2008, v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja), modra barva – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014). Financial aid to students [educ_fiaid]. 

 

V skupini gospodarsko manj oslabljenih držav sicer ne obstaja statistično značilna povezanost 

(r = 0,331, statistična značilnost = 0,195), vendar opažamo pozitivno povezanost med 

spremembami skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje in spremembo deleža za 

pomoči študentom, pri čemer so države, ki so namenjale visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, povečale skupne javne izdatke za terciarno izobraževanje, a znižale delež javnih 

izdatkov za pomoči študentom. Na Norveškem se je delež javnih izdatkov za pomoči študentom 

spreminjal sorazmerno z znižanji skupnih javnih izdatkov, medtem ko so kljub znižanju 

skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje javne izdatke za študentske pomoči povečali 

v Bolgariji. Malta in Poljska sta tudi povečali ta delež ob hkratnem povečanju skupnih javnih 

izdatkov (Slika 6.19).  
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Slika 6.19: Povprečne spremembe skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje in javnih 

izdatkov za pomoči študentom, 2009–2011 glede na leto 2008, v gospodarsko manj 

oslabljenih državah 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja), modra barva – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014). Expenditure on education in current prices [educ_fiabs], Financial aid to students 

[educ_fiaid]. 

 

V skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav obstaja negativna, čeprav statistično neznačilna 

povezanost med spremembami skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje in deležem 

javnih izdatkov za pomoči študentom (r= –0,255, statistična značilnost = 0,450), kar nakazuje, 

da so se javni izdatki za pomoči študentom kljub zniževanju skupnih javnih izdatkov povečali 

najbolj v Latviji, na Islandiji in v Italiji. Povečanje deleža javnih izdatkov za pomoči študentom 

je bilo visoko v Veliki Britaniji, Estoniji in na Cipru, ki so skupne javne izdatke prav tako 

povečali. V Sloveniji, Španiji in Litvi opažamo, da se je delež javnih izdatkov za pomoči 

študentom že nekoliko znižal (Slika 6.20). 
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Slika 6.20: Povprečne spremembe skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje in javnih 

izdatkov za pomoči študentom, 2009–2011 glede na leto 2008, v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah 

 
Opomba: zelena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale največji delež BDP-ja za terciarno izobraževanje 

(nad 1,40 %), rumena barva – države, ki so v letu 2008 namenjale srednje visok delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje (med 1,10 in 1,39 % BDP-ja), rdeča barva – države, ki so v letu 2008 namenjale najnižji delež BDP-

ja za terciarno izobraževanje (pod 1,09 % BDP-ja), modra barva – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2013). Expenditure on education in current prices [educ_fiabs], Financial aid to students 

[educ_fiaid] 

 

Javni izdatki za pomoči študentom so se v gospodarsko bolj oslabljenih državah v povprečju 

povečali med letoma 2009 in 2011 glede na leto 2008, kar nakazuje na dejstvo, da vlade ščitijo 

javne izdatke za pomoči študentom v državah z zelo globoko krizo, predvsem zaradi ohranjanja 

socialne razsežnosti. V gospodarsko manj oslabljenih državah se delež javnih izdatkov za 

študentske pomoči v povprečju sicer povečuje, a po drugi strani se znižuje v državah z zelo 

visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje. Kljub temu te razlike med skupinama niso 

statistično značilne, kar je potrdil tudi Mann-Whitneyjev U-test (statistična značilnost = 0,196). 

Ugotavljamo pa, da je sprememba deleža javnih izdatkov za pomoči študentom statistično 

značilno nižja v državah, ki so v letu 2008 namenjale najvišje deleže BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, v primerjavi z državami, ki so v letu 2008 namenjale najnižje deleže BDP-ja za 

terciarno izobraževanje (statistična značilnost = 0,039) (Priloga 6).  
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S pregledom literature smo ugotavljali še, kako so se javni izdatki za pomoči študentom 

spreminjali v letu 2012 v absolutnem smislu. Javni izdatki za pomoči študentom v skupini 

gospodarsko manj oslabljenih držav so se povečali, predvsem v Avstriji, Franciji in na 

Poljskem, medtem ko so se v Bolgariji, Nemčiji in na Finskem povečale pomoči študentom in 

hkrati posojila študentom (Tabela 6.6). Češka je edina država v tej skupini, kjer so sredstva za 

študentske pomoči še naprej zniževala, kar je v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi (EUA 

2012, str. 2). V skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav pa so se denarne pomoči v letu 2012 

znižale na Portugalskem, Cipru, v Latviji in na Škotskem, medtem ko so jih v Sloveniji in Veliki 

Britaniji uspeli povečati. Na Islandiji imajo študenti na voljo le posojila in tudi ta so se v letu 

2012 že znižala. Posojila študentom so se znižala še v Španiji, čeprav se pomoči študentom niso 

spreminjale. V Latviji in na Cipru so se znižale tako denarne pomoči študentom kot posojila. 

Po drugi strani pa so v Grčiji ohranili izdatke za pomoči študentom. 

 

Tabela 6.6: Spremembe pomoči študentom in posojil študentom leta 2012 

  Sprememba pomoči študentom Spremembe posojil študentom 

Gospodarsko 

manj oslabljene 
Povečanje BG DE FI BE(de) FR AT PL BG DE FI NO 

Enako BE(fr, nl) LU MT RO SK SE NO BE(fr, de) DK SK SE 

Znižanje CZ  

Gospodarsko 

bolj oslabljene 
Povečanje UK(eng, wls, nir) UK(eng, wls, nir) 

Enako EE EL ES LT EE UK(sct) 

Znižanje SI CY LV PT UK(sct) ES CY LV IS 

Brez omejene pomoči 
HU, IS 

BE (nl)  CZ, EL, FR, HU, MT, AT, 

PL, PT, RO, SI 

Opomba: IE, IT, NL ni podatka. 

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice (2013a, str. 74), SURS (2014). 

 

Ugotovimo lahko, da so se javni izdatki za pomoči študentom začeli v več gospodarsko bolj 

oslabljenih državah zniževati v letu 2012, torej ob poglabljanju krize, kar tudi potrjuje hipotezo 

H2, ki pravi: »S poglabljanjem gospodarske in finančne krize se javna sredstva za visoko 

šolstvo v gospodarsko bolj oslabljenih državah znižujejo bolj kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah«, medtem ko so v gospodarsko manj oslabljenih državah javne izdatke za 

pomoči študentom ohranili nespremenjene ali so jih še povečali.  
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Spremembe drugih posrednih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje 

 

Drugi posredni javni izdatki za terciarno izobraževanje (za razlago pojma glej poglavje 2.5.5) 

so se spreminjali manj v obeh skupinah držav. Večina gospodarsko manj oslabljenih držav je 

ohranila druge posredne javne izdatke na enakih ravneh kot pretekla leta, nekatere pa so jih celo 

povečale (Tabela 6.7).  

 

Izmed gospodarsko bolj oslabljenih držav so na Portugalskem znižali družinske prejemke in 

davčne ugodnosti, medtem ko so v Sloveniji povečali višino štipendij ter davčne ugodnosti za 

zaposlene študente, ukinili pa otroški dodatek za starše študentov. Znižanja na Cipru so 

posledica sprejetih ukrepov in nove zakonodaje, ki so ohranili nedotaknjena le sredstva 

subvencionirane prehrane, bivanja in prevoza (European Commission/EACEA/Eurydice 

2013a, str. 74; EUA 2012, str. 2). Na Češkem so znižanja povezana z znižanji subvencije 

prehrane in davčnimi ugodnostmi zaposlenih študentov (European Commission/EACEA/ 

Eurydice 2013a, str. 76–77), kar je v skladu z varčevalnim načrtom, ki predvideva zniževanje 

javnih sredstev za izobraževanje vse do leta 2014 (Koucky 2012, str. 9). 

 

Tabela 6.7: Spremembe drugih posrednih javnih izdatkov 

  Sprememba 

subvencionirane 

prehrane, bivanja in 

prevozov študentov 

Spremembe 

družinskih 

prejemkov za starše 

študentov 

Spremembe davčnih 

ugodnosti 

Gospodarsko 

manj oslabljene 

Povečanje MT RO FI NO SK CZ MT 

Enako 
BE(de, fr) BG DK SK SE 

BE(fr, de) DE CZ LU 

HU RO NO 
BE(fr) BG DE SK 

Znižanje CZ   

Gospodarsko 

bolj oslabljene 
Povečanje SI  SI 

Enako EE EL CY PT UK(sct) EE EL UK(sct) EE EL ES LT UK(sct) 

Znižanje  CY PT PT 

Brez omenjene pomoči 

ES, FR LV LT LU PL 

UK(eng, wls, nir) IS 

BG DK FR LV LT PL 

SI FI SE UK (eng, wls, 

nir) IS 

BE (nl, de) DK FR CY 

LV LU HU PL RO FI 

SE UK (eng, wls, nir) 

IS NO 

Opomba: ni podatka o subvencijah za IT, HU, NL, AT, IE. Ni podatka o družinskih prejemkih za BE (nl), IE, ES, 

IT, NL, AT. Ni podatka o davčnih olajšavah za IE, IT, NL, AT.  

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice (2013a, str. 74). 
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6.3 Razpoložljivost sredstev za javne in zasebne VŠZ na študenta 

 

V tem podpoglavju obravnavamo razpoložljivost letnih sredstev, ki se namenjajo javnim in 

zasebnim VŠZ83, na študenta (v nadaljevanju izdatki na študenta), s čimer ponovno preverjamo 

hipotezo H3, ki se nanaša na trende vlaganj pred krizo in med njo, vendar v odvisnosti od števila 

vpisanih študentov.  

 

Slika 6.21: Izdatki na študenta v EUR SKM na osnovi ekvivalenta polnega delovnega časa 

(EPDČ) v EU-27, 2001–2011 

 

Vir: Eurostat (2014). Expenditure on public and private educational institutions [educ_fitotin]. 

 

V članicah EU-27 so se v zadnjem desetletju skladno s cilji politik izdatki na študenta 

povečevali. Na študenta se je v letih 2007 in 2008 v povprečju namenjalo nad 9.000 EUR SKM. 

V letu 2009 opazimo, da je bilo znižanje izdatkov na študenta skoraj neopazno, čemur je nato 

sledilo ponovno povečanje v letu 2010 (Slika 6.21). Opazimo pa lahko, da se je v letu 2011 

povprečni delež izdatkov na študenta že začel nižati, in sicer za 3 % v primerjavi z letom 2010. 

                                                 
83 Podatki Eurostata zajemajo letne izdatke za ustanove terciarnega izobraževanja, pri čemer bomo v 

poglavju uporabljali izraz VŠZ, s čimer dosegamo večjo konsistentnost uporabe pojmov v nalogi. 

Letni izdatki za javne in zasebne VŠZ tako zajemajo neposredne javne izdatke, ne zajemajo pa 

posrednih izdatkov v obliki javnih transferjev ali izdatkov, ki se pojavljajo zunaj VŠZ (Strašek in 

drugi 2010, str. 121). 
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V povprečju se je med letoma 2009 in 2011 v gospodarsko manj oslabljenih državah namenjalo 

10.118 EUR SKM izdatkov na študenta, medtem ko se je v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah le 7.790 EUR SKM na študenta. Razlike med skupinama so velike in nakazujejo na 

nižji standard kakovosti v gospodarsko bolj oslabljenih državah. Najvišje izdatke na študenta 

so med letoma 2009–2011 namenjale Švedska (nad 15.000 EUR SKM), Danska, Norveška in 

Nizozemska (od 13.000 do 15.000 EUR SKM na študenta), ki vse sodijo med gospodarsko 

manj oslabljene države. Najnižje izdatke na študenta so namenjale Romunija (pod 4.000 EUR 

SKM na študenta), Bolgarija in Latvija (pod 5.000 EUR SKM na študenta). 

  

Izdatki na študenta so se v povprečju povečali za obe skupini držav, čeprav bolj v gospodarsko 

manj oslabljenih državah. Primerjava rasti izdatkov na študenta med letoma 2008 in 2011 kaže 

(Slika 6.22, desno), da so se izdatki na študenta v letu 2009 še posebej močno znižali v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah (v povprečju za –4 %), v letu 2010 ponovno povečali za 

5,5 %, nato pa v letu 2011 še za 4,8 %. V gospodarsko manj oslabljenih državah je bila 

povprečna rast pozitivna, a v letu 2009 zelo nizka (0,1 %). 

 

Slika 6.22: Spremembe izdatkov na študenta, 2009–2011 glede na leto 2008 (levo), in 

sprememba rasti izdatkov na študenta po skupinah (desno), 2008–2011, v % 

  

Vir: Eurostat (2014). Expenditure on public and private educational institutions [educ_fitotin]. 
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Spremembe izdatkov na študenta bomo primerjali s spremembami BDP-ja-ja na prebivalca, saj 

velja, da sta oba kazalnika med seboj močno povezana (Eurydice, 2007, str. 73). Med 

gospodarsko bolj oslabljenimi in gospodarsko manj oslabljeni državami veljajo statistično 

značilne razlike v BDP-ju na prebivalca. Višina naložb v terciarno izobraževanje glede na 

velikost študirajoče populacije ter gospodarski položaj držav in demografske razlike omogočajo 

dobro primerjavo vlaganj v terciarno izobraževanje med državami. Velja, da razvite države z 

visokim BDP-jem na prebivalca vlagajo v terciarno izobraževanje relativno več od držav z 

nizkim BDP-jem na prebivalca, čeprav znotraj teh obstajajo pomembne razlike. Norveška ima 

med vsemi omenjenimi državami najvišji BDP na prebivalca, a največ sredstev na študenta 

namenjajo na Švedskem, ki je v letu 2009 imela za več kot tretjino nižji BDP na prebivalca od 

Norveške. Obratno je v istem letu Bolgarija z najnižjim BDP-jem na prebivalca za terciarno 

izobraževanje na študenta namenjala več od Romunije, Litve, Latvije in Estonije, ki imajo višji 

BDP na prebivalca. Nižje naložbe v terciarno izobraževanje na študenta glede na BDP na 

prebivalca opazimo še na Islandiji in v Italiji. To nam pove, da zakonitost, da izdatki na študenta 

praviloma rastejo z BDP-jem na prebivalca države, ne velja za vsako posamezno državo.  

 

Zanima nas, ali se sprememba BDP-ja na prebivalca odraža tudi v spremembi izdatkov na 

študenta. V gospodarsko manj oslabljenih državah je povezanost med spremembami BDP-ja na 

prebivalca in vsemi izdatki na študenta pozitivna, vendar neznačilna (r = 0,240, stopnja 

značilnosti = 0,353) (Slika 6.23). Najbolj so se izdatki na študenta znižali v Bolgariji (za –11,9 

%), ki je pred krizo namenjala tudi zelo nizka sredstva na študenta. Izdatki na študenta so se 

znižali tudi v Romuniji. Norveška, Nizozemska, Švedska in Avstrija, ki so pred krizo namenjale 

visoka sredstva na študenta, so izdatke na študenta znižale ob hkratnem znižanju BDP-ja na 

prebivalca. Na drugi strani je Poljska, ki je bila manj oslabljena zaradi finančne in gospodarske 

krize, skladno s povišanji BDP-ja na prebivalca najbolj povečala izdatke na študenta (23,6 %). 

V šestih državah so kljub znižanju BDP-ja na prebivalca ohranili pozitivno rast izdatkov na 

študenta. Iz te skupine je zanimiva Slovaška, ki je v povprečju namenjala najnižja sredstva na 

študenta, a je te kljub temu uspela povečati med kriznimi leti. 

 

Slika 6.23: Sprememba izdatkov na študenta (v SKM EUR) in sprememba BDP-ja na 

prebivalca (v SKM EUR), 2009–2011 glede na leto 2008 (v %), v gospodarsko 

manj oslabljenih državah 
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Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR 

SKM. Ni podatka za države LU, HU in CH. 

Vir: Eurostat (2014). Expenditure on public and private educational institutions [educ_fitotin]. 

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bila sprememba BDP-ja-ja na prebivalca za vse 

države v skupini negativna, vendar pa med spremembo izdatkov na študenta in BDP-jem na 

prebivalca ni statistično značilnih povezav (r = 0,136, pri stopnji značilnosti = 0,689) (Slika 

6.24). V štirih državah so se izdatki na študenta med letoma 2009–2011 glede na leto 2008 

povečali, čeprav se je BDP-ja na prebivalca močno znižal. Najbolj so se vsi izdatki povečali v 

Estoniji, ki je za terciarno izobraževanje namenjala najnižja sredstva na študenta. Po drugi strani 

so se izdatki najbolj znižali v Latviji in na Islandiji. 

 

 

 

 

 

Slika 6.24:  Sprememba izdatkov na študenta (v SKM) in sprememba BDP-ja na prebivalca (v 

SKM), 2009–2010 glede na leto 2008 (v %), v gospodarsko bolj oslabljenih državah 
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Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR SKM, 

rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR SKM. 

Ni podatka za države IE in EL. 

Vir: Eurostat (2014). Expenditure on public and private educational institutions [educ_fitotin]. 

 

Spremembe financiranja terciarnega izobraževanja glede na izdatke na študenta leta 2008 

 

Za preverjanje hipoteze H3 smo države ponovno rangirali glede na izdatke na študenta v letu 

2008 in jih razdelili v dve skupini glede na dobljeno mediano. Dobimo dve skupini držav: 

 prvo skupino, ki smo jo poimenovali države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje 

leta 2008 (v letnih izdatkih na študenta), ki vključuje 15 držav, ter 

 drugo skupimo, ki smo jo poimenovali države z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje 

leta 2008 (v letnih izdatkih na študenta), ki vključuje 14 držav. 

 

V Tabela 6.8 smo države z nizkimi in visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 2008 

glede na letne izdatke na študenta prikazali še za gospodarsko manj oslabljene države in 

gospodarsko bolj oslabljen države. Ponovno se nam v gospodarsko manj oslabljeni skupini 

držav pojavi največ gospodarsko razvitih držav, ki so tudi v letu 2008 namenjale največ 

izdatkov na študenta. V gospodarsko bolj oslabljeni skupini držav pa so le štiri take, ki so leta 

2008 namenjale veliko izdatkov na študenta. 

 

Tabela 6.8: Vlaganja v terciarno izobraževanje v letnih izdatkih za VŠZ na študenta leta 2008 
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 Države z visokimi vlaganji v terciarno 

izobraževanje leta 2008 

Države z nizkimi vlaganji v terciarno 

izobraževanje leta 2008 

Gospodarsko manj oslabljene BE DK DE FR NL AT FI SE NO MT BG CZ HU PL RO SK 

Gospodarsko bolj oslabljene IE CY ES UK EL SI IS EE IT LV LT PT 

Opomba: ni podatka za LU in CH.  

 

Spremembe izdatkov na študenta v obdobju 2009–2011 glede na 2008 smo ponovno testirali z 

Mann-Whitneyjevim U-testom. Hipoteza H3 odgovarja na vprašanje, ali so države z visokimi 

vlaganji v terciarno izobraževanje na študenta v času krize še uspele ohraniti visoka vlaganja v 

terciarno izobraževanje na študenta med krizo, in sicer ob upoštevanju števila vpisanih 

študentov. Rezultat Mann-Whitneyjevega U-testa (Priloga 8) je pokazal, da so se v državah z 

visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje na študenta statistično neznačilno znižali izdatki na 

študenta v letih 2009–2011 glede na leto 2008 v primerjavi z državami z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje na študenta (Tabela 6.9).  

 

Tabela 6.9: Opisna statistika kazalnika sprememb izdatkov na študenta glede na države z 

visokimi in nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 2008 

Vlaganja v letu 2008 glede na letne izdatke na študenta N Min. Maks. μ σ 

Države z visokimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje leta 2008 

Povprečni izdatki na študenta, 2009–

2011, v EUR SKM 

14 9935,57 15249,13 12100,550

3 

1805,7678

3 

Sprememba izdatkov na študenta v % 14 –6,356 7,883 –0,22521 4,420991 

Države z nizkimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje leta 2008 

Povprečni izdatki na študenta, 2009–

2011, v EUR SKM 

13 3143,90 7393,70 5730,0578 1321,9509

0 

Sprememba izdatkov na študenta v % 13 –16,212 23,590 4,30800 12,428363 

Opomba: N – število enot, Min. – minimum, Maks. – maksimum, μ – povprečje, σ – standardni odklon. 

 

S tega vidika lahko sklepamo, da države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje ob 

upoštevanju vpisanih študentov niso nujno povečale naložbe v terciarno izobraževanje, temveč 

so jih v povprečju še znižale. Kljub temu pa so države z nizkimi vlaganji v terciarno 

izobraževanje letne izdatke na študenta med krizo zniževale bolj (min. = –16,2 %) kot države z 

visokimi vlaganji (min. = –6,4 %). 

 

 

6.4 Spremembe načinov in virov financiranja 

 

V tem poglavju preverjamo hipotezo H5, ki se glasi: »Gospodarska in finančna kriza je 

spodbudila vlade držav, da bolj vpeljujejo mehanizme financiranja visokega šolstva, ki 
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vključujejo elemente tekmovalnosti in uspešnosti.« Hipoteza H5 se nanaša na ugotavljanje 

morebitnih sprememb mehanizmov in instrumentov financiranja terciarnega izobraževanja med 

gospodarsko in finančno krizo ter potrebo po vpeljavi inovativnejših načinov financiranja. 

Zanima nas, ali gospodarska in finančna kriza spodbuja vpeljavo novih mehanizmov in 

instrumentov financiranja, ki vključujejo večji prenos stroškov na udeleženca izobraževanja, s 

čimer VŠZ zapolnjujejo primanjkljaj, ki nastaja zaradi zniževanja javnih sredstev oziroma 

spodbuja povečano diverzifikacijo virov. V ta namen bomo preverili, ali se s povečevanjem 

deleža zasebnih sredstev za terciarno izobraževanje povečujejo predvsem študentski prispevki 

(šolnine). Sistem študentskih prispevkov je močno povezan s sistemom pomoči študentom, zato 

smo pri analizi upoštevali oba kazalnika.  

 

6.4.1 Spremembe mehanizmov in instrumentov financiranja terciarnega izobraževanja 

 

Kot smo že izpostavili v uvodnih poglavjih, je za VŠZ še posebej pomembno, kako in s 

kakšnimi mehanizmi se sredstva razporejajo k njim, kar lahko bistveno vpliva na strukturo 

dohodkov VŠZter na njihovo uspešno in učinkovito porabo sredstev. Finančni mehanizmi 

obenem predstavljajo pomemben instrument, ki vpliva na kakovost, rezultate in učinke 

visokega šolstva (de Dominicis in drugi 2011, str. 4). Fowles (2014, str. 284) trdi, da imajo 

visokošolske politike s spremembami mehanizmov financiranja VŠZmočan vzvod 

neposrednega usmerjanja VŠZk želenim rezultatom oziroma ciljem, česar bi se morali sami 

bolje zavedati in to izkoristiti.  

 

Tabela 6.10 prikazuje najpomembnejše cilje visokošolskih politik javnega financiranja 

terciarnega izobraževanja v državah EU leta 2009/10. Ti so usmerjeni v povečevanje števila 

študentov in s tem dostopnosti terciarnega izobraževanja, večje raznolikosti študentov, 

kakovosti izobraževanja in raziskovanja, odličnosti, raznovrstnosti VŠZ in deleža diplomantov.  

 

 

Tabela 6.10: Najpomembnejši cilji politik javnega financiranja v terciarnem izobraževanju, 

2009/2010 

 Gospodarsko manj oslabljene Gospodarsko bolj oslabljene 

Več študentov v visokem šolstvu BE(fr, nl) BG DK DE FR MT AT RO 

NO 

IE ES LV SI UK(brez sct) IS 

Večja raznolikost študentov BE(fr) FR HU RO NO IE CY LT UK 
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Boljša kakovost izobraževanja in 

raziskovanja 

BE BG CZ DK DE FR HU MT AT 

PL RO SK FI SE NO 

IE EL ES IT CY LV LT SI UK IS 

Središča odličnosti BE(fr, de) BG CZ DK DE FR HU 

MT PL RO SK FI NO 

IE EL ES CY LV LT SI UK(brez 

sct) 

Raznolikost VŠZ CZ DE FR RO SK NO IE EL CY LT EE UK(brez sct) 

Povečanje deležev diplomantov BE(fr,de) BG CZ DK DE FR HU AT 

FI NO 

IE EL ES IT SI EE UK IS 

Opomba: BE fr – Belgija – francoska skupnost, BE nl – Belgija – flamska skupnost, BE de – Belgija – nemško 

govoreča skupnost, UK(brez sct) – Združeno kraljestvo Velike Britanije brez Škotske. Ni podatka za države LU, 

NL, PT in CH. 

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice (2011, str. 37). 

 

Gospodarsko manj oslabljene države so v času krize pri dodeljevanju finančnih sredstev 

izpostavile predvsem cilja povečanja odličnosti in kakovosti izobraževanja ter raziskovanja, 

medtem ko v gospodarsko bolj oslabljenih državah bolj vrednotijo cilj povečevanja kakovosti 

izobraževanja in raziskovanja. Gospodarsko manj oslabljene države so si v večji meri zastavile 

tudi cilj povečanja učinkovitosti študija, ki se izraža skozi kazalnik povečanja deleža 

diplomantov. Države v obeh skupinah si manj prizadevajo vzpostaviti socialno razsežnost z 

večjo raznolikostjo VŠZin študentov v terciarnem izobraževanju.  

 

Po začetku gospodarske in finančne krize je razdelitev javnih sredstev spremljala vrsta omejitev 

s strani vlad glede njihove porabe in notranje prerazporeditve, kar je do določene mere okrnilo 

institucionalno in finančno avtonomijo VŠZ(Estermann, Nokkala in Steinel 2011, str. 37). 

Kljub temu se po navedbah Salmija (2009, str. 298) vse bolj uveljavlja potreba po različnih, 

bolj inovativnih mehanizmih financiranja, ki bi a) povečevali diverzifikacijo virov financiranja 

ter b) temeljili na uspešnosti in rezultatih. De Dominicis in drugi (2011) v svoji raziskavi 

ugotavljajo, da je večja diverzifikacija virov financiranja nujno povezana z večjo avtonomijo 

VŠZ. Spremembe v razporeditvi namenov financiranja zahtevajo večjo institucionalno 

avtonomijo VŠZ(de Dominicis in drugi 2011, str. 4), da lahko VŠZ bolje tekmujejo za nove 

vire financiranja. Povečana tekmovalnost za javna sredstva spodbuja uporabo novih 

mehanizmov financiranja, ki temeljijo na rezultatih oziroma uspešnosti (Adcroft, Teckman in 

Willis 2010, str. 586, Salmi 2009, str. 304). Spremembe mehanizmov, instrumentov in oblik 

razdelitve (javnih) sredstev vplivajo tudi na finančno avtonomijo VŠZ (Estermann in Bennedot 

Pruvot 2011, str. 84). Večja kot je finančna avtonomija, bolj je prisotno tekmovalno financiranje 

za javna sredstva (de Dominicis 2011, str. 24; Estermann in drugi 2013, str. 8). Reforme 

financiranja so tako usmerjene v pridobivanje različnih virov financiranja, še posebej 
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tekmovalnih javnih sredstev (v največji meri za raziskovanje), sredstev iz gospodarstva (od 

podjetij) in donacij neprofitnega sektorja (de Dominicis in drugi 2011, str. 1).  

 

Tabela 6.11 prikazuje pregled najpomembnejših mehanizmov financiranja VŠZ, ki nakazujejo 

razlike v uporabi finančnih mehanizmov razdelitve (vsaj 70 %) javnih sredstev za VŠZ med 

gospodarsko bolj in gospodarsko manj oslabljenimi državami leta 2009. Spremembe finančnih 

mehanizmov so tesno povezane z odločitvami visokošolskih politik in reformami javnega 

upravljanja (Jongbloed 2008, str. 4, 13).  

 

Tabela 6.11: Najpomembnejši mehanizmi financiranja VŠZ, 2009 

 Gospodarsko manj oslabljene Gospodarsko bolj oslabljene 

Pogajanje BG MT AT RO FI DE UK IS 

Namensko financiranje BE(fr) CZ PL RO SK NO LT UK 

Financiranje po rezultatih BE(nl) DK RO SK SE NO EL LV SI UK(brez sct) IS 

Financiranje po vhodnih količinah BE CZ HU SE IE ES IT CY LT SI UK(brez 

sct) 

Drugo FR EE 

Opomba: ni podatka za NL, LU, PT, CH. 

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice (2011, str. 38); Estermann in drugi (2013, str. 9). 

 

Opazimo lahko, da se v gospodarsko bolj oslabljenih državah najpogosteje uporablja 

mehanizem financiranja VŠZna osnovi formule, ki temelji na vhodnih količinah. Ta način 

razdelitve sredstev VŠZ se je izkazal za manj učinkovitega, saj je v veliki meri odvisen od 

števila vpisanih študentov kot najpomembnejšega kriterija vhodnih količin. Po navedbah 

poročila European Commission/EACEA/Eurydice (2011, str. 37) so tak način razdelitve 

sredstev uporabljale Irska, Španija, Italija, Ciper, Litva, Slovenija in Velika Britanija (brez 

Škotske). Na Irskem, v Italiji in na Cipru se je tovrstno financiranje v celoti opiralo na vhodne 

količine.  

 

V nasprotju se v gospodarsko manj oslabljenih državah uporabljajo mehanizmi, ki bolj temeljijo 

na namenskih sredstvih ter financiranju po rezultatih. Salmi in Hauptman (2006, str. 62) 

ugotavljata, da financiranje po rezultatih dobro povezuje cilje visokošolskih politik in 

financiranje terciarnega izobraževanja, kar pomeni, da je potencialno dobro orodje za 

učinkovito alokacijo sredstev. Financiranje po rezultatih je precej razširjen mehanizem 

razdelitve sredstev predvsem gospodarsko manj oslabljenih držav, a ga manj uporabljajo za 

večji del financiranja. Latvija, Danska in Grčija uporabljajo ta mehanizem glede na dejanske 
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ali pričakovane rezultate, ki izhajajo iz izhodnih ali vhodnih količin. Latvija namerava tak način 

razdeljevanja sredstev še razširiti, medtem ko Estonija financira VŠZ glede na število 

diplomantov. Slovenija je še do leta 2010 uporabljala način financiranja prek formule, ki je 

vključevala normativni del z upoštevanjem vhodnih in izhodnih količin (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 38), od leta 2011 pa je prevladujoč mehanizem 

dodeljevanja na osnovi fiksnega deleža, določenega z Uredbo o javnem financiranju 

visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13). S tem je Slovenija 

naredila en korak nazaj k vpeljavi mehanizmov in instrumentov financiranja, ki bi povečevali 

tekmovalnost in učinkovitost dodeljenih sredstev. Več o sistemu financiranja Slovenije 

navajamo v poglavju 10. 

 

Poljska po drugi strani uporablja mehanizem namenskega financiranja, ki je ciljno povezano z 

določenimi nameni, cilji in nalogami VŠZ. Tovrstno financiranje pogosto izhaja iz natečajnih 

postopkov ciljnega financiranja. V nekaterih gospodarsko manj oslabljenih državah med 

pomembne sodi tudi način razdelitve sredstev s pogajanji, ki velja za najbolj tradicionalne 

oblike javnega financiranja. Kljub temu se smatra za manj primerno metodo razdeljevanja 

javnih sredstev, saj so dodeljena sredstva v večji meri odvisna od pogajalskih spretnosti, hkrati 

pa se upošteva zgodovinska komponenta oziroma višina dodeljenih sredstev v preteklosti. Pri 

tem mehanizmu se najpogosteje upošteva le število vpisanih študentov in ne vključuje nobenih 

kriterijev kakovosti in uspešnosti študentov, zato so v Avstriji, Romuniji in Veliki Britaniji 

poleg tega mehanizma vpeljali še druge instrumente razdelitve sredstev. 

 

Najbolj raznolik sistem financiranja ima Velika Britanija (de Dominicis in drugi, 2011), ki 

uvaja nov model financiranja, pri katerem se bo večina sredstev razporejala prek študentov k 

VŠZ. Sorazmerno s tem ukrepom se višajo šolnine, ki bi jih študenti plačevali s posojili z 

odloženim odplačevanjem. Posojila bi po končanem študiju odplačevali glede na višino svojega 

zaslužka. Tovrstno financiranje daje velik poudarek izbirnosti študentom in odpira možnosti 

vstopa profitnih VŠZna visokošolski trg (Willetts, 2011), pomeni pa korak k bolj inovativnim 

modelom financiranja, manj značilnim za evropski prostor.  

Estermann in drugi (2013, str. 8) navajajo, da so v zadnjih letih nekatere države že uvedle 

mehanizme financiranja, ki vključujejo namensko financiranje. Irska na primer poroča, da so 

mehanizem financiranja po vhodnih količinah omejili in vpeljali shemo financiranja, ki je bolj 

usmerjena v financiranje po rezultatih in za določen namen (Strategic Innovation Funding se 

uporablja za posodobitev in institucionalno prestrukturiranje). Podobno se namenska sredstva 
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namenjajo neposredno za VŠZ v Veliki Britaniji (Higher Education Innovation Funding 

scheme) ter Franciji (Successful Bachelor degrees plan). Vse bolj se v mehanizmih financiranja 

pojavljajo tudi cilji visokošolskih politik po povečevanju stopnje internacionalizacije in 

mobilnosti (npr. Danska, Finska) (Estermann in drugi 2013, str. 10). 

 

Financiranje na osnovi rezultatov (angl. performance-based funding) postaja vse pogostejši 

način razdelitve v evropskih državah, čeprav ni povsem enotnega razumevanja tega koncepta. 

Večina držav meni, da njihov mehanizem financiranja vključuje vsaj delno tudi elemente 

financiranja na osnovi rezultatov (prek formul, pogodbe na osnovi uspešnosti ipd.) (Estermann 

in drugi 2013, str. 9) (Tabela 6.12). Opazimo lahko, da v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

pogodbo na osnovi uspešnosti uporablja šest visokošolskih sistemov od sedmih, za katere 

imamo podatek, medtem ko pri gospodarsko manj oslabljenih državah osem od štirinajstih.  

 

Tabela 6.12: Uporaba pogodb na osnovi uspešnosti  

 Gospodarsko manj oslabljene Gospodarsko bolj oslabljene 

DA NL FI AT DK SE FR DE BE-fr EE IS LV ES IT PT 

NE NO PL SK HU CZ BE-nl IE 

Ni podatka LU BG RO MT CH CY EL UK SI LT 

Vir: Estermann in drugi (2013, str. 11). 

 

Ugotavljamo, da se v mehanizme financiranja visokega šolstva vpeljuje več elementov 

uspešnosti in tekmovalnosti, kljub temu pa ne moremo ugotoviti, ali je ta trend posledica 

gospodarske in finančne krize ali pa gre za nadaljevanje procesa posodobitve evropskih 

visokošolskih sistemov, začetim že pred krizo. 

  



154 

6.4.2 Razpoložljivost zasebnih sredstev za terciarno izobraževanje 

 

Delež sredstev za terciarno izobraževanje iz zasebnih virov pove, v kolikšni meri študenti, 

njihovi starši, podjetja in drugi deležniki prispevajo k delovanju VŠZ s šolninami ali z drugimi 

prispevki. V Evropi je delež zasebnih sredstev relativno majhen (le 17 %) v primerjavi z ZDA, 

kjer je skoraj 30 % (European Commission/EACEA/Eurydice 2013b, str. 44). Salmi (2009, str. 

298) ter Estermann in Bennetot Pruvot (2011) ugotavljajo, da prihodnji trendi financiranja 

nakazujejo potrebo po večji diverzifikaciji virov, kar pomeni tudi večji prenos stroškov 

financiranja na študente in druge deležnike v visokem šolstvu. Med drugim vse več literature 

analizira možnosti pridobivanja donacij s strani gospodarstva, predvsem sredstva, ki se 

namenjajo za raziskovanje. Breeze in drugi (2011, str. 4) sicer menijo, da se sredstva, 

pridobljena z donacijami, v evropskih VŠZ ne jemljejo dovolj resno, čeprav predstavljajo še 

neizkoriščen vir financiranja VŠZ.  

 

Razmerje med javnimi in zasebnimi sredstvi za terciarno izobraževanje 

 

Evropske države se med seboj zelo razlikujejo glede na razmerje med javnimi in zasebnimi viri, 

ki jih namenjajo za terciarno izobraževanje. Največji delež v večini držav predstavljajo javni 

viri, in sicer 82,7 % v EU-27 (2010), vendar so rast števila VŠZ, njihova programska in 

institucionalna raznolikost kot tudi raznolikost udeležencev spodbudile razvoj zasebnega 

terciarnega izobraževanja (OECD 2011a, str. 232–233; European Commission/EACEA/ 

Eurydice 2013b, str. 45), ki se v večji meri financira iz zasebnih virov.  

 

Z zasebnimi viri v obliki šolnin, vpisnin, prispevkov iz gospodarstva, donacij in drugih virov 

se pomembno dopolnjujejo javna sredstva VŠZ(kot npr. v Veliki Britaniji), saj pridobljena 

sredstva VŠZ omogočajo večjo finančno avtonomijo glede prerazdelitve sredstev na 

institucionalni ravni. Čeprav se zavedamo, da se deleži zasebnih virov precej razlikujejo med 

državami in glede na VŠZ, študijski program in stopnjo izobrazbe, želimo le na splošni 

(agregatni) ravni prikazati razlike med skupinama držav, saj bomo lažje ugotovili, ali v 

skupinah držav prihaja do sprememb razmerja med javnimi in zasebnimi viri financiranja, kar 

nam bo omogočalo ugotoviti spremembe finančnih tokov. 
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Slika 6.25: Povprečni delež zasebnih virov za terciarno izobraževanje, 2009–2010 po skupinah 

(levo) in letih 2008–2010 (desno) 

  
Opomba: ni podatka za države BG, RO, MT, CY, LU, CH, HU, EL, LV in LT. 

Vir: OECD (2012, B2.1); OECD (2013, Tabela B3.2b). 

 

Po podatkih OECD-ja je bil povprečni delež zasebnih sredstev za ustanove terciarnega 

izobraževanja84 med letoma 2009–2010 v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav 15,6- 

odstoten, medtem ko je v skupini gospodarsko bolj oslabljenih državah delež zasebnih virov v 

povprečju predstavljal več kot četrtino vseh finančnih sredstev (27,4 %). Opazimo lahko, da se 

je delež zasebnih virov v skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav v letu 2010 še nekoliko 

povečal glede na prejšnja leta, medtem ko v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav ni bilo 

sprememb (Slika 6.25). 

 

V letu 2008 se je za terciarno izobraževanje namenjala vsaj petina zasebnih virov na Poljskem, 

Nizozemskem, Slovaškem in Češkem (iz skupine gospodarsko manj oslabljenih držav) ter v 

Veliki Britaniji, na Portugalskem, v Estoniji, Italiji in Španiji (iz skupine gospodarsko bolj 

oslabljenih držav). V Sloveniji se je 22,8 % zasebnih sredstev namenjalo v letu 2007, nato pa 

se je ta delež do leta 2010 znižal na 15,3 %, kar je povezano z zniževanjem vpisa študentov v 

izredni študij, ki svoj študij plačujejo. Izmed vseh držav Velika Britanija namenja največ 

sredstev iz zasebnih virov (65,5 %), od katerih je bilo 16,3 % sredstev subvencioniranih s strani 

države. Najnižji delež zasebnih virov so v letu 2008 imele skandinavske države Norveška, 

Danska in Finska, katerih delež je bil manjši od 5 %. Na drugi strani se je v Sloveniji delež 

zasebnih virov začel zniževati že v letu 2008. V enem letu se je znižal za kar 6,6 odstotne točke, 

                                                 
84 Delež zasebnih virov vključuje pri državah AT, BE, IT, NL, SK, ES, UK tudi delež subvencioniranja 

VŠZ s strani javnih virov (OECD 2013, tabela B3.2b). 
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kar lahko pripišemo demografskemu upadu in predvsem upadu vpisanih v izredni študij, ki ga 

študenti morajo v celoti plačati.  

 

V skupini gospodarsko manj oslabljenih držav je delež zasebnih virov med letoma 2009 in 2010 

v primerjavi z letom 2008 v povprečju ostal enak (Slika 6.26). Izjemi sta Slovaška, kjer se je 

delež povečal za 2,9 odstotne točke, in Avstrija, kjer se je delež zmanjšal za 3,1 odstotne točke. 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah so se zasebni viri zelo povečali v Veliki Britaniji (7,1 

o. t.) in tudi v Italiji (2,6 o. t.), medtem ko je ta delež izjemo upadel na Portugalskem (–7,9 o. 

t.). Primer Portugalske je nekoliko poseben, saj lahko opazimo, da se je delež zasebnih virov 

precej znižal, vendar moramo opozoriti, da je delež zasebnih virov v letu 2008 dosegel najvišjo 

vrednost, medtem ko je bil v prejšnjih letih stabilen pri okoli 30 % in z upoštevanjem tega 

podatka bi lahko rekli, da se je kvečjemu za odstotno točko povišal. 

 

Slika 6.26:  Spremembe deleža zasebnih virov za terciarno izobraževanje, 2009–2010 glede na 

2008, v odstotnih točkah 

 
Opomba: ni podatka za BG, RO, CY, MT, LU, CH, LV, LT, HU, EL. Preveč manjkajočih podatkov nam 

onemogoča podrobnejšo analizo. 

Vir: OECD (2013, B2.1). 

 

Kljub temu ne moremo podati pravih zaključkov, saj nam za podrobnejšo analizo primanjkuje 

podatkov za 10 držav in s tem tudi nimamo prave slike o dejanskih spremembah zasebnih virov. 

Po navedbah European Commission (2013b, str. 45) povečanja deležev zasebnih sredstev niso 

povezana z znižanji javnih sredstev za visoko šolstvo, če upoštevamo povečevanje višine 

šolnin, pa te ne vplivajo na omejevanje dostopnosti do študija manj privilegiranim skupinam 

študentov. Estermann in drugi (2014) menijo, da VŠZ z diverzifikacijo virov ne morejo 

nadomestiti primanjkljaja javnih sredstev, temveč zgolj zmanjšujejo tveganja finančne 
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nestabilnosti. Iz tega lahko sklepamo, da so zasebni viri za VŠZ pomembni, vendar zgolj kot 

dodatna sredstva in ne za pokrivanje dejanskih stalnih stroškov VŠZ. 

 

Študentski prispevki – šolnine 

 

Študentske prispevke v obliki šolnine lahko prispevajo tako študenti državljani kot tuji študenti 

ter študenti zunaj območja EU, slednji plačujejo najvišje šolnine. Naredili bomo okviren 

pregled povprečnih študentskih prispevkov, kar bomo opazovali skupaj s spremembami deleža 

javnih sredstev za pomoči študentom.  

 

V Tabela 6.13 lahko vidimo, da v gospodarsko manj oslabljenih državah ni enotnega vzorca, 

saj pet držav študentom ne zaračunava prispevkov, v sedmih visokošolskih sistemih pa 

zaračunavajo visoke prispevke, medtem ko v šestih nizke. Delež pomoči študentom se je znižal 

na Nizozemskem, kjer za vse študente zaračunavajo prispevek v višini okoli 1.670 EUR na leto, 

vendar študentsko pomoč dobijo vsi redni študenti v povprečju med 96–266 EUR (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 84). Podobno so se sredstva za pomoči študentom 

znižala tudi na Češkem, vendar so šolnine v primerjavi z drugimi državami razmeroma nizke. 

V šestih visokošolskih sistemih so se sredstva za pomoči študentom povečala, kar vključuje 

Bolgarijo, Malto in Romunijo, ki zaračunavajo šolnine nad 500 EUR, ter v Nemčiji, na 

Poljskem in Slovaškem, ki pa za študente ne zaračunavajo visokih prispevkov.  

 

Tabela 6.13: Višina prispevkov študentov v EUR SKM (2009) in sprememba študentskih 

pomoči v odstotnih točkah, 2009–2010 glede na leto 2008 

  Višina prispevkov 

študentov (šolnine/ 

vpisnine) leta 2009 

Sprememba študentskih pomoči 2009–2010 glede na leto 2008 

Manj kot  –1 

odstotna točka 

Med –1 in 1 

odstotne točke 

Več kot 1 odstotna 

točka 

Gospodarsko 

manj 

oslabljene 

Visoka (> 500 EUR SKM) NL BE (nl, fr) HU BG MT2 RO 

Nizka(< 500 EUR SKM) CZ BE (de) FR MT1  DE PL SK 

Brez prispevkov AT NO DK FI SE  

Gospodarsko 

bolj oslabljene 

Visoka (> 500 EUR SKM)  IE EL2  ES LT SI EE IT CY2 LV UK 

Nizka (< 500 EUR SKM)   IS 

Brez prispevkov  EL1 CY1 UK (sct)1  

Opomba: 1  – prva stopnja; 2  – druga stopnja; CH, PT – ni podatka. 

Vir: European Commission/EACEA/Eurydice (2011, str. 47); Eurostat (2013) Financial aid to students 

[educ_fiaid]. 

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah so se študentske pomoči povečale ali pa so ostale enake, 

še posebej zato, ker večina teh držav zaračunava visoke prispevke za šolnino. Izjema je 
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Islandija, kjer vsi študenti plačujejo enako vpisnino, a lahko zanjo dobijo posojilo (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 94). 

 

6.5 Povzetek ugotovitev in overitev hipotez od H1 do H5 

 

V poglavju smo primerjali spremembe financiranja terciarnega izobraževanja v dveh skupinah 

držav, kamor so se razvrstile države glede na največji in najmanjši učinek gospodarske in 

finančne krize na njihova gospodarstva. V obeh skupinah smo preverili razpoložljivost sredstev 

za terciarno izobraževanje v obdobju med letoma 2009–2011 glede na leto 2008. Pri tem smo 

uporabili več kazalnikov, ki so zajemali spreminjanje javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje, letnih izdatkov za VŠZ na študenta, zasebnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje ter spremembe mehanizmov in instrumentov financiranja terciarnega 

izobraževanja.  

 

Pri prvi hipotezi H1, ki pravi: »Visoko šolstvo je v času gospodarske in finančne krize manj 

izpostavljeno varčevalnim ukrepom kot drugi deli javnega sektorja,« smo preverjali 

spreminjanje javnih sredstev za terciarno izobraževanje v deležu vseh javnih izdatkov 

primerjalno s spremembo javnih sredstev za izobraževanje v deležu vseh javnih izdatkov. 

Gospodarsko bolj oslabljene države so v letih 2009–2011 v povprečju namenjale višji delež 

javnih izdatkov za izobraževanje v vseh javnih izdatkih (13,2 %) v primerjavi z gospodarsko 

manj oslabljenimi državami (11,9 %), vendar so v povprečju namenjale nižji delež javnih 

izdatkov za terciarno izobraževanje v vseh javnih izdatkih (2,3 %) kot gospodarsko manj 

oslabljene države (2,5 %). To nam pove, da v gospodarsko bolj oslabljenih državah več sredstev 

namenjajo nižjim stopnjam izobraževanja kot v gospodarsko manj oslabljenih državah, kljub 

temu da je pri slednjih poraba javnih sredstev za izobraževanje v vseh javnih izdatkih za 1,3 

odstotne točke nižja. Ugotovili smo tudi, da je bilo znižanje deleža javnih izdatkov za 

izobraževanje v vseh javnih izdatkih v letih 2009–2011 glede na leto 2008 večje pri 

gospodarsko bolj oslabljenih državah, in sicer za –0,39 odstotne točke, v primerjavi z 

gospodarsko manj oslabljenimi državami, kjer je bilo znižanje manjše (–0,11 odstotne točke). 

Znižanje deleža skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje je bilo v obeh skupinah 

držav manjše kot znižanje deleža skupnih javnih izdatkov za izobraževanje, in sicer –0,04 

odstotne točke v gospodarsko manj oslabljenih državah in –0,011 odstotne točke v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah, kar nam pove, da so se javna sredstva za terciarno izobraževanje v 
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letih 2009–2011 glede na leto 2008 ohranila v primerjavi s skupno javno porabo. Na osnovi 

navedenega potrjujemo zastavljeno hipotezo H1.  

 

Ugotovili smo tudi, da so se države na učinek gospodarske in finančne krize v visokem šolstvu 

odzvale zelo različno, kakor ugotavljajo tudi drugi avtorji. Tako sprememba deleža javnih 

izdatkov za izobraževanje v vseh javnih izdatkih v gospodarsko bolj oslabljenih državah ni bila 

statistično značilno nižja v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami (stopnja 

značilnosti = 0,069). Podobno sprememba deleža javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih v gospodarsko bolj oslabljenih državah ni bila statistično značilno nižja v 

primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami (stopnja značilnosti = 0,253). To nam 

pove, da so v obeh skupinah držav nekatere države povečale delež javnih sredstev za terciarno 

izobraževanje in nekatere ta delež znižale. 

 

Poleg navedenega smo želeli preveriti povezanost sprememb deleža javnih izdatkov za 

izobraževanje in terciarno izobraževanje v vseh javnih izdatkih znotraj obeh skupin. Ugotovili 

smo statistično značilno povezanost v obeh skupinah, vendar je bila v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah povezanost močnejša (r = 0,706) kot v gospodarsko manj oslabljenih 

državah (r = 0,505). To pove, da so v gospodarsko bolj oslabljenih državah imeli manj 

manevrskega prostora in so ob zniževanju javnih izdatkov za izobraževanje zniževali tudi javne 

izdatke za terciarno izobraževanje. Dodati pa je treba, da so se deleži javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje spreminjali manj kot deleži javnih izdatkov za izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih. V povprečju se je delež javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih znižal le v Latviji, na Irskem in v Romuniji.  

 

V podporo hipotezi H1 lahko navedemo še, da je bila rast skupnih javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje v gospodarsko bolj oslabljenih državah višja (3,0 %) kot rast skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje, ki je bila negativna (–0,3 %). Iz tega sledi, da je bila tudi sprememba 

skupnih javnih izdatkov v gospodarsko bolj oslabljenih državah negativna za izobraževanje (–

0,8) in pozitivna za terciarno izobraževanje (3,6 %). V gospodarsko manj oslabljenih državah 

je bila rast skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno izobraževanje pozitivna in 

enakomerna. Ugotovili smo, da sta bili sprememba in rast skupnih javnih izdatkov za 

izobraževanje statistično značilno nižji v gospodarsko bolj oslabljenih državah v primerjavi z 

gospodarsko manj oslabljenimi državami, medtem ko v primeru terciarnega izobraževanja ni 

statistično značilnih razlik med skupinama držav.  
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Preverili smo še povezanost sprememb skupnih javnih izdatkov za izobraževanje in terciarno 

izobraževanje znotraj obeh skupin in ugotovili, da je v gospodarsko manj oslabljenih državah 

povezanost močnejša (r = 0,900, stopnja značilnosti = 0,000) kot v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah (r = 0,664, stopnja značilnosti = 0,026). Ta ugotovitev ponovno potrdi, da gospodarsko 

bolj oslabljene države niso vedno zniževale skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje 

skladno z znižanji skupnih javnih izdatkov za izobraževanje. Ugotovitve našega raziskovanja 

so tudi skladne z ugotovitvami drugih avtorjev. Države so kljub nižjim vlaganjem v 

izobraževanje uspele v povprečju ohraniti izdatke za terciarno izobraževanje v letih 2009 in 

2011.  

 

Pri kazalniku letnih izdatkov za VŠZ-je na študenta smo ugotovili, da se v gospodarsko manj 

oslabljenih državah namenja v povprečju 10.118 EUR SKM na študenta, medtem ko v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah precej manj, in sicer 7.790 EUR SKM. Sprememba 

izdatkov na študenta je bila pozitivna za obe skupini držav, čeprav ponovno višja za 

gospodarsko manj oslabljene države (za 2 odstotni točki). Preverili smo tudi, ali so spremembe 

izdatkov na študenta povezane s spremembami deleža BDP-ja na prebivalca, saj sta ti dve 

spremenljivki statistično značilno povezani, vendar smo ugotovili, da pri nobeni skupini držav 

ni statistično značilne povezave.  

 

S hipotezo H2, ki pravi: »S poglabljanjem gospodarske in finančne krize se javna sredstva za 

visoko šolstvo v gospodarsko bolj oslabljenih državah znižujejo bolj kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah,« smo ugotavljali, ali se učinek krize v visokem šolstvu v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah odraža z zamikom. Ker razpoložljivi sekundarni podatki še niso zajeli 

obdobja zadnjih let, smo hipotezo preverili s pregledom rezultatov že opravljenih raziskav. Po 

potrditvi prve hipoteze H1 lahko torej sklepamo, da so v začetnih letih krize države še ščitile 

javne izdatke za terciarno izobraževanje. Gospodarsko bolj oslabljene države so v letih 2012 in 

2013 bolj zniževale javna sredstva za visoko šolstvo, saj je osem držav sredstva znižalo za več 

kot 10 % v primerjavi z letom 2008. Izjemi sta bili le Estonija in Islandija, ki sta povečali javna 

sredstva za visoko šolstvo. V gospodarsko manj oslabljenih državah so javne izdatke za 

terciarno izobraževanje znižali za več kot 10 % le na Madžarskem in Češkem ter v Romuniji in 

Bolgariji za manj kot 10 %, ostale države pa so javna sredstva za terciarno izobraževanje še 

povečale. Spremembe študentskih pomoči so bile prav tako manj opazne v letih 2009–2011 

glede na leto 2008 v primerjavi z letom 2012, ko so v gospodarsko bolj oslabljenih državah že 
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začeli zniževati delež javnih sredstev za pomoči študentom in tudi posojil. Pri drugih posrednih 

javnih izdatkih za terciarno izobraževanje nismo opazili tolikšnih razlik. Na osnovi navedenega 

potrjujemo tudi hipotezo H2. 

 

Preverili smo tudi. ali pri spremembah skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje med 

skupinama držav prihaja do statistično značilnih razlik. Ugotovili smo, da se spremembe 

skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v letih 2009–2011 glede na leto 2008 med 

skupinama statistično značilno ne razlikujejo, medtem ko pri upoštevanju sprememb skupnih 

javnih izdatkov do leta 2013 te razlike postanejo statistično značilne. Ugotovitev ponovno 

potrjuje hipotezo H2, da se javni izdatki za terciarno izobraževanje ob poglabljanju krize 

bistveno razlikujejo glede na učinek krize v državah. V gospodarsko bolj oslabljenih državah 

se znižujejo statistično značilno bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah. 

 

Hipoteza H3 se nanaša na razlike financiranja terciarnega izobraževanja med državami v času 

krize, in sicer med tistimi, ki so pred krizo vlagale veliko sredstev v terciarno izobraževanje, in 

državami, ki so vlagale malo sredstev. Hipoteza H3 pravi: »Države, ki so pred gospodarsko in 

finančno krizo vlagale veliko javnih sredstev v visoko šolstvo, so tudi v razmerah gospodarske 

in finančne krize ohranile ali povišale javne izdatke za visoko šolstvo.« Hipotezo smo preverili 

z dvema kazalnikoma. Prvi se nanaša na delež BDP-ja, namenjen za terciarno izobraževanje, in 

drugi na letne izdatke za VŠZ na študenta. Države smo rangirali po izbranem kazalniku in jih 

razdelili v dve skupini glede na mediano vrednosti kazalnika v letu 2008. Razdelitev upošteva 

vlaganja v terciarno izobraževanje leta 2008, kar nam je države razporedilo v dve skupini: 

države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 2008 in države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje leta 2008 glede na izbrani kriterij.  

 

Ugotovili smo, da so se države po kriteriju delež BDP-ja za terciarno izobraževanje leta 2008 

razporedile tako, da je večina držav, ki so namenjale najvišje deleže BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, tudi gospodarsko manj oslabljenih bolj razvitih držav, medtem ko so države z 

najnižjimi deleži BDP-ja za terciarno izobraževanje enakomerneje razporejene med 

gospodarsko bolj in gospodarsko manj oslabljene države. Poleg tega sprememba deleža BDP-

ja za terciarno izobraževanje ni statistično značilno višja v državah z višjimi vlaganji v 

primerjavi z državami z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje. Ugotavljamo pa, da med 

skupinama obstajajo statistično značilne razlike, kadar upoštevamo spremembe skupnih javnih 
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izdatkov do leta 2013 glede na leto 2008 ter spremembe deleža pomoči študentom, kar smo tudi 

že omenili.  

 

Pri drugem kriteriju, ki upošteva izdatke za VŠZ na študenta, smo ugotovili, da je sprememba 

javnih izdatkov za VŠZ na študenta med letoma 2009–2011 glede na leto 2008 statistično 

neznačilno višja v državah z nizkimi vlaganji v primerjavi z državami z visokimi vlaganji. 

Države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 2008 so torej izdatke na študenta v 

letih 2009–2011 znižale v primerjavi s povprečjem držav z nizkimi vlaganji v terciarno 

izobraževanje leta 2008, kar lahko pripišemo tudi povečanju števila vpisanih študentov za 17 

% ter znižanju števila vpisanih študentov v državah z nizkimi vlaganji za  

4,5 %. S tega vidika lahko sklepamo, da so države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje 

(leta 2008) ob upoštevanju vpisanih študentov v povprečju znižale naložbe v terciarno 

izobraževanje na študenta v primerjavi z državami z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje 

(leta 2008). Če upoštevamo razmejitev držav po tem kriteriju, dobimo statistično značilne 

razlike le pri kazalniku sprememb deleža BDP-ja za izobraževanje in sprememb skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje, kar pravzaprav potrjuje, da pri financiranju terciarnega 

izobraževanja ni tolikšnih razlik med skupinama držav kot pri financiranju izobraževanja.  

 

Hipotezo H3 lahko potrdimo, kadar upoštevamo sredstva za terciarno izobraževanje neodvisno 

od števila študentov. Če pa upoštevamo vlaganja v terciarno izobraževanje na študenta, so ta 

višja v državah z nizkimi vlaganji pred krizo, kar je posledica upada števila študentov v teh 

državah in izjemnega povečanja števila študentov v državah z visokimi vlaganji. Torej v 

državah z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje pred krizo niso uspeli povečati sredstev 

za terciarno izobraževanje sorazmerno s povpraševanjem. 

 

Hipoteza H4 opredeljuje razmerje med neposrednimi in posrednimi izdatki za terciarno 

izobraževanje in pravi: »Vlade evropskih držav v razmerah gospodarske in finančne krize 

hitreje krčijo sredstva, namenjena za VŠZ kot sredstva za pomoči študentom.« Ugotovili smo, 

da so gospodarsko bolj oslabljene države začele s krčenjem javnih sredstev za terciarno 

izobraževanje šele z zamikom v kasnejših letih. S kazalnikom delež pomoči študentom smo 

preverili, kako se je delež za pomoči študentom v letih 2009–2011 spreminjal v primerjavi z 

letom 2008. V povprečju so bili javni izdatki za pomoči študentom med letoma 2009 in 2011 

višji v skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav (21,8 %) ter nižji v skupini gospodarsko manj 

oslabljenih držav (15,6 %). Sprememba tega deleža v celotnih izdatkih za terciarno 
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izobraževanje v primerjavi z letom 2008 je bila v obeh skupinah držav pozitivna, a se je v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah povečala bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah 

(za 1,3 odstotne točke). Iz tega sledi, da se v skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav soočajo 

z zniževanjem skupnih javnih izdatkov, vendar se vseeno skuša v večji meri zaščititi manj 

privilegirane skupine študentov s povečevanjem ali ohranjanjem javnih izdatkov za pomoči 

študentom in s tem omogočanje dostopa do študija čim širši populaciji. Sprememba deleža za 

pomoči študentom v gospodarsko manj oslabljenih državah ni statistično značilno nižja v 

primerjavi z gospodarsko bolj oslabljenimi državami (statistična značilnost = 0,196). Iz tega 

lahko sklepamo, da tudi znotraj skupin prihaja do razlik. Hipotezo H4 lahko potrdimo zgolj za 

gospodarsko bolj oslabljene države, kar pomeni le delno potrditev. Poleg tega smo ugotovili 

tudi, da so se javni izdatki za študentske pomoči v gospodarsko manj oslabljenih državah v 

povprečju povečevali, a so se zniževali v državah z zelo visokimi vlaganji v terciarno 

izobraževanje. 

 

Po drugi strani pa smo ugotovili, da so države, ki so v letu 2008 namenjale najvišje deleže BDP-

ja za terciarno izobraževanje, delež za pomoči študentom še znižale (za –0,14 odstotne točke), 

medtem ko so države, ki so v letu 2008 namenjale najnižje deleže BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, delež za pomoči študentom še povišale (za 3,1 odstotne točke). Sprememba 

deleža za pomoči študentom je bila v državah, ki so namenjale nižje deleže BDP-ja za terciarno 

izobraževanje v letu 2008, statistično značilno višja v primerjavi z državami, ki so namenjale 

višje deleže BDP-ja v letu 2008 (statistična značilnost = 0,039).  

 

Hipoteza H5 se nanaša na spremembe mehanizmov in instrumentov financiranja in pravi: 

»Gospodarska in finančna kriza je spodbudila vlade držav, da bolj vpeljujejo mehanizme 

financiranja visokega šolstva, ki vključujejo elemente tekmovalnosti in uspešnosti.« Hkrati smo 

preverili, ali obstajajo spremembe v razmerju med javnimi in zasebnimi viri financiranja, kar 

bi lahko posredno vplivalo tudi na spremembe načina financiranja terciarnega izobraževanja.  

 

Hipotezo H5 smo preverili s študijem literature, saj smo bili precej omejeni z razpoložljivimi 

podatki, da bi lahko izvedli lastno analizo. Avtorji poudarjajo, da so reforme financiranja 

usmerjene v smeri pridobivanja novih virov financiranja prek novih mehanizmov in 

instrumentov financiranja, ki dajejo prednost tekmovalnosti in rezultatom, vendar ne omenjajo 

eksplicitno, da so te spremembe posledica učinka gospodarske in finančne krize. Po navedbah 

poročila European Commission/EACEA/Eurydice (2011, str. 38) ugotavljamo, da se je v letu 
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2009 v gospodarsko bolj oslabljenih državah dajalo prednost financiranju po vhodnih količinah, 

ki se je izkazalo za manj uspešno, medtem ko so gospodarsko manj oslabljene države 

uporabljale bolj financiranje po rezultatih in namensko financiranje. Salmi in Hauptman (2006, 

str. 62) tudi ugotavljata, da je financiranje po rezultatih bolj učinkovito orodje razdelitve 

sredstev med VŠZ. V zadnjem obdobju ugotavljamo tudi, da vse več držav v svoje visokošolske 

sisteme vključuje še druge mehanizme financiranja, kot so npr. pogodbe na osnovi uspešnosti. 

Med najbolj inovativne sisteme financiranja sodi visokošolski sistem Velike Britanije (brez 

Škotske), ki uvaja nov model financiranja, ki največji del sredstev razporeja k VŠZ prek 

študentov. Tovrstno financiranje daje večjo prednost izbirnosti študentom in spodbuja tržni 

model ureditve VŠZ, ki lahko učinkoviteje pridobivajo raznolike vire financiranja (donacije, 

sredstva iz gospodarstva ipd.).  

 

Pri pregledu razmerja med javnimi in zasebnimi viri smo opazili, da imajo gospodarsko bolj 

oslabljene države v povprečju večji delež zasebnih sredstev (27,4 %) kot gospodarsko manj 

oslabljene države (15,6 %). Povečanje zasebnih virov je še posebej značilno za Veliko Britanijo, 

skladno z uvajanjem novega modela financiranja. V gospodarsko bolj oslabljenih državah se 

študentom v povprečju zaračunavajo visoke šolnine, kar tudi pojasnjuje večji delež zasebnih 

sredstev, vendar so sorazmerno temu višji tudi javni izdatki za pomoči študentom. Naše 

ugotovitve potrjujejo hipotezo H5, da v razmerah gospodarske in finančne krize obstoječi 

mehanizmi financiranja visokega šolstva niso več vzdržni, zato vlade držav in VŠZ posegajo 

po bolj inovativnih mehanizmih financiranja, ki vključujejo elemente tekmovalnosti in 

uspešnosti. Kljub temu pa nismo uspeli ugotoviti, ali je uvedba novih mehanizmov financiranja 

res neposredna posledica gospodarske in finančne krize, zaradi česar hipotezo H5 potrjujemo 

le delno. 
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7 POVPRAŠEVANJE PO TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU  

 

 

Učinek krize se kaže tudi v spremembi povpraševanja po terciarnem izobraževanju, kar lahko 

posredno vpliva na razpoložljivost sredstev v času krize. V tem poglavju preverjamo hipotezo 

H7, saj nas zanima, ali se v gospodarsko bolj oslabljenih državah povpraševanje po terciarnem 

izobraževanju povečuje bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah. Poglavje vključuje 

gibanje (rast) števila vpisanih študentov, vpliv demografskega dejavnika na vpis ter lastnosti 

vpisanih študentov, ki vključujejo dimenzije spola, načina vpisa in tip VŠZ. 

 

7.1 Gibanje števila vpisanih študentov  

 

Število študentov se po državah precej razlikuje, saj je odraz velikosti države in števila mladih 

v populaciji. Vse do leta 2011 je bila rast števila vpisanih študentov v EU-27 pozitivna (Slika 

7.1). Največje povečanje števila vpisanih študentov je bilo med letoma 2001 in 2003, ko je bila 

letna rast skoraj 4-odstotna, nato pa se je v letih 2007 in 2008 znižala na manj kot 1 %. V letu 

2009 se je število vpisanih študentov ponovno povečalo, kar je trajalo vse do 2011, nato pa se 

je v letu 2012 prvič v zadnjem desetletju zmanjšalo.  

 

Slika 7.1: Rast števila vpisanih študentov v EU-27 med letoma 2000 in 2012 

 
Vir: Eurostat (2014) Tertiary education participation [educ_itertp]. 
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V letu 2012 je bilo po podatkih Eurostata v EU-27 preko 20 milijonov študentov vpisanih v 

terciarno izobraževanje. V gospodarsko manj oslabljenih državah jih je bilo skupaj vpisanih 

12,5 milijona in v gospodarsko bolj oslabljenih državah nekoliko manj; 8,1 milijona študentov.  

 

Na Slika 7.2 (levo) je prikaz povečanja števila vpisanih študentov v letu 2012 glede na leto 2008 

po skupinah držav. V gospodarsko manj oslabljenih državah je bilo v primerjavi z gospodarsko 

bolj oslabljenimi državami povečanje števila vpisanih študentov večje za 9 odstotnih točk, 

vendar pa ta razlika aritmetičnih sredin povečanja ni statistično značilna (glej Priloga 4; 

statistična značilnost = 0,084). Te ugotovitve so morda v nasprotju s pričakovanim rezultatom, 

da se je število vpisanih študentov bolj povečalo v gospodarsko bolj oslabljenih državah, vendar 

pa bomo v nadaljevanju pojasnili dejavnike, ki vplivajo na navedene rezultate. Podatek o rasti 

števila vpisanih študentov na Slika 7.2 (desno) sicer pokaže povečanje števila vpisanih 

študentov v letu 2009 v obeh skupinah držav. V letu 2010 je število vpisanih v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah raslo počasneje in se je nato v letih 2011 in 2012 celo znižalo (za –0,6 

% v letu 2011 in za –1,8 % v letu 2012). V gospodarsko manj oslabljenih državah so ohranili 

visoko rast vpisanih študentov, tudi v letu 2010, vendar pa se je v letih 2011 in 2012 že pričela 

umirjati.  

 

Slika 7.2: Povečanje števila vpisanih študentov v letu 2012 glede na leto 2008 (v %) (levo) in 

povprečna rast vpisanih študentov po skupinah (v %), 2008–2012 (desno) 

  
Vir: Eurostat (2014) Tertiary education participation [educ_itertp]. 
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lahko vezani na politike dostopnosti do visokega šolstva, sistema denarnih pomoči študentom, 

povpraševanja po visokošolskih poklicih na trgu dela in demografska gibanja (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 33). Cilji visokošolskih politik po povečevanju 

študentov v terciarnem izobraževanju so vsekakor izraziti v večini držav, saj je tudi eden izmed 

osrednjih evropskih ciljev povečevanje deleža prebivalcev s terciarno izobrazbo (European 

Commission, 2010b). Sistem denarnih pomoči je sicer bolje razvit v skupini gospodarsko bolj 

oslabljenih držav, kjer se je med letoma 2009 in 2010 v primerjavi z letom 2008 tudi povečal, 

vendar pa so se sredstva za pomoči študentom pričela zniževati ob poglabljanju krize, medtem 

ko so se ohranila ali še povečala v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav (glej poglavje 

6.2.3). V nadaljevanju podrobneje obravnavamo demografski dejavnik, ki pojasnjuje gibanje 

vpisanih študentov v obeh skupinah držav, ter se v poglavju 8 navezujemo še na razmere na 

visokošolskem trgu dela. 

 

7.2 Vpliv demografskega dejavnika 

 

Na število vpisanih študentov lahko bistveno vpliva demografski dejavnik, zato bomo preverili, 

ali so spremembe rasti števila študentov posledica demografskih gibanj. Predvsem nas bo 

zanimalo, kako se spreminja število vpisanih študentov glede na število mladih, starih 20–24 

let, v obeh skupinah držav, saj so mladi v teh letih najbolj zastopana skupina študirajočih. 

 

Slika 7.3: Povečanje števila mladih (20–24 let) v letu 2012 glede na leto 2008 (v %) (levo) in 

povprečna rast števila mladih (20–24 let) po skupinah (v %), 2008–2012 (desno) 

  
Vir: Eurostat (2013) Population on 1 January by five years age groups and sex [demo_pjangroup] in  Eurostat, 

Tertiary education participation [educ_itertp]. 
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držav, ter pozitivna v gospodarsko manj oslabljenih državah (2,7 %) (Slika 7.3, levo). Razlika 

aritmetične sredine povečanja števila mladih med skupinama je tudi statistično značilna (glej 

Priloga 4; statistična značilnost = 0,025), kar pove, da se sprememba aritmetične sredine 

povečanja mladih (20–24 let) statistično značilno razlikuje med skupinama. Pravzaprav ima 

demografski dejavnik velik vpliv na trend vpisanih študentov v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah. 

 

Povprečna rast števila mladih je bila med letoma 2008 in 2012 ves čas pozitivna v skupini 

gospodarsko manj oslabljenih držav, medtem ko je bila rast števila mladih v skupini 

gospodarsko bolj oslabljenih držav ves čas negativna in se je še zniževala; še najbolj v letu 2011 

(Slika 7.3, desno). Kljub temu lahko opazimo, ko primerjamo Slika 7.2 in Slika 7.3 (desno), da 

rast vpisanih študentov v letu 2009 v gospodarsko bolj oslabljenih državah ni bila odvisna od 

demografskega dejavnika, čeprav po tem letu kaže na nasprotno. 

 

Dodatno smo še preverili, ali med povečanjem števila vpisanih študentov in povečanjem števila 

mladih v najbolj značilni starostni skupini (20–24 let) obstaja statistično značilna povezanost 

glede na skupini držav. V gospodarsko manj oslabljenih državah je povezanost med njima 

statistično značilna in srednje močna (r = 0,561, statistična značilnost = 0,019), kar pomeni, da 

lahko s 5 % tveganjem trdimo, da ima demografija na povečanje vpisanih študentov statistično 

pomemben vpliv v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav. Znižanja števila mladih so 

predvsem značilna na Poljskem, Slovaškem in v Romuniji, pri čemer se je v vseh omenjenih 

državah število vpisanih znižalo. Na Češkem in v Bolgariji se je vpis povečal, čeprav se je 

število mladih znižalo. V ostalih državah se naraščanje števila mladih odraža tudi v naraščanju 

števila vpisanih študentov. 

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah je povezanost med povečanjem števila mladih in 

povečanjem vpisanih študentov srednje močna, a statistično neznačilna (r = 0,545, pri stopnji 

značilnosti = 0,067). V povprečju je bilo povečanje vpisanih študentov med letoma 2009 in 

2012 pozitivno (1,5 %), medtem ko se je rast števila mladih precej znižala (–6,7 %) (glej Slika 

7.2 in Slika 7.3). Število mladih se je med letoma 2008 in 2012 znižalo v večini držav, razen 

pri štirih. Kljub temu so Irska, Španija, Grčija, Portugalska in Estonija uspele povečati vpis 

študentov, kar pove, da se na visokošolski študij vpisujejo tudi manj zastopane skupine 
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študentov85. Primerjava Slika 7.2 (desno) in Slika 7.3 (desno) pokaže, da je slednje še posebej 

veljalo do leta 2010, ko je bilo povečanje vpisanih študentov pozitivno, stopnja rasti števila 

mladih pa že izrazito negativna. Demografski trend je imel v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah največji učinek šele v letu 2011, ko je povprečna stopnja rasti vpisanih študentov 

postala negativna.  

 

7.3 Bruto stopnja vpisa  

 

Glede na to, da na spremembo vpisanih študentov statistično značilno vpliva demografski 

dejavnik, je za nas pomembno, da ga upoštevamo pri analizi sprememb povpraševanja po 

terciarnem izobraževanju. V ta namen smo opredelili kazalnik bruto stopnje vpisa (angl. gross 

enrolment ratio), ki ga izračunamo tako, da delimo število vseh vpisanih študentov s številom 

mladih (20–24 let). Pri tem kazalniku gre za veliko mero posplošitve, a za nas je pomembno, 

da upoštevamo vpliv demografskega dejavnika in ugotovimo spremembe vpisanih študentov 

pri obeh skupinah držav. 

 

Slika 7.4: Povprečna bruto stopnja vpisa, 2009–2012, po skupinah (levo) in letih 2008–2012 

(desno), v % 

  
Vir: Eurostat (2014) Students by ISCED level, age and sex [educ_enrl1tl] in Population on 1 January by five years 

age groups and sex [demo_pjangroup]. 

 

Gospodarsko bolj oslabljene države imajo v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi kljub 

nižji rasti števila vpisanih študentov (Slika 7.2) v povprečju več študentske populacije, ki se 

odraža v višji bruto stopnji vpisa (70,9 %) (Slika 7.4). Upoštevati moramo tudi, da se je število 

mladih v gospodarsko bolj oslabljeni skupini držav zniževalo (Slika 7.3), medtem ko je stopnja 

                                                 
85 Med manj zastopane skupine študentov uvrščamo skupine študentov, ki se bistveno razlikujejo od 

večine študentov glede na etnično pripadnost, veroizpoved, drugačna prepričanja, invalidno oziroma 

drugačno nezmožnost, spol in starost (European Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 15). 
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rasti vpisanih študentov (do leta 2010) bila pozitivna, kar je dodatno vplivalo na povečanje 

bruto stopnje vpisa. Ta kazalnik vsekakor pove, da je povpraševanje po visokem šolstvu v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah relativno višje od povpraševanja v gospodarsko manj 

oslabljenih državah (Slika 7.4), čeprav je bilo povišanje vpisanih študentov višje v gospodarsko 

manj oslabljenih državah. Torej v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami 

povpraševanje po terciarnem izobraževanju v gospodarsko bolj oslabljenih državah glede na 

število mladih narašča hitreje, kar prikazuje tudi Slika 7.5. Sprememba bruto stopnje vpisa je 

bila pozitivna v obeh skupinah držav, a razlika aritmetičnih sredin spremembe bruto stopnje 

vpisa med skupinama držav v tem primeru ni statistično značilna (glej Priloga 4). Večja 

pozitivna sprememba bruto stopnje vpisa v gospodarsko bolj oslabljenih državah kaže, da se v 

terciarno izobraževanje vpisuje več starejših, kar je odraz učinka gospodarske in finančne krize 

ter je skladno z našimi prvotnimi predpostavkami v poglavju 5.2. 

 

Slika 7.5: Sprememba bruto stopnje vpisa, 2009–2012 glede na leto 2008 (v o. t.)  

 
Vir: Eurostat (2014) Students by ISCED level, age and sex [educ_enrl1tl] in Population on 1 

January by five years age groups and sex [demo_pjangroup]. 

 

7.4 Lastnosti vpisanih študentov 

 

V nadaljevanju preverjamo, ali med skupinama držav obstajajo statistično značilne razlike v 

lastnostih vpisanih študentov, in sicer bomo opazovali spremembe vpisanih študentov glede na 

spol, način študija in izbiro VŠZ. 

 

 

7.4.1 Vpisani glede na spol 
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V zadnjih desetletjih se je spremenila predvsem struktura študentske populacije glede na spol, 

pri čemer je med vpisanimi študenti naraščal delež žensk. Deleža žensk je pred krizo (leta 2008) 

dosegel 55,3 % v državah EU-27 (European Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 16). 

Preverili smo, ali se je ta delež tudi med krizo povečeval ali pa se je razmerje žensk v primerjavi 

z moškimi začelo zniževati. 

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bilo leta 2008 v terciarno izobraževanje vpisanih 

55,8 odstotka žensk, medtem ko jih je bilo v gospodarsko bolj oslabljenih državah 56,9 odstotka 

(Slika 7.6). Povprečna sprememba deleža žensk med krizo je bila bolj izrazita v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah (Slika 7.6, desno). Na Slika 7.6 vidimo, da se je od leta 2010 delež 

žensk, vpisanih v terciarno izobraževanje, pričel zniževati, pri čemer je bilo znižanje bolj 

izrazito v gospodarsko bolj oslabljenih državah, kar nakazuje, da se je med letoma 2010 in 2012 

v terciarno izobraževanje vpisalo več moških.  

 

Slika 7.6: Povprečni delež žensk, vpisanih v terciarno izobraževanje, 2008–2012, v % (levo) in 

spremembe deleža žensk, vpisanih v terciarno izobraževanje, 2009–2012 glede na 

2008, v odstotnih točkah (desno)  

  
Vir: Eurostat (2014) Tertiary education participation [educ_itertp]. 

 

V gospodarsko manj oslabljenih državah je imela le Švica med letoma 2009 in 2012 v povprečju 

pod 50 % žensk v terciarnem izobraževanju, Nemčija je imela uravnotežen delež med spoloma, 

medtem ko je bil povprečni delež žensk v tej skupini držav največji na Norveškem (60,6 %). V 

gospodarsko bolj oslabljenih državah sta imeli Grčija in Ciper v povprečju najnižji delež žensk 

v terciarnem izobraževanju (49 %), medtem ko so na Islandiji (63,1 %), v Latviji (61,8 %) in 

Estoniji (60,4 5) deleži žensk najvišji. Najbolj se je delež žensk znižal v Latviji (–2,6 o. t.) in 

na Irskem (–2,0 o. t.) ter na Madžarskem (–1,8 o. t.) in Malti (–1,6 o. t.). 
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7.4.2 Vpisani glede na način študija 

 

Študenti raje študirajo na redni kot izredni način (OECD 2013, str. 265), vendar pa izredni način 

študija zagotavlja večjo prožnost študija zaradi drugačne organiziranosti študijskega procesa 

oziroma manjšega obsega obremenitve s študijem v večini evropskih držav (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 27). Za izredni način študija se odločajo študenti, ki 

so že zaposleni, ter predvsem študentke zaradi družine (OECD 2013, str. 265). Čeprav izredni 

način študija med državami ni enotno pravno opredeljen, ga države podobno razumejo in je s 

tem razširjena oblika študija (EACEA/Eurydice 2011, str. 27). Kljub temu nekatere države za 

izredni študij zaračunavajo višje šolnine kot za rednega. Zaradi tega želimo preveriti, ali se je 

delež študentov izrednega študija v času krize pričel zniževati. 

 

Slika 7.7: Povprečni delež študentov izrednega študija, 2008–2012, v % (levo) in spremembe 

deleža študentov izrednega študija, 2009–2012 glede na 2008, o. t. (desno)  

  
Vir: Eurostat (2014) Students by ISCED level, type of institution (private or public) and study intensity (full-time, 

part-time) [educ_enrl1at]. 

 

Delež študentov izrednega študija je po letu 2009 začel upadati v obeh skupinah držav, kar 

sovpada z učinkom krize. V gospodarsko manj oslabljenih državah se je delež študentov 

izrednega študija med letoma 2009–2012 v povprečju znižal glede na leto 2008 za 0,64 odstotne 

točke, v gospodarsko bolj oslabljenih državah pa za 0,73 odstotne točke (Slika 7.7, desno). 

Izredni študij je pomembna oblika študija v gospodarsko manj oslabljenih državah, kjer je 

povprečni delež študentov izrednega študija tudi višji v primerjavi z gospodarsko bolj 

oslabljenimi državami. Na Poljskem, Finskem in Švedskem se v povprečju na izredni študij 

vpisuje več kot 40 % študentov. Izmed gospodarsko bolj oslabljenih držav sta v letu 2008 

Latvija in Litva imeli največji delež študentov izrednega študija (nad 40 %), a je ta delež do leta 

2012 upadel za 14,4 odstotne točke v Latviji in 13,4 odstotne točke v Litvi. Posebej velik upad 
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deleža študentov izrednega študija beležita še Romunija, kjer se je odstotek razpolovil (znižal 

za 18,8 odstotne točke) ter Slovenija (–10,2 odstotne točke).  

 

Upad študentov izrednega študija lahko pripišemo dejstvu, da so se sredstva za terciarno 

izobraževanje v Litvi, Latviji in Romuniji zelo znižala. V teh državah so prispevki študentov v 

povprečju že bili visoki (glej poglavje 6.4.2). V Romuniji in Sloveniji študenti, ki študirajo 

izredno, plačujejo tudi višje prispevke od študentov, ki študirajo na redni način (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2013b, str. 46). Poleg tega v Romuniji in Latviji študenti 

izrednega študija niso upravičeni do enakih finančnih pomoči kot študenti rednega študija 

(European Commission/EACEA/Eurydice 2013b, str. 47). V Sloveniji se za izredni študij 

zaračunava šolnina, kar je zelo negativno vplivalo na vpis, še posebej v razmerah krize. 

Negotovost razmer na trgu dela dodatno negativno vpliva na vpis študentov izrednega študija, 

saj povečuje možnost izgube službe tistih študentov, ki so zaposleni in študirajo izredno (glej 

poglavje 10). 

 

Na Irskem so kot odziv na krizo v letu 2008 uvedli prožnejše oblike študija, ki so spodbudile 

vpis na izredni študij. Namen tega instrumenta je bil predvsem znižati brezposelnost in 

preusposobiti oziroma dousposobiti brezposelne za več znanja in spretnosti (European 

commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 29), kar je tudi nekoliko omililo padanje števila 

študentov izrednega študija v tej državi.  

 

7.4.3 Vpisani glede na VŠZ 

 

Posledica globalizacije je bila poleg povečevanja števila vpisanih študentov tudi povečana 

konkurenčnost na izobraževalnem trgu in s tem povečanje števila in raznovrstnosti ponudnikov 

visokošolskih storitev, kar se še posebej močno odraža v rasti zasebnih VŠZin s tem 

povečevanju vpisanih študentov na zasebne VŠZ. Predpostavljamo, da gospodarska in finančna 

kriza vpliva na znižanje števila vpisanih študentov na zasebne VŠZ, še posebej, če niso 

sofinancirani s strani države, in povečanje vpisa na javne VŠZ. V nadaljevanju prikazujemo 

podatke o številu vpisanih študentov na zasebne VŠZ, ki imajo manj kot 50 % prihodkov iz 
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javnih sredstev (zasebni VŠZ z manj kot 50 % javnih sredstev), ter podatke o številu vpisanih 

študentov na javne VŠZ86. 

 

Slika 7.8:  Povprečni delež študentov, vpisanih na javne VŠZ, 2008–2011, v % (levo) in 

spremembe deleža študentov, vpisanih na javne VŠZ, 2009–2011 glede na 2008, o. 

t. (desno) 

  
Opomba: ni podatka za LU. V Grčiji in na Malti so študenti vpisani le na javne VŠZ. 

Vir: Eurostat (2014) Students by ISCED level, type of institution (private or public) and study intensity (full-time, 

part-time) [educ_enrl1at]. 

 

Slika 7.8 kaže, da so pri vpisu glede na VŠZ med skupinama držav precejšnje razlike. V 

povprečju se na javne VŠZ v gospodarsko manj oslabljenih državah vpisuje 82 % študentov, 

medtem ko v gospodarsko bolj oslabljenih državah 64 %. To pove, da je vpis na zasebne VŠZ 

bolj značilen za gospodarsko bolj oslabljene države. Kljub temu pa se v gospodarsko manj 

oslabljenih državah krepi vpis na zasebne VŠZ, saj se je delež vpisanih študentov na javne VŠZ 

znižal, v povprečju za –1,44 odstotne točke (Slika 7.8), medtem ko se je delež vpisanih na 

zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev) v povprečju povečal za 2,57 odstotne točke 

(Slika 7.9). Sprememba deleža vpisanih na javne VŠZ je tudi statistično značilno različna, kar 

nam je potrdil Mann-Whitneyjev U-test (Priloga 4; statistična značilnost = 0,017). To pomeni, 

da se trend vpisa na javne in zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev) razlikuje po 

skupinah držav.  

 

 

                                                 
86 Zaradi velikega števila manjkajočih podatkov ne obravnavamo posebej števila vpisanih študentov na 

zasebne VŠZ, ki več kot 50 % sredstev za svoje delovanje dobivajo od države. 
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Slika 7.9:  Povprečni delež študentov, vpisanih na zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih 

sredstev), 2008–2012, v % (levo) in spremembe deleža študentov, vpisanih na 

zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev), 2009–2012 glede na 2008, o. t. 

(desno) 

  
Opomba: ni podatka za države: BE, DE, LU, HU, AT, FI, SE, UK, IS. EL in MT imata le javne VŠZ. 

Vir: Eurostat (2014). Students by ISCED level, type of institution (private or public) and study intensity (full-time, 

part-time) [educ_enrl1at]. 

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah vidimo ravno nasproten trend, povečevanje vpisa 

študentov na javne VŠZ (za 0,44 odstotne točke) in zniževanje vpisa na zasebne VŠZ (z manj 

kot 50 % javnih sredstev) (–1,26 odstotne točke), kar potrdi našo predpostavko z začetka 

podpoglavja. Vpis študentov se torej v času gospodarske in finančne krize v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah znižuje na zasebnih VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev) in povečuje na 

javnih VŠZ, kar lahko pojasnimo s tem, da imajo sicer gospodarsko manj oslabljene države 

bolje razvito mrežo javnih VŠZ, a se v skladu s prevladujočimi trendi povečevanja raznolikosti 

ponudnikov terciarnega izobraževanja vedno bolj krepijo zasebni VŠZ, ki so neodvisni od 

javnih sredstev. 

 

7.5 Povzetek ugotovitev in overitev hipoteze H7 

 

V poglavju smo preverili sedmo hipotezo H7, ki pravi: »V razmerah gospodarske in finančne 

krize se povpraševanje po visokem šolstvu s strani udeležencev izobraževanja v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah povečuje bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah.« 

 

Ugotovili smo, da je bilo povečanje vpisanih študentov v letu 2012 glede na leto 2008 višje v 

gospodarsko manj oslabljenih državah kot v gospodarsko bolj oslabljenih državah, vendar pa 

je v gospodarsko bolj oslabljenih državah delež mladih (20–24 let) močno upadel, kar je delno 
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vplivalo tudi na velikost študentske populacije. Če upoštevamo še demografski dejavnik, je 

bruto stopnja vpisa višja v gospodarsko bolj oslabljen državah. Pravzaprav je tudi sprememba 

bruto stopnje vpisa bila višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah, kar pove, da se je vpis v 

teh državah povečal bolj kljub zniževanju najbolj značilne populacije, ki se vpisuje v terciarno 

izobraževanje. S temi ugotovitvami lahko že potrdimo zastavljeno hipotezo H7. 

 

Preverili smo tudi lastnosti vpisanih študentov in ugotovili, da imajo gospodarsko bolj 

oslabljene države v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami večji delež vpisanih 

žensk v terciarno izobraževanje, manjši delež študentov izrednega študija in več vpisanih 

študentov na zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev). Deleža žensk in študentov 

izrednega študija sta se v obeh skupinah držav v povprečju znižala, medtem ko se je delež 

vpisanih na javne VŠZ v gospodarsko bolj oslabljenih državah povečeval, na zasebne VŠZ (z 

manj kot 50 % javnih sredstev rez koncesije) pa zniževal. Čeprav obstajajo razlike v lastnostih 

vpisanih študentov med skupinama držav, te razlike po skupinah držav niso statistično značilne, 

razen pri upoštevanju spremembe aritmetične sredine deleža vpisanih študentov na javne in 

zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev) med skupinama držav (Priloga 4). Iz 

navedenega lahko sklepamo, da je bil vpis študentov v gospodarsko manj oslabljenih državah 

bolj izrazit na zasebnih VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev), v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah pa na javnih VŠZ.  

 

 

8 DIPLOMANTI IN BREZPOSELNOST DIPLOMANTOV 

 

 

V tem poglavju preverjamo hipotezo H8, ki pravi: »V razmerah finančne in gospodarske krize 

so v gospodarsko bolj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi 

državami nižje stopnje rasti števila diplomantov visokega šolstva in statistično značilno višje 

stopnje brezposelnosti diplomantov« in se nanaša na razlike v gibanju rasti števila diplomantov 

v povezavi s stopnjo brezposelnosti diplomantov med gospodarsko bolj in gospodarsko manj 

oslabljenimi državami. Preverjamo, ali je povprečna rast števila diplomantov nižja in 

brezposelnost diplomantov višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah ter ali med skupinama 

obstajajo statistično značilne razlike pri obeh kazalnikih. 
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8.1 Gibanje števila diplomantov 

 

Število diplomantov v gospodarsko manj oslabljenih državah se je v skladu s povečevanjem 

vpisanih študentov prav tako povečevalo, a le do leta 2010 (Tabela 8.1). V letih 2011 in 2012 

se je število diplomantov pričelo zniževati, še najbolj v letu 2012, ko se je delež diplomantov 

znižal za 4,6 odstotne točke. V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bilo ravno nasprotno, 

saj se je število diplomantov znižalo do leta 2010 in s tem tudi delež diplomantov, nato pa se je 

v letih 2011 in 2012 zelo povečal. V povprečju je bil delež diplomantov med letoma 2009 in 

2012 višji v gospodarsko manj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko bolj oslabljenimi 

državami.  

 

Tabela 8.1: Povprečno število študentov, povprečno število diplomantov in delež diplomantov 

glede na študente v gospodarsko manj oslabljenih in gospodarsko bolj oslabljenih 

državah, 2008–2012 

 Gospodarsko manj oslabljene Gospodarsko bolj oslabljene 

 Študenti Diplomanti Delež diplomantov (%) Študenti Diplomanti Delež diplomantov (%) 

2008 683.238 156.926 23,0 656.324 141.935 21,6 

2009 703.073 163.581 23,3 665.826 126.628 19,0 

2010 719.204 172.001 23,9 675.511 131.340 19,4 

2011 691.874 169.368 24,5 681.821 167.569 24,6 

2012 693.709 137.797 19,9 677.395 156.894 23,2 

Vir: Eurostat (2014) Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4] in Students by ISCED level, type 

of institution (private or public) and study intensity (full-time, part-time) [educ_enrl1at]. 

 

Povprečna rast števila diplomantov je bila podobna v obeh skupinah držav, a se je gibanje rasti 

med letoma 2008 in 2012 po skupinah zelo razlikovalo (Slika 8.1). V gospodarsko manj 

oslabljenih državah je bila rast števila diplomantov v letu 2008 zelo visoka (10,1 %), nato pa se 

je že v naslednjem letu znižala na 3,3 %. V letih 2010 in 2011 se je rast števila diplomantov 

povečala, a se je leta 2012 zelo znižala. V nasprotju je bila povprečna rast števila diplomantov 

v gospodarsko bolj oslabljenih državah v letu 2008 neznatna (0,1 %), v letu 2009 je postala 

negativna (–2,9 %), nato pa se je v letih 2010 in 2011 zelo povečala (11,5 % v letu 2011). V 

letu 2012 je podobno kot v gospodarsko manj oslabljenih državah vnovič upadla. Trend rasti 

števila diplomantov je zelo zanimiv in ga lahko pojasnimo, da so študenti zaradi negotovih 

razmer na trgu dela študij raje podaljševali, kot pa ga zaključili. Predvsem v letu 2009, ob 

začetku krize, se je manj študentov odločilo za zaključek študija. V letih 2010 in 2011 so bili 
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že sprejeti določeni ukrepi za povečanje učinkovitosti študija, čemur je sledilo bistveno 

povečanje števila diplomantov. 

 

Slika 8.1: Povprečna rast števila diplomantov po skupinah (levo), 2009–2012, in letih (desno), 

2008–2012, v % 

  
Vir: Eurostat (2014) Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4]. 

 

Izmed gospodarsko manj oslabljenih držav je bila rast diplomantov v letih 2008 in 2012 visoka 

v Avstriji, Belgiji, na Poljskem in v Nemčiji. V letu 2011 je v Romuniji in na Slovaškem rast 

diplomantov zelo upadla in postala celo negativna. Podobno se je v letu 2012 dogajalo na 

Češkem in v Bolgariji. Znake odlašanja s študijem lahko zasledimo le na Nizozemskem, saj se 

je število diplomantov močno povečalo v letu 2011 (44,4 %), ko so bili sprejeti določeni ukrepi 

za hitrejše diplomiranje (glej poglavje 6.4). 

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bila neenakomerna rast diplomantov prisotna v več 

državah. V Španiji, Estoniji, Italiji, na Portugalskem, Islandiji in v Veliki Britaniji je bila rast 

diplomantov v začetnih letih krize nizka, nato pa se je v letih po 2011 zelo povečala. Na 

Portugalskem se je na primer leta 2009 število diplomantov znižalo (za –8,9 %), v naslednjih 

letih pa povečalo do 10 %. V Litvi in Latviji je bila do leta 2010 rast števila diplomantov 

pozitivna, v letih 2011 in 2012 pa že opazimo trend negativne rasti števila diplomantov. 

Neenakomerna rast diplomantov pove, da so študenti v omenjenih državah odlašali z 

zaključkom študija. Opazimo lahko tudi, da se je število študentov povečalo predvsem v 

državah, ki namenjajo visoke izdatke na študenta. 

 

Primerjava sprememb števila diplomantov v letu 2012 glede na leto 2008 kaže, da je bilo 

absolutno povečanje števila diplomantov večje v gospodarsko manj oslabljenih državah, kar za 
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8,1 odstotne točke v primerjavi z gospodarsko bolj oslabljenimi državami (Slika 8.2), vendar ta 

razlika ni bila statistično značilna (glej Priloga 4). Ugotavljamo, da se je v začetnih letih krize 

za zaključek študija odločilo več študentov v gospodarsko manj oslabljenih državah kot v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah, vendar pa so bili v nekaterih gospodarsko bolj oslabljenih 

držav zastavljeni konkretni cilji visokošolskih politik, ki spodbujajo zaključek študija v 

predvidenem roku (Slovenija, Irska, Ciper, Velika Britanija (Škotska), Španija) (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2014, str. 31). Na Cipru, v Španiji, Italiji, Grčiji, Estoniji, 

Sloveniji, Latviji in Litvi (v večini gospodarsko bolj oslabljenih držav) so mehanizmi 

financiranja VŠZprav tako povezani s pravočasnim zaključkom študija (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2014, str. 35). 

 

Slika 8.2: Povečanje števila diplomantov v letu 2012 glede na leto 2008, v odstotnih točkah 

 
Vir: Eurostat (2014).Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4]. 

 

Spremembe števila diplomantov smo primerjali s spremembami števila vpisanih študentov, in 

sicer povečanje števila diplomantov glede na povečanje števila vpisanih študentov v letu 2012 

v primerjavi z letom 2008. V obeh skupinah držav je povezanost med kazalnikoma visoka in 

statistično značilna, kar je tudi pričakovano (Priloga 12).  

 

V gospodarsko manj oslabljenih državah je povezanost med povečanjem števila diplomantov 

in števila študentov pozitivna in zelo visoka ter statistično značilna (r = 0,888, stopnja 

značilnosti < 0,001). Število diplomantov in vpisanih študentov se je najbolj znižalo v 

Romuniji, medtem ko je bila sprememba števila diplomantov negativna tudi za Finsko. Na 

Madžarskem, Poljskem in Slovaškem je bilo povečanje števila diplomantov pozitivno, medtem 

ko se je število vpisanih študentov znižalo v primerjavi z letom 2008. 
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Slika 8.3: Povečanje števila vpisanih študentov in števila diplomantov, 2012 glede na 2008, v 

gospodarsko manj oslabljenih državah 

 
Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR 

SKM, modra – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014) Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4] in Students by ISCED level, type 

of institution (private or public) and study intensity (full-time, part-time) [educ_enrl1at]. 

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah je povezanost med povečanjem števila diplomantov in 

povečanjem vpisanih študentov pomembna in prav tako statistično značilna (r = 0,650; 

statistična značilnost = 0,022), a ni tako visoka kot v gospodarsko manj oslabljenih državah 

(Slika 8.3). Ta podatek že nakazuje na dejstvo, da povečevanje diplomantov ni bilo tako skladno 

s povečevanjem vpisanih študentov kot v gospodarsko manj oslabljenih državah, in nam 

potrjuje našo predpostavko o podaljševanju študija. V Latviji, Litvi in Italiji se je število 

vpisanih študentov in diplomantov znižalo v primerjavi z letom 2008, medtem ko je bilo v 

Sloveniji ravno nasprotno. Primer Slovenije bomo podrobneje proučili v poglavju 10.  

 

Zniževanje števila vpisanih študentov in hkrati števila diplomantov je prisotno pri nekaterih 

primerih v obeh skupinah držav, vendar bolj izrazito v državah, ki so že v letu 2008 namenjale 

najnižje letne izdatke na študenta.  
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Slika 8.4: Povečanje števila vpisanih študentov in števila diplomantov, 2012 glede na 2008, v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah 

 
Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR 

SKM, modra – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014). Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4] in Students by ISCED level, type 

of institution (private or public) and study intensity (full-time, part-time) [educ_enrl1at]. 

 

Priloga 8 prikazuje test razlik aritmetičnih sredin z Mann-Whitneyjevim U-testom, in sicer 

povečanja števila diplomantov v državah z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 

2008 (v letnih izdatkih na študenta) in državah z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 

2008 (v letnih izdatkih na študenta). Med aritmetičnima sredinama povečanja števila 

diplomantov je statistično značilna razlika (statistična značilnost = 0,013), pri čemer je bilo 

povečanje števila diplomantov v državah z visokimi vlaganji v povprečju petkrat višje kot v 

gospodarsko manj oslabljenih državah (Tabela 8.2; Priloga 7). 
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Tabela 8.2: Opisna statistika povečanja števila diplomantov (v o. t.) glede na države z visokimi 

in nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 2008 (v letnih izdatkih na 

študenta) 

Vlaganja v letu 2008  glede na letne izdatke na 

študenta 

N Min. Maks. μ σ 

Države z visokimi vlaganji 

v terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008, v o. t. 

1

3 

–10,20 64,30 25,284

6 

22,1525

3 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008, v o. t. 

1

4 

–35,80 21,10 4,8571 15,0965

0 

Opomba: N – število enot, Min. – minimum, Maks. – maksimum, μ – povprečje, σ – standardni odklon, o. t. – 

odstotne točke. 

 

8.2 Brezposelnost diplomantov in trg dela 

 

Primerjava stopnje brezposelnosti diplomantov po skupinah držav nakazuje na visoko stopnjo 

brezposelnosti diplomantov v gospodarsko bolj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko 

manj oslabljenimi državami (Slika 8.5). V gospodarsko bolj oslabljenih državah se je povprečna 

stopnja brezposelnosti diplomantov med letoma 2009 in 2012 več kot podvojila v primerjavi z 

gospodarsko manj oslabljenimi državami, kjer se je ustalila na okoli 4 %.  

 

Slika 8.5: Povprečna stopnja brezposelnosti diplomantov po skupinah, 2008–2012, v % (levo) 

in povprečna sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov (desno), 2012 glede na 

2008, v o. t. 

  
Vir: Eurostat (2014). Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4] in Unemployment rates by sex, 

age and highest level of education attained (%) [lfsa_urgaed]. 
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odstotne točke, kar je zelo zgovoren podatek o zaostrenih pogojih na trgu dela v gospodarsko 

bolj oslabljenih državah (Slika 8.5, desno). 

 

Stopnje brezposelnosti diplomantov so v letih 2009 in 2012 v gospodarsko manj oslabljenih 

državah bile statistično značilno nižje v primerjavi z gospodarsko bolj oslabljenimi državami 

(stopnja značilnosti manjša od 1 %, glej Priloga 4). Sprememba stopnje brezposelnosti 

diplomantov je prav tako statistično značilno višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah v 

primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi, kar je pokazal Mann-Whitneyjev U-test (Priloga 

4).  

 

Testirali smo tudi razlike sprememb stopnje brezposelnosti v državah z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje leta 2008 in državami z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 

2008 (v vseh letnih izdatkih na študenta) in prav tako ugotovili statistično značilno razliko 

(Priloga 8). Sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov je bila v povprečju za države, ki 

so leta 2008 namenjale najnižje letne izdatke na študenta, statistično značilno višja za 1,2 

odstotne točke v primerjavi z državami, ki so leta 2008 namenjale visoke letne izdatke na 

študenta (Tabela 8.3). 

 

Tabela 8.3: Opisna statistika sprememb stopnje brezposelnosti diplomantov (v o. t.) glede na 

države z visokimi in nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje leta 2008 

Vlaganja v letu 2008 glede na letne izdatke na 

študenta 

N Min. Maks. μ σ 

Države z visokimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje (2008) 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti diplomantov, 

2012 glede na 2008, v o. t. 

14 –1,00 8,70 2,0571 2,83134 

Države z nizkimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje (2008) 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti diplomantov, 

2012 glede na 2008, v o. t. 

14 1,20 11,90 3,2714 2,67594 

Opomba: N – število enot, Min. – minimum, Maks. – maksimum, μ – povprečje, σ – standardni odklon, o. t. – 

odstotne točke. 

 

8.2.1 Sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov in povečanje števila diplomantov 

 

Spremembo stopnje brezposelnosti diplomantov v letu 2012 glede na 2008 smo primerjali še s 

spremembo povečanja števila diplomantov v enakem obdobju. Povezava med njima ni 

statistično značilna za nobeno skupino držav. Čeprav nismo ugotovili statistično značilne 

povezave, lahko v gospodarsko manj oslabljenih državah opazimo, da se število diplomantov 

znižuje v državah, ki imajo višjo stopnjo brezposelnosti diplomantov (Slika 8.6). Stopnja 
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brezposelnosti diplomantov se je v tej skupini držav najbolj povečala v Bolgariji, Romuniji in 

na Slovaškem, kar velja predvsem za države, ki namenjajo najnižja sredstva na študenta (rdeča 

oznaka). V Romuniji je bilo znižanje števila diplomantov še posebej opazno. V ostalih državah 

se je povečalo število diplomantov kljub povečanju stopnje njihove brezposelnosti. Stopnja 

brezposelnosti diplomantov se je znižala le v Nemčiji, kjer je bilo povečanje števila 

diplomantov izrazito. 

 

Slika 8.6: Sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov in povečanje števila diplomantov, 

2012 glede na 2008, v gospodarsko manj oslabljenih državah 

 
Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod  

6.000 EUR SKM, modra – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014) Unemployment rates by sex, age and highest level of education attained (%) [lfsa_urgaed] in 

Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4]. 

 

V vseh gospodarsko bolj oslabljenih državah se je stopnja brezposelnosti diplomantov leta 2012 

glede na leto 2008 povečala, še najbolj pa v Grčiji, Španiji in na Cipru, ki veljajo za države z 

zelo globoko krizo (Slika 8.7). Opazimo lahko, da se je v državah te skupine ob povečevanju 

stopnje brezposelnosti povečevalo število diplomantov, kar je ravno obraten trend kot pri 

gospodarsko manj oslabljenih državah. Povečanje števila diplomantov je bilo še posebej vidno 

pri Cipru in Španiji, medtem ko je v Latviji in Italiji moč opaziti znižanje števila diplomantov. 

Slika 8.7: Sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov in povečanje števila diplomantov, 

2012 glede na 2008, v gospodarsko bolj oslabljenih državah 
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Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR 

SKM, modra – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014) Unemployment rates by sex, age and highest level of education attained (%) [lfsa_urgaed] in 

Graduates in ISCED 5 and 6 by age and sex [educ_grad4]. 

 

8.2.2 Sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov in števila vpisanih študentov 

 

Brezposelnost diplomantov znižuje donosnost naložbe v terciarno izobraževanje, kar se lahko 

pokaže v zmanjševanju števila vpisanih študentov. Zato bomo preverili, ali pri skupinah držav 

obstaja statistično značilna povezava med povečevanjem števila vpisanih študentov in 

spremembo stopnje brezposelnosti diplomantov. 

 

V gospodarsko manj oslabljenih državah so spremembe stopnje brezposelnosti in trend števila 

vpisanih študentov statistično pomembno negativno povezani (r = –0,612; statistična značilnost 

= 0,009). Negativna povezava nakazuje na to, da je v državah, kjer se je stopnja brezposelnosti 

zelo povečala, prisotno tudi zniževanje števila vpisanih študentov, kar velja predvsem za 

države, ki so namenjale najnižja sredstva na študenta (rdeča oznaka). V teh državah se je stopnja 

brezposelnosti diplomantov tudi najbolj povečala. To velja predvsem za Romunijo in Slovaško, 

medtem ko je bil vpis v Bolgariji še vedno visok. Po drugi strani je bila sprememba stopnje 

brezposelnosti najnižja v državah z najvišjimi sredstvi na študenta (zelena oznaka), ki so precej 

povečale število vpisanih študentov (Slika 8.8).  
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Slika 8.8: Sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov in povečanje števila vpisanih 

študentov, 2012 glede na 2008, v gospodarsko manj oslabljenih državah 

 
Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR 

SKM, modra – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014) Tertiary education participation [educ_itertp] in Unemployment rates by sex, age and highest 

level of education attained (%) [lfsa_urgaed]. 

 

Stopnja brezposelnosti diplomantov se je v gospodarsko bolj oslabljenih državah najbolj 

povečala v Grčiji in Španiji, in sicer med 8 in 12 odstotnimi točkami. Spremembe stopnje 

brezposelnosti diplomantov se v tej skupini držav niso vedno skladne s povečevanjem števila 

vpisanih študentov, čeprav pozitivna povezanost na to nakazuje, vendar pa ni statistično 

značilna (r = 0,273; statistična značilnost = 0,391). To pomeni, da so se države odzvale manj 

enotno. Na eni strani se je v državah, kjer se je stopnja brezposelnosti diplomantov močno 

povečala, se je povečal tudi vpis študentov (Grčija, Španija, Ciper). Iz tega lahko sklepamo, da 

se socialni položaj mladih v državah, kjer je stopnja brezposelnosti diplomantov močno narasla, 

rešuje s študijem v terciarnem izobraževanju, kar nekoliko odloži vstop na trg dela, kjer težko 

najdejo zaposlitev. Po drugi strani pa se je v Latviji, Litvi, Sloveniji in Italiji, ob hkratnem 

povečanju stopnje brezposelnosti diplomantov, število vpisanih študentov tudi znižalo. 

Ugotavljamo torej, da znotraj skupine gospodarsko bolj oslabljenih držav ni enotnega odziva, 

kot ga lahko opazimo pri gospodarsko manj oslabljenih državah.  
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Slika 8.9: Sprememba stopnje brezposelnosti diplomantov in povečanje vpisanih študentov, 

2012 glede na 2008, v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

 
Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR 

SKM, modra – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014). Tertiary education participation [educ_itertp] in Unemployment rates by sex, age and highest 

level of education attained (%) [lfsa_urgaed]. 

 

8.3 Povzetek ugotovljenega in overitev hipoteze H8 

 

V poglavju smo preverjali, ali med gospodarsko bolj in gospodarsko manj oslabljenimi 

državami prihaja do statistično značilnih razlik v spremembi števila diplomantov in stopnje 

brezposelnosti diplomantov. Hipoteza H8 pravi: »V razmerah finančne in gospodarske krize so 

v gospodarsko bolj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami 

nižje stopnje rasti števila diplomantov visokega šolstva in statistično značilno višje stopnje 

brezposelnosti diplomantov.« 

 

Preverjali smo, ali je v gospodarsko bolj oslabljenih državah povprečna rast števila diplomantov 

nižja in brezposelnost diplomantov višja kot v gospodarsko manj oslabljenih državah ter ali 

med skupinama obstajajo statistično značilne razlike pri obeh kazalnikih. V povprečju je bila 

stopnja rasti števila diplomantov v obeh skupinah držav zelo podobna, vendar je rast števila 

diplomantov bila bolj enakomerna v gospodarsko manj oslabljenih državah kot v gospodarsko 
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bolj oslabljenih državah. Kljub temu je bilo absolutno povečanje števila diplomantov višje v 

gospodarsko manj oslabljenih državah (18,3 %) v primerjavi z gospodarsko bolj oslabljenimi 

državami (10,2 %), kot smo tudi domnevali. Povečanje števila diplomantov je statistično 

značilno povezano s povečevanjem števila vpisanih študentov v obeh skupinah držav, vendar 

je povezanost močnejša pri gospodarsko manj oslabljenih državah. Iz tega smo sklepali, da so 

študenti v gospodarsko bolj oslabljenih državah zaradi negotovih razmer na trgu dela študij raje 

podaljševali, kot ga zaključili. Predvsem v letu 2009, ob začetku krize, se je manj študentov 

odločilo za zaključek študija v gospodarsko bolj oslabljenih državah, saj je bila rast števila 

diplomantov negativna (–2,9 %). V letih 2010 in 2011 so bili že sprejeli določeni ukrepi po 

povečanju učinkovitosti študija, čemur je sledilo bistveno povečanje števila diplomantov. 

Ugotovili smo tudi, da je bilo povečanje števila diplomantov petkrat večje v državah, ki so že 

pred krizo vlagale veliko sredstev na študenta (v letnih izdatkih na študenta). Ta razlika je bila 

tudi statistično značilna (statistična značilnost = 0,013), medtem ko razlike v povečanju števila 

diplomantov za gospodarsko manj in gospodarsko bolj oslabljene države niso bile statistično 

značilne. 

 

Prav tako se je stopnja brezposelnosti diplomantov v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

precej povečala v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami. Povprečna sprememba 

stopnje brezposelnosti diplomantov je bila v gospodarsko manj oslabljenih državah 1,3 odstotne 

točke, medtem ko v gospodarsko bolj oslabljenih državah 4,4 odstotne točke. Ta razlika je tudi 

statistično značilna, kar je potrdil Mann-Whitneyjev U-test. Prav tako je bila sprememba 

stopnje brezposelnosti diplomantov statistično značilno nižja v državah, ki so v letu 2008 

vlagale veliko sredstev na študenta, v primerjavi z državami, ki so v letu 2008 vlagale malo 

sredstev na študenta (statistična značilnost = 0,024).  

 

Spremembo stopnje brezposelnosti diplomantov smo primerjali tudi s spremembo števila 

vpisanih študentov. Ugotovili smo, da obstaja negativna statistično značilna povezanost med 

spremembo števila vpisanih študentov in spremembo stopnje brezposelnosti diplomantov le pri 

gospodarsko manj oslabljenih državah, kar pomeni, da se je v državah, kjer se je stopnja 

brezposelnosti diplomantov zelo povečala, število vpisanih študentov tudi znižalo. To velja 

predvsem za države, ki so namenjale najnižja sredstva na študenta. V gospodarsko bolj 

oslabljenih državah je bil (pri nekaterih državah) vpis študentov visok kljub velikemu 

povečanju stopnje brezposelnosti diplomantov, kar nakazuje na problematiko trga dela za 

mlade. Na osnovi navedenih ugotovitev lahko hipotezo H8 potrdimo.  
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9 ODZIVI VŠZ NA GOSPODARSKO IN FINANČNO KRIZO 

 

 

Zniževanje javnih sredstev za terciarno izobraževanje, povečano povpraševanje po terciarnem 

izobraževanju in višje stopnje brezposelnosti diplomantov močno vplivajo na VŠZ v obdobju 

recesije. Odzivi VŠZ so različni in zelo odvisni od sprememb financiranja, saj se vedenje VŠZ 

po teoriji odvisnosti od virov (Fowles 2014, str. 283) spreminja v skladu s spremembami virov 

in načinov financiranja. S hipotezo H6 predpostavljamo, da so VŠZ v razmerah gospodarske in 

finančne krize v gospodarsko bolj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko manj 

oslabljenimi državami bolj posegali po ukrepih, ki bi povečali racionalizacijo in učinkovitost 

dodeljenih sredstev. 

 

Za ugotavljanje odzivov VŠZsmo proučili literaturo ter z metodo metaanalize predstavili 

ključne rezultate opravljenih raziskav, ki prepoznavajo spremembe strukture visokošolskih 

sistemov, predvsem organizacije, upravljanja, financiranja in delovanja VŠZv razmerah krize. 

Primarna analiza zaradi problematike pridobivanja podatkov tudi ni bila smiselna, kljub temu 

smo želeli v čim večji meri proučiti odzive VŠZ v spremenjenih gospodarskih razmerah. Za 

namen preverjanja hipoteze H6 smo vključili še kazalnik sprememb rasti akademskega osebja 

glede na to, da se največji del sredstev namenja za plače zaposlenih, zaradi česar je ta kazalnik 

dober pokazatelj morebitnih racionalizacij sredstev pri obeh skupinah držav.  

 

Kot že ugotovljeno, višina zagotovljenih finančnih sredstev vpliva na delovanje in upravljanje 

VŠZ, poleg tega pa še na kakovost izvajanja visokošolske dejavnosti. Racionalizacija sredstev 

ima lahko pomembne posledice za kakovost terciarnega izobraževanja, ki se sicer omenja kot 

eden izmed najpomembnejših prednostnih ciljev evropskih visokošolskih sistemov (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 37), vendar se smatra kot velik izziv ob hkratnem 

povečevanju števila študentov. Za ohranjanje ravni kakovostnega visokošolskega izobraževanja 

so nekatere države že uvedle določene ukrepe, kot je omejevanje števila vpisnih mest 

(Nizozemska), druge pa spodbujajo dostopnost vpisa brezposelnim osebam (Irska) (Estermann 

in Bennedot Pruvot 2011, str. 82).  
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Racionalizacija sredstev vodi tudi v prestrukturiranje načina delovanja visokošolskega sistema. 

Nekateri VŠZ delujejo v smeri povečanja njihove prepoznavnosti v globalnem visokošolskem 

okolju ter krepijo mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo (Estermann in drugi 2013, 

str. 4). 

 

Spremenjene gospodarske razmere silijo VŠZ k reorganizaciji svojega delovanja v smeri večje 

stroškovne učinkovitosti, pri čemer so najpogostejši ukrepi zmanjševanje študijskih programov 

(Velika Britanija) in oddelkov (Estonija in Španija), zapiranje in združevanje VŠZ87 (Islandija, 

Italija, Bolgarija, Latvija in Litva) in oddelkov (Latvija in Danska) ter spodbujanje čezmejnega 

pritoka mobilnih študentov z internacionalnim in transnacionalnim sodelovanjem (Velika 

Britanija) (Estermann in Bennedot Pruvot 2011, str. 82; European 

Commission/EACEA/Eurydice 2013a, str. 65–66). Krčenje nekonkurenčnih študijskih 

programov, ki so predragi ali nudijo manjše možnosti pridobitve zaposlitve, po katerih ni 

povpraševanja (premalo število vpisanih), je sicer ciklični pojav v terciarnem izobraževanju 

(Tsiligiris, 2013), vendar pomeni tudi odziv na učinek finančne krize, saj gre za povečanje 

racionalizacije delovanja VŠZ.  

 

Posledično prihaja tudi do zniževanja plač in zniževanja števila akademskega in strokovnega 

osebja na VŠZ, pri čemer so nekatere države uvedle ukrepe zamrznitve plač zaposlenim 

(Estonija, Litva, Latvija, Italija, Madžarska, Slovaška), zniževanje plač (zaradi zniževanja plač 

v javnem sektorju, Grčija, Irska, Španija, Portugalska, Latvija, Romunija in Slovenija), 

zamrznitve novih delovnih mest (Latvija, Irska in Italija) ali odpuščanje presežnih delavcev 

(Latvija, Italija, Irska, Madžarska in Velika Britanija) ter spodbujanje predčasnega 

upokojevanja (Estermann in Bennedot Pruvot 2011, str. 82–83, European Commission/ 

EACEA/Eurydice 2013a, str. 12). Zaradi zmanjšanega financiranja pa so se znižale ali 

zamrznile tudi kapitalske naložbe za VŠZh, kar je bilo prisotno v Bolgariji, na Češkem, Irskem, 

Cipru, Slovaškem, v Veliki Britaniji (Anglija) in na Islandiji. Po drugi strani so Grčija, Poljska 

                                                 
87 Združevanje ali zapiranje VŠZ, ki ni povezano s finančno krizo, je bilo v tem času prisotno še v 

sedmih evropskih državah. V Estoniji se je več zasebnih šol združilo z univerzo; v Avstriji se je zaradi 

bolonjske prenove nekaj akademij preimenovalo v univerzo; na Švedskem sta iz več obstoječih VŠZ 

nastali dve novi univerzi; zaradi preprečevanja podvajanj enakovrednih  

VŠZ so na Finskem, Norveškem, v Franciji in Škotskem (Velika Britanija) združevali VŠZ zaradi 

povečevanja kakovosti in učinkovitosti izvajanja tretje vloge VŠZ, kar ni bilo neposredno povezano 

s finančno krizo (European Commission/EACEA/Eurydice 2013a, str. 66–67). 
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in Slovenija med letoma 2010 in 2012 vsaj v enem letu povečale sredstva za kapitalske naložbe 

(European Commission/EACEA/Eurydice 2013a, str. 68).  

 

Tabela 9.1: Odzivi VŠZ na gospodarsko in finančno krizo 

Odzivi VŠZ Gospodarsko manj 

oslabljene države 

Gospodarsko bolj 

oslabljene države 

Zamrznitev plač zaposlenim CZ HU SK PT LV EE LT IT SI 

Zniževanje plač zaposlenim RO EL IE ES PT LV SI 

Zamrznitev novih delovnih mest  LV IE IT 

Odpuščanje zaposlenih / spodbujanje predčasnega 

upokojevanja 

FR RO HU ES LV IT IE UK 

Uvedba študentskih prispevkov v državah, ki te niso poznale FI SE  

Povečanje študentskih prispevkov  UK 

Povečanje dolgov študentov in osipa FR DE IT ES PT 

Zniževanje sredstev za posebne namene in druge podporne 

programe / kapitalske naložbe 

AT BE BG CZ SK IE EE CY UK (eng) IS 

Združevanje VŠZ oziroma oddelkov BE DK FI NO EE IS IT LV LT 

Zmanjšanje števila študijskih programov/oddelkov   IT UK EE ES SI 

Spodbujanje internacionalnega in transnacionalnega 

sodelovanja 

 UK 

Vir: Education in crisis (2012); Estermann in Bennedot Pruvot (2011, str. 82); European 

Commission/EACEA/Eurydice (2013a, str. 65–66), Estermann in drugi (2013, str. 12). 

 

Iz Tabela 9.1 lahko vidimo, da so v vseh gospodarsko bolj oslabljenih državah uvedli vsaj en 

ukrep, povezan z učinkovitostjo in racionalizacijo sredstev, iz česar sklepamo, da lahko že 

potrdimo našo hipotezo H6. V nasprotju so le nekatere gospodarsko manj oslabljene države 

uvedle določene ukrepe, ki so vplivali na zaposlene na VŠZ in študente. V nadaljevanju 

preverjamo gibanje rasti akademskega osebja v obeh skupinah držav. 

 

9.1 Gibanje akademskega osebja 

 

Gibanje akademskega osebja smo prikazali s spremembami rasti števila akademskega osebja 

(v EPDČ88), ki pomeni dober pokazatelj ukrepov vlad za zmanjševanje proračunskih sredstev 

za terciarno izobraževanje. Glede na učinek krize lahko vidimo, da se je rast akademskega 

osebja znižala v letu 2010 v obeh skupinah držav (Slika 9.1, desno), a bolj v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah.  

V letih 2011 in 2012 se je v gospodarsko manj oslabljenih državah povprečna stopnja rasti 

zaposlenih povečevala, medtem ko je bila ponovno negativna v letu 2012 za gospodarsko bolj 

oslabljene države. V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bila povprečna rast akademskega 

                                                 
88 EPDČ – ekvivalent polnega delovnega časa (angl. Full-time equivalent). 
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osebja med letoma 2009 in 2012 negativna (–0,09 %), predvsem zaradi negativne rasti v letih 

2010 in 2012 (Slika 9.1, levo). V gospodarsko manj oslabljenih državah je bila povprečna rast 

akademskega osebja v obdobju 2009–2012 pozitivna, in sicer  

2,57-odstotna. Razlika aritmetičnih sredin rasti akademskega osebja je med skupinama tudi 

statistično značilna, kar je potrdil Mann-Whitneyjev U-test (statistična značilnost = 0,040) 

(Priloga 4). 

 

Slika 9.1: Povprečna rast akademskega osebja, 2009–2012, v % (levo) in povprečne stopnje 

rasti števila akademskega osebja, 2008–2012, v % (desno) 

  

Vir: Eurostat (2014) Teachers (ISCED 0-4) and academic staff (ISCED 5-6) by employment 

status (full-time, part-time, full-time equivalence) and sex [educ_pers1t]. 

 

Opazovali smo tudi povezanost sprememb skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje 

in sprememb rasti števila akademskega osebja, da bi ugotovili morebitno povezanost znotraj 

obeh skupin držav. Preverjamo, ali spremembe skupnih javnih izdatkov vplivajo na 

povečanje/zmanjšanje zaposlenih na VŠZ. 

 

V gospodarsko manj oslabljenih državah je povezanost med povprečno rastjo števila 

akademskega osebja in spremembami skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje šibka 

in statistično neznačilna (r = 0,256; statistična značilnost = 0,339). Opazimo lahko, da je bila 

povprečna rast števila akademskega osebja negativna na Švedskem, ki je povečala skupne javne 

izdatke za terciarno izobraževanje. V Bolgariji je bila povprečna rast števila akademskega 

osebja visoka kljub negativni spremembi skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje. 

Slika 9.2: Povprečna rast števila akademskega osebja in sprememba skupnih javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 2009–2011 glede na 2008, v %, v gospodarsko manj 

oslabljenih državah 
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Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad  

12.000 EUR SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta 

pod 6.000 EUR SKM, modra – ni podatka. 

Vir: Eurostat (2014). Teachers (ISCED 0-4) and academic staff (ISCED 5-6) by employment status (full-time, 

part-time, full-time equivalence) and sex [educ_pers1t]. 

 

Podobno v gospodarsko bolj oslabljenih državah ni statistično značilne povezanosti, čeprav je 

povezanost že močnejša (r = 0,588, statistična značilnost = 0,074). Skladno z znižanji skupnih 

javnih izdatkov je bila povprečna rast števila akademskega osebja negativna v Latviji, podobno 

tudi v Italiji, medtem ko je bila na Cipru in v Litvi skladno s pozitivno spremembo skupnih 

javnih izdatkov za terciarno izobraževanje tudi pozitivna. Skladno z navedbami drugih avtorjev 

(glej začetek poglavja) ugotavljamo, da je bilo gibanje akademskega osebja negativno za 

Latvijo, Češko, Romunijo, Irsko, Švedsko in Veliko Britanijo. 

 

 

 

 

Slika 9.3: Povprečna rast števila akademskega osebja in sprememba skupnih javnih izdatkov 

za terciarno izobraževanje, 2009–2011 glede na 2008, v %, v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah 
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Opomba: barve prikazujejo višino izdatkov na študenta v letu 2008: zelena – izdatki na študenta nad 12.000 EUR 

SKM, rumena – izdatki na študenta med 6.000 in 12.000 EUR SKM in rdeča – izdatki na študenta pod 6.000 EUR 

SKM. Za DK, LU, EE in EL ni podatka o akademskem osebju. 

Vir: Eurostat (2014). Teachers (ISCED 0-4) and academic staff (ISCED 5-6) by employment status (full-time, 

part-time, full-time equivalence) and sex [educ_pers1t], Expenditure on education in current prices [educ_fiabs]. 

 

9.2 Število študentov na akademsko osebje 

 

Kazalnik kakovosti v terciarnem izobraževanju je tudi razmerje med številom študentov in 

številom akademskega osebja, pri čemer lahko v povprečju vidimo (Slika 9.4, levo), da je 

razmerje višje v gospodarsko manj oslabljenih državah. Kljub temu se je količnik v letu 2012 

znižal, kar lahko pripišemo pozitivni rasti akademskega osebja v letih 2009 in 2012 (Slika 9.1).  

 

V gospodarsko bolj oslabljenih državah se je razmerje med številom študentov in akademskim 

osebjem med letoma 2011 in 2012 močno povečalo kot odraz povečevanja vpisanih študentov 

in zniževanja števila akademskega osebja. Sprememba razmerja števila študentov na 

akademsko osebje je bila v gospodarsko bolj oslabljenih državah v povprečju višja za skoraj 3 

odstotne točke v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami, kar nakazuje na 

povečano obremenitev zaposlenih. 

Slika 9.4: Povprečno število študentov na akademsko osebje (EPDČ), 2009–2012, v % (levo) 

in sprememba razmerja študenti na akademsko osebje (EPDČ), 2009–2012 glede na 

2008, v o. t. (desno) 
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Vir: Eurostat (2014). Teachers (ISCED 0-4) and academic staff (ISCED 5-6) by employment status (full-time, 

part-time, full-time equivalence) and sex [educ_pers1t], Students by ISCED level, type of institution (private or 

public) and study intensity (full-time, part-time) [educ_enrl1at]. 

 

Med skupinama držav nismo ugotovili statistično značilnih razlik pri spremembi števila 

študentov na akademsko osebje (Priloga 4). 

 

9.3 Povzetek ugotovitev in overitev hipoteze H6 

 

S hipotezo H6 smo predpostavili, da »se v razmerah gospodarske in finančne krize v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah sprejema več ukrepov učinkovitosti in racionalizacije 

sredstev za visoko šolstvo kot v gospodarsko manj oslabljenih državah«. 

 

Z metaanalizo opravljenih raziskav smo ugotovili, da so v vseh gospodarsko bolj oslabljenih 

državah uvedli vsaj enega od ukrepov, povezanih z zniževanjem ali zamrznitvijo plač 

zaposlenim na (javnih) VŠZ, odpuščanjem zaposlenih ali s predčasnim upokojevanjem, z 

zniževanjem sredstev za kapitalske naložbe, večanjem študentskih prispevkov (šolnin) in 

dolgov študentov ter združevanjem oddelkov ali ukinjanjem študijskih programov. V 

gospodarsko manj oslabljenih državah so le nekatere države uvedle kakšnega od naštetih 

ukrepov.  

 

Preverili smo tudi, ali so med gospodarsko manj oslabljenimi in gospodarsko bolj oslabljenimi 

državami statistično značilne razlike v gibanju rasti akademskega osebja. Mann-Whitneyjev U-

test je pokazal, da je razlika aritmetičnih sredin rasti akademskega osebja med skupinama 

statistično značilna (statistična značilnost = 0,040), saj je bila rast akademskega osebja med 

letoma 2009 in 2012 v povprečju pozitivna v gospodarsko manj oslabljenih državah, medtem 

ko je v gospodarsko bolj oslabljenih državah stagnirala. Kot zanimivost, nismo ugotovili 
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statistično značilnih povezav med spremembo rasti akademskega osebja in spremembo skupnih 

javnih izdatkov, čeprav je bila napaka tveganja v gospodarsko bolj oslabljenih državah že blizu 

mejne vrednosti 5 %.   

 

Opazovali smo tudi spremembe števila študentov na akademsko osebje in ugotovili, da se je 

število študentov na akademsko osebje povečalo bolj v gospodarsko bolj oslabljenih državah, 

kar lahko pripišemo stagnaciji rasti akademskega osebja in povečevanju vpisanih študentov. 

 

Ugotovitve potrjujejo postavljeno hipotezo H6, saj smo za vse gospodarsko bolj oslabljene 

države navedli ukrepe v smeri racionalizacije sredstev ter pokazali, da je bila razlika v 

povprečni rasti akademskega osebja med skupinama držav statistično značilno različna. 

 

 

10 PRIMER SLOVENIJE 

 

 

Do sedaj je naše raziskovanje potekalo kvantitativno na agregatni ravni, kar je v več pogledih 

omejevalo naše rezultate, saj nam podatki niso dopuščali vpogleda v proučitev in prikaz 

določenih posebnosti posameznih držav. S pristopom študije primera Slovenije smo ponovno 

preverili zastavljene hipoteze, kar nam je primerjalno omogočalo ponovno overitev hipotez tudi 

na konkretnem primeru. Študija primera je tudi dobra izbira metode raziskovanja, saj omogoča 

vpogled v notranjo dinamiko in procese ter razlago vzrokov in okoliščin sprememb 

visokošolskega sistema ene države.  

 

Slovenija se je po kriterijih gospodarske aktivnosti v letih 2009 in 2012 uvrstila v skupino 

gospodarsko bolj oslabljenih držav. Na primeru Slovenije smo tako pregledati spremembe 

lastnosti visokošolskega sistema in njegovega financiranja ter ugotavljali učinke krize nanj. 

Rezultate študije primera smo primerjalno povezali z ugotovitvami, ki veljajo za skupino 

gospodarsko bolj oslabljenih držav. Pri tem smo dali večji poudarek spremembam visokega 

šolstva, čeprav smo za nekatere kazalnike morali vseeno uporabiti podatke terciarnega 

izobraževanja, saj podatki niso vselej bili na voljo le za visoko šolstvo. Poleg tega smo 

spremembe financiranja visokega šolstva v Sloveniji analizirali z vidika javnega in zasebnega 

visokega šolstva, saj je slednji postal pomemben del visokošolskega sistema Slovenije. Naše 
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ugotovitve so še posebej pomembne za nadaljnji razvoj visokega šolstva v Sloveniji, saj 

analizirajo aktualno tematiko, ki je zanimiva za različne deležnike v visokem šolstvu, še posebej 

za visokošolske politike. 

 

10.1 Kratek opis slovenskega visokega šolstva in njegovega financiranja 

 

Visoko šolstvo v Sloveniji se je v zadnjih dveh desetletjih zelo spremenilo. Prvi Zakon o 

visokem šolstvu (ZViS) je stopil v veljavo leta 1993 (Ur. l. RS, št. 67/93) in je uvedel 

spremembe organiziranosti dodiplomskih študijskih programov in načinov ustanavljanja 

VŠZ89, kasneje pa je bil večkrat dopolnjen in spremenjen. Spremembe leta 2004 so se nanašale 

na implementacijo bolonjske reforme in sledenje evropskim smernicam, s čimer je v veljavo 

stopila bolonjska ureditev visokošolskega izobraževanja v treh stopnjah90, hkrati pa se je 

začenjala prenova sistema financiranja.  

 

Visokošolski sistem Slovenije ima podobne lastnosti kot tisti v državah kontinentalnega dela 

EVŠP, ki se v glavnini financirajo iz javnih sredstev. Resolucija nacionalnega programa 

visokega šolstva RS 2011–2020 (Ur. l. RS, št. 41/11) sledi evropskim smernicam, saj enoznačno 

opredeljuje javno odgovornost do visokega šolstva in poudarja pomen socialne razsežnosti. 

Kljub temu ima slovenski visokošolski sistem dobro razvito zasebno visoko šolstvo, tudi zato, 

ker ga država sofinancira. 

Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7) v svojem 72. členu določa, da VŠZ pridobivajo sredstva 

iz proračuna RS, šolnin in drugih prispevkov za študij, plačil za storitve, dotacij, dediščin in 

daril ter iz drugih virov; pri čemer se sredstva porabijo v skladu z namenom, za katerega so bila 

                                                 
89 VŠZ so po 2. členu Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, 2012) univerze, fakultete, umetniške 

akademije in visoke strokovne šole. Njihov osnovni namen je izvajanje izobraževalne, raziskovalne 

in umetniške dejavnosti, pri čemer fakultete opravljajo pretežno izobraževalno in raziskovalno, 

akademije pretežno izobraževalno in umetniško, visoke strokovne šole pa pretežno izobraževalno 

dejavnost, ostale dejavnosti pa VŠZ izvajajo v skladu s statutom (3., 4. in 5. člen ZViS-UPB7, 2012). 

Po 6. členu ZViS-a univerze in samostojni VŠZ, ki jih ustanovi Republika Slovenija, delujejo po 

načelu avtonomije, kar pomeni svobodno odločanje glede izobraževalne, raziskovalne in umetniške 

dejavnosti, notranje organizacije, kadrovanja in izvolitve v nazive v skladu z zakonom, odločanja o 

sodelovanju z drugimi organizacijami ter upravljanja s premoženjem v skladu z namenom, za 

katerega je bilo slednje pridobljeno. VŠZ lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe (9. 

člen). VŠZ opravljajo dejavnosti v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom (10. in 11. člen). 
90 Prvi bolonjski programi so bili na voljo v študijskem letu 2005/06, sledilo je prehodno obdobje do 

študijskega leta 2008/09, ko so študentje še zadnjič lahko vpisali stare študijske programe, ki jih bo 

mogoče dokončati do izteka študijskega leta 2015/16. Od študijskega leta 2009/10 dalje pa so na voljo 

le še bolonjski študijski programi.  
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pridobljena. Javne VŠZ ustanovi RS za potrebe opravljanja javne službe in se večinsko 

financirajo iz javnih virov, čeprav s šolninami študentov izrednega študija pridobivajo tudi 

zasebna sredstva91. Ostali VŠZ so zasebni, pri čemer se lahko za opravljanje javne službe 

financirajo iz javnih virov, s čimer se jim dodeli koncesija, medtem ko se zasebni VŠZ brez 

koncesije financirajo večinsko iz šolnin. S tega vidika je ločnico med javnim in zasebnim 

visokim šolstvom težko določiti (Lesjak in Skrbinjek, 2013). Podobno ugotavlja Marginson 

(2007), ki meni, da postajata v nenehno spreminjajočih se razmerah visokega šolstva pojma 

javno in zasebno vse bolj zapletena in zavajajoča. Kljub temu Slovenija ni edini primer, saj je 

razmejitev na javne in zasebne VŠZ postala skoraj nemogoča v številnih razvitih državah in 

tudi v državah v razvoju (Sanyal in Johnstone 2011, 166). V mednarodnih primerjavah se 

Slovenija uvršča med države brez šolnin, saj se upošteva status rednega študenta, za katerega 

je študij brezplačen (Lesjak in Marjetič 2010b, str. 222). 

 

Financiranje študijske dejavnosti na javnih in zasebnih VŠZ (s koncesijo) ureja Zakon o 

visokem šolstvu (ZViS-UPB7, 73. in 73. a člen). V letu 2004 je Uredba o javnem financiranju 

VŠZin drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 134/03), ki je bila sicer skoraj vsako leto dopolnjena in 

spremenjena (Uradni list RS, št. 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09) ter dvakrat podaljšana, 

uvedla integralno financiranje študijske dejavnosti, ki je v večini temeljila na zgodovinski 

komponenti in v manjšem delu na vhodnih količinah (število študentov) in rezultatih 

(diplomantih). Integralno financiranje je omogočilo več finančne in institucionalne avtonomije 

ter s tem večjo prilagodljivost pri upravljanju s sredstvi, kar naj bi omogočalo večjo 

učinkovitost porabljenih sredstev (Lesjak in Marjetič 2010b, str. 207). St. Aubyn in drugi 

(2009) so ugotovili, da Slovenija kakor druge države vzhodne in južne Evrope ni dovolj 

učinkovita pri porabi dodeljenih sredstev. Učinkovitost porabe sredstev se močno povezuje s 

skupno faktorsko produktivnostjo, kar ne vpliva le na kakovost javnih financ, temveč učinkuje 

širše (na inovativnost, gospodarsko rast, zaposljivost ipd.) (St. Aubyn 2009, str. 66).  

 

Večjo ekonomičnost pri porabi sredstev je v letu 2011 Sloveniji svetovala tudi OECD 

(Economic Surveys, 2011), poleg tega pa je predlagala uvedbo šolnin na rednem študiju ob 

hkratni uvedbi posojil z odloženim plačilom. Leta 2011 je bila sprejeta nova Uredba o javnem 

                                                 
91 Status študenta je zakonsko urejen, pri čemer so študenti rednega študija oproščeni plačila šolnine, 

medtem ko študenti izrednega študija plačajo študij v celoti, ne glede na to, ali je VŠZ javni ali 

zasebni. 
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financiranju VŠZin drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011), katere novost je financiranje 

iz dveh delov: temeljnega in razvojnega. Temeljni steber92 je stalen in opredeljen na osnovi 

zneskov, ki jih je posamezni VŠZ prejemal leta 2010. Razvojni steber namenja dodatna sredstva 

na osnovi javnih razpisov za projekte, ki spodbujajo raznovrstnost, internacionalizacijo, 

kakovost in socialno razsežnost. Uredba v letu 2011 se v primerjavi s prejšnjo razlikuje v tem, 

da ne upošteva več v tolikšni meri vhodnega kriterija (število vpisanih študentov), temveč do 

neke mere (čeprav zelo majhne) spodbuja financiranje na osnovi rezultatov.  

 

Javna sredstva se dodeljujejo tudi posredno prek finančnih pomoči študentom, saj je socialna 

razsežnost v Sloveniji zelo pomembna. Položaj slovenskih študentov je zato v evropskem 

prostoru prav poseben in skoraj enkraten, saj niso le upravičeni do brezplačnega rednega 

študija, temveč jim je omogočeno še prejemanje štirih socialnih transferjev (subvencionirani 

prevoz, prehrana, bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih ter štipendije). Načeloma 

študentom pri kritju življenjskih stroškov v času študija pomagajo starši, vendar lahko za 

dodatni zaslužek opravljajo delo pod posebnimi pogoji – študentsko delo93. Posredniki pri 

opravljanju študentskega dela so študentski servisi, ki so poseben člen med sistemom visokega 

šolstva ter gospodarstvom in negospodarstvom. Poleg tega so študenti upravičeni do drugih 

ugodnosti. V primeru, da niso zaposleni ali prijavljeni kot aktivni iskalci zaposlitve, so ne glede 

na način študija do 26. leta brezplačno obvezno zdravstveno zavarovani, še do leta 2012 pa je 

staršem študentov pripadal otroški dodatek.  

 

 

Slika 10.1: Delež sredstev za štipendije, prehrano, bivanje in prevoz v letu 2010 

                                                 
92 Temelji steber je ponovno sestavljen iz dveh delov: fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del 

temeljnega stebra se določi na osnovi sredstev, prejetih v preteklem letu, povečan za realno rast BDP-

ja preteklega leta. Variabilni del omogoča zmanjšanje oziroma povečanje fiksnega dela do +/– 3 %, 

pri čemer se sredstva v primeru negativnega variabilnega dela stekajo v razvojni steber. Izračuna se 

na podlagi treh kazalnikov: učinkovitost, prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik in mednarodno 

sodelovanje (Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, Uradni list RS, 

št. 7/2011).  
93 Študentsko delo predstavlja za mlade neposreden stik s trgom dela in s tem z zaslužkom, saj njihov 

obseg predstavlja do 15 % vseh delovno aktivnih mladih do 30 let, vendar tudi vpliva na večjo 

brezposelnost mladih (Šušteršič in drugi, 2010). 
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Vir: Lesjak in Marjetič (2011, str. 6). 

 

V letu 2010 se je za štiri oblike subvencionirane finančne pomoči namenilo skupaj 74,8 mio 

EUR, od katerih se je 74,7 % (Slika 10.1) namenilo za štipendije (55,8 mio EUR). Štipendije 

so lahko državne, Zoisove, kadrovske in štipendije za Slovence v zamejstvu in za nagrade za 

trajnostni razvoj (Lesjak in Marjetič, 2011, str. 6). V letu 2008 se je štipendija v povprečni 

višini 212,24 EUR namenjala 24.588 študentom (25,1 % vseh študentov). Število štipendistov 

je naraščalo vse do leta 2011, ko je 29.984 študentov (33,5 % vseh študentov) prejemalo 

štipendijo v povprečni višini 220,45 EUR. V letu 2012 pa se je število štipendistov, zaradi 

varčevalnih ukrepov, že znižalo na 26.568 (31,5 % vseh študentov), medtem ko se povprečna 

višina štipendije ni dosti spreminjala (217,29 EUR) (SURS, 2014). 

 

10.1.1 Mreža javnih in zasebnih VŠZ 

 

Na dan 16. 7. 2014 (MIZŠ, 2014) je bilo v Sloveniji v razvid VŠZvpisanih skupaj 96 VŠZ 

(Tabela 10.1). Tri javne univerze (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani in Primorska 

univerza) imajo skupaj 49 fakultet in akademij, medtem ko ima zasebna univerza s koncesijo – 

Univerza v Novi Gorici – 6 fakultet. Druga zasebna univerza je Evro-sredozemska univerza 

(EMUNI), ki predstavlja mednarodno mrežo univerz. Posebno mesto ima še 40 zasebnih 

samostojnih VŠZ, od katerih je eden javni samostojni VŠZ, 11 izmed njih pa ima dodeljeno 

koncesijo za izvajanje vsaj enega študijskega programa.  

 

Opazimo lahko, da se je število zasebnih samostojnih VŠZskozi leta povečevalo, a še najbolj v 

zadnjih nekaj letih (Slika 10.2). Prve koncesije so se podelile leta 1995/96 na podlagi javnih 

razpisov, zadnje pa v letu 2008/09 prav tako na podlagi razpisov ter dveh dodatnih meril: 

študijskega področja deficitarnih poklicev (inženiringa, naravoslovja, zdravstva) in 
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regionalnega kriterija (zunaj univerzitetnih centrov z razvitim javnim visokim šolstvom) 

(Lesjak in Skrbinjek, 2013).  

 

Tabela 10.1: Število javnih in zasebnih VŠZ  

Študijsko 

leto  98/9

9  

00/0

1  

02/0

3  

03/0

4  

04/0

5  

05/0

6  

06/0

7  

07/0

8  

08/0

9  

09/1

0 

10/1

1 

11/1

2 

12/1

3 

13/1

4 
VŠZ  

UL  A  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

F  20 20 20 22 22 22 22 22 22 23 23 
2
3 

23 
2

3 

VS  4 4 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Sk. 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 
2

6 
26 

2

6 

UM  
F  9 9 9 10 11 12 14 15 16 16 16 

1

6 
17 

1

7  

VS  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sk. 10 10 10 11 12 13 15 15 16 16 16 
1

6 
17 

1

7 

UP  F  -  -  -  3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5  

VS  -  -  -  2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Sk. -  -  -  5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 

UN

G  
F  -  -  -  -  -  -  5 5 5 5 5 5 5 5  

VS  -  -  -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 1 1 

Sk. -  -  -  -  -  -  6 6 6 6 6 6 6  6 

SV

Z 

EMU

NI 
-  -  -  -  -  -  -  -  1 1 1 1 1 1 

A  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 1 1 1 

F  -  -  1 0 0 0 5 6 9 15 15 
1

6 
16 

1

8 

VS  4 5 6 3 4 6 6 9 13 16 17 
2
0 

20 
2

0 

Sk. 4 5 7 3 4 6 11 15 22 31 33 
3

7 
38 

4

0 

Skupaj  41 43 45 46 48 51 64 68 76 85 87 
9

2 
94 

9

6  

 

Slika 10.2: Število zasebnih samostojnih VŠZ, 1998–2014 
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Vir: Razvid visokošolskih zavodov (2014). 

Skupaj je bilo na dan 16. 7. 2014 v Razvid VŠZvpisanih 864 javno veljavnih študijskih 

programov na prvi, drugi in tretji stopnji ter 68 programov za izpopolnjevanje (Tabela 10.2). 

Od teh je 41 % dodiplomskih, 47 % podiplomskih in 12 % doktorskih študijskih programov, 

od katerih 83 % vseh študijskih programov ponujajo javni VŠZ. 

 

Tabela 10.2: Število študijskih programov, vpisanih v Razvid (dne 16. 7. 2014), po stopnji 

študijskega programa in vrsti VŠZ 

  Prva Druga Tretja Skupaj Delež (%) Programi za izpopolnjevanje 

UL 160 235 22 417 48 38 

UM 84 81 37 202 23 9 

UP 41 39 15 95 11 9 

UNG 7 5 7 19 2 0 

SVZ 62 47 18 127 15 12 

FIŠ 2 1 1 4 0 0 

Skupaj:  356 408 100 864 100 68 

Delež (%) 41 47 12 100     

Vir: Razvid visokošolskih zavodov (16. 7. 2014). 

 

10.1.2 Vpisni in demografski trendi 

 

Značilnost slovenskega visokega šolstva v primerjavi z drugimi evropskimi državami je, da se 

za vpis v terciarno izobraževanje odloči visok odstotek mlade generacije. Največ študentov, ki 

se prvič vpišejo v prvi letnik študija, je starih 19 let. V letu 2011 je bilo v visoko šolstvo 

vključenih 47,1 % vseh 19-letnikov, če dodamo vpisane v višje šolstvo, se ta odstotek poveča 

na 50,5 % (v letu 2009 50,3 %), kar je v primerjavi z EU-27 (32,9 %) za 17,6 odstotne točke 
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več (Eurostat, 2013; SURS, 2013). Torej je povpraševanje po terciarni izobrazbi v primeru 

Slovenije ostalo visoko, kar lahko pripišemo tudi učinku krize94.  

 

Kakor smo opozorili že v poglavju 7.2, je vpliv prihodnjih demografskih trendov pomemben 

dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri pregledu vpisnih trendov. V Sloveniji je upad generacije 

mladih še posebej viden in ima velik vpliv na vpisne trende kot tudi na število akademskega in 

drugega osebja ter izdatke za visoko šolstvo (European Commission/EACEA/Eurydice 2011, 

str. 34).  

 

Slika 10.3: Število 19-letnikov v Sloveniji od 2006 do 2011 ter projekcija upada njihovega 

števila do leta 2020 

 
Vir: SURS (2011). 

 

V zadnjih osmih letih je bilo število 19-letnikov največje med letoma 2006 in 2008, pri čemer 

jih je bilo v letu 2007 skoraj 26.000, nato je njihovo število opazno upadlo. Do leta 2010 se je 

število 19-letnikov znižalo za 12 %, kar predstavlja 3.351 19-letnikov manj. Projekcija 19-

letnikov v Sloveniji napoveduje upad števila 19-letnikov za prihodnje desetletno obdobje kot 

posledico nizke rodnosti v 90. letih. Do leta 2020 naj bi se v Sloveniji po podatkih SURS-a 

število 19-letnikov znižalo z dobrih 26.000 (leta 2007, ko jih je bilo največ) na 18.600 (v letu 

2020), kar pomeni 30-odstotno znižanje. Po podatkih Komjenovič in Marjetič (2011, str. 30) 

                                                 
94  Na velikost študentske populacije v Sloveniji poleg demografskih in ekonomskih razmer vplivajo še 

drugi dejavniki, kot so vpisni potencial (številčnost generacije z uspešno zaključeno srednješolsko 

izobrazbo, ki omogoča vpis v visoko šolstvo), politike dostopa do študija (predvsem število vpisnih 

mest za študij), sistem financiranja visokega šolstva, povpraševanje po poklicih z visokošolsko 

izobrazbo, informiranost o študiju, pričakovana donosnost študija, učni uspeh na predhodni ravni 

izobraževanja in kraj bivanja (Eurydice 2011, str. 33; Čelebič 2008, str. 13). 
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naj bi se število mladih zniževalo vse do leta 2060. Posledično se znižuje tudi vpisni potencial 

za visoko šolstvo, čeprav je prehodnost generacije v visoko šolstvo, tj. generacije, ki v istem 

letu zaključi srednješolske programe s poklicno ali splošno maturo, zelo visoka – 86 % 

(Skrbinjek in Lesjak 2012, str. 1013).  

 

S podobnimi težavami se soočajo še druge države srednje, vzhodne in južne Evrope. Vpliv 

demografskih sprememb na visokošolske politike je dvojen: prvič, večji poudarki se dajejo 

okrepitvi vseživljenjskega učenja in povečanju dostopnosti študija čim širšemu krogu študentov 

(poudarjanje socialne razsežnosti) ter drugič, reforme v smeri prilagoditve visokošolskega 

delovanja in sistema financiranja spremembi vpisanih študentov (European 

Commission/EACEA/Eurydice 2011, str. 35). 

 

Slika 10.4: Število vpisnih mest visokošolskega izobraževanja glede na način študija in število 

prvič vpisanih študentov v prvi letnik glede na način študija, 2006/07–2014/15, v Sloveniji 

 
Opomba: v število prvič vpisanih študentov visokošolskega izobraževanja v prvi letnik so všteti študenti, ki so se 

vpisali v prvem, drugem in tretjem prijavnem roku, brez ponavljavcev, tujih študentov, diplomantov ali študentov, 

vpisanih vzporedno. 

Vir: VPIS, VSS, SURS (2014). 

 

Poleg tega ima na vključenost posameznikov v visoko šolstvo poleg demografskih razmer velik 

vpliv še vpisna politika, predvsem število vpisnih mest in prijavno sprejemni postopek. Slika 

10.4 prikazuje podatke o številu vpisnih mest rednega in izrednega študija in število prvič 

vpisanih študentov v prvi letnik glede na način študija.   
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Število vpisnih mest rednega študija za visokošolsko izobraževanje se je od leta 2006/2007 do 

leta 2010/2011 ves čas povečevalo. V študijskih letih 2007/2008 in 2008/2009 se je število 

vpisnih mest rednega študija povečalo predvsem zaradi novo ustanovljenih samostojnih  

VŠZ(s koncesijo) ter povečanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem. V 

študijskem letu 2009/2010 je prve študente vpisal tudi javni VŠZ Fakulteta za informacijske 

študije v Novem mestu. Skladno s temi razlogi so se povišala vpisna mesta tudi na izrednem 

študiju, kljub temu da se je že kazal trend postopnega zniževanja prvič vpisanih študentov v 

prvi letnik izrednega študija. 

V študijskem letu 2007/2008 je število vpisnih mest rednega študija preseglo število prvič 

vpisanih študentov v prvi letnik rednega študija in se je do leta 2010/2011 poviševalo (pred 

letom 2007/2008 je bilo ravno obratno). V študijskem letu 2009/2010 je bila ta razlika že 6 %, 

leta 2010 pa že 17 %. Šele po letu 2011/2012 se je število vpisnih mest za redni študij začenjalo 

zniževati. V letu 2013/2014 se je število vpisnih mest rednega študija v primerjavi z letom 

2010/2011 znižalo za 3.904 mest oziroma 20 %, v študijskem letu 2014/2015 pa za dodatna 2 

%. Število prvič vpisanih študentov v prvi letnik rednega študija se je med študijskima letoma 

2006/2007 in 2009/2010 počasi povečevalo, po študijskem letu 2009/2010 pa se je pričelo 

nižati. V študijskem letu 2013/2014 je bilo 19,4 % manj prvič vpisanih študentov v prvi letnik 

rednega študija v primerjavi s študijskim letom 2009/2010, medtem ko se je število prvič 

vpisanih v prvi letnik izrednega študija enakomerno zniževalo že od študijskega leta 2006/2007. 

V primerjavi s študijskim letom 2006/2007 je bilo v letu 2013/2014 68,4 % manj prvič vpisanih 

študentov v prvi letnik izrednega študija, s čimer se je tudi delež zasebnih študentov občutno 

znižal. 

 

10.2 Učinki finančne krize na slovensko visoko šolstvo in njegovo financiranje 

 

Slovenijo je gospodarska in finančna kriza zajela ravno v zadnjem letu implementacije 

bolonjskega procesa in tik pred začetkom demografskega upada števila mladih, kandidatov za 

vpis v visokošolsko izobraževanje. Prvi posegi v visokošolski proračun so se začeli šele v letu 

2012, z rebalansom proračuna za leto 2012 (MF, 2012) in posredno s sprejetjem Zakona za 

uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS št. 40/2012). Glede na to, da je število prvič 

vpisanih študentov v prvi letnik rednega študija upadlo že v študijskem letu 2010/2011, bi bila 

logična posledica zniževanja skupnih javnih izdatkov za visoko šolstvo že prej. V letu 2010 se 

je sicer z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS št. 62/2010) 
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omejila pravica do otroškega dodatka šolajočim se nad 18. letom starosti, pri čemer se je 

ohranila možnost pridobitve državne ali druge štipendije za šolajoče se, starejše od 18 let. 

Spremembe, ki jih je uvedel ZUJF in so začele veljati od 1. julija 2012 dalje, so vključevale 

omejitve koriščenja socialnih transferjev iz naslova statusa študenta, in sicer upravičenost do 

statusa študenta za le eno dodatno leto od veljavnega trajanja študijskega programa (bodisi po 

zadnjem letniku rednega opravljanja vseh obveznosti študijskega programa bodisi v primeru 

ponavljanja ali menjave študijskega programa), koriščenje subvencionirane prehrane se je 

omejilo na čas trajanja študijskega leta (od 15. avgusta do vključno 15. julija) ter uro koriščenja 

(med 8. in 20. uro) in spremenjeno subvencioniranje prevoza.  

 

Druge spremembe in dopolnitve Zakona o visokem šolstvu med letoma 2008 in 2012 so se 

nanašale na akreditacijske in evalvacijske spremembe, evidence in vzpostavitev Evidenčnega 

in analitskega informacijskega sistema za visoko šolstvo (e-VŠ), transnacionalno in 

vseživljenjsko izobraževanje in drugo. Novela Zakona o visokem šolstvu (ZViS-I, Ur. l. RS 

109/2012) je na primer še spremenila 63. člen o delovni in pedagoški obveznosti, ki vključuje 

spremembo neposredne tedenske obveznosti za docenta, izrednega in rednega profesorja s 6 na 

5–7 ur. 

 

V letu 2013 je vlada pripravila nov predlog Zakona o visokem šolstvu (ZViS–1), ki so ga v 

juliju 2014 podpisali s sindikati. Nov zakon bistveno spreminja dosedanjo študijsko dejavnost 

visokega šolstva v Sloveniji, poleg tega pa financiranje visokega šolstva opredeljuje zakonsko. 

Navedbe razlogov za pripravo novega zakona se nanašajo na: a) upoštevanje odločb Ustavnega 

sodišča o neustavnosti nekaterih členov Zakona o visokem šolstvu in Uredbe o javnem 

financiranju visokošolskih in drugih zavodov; b) ureditev javne službe in s tem povezane 

razporeditve števila študijskih mest po posameznih študijskih programih in c) ustvarjanje 

boljših pogojev delovanja NAKVISA (Nacionalne agencija za kakovost visokega šolstva v 

Sloveniji). Ključni poudarki predloga so varčevalno naravnani in usmerjeni v krčenje 

podvojenih študijskih programov z istih vsebinskih področij na javnih in zasebnih VŠZ ter do 

določene meje v uvedbo plačljivega rednega in delnega študija95. Manj pa prispeva k zniževanju 

osipa, problemu dolgega trajanja študija, večji zaposljivosti mladih, gospodarnejši rabi javnih 

sredstev, upokojevanju tistih, ki izpolnjujejo pogoje, in zaposlovanju mlajših kadrov v visokem 

                                                 
95  Delni študij se po predlogu ZViS-1 opredeljuje kot »način študija študenta po študijskem programu, 

v katerem študent ob vpisu v posamezni letnik vpiše do 36 kreditnih točk po ECTS.« 
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šolstvu itd. (Lesjak, 27. november 2013). Predlog zakona vnaša tudi drugačen sistem 

financiranja96. 

10.2.1 Spremembe financiranja visokega šolstva v Sloveniji 

 

Spremembe javnega financiranja terciarnega izobraževanja/visokega šolstva v Sloveniji 

 

V Sloveniji se je za izobraževanje med letoma 2009 in 2011 namenjalo 5,68 % BDP-ja, kar je 

manj kot v povprečju gospodarsko bolj oslabljenih državah (5,87 % BDP-ja), a 1,37 %  

BDP-ja za terciarno izobraževanje97, kar je več kot v povprečju gospodarsko bolj oslabljenih 

držav (1,27 % BDP-ja). Javni izdatki za izobraževanje in terciarno izobraževanje v deležu vseh 

javnih izdatkov so bili enaki povprečju gospodarsko bolj oslabljenih držav (13,2 % za 

izobraževanje in 2,3 % za terciarno izobraževanje). Spremembe deleža javnih izdatkov so bile 

prav tako podobne povprečju sprememb gospodarsko bolj oslabljenih držav, pri čemer so se 

javni izdatki za izobraževanje spremenili bolj (za –0,59 odstotne točke) kot javni izdatki za 

terciarno izobraževanje (za –0,04 odstotne točke). Sprememba skupnih javnih izdatkov je bila 

v Sloveniji sicer še pozitivna (0,88 %), medtem ko je bila v povprečju za gospodarsko bolj 

oslabljene države negativna (–0,76 %). Rast skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje 

pa je bila precej višja kot v gospodarsko bolj oslabljenih državah (4,63 % v Sloveniji in 3,6 % 

v gospodarsko bolj oslabljenih državah). Navedeni podatki potrjujejo, da so se javni izdatki za 

izobraževanje in terciarno izobraževanje gibali primerljivo s skupino gospodarsko bolj 

oslabljenih držav, a ugotavljamo, da se v tem obdobju ni v enaki meri varčevalo pri terciarnem 

                                                 
96  V način financiranja visokega šolstva se s predlogom ZViS–1 (2014) vnašajo številne novosti: 

•  pravica do brezplačnega delnega študija, ki podaljšuje ugodnosti iz naslova statusa študenta in 

neprenehanje študentskega statusa ob diplomiranju pred veljavnim trajanjem študija, podaljšanim 

za eno leto; 

•  izvajanje plačljivega rednega in delnega študija, za katerega se zaračunava šolnina in katerega VŠZ 

izvaja kot dejavnost na prostem trgu, pri čemer njegov obseg ne sme presegati 40 % vseh vpisanih 

študentov (112. člen); 

•  opredelitev javne službe izhaja iz njenega javnega financiranja, pri čemer se za izvajanje javne 

službe javna sredstva zagotovijo integralno kot skupna sredstva in se nakazujejo mesečno. Javnim 

VŠZ se proračunska sredstva zagotavljajo za študijsko dejavnost (1. in 2. stopnje) s temeljnim in 

enotnim stebrom financiranja, raziskovalno dejavnost z znanstveno-raziskovalnim stebrom, 

dopolnilno dejavnost z dopolnilnim stebrom, obštudijske dejavnosti, naložbe in investicijsko 

vzdrževanje, nacionalno pomembne, razvojne in druge naloge (114., 115. člen); 

• ukinitev vladnega soglasja k razpisu za vpis in uvedba pogajanj o vpisnih mestih med ministrstvom 

in VŠZ, ki zmanjšuje pregled nad neproračunskimi sredstvi; 

•  podrobna določila dodeljevanja koncesij zasebnim VŠZ (členi 153–179). 
97 V odstavku ugotavljamo primerljivost podatkov financiranja med Slovenijo in skupino gospodarsko 

bolj oslabljenih držav, zaradi česar se podatki nanašajo na terciarno izobraževanje. V drugem 

odstavku pa se bomo osredotočili le na izdatke za visoko šolstvo. 
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izobraževanju. S tem lahko potrdimo hipotezo H1, saj so se javni izdatki za terciarno 

izobraževanje ohranjali predvsem v začetnih letih krize. 
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Tabela 10.3: Sredstva za študijsko dejavnost, dodeljena v posameznem letu, 2003–2013 

Leto 

Fiksna 

sredstv

a 

Normativn

a sredstva 

Razvojn

e naloge 

idr. 

2. 

st. 

Dodatn

a 

sredstva 

za plače 

in 

drugo 

Vsa 

sred. 

Letna 

stopnja 

rasti 

Realna 

rast 

BDP-

ja*** 

Nomi. 

rast 

BDP-

ja *** 

Inflacija 

(pov. 

letna,*** 

(mio. 

EUR) 

(v %) (v %) (v %) (v %) 

200

3 

- - - - - 

160,8 - 2,9 8,6 5,6 

200

4 

138,7 34,4 0,4 - 0,7 

174,2 8,3 4,4 7,8 3,6 

200

5 

143,8 39,1 2,6 - - 

185,5 6,5 4,0 5,7 2,5 

200

6 

146,8 45,3 3,3 - - 

195,4 5,4 5,8 8,1 2,5 

200

7 

131 67,8 3,5 0,3 - 

202,5 3,6 7,0 11,4 3,6 

200

8 

129,1 83,9 2,4 1,7 4,2 

221,3 9,6 3,4 7,7 5,7 

200

9 

144,8 87,9 1,2 4,8 16,4* 

255,1 15,3 –7,9 –4,9 0,9 

201

0 

155,3 84,3 0 10,

2 

1,4** 

251,4 –1,4 1,3 0,2 1,8 

201

1 

- - - - - 

259,5 3,2 0,7 1,9 1,8 

201

2 

- - - - - 

239,9 –7,6 –2,5 –2,3 2,6 

201

3 

- - - - - 

227,2 –5,3 –1,1 –0,1 1,8 

Opombe: * odprava plačnih nesorazmerij je 10,4 mio. EUR, 3,7 mio. EUR so dodatna sredstva za študijsko 

dejavnost po 12. členu Uredbe o javnem financiranju VŠ in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list 

RS, št. 110/09) in 2,3 mio. EUR so sredstva za izravnano LS na leto 2008 po 23. členu Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju VŠ in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list RS, št. 

99/08 in 110/09). ** Dodatna sredstva za študijsko dejavnost izračunana v skladu s 16. členom Uredbe o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju VŠ in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni 

list RS, št. 110/09) in 2. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju VŠ in drugih 

zavodov od leta 2004 do leta 2010 (Uradni list RS, št. 60/10).*** Podatki za BDP-ja in inflacijo: SURS (nacionalni 

računi – letni podatki za realni in nominalni BDP-ja; cene – povprečni letni indeks inflacije), 2014. 

Vir: MVZT in MIZKŠ (2012, 2013); SURS (2014). 

 

V Sloveniji so bili prvi varčevalni ukrepi, ki so omejili obseg javnih sredstev za visoko šolstvo, 

sprejeti šele v letu 2012. V Tabela 10.3 prikazujemo proračunska sredstva za izvajanje študijske 

dejavnosti rednega dodiplomskega študija in podiplomske druge stopnje, dodeljene na osnovi 

kosovnega financiranja VŠZv letih 2003–2013.  

 

Pred letom 2012 so javni izdatki za visoko šolstvo postopno rasli, med letoma 2003 in 2009 v 

povprečju za 8,1 %. Ravno v letu 2009, ko je Slovenijo zajela gospodarska in finančna kriza, 

je prišlo do največjega povečanja proračunskih sredstev predvsem za študijsko dejavnost 

oziroma za odpravo plačnih nesorazmerij, za fiksni del in do določene mere tudi za financiranje 

druge stopnje (Lesjak in Marjetič 2010a, str. 105). V letu 2010 je zato razumljivo prišlo do 
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zmanjšanja sredstev za 1,4 %, in to kljub temu da so se sredstva za drugo stopnjo precej 

povečala ter v letu 2011 dosegla najvišjo vrednost. V letu 2012 se je za študijsko dejavnost 

namenilo 239,9 mio. EUR, kar je 7,6 % manj kot v letu 2011, v letu 2013 pa so se sredstva še 

dodatno znižala za 5,3 %, kar je skupaj 12,4-odstotno znižanje glede na leto 2011. Znižanja so 

bila predvsem povezana s potrebo po znižanju javnega dolga. Javni izdatki za visoko šolstvo v 

Sloveniji so se tako znižali z zamikom, kar potrjuje hipotezo H2. Omeniti velja, da znižanja 

niso bila tako radikalna kot v drugih gospodarsko bolj oslabljenih državah (Latvija, Litva, Irska, 

Grčija, Italija idr.). 

 

Posledično so se javna sredstva na študenta tudi znižala, ne glede na to, da se je število študentov 

v tem času tudi znižalo (Tabela 10.4). V Tabela 10.4 prikazujemo število dodiplomskih in 

magistrskih študentov rednega študija, ki so upravičeni do javnih sredstev na javnih in zasebnih 

VŠZh s koncesijo. Opazimo, da se je v letu 2009 namenjalo največ sredstev na študenta (4.670 

EUR), kar je posledica povečanja javnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij, medtem ko 

se je do leta 2013 višina sredstev na študenta znižala na 4.285 EUR, kar pomeni kar 8,2-

odstotno znižanje. V istem obdobju se je število študentov, ki so upravičeni do javnega 

financiranja, povečalo v letih 2010 in 2011, nato pa je upadlo. V letu 2013 v primerjavi z letom 

2010 se je število študentov rednega (zanje brezplačnega) študija znižalo za 6 %; s 56.438 v 

letu 2010 na 53.020 v letu 2013. 

 

Tabela 10.4: Število dodiplomskih in magistrskih (druge stopnje) študentov rednega študija 

(brez absolventov) na javnih VŠZh in v koncesioniranih študijskih programih 

zasebnih VŠZ-jev 

Proračunsko leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Študijsko leto  2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

Študenti –

dodiplomski 49.818 50.568 51.873 52.462 53.229 53.848 52.679 52.803 50.427 47.882 43.602,5 

Študenti – druge 

stopnje* - - - - 112 675 1.685 3.635 5.790 7.533 9.417,0 

Študenti skupaj 49.818 50.568 51.873 52.462 53.341 54.523 54.364 56.438 56.217 55.415 53.019,5 

EUR na študenta** 3.228 3.445 3.574 3.725 3.781 4.058 4.670 4.455 4.617 4.329 4.284,6 

Indeks  
- 

1,5 2,6 1,1 1,7 2,2 –0,3 –4,6 3,6 –1,4 –4,3 

Opombe: * do 2011/12 so šteti študenti rednega študija, brez absolventov in brez študentov, ki so že pridobili 

enakovredno izobrazbo, za 12/13 so šteti študenti rednega študija, brez absolventov. ** Ocena sredstev na 

študenta, preračunana iz sredstev, namenjenih za študijsko dejavnost, prikazanih v Tabela 10.3  v stolpcu »Vsa 

sredstva«.  

Vir: MVZT in MIZKŠ (2012, 2013). 
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Prav tako so se v letu 2012 znižali posredni javni izdatki za transferje, plačila gospodinjstvom 

in drugim zasebnim entitetam za terciarno izobraževanje, ki vključujejo oblike pomoči 

študentom (subvencije in štipendije). V primerjavi z letom 2011 lahko vidimo, da so se javni 

izdatki za transferje v terciarnem izobraževanju znižali kar za 41,9 %, medtem ko so se javni 

izdatki za VŠZ-je znižali za 4,1 %. Te ugotovitve so v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi 

v letu 2012 in ne podpirajo postavljene hipoteze H4. Omeniti pa moramo, da je primer 

Slovenije poseben, saj zagotavlja brezplačen študij in hkrati visoke posredne javne izdatke za 

redne študente, kar niti ni najbolj učinkovito.  

 

Slika 10.5: Stopnje rasti javnih izdatkov za VŠZ in transferje, plačila gospodinjstvom in drugim 

zasebnim entitetam na ravni terciarnega izobraževanja 

 
Vir: SURS, Statistični letopis (2013, tč. 6.23). 

 

Na redni študij se v povprečju vpiše 83 % študentov (podatek za študijsko leto 2013/2014), saj 

po veljavni zakonodaji velja za brezplačnega, čeprav študenti letno prispevajo manjši znesek 

(do 50 EUR) ob začetku študijskega leta za vpisne stroške. Vpisni stroški po navadi vključujejo 

stroške članarine za knjižnico, prispevek za informacijski sistem, študentsko izkaznico z 

nalepko oziroma nalepko za študentsko izkaznico (vpis v višji letnik) ter elektronski indeks. V 

nasprotju s tem se za izredni študij na prvi in drugi stopnji ter za doktorski študij (ne glede na 

način študija) zaračunava šolnina za domače in tuje študente, ki jo določijo z veljavnim cenikom 

VŠZ. Število vpisanih študentov izrednega študija se je na prvi in drugi bolonjski stopnji ves 

čas zniževalo, zaradi česar se znižuje tudi delež zasebnih virov (Slika 10.6).  
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Javni izdatki predstavljajo, podobno kot v evropskih državah, največji delež sredstev, namenjen 

VŠZ. V letu 2012 je bilo VŠZ dodeljenih 83,3 % javnih, 13,4 % zasebnih in 3,3 % mednarodnih 

virov (Slika 10.6). V povprečju se v Sloveniji za VŠZ namenja manj zasebnih virov (14,2 %) 

kot v gospodarsko bolj oslabljenih državah (27,4 %), delež je tudi z leti upadal. Razmerje med 

javnimi in zasebnimi viri se je v primerjavi z letom 2008 spremenilo v korist javnih virov, saj 

so se zasebni viri zniževali skladno z zniževanjem študentov izrednega študija, ki so za svoj 

študij plačevali šolnine. V primerjavi z letom 2008 pa se je nekoliko povečal delež mednarodnih 

virov, predvsem sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Še posebej visok je bil ta delež v 

letu 2011, saj je predstavljal 6,3 % vseh izdatkov za VŠZ. 

 

Slika 10.6: Javni izdatki za VŠZ glede na vir, na ravni terciarnega izobraževanja 

 
Vir: SURS; Statistični letopis (2013, tč. 6.28). 

 

Povprečna šolnina za prvo in drugo stopnjo izrednega študija je v letu 2012 znašala  

2.800 EUR letno (Eurydice 2013, str. 29), medtem ko se šolnina za doktorski študij v povprečju 

giba med 3.000 in 5.000 EUR, kar VŠZ prinaša dodatna sredstva za izvajanje visokošolske 

dejavnosti. 

 

Po drugi strani se je zelo povečalo povpraševanje po doktorskem študiju tretje stopnje. Število 

doktorskih študentov se je od implementacije bolonjskega procesa povečevalo vse do leta 2011 

(Slika 10.7). Uvedba bolonjskega sistema je omogočila neposreden prehod v doktorski študij 

univerzitetnim diplomantom pred uvedbo bolonje, kar je tudi eden izmed osrednjih razlogov za 

porast števila doktorskih študentov. V letu 2008 se je število vpisanih študentov na študij tretje 

stopnje podvojil, a najbolj se je njihovo število povečalo od leta 2009 dalje. V letu 2009 se je v 
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doktorske študijske programe tretje stopnje vpisalo 2.111 študentov, od katerih je bila 58 % 

študentom odobrena sofinancirana šolnina (Skrbinjek in Lesjak 2011, str. 596). V letu 2012 je 

bilo skupaj vpisanih 3.430 doktorskih študentov, v zadnjem letu 2013 pa je pričelo njihovo 

število upadati (vpisalo se je 3.008 študentov). 

Slika 10.7: Število študentov na doktorskih študijskih programih 3. stopnje, 2005–2013 

 
Vir: SURS (2014). 

 

Doktorskim študentom tretje stopnje je omogočeno sofinanciranje študijskih programov tretje 

stopnje iz Evropskega socialnega sklada prek Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega 

študija, ki spodbujanja sodelovanje z gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov. 

Doktorski kandidati imajo možnost izbire med dvema vrstama sofinanciranja (MVZT, 2010): 

 celotno sofinancirana šolnina, največ do zneska 4.000 EUR na letnik ter denarna spodbuda 

5.950 EUR na letnik (namenjena 200 kandidatom). V zadnjih dveh letnikih pa lahko 

koristijo tudi povrnitev materialnih stroškov v vrednosti do 2.500 EUR za udeležbo na 

znanstveni konferenci v tujini;  

 polovica sofinancirane šolnine, ne več kot 2.000 EUR na letnik (namenjena 600 

kandidatom). 

 

10.2.2 Spremembe vpisanih študentov, diplomantov in akademskega osebja 
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V Resoluciji nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ 2011–2020), ki 

sledi uresničevanju ciljev strateškega evropskega dokumenta Evropa 2020, je načrtovano 

povečevanje deleža prebivalcev med 30 in 34 let s terciarno izobrazbo do leta 2020 na 40 %, 

pri čemer je bil ta delež v letu 2012 že skoraj dosežen (39,2 %98) (Eurostat, 2014). Število 

vpisanih študentov je bilo najvišje v študijskem letu 2005/2006, ko jih je bilo skupaj vpisanih 

100.548, od teh je bilo 95 % vpisanih na javne VŠZ in le 5 % na zasebne. V študijskem letu 

2013/2014 je bilo na skupaj 96 VŠZ vpisanih 77.371 študentov, kar pomeni kar 23,1 % manj 

študentov. Od teh je bilo 64.053 (83 %) vpisanih na redni in 13.318 (17 %) na izredni študij, 

68.033 (87,9 %) na javne VŠZ in 9.338 (12,1 %) na zasebne VŠZ. Največ študentov je bilo 

vpisanih na prvo bolonjsko stopnjo (66 %), 27 % na drugo bolonjsko stopnjo in 4 % na tretjo 

bolonjsko stopnjo, 3 % študentov pa so bili vpisani še v predbolonjske študijske programe. 

Velikost študentske populacije glede na vse prebivalce Slovenije je bila v letu 2013/14 3,8 %, 

medtem ko je bila v letu 2005/2006 5,0 %. 

 

V primerjavi z letom 2008/2009, ko je bilo 98.128 vseh vpisanih študentov na 76 VŠZ, se je 

število vseh študentov v študijskem letu 2013/14 zmanjšalo za 21,1 %, pri čemer se je število 

vpisanih na javne VŠZ znižalo za 24,6 %, število vpisanih na zasebne VŠZ pa povišalo za 18,7 

%. Število študentov je naraslo tako na zasebnih VŠZ s koncesijo (za 24,7 %) kot na zasebnih 

VŠZ brez koncesije (za 13,0 %), pri čemer je povpraševanje sledilo povečanju števila VŠZin 

študijskih programov.  

 

Slika 10.8: Število študentov glede na način študija, 2005/06–2013/14 

                                                 
98 V obdobju od leta 2000 do 2012 se je delež prebivalcev, starih med 30 in 34 let, s pridobljeno terciarno 

izobrazbo povečal za 21,2 odstotne točke (Eurostat, 2012b).  
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Vir: SURS (2014). 

 

Število študentov izrednega študija se je postopoma zniževalo in se je v primerjavi z letom 

2005/06 znižalo za 59 %; z 32.653 v letu 2005/06 na 13.318 v letu 2013/14 (Slika 10.8). V letu 

2012/13 v primerjavi z letom 2005/06 se je na javnih VŠZ število študentov izrednega študija 

znižalo za skoraj dve tretjini (66,1 %), medtem ko se je njihovo število na zasebnih VŠZ 

povečalo za skoraj tri četrtine (76,6 %).  

 

Število vpisanih študentov se znižuje na javnih VŠZ in povečuje na zasebnih VŠZ (Slika 10.9), 

vendar pa delež vpisanih študentov na zasebnih VŠZ predstavlja le 12 % vseh vpisanih 

študentov. Število vpisanih študentov se je povečevalo na zasebnih VŠZ s koncesijo do 

študijskega leta 2010/2011, nato pa se je zaradi demografskega upada pričelo zniževati (Priloga 

13), čeprav je delež vpisanih na zasebne VŠZ s koncesijo kljub temu ostal visok. Vpis na 

zasebne VŠZ brez koncesije je naraščal najbolj konstantno, a se je prav tako znižal v študijskem 

letu 2013/2014.  

 

Slika 10.9: Delež vpisanih študentov glede na VŠZ, 2005/06–2012/13  
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Vir: SURS (2013). 

 

Število študentov se je torej med študijskima letoma 2009/2010 in 2013/2014 zniževalo, kar je 

tudi skladno s povprečjem gospodarsko bolj oslabljenih držav. Povprečna bruto stopnja vpisa 

med letoma 2009 in 2012 je bila v Sloveniji višja (85,2 %) v primerjavi s povprečjem skupine 

gospodarsko bolj oslabljenih držav (70,9 %). Ugotovili smo tudi, da obdobje gospodarske in 

finančne krize sovpada z upadom demografije mladih. Če upoštevamo še demografijo, je bila 

povprečna sprememba bruto stopnje vpisa negativna za Slovenijo (–1,97 odstotne točke), 

medtem ko je bila pozitivna za skupino gospodarsko bolj oslabljenih držav (4,3 odstotne točke). 

Hipoteze H7 za primer Slovenije torej ne moremo potrditi, čeprav smo jo lahko za skupino 

gospodarsko bolj oslabljenih držav. 

 

Spremembe števila akademskega osebja glede na VŠZ 

 

Na vseh VŠZ v Sloveniji je bilo v letu 2013 zaposlenih skupaj 8.788 oseb, ki predstavljajo 

akademsko osebje99 (v letu 2005 6.896) oziroma 5.850,7 v ekvivalentu polnega delovnega časa 

(EPDČ) (v letu 2005 5.508,9), od katerih je bilo 40 % zaposlenih za polni delovni čas. V 

primerjavi z letom 2005 se je število akademskega osebja povečalo za 27,4 %, vendar če 

primerjamo spremembo v EPDČ, je bilo povečanje le 6,2 %. Število akademskega osebja je 

med letoma 2005 in 2011 naraščalo kljub nižjemu vpisu študentov od leta 2010 naprej. V letu 

                                                 
99  Akademsko osebje zajema visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce. 
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2012 pa se je njihovo število znižalo za slab odstotek oziroma za 87 oseb, sprememba v EPDČ 

je bila –4,6 % (Priloga 14).  

 

Razmerje med številom študentov in številom visokošolskih učiteljev in sodelavcev (v EPDČ) 

se je skladno z zniževanjem vpisanih študentov med letoma 2005 in 2013 zniževalo, in sicer z 

18,2 na 13,2 (Priloga 14). Na javnih VŠZ se je kvocient med letoma 2005 in 2013 postopno 

zniževal. V letu 2013 je bilo na javnih VŠZ 12,6 študenta na enega visokošolskega učitelja ali 

sodelavca, medtem ko jih je bilo na zasebnih VŠZ s koncesijo 22,6. Na zasebnih VŠZ brez 

koncesije je bilo razmerje najslabše, in sicer 31,6 študentov na enega visokošolskega učitelja 

oziroma sodelavca. 

 

Slika 10.10 kaže nihanje razmerja med številom študentov na visokošolske učitelje oziroma 

sodelavce na zasebnih VŠZ s koncesijo, kjer se je razmerje povečalo s 13,1 v letu 2008 na 26,1 

v letu 2009, medtem ko pri javnih in zasebnih VŠZ brez koncesije tega ni moč opaziti. 

Povečanje razmerja med študenti in visokošolskimi učitelji in sodelavci lahko pojasnimo s 

povečanjem vseh študentov na zasebnih VŠZ s koncesijo za 47 % oziroma s posledičnim 

povečanjem števila VŠZ s koncesijo.  

 

 

Slika 10.10: Razmerje med številom študentov in številom visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev (v EPDČ) glede na VŠZ, 2005–2013 

 
Vir: SURS (2013). 
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V letu 2012 povečanje razmerja med študenti in visokošolskimi učitelji oziroma sodelavci na 

zasebnih VŠZ, kaže na povečevanje števila študentov na zasebnih VŠZ. Na zasebnih VŠZ brez 

koncesije se je tudi že pričelo zniževati število zaposlenih (znižanje za 1 %) (Priloga 14), 

podobno kot na javnih VŠZ (znižanje za 5 %). S tega vidika lahko sklepamo, da so VŠZ že 

morali sprejeti ukrepe, ki bi racionalizirali porabo sredstev. Poleg tega so se plače zaposlenim 

kakor tudi zaposlenim v javnem sektorju zamrznile (ZUJF, 2012). Nekateri VŠZ so tudi 

zmanjšali število študijskih programov ter jih izbrisali iz Razvida VŠZ. V študijskem letu 

2014/2015 se v primerjavi s prejšnjim študijskim letom ne bo izvajalo sedem študijskih 

programov; trije na Univerzi v Ljubljani, trije na Univerzi na Primorskem in eden na Univerzi 

v Novi Gorici (MIZŠ, 2014). Z navedenimi ugotovitvami lahko že sklepamo, da se predvsem 

na institucionalni ravni dogajajo spremembe v smeri povečane učinkovitosti rabe javnih 

sredstev kakor tudi v drugih gospodarsko bolj oslabljenih državah, s čimer potrjujemo 

hipotezo H6.  

 

Spremembe števila diplomantov in brezposelnost diplomantov  

 

V letu 2013 je študij dokončalo 16.425 diplomantov (v letu 2008 13.786), od tega 13.471 na 

dodiplomski (v letu 2008 11.736) in 2.954 na podiplomski stopnji študija (v letu 2008 2.050) 

(Slika 10.11). Na javnih VŠZ je študij zaključilo 14.434 diplomantov in na zasebnih  

VŠZ 1.991, kar predstavlja 12 % vseh diplomantov. V primerjavi z letom 2008 se je število 

vseh diplomantov povečalo za 19,1 %, za 14,2 % na javnih VŠZ, medtem ko se je število 

diplomantov na zasebnih VŠZ povečalo za tri četrtine, kar je tudi posledica visokega vpisa na 

zasebne VŠZ. 

 

Slika 10.11: Število diplomantov glede na vrsto študija, 2005–2013 
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Vir: SURS (2014). 

 

V letu 2008 je bilo število diplomantov najmanjše glede na obdobje med letoma 2005 in 2013, 

medtem ko je bilo v letu 2012 največ diplomantov. V letu 2013 se je število diplomantov že 

znižalo, in sicer za 459. Število diplomantov je v letu 2012 naraslo na vseh teh stopnjah študija, 

še posebej diplomantov rednega študija. Če pa opazujemo diplomante glede na VŠZ, se 

povečuje delež diplomantov na zasebnih VŠZ, kar je skladno s povečanim vpisom, medtem ko 

se znižuje delež diplomantov na javnih VŠZ (Slika 10.12). 

 

Slika 10.12: Delež diplomantov glede na VŠZ 

 
Vir: SURS (2014). 
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omejevanju ugodnosti iz naslova statusa študenta, kot jih je opredelil ZUJF, ter z vzpostavitvijo 

enotnega registra vpisanih študentov na ravni države (eVŠ). Podaljševanje študija tudi ni več 

ugodna rešitev, saj se v primeru poteka statusa študenta opravljanje manjkajočih obveznosti 

zaračunava po veljavnem ceniku VŠZ. Plačevanje za manjkajoče študijske obveznosti pomeni 

za študente še dodatno motivacijo, da pravočasno dokončajo študij. Enotni evidenčni in 

analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v RS je bil vzpostavljen za preprečevanje 

fiktivnih vpisov, ki so bili v preteklih letih stalna praksa. Na ta način se vzpostavlja baza 

podatkov na ravni države, ki združuje informacije za ključne deležnike v visokem šolstvu. 

 

Slika 10.13: Število registriranih brezposelnih s končano visokošolsko izobrazbo (december) 

in njihov delež glede na vse registrirano brezposelne osebe, december 2005–2013 

 
Vir: ZRSZ (2013). 
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oslabljenih držav (4,4 odstotne točke).  
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Vlada RS lahko na trg dela vpliva s soglasjem k vpisnim mestom za redni dodiplomski študij 

in enoviti magistrski študij (Marjetič in Lesjak 2013, str. 31), pri čemer smo že ugotovili, da so 

se vpisna mesta začela zniževati šele v študijskem letu 2012/2013, kar je s precejšnjim zamikom 

glede na stanje trga dela.  

 

Togost trga dela pa se odraža tudi skozi povprečno trajanje brezposelnosti oziroma število 

mesecev iskanja zaposlitve na zavodu. Po ugotovitvah raziskave Trg dela in visokošolski razpis 

za vpis (Marjetič in Lesjak 2013, str. 32–42) je bilo najdaljše povprečno število mesecev iskanja 

prve zaposlitve v letu 2011 za diplomante uprave (kar 17,5 mesecev), medtem ko je bilo 

najkrajše za diplomante medicine (1,4 meseca) (Tabela 10.5). Najnižje povpraševanje je poleg 

uprave še po študijskih programih zgodovine, varstvoslovja, turizma, geografije in arhitekture, 

pri katerih je število brezposelnih v decembru 2011 preseglo število vseh novih zaposlitev v 

letu 2011. 

 

Tabela 10.5: Primerjava števila brezposelnih, brezposelnih iskalcev prve zaposlitve, števila 

novih zaposlitev glede na število diplomantov 2011 in povprečno število mesecev 

iskanja nove zaposlitve 
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Skupine študijskih programov 

Brezp. glede na 

diplomante 

(redni študij) 

2011 

(v %) 

Brezp. iskalci 

prve zap. (dec. 

11) glede na 

dipl (redni 

študij) 2011 (v 

%) 

Brezp. (dec. 11) 

glede na število 

vseh novih 

zaposlitev 2011 

(v %) 

Diplomanti 

(redni študij) 

glede na vse 

nove zaposlitve 

2011 (v %) 

Povp. št. 

mesecev  

iskalcev 

zaposlitve na 

zavodu 2011** 

Arhitektura 134 26 171 128 17,1 

Ekonomija in sorodno 150 29 63 42 13,5 

Elektrotehnika 64 15 32 49 12,4 

Gradbeništvo 123 20 56 46 12,1 

Geografija (ped. in neped.) 87 28 100 116 12,1 

Matematika (ped. in neped.) 38 15 41 109 8,9 

Organizacija in sorodno 209 28 74 36 14,2 

Pravo 164 46 63 39 14,8 

Predšolska vzgoja 25 4 17 69 8,4 

Promet in logistika (84) 124 33 78 63 8,7 

Računalništvo in sorodno (vsi 48) 26 10 31 118 10,2 

Razredni pouk 66 19 29 45 8 

Slovenski jezik in književnost (ped. in 

neped.) 
130 44 72 56 14,6 

Socialno delo 189 18 67 35 8,8 

Splošna medicina 22 4 6 27 1,4 

Strojništvo 62 5 36 58 14 

Šport (pedagoški in nepedagoški) 94 24 52 56 6,9 

Tuji jeziki in književnosti (ped. in neped.) 74 24 80 108 13,7 

Turizem (81) 242 46 101 42 14,7 

Uprava 164 35 114 70 17,5 

Varstvoslovje 111 50 109 99 10,5 

Zdravstvena nega 30 11 19 62 7,9 

Zgodovina (ped. in neped.) 189 59 131 69 14,2 

Opomba: krepko zapisane številke označujejo maksimalne vrednosti. 

Vir: Marjetič in Lesjak (2013, str. 42). 

 

V prihodnje lahko pričakujemo še višjo stopnjo brezposelnosti diplomantov zaradi omejitve 

pravic statusa študentov, omejevanja fiktivnih vpisov z vzpostavitvijo enotnega registra 

vpisanih študentov na ravni države (eVŠ) in povečanega vpisa v letih pred demografskim 

upadom.  

 

10.3 Povzetek ugotovitev in overitev hipotez 

 

Financiranje visokega šolstva v Sloveniji je zelo odvisno od javnih sredstev, saj se VŠZ v 83 

% financirajo iz javnih sredstev. Poleg visokih javnih izdatkov za VŠZ se 23 % vseh javnih 

izdatkov za terciarno izobraževanje namenja posredno, prek socialnih transferjev, ki 

vključujejo štiri oblike subvencij za študente. Priporočila Sloveniji so zato bila usmerjena k 

večji učinkovitosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. 
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Slovenija se po kriterijih učinka gospodarske in finančne krize uvršča med gospodarsko bolj 

oslabljene države, zaradi česar smo ugotovili predvsem podobnost s povprečjem skupine 

gospodarsko bolj oslabljenih držav pri kriterijih razmerja med financiranjem izobraževanja in 

terciarnega izobraževanja in sprememb financiranja terciarnega izobraževanja (v deležu  

BDP-ja za terciarno izobraževanje, v deležu za terciarno izobraževanje v vseh javnih izdatkih). 

Zaradi tega lahko hipotezo H1 potrdimo tudi v primeru Slovenije.  

 

V letih 2009 in 2011 se je financiranje za visokošolsko dejavnost v Sloveniji povečevalo. 

Nominalno znižanje javnih finančnih sredstev za visoko šolstvo je bilo prvič po letu 2001 

zabeleženo šele leta 2012, ko je vlada sprejela varčevalne ukrepe za zniževanje deleža bruto 

javnega dolga. Pred letom 2012 so javni izdatki za VŠZ naraščali, medtem ko so se zasebni 

izdatki za VŠZ zniževali kot posledica nižjega vpisa na izredni študij. Ugotovitve so skladne z 

našo drugo postavljeno hipotezo H2.  

 

V primerjavi z drugimi državami se Slovenija uvršča med države s srednje visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje (v % BDP-ja) in nizkimi letnimi vlaganji na študenta, ki so celo nižja v 

primerjavi z nižjimi ravnmi izobraževanja (OECD Economic Surveys 2011, str. 1). Ugotovili 

smo, da se je v letu 2009 namenjalo največ sredstev na študenta (4.670 EUR100), kar je bila 

posledica povečanja javnih sredstev za visokošolsko dejavnost, namenjena odpravi plačnih 

nesorazmerij. Do leta 2013 so se sredstva na študenta znižala, in sicer za 8,2 %, kljub temu da 

je število študentov od leta 2010 prav tako upadlo. Glede na to, da Slovenija velja za državo, ki 

je že pred krizo vlagala nižja sredstva za visoko šolstvo od povprečja vseh držav, so se sredstva 

na študenta do leta 2011 povišala, kar je skladno z ugotovitvami drugih gospodarsko bolj 

oslabljenih držav. Kljub temu pa zadnji podatki v letih 2012 in 2013 kažejo, da se javni izdatki 

na študenta ob poglabljanju krize znižujejo. Hipotezo H3 lahko za primer Slovenije delno 

potrdimo, in sicer ob pogoju, da upoštevamo obdobje po letu 2012. 

 

Javni izdatki za socialne transferje so se tudi v letu 2012 zmanjšali za dobrih 40 %, kar je v 

nasprotju z našo hipotezo H4 in trendom v gospodarsko bolj oslabljenih državah. Kot smo 

uvodoma že povedali, je Slovenija posebni primer, saj za socialne transferje namenja relativno 

                                                 
100 Vključeni so le študenti dodiplomskih in magistrskih programov rednega študija (brez absolventov) 

na javnih VŠZ in koncesioniranih študijskih programih zasebnih VŠZ. 
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visok delež, kljub temu da je redni študij brezplačen. Delno se že lahko navežemo na hipotezi 

H5 in H6, saj je gospodarska in finančna kriza razkrila slabosti takega sistema financiranja in 

so se sredstva za socialne transferje zaradi potrebe po racionalizaciji sredstev znižala. V letu 

2011 se je sistem financiranja spremenil tako, da ni več toliko temeljil na vhodnih kriterijih, 

temveč je vnesel več zgodovinske komponente. Elementi tekmovalnosti in uspešnosti so bili 

zastopani le v manjši meri. Hipoteze H5 na primeru Slovenije ne moremo potrditi. 

 

Število študentov se je torej v študijskih letih 2009/2010 in 2013/2014 zniževalo, kar je tudi 

skladno s povprečjem gospodarsko bolj oslabljenih držav. Na to je imel velik vpliv demografski 

upad mladih, ki se vpisujejo v visokošolsko izobraževanje. Kljub splošnemu zniževanju 

vpisanih v visoko šolstvo se število vpisanih znižuje bolj na javnih VŠZ kot na zasebnih. Število 

študentov rednega študija se je do leta 2009/2010 še povečevalo, medtem ko se je po tem letu 

njihovo število pričelo manjšati. Število izrednih študentov je iz leta v leto upadalo. Povprečna 

sprememba bruto stopnje vpisa je bila za Slovenijo negativna (–1,97 odstotne točke), medtem 

ko je bila pozitivna za skupino gospodarsko bolj oslabljenih držav (4,3 odstotne točke). Glede 

na ugotovitve ne moremo potrditi hipoteze H7 za primer Slovenije, čeprav smo jo lahko za 

skupino gospodarsko bolj oslabljenih držav. 

 

Število akademskega osebja je do leta 2012 naraščalo, vendar v tem letu že lahko spremljamo 

znižanja števila akademskega osebja (V EPDČ) na javnih VŠZ in zasebnih VŠZ s koncesijo. 

Poleg znižanja števila akademskega osebja so tudi njihove plače zamrznjene. Ugotovili smo 

tudi, da se v študijskem letu 2014/2015 ne bo izvajalo sedem študijskih programov, kar potrjuje 

hipotezo H6. 

 

Povprečna rast števila diplomantov je bila med letoma 2009 in 2013 v Sloveniji pozitivna, in 

sicer 5,3 %, medtem ko je bila rast števila diplomantov v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

3,2 %. Število diplomantov se je zelo povečalo v letu 2012, kar je povezano z omejevanjem 

pravic statusa študentov in ostalimi finančnimi ugodnostmi, vezanimi na status študenta. 

Povečanje števila diplomantov v letu 2012 glede na leto 2008 je preseglo celo povprečno 

povečanje števila diplomantov v gospodarsko manj oslabljenih državah, saj se je v Sloveniji 

njihovo število povečalo za 22,5 %, v gospodarsko manj oslabljenih državah za  

18,3 %, v gospodarsko bolj oslabljenih državah pa za 10,2 %. Vendar pa se je med letoma 2009 

in 2013 zelo povečala stopnja brezposelnosti diplomantov v Sloveniji (4,8 odstotne točke), kar 
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je celo nekoliko več od povprečja skupine gospodarsko bolj oslabljenih držav (za 4,4 odstotne 

točke).  

 

Povečanje števila diplomantov je na primeru Slovenije bilo skladnejše s povečanjem v 

gospodarsko manj oslabljenih državah, medtem ko je Slovenija pri upoštevanju povečanja 

stopnje brezposelnosti diplomantov na ravni skupine gospodarsko bolj oslabljenih držav. 

Hipoteza H8 je potrjena le za spremembo stopnje brezposelnosti diplomantov in ne za 

povečanje števila diplomantov.  
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11 ZAKLJUČEK  

 

 

Naše raziskovanje je bilo zastavljeno zelo ambiciozno, saj smo želeli poiskati odgovor na 

vprašanje, kako se v razmerah gospodarske in finančne krize spreminja financiranje visokega 

šolstva v evropskih državah glede na razmere v njihovih gospodarstvih. Navkljub omejitvam 

razpoložljivosti ustreznih podatkov, manjkajočim vrednostim in pomanjkanju relevantne 

literature smo s pomočjo kvantitativnih in kvalitativnih metod poiskali odgovore na zastavljeno 

vprašanje in hipoteze.  

 

11.1 Sinteza in overitev hipotez 

 

Gospodarska in finančna kriza je imela na evropske države različen vpliv, in sicer so bile 

gospodarsko bolj oslabljene države tiste, ki so že pred krizo (v letu 2008) imele v povprečju 

nižji BDP na prebivalca, višjo stopnjo brezposelnosti, višji javnofinančni primanjkljaj in le 

malenkost višji bruto javni dolg od gospodarsko manj oslabljenih držav, kar pomeni, da so že 

pred krizo zaostajale za gospodarsko manj oslabljenimi državami. Kljub temu te razlike niso 

bile prevelike. Učinek gospodarske in finančne krize je bistveno povečal razkorak med obema 

skupinama, pri čemer so gospodarsko bolj oslabljene države močno zaostale za gospodarsko 

manj oslabljenimi državami. 

 

Glede na postavljene hipoteze smo ugotovili, da je visokošolski sektor bil deležen omejevanja 

javne porabe, in sicer bolj v gospodarsko bolj oslabljenih državah, kar je prišlo z zamikom. 

Vendar pa razlike v financiranju terciarnega izobraževanja v letih 2009 in 2011 med 

gospodarsko manj oslabljenimi in gospodarsko bolj oslabljenimi državami niso bile statistično 

značilne. To pove, da se države znotraj obeh skupin niso odzvale enotno, glede na učinek 

gospodarske in finančne krize na njihova gospodarstva. Šele ko opazujemo spremembe javnih 

izdatkov za terciarno izobraževanje med letoma 2012 in 2013 v primerjavi z letom 2008, se 

med skupinama pokažejo statistično značilne razlike v javnih izdatkih, namenjenih terciarnemu 

izobraževanju.  

 

Hipotezo H1, ki pravi: »Visoko šolstvo je v razmerah gospodarske in finančne krize manj 

izpostavljeno varčevalnim ukrepom kot drugi deli javnega sektorja,« smo potrdili, saj smo 
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ugotovili, da je bilo znižanje javnih izdatkov za terciarno izobraževanje v deležu vseh javnih 

izdatkov zelo nizko. V nadaljevanju je bila sprememba deleža javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje v obeh skupinah držav nižja kot sprememba deleža javnih izdatkov za 

izobraževanje. Ugotovili smo tudi, da so v gospodarsko bolj oslabljenih državah imele države 

manj manevrskega prostora in so hkrati z zniževanjem javnih izdatkov za izobraževanje 

zniževale tudi javne izdatke za terciarno izobraževanje. Vendar pa so bila ta znižanja nižja v 

primerjavi z znižanji javnih izdatkov za izobraževanje. Znotraj obeh skupin nismo prepoznali 

enotnih vzorcev sprememb financiranja, kar pomeni, da so se države ne glede na učinek 

gospodarske in finančne krize na njihova gospodarstva pri financiranju terciarnega 

izobraževanja odzvale zelo različno, kot ugotavljajo tudi drugi avtorji. V vsaki skupini držav 

so nekatere države povečevale delež javnih sredstev za terciarno izobraževanje oziroma ta delež 

zniževale.  

 

V podporo hipotezi H1 smo ugotovili tudi, da je bila sprememba rasti skupnih javnih izdatkov 

v letih 2009–2011 glede na leto 2008 v gospodarsko bolj oslabljenih državah negativna za 

izobraževanje, a pozitivna za terciarno izobraževanje, medtem ko v skupini gospodarsko manj 

oslabljenih držav ugotavljamo pozitivno spremembo za izobraževanje in terciarno 

izobraževanje. Gospodarsko bolj oslabljene države so uspele vsaj v začetnih letih krize 

ohranjati skupne javne izdatke za terciarno izobraževanje bolj kot za izobraževanje. 

 

Ob poglabljanju krize ugotavljamo, da so v gospodarsko bolj oslabljenih državah v letih 2012 

in 2013 javna sredstva za visoko šolstvo zniževali bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih 

državah, saj je osem držav sredstva znižalo za več kot 10 % v primerjavi z letom 2008. Izjemi 

sta bili le Estonija in Islandija, ki sta javna sredstva za visoko šolstvo nekoliko povečali.  

Ugotovljeno potrjuje našo hipotezo H2, ki pravi: »S poglabljanjem gospodarske in finančne 

krize se javna sredstva za visoko šolstvo v gospodarsko bolj oslabljenih državah znižujejo bolj 

kot v gospodarsko manj oslabljenih državah.« Hipotezo H2 smo potrdili tudi za primer 

Slovenije, saj so se javna sredstva za visoko šolstvo pričela zniževati šele v letu 2012. V 

gospodarsko manj oslabljenih državah so javne izdatke za terciarno izobraževanje znižale za 

več kot 10 % le Madžarska, Češka ter Romunija in Bolgarija za manj kot 10 %, ostale države 

pa so javna sredstva za visoko šolstvo še povečale. V povprečju se torej ob poglabljanju krize 

v gospodarsko bolj oslabljenih državah javni izdatki za visoko šolstvo znižujejo, medtem ko se 

v gospodarsko manj oslabljenih državah povečujejo. 
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Ugotavljali smo tudi razlike v financiranju terciarnega izobraževanja med državami, ki so pred 

krizo vlagale veliko sredstev v terciarno izobraževanje, in tistimi, ki so vlagale malo sredstev. 

Hipoteza H3 pravi: »Države, ki so pred gospodarsko in finančno krizo vlagale veliko javnih 

sredstev v visoko šolstvo, so tudi v razmerah gospodarske in finančne krize ohranile ali povišale 

javne izdatke za visoko šolstvo.« Države smo razvrstili glede na kriterij delež  

BDP-ja, namenjen za terciarno izobraževanje, pri katerem ugotavljamo, da hipoteza drži. 

Sprememba deleža BDP-ja za terciarno izobraževanje je bila v državah z visokimi vlaganji v 

letu 2008 tudi višja v letih 2009 in 2011 v primerjavi z državami z nizkimi vlaganji. Poleg tega 

pa je bila tudi sprememba skupnih javnih izdatkov do leta 2013 glede na leto 2008 statistično 

značilno različna glede na omenjeni skupini. V državah z visokimi vlaganji v terciarno 

izobraževanje so se torej javni izdatki za terciarno izobraževanje statistično značilno povečali 

v primerjavi z državami z nizkimi vlaganji, kjer so se javni izdatki za terciarno izobraževanje 

znižali. Ugotovili smo še, da se je delež za pomoči študentom statistično značilno povečal v 

državah z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje in zmanjšal v državah z visokimi vlaganji 

v terciarno izobraževanje, kar se že nekoliko navezuje na hipotezo H4.  

 

Če upoštevamo še število vpisanih študentov, nam ugotovitve hipoteze H3 več ne potrjujejo. 

Ob testiranju kriterija, ki upošteva vse letne izdatke za VŠZ na študenta, ugotovimo, da so 

države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje letne izdatke na študenta v letih 2009–

2011 znižale v primerjavi z državami z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje. Ugotovljeno 

lahko pojasnimo z bistvenim povečanjem vpisanih študentov v državah z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje, pri čemer nanj demografski trendi niso dosti vplivali. V primeru 

Slovenije smo hipotezo H3 potrdili ob pogoju, ki upošteva obdobje po letu 2012, ko so se javni 

izdatki na študenta začeli zniževati. Hipotezo H3 lahko potrdimo, kadar upoštevamo sredstva 

za terciarno izobraževanje, neodvisno od števila vpisanih študentov. 

 

S hipotezo H4 smo ugotavljali razmerje med neposrednimi in posrednimi javnimi izdatki za 

terciarno izobraževanje. Hipoteza H4 se glasi: »Vlade v razmerah gospodarske in finančne krize 

hitreje krčijo sredstva, namenjena za visokošolske zavode, kot sredstva za pomoči študentom.« 

Ugotovili smo že, da so gospodarsko bolj oslabljene države začele s krčenjem javnih sredstev 

za terciarno izobraževanje šele s poglabljanjem krize. V povprečju so bili javni izdatki za 

pomoči študentom v deležu skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje višji v skupini 

gospodarsko bolj oslabljenih držav ter nižji v skupini gospodarsko manj oslabljenih držav. 

Sprememba tega deleža je bila v obeh skupinah držav pozitivna, a se je v gospodarsko bolj 
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oslabljenih državah povečala bolj kot v gospodarsko manj oslabljenih državah. Ugotavljamo 

torej, da se v skupini gospodarsko bolj oslabljenih držav soočajo z zniževanjem skupnih javnih 

izdatkov, vendar se vseeno skuša v večji meri zaščititi manj privilegirane skupine študentov s 

povečevanjem ali ohranjanjem javnih izdatkov za pomoči študentom in s tem omogočanje 

dostopa do študija čim širši populaciji, kar nam delno potrjuje hipotezo H4, in sicer za 

gospodarsko bolj oslabljene države. Spremembe po letu 2012 pa že nakazujejo, da gospodarsko 

bolj oslabljene države niso več uspele ohranjati deležev za pomoči študentom, kar je tudi 

skladno s hipotezo H2. Primer Slovenije je po drugi strani pokazal, da so se javni izdatki za 

pomoči študentom znižali bolj kot javni izdatki za VŠZ, kar zavrača hipotezo H4. Če 

upoštevamo razdelitev držav glede na delež BDP-ja za terciarno izobraževanje, so države z 

visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje delež za pomoči študentom znižale, države z 

nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje pa ta delež povečale, pri čemer je ta razlika 

statistično značilna. 

 

Preverjali smo tudi spremembe mehanizmov in instrumentov financiranja visokega šolstva. 

Hipoteza H5 pravi: »Gospodarska in finančna kriza je spodbudila vlade držav, da bolj 

vpeljujejo mehanizme financiranja visokega šolstva, ki vključujejo elemente tekmovalnosti in 

uspešnosti.« V nekaterih visokošolskih sistemih ugotavljamo, da v razmerah gospodarske in 

finančne krize obstoječi mehanizmi financiranja visokega šolstva niso več dobri, zato so vlade 

vpeljale bolj inovativne mehanizme financiranja, ki vključujejo elemente tekmovalnosti in 

uspešnosti, kot je npr. visokošolski sistem Velike Britanije. Ugotavljamo tudi, da vse več držav 

poroča o vključevanju kriterijev uspešnosti in tekmovalnosti v njihov sistem financiranja. V 

gospodarsko bolj oslabljenih državah so nekatere države poleg mehanizma na osnovi vhodnih 

količin vpeljale mehanizem, ki temelji na osnovi uspešnosti oziroma rezultatih (angl. 

performance-based funding). Na primeru Slovenije smo ugotovili, da to ni tako in se elementi 

uspešnosti in učinkovitosti uporabljajo zgolj v manjši meri.  

 

Pri pregledu razmerja med javnimi in zasebnimi viri smo opazili, da imajo gospodarsko bolj 

oslabljene države v povprečju večji delež zasebnih sredstev v primerjavi z gospodarsko manj 

oslabljenimi državami. Povečanje zasebnih virov je še posebej značilno za Veliko Britanijo in 

se povezuje s spremembo sistema financiranja. V gospodarsko bolj oslabljenih državah v 

povprečju študentom zaračunavajo visoke šolnine, kar tudi pojasnjuje večji delež zasebnih 

sredstev, vendar imajo sorazmerno temu tudi višje javne izdatke za pomoči študentom. 

Ugotavljamo, da se v mehanizme financiranja visokega šolstva vpeljuje več elementov 
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uspešnosti in tekmovalnosti, kljub temu pa ne moremo ugotoviti, ali je ta trend posledica 

gospodarske in finančne krize ali pa gre za nadaljevanje procesa posodobitve evropskih 

visokošolskih sistemov, začetih že pred krizo. Zaradi tega hipotezo H5 le delno potrjujemo. 

 

Varčevalni ukrepi so bili prisotni tudi na institucionalni ravni, kjer smo s hipotezo H6 

predpostavili, da »se v razmerah gospodarske in finančne krize v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah sprejema več ukrepov učinkovitosti in racionalizacije sredstev kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah«. VŠZ so se morali začeti odzivati na spremenjene ekonomske in družbene 

razmere v smeri večje ekonomičnosti in učinkovitosti porabe sredstev. Vključevanje tržnih 

elementov in povečanje diverzifikacije virov sta pomembna cilja tudi na evropski ravni. Z 

metaanalizo opravljenih raziskav smo ugotovili, da so v vseh gospodarsko bolj oslabljenih 

državah uvedli vsaj enega od ukrepov, povezanih z zniževanjem ali zamrznitvijo plač 

zaposlenim na (javnih) VŠZ, odpuščanjem zaposlenih ali predčasnim upokojevanjem, 

zniževanjem sredstev za kapitalske naložbe, večanjem študentskih prispevkov (šolnin) in 

posojil študentom ter združevanjem oddelkov ali ukinjanjem študijskih programov. V 

gospodarsko manj oslabljenih državah so le nekatere države uvedle kakšnega od naštetih 

ukrepov.  

 

Razlike spremembe rasti akademskega osebja so bile statistično značilne med gospodarsko bolj 

oslabljenimi in gospodarsko manj oslabljenimi državami, saj je bila v povprečju rast 

akademskega osebja med letoma 2009 in 2012 pozitivna v gospodarsko manj oslabljenih 

državah, medtem ko je v gospodarsko bolj oslabljenih državah že stagnirala. Nismo pa ugotovili 

statistično značilne povezanosti med spremembo rasti akademskega osebja in spremembo 

skupnih javnih izdatkov, čeprav je bila napaka tveganja v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

že blizu mejne vrednosti 5 %.  

 

Opazovali smo tudi spremembe števila študentov na akademsko osebje in ugotovili, da se je 

število študentov na akademsko osebje povečalo bolj v gospodarsko bolj oslabljenih državah, 

kar lahko pripišemo stagnaciji rasti akademskega osebja. V Sloveniji je število akademskega 

osebja do leta 2012 naraščalo, vendar v tem letu že lahko beležimo znižanje števila 

akademskega osebja na javnih VŠZ in zasebnih VŠZ s koncesijo. Ugotovitve potrjujejo 

postavljeno hipotezo H6, saj smo za vse gospodarsko bolj oslabljene države navedli ukrepe v 

smeri racionalizacije sredstev ter tudi pokazali, da je bila povprečna rast akademskega osebja 

med skupinama držav statistično značilno različna.  
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S hipotezo H7 smo preverjali povpraševanje po terciarnem izobraževanju: »V razmerah 

gospodarske in finančne krize se povpraševanje po visokem šolstvu s strani udeležencev 

izobraževanja v gospodarsko bolj oslabljenih državah povečuje bolj kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah.« Povečanje vpisanih študentov v terciarnem izobraževanju je bilo višje v 

gospodarsko manj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko bolj oslabljenimi državami, 

vendar pa je v gospodarsko bolj oslabljenih državah delež mladih (20–24 let), ki se vpisujejo v 

terciarno izobraževanje, močno upadel, kar je tudi vplivalo na velikost študentske populacije. 

Če upoštevamo še demografski upad, je bila bruto stopnja vpisa višja v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami. Sprememba bruto 

stopnje vpisa je bila prav tako višja v gospodarsko bolj oslabljenih državah, kar nam pove, da 

se je vpis v teh državah povečal bolj kljub krčenju najbolj značilne populacije, ki se vpisuje v 

terciarno izobraževanje. S temi ugotovitvami lahko potrdimo postavljeno hipotezo H7. V 

primeru Slovenije te hipoteze nismo mogli potrditi, saj se je število vpisanih zniževalo bolj, kar 

pomeni zelo negativen vpliv demografskega dejavnika.  

 

Opazovali smo tudi lastnosti vpisanih študentov v terciarno izobraževanje glede na gospodarsko 

bolj in gospodarsko manj oslabljene države. Gospodarsko bolj oslabljene države imajo v 

primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami večji delež vpisanih žensk v terciarno 

izobraževanje, manjši delež študentov izrednega študija in več vpisanih študentov na zasebne 

VŠZ (z manj kot 50 % javnih sredstev). Delež žensk in delež študentov izrednega študija se je 

v obeh skupinah držav v povprečju znižal, medtem ko se je v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah delež vpisanih na javne VŠZ povečal, na zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih 

sredstev) pa znižal. Čeprav obstajajo razlike v lastnostih vpisanih študentov med skupinama 

držav, te razlike niso statistično značilne, razen pri spremembi deleža vpisanih študentov na 

javne VŠZ. Gospodarsko manj oslabljene države so imele v povprečju večji delež vpisanih 

študentov na javne VŠZ v primerjavi z gospodarsko bolj oslabljenimi državami. Število 

vpisanih se je v Sloveniji znižalo bolj na javnih VŠZ kot na zasebnih VŠZ, kar je ravno obratno, 

kot smo omenili za gospodarsko bolj oslabljene države. Slovenija ima v tem pogledu večje 

podobnosti s skupino gospodarsko manj oslabljenih držav. 

 

Pri preverjanju zadnje hipoteze H8 smo predpostavili, da »so v razmerah finančne in 

gospodarske krize v gospodarsko bolj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko manj 

oslabljenimi državami nižje stopnje rasti števila diplomantov visokega šolstva in statistično 
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značilno višje stopnje brezposelnosti diplomantov«. Ugotovili smo, da je bila rast števila 

diplomantov v obeh skupinah držav v povprečju zelo podobna, čeprav je bila rast števila 

diplomantov enakomernejša v gospodarsko manj oslabljenih državah. Kljub temu je bilo 

povečanje števila diplomantov rahlo višje v gospodarsko manj oslabljenih državah v primerjavi 

z gospodarsko bolj oslabljenimi državami, vendar ta razlika ni bila statistično značilna. 

Povečanje števila diplomantov je statistično značilno povezano s povečevanjem števila 

vpisanih študentov v obeh skupinah držav, vendar je povezanost močnejša pri gospodarsko 

manj oslabljenih državah. Iz tega smo sklepali, da so študenti v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah zaradi negotovih razmer na trgu dela študij raje podaljševali, kot pa ga zaključili, kar 

je veljalo predvsem za leto 2009, ko je bila rast števila diplomantov negativna. V letih 2010 in 

2011 so že bili sprejeli določeni ukrepi po povečanju učinkovitosti študija, čemur je sledilo 

bistveno povečanje števila diplomantov. Povečanje rasti števila diplomantov, ki presega tudi 

povprečje gospodarsko manj oslabljenih držav, velja tudi za Slovenijo. Ugotovili smo tudi, da 

je bilo povečanje števila diplomantov petkrat večje v državah, ki so že pred krizo vlagale veliko 

sredstev na študenta (v letnih izdatkih na študenta), in obratno. Ta razlika je bila tudi statistično 

značilna, medtem ko razlika v povečanju števila diplomantov med gospodarsko manj in 

gospodarsko bolj oslabljenimi državami ni bila statistično značilna. 

 

Prav tako je bila stopnja brezposelnosti diplomantov v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

statistično značilno višja v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi državami. Statistično 

značilno razliko smo ugotovili tudi, ko smo primerjali države z visokimi in nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje na študenta. Spremembo stopnje brezposelnosti diplomantov smo 

primerjali tudi s spremembo vpisanih študentov. Ugotovili smo, da obstaja negativna statistično 

značilna povezanost med spremembo vpisanih študentov in spremembo stopnje brezposelnosti 

diplomantov le pri gospodarsko manj oslabljenih državah, kar pomeni, da se je v državah, kjer 

se je stopnja brezposelnosti diplomantov zelo povečala, število vpisanih študentov tudi znižalo. 

To velja predvsem za gospodarsko manj oslabljene države, ki so namenjale najnižja sredstva 

na študenta. V gospodarsko bolj oslabljenih državah je bil (pri nekaterih državah) vpis 

študentov visok kljub velikemu povečanju stopnje brezposelnosti diplomantov, kar nakazuje na 

problematiko trga dela za mlade, ki se v takih primerih raje odločajo za študij. Z navedenimi 

ugotovitvami lahko potrdimo hipotezo H8.  

 

S preverjanjem zastavljenih hipotez smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje in 

hipoteze ter hkrati prispevali k sistematičnemu pregledu učinka gospodarske in finančne krize 
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na evropske visokošolske sisteme. V celoti smo potrditi šest hipotez, dve smo potrdili le delno, 

prav tako pa tri zavrnili za primer Slovenije (Tabela 11.1).  

 

Tabela 11.1: Shematski pregled rezultatov raziskovanja 

Hipoteza  Glavne ugotovitve Overitev hipoteze 

H1 

- Javni izdatki za terciarno izobraževanje so se znižali manj kot javni 

izdatki za izobraževanje v razmerju do drugih javnih porabnikov v 

obeh skupinah držav. 

- Sprememba skupnih javnih izdatkov za terciarno izobraževanje je 

bila pozitivna za obe skupini držav, kljub temu da je bila 

sprememba skupnih javnih izdatkov za izobraževanje negativna v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah.  

- Večje omejevanje javnih izdatkov v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah. 

- V gospodarsko bolj oslabljenih državah je več držav znižalo delež 

javnih izdatkov za terciarno izobraževanje kot v gospodarsko manj 

oslabljenih državah. 

Potrjena 

H2 

- Gospodarsko bolj oslabljene države so javna sredstva za terciarno 

izobraževanje zniževale bolj v letih 2012 in 2013. 

- Javna sredstva za visoko šolstvo so se v Sloveniji začela zniževati 

šele leta 2012. 

- S poglabljanjem krize se v gospodarsko bolj oslabljenih državah 

javni izdatki za visoko šolstvo znižujejo, medtem ko se v 

gospodarsko manj oslabljenih državah povečujejo. 

- V primeru Slovenije so se javni izdatki na študenta začeli zniževati 

po letu 2012. 

Potrjena 

H3 

- Skupni javni izdatki so se do leta 2013 v državah z visokimi vlaganji 

v terciarno izobraževanje povečali (glede na delež BDP-ja v letu 

2008), v državah z nizkimi vlaganji v terciarno izobraževanje pa 

znižali. 

- Države z visokimi vlaganji v terciarno izobraževanje (glede na letne 

izdatke na študenta v letu 2008) so javne izdatke za terciarno 

izobraževanje znižale v primerjavi s povprečjem držav z nizkimi 

vlaganji v terciarno izobraževanje. 

Potrjena 

H4 

- V gospodarsko bolj oslabljenih državah bolj ščitijo delež javnih 

sredstev za pomoči študentom kot v gospodarsko manj oslabljenih 

državah.  

- Spremembe po letu 2012 nakazujejo, da gospodarsko bolj oslabljene 

države niso več uspele ohranjati deležev za pomoči študentom. 

- Delež za pomoči študentom se je povečal v državah z nizkimi 

vlaganji v terciarno izobraževanje (glede na delež BDP-ja v letu 

2008) in zmanjšal v državah z visokimi vlaganji v terciarno 

izobraževanje. 

- Primer Slovenije je po drugi strani pokazal, da so se javni izdatki za 

pomoči študentom znižali bolj kot javni izdatki za VŠZ. 

Potrjena za 

gospodarsko bolj 

oslabljene države 

 

Nepotrjena za 

Slovenijo 

H5 

- Več držav poroča o vključevanju kriterijev uspešnosti in 

tekmovalnosti v njihov sistem financiranja. 

- Pri nekaterih državah ni jasno ali gre za posledico gospodarske in 

finančne krize. 

- Na primeru Slovenije smo ugotovili, da se elementi uspešnosti in 

učinkovitosti uporabljajo v manjši meri. 

Delno potrjena 

Nepotrjena za 

Slovenijo 

H6 

- V vseh gospodarsko bolj oslabljenih državah so uvedli vsaj enega 

od ukrepov, povezanih z racionalizacijo sredstev. 

- V gospodarsko manj oslabljenih državah so le nekatere države 

uvedle kakega od ukrepov racionalizacije sredstev. 

Potrjena 
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Hipoteza  Glavne ugotovitve Overitev hipoteze 

- Rast akademskega osebja je bila pozitivna v gospodarsko manj 

oslabljenih državah, medtem ko je v gospodarsko bolj oslabljenih 

državah že stagnirala. 

- Spremembe rasti akademskega osebja so bile statistično značilne 

med gospodarsko bolj oslabljenimi in gospodarsko manj 

oslabljenimi državami. 

- Število študentov na akademsko osebje se je povečalo bolj v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko 

manj oslabljenimi državami. 

H7 

- Povečanje vpisanih študentov v terciarnem izobraževanju je bilo 

višje v gospodarsko manj oslabljenih državah v primerjavi z 

gospodarsko bolj oslabljenimi državami. 

- Sprememba bruto stopnje vpisa je bila višja v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi 

državami. 

- Vpis se je v gospodarsko bolj oslabljenih državah povečal bolj kljub 

zniževanju najbolj značilne populacije, ki se vpisuje v terciarno 

izobraževanje. 

- V Sloveniji se je število vpisanih študentov zniževalo tudi ob 

upoštevanju demografskega dejavnika. 

- Gospodarsko bolj oslabljene države imajo v primerjavi z 

gospodarsko manj oslabljenimi državami večji delež vpisanih žensk 

v terciarno izobraževanje, manjši delež študentov izrednega študija 

in več vpisanih študentov na zasebne VŠZ (z manj kot 50 % javnih 

sredstev). 

- Slovenija ima večje podobnosti glede na vpis na javne oziroma 

zasebne VŠZ s skupino gospodarsko manj oslabljenih držav, čeprav 

sodi med gospodarsko bolj oslabljene države 

Potrjena  

 

Nepotrjena za 

Slovenijo 

H8 

- Povečanje števila diplomantov je bilo rahlo višje v gospodarsko 

manj oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko bolj 

oslabljenimi državami, vendar ta razlika ni bila statistično značilna. 

- Povečanje števila diplomantov je statistično značilno povezano s 

povečevanjem števila vpisanih študentov v obeh skupinah držav, 

vendar je povezanost močnejša pri gospodarsko manj oslabljenih 

državah. 
- Povečanje števila diplomantov je bilo petkrat večje v državah, ki so 

že pred krizo vlagale veliko sredstev na študenta (v izdatkih na 

študenta). 

- Stopnja brezposelnosti diplomantov je bila v gospodarsko bolj 

oslabljenih državah v primerjavi z gospodarsko manj oslabljenimi 

državami statistično značilno višja. 

- V gospodarsko manj oslabljenih državah (ki so namenjale najnižja 

sredstva za terciarno izobraževanje na študenta) se je število 

vpisanih študentov zniževalo hkrati s povečevanjem stopnje 

brezposelnosti diplomantov. 

- Povečanje števila diplomantov je bilo v primeru Slovenije 

skladnejše s povečanjem v gospodarsko manj oslabljenih državah, 

medtem ko je Slovenija pri upoštevanju povečanja stopnje 

brezposelnosti diplomantov na ravni skupine gospodarsko bolj 

oslabljenih držav. 

Potrjena 
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11.2 Diskusija 

 

Stališče, da se naložbe sedanjih sredstev v (visokošolsko) izobraževanje povrnejo v obliki 

prihodnjih donosov, je dobro vpeto v teorijo človeškega kapitala. Javno financiranje visokega 

šolstva se utemeljuje in podpira predvsem zaradi prepoznavanja številnih ekonomskih in 

neekonomskih koristi na makro- (družba) in mikroravni (posameznik). Prisotnost pozitivnih 

eksternalij, ki spodbujajo raziskave in razvoj, povečana družbena participacija ter ustvarjanje 

nekonfliktnih okolij so le nekatere od prepoznanih koristi. Druge razlage za javno financiranje 

visokega šolstva ne izključujejo niti dejstev, da so lahko razlogi tudi posledica altruizma 

oziroma instrumenta za indoktrinacijo ali vsiljevanja družbenih norm in vrednot, medtem ko 

Soares (2003) meni, da gre zgolj za posledico lastnega interesa.  

 

Oblikovalci politik ne delujejo v vakuumu, temveč delujejo (angl. embedded) v organizacijah 

(zakonodajnih organov, odborov in agencij), ki sooblikujejo njihovo obnašanje (Bastedo 2006, 

str. 2). Tehnično in institucionalno okolje, v katerem deluje visoko šolstvo, je izredno zapleteno, 

saj raznolikost ter konfliktnost notranjih in zunanjih deležnikov pomembno vplivata na 

delovanje visokega šolstva z uveljavljanjem delnih interesov, zahtev in pričakovanj. Teorija 

odvisnosti od virov prepoznava vlogo zunanjih pritiskov na delovanje in odzive organizacij ter 

ponuja možnost strateškega okvira z manipulacijo omejitev delovanja organizacijskega okolja. 

Visoko šolstvo je tako primorano zadovoljevati in sprejemati več sočasno nasprotujočih si 

zahtev iz okolja, kot so povečanje dostopnosti študija, zniževanje stroškov, izboljšanje 

kakovosti in povečanje učinkovitosti (Gumport in Pusser v Bastedo 2006, str. 6). 

 

Naše ugotovitve predvsem podpirajo dejstvo, da so gospodarsko manj oslabljene države tudi v 

večini gospodarsko bolj razvite države, ki razpolagajo z velikim potencialom človeškega 

kapitala, ki izkorišča prihodnje donose in koristi za ustvarjanje večje blaginje. Naložbe v visoko 

šolstvo so v teh družbah pričakovano višje tudi v razmerah gospodarske in finančne krize, kar 

povečuje njihovo prednost pred dohitevajočimi državami. Podobno je višina naložb v visoko 

šolstvo pred krizo pomembno vplivala na naložbe v visoko šolstvo v razmerah krize. V letu 

2009 so predvsem gospodarsko manj oslabljene države bile deležne svežnjev finančnih 

spodbud za ohranjanje zaupanja in stabilnosti delovanja visokošolskega sektorja. Gospodarsko 

bolj oslabljene države so imele ob poglabljanju krize manj manevrskega prostora za povišanje 

naložb v visoko šolstvo, saj so morale najprej uravnotežiti sistem javnih financ in omogočiti 

stabilnost javnega financiranja. 



236 

 

Veliko podporo javnemu financiranju visokega šolstva Tandberg (2009, str. 765–766) 

utemeljuje tudi skozi perspektivo nove institucionalne teorije, kjer politične institucije, okolje, 

kultura, zgodovina in atributi oblikovalcev politike vplivajo na politične rezultate, še posebej 

na javno financiranje visokega šolstva. Njegov prispevek za razliko od drugih študij pri 

določanju dejavnikov alokacije javnih sredstev za visoko šolstvo ne upošteva zgolj 

gospodarskih, demografskih in visokošolskih dejavnikov, temveč daje večjo težo političnim 

dejavnikom oziroma interesnim skupinam. Poudarja še, da je obseg dodelitve proračunskih 

sredstev visokošolskemu sektorju (in določenim javnim visokošolskim zavodom) povezan z 

relativno močjo lobija teh interesnih skupin.  

 

Primer Slovenije v nekaterih pogledih močno odstopa od lastnosti skupine gospodarsko bolj 

oslabljenih držav, v katero se je razvrstila glede na spremembe makroekonomskih in 

javnofinančnih kazalnikov. Sistem financiranja visokega šolstva se je v času krize spremenil v 

smeri povečanja stabilnosti javnega financiranja, z odpravo kriterija po vhodnih količinah in z 

uveljavljanjem zgodovinske komponente, medtem ko so druge gospodarsko bolj oslabljene 

države iskale možnosti vključitve mehanizmov financiranja visokega šolstva, ki temeljijo na 

rezultatih in uspešnosti, kar je tudi v večji meri razbremenilo javna sredstva. Verjetnost vpliva 

visokošolskih elit (interesnih skupin) v Sloveniji se zdi še posebej velika, saj sta se strateško 

odločanje101 in delovanje visokošolskega sistema pokazala predvsem v uveljavljanju statusa 

quo. Prva znižanja izdatkov za visoko šolstvo so tako prišla z zamikom, vendar so se bolj 

zniževala posredna javna sredstva za socialne transferje študentom kot pa neposredna javna 

sredstva, namenjena VŠZ. Hkrati je treba omeniti negativno demografsko projekcijo mladih do 

2020, kar bi znalo vplivati ne le na ponudbo študijskih programov in njihovih vpisnih mest v 

prihodnjih letih, ampak tudi na obstoječo mrežo VŠZv Sloveniji. 

 

  

                                                 
101 Strateško odločanje označujemo kot proces, kjer so posamezniki z avtoriteto in močjo znotraj 

organizacij glavni odločevalci in usmerjevalci delovanja (Bastedo 2006, str. 9). 
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11.3 Odprta vprašanja in možnosti nadaljnjega raziskovanja 

 

Ena izmed naših omejitev je bila razpoložljivost novejših podatkov financiranja visokega 

šolstva na evropski ravni, zaradi česar ugotavljamo, da učinek gospodarske in finančne krize 

zaradi zelo kratkega proučevanega obdobja (opazovali smo le triletno obdobje med 2009 in 

2011, kolikor so nam dopuščali podatki) še ni povsem viden v visokem šolstvu in se bo odrazil 

šele v prihodnje. V tem pogledu vidimo tudi možnosti nadaljnjega raziskovanja, ki bi 

odgovorilo na vprašanje, »ali so vlaganja v visoko šolstvo v času gospodarske in finančne krize 

prispevala k hitrejšemu okrevanju gospodarstev in izhodu iz krize«. Zelo pomembno je 

spremljati, kaj se je dogajalo v visokošolskih sistemih v razmerah krize, saj se na ta način lahko 

preverijo trditve, ki so v času družbe znanja zelo poudarjene glede ohranjanja javnih sredstev 

za visoko šolstvo oziroma njihovega povečevanja, kar bi posledično prispevalo k hitrejšemu 

izhodu iz krize. Ta predpostavka se zdi kot dobro izhodišče nadaljnjega raziskovanja, pri čemer 

smo v naši nalogi že opravili podroben pregled financiranja visokošolskih sistemov v času 

krize, na kateri se lahko gradi nadaljnja analiza. Na podlagi učinka visokega šolstva na širšo 

družbo bi se tako poiskale povezave z okrevanjem evropskih gospodarstev, s čimer bi prišli do 

zaključkov in priporočil, dobrih in slabih praks ravnanja visokošolskih politik v času 

gospodarske in finančne krize. 

 

Možnosti nadaljnjega raziskovanja vidimo tudi v vključitvi vpliva in medsebojnih povezav 

najbolj vplivnih deležnikov (na primer vlade, sindikatov, vodstev VŠZ, visokošolskih učiteljev 

ipd.), ki predstavljajo pomemben člen v procesu dodeljevanja javnih sredstev za visoko šolstvo. 

Druga smer raziskovanja lahko vodi v izbor drugačne metodologije proučevane tematike, npr. 

drugačen izbor spremenljivk in kriterijev ločitve v skupine. Razdelitev na skupine je lahko 

osnovana na podlagi kazalnikov, ki upoštevajo lastnosti visokošolskih sistemov, kar nudi novo 

izhodišče, kot smo ga izbrali v tem delu. Prav tako se lahko za analizo problematike izberejo 

drugačni kazalniki financiranja visokega šolstva, na primer iz baze OECD-ja, ter se vključijo 

druge enote (države). Zelo uporabna se zdi aplikacija metode t. i. analize mehkih množic102 

(angl. fuzzy set analysis). Analiza temelji na kvantitativni metodi, ki omogoča analizo (prvotno) 

opisnih spremenljivk znotraj ene primerjalne analize. Dopušča predvsem možnost opredelitve 

delnega članstva, s tem ko opisnim spremenljivkam priredi vrednosti na intervalu od 0 (brez 

                                                 
102 Najvidnejši predstavnik te nove metode analize podatkov je Charles Ragin, ki je vpeljal analizo 

mehkih množic v kombinaciji z Booleanovo algebro. Nazoren primer aplikacije te metode lahko 

najdemo tudi v prispevku Adama, Makaroviča, Rončevića in Tomšiča (2001). 
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članstva) in 1 (polnopravno članstvo) ter tako omogoča izračun povezav med vzroki in 

posledicami (Ragin 2009, str. 88).  

 

Gospodarska kriza je nedvomno povečala razkorak med državami, še posebej med gospodarsko 

manj oslabljenimi in gospodarsko bolj oslabljenimi državami, ki smo jih ločili glede na pet 

ključnih makroekonomskih in javnofinančnih kazalnikov. Evropska strategija Evropa 2020 

(European Commission, 2010b) je v ta namen še posebej poudarila vlogo  

VŠZ pri okrevanju gospodarstev in poti iz krize, kar bi omogočilo, da evropska gospodarstva 

postanejo še pametnejša, bolj trajnostna in vključujoča ter s tem močnejša kot pred krizo. Kljub 

temu pa smo ugotovili, da politična volja po povečevanju sredstev za visoko šolstvo v 

gospodarsko bolj oslabljenih državah slabi s poglabljanjem krize. Gospodarska in finančna 

kriza je nedvomno pustila velik pečat na evropskih visokošolskih sistemih, kar je bil tudi razlog 

za naše raziskovanje.  
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Priloga 1: Podatki, vključeni v razvrščanje v skupine glede na spremembe gospodarskih 

kazalnikov med letoma 2009 in 2012 v primerjavi z letom 2008 

 Država Največja/ 

najmanjša 

sprememba 

indeksa BDP-ja 

na prebivalca 

Povprečna 

rast BDP-ja 

Največja/najmanjša 

sprememba stopnje 

brezposelnosti 

Največja/najmanjša 

sprememba 

primanjkljaja/ 

presežka 

Največja/najmanjša 

sprememba bruto 

javnega dolga 

Sk. 

1 BE  3 0,4 1,3 –4,6 10,4 2 

2 BG  1 0,7 6,7 –6,0 4,8 2 

3 CZ  –2 0,3 2,9 –3,6 17,1 2 

4 DK  –1 –0,9 4,2 –7,2 13,0 2 

5 DE  –1 0,7 0,3 –4,0 15,6 2 

6 EE  –6 –1,0 11,4 0,9 5,6 1 

7 IE  –3 –1,3 8,3 –23,4 73,1 1 

8 EL  –17 –4,4 16,6 –5,8 57,4 1 

9 ES  –6 –0,8 13,7 –6,7 44,0 1 

10 FR  0 0,1 2,5 –4,2 22,0 2 

11 IT  –6 –1,4 4,0 –2,8 20,9 1 

12 CY  –8 0,2 8,2 –7,2 36,9 1 

13 LV  –4 –2,6 11,8 –5,6 24,6 1 

14 LT  –6 –0,5 12,7 –6,1 25,2 1 

15 LU  –8 0,0 0,2 –4,1 6,4 2 

16 HU  1 –1,0 3,4 –0,9 8,8 2 

17 MT  3 1,4 0,9 0,9 11,2 2 

18 NL –6 –0,2 2,2 –6,1 12,7 2 

19 AT 1 0,6 1,0 –3,6 9,6 2 

20 PL  4 3,4 3,0 –4,2 9,1 2 

21 PT  –3 –1,2 7,4 –6,6 51,9 1 

22 RO  0 0,4 1,6 –3,3 24,4 2 

23 SI  –9 –1,1 4,5 –4,5 32,1 1 

24 SK  1 2,0 4,9 –5,9 24,2 2 

25 FI  –6 –0,7 2,0 –6,9 19,1 2 

26 SE  –4 1,0 2,4 –2,9 3,8 2 

27 UK  –4 –0,6 2,4 –6,4 37,3 1 

28 IS  –11 –1,1 6,5 3,4 28,7 1 

29 NO  –15 0,6 1,1 –8,3 –5,2 2 

30 CH 2 1,2 1,1 –1,7 13,6 2 

Opomba: Sk. – skupina; 1 – gospodarsko bolj oslabljene države, 2 – gospodarsko manj oslabljene države 

Vir: Eurostat (2013). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2: Korelacijski koeficienti gospodarskih kazalnikov v gospodarsko manj oslabljenih in gospodarsko bolj oslabljenih državah 

Ward Method 

Sprememba indeksa 

BDP-ja na prebivalca 

Povprečna rast 

BDP-ja 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

Sprememba 

primanjkljaja/presežka 

Sprememba bruto 

javnega dolga 

Gospodarsko manj 

oslabljene države 

Sprememba indeksa BDP-ja 

na prebivalca 

Correlation Coefficient 1,000     

Sig. (2-tailed) .     

N 18     

Povprečna rast BDP-ja Correlation Coefficient 0,499* 1,000    

Sig. (2-tailed) 0,035 .    

N 18 18    

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

Correlation Coefficient 0,171 –0,098 1,000   

Sig. (2-tailed) 0,499 0,699 .   

N 18 18 18   

Sprememba 

primanjkljaja/presežka 

Correlation Coefficient 0,404 0,242 –0,288 1,000  

Sig. (2-tailed) 0,097 0,334 0,246 .  

N 18 18 18 18  

Sprememba bruto javnega 

dolga 

Correlation Coefficient 0,078 –0,098 0,085 0,021 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,758 0,699 0,738 0,935 . 

N 18 18 18 18 18 

Gospodarsko bolj 

oslabljene države 

Sprememba indeksa BDP-ja 

na prebivalca 

Correlation Coefficient 1,000     

Sig. (2-tailed) .     

N 12     

Povprečna rast BDP-ja Correlation Coefficient –0,039 1,000    

Sig. (2-tailed) 0,905 .    

N 12 12    

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

Correlation Coefficient –0,219 –0,126 1,000   

Sig. (2-tailed) 0,494 0,697 .   

N 12 12 12   

Sprememba 

primanjkljaja/presežka 

Correlation Coefficient –0,403 –0,280 –0,217 1,000  

Sig. (2-tailed) 0,194 0,379 0,499 .  

N 12 12 12 12  

Sprememba bruto javnega 

dolga 

Correlation Coefficient 0,067 –0,119 0,175 –0,727** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,836 0,713 0,587 0,007 . 

N 12 12 12 12 12 

 



 

 

Priloga 3: Opisna statistika kazalnikov sprememb, gospodarsko manj oslabljene in 

gospodarsko bolj oslabljene države 



 

 

Financiranje terciarnega izobraževanja N Minimum Maksimum μ σ 

Gospodarsko manj 

oslabljene države 

Delež BDP-ja za izobraževanje, 2009–

2011 

17 3,610 8,760 5,70588 1,330141 

Sprememba deleža BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 glede na 2008 

17 –0,640 1,080 ,31765 0,433727 

Delež za izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih, 2009–2011 

18 9,165 17,931 11,90006 1,964726 

Sprememba deleža za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

18 –1,792 1,267 –0,11411 0,608114 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

17 0,740 2,420 1,44882 0,488836 

Sprememba deleža BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 glede na 2008 

17 –0,120 0,280 0,10941 0,108482 

Delež za terciarno izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih, 2009–2011 

18 0,705 6,240 2,50067 1,157152 

Sprememba deleža za terciarno 

izobraževanje v vseh javnih izdatkih 

18 –1,043 0,511 –0,04211 0,320631 

Povprečna rast skupnih javnih izdatkov 

za izobraževanje, 2009–2011 

17 –11,069 15,419 2,62359 5,290902 

Povprečna rast skupnih javnih izdatkov 

za terciarno izobraževanje, 2009–2011 

17 –12,019 8,294 3,24453 5,395685 

Sprememba skupnih javnih izdatkov za 

izobraževanje 

17 –7,596 23,139 5,76588 7,566073 

Sprememba skupnih javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje 

17 –16,304 31,317 7,96488 9,635508 

Sprememba skupnih javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 2012/2013 

12 –16,62 18,94 7,5933 9,95583 

Zadnja sprememba skupnih javnih 

izdatkov glede na 2008 

12 –35,70 32,10 12,5000 19,44568 

Povprečni delež za pomoči študentom, 

2009–2011 

17 2,10 40,20 15,6235 10,05032 

Sprememba deleža za pomoči študentom 17 –6,63 10,80 0,9647 4,18092 

Povprečni izdatki na študenta, 2009–

2011, EUR SKM 

17 3143,90 15249,13 10118,4178 4100,61422 

Sprememba izdatkov na študenta 17 –11,885 23,590 2,67494 8,555730 

Valid N (listwise) 12     

Gospodarsko bolj 

oslabljene države  

Delež BDP-ja za izobraževanje, 2009–

2011 

11 4,500 7,920 5,87091 1,048899 

Sprememba deleža BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 glede na 2008 

11 –0,560 0,670 0,28273 0,383877 

Delež za izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih, 2009–2011 

12 7,854 16,666 13,09317 3,003558 

Sprememba deleža za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

12 –2,014 2,185 –0,38875 1,052322 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

11 0,840 2,100 1,26909 0,356608 

Sprememba deleža BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 glede na 2008 

10 –0,130 0,260 0,12400 0,109260 

Delež za terciarno izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih, 2009–2011 

12 0,798 3,876 2,32800 ,881517 

Sprememba deleža za terciarno 

izobraževanje v vseh javnih izdatkih 

12 –0,581 0,482 –0,11492 0,274259 

Povprečna rast skupnih javnih izdatkov 

za izobraževanje, 2009–2011 

11 –6,579 3,068 –0,32745 3,132387 

Povprečna rast skupnih javnih izdatkov 

za terciarno izobraževanje, 2009–2011 

11 –4,444 11,677 2,97345 4,874450 



 

 

Sprememba skupnih javnih izdatkov za 

izobraževanje 

11 –18,921 12,956 –0,75945 9,011873 

Sprememba skupnih javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje 

11 –21,630 13,665 3,59091 10,734660 

Sprememba skupnih javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 2012/2013 

11 –40,13 18,74 –5,7591 16,41004 

Zadnja sprememba skupnih javnih 

izdatkov glede na 2008 

11 –44,40 40,10 –10,7727 24,56722 

Povprečni delež za pomoči študentom, 

2009–2011 

11 9,33 53,57 21,7636 13,62665 

Sprememba deleža za pomoči študentom 11 –1,10 7,10 2,3000 2,74983 

Povprečni izdatki na študenta, 2009–

2011, EUR SKM 

11 4442,47 11167,93 7789,7762 2315,08766 

Sprememba izdatkov na študenta 11 –16,212 16,897 ,70718 10,253998 

Valid N (listwise) 9     

Povpraševanje po terciarnem izobraževanju N Minimum Maksimum μ Σ 

Gospodarsko manj 

oslabljene države 

Povečanje vpisanih študentov, 2012 

glede na 2008 

17 –33,248 32,198 10,50276 17,356807 

Povečanje števila mladih, 2012 glede na 

2008 

18 –13,262 16,741 2,71644 9,074105 

Bruto stopnja vpisa, 2009–2012, v % 18 18,22 92,90 61,0094 16,07478 

Sprememba bruto stopnje vpisa 18 –8,889 18,224 3,61050 6,085749 

Povprečni delež žensk, 2009–2012, v % 18 49,4 60,6 55,500 3,2304 

Sprememba deleža žensk, 2009–2012 

glede na 2008, v o. t. 

17 –1,83 1,63 –0,1024 ,89886 

Povprečni delež študentov izrednega 

študija, 2009–2012, v % 

16 3,2 53,0 26,669 14,2549 

Sprememba deleža študentov izrednega 

študija, glede na 2008, v odstotnih 

točkah 

16 –13,32 12,49 0,1775 5,45246 

Delež študentov na javnih VŠZ, 2009–

2012, v % 

17 43,0 100,0 81,753 13,2993 

Sprememba deleža vpisanih študentov 

na javnih VŠZ, glede na 2008, v o. t. 

17 –10,97 5,08 –1,4388 3,54074 

Povprečni delež vpisanih študentov na 

zasebne VŠZ-je (z manj kot 50 % javnih 

sredstev), 2009–2012, v % 

10 0,10 33,50 16,2400 10,26939 

Sprememba deleža vpisanih študentov 

na zasebnih VŠZ, glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

10 –5,08 13,31 2,5720 5,45480 

Gospodarsko bolj 

oslabljene države 

Povečanje vpisanih študentov, 2012 

glede na 2008 

12 –24,100 23,735 1,51050 13,217654 

Povečanje števila mladih, 2012 glede na 

2008 

12 –21,445 10,628 –6,70008 10,617810 

Bruto stopnja vpisa, 2009–2012, v % 12 46,34 107,94 70,8967 15,67730 

Sprememba bruto stopnje vpisa 12 –3,223 12,626 4,34708 5,438020 

Povprečni delež žensk, 2009–2012, v % 12 49,0 63,1 56,242 4,6617 

Sprememba deleža žensk, 2009–2012 

glede na 2008, v o. t. 

12 –2,63 ,43 –0,7558 0,91758 

Povprečni delež študentov izrednega 

študija, 2009–2012, v % 

9 10,6 40,1 25,233 10,2787 

Sprememba deleža študentov izrednega 

študija, glede na 2008, v odstotnih 

točkah 

10 –8,45 13,37 –1,0320 6,10372 



 

 

Delež študentov na javnih VŠZ, 2009–

2012, v % 

11 6,4 100,0 69,273 33,7973 

Sprememba deleža vpisanih študentov 

na javnih VŠZ, glede na 2008, v o. t. 

12 –1,85 2,03 0,4425 1,30128 

Povprečni delež vpisanih študentov na 

zasebne VŠZ-je (z manj kot 50 % javnih 

sredstev), 2009–2012, v % 

9 3,60 67,80 19,8333 19,74418 

Sprememba deleža vpisanih študentov 

na zasebnih VŠZ, glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

9 –7,13 1,85 –1,2578 2,53624 

Diplomanti in trg dela N Minimum Maks.imum μ Σ 

Gospodarsko manj 

oslabljene države 

Povprečna rast diplomantov, 2009–2012, 

v % 

18 –10,20 14,40 3,3333 6,08557 

Povečanje diplomantov, 2012 na 2008 16 –35,80 64,30 18,2688 23,33189 

Povprečna stopnja brezposelnosti 

diplomantov, 2009–2012, v % 

18 1,75 5,73 3,8483 1,24012 

Sprememba stopnje brezposelnosti 

diplomantov, 2012 glede na 2008, v o. t. 

18 –1,00 3,60 1,3167 1,19718 

Gospodarsko bolj 

oslabljene države 

Povprečna rast diplomantov, 2009–2012, 

v % 

12 –2,60 10,00 3,1917 3,89463 

Povečanje diplomantov, 2012 na 2008 12 –11,20 46,00 10,1583 16,66583 

Povprečna stopnja brezposelnosti 

diplomantov, 2009–2012, v % 

12 3,78 12,35 7,3958 2,77140 

Sprememba stopnje brezposelnosti 

diplomantov, 2012 glede na 2008, v o. t. 

12 1,30 11,90 4,4167 3,28878 

Akademsko osebje N Minimum Maks.imum μ Σ 

Gospodarsko manj 

oslabljene države 

Rast akademskega osebja, 2009–2012 16 –2,489 7,217 2,56825 3,014635 

Povprečno število študentov na 

akademsko osebje, 2009–2012 

15 10,034 26,883 16,43487 4,841182 

Sprememba števila študentov na 

akademsko osebje 

16 –1,625 2,887 0,09469 1,413538 

Gospodarsko bolj 

oslabljene države 

Rast akademskega osebja, 2009–2012 10 –6,239 3,014 –0,09490 2,662591 

Povprečno število študentov na 

akademsko osebje, 2009–2012 

10 10,588 19,578 16,15280 3,014751 

Sprememba števila študentov na 

akademsko osebje 

10 –1,441 18,831 3,65610 6,990144 

 

  



 

 

Priloga 4: Mann-Whitneyjev U-test, razlike med gospodarsko manj oslabljenimi in 

gospodarsko bolj oslabljenimi državami  



 

 

Financiranje terciarnega 

izobraževanja 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Delež BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 

87,000 240,000 –0,306 0,760 0,781a 

Delež za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih, 2009–

2011 

78,000 249,000 –1,270 0,204 0,215a 

Sprememba deleža BDP-ja 

za izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

90,000 243,000 –0,165 0,869 0,890a 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

65,000 143,000 –1,820 0,069 0,072a 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

74,500 140,500 –0,894 0,371 0,378a 

Delež za terciarno 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih, 2009–2011 

101,000 179,000 –0,296 0,767 0,787a 

Sprememba deleža BDP-ja 

za terciarno izobraževanje, 

2009–2011 glede na 2008 

73,000 226,000 –0,603 0,546 0,570a 

Sprememba deleža za 

terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

81,000 159,000 –1,143 0,253 0,267a 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje, 2009–2011 

40,000 106,000 –2,517 0,012 0,011a 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 

2009–2011 

75,000 141,000 –0,870 0,384 0,404a 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje 

51,000 117,000 –1,999 0,046 0,047a 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje 

78,000 144,000 –0,729 0,466 0,487a 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje do 2013  

27,500 93,500 –2,370 0,018 0,016a 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011 

67,000 220,000 –1,247 0,213 0,225a 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

66,000 219,000 –1,294 0,196 0,208a 

Povprečni izdatki na 

študenta, 2009–2011, EUR 

SKM 

58,000 124,000 –1,670 0,095 0,100a 

Sprememba izdatkov na 

študenta 

78,000 144,000 –0,729 0,466 0,487a 

Povpraševanje po 

terciarnem 

izobraževanju 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede na 

2008 

63,000 141,000 –1,727 0,084 0,088a 

Povečanje števila mladih, 

2012 glede na 2008 

55,000 133,000 –2,244 0,025 0,025a 

Bruto stopnja vpisa, 2009–

2012, v % 

72,000 243,000 –1,524 0,128 0,134a 

Sprememba bruto stopnje 

vpisa 

102,000 273,000 –0,254 0,799 0,819a 

Povprečni delež žensk, 

2009–2012, v % 

95,000 266,000 –0,551 0,582 0,602a 

Sprememba deleža žensk, 

2009–2012 glede na 2008, 

v o. t. 

68,000 146,000 –1,506 0,132 0,140a 



 

 

Povprečni delež študentov 

izrednega študija, 2009–

2012, v % 

71,000 116,000 –0,057 0,955 0,978a 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

59,000 114,000 –1,107 0,268 0,286a 

Delež študentov na javnih 

VŠZ, 2009–2012, v % 

91,000 157,000 –0,118 0,906 0,926a 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

javnih VŠZ, glede na 

2008, v o. t. 

48,000 201,000 –2,392 0,017 0,016a 

Povprečni delež vpisanih 

študentov na zasebne 

VŠZ-je (z manj kot 50 % 

javnih sredstev), 2009–

2012, v % 

41,000 86,000 –0,327 0,744 0,780a 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

zasebnih  

VŠZh glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

23,000 68,000 –1,796 0,072 0,079a 

Diplomanti in trg dela 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Povprečna rast 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

95,500 173,500 –0,529 0,596 0,602a 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008 

61,000 139,000 –1,625 0,104 0,110a 

Povprečna stopnja 

brezposelnosti 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

24,500 195,500 –3,535 0,000 0,000a 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

diplomantov, 2012 glede 

na 2008, v o. t. 

30,000 201,000 –3,305 0,001 0,001a 

Akademsko osebje 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Rast akademskega osebja, 

2009–2012 
41,000 96,000 –2,055 0,040 0,041b 

Povprečno število 

študentov na akademsko 

osebje, 2009–2012 

72,000 192,000 –0,166 0,868 0,892b 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

53,000 189,000 –1,423 0,155 0,165b 

  



 

 

Priloga 5: Opisna statistika vlaganj v terciarno izobraževanje leta 2008, glede na delež  

BDP-ja 



 

 

Vlaganja v letu 2008 glede na % BDP-ja 

Financiranje terciarnega izobraževanja N Minimum Maksimum μ Σ 

Države z visokimi vlaganji 

v terciarno izobraževanje 

(2008) 

Delež BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 

14 5,040 8,760 6,54143 1,048206 

Sprememba deleža BDP-ja 

za izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

14 0,030 1,080 ,44429 0,263693 

Delež za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih, 2009–

2011 

15 7,854 17,931 12,49287 2,737574 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih 

15 –1,972 2,185 –0,06887 0,829874 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

14 1,320 2,420 1,71071 0,374853 

Sprememba deleža BDP-ja 

za terciarno izobraževanje, 

2009–2011 glede na 2008 

14 0,060 0,280 ,14714 0,071514 

Delež za terciarno 

izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih, 2009–2011 

15 1,344 6,240 2,71693 1,182721 

Sprememba deleža za 

terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

15 –0,581 0,482 –0,01300 0,232506 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje, 2009–2011 

14 –3,984 5,269 2,49464 2,281460 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

14 –4,444 6,849 3,25836 2,807551 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje 

14 –9,391 13,073 4,81593 5,337288 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje 

14 –6,044 12,569 6,64836 5,429291 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2012/2013 

12 –20,24 18,94 8,1175 12,07904 

Zadnja sprememba skupnih 

javnih izdatkov glede na 

2008 

12 –43,70 40,10 12,5333 23,79906 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011 

14 2,10 53,57 21,9864 13,45672 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

14 –6,63 4,87 –0,1350 2,75998 

Povprečni izdatki na 

študenta, 2009–2011, EUR 

SKM 

14 6899,10 15249,13 11876,1516 2547,43559 

Sprememba izdatkov na 

študenta 

14 –16,212 15,572 ,22779 7,363849 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Delež BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 

14 3,610 6,700 5,00000 0,812243 

Sprememba deleža BDP-ja 

za izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

14 –0,640 0,980 0,16357 0,483268 

Delež za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih, 2009–

2011 

14 8,761 16,531 12,28121 2,315601 



 

 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih 

14 –2,014 1,267 –0,41579 0,802133 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

14 0,740 1,290 1,04571 0,172881 

Sprememba deleža BDP-ja 

za terciarno izobraževanje, 

2009–2011 glede na 2008 

13 –0,130 0,260 0,08000 0,129164 

Delež za terciarno 

izobraževanje v vseh javnih 

izdatkih, 2009–2011 

14 0,798 3,876 2,24921 ,748012 

Sprememba deleža za 

terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

14 –1,043 0,511 –0,15114 0,356911 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževnanje, 2009–2011 

14 –11,069 15,419 ,43386 6,243671 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

14 –12,019 11,677 3,01771 6,799503 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje 

14 –18,921 23,139 1,58879 10,986747 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje 

14 –21,630 31,317 5,84471 13,524522 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2012/2013 

11 –40,13 10,78 –6,3309 14,15413 

Zadnja sprememba skupnih 

javnih izdatkov glede na 

2008 

11 –44,40 21,90 –10,8091 19,86446 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011 

14 2,30 38,30 14,0850 8,47474 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

14 –2,60 10,80 3,1136 3,86608 

Povprečni izdatki na 

študenta, 2009–2011, EUR 

SKM 

14 3143,90 11167,93 6531,0370 2393,86426 

Sprememba izdatkov na 

študenta 

14 –11,885 23,590 3,57600 10,616017 

Povpraševanje po visokem šolstvu N Minimum Maks.imum μ Σ 

Države z visokimi vlaganji 

v terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede na 

2008 

15 –9,879 32,198 14,88533 12,211406 

Povečanje števila mladih, 

2012 glede na 2008 

15 –16,154 16,741 4,05822 9,689866 

Bruto stopnja vpisa, 2009–

2012, v % 

15 46,34 107,94 70,8267 16,15815 

Sprememba bruto stopnje 

vpisa 

15 –1,974 12,626 4,43073 5,168170 

Povprečni delež žensk, 

2009–2012, v % 

15 49,0 63,1 54,640 4,4294 

Sprememba deleža žensk, 

2009–2012 glede na 2008, v 

o. t. 

15 –1,98 1,15 –0,2613 0,72705 

Povprečni delež študentov 

izrednega študija, 2009–

2012, v % 

12 9,9 49,1 24,500 12,4880 



 

 

Sprememba deleža 

študentov izrednega študija, 

glede na 2008, v odstotnih 

točkah 

12 –6,02 3,74 ,0308 2,71249 

Delež študentov na javnih 

VŠZ, 2009–2012, v % 

15 32,2 100,0 81,287 19,0556 

Sprememba deleža vpisanih 

študentov na javnih VŠZ, 

glede na 2008, v o. t. 

15 –10,97 1,96 –1,3753 3,35146 

Povprečni delež vpisanih 

študentov na zasebne VŠZ-

je (z manj kot 50 % javnih 

sredstev), 2009–2012, v % 

8 0,10 67,80 15,8375 21,62485 

Sprememba deleža vpisanih 

študentov na zasebnih VŠZ, 

glede na 2008, v odstotnih 

točkah 

8 –1,96 13,31 2,8425 5,52374 

Rast akademskega osebja, 

2009–2012 

13 –2,489 6,432 2,60685 2,902187 

Povprečno število študentov 

na akademsko osebje, 2009–

2012 

12 10,588 19,910 15,21458 3,465282 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

13 –1,578 2,887 0,53300 1,367862 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede na 

2008 

14 –33,248 28,421 –1,90050 15,646834 

Povečanje števila mladih, 

2012 glede na 2008 

14 –21,445 4,510 –7,50896 7,834745 

Bruto stopnja vpisa, 2009–

2012, v % 

14 37,75 79,89 62,0221 10,08903 

Sprememba bruto stopnje 

vpisa 

14 –8,889 9,674 2,31921 5,117778 

Povprečni delež žensk, 

2009–2012, v % 

14 53,4 61,8 57,307 2,4700 

Sprememba deleža žensk, 

2009–2012 glede na 2008, v 

o. t. 

14 –2,63 1,63 –0,4921 1,15713 

Povprečni delež študentov 

izrednega študija, 2009–

2012, v % 

12 3,2 53,0 28,942 13,0632 

Sprememba deleža 

študentov izrednega študija, 

glede na 2008, v odstotnih 

točkah 

13 –13,32 13,37 –1,5646 6,60570 

Delež študentov na javnih 

VŠZ, 2009–2012, v % 

13 6,4 100,0 71,731 28,2447 

Sprememba deleža vpisanih 

študentov na javnih VŠZ, 

glede na 2008, v o. t. 

14 –5,54 5,08 ,1057 2,33663 

Povprečni delež vpisanih 

študentov na zasebne VŠZ-

je (z manj kot 50 % javnih 

sredstev), 2009–2012, v % 

11 8,80 33,50 19,4727 8,91247 

Sprememba deleža vpisanih 

študentov na zasebnih VŠZ, 

glede na 2008, v odstotnih 

točkah 

11 –7,13 5,48 –0,7582 3,39264 



 

 

Rast akademskega osebja, 

2009–2012 

13 –6,239 7,217 ,48108 3,073071 

Povprečno število študentov 

na akademsko osebje, 2009–

2012 

13 10,034 26,883 17,34431 4,564369 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

13 –1,625 18,831 2,39592 6,472847 

Diplomanti in trg dela N Minimum Maks.imum μ Σ 

Države z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povprečna rast 

diplomantov, 2009–2012, v 

% 

15 –1,60 14,40 5,0333 4,53993 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008 

14 –10,20 64,30 21,9714 22,16503 

Povprečna stopnja 

brezposlenosti diplomantov, 

2009–2012, v % 

15 1,75 12,35 4,7320 2,67046 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti diplomantov, 

2012 glede na 2008, v o. t. 

15 –1,00 11,90 2,3600 3,30990 

Valid N (listwise) 14     

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povprečna rast 

diplomantov, 2009–2012, v 

% 

14 –10,00 7,80 2,3571 4,54274 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008 

14 –35,80 34,70 7,6143 17,19194 

Povprečna stopnja 

brezposlenosti diplomantov, 

2009–2012, v % 

14 2,10 12,23 5,9436 2,61116 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti diplomantov, 

2012 glede na 2008, v o. t. 

14 0,00 8,70 2,8643 2,06458 

Akademsko osebje N N Minimum Maks.imum μ Σ 

Države z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Rast akademskega osebja, 

2009–2012 

13 –2,489 6,432 2,60685 2,902187 

Povprečno število študentov 

na akademsko osebje, 

2009–2012 

12 10,588 19,910 15,21458 3,465282 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

13 –1,578 2,887 ,53300 1,367862 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Rast akademskega osebja, 

2009–2012 

13 –6,239 7,217 ,48108 3,073071 

Povprečno število študentov 

na akademsko osebje, 

2009–2012 

13 10,034 26,883 17,34431 4,564369 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

13 –1,625 18,831 2,39592 6,472847 

 

 

Priloga 6: Mann-Whitneyjev U-test, razlike v financiranju terciarnega izobraževanja med 

državami z visokimi in nizkimi vlaganji (glede na delež BDP-ja) v letu 2008* 



 

 

Financiranje 

terciarnega 

izobraževanja 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Delež BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 
20,000 125,000 –3,584 0,000** 0,000a 

Delež za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih, 

2009–2011 

66,500 171,500 –1,448 0,148 0,150a 

Sprememba deleža BDP-

ja za izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

99,000 204,000 –0,262 0,793 0,813a 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

67,000 172,000 –1,658 0,097 0,102a 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 
,000 105,000 –4,503 0,000** 0,000a 

Delež za terciarno 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih, 2009–

2011 

67,000 158,000 –1,166 0,244 0,259a 

Sprememba deleža BDP-

ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

glede na 2008 

80,000 185,000 –1,091 0,275 0,290a 

Sprememba deleža za 

terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

71,000 176,000 –1,484 0,138 0,146a 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje, 2009–2011 

63,000 168,000 –1,608 0,108 0,114a 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 

2009–2011 

87,000 192,000 –0,505 0,613 0,635a 

Sprememba skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje 

77,000 182,000 –0,965 0,335 0,352a 

Sprememba skupnih 

javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje 

92,000 197,000 –0,276 0,783 0,804a 

Sprememba skupnih 

javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje do 

2013  

27,000 93,000 –2,401 0,016* 0,016a 

Povprečni delež za 

pomoči študentom, 2009–

2011 

57,000 162,000 –1,884 0,060 0,062a 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

53,000 158,000 –2,068 0,039* 0,039a 

Povprečni izdatki na 

študenta, 2009–2011, 

EUR SKM 

11,000 116,000 –3,997 0,000** 0,000a 

Sprememba izdatkov na 

študenta 

83,000 188,000 –0,689 0,491 0,511a 

Povpraševanje po 

terciarnem 

izobraževanju N Minimum Maksimum μ Σ 

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede na 

2008 

39,000 144,000 –2,880 0,004 0,003a 

Povečanje števila mladih, 

2012 glede na 2008 

34,000 139,000 –3,099 0,002 0,001a 

Bruto stopnja vpisa, 

2009–2012, v % 

70,000 175,000 –1,528 0,127 0,134a 

Sprememba bruto stopnje 

vpisa 

82,000 187,000 –1,004 0,315 0,331a 



 

 

Povprečni delež žensk, 

2009–2012, v % 

62,000 182,000 –1,877 0,060 0,063a 

Sprememba deleža žensk, 

2009–2012 glede na 

2008, v o. t. 

84,500 189,500 –0,895 0,371 0,377a 

Povprečni delež 

študentov izrednega 

študija, 2009–2012, v % 

54,000 132,000 –1,039 0,299 0,319a 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija, glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

54,000 145,000 –1,305 0,192 0,205a 

Delež študentov na javnih 

VŠZh, 2009–2012, v % 

72,000 163,000 –1,175 0,240 0,254a 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

javnih VŠZh glede na 

2008, v o. t. 

69,000 189,000 –1,572 0,116 0,123a 

Povprečni delež vpisanih 

študentov na zasebne 

VŠZ-je (z manj kot 50 % 

javnih sredstev), 2009–

2012, v % 

22,000 58,000 –1,817 0,069 0,075a 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

zasebnih VŠZh glede na 

2008, v odstotnih točkah 

27,000 93,000 –1,404 0,160 0,177a 

Diplomanti in trg dela 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Povprečna rast 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

73,500 178,500 –1,376 0,169 0,172a 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008 

61,000 166,000 –1,700 0,089 0,094a 

Povprečna stopnja 

brezposelnosti 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

68,500 188,500 –1,593 0,111 0,112a 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

diplomantov, 2012 glede 

na 2008, v o. t. 

 

 

66,500 186,500 –1,681 0,093 0,093a 

Akademsko osebje 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Rast akademskega osebja, 

2009–2012 

50,000 141,000 –1,769 ,077 ,081a 

Povprečno število 

študentov na akademsko 

osebje, 2009–2012 

60,000 138,000 –0,979 ,328 ,347a 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

73,000 164,000 –0,590 ,555 ,579a 

*Opomba: za državo RO se podatki nanašajo na 2007 in za EL 2005. 

  



 

 

Priloga 7: Opisna statistika vlaganj v terciarno izobraževanje leta 2008 glede na letne izdatke 

na študenta 



 

 

Financiranje terciarnega izobraževanja N Minimum Maksimum μ Σ 

Države z visokimi 

vlaganji v terciarno 

izobraževanje 

Delež BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 

14 4,940 8,760 6,46571 1,032165 

Sprememba deleža BDP-ja 

za izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

14 ,140 1,080 0,51786 0,272487 

Delež za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih, 

2009–2011 

14 9,165 15,788 12,09707 1,729212 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

14 –1,972 1,267 –0,12107 0,680415 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

14 1,000 2,420 1,65000 0,440000 

Sprememba deleža BDP-ja 

za terciarno izobraževanje, 

2009–2011 glede na 2008 

14 ,070 0,280 0,15857 0,075636 

Delež za terciarno 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih, 2009–2011 

14 1,344 3,291 2,32350 0,600935 

Sprememba deleža za 

terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

14 –0,581 0,511 –0,00636 0,245403 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje, 2009–2011 

14 –0,417 15,419 3,51593 3,719886 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 

2009–2011 

14 ,062 10,274 4,12593 2,636015 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje 

14 ,874 23,139 6,79364 5,753373 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje 

14 –2,437 31,317 9,12429 7,708806 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2012/2013 

11 –11,45 18,94 7,4336 9,57424 

Zadnja sprememba 

skupnih javnih izdatkov 

glede na 2008 

11 –20,10 32,10 11,1364 19,21797 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011 

14 7,70 53,57 22,4214 13,79866 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

14 –6,63 10,80 ,7786 4,24618 

Povprečni izdatki na 

študenta, 2009–2011, EUR 

SKM 

14 9935,57 15249,13 12100,5503 1805,76783 

Sprememba izdatkov na 

študenta 

14 –6,356 7,883 –0,22521 4,420991 

Države z nizkimi vlaganji  

v terciarno izobraževanje 

Delež BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 

13 3,610 7,590 5,05923 1,002841 

Sprememba deleža BDP-ja 

za izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

13 –0,640 0,670 0,07077 0,425998 

Delež za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih, 

2009–2011 

14 7,854 16,666 12,28857 2,828842 



 

 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

14 –2,014 2,185 –0,39107 ,962080 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

13 ,740 1,550 1,08769 ,234846 

Sprememba deleža BDP-ja 

za terciarno izobraževanje, 

2009–2011 glede na 2008 

12 –0,130 0,260 0,06250 0,121665 

Delež za terciarno 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih, 2009–2011 

14 ,798 3,876 2,39100 0,839375 

Sprememba deleža za 

terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

14 –1,043 0,482 –0,14850 0,353286 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje, 2009–2011 

13 –11,069 4,883 –1,01415 4,772194 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 

2009–2011 

13 –12,019 11,677 1,80115 6,856166 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje 

13 –18,921 12,956 –1,12769 9,668104 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje 

13 –21,630 18,478 2,66638 11,801773 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2012/2013 

12 –40,13 18,74 –4,5000 16,71263 

Zadnja sprememba 

skupnih javnih izdatkov 

glede na 2008 

12 –44,40 40,10 –7,5833 26,28331 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011 

13 2,30 27,37 14,5385 6,87578 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

13 –2,60 7,23 2,3769 3,06831 

Povprečni izdatki na 

študenta, 2009–2011, EUR 

SKM 

13 3143,90 7393,70 5730,0578 1321,95090 

Sprememba izdatkov na 

študenta 

13 –16,212 23,590 4,30800 12,428363 

Povpraševanje po visokem šolstvu N Minimum Maksimum μ Σ 

Države z visokimi vlaganji 

v terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede na 

2008 

14 –0,226 32,198 17,13236 10,826141 

Povečanje števila mladih, 

2012 glede na 2008 

14 –16,154 16,741 4,13975 9,533221 

Bruto stopnja vpisa, 

2009–2012, v % 

14 37,75 92,90 64,8214 13,80742 

Sprememba bruto stopnje 

vpisa 

14 –1,727 12,120 4,67036 4,794609 

Povprečni delež žensk, 

2009–2012, v % 

14 49,0 60,6 54,721 3,2897 

Sprememba deleža žensk, 

2009–2012 glede na 2008, 

v o. t. 

14 –1,98 1,15 –0,3364 ,74880 

Povprečni delež študentov 

izrednega študija, 2009–

2012, v % 

12 9,9 49,1 24,492 12,7210 



 

 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija, glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

12 –2,86 13,37 1,1150 4,38023 

Delež študentov na javnih 

VŠZh, 2009–2012, v % 

13 32,2 100,0 81,177 20,5597 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

javnih VŠZh glede na 

2008, v o. t. 

14 –10,97 1,96 –1,4621 3,39603 

Povprečni delež vpisanih 

študentov na zasebne 

VŠZ-je (z manj kot 50 % 

javnih sredstev), 2009–

2012, v % 

7 ,10 67,80 17,6000 22,85957 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

zasebnih VŠZh glede na 

2008, v odstotnih točkah 

7 –1,96 13,31 3,0386 5,95089 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede na 

2008 

14 –33,248 15,060 –4,51921 13,365040 

Povečanje števila mladih, 

2012 glede na 2008 

14 –21,445 6,172 –7,93076 7,691823 

Bruto stopnja vpisa, 

2009–2012, v % 

14 54,58 107,94 69,3171 14,47151 

Sprememba bruto stopnje 

vpisa 

14 –8,889 12,626 2,17600 5,576073 

Povprečni delež žensk, 

2009–2012, v % 

14 49,4 63,1 57,600 3,5375 

Sprememba deleža žensk, 

2009–2012 glede na 2008, 

v o. t. 

14 –2,63 1,63 –0,4393 1,16501 

Povprečni delež študentov 

izrednega študija, 2009–

2012, v % 

11 3,2 53,0 29,400 13,3601 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

12 –13,32 6,70 –2,8033 5,36008 

Delež študentov na javnih 

VŠZh, 2009–2012, v % 

14 6,4 100,0 72,429 27,2754 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

javnih VŠZh glede na 

2008, v o. t. 

14 –5,54 5,08 0,1043 2,42944 

Povprečni delež vpisanih 

študentov na zasebne 

VŠZ-je (z manj kot 50 % 

javnih sredstev), 2009–

2012, v % 

11 7,40 33,50 19,0545 9,39312 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

zasebnih VŠZh glede na 

2008, v odstotnih točkah 

11 –7,13 5,48 –0,7100 3,40743 

Diplomanti in trg dela N Minimum Maksimum μ Σ 

Države z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povprečna rast 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

13 –10,20 64,30 25,2846 22,15253 



 

 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008 

14 –1,60 14,40 5,6143 4,53429 

Povprečna stopnja 

brezposelnosti 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

14 1,75 12,23 4,7057 2,78417 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

diplomantov, 2012 glede 

na 2008, v o. t. 

14 –1,00 8,70 2,0571 2,83134 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Povprečna rast 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

14 –35,80 21,10 4,8571 15,09650 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008 

14 –10,00 7,80 1,8357 4,30788 

Povprečna stopnja 

brezposelnosti 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

14 2,78 12,35 6,1043 2,45480 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

diplomantov, 2012 glede 

na 2008, v o. t. 

14 1,20 11,90 3,2714 2,67594 

Akademsko osebje N N Minimum Maksimum μ Σ 

Države z visokimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Rast akademskega 

osebja, 2009–2012 

13 –2,489 7,217 2,57823 2,976336 

Povprečno število 

študentov na akademsko 

osebje, 2009–2012 

12 10,034 19,910 14,63925 3,324200 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

13 –1,578 2,887 0,63223 1,351464 

Države z nizkimi vlaganji v 

terciarno izobraževanje 

(2008) 

Rast akademskega 

osebja, 2009–2012 

12 –6,239 3,014 0,01617 2,552331 

Povprečno število 

študentov na akademsko 

osebje, 2009–2012 

12 10,588 26,883 17,85625 4,506915 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

12 –1,625 18,831 2,51092 6,746711 

 
  



 

 

Priloga 8: Mann-Whitneyjev U-test, razlike v financiranju terciarnega izobraževanja med 

državami z visokimi in nizkimi vlaganji (glede na letne izdatke na študenta) v letu 

2008* 



 

 

Financiranje terciarnega 

izobraževanja 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Delež BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–2011 

24,000 115,000 –3,251 0,001 0,001a 

Delež za izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih, 2009–

2011 

40,500 131,500 –2,452 0,014 0,012a 

Sprememba deleža BDP-ja 

za izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

98,000 203,000 ,000 1,000 1,000a 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

56,000 161,000 –1,930 0,054 0,056a 

Delež BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–2011 

22,500 113,500 –3,325 0,001 0,000a 

Delež za terciarno 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih, 2009–2011 

46,000 124,000 –1,957 0,050 0,053a 

Sprememba deleža BDP-ja 

za terciarno izobraževanje, 

2009–2011 glede na 2008 

95,000 200,000 –0,138 0,890 0,910a 

Sprememba deleža za 

terciarno izobraževanje v 

vseh javnih izdatkih 

69,000 174,000 –1,332 0,183 0,194a 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje, 2009–2011 

42,000 133,000 –2,378 0,017 0,017a 

Povprečna rast skupnih 

javnih izdatkov za 

terciarno izobraževanje, 

2009–2011 

77,000 168,000 –0,679 0,497 0,519a 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za izobraževanje 

47,000 138,000 –2,135 0,033 0,033a 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje 

69,000 160,000 –1,068 0,286 0,302a 

Sprememba skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje do 2013  

37,500 115,500 –1,754 0,079 0,079a 

Povprečni delež za pomoči 

študentom, 2009–2011 

62,000 153,000 –1,407 0,159 0,169a 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

64,000 169,000 –1,310 0,190 0,202a 

Povprečni izdatki na 

študenta, 2009–2011, EUR 

SKM 

,000 91,000 –4,416 0,000 0,000a 

Sprememba izdatkov na 

študenta 

69,000 174,000 –1,068 0,286 0,302a 

Povpraševanje po 

terciarnem 

izobraževanju 

     

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede na 

2008 

19,000 124,000 –3,630 0,000 0,000a 

Povečanje števila mladih, 

2012 glede na 2008 

31,000 136,000 –3,078 0,002 0,001a 

Bruto stopnja vpisa, 2009–

2012, v % 

92,000 197,000 –0,276 0,783 0,804a 

Sprememba bruto stopnje 

vpisa 

68,000 173,000 –1,378 0,168 0,178a 

Povprečni delež žensk, 

2009–2012, v % 

51,500 156,500 –2,137 0,033 0,031a 

Sprememba deleža žensk, 

2009–2012 glede na 2008, 

v o. t. 

89,500 194,500 –0,391 0,696 0,701a 



 

 

Povprečni delež študentov 

izrednega študija, 2009–

2012, v % 

47,000 125,000 –1,170 0,242 0,260a 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija, glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

44,000 122,000 –1,617 0,106 0,114a 

Delež študentov na javnih 

VŠZh, 2009–2012, v % 

63,000 168,000 –1,359 0,174 0,185a 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

javnih VŠZh glede na 

2008, v o. t. 

66,000 171,000 –1,471 0,141 0,150a 

Povprečni delež vpisanih 

študentov na zasebne 

VŠZ-je (z manj kot 50 % 

javnih sredstev), 2009–

2012, v % 

26,000 54,000 –1,132 0,258 0,285a 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

zasebnih  

VŠZh, glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

27,000 93,000 –1,042 0,298 0,328a 

Diplomanti in trg dela 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Povprečna rast 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

58,000 163,000 –1,839 0,066 0,069a 

Povečanje diplomantov, 

2012 na 2008 

40,000 145,000 –2,475 0,013 0,012a 

Povprečna stopnja 

brezposelnosti 

diplomantov, 2009–2012, 

v % 

56,000 161,000 –1,930 0,054 0,056a 

Sprememba stopnje 

brezposelnosti 

diplomantov, 2012 glede 

na 2008, v o. t. 

49,000 154,000 –2,252 0,024 0,024a 

Akademsko osebje 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

Rast akademskega osebja, 

2009–2012 

42,000 120,000 –1,958 0,050 0,052a 

Povprečno število 

študentov na akademsko 

osebje, 2009–2012 

42,000 120,000 –1,732 0,083 0,089a 

Sprememba števila 

študentov na akademsko 

osebje 

66,000 144,000 –0,653 0,514 0,538a 

Opomba: * za državo EL so podatki iz leta 2005 in za državo RO so podatki iz leta 2007. 

 



 

 

Priloga 9: Korelacijski koeficienti sprememb financiranja terciarnega izobraževanja in izobraževanja v gospodarsko manj oslabljenih in 

gospodarsko bolj oslabljenih državah 

Ward Method 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

terciarno 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje, 

2009–2011 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov do 

leta 2013 

glede na 

2008 

Sprememba 

deleža za 

pomoči 

študentom 

Sprememba 

izdatkov na 

študenta 

Gospodarsko 

manj oslabljene 

države 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za 
izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Correlation 

Coefficient 

1,000           

Sig. (2-
tailed) 

.           

N 17           

Sprememba 

deleža za 

izobraževanje v 
vseh javnih 

izdatkih 

Correlation 

Coefficient 

0,441 1,000          

Sig. (2-

tailed) 

0,076 .          

N 17 18          

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za terciarno 
izobraževanje, 

2009–2011 
glede na 2008 

Correlation 

Coefficient 

0,714** 0,457 1,000         

Sig. (2-
tailed) 

0,001 0,065 .         

N 17 17 17         

Sprememba 

deleža za 

terciarno 
izobraževanje v 

vseh javnih 

izdatkih 

Correlation 

Coefficient 

0,189 0,505* 0,273 1,000        

Sig. (2-
tailed) 

0,468 0,033 0,290 .        

N 17 18 17 18        

Povprečna rast 

skupnih javnih 

izdatkov za 
izobraževanje, 

2009–2011 

Correlation 

Coefficient 

0,643** 0,591* 0,686** 0,032 1,000       

Sig. (2-

tailed) 

0,005 0,013 0,002 0,903 .       

N 17 17 17 17 17       

Povprečna rast 

skupnih javnih 

izdatkov za 
terciarno 

Correlation 

Coefficient 

0,406 0,223 0,534* –0,196 0,804** 1,000      

Sig. (2-
tailed) 

0,106 0,390 0,027 ,451 0,000 .      



 

 

Ward Method 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

terciarno 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje, 

2009–2011 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov do 

leta 2013 

glede na 

2008 

Sprememba 

deleža za 

pomoči 

študentom 

Sprememba 

izdatkov na 

študenta 

izobraževanje, 

2009–2011 

N 17 17 17 17 17 17      

Sprememba 
skupnih javnih 

izdatkov za 

izobraževanje 

Correlation 
Coefficient 

0,689** 0,456 0,640** –0,032 0,958** 0,821** 1,000     

Sig. (2-

tailed) 

0,002 0,066 0,006 0,903 0,000 0,000 .     

N 17 17 17 17 17 17 17     

Sprememba 
skupnih javnih 

izdatkov za 

terciarno 
izobraževanje 

Correlation 
Coefficient 

0,462 0,431 0,657** –0,005 0,924** 0,892** 0,900** 1,000    

Sig. (2-

tailed) 

0,062 0,084 0,004 0,985 0,000 0,000 0,000 .    

N 17 17 17 17 17 17 17 17    

Sprememba 

skupnih javnih 

izdatkov do leta 
2013 glede na 

2008 

Correlation 

Coefficient 

0,119 –0,021 0,299 0,140 –0,021 –0,259 –0,084 0,028 1,000   

Sig. (2-

tailed) 

0,712 0,948 0,346 0,665 0,948 0,417 0,795 0,931 .   

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12   

Sprememba 

deleža za 
pomoči 

študentom 

Correlation 

Coefficient 

–0,217 –0,233 –0,118 0,152 0,125 0,176 0,162 0,331 –0,175 1,000  

Sig. (2-
tailed) 

0,403 0,368 0,652 0,560 0,633 0,498 0,535 0,195 0,587 .  

N 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17  

Sprememba 

izdatkov na 
študenta 

Correlation 

Coefficient 

0,232 0,145 0,180 ,000 0,414 0,610** 0,490* 0,551* –0,601* 0,260 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

0,371 0,580 0,488 1,000 0,098 0,009 0,046 0,022 0,039 0,314 . 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 

Gospodarsko 
bolj oslabljene 

države 

Sprememba 
deleža BDP-ja 

za 

izobraževanje, 
2009–2011 

glede na 2008 

Correlation 
Coefficient 

1,000           

Sig. (2-

tailed) 

.           

N 11           

Sprememba 

deleža za 

Correlation 

Coefficient 

–0,027 1,000          



 

 

Ward Method 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

terciarno 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje, 

2009–2011 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov do 

leta 2013 

glede na 

2008 

Sprememba 

deleža za 

pomoči 

študentom 

Sprememba 

izdatkov na 

študenta 

izobraževanje v 

vseh javnih 

izdatkih 

Sig. (2-

tailed) 

0,937 .          

N 11 12          

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za terciarno 

izobraževanje, 
2009–2011 

glede na 2008 

Correlation 

Coefficient 

0,407 0,426 1,000         

Sig. (2-

tailed) 

0,243 0,220 .         

N 10 10 10         

Sprememba 
deleža za 

terciarno 

izobraževanje v 
vseh javnih 

izdatkih 

Correlation 
Coefficient 

–0,073 0,706* 0,492 1,000        

Sig. (2-

tailed) 

0,832 0,010 0,148 .        

N 11 12 10 12        

Povprečna rast 

skupnih javnih 

izdatkov za 

izobraževanje, 
2009–2011 

Correlation 

Coefficient 

0,900** –0,109 0,480 –0,145 1,000       

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,750 0,160 0,670 .       

N 11 11 10 11 11       

Povprečna rast 
skupnih javnih 

izdatkov za 

terciarno 
izobraževanje, 

2009–2011 

Correlation 
Coefficient 

0,527 0,236 0,924** 0,182 0,518 1,000      

Sig. (2-

tailed) 

0,096 0,484 0,000 0,593 0,102 .      

N 11 11 10 11 11 11      

Sprememba 
skupnih javnih 

izdatkov za 

izobraževanje 

Correlation 
Coefficient 

0,873** –0,182 0,365 –0,200 0,964** 0,427 1,000     

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,593 0,300 0,555 0,000 0,190 .     

N 11 11 10 11 11 11 11     

Sprememba 
skupnih javnih 

izdatkov za 

terciarno 
izobraževanje 

Correlation 
Coefficient 

0,745** 0,191 0,802** 0,173 0,700* 0,891** 0,664* 1,000    

Sig. (2-

tailed) 

0,008 0,574 0,005 0,612 0,016 0,000 0,026 .    

N 11 11 10 11 11 11 11 11    



 

 

Ward Method 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Sprememba 

deleža BDP-ja 

za terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

glede na 2008 

Sprememba 

deleža za 

terciarno 

izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje, 

2009–2011 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje, 

2009–2011 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje 

Sprememba 

skupnih 

javnih 

izdatkov do 

leta 2013 

glede na 

2008 

Sprememba 

deleža za 

pomoči 

študentom 

Sprememba 

izdatkov na 

študenta 

Sprememba 

skupnih javnih 

izdatkov do leta 
2013 glede na 

2008 

Correlation 

Coefficient 

–0,139 0,273 0,042 0,536 –0,309 –0,103 –0,176 0,030 1,000   

Sig. (2-
tailed) 

0,701 0,417 0,915 0,089 0,385 0,777 0,627 0,934 .   

N 10 11 9 11 10 10 10 10 11   

Sprememba 

deleža za 
pomoči 

študentom 

Correlation 

Coefficient 

–0,355 0,218 –0,261 –0,018 –0,364 –0,173 –0,327 –0,255 –0,127 1,000  

Sig. (2-
tailed) 

0,285 0,519 0,466 0,958 0,272 0,612 0,326 0,450 0,726 .  

N 11 11 10 11 11 11 11 11 10 11  

Sprememba 

izdatkov na 
študenta 

Correlation 

Coefficient 

0,291 –0,245 0,547 0,000 0,309 0,564 0,282 0,536 0,236 –0,545 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

0,385 0,467 0,102 1,000 0,355 0,071 0,401 0,089 0,511 0,083 . 

N 11 11 10 11 11 11 11 11 10 11 11 

Opomba: * statistična značilnost 0,05, ** statistična značilnost 0,01. 



 

 

Priloga 10: Korelacijski koeficienti sprememb kazalnikov financiranja in povpraševanja po terciarnem izobraževanja v gospodarsko manj 

oslabljenih in gospodarsko bolj oslabljenih državah 

Ward Method 

Povečanje 

vpisanih 

študentov, 

2012 glede na 

2008 

Povečanje 

števila 

mladih, 2012 

glede na 

2008 

Bruto 

stopnja 

vpisa, 2009–

2012, v % 

Sprememba 

bruto stopnje 

vpisa 

Sprememba 

deleža žensk, 

2009–2012 glede 

na 2008, v o. t. 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija glede na 

2008, v odstotnih 

točkah 

Sprememba 

deleža vpisanih 

študentov na 

javnih VŠZh glede 

na 2008,  

v o. t. 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov 

na zasebnih VŠZh 

glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

Gospodarsko 

manj oslabljene 

države 

Sprememba deleža 
BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

Correlation 
Coefficient 

0,476 0,408 0,212 0,121 –0,049 0,170 –0,441 0,669* 

Sig. (2-

tailed) 

0,054 0,104 0,414 0,643 0,852 0,545 0,076 0,035 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

Correlation 

Coefficient 

0,559* 0,404 –0,294 0,236 –0,012 0,265 –0,103 0,309 

Sig. (2-

tailed) 

0,020 0,097 0,236 0,345 0,963 0,322 0,694 0,385 

N 17 18 18 18 17 16 17 10 

Sprememba deleža 

BDP-ja za terciarno 

izobraževanje, 2009–
2011 glede na 2008 

Correlation 

Coefficient 

0,538* 0,481 0,238 0,231 0,060 0,394 –0,293 0,316 

Sig. (2-
tailed) 

0,026 0,050 0,357 0,373 0,819 0,147 0,253 0,374 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Sprememba deleža za 

terciarno 
izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

Correlation 

Coefficient 

0,230 0,290 –0,166 0,146 –0,350 0,103 –0,047 0,273 

Sig. (2-
tailed) 

0,374 0,243 0,510 0,565 0,168 0,704 0,859 0,446 

N 17 18 18 18 17 16 17 10 

Povprečna rast 

skupnih javnih 
izdatkov za 

izobraževanje, 2009–

2011 

Correlation 

Coefficient 

0,529* 0,118 –0,174 0,449 0,365 0,514* –0,078 0,103 

Sig. (2-

tailed) 

0,029 0,653 0,504 0,071 0,149 0,050 0,765 0,777 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Povprečna rast 
skupnih javnih 

izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2009–
2011 

Correlation 
Coefficient 

0,142 –0,125 –0,069 0,311 0,404 0,496 –0,174 0,139 

Sig. (2-

tailed) 

0,586 0,633 0,794 0,224 0,107 0,060 0,504 0,701 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Sprememba skupnih 

javnih izdatkov za 

izobraževanje 

Correlation 

Coefficient 

0,426 0,025 –0,152 0,409 0,272 0,404 –0,152 0,188 

Sig. (2-

tailed) 

0,088 0,926 0,560 0,103 0,291 0,136 0,560 0,603 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Sprememba skupnih 

javnih izdatkov za 

Correlation 

Coefficient 

0,294 –0,010 –0,196 0,324 0,321 0,529* 0,017 –0,176 



 

 

Ward Method 

Povečanje 

vpisanih 

študentov, 

2012 glede na 

2008 

Povečanje 

števila 

mladih, 2012 

glede na 

2008 

Bruto 

stopnja 

vpisa, 2009–

2012, v % 

Sprememba 

bruto stopnje 

vpisa 

Sprememba 

deleža žensk, 

2009–2012 glede 

na 2008, v o. t. 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija glede na 

2008, v odstotnih 

točkah 

Sprememba 

deleža vpisanih 

študentov na 

javnih VŠZh glede 

na 2008,  

v o. t. 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov 

na zasebnih VŠZh 

glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

terciarno 
izobraževanje 

Sig. (2-
tailed) 

0,252 0,970 0,451 0,205 0,209 0,043 0,948 0,627 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Sprememba skupnih 

javnih izdatkov do 
leta 2013 glede na 

2008 

Correlation 

Coefficient 

0,434 0,594* 0,364 0,196 0,105 0,333 0,427 –0,250 

Sig. (2-

tailed) 

0,159 0,042 0,245 0,542 0,746 0,347 0,167 0,589 

N 12 12 12 12 12 10 12 7 

Sprememba deleža za 
pomoči študentom 

Correlation 
Coefficient 

–0,328 –0,569* –0,483* 0,007 –0,051 –0,057 0,456 –0,745* 

Sig. (2-

tailed) 

0,198 0,017 0,050 0,978 0,844 0,840 0,066 0,013 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Sprememba izdatkov 
na študenta 

Correlation 
Coefficient 

–0,424 –0,294 0,056 –0,316 –0,118 0,068 –0,167 –0,091 

Sig. (2-

tailed) 

0,090 0,252 0,830 0,216 0,653 0,810 0,523 0,803 

N 17 17 17 17 17 15 17 10 

Gospodarsko 

bolj oslabljene 

države 

Sprememba deleža 

BDP-ja za 

izobraževanje, 2009–
2011 glede na 2008 

Correlation 

Coefficient 

0,227 –0,136 –0,127 0,627* 0,155 –0,212 0,218 –0,100 

Sig. (2-

tailed) 

0,502 0,689 0,709 0,039 0,650 0,556 0,519 0,798 

N 11 11 11 11 11 10 11 9 

Sprememba deleža za 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

Correlation 

Coefficient 

0,308 0,503 0,028 0,105 0,063 0,358 –0,112 0,217 

Sig. (2-
tailed) 

0,331 0,095 0,931 0,746 0,846 0,310 0,729 0,576 

N 12 12 12 12 12 10 12 9 

Sprememba deleža 

BDP-ja za terciarno 
izobraževanje, 2009–

2011 glede na 2008 

Correlation 

Coefficient 

–0,036 0,182 –0,195 0,085 0,529 –0,142 –0,188 0,084 

Sig. (2-
tailed) 

0,920 0,614 0,590 0,815 0,116 0,715 0,602 0,844 

N 10 10 10 10 10 9 10 8 

Sprememba deleža za 
terciarno 

izobraževanje v vseh 

javnih izdatkih 

Correlation 
Coefficient 

0,084 0,545 0,091 –0,217 0,329 0,091 –0,042 0,267 

Sig. (2-

tailed) 

0,795 0,067 0,779 0,499 0,297 0,803 0,897 0,488 

N 12 12 12 12 12 10 12 9 

Povprečna rast 
skupnih javnih 

Correlation 
Coefficient 

0,327 –0,036 –0,409 0,691* 0,273 –0,152 0,209 –0,067 



 

 

Ward Method 

Povečanje 

vpisanih 

študentov, 

2012 glede na 

2008 

Povečanje 

števila 

mladih, 2012 

glede na 

2008 

Bruto 

stopnja 

vpisa, 2009–

2012, v % 

Sprememba 

bruto stopnje 

vpisa 

Sprememba 

deleža žensk, 

2009–2012 glede 

na 2008, v o. t. 

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija glede na 

2008, v odstotnih 

točkah 

Sprememba 

deleža vpisanih 

študentov na 

javnih VŠZh glede 

na 2008,  

v o. t. 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov 

na zasebnih VŠZh 

glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

izdatkov za 
izobraževanje, 2009–

2011 

Sig. (2-
tailed) 

0,326 0,915 0,212 0,019 0,417 0,676 0,537 0,865 

N 11 11 11 11 11 10 11 9 

Povprečna rast 

skupnih javnih 
izdatkov za terciarno 

izobraževanje, 2009–

2011 

Correlation 

Coefficient 

–0,100 –0,036 –0,191 0,200 0,200 –0,261 –0,027 –0,350 

Sig. (2-

tailed) 

0,770 0,915 0,574 0,555 0,555 0,467 0,937 0,356 

N 11 11 11 11 11 10 11 9 

Sprememba skupnih 
javnih izdatkov za 

izobraževanje 

Correlation 
Coefficient 

0,382 0,055 –0,427 0,655* 0,400 –0,079 0,200 –0,117 

Sig. (2-

tailed) 

0,247 0,873 0,190 0,029 0,223 0,829 0,555 0,765 

N 11 11 11 11 11 10 11 9 

Sprememba skupnih 
javnih izdatkov za 

terciarno 

izobraževanje 

Correlation 
Coefficient 

0,027 0,000 –0,245 0,355 0,336 –0,188 0,191 –0,400 

Sig. (2-

tailed) 

0,937 1,000 0,467 0,285 0,312 0,603 0,574 0,286 

N 11 11 11 11 11 10 11 9 

Sprememba skupnih 

javnih izdatkov do 

leta 2013 glede na 
2008 

Correlation 

Coefficient 

0,291 0,518 0,091 –0,136 0,318 0,600 –0,009 –0,095 

Sig. (2-

tailed) 

0,385 0,102 0,790 0,689 0,340 0,088 0,979 0,823 

N 11 11 11 11 11 9 11 8 

Sprememba deleža za 

pomoči študentom 

Correlation 

Coefficient 

0,118 0,527 –0,464 –0,455 –0,345 –0,067 0,300 –0,550 

Sig. (2-
tailed) 

0,729 0,096 0,151 0,160 0,298 0,855 0,370 0,125 

N 11 11 11 11 11 10 11 9 

Sprememba izdatkov 

na študenta 

Correlation 

Coefficient 

–0,373 –0,264 0,191 0,018 0,336 –0,127 –0,209 –0,083 

Sig. (2-
tailed) 

0,259 0,433 0,574 0,958 0,312 0,726 0,537 0,831 

N 11 11 11 11 11 10 11 9 

Opomba:, * statistična značilnost 0,05, ** statistična značilnost 0,01. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Priloga 11: Korelacijski koeficient kazalnikov povpraševanja po terciarnem izobraževanju v gospodarsko manj oslabljenih in gospodarsko bolj 

oslabljenih državah 

Ward Method 

Povečanje 

vpisanih 

študentov, 2012 

glede na 2008 

Povečanje 

števila mladih, 

2012 glede na 

2008 

Sprememba bruto 

stopnje vpisa 

Sprememba deleža 

žensk, 2009–2012 

glede na 2008, v o. 

t. 

Sprememba deleža 

študentov 

izrednega študija, 

glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov 

na javnih VŠZ, 

glede na 2008, v o. 

t. 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov 

na zasebnih VŠZ, 

glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

Gospodarsko manj 

oslabljene države 

Povečanje vpisanih 

študentov, 2012 glede 

na 2008 

Correlation 

Coefficient 

1,000       

Sig. (2-tailed) .       

N 17       

Povečanje števila 

mladih, 2012 glede na 
2008 

Correlation 

Coefficient 

0,561* 1,000      

Sig. (2-tailed) 0,019 .      

N 17 18      

Sprememba bruto 
stopnje vpisa 

Correlation 
Coefficient 

0,728** 0,015 1,000     

Sig. (2-tailed) 0,001 0,951 .     

N 17 18 18     

Sprememba deleža 

žensk, 2009–2012 glede 

na 2008, v o. t. 

Correlation 

Coefficient 

0,395 –0,025 0,640** 1,000    

Sig. (2-tailed) 0,117 0,926 0,006 .    

N 17 17 17 17    

Sprememba deleža 

študentov izrednega 

študija glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

Correlation 

Coefficient 

0,604* 0,371 0,668** 0,782** 1,000   

Sig. (2-tailed) 0,017 0,158 0,005 0,001 .   

N 15 16 16 15 16   

Sprememba deleža 
vpisanih študentov na 

javnih VŠZh glede na 

2008, v o. t. 

Correlation 
Coefficient 

–0,174 –0,135 –0,135 0,017 –0,014 1,000  

Sig. (2-tailed) 0,504 0,606 0,606 0,948 0,960 .  

N 17 17 17 17 15 17  



 

 

Ward Method 

Povečanje 

vpisanih 

študentov, 2012 

glede na 2008 

Povečanje 

števila mladih, 

2012 glede na 

2008 

Sprememba bruto 

stopnje vpisa 

Sprememba deleža 

žensk, 2009–2012 

glede na 2008, v o. 

t. 

Sprememba deleža 

študentov 

izrednega študija, 

glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov 

na javnih VŠZ, 

glede na 2008, v o. 

t. 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov 

na zasebnih VŠZ, 

glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 
zasebnih VŠZh, glede 

na 2008, v odstotnih 

točkah 

Correlation 

Coefficient 

0,552 0,491 0,285 –0,006 0,150 –0,915** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,098 0,150 0,425 0,987 0,700 0,000 . 

N 10 10 10 10 9 10 10 

Gospodarsko bolj 

oslabljene države 

Povečanje vpisanih 

študentov 2012 glede na 

2008 

Correlation 

Coefficient 

1,000       

Sig. (2-tailed) .       

N 12       

Povečanje števila 

mladih, 2012 glede na 
2008 

Correlation 

Coefficient 

0,545 1,000      

Sig. (2-tailed) 0,067 .      

N 12 12      

Sprememba bruto 
stopnje vpisa 

Correlation 
Coefficient 

0,629* –0,126 1,000     

Sig. (2-tailed) 0,028 0,697 .     

N 12 12 12     

Sprememba deleža 

žensk, 2009–2012 glede 

na 2008, v o. t. 

Correlation 

Coefficient 

0,049 0,399 –0,056 1,000    

Sig. (2-tailed) 0,880 0,199 0,863 .    

N 12 12 12 12    

Sprememba deleža 

študentov izrednega 
študija glede na 2008, v 

odstotnih točkah 

Correlation 

Coefficient 

0,709* 0,455 0,406 0,091 1,000   

Sig. (2-tailed) 0,022 0,187 0,244 0,803 .   

N 10 10 10 10 10   

Sprememba deleža 
vpisanih študentov na 

javnih VŠZh glede na 

2008, v o. t. 

Correlation 
Coefficient 

0,298 0,042 0,207 –0,410 0,018 1,000  

Sig. (2-tailed) 0,347 0,897 0,519 0,186 0,960 .  

N 12 12 12 12 10 12  

Sprememba deleža 

vpisanih študentov na 

zasebnih VŠZh glede na 
2008, v odstotnih točkah 

Correlation 

Coefficient 

–0,333 –0,117 –0,233 0,450 –0,143 –0,817** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,381 0,765 0,546 0,224 0,736 0,007 . 

N 9 9 9 9 8 9 9 



 

 

Opomba: * statistična značilnost 0,05, ** statistična značilnost 0,01. 



 

 

Priloga 12: Korelacijski koeficienti sprememb kazalnikov financiranja, povpraševanja, 

diplomantov in trga dela ter akademskega osebja v gospodarsko manj oslabljenih 

in gospodarsko bolj oslabljenih državah 

Ward Method  

Povprečna 

rast 

diplomantov

, 2009–2012, 

v % 

Povečanje 

diplomantov

, 2012 na 

2008 

Sprememba 

stopnje 

brezposelnost

i 

diplomantov, 

2012 glede na 

2008, v o. t. 

Rast 

akademskeg

a osebja, 

2009–2012 

Povprečno 

število 

študentov 

na 

akademsk

o osebje, 

2009–2012 

Sprememb

a števila 

študentov 

na 

akademsko 

osebje 

Gospodarsk

o manj 

oslabljene 

države 

Sprememba 

deleža BDP-

ja za 
izobraževanje

, 2009–2011 

glede na 2008 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,348 0,359 –0,389 0,590* –0,456 –0,144 

Sig. (2-

tailed) 

0,170 0,172 0,123 0,016 0,088 0,594 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 

deleža za 
izobraževanje 

v vseh javnih 

izdatkih 

Correlatio

n 
Coefficient 

0,449 0,538* –0,489* 0,382 –0,279 0,368 

Sig. (2-

tailed) 

0,062 0,031 0,039 0,144 0,315 0,161 

N 18 16 18 16 15 16 

Sprememba 

deleža BDP-

ja za terciarno 
izobraževanje

, 2009–2011 

glede na 2008 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,415 0,371 –0,496* 0,427 –0,449 0,012 

Sig. (2-

tailed) 

0,097 0,157 0,043 0,099 0,093 0,965 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 
deleža za 

terciarno 

izobraževanje 
v vseh javnih 

izdatkih 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,130 0,218 –0,214 0,268 –0,736** 0,244 

Sig. (2-

tailed) 

0,607 0,418 0,393 0,316 0,002 0,362 

N 18 16 18 16 15 16 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 
izdatkov za 

izobraževanje

, 2009–2011 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,505* 0,506* –0,355 0,503* –0,089 –0,118 

Sig. (2-

tailed) 

0,039 0,046 0,163 0,047 0,752 0,664 

N 17 16 17 16 15 16 

Povprečna 
rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 
terciarno 

izobraževanje

, 2009–2011 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,196 0,182 –0,120 0,079 0,036 –0,279 

Sig. (2-

tailed) 

0,450 0,499 0,646 0,770 0,899 0,295 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 
skupnih 

javnih 
izdatkov za 

izobraževanje 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,414 0,412 –0,276 0,400 –0,014 –0,209 

Sig. (2-
tailed) 

0,098 0,113 0,283 0,125 0,960 0,438 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 

skupnih 
javnih 

izdatkov za 

terciarno 
izobraževanje 

Correlatio

n 
Coefficient 

0,289 0,285 –0,329 0,256 –0,082 –0,238 

Sig. (2-

tailed) 

0,260 0,284 0,197 0,339 0,771 0,374 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 

skupnih 

javnih 
izdatkov do 

leta 2013 

glede na 2008 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,263 0,300 –0,676* 0,209 –0,527 0,564 

Sig. (2-
tailed) 

0,409 0,370 0,016 0,537 0,117 0,071 

N 12 11 12 11 10 11 

Sprememba 

deleža za 
pomoči 

študentom 

Correlatio

n 
Coefficient 

–0,243 –0,259 0,199 0,015 –0,104 –0,471 

Sig. (2-

tailed) 

0,348 0,333 0,444 0,957 0,713 0,066 



 

 

Ward Method  

Povprečna 

rast 

diplomantov

, 2009–2012, 

v % 

Povečanje 

diplomantov

, 2012 na 

2008 

Sprememba 

stopnje 

brezposelnost

i 

diplomantov, 

2012 glede na 

2008, v o. t. 

Rast 

akademskeg

a osebja, 

2009–2012 

Povprečno 

število 

študentov 

na 

akademsk

o osebje, 

2009–2012 

Sprememb

a števila 

študentov 

na 

akademsko 

osebje 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 
izdatkov na 

študenta 

Correlatio
n 

Coefficient 

–0,336 –0,309 0,157 –0,174 0,011 –0,629** 

Sig. (2-
tailed) 

0,187 0,244 0,547 0,520 0,970 0,009 

N 17 16 17 16 15 16 

Povečanje 

vpisanih 
študentov, 

2012 glede na 

2008 

Correlatio

n 
Coefficient 

0,880** 0,888** –0,612** 0,679** –0,250 0,550* 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,009 0,004 0,369 0,027 

N 17 16 17 16 15 16 

Povečanje 
števila 

mladih, 2012 

glede na 2008 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,113 0,226 –0,499* 0,297 –0,350 0,459 

Sig. (2-
tailed) 

0,657 0,399 0,035 0,264 0,201 0,074 

N 18 16 18 16 15 16 

Bruto stopnja 

vpisa, 2009–
2012, v % 

Correlatio

n 
Coefficient 

0,018 –0,159 0,036 –0,294 –0,204 0,159 

Sig. (2-

tailed) 

0,945 0,557 0,887 0,269 0,467 0,557 

N 18 16 18 16 15 16 

Sprememba 

bruto stopnje 

vpisa 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,525* 0,826** –0,276 0,468 –0,036 0,444 

Sig. (2-
tailed) 

0,025 0,000 0,267 0,068 0,899 0,085 

N 18 16 18 16 15 16 

Sprememba 

deleža žensk, 
2009–2012 

glede na 

2008, v o. t. 

Correlatio

n 
Coefficient 

0,426 0,444 –0,131 0,109 0,243 0,271 

Sig. (2-

tailed) 

0,089 0,085 0,615 0,688 0,383 0,311 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 

deleža 

študentov 
izrednega 

študija glede 

na 2008, v 
odstotnih 

točkah 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,294 0,579* –0,355 0,187 –0,160 0,345 

Sig. (2-
tailed) 

0,268 0,024 0,177 0,523 0,584 0,227 

N 16 15 16 14 14 14 

Sprememba 
deleža 

vpisanih 

študentov na 
javnih VŠZh 

glede na 

2008, v o. t. 

Correlatio
n 

Coefficient 

–0,151 –0,165 ,206 –0,256 ,061 ,118 

Sig. (2-

tailed) 

0,563 0,542 0,427 0,339 0,830 0,664 

N 17 16 17 16 15 16 

Sprememba 
deleža 

vpisanih 

študentov na 
zasebnih 

VŠZh glede 

na 2008, v 
odstotnih 

točkah 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,377 0,500 –0,462 0,517 –0,429 0,183 

Sig. (2-
tailed) 

0,283 0,170 0,179 0,154 0,289 0,637 

N 10 9 10 9 8 9 

 Povprečna 
rast 

diplomantov, 

2009–2012, v 
% 

Correlatio
n 

Coefficient 

1,000   0,553* –0,272 0,514* 

Sig. (2-

tailed) 

.   0,026 0,327 0,042 

N 18   16 15 16 



 

 

Ward Method  

Povprečna 

rast 

diplomantov

, 2009–2012, 

v % 

Povečanje 

diplomantov

, 2012 na 

2008 

Sprememba 

stopnje 

brezposelnost

i 

diplomantov, 

2012 glede na 

2008, v o. t. 

Rast 

akademskeg

a osebja, 

2009–2012 

Povprečno 

število 

študentov 

na 

akademsk

o osebje, 

2009–2012 

Sprememb

a števila 

študentov 

na 

akademsko 

osebje 

Povečanje 

diplomantov, 
2012 na 2008 

Correlatio

n 
Coefficient 

0,990** 1,000  0,611* –0,268 0,504 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 .  0,016 0,334 0,056 

N 16 16  15 15 15 

Sprememba 

stopnje 
brezposelnost

i 

diplomantov, 

2012 glede na 

2008, v o. t. 

Correlatio

n 
Coefficient 

–0,326 –0,391 1,000 –0,493 0,438 –0,349 

Sig. (2-

tailed) 

0,187 0,134 . 0,052 0,103 0,185 

N 18 16 18 16 15 16 

Gospodarsk

o bolj 

oslabljene 

države 

Sprememba 

deleža BDP-
ja za 

izobraževanje

, 2009–2011 
glede na 2008 

Correlatio

n 
Coefficient 

–0,110 0,273 0,300 0,285 –0,212 –0,103 

Sig. (2-

tailed) 

0,748 0,417 0,370 0,425 0,556 0,777 

N 11 11 11 10 10 10 

Sprememba 
deleža za 

izobraževanje 

v vseh javnih 
izdatkih 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,183 0,063 –0,350 0,188 –0,418 0,091 

Sig. (2-

tailed) 

0,570 0,846 0,265 0,603 0,229 0,803 

N 12 12 12 10 10 10 

Sprememba 
deleža BDP-

ja za terciarno 

izobraževanje
, 2009–2011 

glede na 2008 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,125 0,116 0,109 0,700* 0,217 –0,083 

Sig. (2-

tailed) 

0,730 0,751 0,763 0,036 0,576 0,831 

N 10 10 10 9 9 9 

Sprememba 
deleža za 

terciarno 

izobraževanje 
v vseh javnih 

izdatkih 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,429 0,301 –0,427 0,527 –0,176 –0,115 

Sig. (2-

tailed) 

0,164 0,342 0,167 0,117 0,627 0,751 

N 12 12 12 10 10 10 

Povprečna 
rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 
izobraževanje

, 2009–2011 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,059 0,273 0,482 0,273 –0,139 0,067 

Sig. (2-

tailed) 

0,862 0,417 0,133 0,446 0,701 0,855 

N 11 11 11 10 10 10 

Povprečna 

rast skupnih 

javnih 

izdatkov za 
terciarno 

izobraževanje

, 2009–2011 

Correlatio

n 

Coefficient 

–0,174 0,082 0,209 0,600 0,067 –0,139 

Sig. (2-

tailed) 

0,609 0,811 0,537 0,067 0,855 0,701 

N 11 11 11 10 10 10 

Sprememba 
skupnih 

javnih 

izdatkov za 
izobraževanje 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,201 0,418 0,555 0,333 –0,115 0,164 

Sig. (2-

tailed) 

0,553 0,201 0,077 0,347 0,751 0,651 

N 11 11 11 10 10 10 

Sprememba 
skupnih 

javnih 

izdatkov za 
terciarno 

izobraževanje 

Correlatio
n 

Coefficient 

–0,037 0,227 0,318 0,588 –0,127 –0,018 

Sig. (2-

tailed) 

0,915 0,502 0,340 0,074 0,726 0,960 

N 11 11 11 10 10 10 

Sprememba 
skupnih 

javnih 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,705* 0,718* –0,155 0,583 –0,417 –0,183 



 

 

Ward Method  

Povprečna 

rast 

diplomantov

, 2009–2012, 

v % 

Povečanje 

diplomantov

, 2012 na 

2008 

Sprememba 

stopnje 

brezposelnost

i 

diplomantov, 

2012 glede na 

2008, v o. t. 

Rast 

akademskeg

a osebja, 

2009–2012 

Povprečno 

število 

študentov 

na 

akademsk

o osebje, 

2009–2012 

Sprememb

a števila 

študentov 

na 

akademsko 

osebje 

izdatkov do 

leta 2013 
glede na 2008 

Sig. (2-

tailed) 

0,015 0,013 0,650 0,099 0,265 0,637 

N 11 11 11 9 9 9 

Sprememba 
deleža za 

pomoči 

študentom 

Correlatio
n 

Coefficient 

–0,124 –0,164 –0,536 –0,491 0,236 0,624 

Sig. (2-

tailed) 

0,717 0,631 0,089 0,150 0,511 0,054 

N 11 11 11 10 10 10 

Sprememba 

izdatkov na 

študenta 

Correlatio

n 

Coefficient 

–0,133 –0,045 0,373 0,527 0,224 –0,285 

Sig. (2-

tailed) 

0,697 0,894 0,259 0,117 0,533 0,425 

N 11 11 11 10 10 10 

Povečanje 
vpisanih 

študentov, 

2012 glede na 
2008 

Correlatio
n 

Coefficient 

0,503 0,650* 0,273 0,152 –0,564 0,188 

Sig. (2-
tailed) 

0,096 0,022 0,391 0,676 0,090 0,603 

N 12 12 12 10 10 10 

Povečanje 

števila 

mladih, 2012 
glede na 2008 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,629* 0,455 –0,231 0,224 –0,018 0,515 

Sig. (2-
tailed) 

0,028 0,138 0,471 0,533 0,960 0,128 

N 12 12 12 10 10 10 

Bruto stopnja 

vpisa, 2009–

2012, v % 

Correlatio

n 

Coefficient 

–0,394 –0,140 0,133 0,224 –0,115 –0,830** 

Sig. (2-
tailed) 

0,205 0,665 0,681 0,533 0,751 0,003 

N 12 12 12 10 10 10 

Sprememba 

bruto stopnje 

vpisa 

Correlatio

n 

Coefficient 

–0,018 0,294 0,727** 0,236 –0,648* –0,212 

Sig. (2-
tailed) 

0,957 0,354 0,007 0,511 0,043 0,556 

N 12 12 12 10 10 10 

Sprememba 

deleža žensk, 

2009–2012 
glede na 

2008, v o. t. 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,721** 0,448 0,203 0,661* 0,285 0,248 

Sig. (2-
tailed) 

0,008 0,145 0,527 0,038 0,425 0,489 

N 12 12 12 10 10 10 

Sprememba 

deleža 

študentov 
izrednega 

študija, glede 

na 2008, v 
odstotnih 

točkah 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,569 0,418 0,200 0,000 –0,683* 0,233 

Sig. (2-
tailed) 

0,086 0,229 0,580 1,000 0,042 0,546 

N 10 10 10 9 9 9 

Sprememba 

deleža 
vpisanih 

študentov na 

javnih VŠZh 
glede na 

2008, v o. t. 

Correlatio

n 
Coefficient 

–0,127 0,182 0,077 –0,079 –0,430 0,261 

Sig. (2-

tailed) 

0,695 0,571 0,812 0,829 0,214 0,467 

N 12 12 12 10 10 10 

Sprememba 

deleža 
vpisanih 

študentov na 

zasebnih  

Correlatio

n 
Coefficient 

0,176 –0,233 –0,467 0,190 0,333 –0,310 

Sig. (2-

tailed) 

0,650 0,546 0,205 0,651 0,420 0,456 



 

 

Ward Method  

Povprečna 

rast 

diplomantov

, 2009–2012, 

v % 

Povečanje 

diplomantov

, 2012 na 

2008 

Sprememba 

stopnje 

brezposelnost

i 

diplomantov, 

2012 glede na 

2008, v o. t. 

Rast 

akademskeg

a osebja, 

2009–2012 

Povprečno 

število 

študentov 

na 

akademsk

o osebje, 

2009–2012 

Sprememb

a števila 

študentov 

na 

akademsko 

osebje 

VŠZ-jih glede 

na 2008, v 
odstotnih 

točkah 

N 9 9 9 8 8 8 

 

Povprečna 
rast 

diplomantov, 

2009–2012, v 
% 

Correlatio
n 

Coefficient 

1,000   0,483 –0,141 0,306 

Sig. (2-
tailed) 

.   0,157 0,698 0,390 

N 12   10 10 10 

Povečanje 

diplomantov, 
2012 na 2008 

Correlatio

n 
Coefficient 

0,714** 1,000  00,709* –0,333 –0,127 

Sig. (2-

tailed) 

0,009 .  0,022 0,347 0,726 

N 12 12  10 10 10 

Sprememba 

stopnje 

brezposelnost
i 

diplomantov, 
2012 glede na 

2008, v o. t. 

Correlatio

n 

Coefficient 

0,021 0,259 1,000 0,455 –0,176 –0,127 

Sig. (2-

tailed) 

0,948 0,417 . 0,187 0,627 0,726 

N 12 12 12 10 10 10 

Opomba: 1 – gospodarsko manj oslabljene, 2 – gospodarsko bolj oslabljene, * statistična značilnost 0,05, ** 

statistična značilnost 0,01. 

  



 

 

Priloga 13: Število študentov glede na VŠZ in stopnjo študija, 2005/06–2013/14 

 Skupaj % 1. stopnja % 2. in 3. stopnja % Indeks, 

2008/09 = 

100 

Študenti – 2013/14 77.371 100,0 53.778 69,5 23.593 30,5 79 

Javni VŠZ 68.033 87,9 46.655 68,6 21.378 31,4 75 

Zasebni VŠZ 9.338 12,1 7.123 76,3 2.215 23,7 119 

s koncesijo 4.788 51,3 3.440 71,8 1.348 28,2 125 

brez koncesije 4.550 48,7 3.683 80,9 867 19,1 113 

Študenti – 2012/13 84.300 100,0 62.485 74,1 21.815 25,9 86 

Javni VŠZ 73.495 87,2 54.172 73,7 19.323 26,3 81 

Zasebni VŠZ 10.805 12,8 8.313 76,9 2.492 23,1 137 

s koncesijo 5.444 50,4 3.902 71,7 1.542 28,3 142 

brez koncesije 5.361 49,6 4.411 82,3 950 17,7 133 

Študenti – 2011/12 89.600 100,0 70.422 78,6 19.178 21,4 91 

Javni VŠZ 79.154 88,3 62.255 78,7 16.899 21,3 88 

Zasebni VŠZ 10.446 11,7 8.167 78,2 2.279 21,8 133 

s koncesijo 5.521 52,9 3.942 71,4 1.579 28,6 144 

brez koncesije 4.925 47,1 4.225 85,8 700 14,2 122 

Študenti – 2010/11 91.539 100,0 75.765 82,8 15.774 17,2 93 

Javni VŠZ 81.218 88,7 67.725 83,4 13.493 16,6 90 

Zasebni VŠZ 10321 11,3 8.098 78,5 2.223 21,5 131 

s koncesijo 5.652 54,8 4.039 71,5 1.613 28,5 147 

brez koncesije 4.669 45,2 4.059 86,9 610 13,1 116 

Študenti – 2009/10 98.279 100,0 82.379 83,8 15.900 16,2 100 

Javni VŠZ 88.557 90,1 74.925 84,6 13.632 15,4 98 

Zasebni VŠZ 9.722 9,9 7.454 76,7 2.268 23,3 124 

s koncesijo 5.643 58,0 4.001 70,9 1.642 29,1 147 

brez koncesije 4.079 42,0 3.453 84,7 626 15,3 101 

Študenti – 2008/09 98.128 100,0 86.597 88,2 11.531 11,8 100 

Javni VŠZ 90.264 92,0 80.251 88,9 10.013 11,1 100 

Zasebni VŠZ 7.864 8,0 6.346 80,7 1.518 19,3 100 

s koncesijo 3.839 48,8 3004 78,2 835 21,8 100 

brez koncesije 4.025 51,2 3.342 83,0 683 17,0 100 

Študenti – 2007/08 99.021 100,0 89.337 90,2 9.684 9,8 101 

Javni VŠZ 91.775 92,7 83.635 91,1 8.140 8,9 102 

Zasebni VŠZ 7.246 7,3 5.702 78,7 1.544 21,3 92 

s koncesijo 3.902 53,9 2.954 75,7 948 24,3 102 

brez koncesije 3.344 46,1 2.748 82,2 596 17,8 83 

Študenti – 2006/07 100.113 100,0 91.426 91,3 8.687 8,7 102 

Javni VŠZ 94.101 94,0 86.831 92,3 7.270 7,7 104 

Zasebni VŠZ 6.012 6,0 4.595 76,4 1.417 23,6 76 

s koncesijo 3.202 53,3 2291 71,5 911 28,5 83 

brez koncesije 2.810 46,7 2.304 82,0 506 18,0 70 

Študenti – 2005/06 100.548 100,0 92.204 91,7 8344 8,3 102 

Javni VŠZ 95.546 95,0 88363 92,5 7183 7,5 106 

Zasebni VŠZ 5.002 5,0 3.841 76,8 1161 23,2 64 

s koncesijo 3.197 63,9 2368 74,1 829 25,9 83 

brez koncesije 1.805 36,1 1.473 81,6 332 18,4 45 

Vir: SURS, 2014. 
  



 

 

Priloga 14: Akademsko osebje glede na VŠZ, v letih 2012/13 

Akademsko osebje* Skupaj % EPDČ** % Št. študentov na 

akademsko osebje 

2013 8.788 100,0  5.850,7    100,0 13,2 

Javni VŠZ 7.136 81,2 5390,1 92,1 12,6 

Zasebni VŠZ 1.652 18,8 460,6 7,9 20,3 

s koncesijo 743 45,0 211,7 46,0 22,6 

brez koncesije 909 55,0 248,9 54,0 18,3 

2012 8.763 100,0  5.762,8    100,0 14,6 

Javni VŠZ 7.189 82,0 5.323,8 92,4 13,8 

Zasebni VŠZ 1.574 18,0 439 7,6 24,6 

s koncesijo 848 53,9 269,4 61,4 20,2 

brez koncesije 726 46,1 169,6 38,6 31,6 

2011 8.850 100,0 6.098,7 100,0 14,7 

Javni VŠZ 7.294 82,4 5.608,4 92,0 14,1 

Zasebni VŠZ 1.556 17,6 490,3 8,0 21,3 

s koncesijo 796 51,2 319,1 65,1 17,3 

brez koncesije 760 48,8 171,2 34,9 28,8 

2010 8.474 100,0 5.898,1 100,0 15,5 

Javni VŠZ 7.013 82,8 5.478 92,9 14,8 

Zasebni VŠZ 1.461 17,2 420 7,1 24,6 

s koncesijo 849 58,1 280 66,7 20,2 

brez koncesije 612 41,9 140 33,3 33,4 

2009 8.291 100,0 5.740 100,0 17,1 

Javni VŠZ 7.037 84,9 5.417 94,4 16,3 

Zasebni VŠZ 1.254 15,1 323 5,6 30,1 

s koncesijo 851 67,9 219 67,8 25,8 

brez koncesije 403 32,1 104 32,2 39,2 

2008 7.580 100,0 5.681 100,0 17,3 

Javni VŠZ 6.508 85,9 5.277,2 92,9 17,1 

Zasebni VŠZ 1.072 14,1 403,8 7,1 19,5 

s koncesijo 753 70,2 299,0 74,0 12,8 

brez koncesije 319 29,8 104,8 26,0 38,4 

2007 7.547 100,0 5.943,7 100,0 16,9 

Javni VŠZ 6.666 88,3 5.668,1 95,4 16,9 

Zasebni VŠZ 865 11,5 271,4 4,6 18,4 

s koncesijo 564 65,2 186,2 68,6 17,2 

brez koncesije 301 34,8 85,2 31,4 21,2 

2006 7.273 100,0 5.786,4 100,0 17,1 

Javni VŠZ 6.562 90,2 5.571,2 96,3 16,5 

Zasebni VŠZ 711 9,8 215,2 3,7 33,7 

s koncesijo 352 49,5 122,5 56,9 31,9 

brez koncesije 359 50,5 92,7 43,1 36,1 

2005 6.896 100,0 5.508,9 100,0 18,2 

Javni VŠZ 6.392 92,7 5.361,2 97,3 17,6 

Zasebni VŠZ 504 7,3 147,7 2,7 40,7 

s koncesijo 261 51,8 85,9 58,2 37,3 

brez koncesije 243 48,2 61,8 41,8 45,5 

Opomba: * visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci. **EPDČ – ekvivalent polnega delovnega 

časa. 

Vir: SURS, 2014. 
 

  



 

 

Priloga 15: Število diplomantov glede na VŠZ, 2005–2013 

Diplomanti Skupaj % 1. stopnja % 2. in 3. stopnja % 

2013       16.425    100,0       13.471    82,0             2.954    18,0 

Javni VŠZ       14.434    87,9       11.911    82,5             2.523    17,5 

Zasebni VŠZ         1.991    12,1         1.560    78,4                431    21,6 

s koncesijo            924    46,4            637    68,9               287    31,1 

brez koncesije         1.067  53,6            923    86,5               144    13,5 

 2012  16.884    100,0  14.203    84,1  2.681    15,9 

Javni VŠZ  14.745    87,3  12.536    85,0  2.209    15,0 

Zasebni VŠZ  2.139    12,7  1.667    77,9  472    22,1 

s koncesijo  935    43,7  666    71,2  269    28,8 

brez koncesije  1.204    56,3  1.001    83,1  203    16,9 

2011  15.391    100,0  13.380    86,9  2.011    13,1 

Javni VŠZ  14.129    91,8  12.256    86,7  1.873    13,3 

Zasebni VŠZ  1.500    9,7  1.124    74,9  376    25,1 

s koncesijo  788    52,5  579    73,5  209    26,5 

brez koncesije  712    47,5  545    76,5  167    23,5 

2010  16.017    100,0  13.842    86,4  2.175    13,6 

Javni VŠZ  14.569    91,0  12.688    87,1  1.881    12,9 

Zasebni VŠZ  1.448    9,0  1.154    79,7  294    20,3 

s koncesijo  690    47,7  516    74,8  174    25,2 

brez koncesije  758    52,3  638    84,2  120    15,8 

2009  14.933    100,0  12.547    84,0  2.386    16,0 

Javni VŠZ  13.541    90,7  11.455    84,6  2.086    15,4 

Zasebni VŠZ  1.392    9,3  1.092    78,4  300    21,6 

s koncesijo  711    51,1  485    68,2  226    31,8 

brez koncesije  681    48,9  607    89,1  74    10,9 

2008  13.786    100,0  11.736    85,1  2.050    14,9 

Javni VŠZ  12.640    91,7  10.752    85,1  1.888    14,9 

Zasebni VŠZ  1.146    8,3  984    85,9  162    14,1 

s koncesijo  570    49,7  447    78,4  123    21,6 

brez koncesije  576    50,3  537    93,2  39    6,8 

2007  13.806    100,0  11.895    86,2  1.911    13,8 

Javni VŠZ  12.833    93,0  11.109    86,6  1.724    13,4 

Zasebni VŠZ  973    7,0  786    80,8  187    19,2 

s koncesijo  645    66,3  509    78,9  136    21,1 

brez koncesije  328    33,7  277    84,5  51    15,5 

2006  14.311    100,0  12.392    86,6  1.919    13,4 

Javni VŠZ  13.511    94,4  11.771    87,1  1.740    12,9 

Zasebni VŠZ  800    5,6  621    77,6  179    22,4 

s koncesijo  696    87,0  559    80,3  137    19,7 

brez koncesije  104    13,0  62    59,6  42    40,4 

2005  13.457    100,0  11.942    88,7  1.515    11,3 

Javni VŠZ  12.783    95,0  11.397    89,2  1.386    10,8 

Zasebni VŠZ  674    5,0  545    80,9  129    19,1 

s koncesijo  656    97,3  545    83,1  111    16,9 

brez koncesije  18    2,7  -      0,0  18    100,0 

Vir: SURS, 2014. 
 

 


