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EKONOMIJA

 Vse življenje se srečujemo z resnicami ekonomije

Ekonomija : 

 Beseda ekonomija izhaja iz grške besedne zveze oikos, nomos. 

 Oikos pomeni hiša, dom, nomos pa veda. 

 Ekonomija je tako veda o zakonitostih hišnega gospodarjenja. 

 Politična ekonomija že s samim imenom simbolizira prenos 

problematike iz hišne na državno raven. Je veda o zakonitostih 

družbenega gospodarjenja. 

„Večerje ne pričakujemo zaradi dobrosrčnosti mesarja, pivovarja ali 
peka, ampak zaradi njihove skrbi za svoj lastni interes.“

Adam Smith, 1776



Kaj proučuje ekonomija

Ekonomija proučuje delovanje vseh subjektov družbe v neki zaokroženi celoti.

Za spoznanje osnovnega delovanja gospodarstva je treba poznati osnovne zakonitosti delovanja 
podjetij, gospodinjstev, države, torej vseh subjektov neke družbe.

Delovanje vsakega subjekta in njihovih medsebojnih razmerij proučuje znanost imenovana 
ekonomija. 

Nekatere izmed vsebin:

 preučuje kako se v gospodarstvu oblikujejo cene dela, kapitala in zemlje in kako te cene vplivajo 
na razporeditev (alokacijo) virov

 raziskuje obnašanje finančnih trgov in analizira, kako ti prelivajo kapital v ostalo gospodarstvo,

 preučuje razdelitev dohodka in predlaga načine, kako pomagati revnim, ne da bi škodovali 
gospodarskim rezultatom,

 analizira učinke vladnih izdatkov, davkov in vladnega primanjkljaja na ekonomsko rast

 preučuje valovanje brezposelnosti in proizvodnje, ki oblikuje poslovni cikel, in razvija vladno 
politiko za izboljšanje ekonomske rasti 

 raziskuje vzorce trgovine med narodi in analizira učinke trgovinskih ovir

 preučuje rast v deželah v razvoju in predlaga načine za spodbujanje učinkovite uporabe virov, itd.



REDKOST in UČINKOVITOST

EKONOMIJA je „študij o tem, kako družbe uporabljajo redke razpoložljive vire

za proizvodnjo potrebnih dobrin in kako te razdeljujejo med ljudi.“

Za to opredelitev sta temeljni dve ideji ekonomije:

- dobrine so redke,

- družba mora svoje razpoložljive vire uporabljati učinkovito.



REDKOST
• Kakšne bi bile posledice, če bi lahko proizvedli neomejene količine vsake 

dobrine in bi bile človeške želje povsem izpolnjene? Ljudje ne bi bili 

zaskrbljeni zaradi svojih omejenih dohodkov. Podjetjem ne bi bilo potrebno 

razmišljati o stroških dela, socialnih prispevkih, vladam pa ne o davkih in 

izdatkih. Če bi vsi lahko imeli, kolikor bi si želeli, se ne bi nihče ukvarjal s 

prerazdelitvijo dohodka med ljudi in družbene razrede.

• V takem raju bogastva ne bi bilo ekonomskih dobrin, to je dobrin, ki so 

redke, njihova količina pa je omejena.

• Vse dobrine bi bile proste in brezplačne, kot pesek v puščavi ali morska voda 

na plaži. Cene in trgi bi bili nepomembni. 

• Nobena družba pa kljub razvoju še ni dosegla utopičnosti neomejenih 

možnosti. Dobrine so omejene, medtem ko se zdijo želje neomejene. 

• Pri danih neomejenih željah je pomembno, da gospodarstvo kar najbolje 

uporablja svoje omejene vire. To nas pripelje do pomembnega pojma 

učinkovitosti. 
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UČINKOVITOST

 Učinkovitost označuje uporabo družbenih virov, ki da največ 

outputa za zadovoljevanje človeških želja in potreb.

„Gospodarstvo proizvaja učinkovito, ko ne moremo povečati 

ekonomske blaginje nikomur, ne da bi jo s tem poslabšali 

nekomu drugemu.“

Bistvo ekonomije je torej spoznanje o realnosti redkosti in 

iskanje organiziranosti družbe na način, ki omogoči 

najučinkovitejšo rabo virov. V tem je tudi prispevek ekonomije k 

blaginji človeštva. 

Končni cilj ekonomske znanosti je izboljšati življenjske razmere 

ljudi v njihovem vsakdanjem življenju. Naraščajoči BDP ni le igra s 

številkami. Višji dohodki pomenijo dobro hrano, toplo stanovanje, 

vročo vodo, varno pitno vodo. Itd



MIKROEKONOMIJA IN MAKROEKONOMIJA

ekonomija

makroekonomijamikroekonomija
MAKROEKONOMIJA

 proučuje narodno 

gospodarstvo kot celoto (in 

še posebej 

narodnogospodarske 

agregate, kot so agregatna 

ponudba, agregatne 

investicije, nezaposlenost, 

ravni cen….). 

MIKROEKONOMIJA

 obravnava 

najosnovnejše 

ekonomske zakonitosti 

in je usmerjena na 

preučevanje, kako se 

posamezni porabniki, 

proizvajalci in podjetja 

obnašajo in kako tržni 

sistem razmešča 

(alocira) redke vire. 



ZNANSTVEN PRISTOP

 Da bi razumeli ekonomsko življenje, ekonomisti uporabljajo znanstveni 
pristop. 

 Ta vključuje opazovanje ekonomskih zadev in zanašanje na statistične in 
zgodovinske podatke. 

 Za zapletene pojave, kot so na primer učinki proračunskih primanjkljajev ali 
vzroki inflacije je zgodovinsko raziskovanje izrednega pomena. 

 Ekonomisti so razvili specializirane tehnike, ki jih poznamo kot ekonometrijo 
in uporabljajo statistična orodja za ekonomske probleme.

 Paziti je potrebno na pogoste napake v ekonomskem razmišljanju. Ker so 
ekonomske povezave pogosto kompleksne  in vključujejo mnogo različnih 
spremenljivk, se je mogoče hitro zmotiti glede natančnega razloga, ki se 
skriva za dogodki , ali učinka politike na gospodarstvo. 



TRIJE PROBLEMI EKONOMSKE 

ORGANIZACIJE

 Vsaka človeška družba se mora spoprijeti in rešiti tri temeljne 

ekonomske probleme. Vsaka družba mora imeti način 

določanja:

- katere izdelke oz. kaj proizvajati,

- kako naj te dobrine naredi (kdo bo proizvajal, s katerimi viri, s 

kakšnimi tehnikami) 

- za koga bodo izdelane (kako razdelimo narodni proizvod med 

posamezna gospodinjstva).

Ta tri temeljna vprašanja ekonomske organizacije  - kaj, kako, za 

koga – so takega pomena danes kot so bila nekoč



POZITIVNA IN NORMATIVNA EKONOMIJA

EKONOMSKA VPRAŠANJA – VPRAŠANJA O DEJSTVIH IN VPRAŠANJA O PRAVIČNOSTI

 POZITIVNA EKONOMIJA opisuje gospodarska dejstva; se ukvarja z vprašanji: 

- zakaj zdravniki zaslužijo več kot čistilke?

- Ali prosta trgovina dviguje ali znižuje plače?

- Kakšen je ekonomski učinek povišanja davkov?

- Na ta vprašanja je težko odgovoriti, vendar pa jih je mogoče rešiti na osnovi analize in 
empiričnih podatkov. 

 NORMATIVNA EKONOMIJA vključuje vrednostne sodbe, vrednote in norme pravičnosti:

- Naj zahtevamo od revnih da delajo, če naj dobijo podporo?

- Naj dovolimo brezposelnost, da bi omejili rast inflacije cen?

- Ali naj ZDA kaznujejo Kitajsko, ker dovoljuje piratske kopije ameriških knjig in 
zgoščenk?

- Na ta vprašanja ni pravilnih in napačnih odgovorov. Rešiti jih je mogoče le s politično 
razpravo in odločitvijo, ne pa zgolj z ekonomsko analizo.



TEHNOLOŠKE MOŽNOSTI DRUŽBE

 Vsaka družba ima zalogo omejenih virov – dela, tehničnega znanja, tovarn in 
orodja, zemlje, energije.

 Ko se odloča kaj in kako naj proizvaja, gospodarstvo določa, kako razporediti 
(alocirati) te vire med tisoče različnih mogočih proizvodov in storitev. 

- Koliko zemlje bo namenjene pšenici, koliko pozidavi?

- Koliko tovarn bo proizvajalo računalnike? 

- Koliko otrok bo odraslo v profesionalne športnike, ekonomiste, matematike?

ker so dobrine v primerjavi z željami redke, se mora gospodarstvo odločiti, kako 
naj gospodari z omejenimi viri. 

izbrati mora med različnimi potencialnimi kombinacijami dobrin (kaj), izbrati 
različne tehnike proizvodnje (kako) in se na koncu odločiti, kdo bo te dobrine 
potrošil (za koga). 

„Vsaka puška, ki so jo naredili, vsaka splavljena vojna 
ladja, vsaka izstreljena raketa je za tiste, ki so lačni in 
nimajo hrane, v končnem smislu kraja.“

Dwight D. Eisenhower  



Inputi in outputi

KAJ, KAKO, ZA KOGA? 

DA BI ODGOVORILI NA TA VPRAŠANJA MORAMO IZBRATI INPUTE IN OUTPUTE

 INPUTI (PROIZVODNI DEJAVNIKI): so proizvodi ali storitve, ki jih uporabljamo v 

proizvodnji dobrin in storitev. Gospodarstvo uporablja svojo obstoječe 

tehnologijo, da kombinira inpute v proizvodnji outputov. 

- Zemlja (naravni viri) – zemlja za kmetovanje, stavbno zemljišče za hiše, 

tovarne, ceste, energetski viri, 

- Delo  - čas, ki smo ga porabili za proizvodnjo in 

- Kapital – trajne dobrine v gospodarstvu, ki smo jih proizvedli z namenom, da z 

njimi proizvedemo druge dobrine (stroji, ceste, računalniki, kladiva, tovornjaki, 

…)

 OUTPUTI: so različne uporabne dobrine ali storitve, ki so rezultat proizvodnega 

procesa in jih ali potrošimo ali pa namenimo nadaljnji proizvodnji



Meja proizvodnih možnosti – transformacijska 

krivulja
PRIMER: GOSPODARSTVO, ki proizvaja le dve dobrini
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 Družbe omejujejo viri in razpoložljiva 

tehnologija

 Prisiljene so se odločati koliko svojih omejenih 

virov naj namenijo za vojaške in koliko za druge 

dejavnosti (nove tovarne, izobraževanje, …)

 Več outputa, ko potrošimo za obrambo manj je 

na voljo za potrošnjo in naložbe

KPM: 

- kaže maksimalno količino proizvodnje, ki jo 

lahko dosežemo v gospodarstvu ob danem 

tehnološkem znanju in količini razpoložljivih 

inputov.

- Predstavlja izbor dobrin in storitev, ki so na 

voljo kaki družbi.

PREMIK KPM: gospodarska rast, izboljšanje 

tehnološkega znanja…
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MEJA MED TRGI IN VLADO

TRG

 Je mehanizem, ki povezuje kupce in prodajalce, da določijo ceno in količino 

posameznih dobrin in storitev

 V tržnem sistemu ima vse svojo ceno, ki je vrednost dobrine izražena v 

denarju

CENE

 Cene predstavljajo pogoje, po katerih ljudje in podjetja prostovoljno 

izmenjujejo različne izdelke

 Cene usklajujejo odločitve proizvajalcev in potrošnikov na trgu. Višje cene 

vodijo v zmanjševanje nakupov potrošnikov in spodbujajo proizvodnjo

 Nižje cene pa spodbujajo potrošnjo in zavirajo proizvodnjo. 

 Cene so tisti del tržnega mehanizma, ki trg uravnoveša. 



KROŽNI TOK GOSPODARSTVA (delovanje 

tržnega gospodarstva)

 Kaže kako potrošniki in proizvajalci 

vzajemno delujejo ter s tem določajo cene 

in količine tako za inpute kot za outpute

 2 različna trga v krožnem toku: 

- trg dobrin na dnu (tok outputov)

- trgi proizvodnih dejavnikov (inputov) na 

vrhu 

 Odločitve sprejemata 2 entiteti 

(gospodinjstva in podjetja)



KROŽNI TOK GOSPODARSTVA Z VKLJUČITVIJO 

DRŽAVE IN FINANČNIH INSTITUCIJ



Ekonomska vloga vlade

TRI GLAVNE FUNKCIJE VLADE

 Izboljšanje učinkovitosti

- s pospeševanjem konkurence, omejevanjem negativnih zunanjih učinkov (npr. 

onesnaževanja) in zagotavljanjem javnih dobrin (izdelki ali storitve za katere 

so stroški uporabe za dodatno osebo nič in posameznikov ni mogoče izločiti iz 

njihove uporabe (svetilniški signal, obramba), 

 Spodbujanje socialne pravičnosti

- Z uporabo davkov in vladnih izdatkov za prerazdelitev dohodka k posameznim 

skupinam

 In ohranjanje makroekonomske stabilnosti in rasti

- Zmanjšujejo brezposelnost in inflacijo ter spodbujajo ekonomsko rast



OSNOVNI ELEMENTI PONUDBE IN 

POVPRAŠEVANJA



OSNOVNI ELEMENTI PONUDBE IN 

POVPRAŠEVANJA

 Orodju za razumevanje GIBANJA CEN in OUTPUTOV na 

posameznih trgih pravimo analiza ponudbe in povpraševanja 

 TEORIJA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA kaže kako potrošnikove 

preference določajo njegovo povpraševanje po dobrinah, 

medtem ko so podjetniški stroški osnova ponudbe dobrin.

 Spremembe ponudbe in povpraševanja povzročajo spremembe 

outputov in cen

 Gibanje cen oziroma mehanizem cen privede povpraševanje 

in ponudbo v ravnotežje



Povpraševanje

 Količina izdelka, ki jo ljudje 
kupijo je odvisna od njegove 
cene

 Višja ko je cena izdelka pri 
nespremenjenih ostalih 
elementih, manj so kupci 
pripravljeni kupiti.

 Nižja ko je tržna cena, več 
enot bodo kupili.

Razpredelnica povpraševanja

P (Cena € za 

škatlo)

Količina 

povpraševan

ja (mio 

škatel letno)

A 5 9

B 4 10

C 3 12

D 2 15

E 1 20



Krivulja povpraševanja

 Grafična predstavitev razpredelnice povpraševanja: krivulja 

povpraševanja

 Količina in cena sta inverzno povezani : povečanje Q pomeni 

znižanje P

 Krivulja je nagnjena navzdol, od leve zgoraj proti desni spodaj. 

Tej značilnosti pravimo ZAKON PADAJOČEGA POVPRAŠEVANJA:

- ko cena izdelka poraste (in se ostali elementi ne spremenijo), 

kupci kupijo manj te dobrine

Zakaj? 

- zaradi učinka nadomestitve (substitucije)

- zaradi učinka dohodka



Krivulja povpraševanja
Ordinata (navpična os) = 
cena (P)

Abscisa (vodoravna os) = 
količina (Q)

Negativni nagib krivulje 
ponazarja zakon padajočega 
povpraševanja

P

P1

P0

0 Q1 Q2 Q3

D0

D1Q

Q



Kaj se skriva za krivuljo povpraševanja –

kaj jo določa

 Povprečna raven dohodka (ko raste, posamezniki kupujejo več) 

 Velikost trga, merjeno s številom prebivalcev (rast števila prebivalcev 
povečuje število nakupov)

 Cene in razpoložljivost povezanih dobrin (posebno pomembna zveza 
med nadomestki: nalivna peresa in kemični svinčniki, koruzni in ovseni 
kosmiči, nafta in naravni plin,…)

 Okusi ali preference 

 Posebni vplivi (povpraševanje po dežniki je veliko v deževnih krajih in 
majhno v sončnih, klima napravah)

SPREMEMBA POVPRAŠEVANJA IN PREMIK KRIVULJE

 Ker se spreminjajo tudi drugi vplivi in ne le cene dobrin 

 PREMIK POMENI: da bomo pri vsaki ceni kupili več dobrine



Ponudba

 Ponudbena stran vključuje pogoje, pod katerimi podjetja 

proizvajajo in prodajajo svoje izdelke. 

 Ponudba povezuje ponujeno količino dobrine z njeno tržno 

ceno, ko so drugi elementi konstantni.

 DRUGI ELEMENTI, KI JIH NE SPREMINJAMO:

- Proizvodni stroški

- Cene povezanih dobrin

- Vladne ukrepe Ponudba (razpredelnica ponudbe in krivulja 
ponudbe) neke dobrine kaže razmerje oz. 
povezavo med njeno tržno ceno in količino, ki so 
jo proizvajalci pripravljeni proizvesti in prodati 
pri nespremenjenih drugih elementih.



Ponudba

 Razpredelnica ponudbe povezuje 

ponujeno količino s ceno

 Povezava med ceno in ponujeno 

količino je pozitivna; razlog za 

pozitiven nagib: ZAKON PADAJOČIH 

DONOSOV

 Pri vse višjih cenah neke dobrine 

bodo proizvajalci ugotovili, da se 

splača najeti več delavcev, kupiti 

več strojev za proizvodnjo 

Razpredelnica ponudbe

P (Cena € za 

škatlo)

Količina 

povpraševan

ja (mio 

škatel letno)

A 5 18

B 4 16

C 3 12

D 2 7

E 1 0



Krivulja ponudbe

Ordinata (navpična os) = 

cena (P)

Abscisa (vodoravna os) = 

količina (Q)

Pozitivni nagib ponazarja 

zakon padajočih donosov

P

P1

P2

S

S1

0 Q0
Q2Q1



Kaj se skriva za krivuljo ponudbe – kaj jo določa

 Proizvajalci ponujajo dobrine zaradi dobička in ne za zabavo ali usmiljenja  (npr: proizvajalec 

žitaric bo proizvedel več koruznih kosmičev, ker to prinaša dobiček. Ko bo cena padla proizvodne 

stroške pa se bo preusmeril v proizvodnjo  drugih izdelkov)

ELEMENTI, ki določajo ponudbo: 

 Proizvodni stroški (ko so v primerjavi s tržno ceno nizki, se proizvajalcem splača ponuditi 

precej) 

- Proizvodne stroške v glavnem določajo cene inputov (delo, stroji) in tehnološki napredek 

(spremembe, ki zmanjšujejo količino inputov potrebnih za izdelavo enake količine outputa) 

 Cene povezanih dobrin (enostavno nadomestijo druga drugo)

 Politika vlade (okoljski, zdravstveni razlogi, minimalna plača, trg električne energije, itd..)

 Posebni vplivi (vreme – kmetijstvo, smučarska industrija, …)

SPREMEMBA PONUDBE IN PREMIK KRIVULJE

 Ponudba se spremeni, ko se spremeni katerikoli od vplivov razen cene proizvoda

 Če govorimo o krivulji ponudbe, pravimo da se ponudba poveča (ali zmanjša), ko se poveča (ali 

zmanjša) ponujena količina pri vsaki tržni ceni.

 PREMIK POMENI: da so se spremenili drugi dejavniki, ki vplivajo na ponujeno količino (vendar ne 

cena proizvoda!)



TRŽNO RAVNOTEŽJE
 Povpraševanje in ponudba delujeta vzajemno in določita ravnotežno ceno in 

količino oziroma tržno ravnotežje. 

 Pri ravnotežni ceni je količina, ki jo kupci želijo kupiti, ravno enaka količini, 

ki jo prodajalci želijo prodati. 

 Ravnotežje: dokler so sile ponudbe in povpraševanja usklajene in 

uravnotežene, ni razloga za zniževanje ali povečanje cene, če ostanejo tudi 

ostali pogoji nespremenjeni.

Tabela: Kombinacija povpraševanja in ponudbe

Možna 

cena

Količina

povpraševanja (mio 

škatel letno)

Ponujena 

količina (mio 

škatel letno)

Tržno stanje Pritisk na cene

A 5 9 18 Presežek Navzdol

B 4 10 16 Presežek Navzdol

C 3 12 12 Ravnotežje Nevtralen

D 2 15 7 Pomanjkanje Navzgor

E 1 20 0 Pomanjkanje navzgor



Tržno ravnotežje

P

P1

P0

C

E

F

S

D

0 QQ0 Q1
Q

*

P
*

 Ravnotežna količina in cena sta tam, 
kjer je količina, ki so jo pripravljeni 
kupiti, enaka količini, ki so jo pripravljeni 
ponuditi. Na konkurenčnem trgu najdemo 
to ravnovesje pri sečišču krivulj ponudbe 
in povpraševanja.

 Pri ravnotežni ceni ni niti pomanjkanja 
(presežnega povpraševanja) niti presežka 
(presežne ponudbe).



NARODNOGOSPODARSKE KATEGORIJE
BDP

ZAPOSLENOST

RAVNI CEN



CILJI DRŽAVE

 Visoka rast BDP oziroma gospodarska rast

 Polna zaposlenost

 Stabilna raven cen oziroma nizka inflacija

 Odnosi s tujino 



BDP



BRUTO DOMAČI PROIZVOD(BDP) 

 BDP je mera uspešnosti gospodarstva

 Vsako gospodarstvo v določenem obdobju proizvede določeno količino proizvodov in 

storitev.

 Kolikšno količino proizvodov in storitev ustvari je mogoče meriti na dva načina:

- Kot bruto domači proizvod (BDP) in 

- Bruto nacionalni proizvod (BNP)

 Običajno izberemo obdobje 1 leta, BDP pa lahko merimo tudi v krajšem času.

 BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) je vsota vrednosti vseh končnih proizvodov in 

storitev, proizvedenih v določenem gospodarstvu v enem letu. Upoštevamo 

geografsko načelo. Vključimo vse končne proizvode in storitve, ki so bili proizvedeni 

na ozemlju določene države. Vseeno je ali so proizvedeni s proizvodnimi 

 BRUTO NACIONALNI PROIZVOD (BNP) pa zajema vrednost končnih proizvodov in 

storitev, ki so bili proizvedeni s proizvodnimi dejavniki v lasti slovenskih državljanov. 

Za izračun BNP ni pomembno, kje se proizvodni dejavniki nahajajo. Pomembno je le 

državljanstvo njihovih lastnikov. Upošteva nacionalno načelo  



BDP, BDP na prebivalca in BDP v 

standardih kupne moči

BDP NA PREBIVALCA

 Za mednarodne primerjave razlik v ekonomski moči posameznih držav 

se pogosteje kot BDP uporablja kategorija BDP na prebivalca.

 Tako odpravimo razlike v velikosti držav, ki jih lahko merimo tudi s 

številom prebivalcev določene države.

BDP V STANDARDIH KUPNE MOČI

 Standard kupne moči je enota umetne vrednosti, ki odraža razlike v 

nacionalnih ravneh cen. 

 Manj razvite države imajo navadno nižjo raven cen kot razvite. S 

standardi kupne moči izločimo vpliv različnih ravni cen.
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Merjenje BDP

Pri izračunavanju BDP obstajajo 3 metode (vse tri dajo isti rezultat)

 Metoda izdatkov (meri trošenje oz porabo BDP)

 Metoda dodane vrednosti oz. proizvodna metoda

- BDP ugotavljamo tako, da seštejemo dodane vrednosti vseh sektorjev 

v gospodarstvu

 Metoda dohodkov (prikazuje dohodke lastnikov)



BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE



BREZPOSELNOST

 Stopnjo brezposelnosti določa delovna sila (aktivno 

prebivalstvo), ki vključuje:

- zaposlene in

- brezposelne

 V vsakem trenutku je del delovne sile nezaposlen.

 Če agregatno raven brezposelnosti izrazimo kot delež delovne 

sile, govorimo o stopnji brezposelnosti. 

 Podatki o brezposelnosti in delovni sili so med najbolj skrbno 

oblikovanimi in široko zasnovanimi ekonomskimi podatki, ki jih 

država zbira.



Definicije in merjenje brezposelnosti

 ILO: pojem nezaposleni zajema vse osebe nad neko določeno 

starostjo, ki so v opazovanem obdobju bile:

- brez dela, kar pomeni da niso bile v plačanem ali neplačanem 

delovnem razmerju;

- začasno razpoložljive za delo, kar pomeni da so bile osebe v 

opazovanem obdobju razpoložljive za plačano ali neplačano delo ali 

samozaposlitev;

- Iskalci zaposlitve, kar pomeni, da so osebe poskušale v opazovanem 

obdobju najti plačano zaposlitev ali se same zaposliti

STOPNJA BREZPOSELNOSTI

U= 
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑛𝑖ℎ

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑣𝑜
∗ 100



 V Sloveniji merimo stopnjo brezposelnosti na tri načine

 po anketi o delovni sili, ki uporablja definicijo ILO. Po ILO so brezposelni tisti, 

ki: (1) iščejo delo, (2) so brez zaposlitve oziroma opravljajo manj kot dve uri 

plačanega dela v referenčnem letu in (3) so sposobni in so na razpolago za 

delo;

 po registru Zavoda za zaposlovanje, ki kot brezposelne obravnava vse tiste 

osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, ne glede na to, ali  

prejemajo denarno nadomestilo oziroma pomoč ali ne;

 po nacionalnih računih, kjer se odstotek izračunava od ekonomsko aktivnega 

prebivalstva; stopnjo se običajno izračunava za skupine po starosti in spolu, 

včasih pa se izdela tudi nadaljnja navzkrižna klasifikacija po drugih 

demografskih spremenljivkah, kot so zakonski stan, izobrazba ali 

nacionalnost.

 V praksi se uporabljata predvsem prva dva načina.



Učinki brezposelnosti

 Ekonomski učinki

- brezposelnost je ekonomski problem – predstavlja neizkoriščene 

dragocene vire

- Ob porastu brezposelnosti gospodarstvo „zavrže“ dobrine in 

storitve, ki bi jih lahko proizvedli nezaposleni delavci 

 Socialni učinki

- Socialni problem – povzroča trpljenje 

- Študije kažejo, da je izguba dela podobno travmatična kot smrt 

bližnjega prijatelja ali neuspeh v šoli



Vrste brezposelnosti

Ločimo 3 vrste brezposelnosti: frikcijsko, strukturno in ciklično.

 Frikcijsko brezposelnost tvorijo osebe, ki opustijo službo in iščejo novo, 

iskalci prve zaposlitve in povratniki na trg delovne sile.

 Strukturno brezposelnost predstavljajo brezposelne osebe, ki so izgubile 

službo zaradi trajnega zmanjševanja povpraševanja po blagu ali storitvah ali 

zaradi tehničnih in organizacijskih izboljšav. Po znanju in veščinah teh 

delavcev ni zadostnega povpraševanja. Med ponudbo in povpraševanjem po 

določenih stopnjah usposobljenosti in profilih delavcev vlada neskladje. 

Pogosto vidimo strukturna neskladja med različnimi poklici ali regijami, ko 

nekateri sektorji rasejo, medtem ko so drugi v upadanju. 

 Ciklično brezposelnost predstavljajo osebe, ki so brez zaposlitve, ker se 

gospodarstvo nahaja v recesiji oziroma ko je proizvodnja pod 

polnozaposlitveno ravnjo. obstaja, ko je celotno povpraševanje po delu nizko.



Okunov zakon

 Najbolj skrb vzbujajoča posledica vsake recesije je rast stopnje brezposelnosti.

 Ko output pade, podjetja potrebujejo manj inputov dela, tako ne najemajo več 

novih delavcev in nekaj stalnih delavcev odpustijo. 

 BREZPOSELNOST se v poslovnem ciklu običajno premika skupaj z outputom. 

Skupno gibanje outputa in brezposelnosti, skupaj s številčno povezavo, je prvi 

opredelil Arthur Okun. 

 OKUNOV ZAKON : za vsaka 2 odstotka padca BDP v primerjavi s potencialnim 

BDP brezposelnost poraste za okoli 1 odstotek.

 Pomembna posledica okunovega zakona:

- Dejanski BDP mora rasti tako hitro kot potencialni output, da zgolj ohranjamo 

dano stopnjo brezposelnosti na isti ravni. 

- Če želimo stopnjo brezposelnosti zmanjšati, bo moral dejanski BDP rasti hitreje 

kot potencialni BDP.
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INFLACIJA



INFLACIJA in DEFLACIJA

INFLACIJA

 Povečevanje splošne ravni cen gledano primerjalno z vrednostmi v 

prejšnjih obdobjih

 Inflacija ima posledice na delitev dohodka in premoženja, povezava 

pa obstaja tudi med brezposelnostjo, dohodkom in inflacijo

DEFLACIJA

 Zniževanje splošne ravni cen gledano primerjalno z vrednostmi v 

prejšnjih obdobjih

STAGFLACIJA

 Situacija, ko se gospodarstvo srečuje z visoko inflacijo, ki jo spremlja 

upadanje bruto domačega proizvoda in recesija.



Štiri vrste inflacije

Nizka 
inflacija

• 2-4 % letna 
stopnja

Zmerna 
inflacija

• pod 10 % 
letne 
stopnje

Galopirajoča 
inflacija

• nad 10 % 
letne 
stopnje do 
nekaj 100 %

Hiper
inflacija

• nad 1000 % 
letne 
stopnje oz. 

• ko mesečne 
stopnje 
rasti cen 
presežejo 
50%

 Po intenzivnosti poznamo 4 vrste inflacije



Merjenje inflacije

 Kot merilo inflacije se v Sloveniji uporablja indeks cen 

življenjskih potrebščin (ICŽP), ki meri spremembe 

drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev, ki jih domače 

prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe 

doma in v tujini.

 Primerljiv indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga računajo 

države članice EU in se uporablja za primerjanje inflacijskih 

stopenj v teh državah je harmonizirani indeks cen življenjskih 

potrebščin (HICŽP). 



Podatki o Inflaciji

SURS

 Mesečni indeks

 Povprečni letni indeks inflacije – kaže spremembo cen od začetka leta do 

tekočega meseca glede na enako obdobje v preteklem letu 

 Letni indeks – kaže spremembo cen v tekočem mesecu glede na isti mesec 

preteklega leta

http://www.stat.si/indikatorji.asp?ID=1

PRERAČUN INFLACIJE: http://www.stat.si/indikatorji_preracun_inflacija.asp

UMAR

 Napove inflacije: objavlja UMAR (pomladanska in jesenska napoved 

gospodarskih gibanj)

http://www.umar.gov.si/

http://www.stat.si/indikatorji.asp?ID=1
http://www.stat.si/indikatorji_preracun_inflacija.asp
http://www.umar.gov.si/


Letna in povprečna letna rast cen v Sloveniji (1991 –

2013)
Letna rast (v %)

Povprečna letna rast 

(v %)

2013 0,7 1,8

2012 2,7 2,6

2011 2,0 1,8

2010 1,9 1,8

2009 1,8 0,9

2008 2,1 5,7

2007 5,6 3,6

2006 2,8 2,5

2005 2,3 2,5

2004 3,2 3,6

2003 4,6 5,6

2002 7,2 7,5

2001 7,0 8,4

2000 8,9 8,9

1999 8,0 6,1

1998 6,5 7,9

1997 9,4 9,1

1996 8,8 9,7

1995 8,6 12,6

1994 18,3 19,8

1993 22,9 32,3

1992 92,9 201,3

1991 247,1 117,7Vir: SURS



FISKALNA POLITIKA



FISKALNA POLITIKA

 Fiskalna politika je sistem ukrepov, preko katerih država vpliva na javne 

prihodke in izdatke, preko katerih uresničuje cilje ekonomske politike. 

 Država vodi fiskalno politiko s spreminjanjem davkov, transferjev in 

državnih izdatkov ter z vplivanjem na izvoz in uvoz. 

 Učinki fiskalne politike, ki je lahko restriktivna in ekspanzivna, se 

odražajo na agregatnem povpraševanju, ki določa narodni dohodek. 

 Kratkoročni cilj fiskalne politike je vzpostavljanje ravnovesja med 

agregatnim povpraševanjem in ponudbo. 

 Dolgoročni cilji pa so višja zaposlenost, stabilna gospodarska rast, 

uravnovešena plačilna bilanca in vzdrževanje nizke stopnje inflacije.



Funkcije fiskalne politike

 ALOKACIJSKA FUNKCIJA – država financira javne dobrine in druge storitve, ki 

jih ni mogoče zagotoviti tržno

 PRERAZDELITVENA FUNKCIJA – izhaja iz skrbi za enakomernejšo prerazdelitev 

dohodka in bogastva

 STABILIZACIJSKA in RAZVOJNA FUNKCIJA – opravlja fiskalna politika z ukrepi za 

pospešitev gospodarske rasti ali za umiritev inflacije



Instrumenti javnofinančne/fiskalne 

politike

Instrumenti, s katerimi države izvajajo funkcije, so nefinančni in 

finančni, najpomembnejši pa so:

 davki, ki zmanjšujejo zasebne izdatke in so osnova za javne izdatke, 

 izdatki, ki povzročijo, da podjetja ali delavci proizvajajo določene

dobrine, ki jih sicer ne bi proizvajali ali pa bi jih proizvajali v 

manjšem obsegu, in transferji, ki predstavljajo dohodkovno pomoč

posameznim delom prebivalstva ter zato neposredno vplivajo na 

strukturo njihove in celotne porabe ter proizvodnje

 in usmerjanje ter nadzor preko sprejemanja zakonskih regulativ, 

vodenja različnih politik (npr. cenovne, dohodkovne), kontrolne

funkcije v javnih podjetjih in nad izvajanjem sprejetih predpisov ipd. 



Instrumenti fiskalne politike

JAVNOFINANČNI 
PRIHODKI

• Davčni prihodki

• Kapitalski prihodki

• Transferni prihodki

• Nedavčni prihodki

• Prejete donacije 
domačih in tujih virov

JAVNOFINANČNI 
ODHODKI

•Tekoči odhodki

•Tekoči transferi

•Investicijski odhodki

•Investicijski 
transferi



Davčni prihodki zajemajo vse 
vrste davkov in obvezne 

prispevke za socialno varnost

• Davki na dohodek in dobiček

• Prispevki za socialno varnost

• Davki na plačilno listo

• Davki na premoženje

• Domači davki na blago in 
storitve

• Davki na mednarodno 
trgovino in transakcije

• Drugi davki

Nedavčni prihodki 
zajemajo:

• Prihodki od upravljanja 
z državnim in 
občinskim 
premoženjem

• Takse in pristojbine, ki 
opravljajo plačilo za 
opravljene storitve 
državnih organov

• Denarne kazni



Kapitalski prihodki 
zajemajo:

• Prihodki od 
upravljanja z 
državnim in občinskim 
premoženjem

• Takse in pristojbine, 
ki opravljajo plačilo 
za opravljene storitve 
državnih organov

• Denarne kazni

Transferni prihodki 
zajemajo:

• So prihodki, ki jih 
institucija javnega 
financiranja prejema od 
drugih javnofinančnih 
institucij (državnega 
proračuna in proračuna 
lokalnih skupnosti, 
skladov socialnega 
zavarovanja, itd.)



Tekoči odhodki

• Plače in drugi izdatki 
zaposlenim

• Prispevke delodajalcev 
za socialno varnost

• Izdatke za blago in 
storitve

• Plačila obresti za 
servisiranje domačega 
in tujega dolga

• Sredstva rezerv

Tekoči transferi

• Socialni transferi posameznikom in 
gospodinjstvom (štipendije, pokojnine, 
boleznine)

• Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam (društva, 
dobrodelne in verske organizacije, itd.)

• Transferi za financiranje nižjih 
ravni države

• Transferi tujini (članarine medn. Org., itd)

• Transferi javnim zavodom

• Subvencije podjetjem, finančnim 
institucijam, zasebnikom (kmetom, 
obrtnikom)



Investicijski odhodki

•Zajemajo vse 
odhodke povezane z 
nakupom osnovnih 
sredstev, zemljišč, 
blagovnih rezerv in 
interventnih zalog 
ter za investicijsko 
vzdrževanje 
osnovnih sredstev



Javnofinančni prihodki in odhodki ter 

javnofinančni presežek/primanjkljaj, v % BDP
Javnofinančni 

primanjkljaj
Prihodki Izdatki

1995 -8,3 44 52,3

1996 -1,1 43 44,2

1997 -2,3 42,2 44,5

1998 -2,4 43 45,4

1999 -3 43,1 46,2

2000 -3,7 42,8 46,5

2001 -4 43,4 47,3

2002 -2,4 43,8 46,2

2003 -2,7 43,6 46,2

2004 -2,3 43,4 45,6

2005 -1,5 43,6 45,1

2006 -1,4 43 44,3

2007 0 42,2 42,3

2008 -1,9 42,2 44,1

2009 -6,3 42,3 48,7

2010 -5,9 43,6 49,5

2011 -6,4 43,5 49,9

2012 -4 44,4 48,4

2013 -14,7 44,7 59,4


