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Trg, ponudba
povpraševanje

 Kot trg lahko opredelimo skupino 
prodajalcev in kupcev določenega 
proizvoda ali storitve. 

 Pojma ponudba in povpraševanje se 
nanašata na ravnanje teh udeležencev na 
trgu:

 Kupci opredeljujejo povpraševanje

 Prodajalci opredeljujejo ponudbo

Ponudba in povpraševanje opredeljujeta 
delovanje tržnega gospodarstva.

Ponudba (ang.: Supply, S) in povpraševanje
(ang.: demand, D) sta ključna pojma ekonomike.
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Kaj je trg?

Ne kaos, ampak ekonomski red
– Kupite kruh v trgovskem centru? Si predstavljate, 

kaj se je vse zgodilo preden je prešel v vaše roke?

– Milijoni posrednikov stalno menjujejo dobrine…

– Njihove dejavnosti usklajuje nevidni sistem trgov in 
cen! 

Tržni mehanizem
– Trg je mehanizem, ki povezuje kupce in prodajalce, 

da določijo ceno in količino posameznih dobrin! 

– Cene usklajujejo odločitve proizvajalcev in kupcev 
na trgu. Višje cene vodijo v zmanjševanje nakupov 
in spodbujajo proizvodnjo. 

– Cene so ključni del tržnega mehanizma, ki ga 
uravnoveša. 
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Kako trg rešuje tri ekonomska 
vprašanja?

 Kaj? 
– Določa denar in preference kupcev! Prodano blago pomeni 

dohodek zaposlenim (krogotok gospodarstva P1) in 

dobiček lastnikov. Ta odloča ali bo podjetje investiralo, 

delilo dobiček ali opustilo proizvodnjo! Proizvajajo tisto, 

kar menijo, da bo uspešno (lahko že drugi, ali pa čista 

inovacija)…

 Kako?
– Določa konkurenca (tekmovalnost) med proizvajalci. Če 

želi obstati na trgu mora imeti vsaj enake stroške kot 

drugi. Išče najučinkovitejšo metodo proizvodnje! Lahko 

majhne ali velike spremembe v tehnologiji! 

 Za koga (kdo troši in koliko)?
– Trgi tudi določajo kdo zasluži in to preko trgov dejavnikov, 

ki določajo plače, rente, obrestne mere in dobičke (cene 

dejavnikov)! 
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Ponudba

Ponujena količina
je tista količina dobrine, ki so jo prodajalci 

pripravljeni in zmožni prodati. 

Zakon ponudbe
ugotavlja, da je razmerje med ponujeno ceno in 

količino premo sorazmerno. 

Krivulja ponudbe
je naraščajoča krivulja, ki prikazuje odnos med 

ceno in ponujeno količino proizvoda/storitve. 
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Krivulja ponudbe
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Sprememba v obsegu ponudbe
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Kaj vpliva na ponudbo živil?

pi cena proizvoda

pi* cena stranskega/dopolnjujočega proizvoda

pj cena nadomestnega proizvoda

pxi
proizvodni stroški (cene inputov)

T tehnologija (napredek)

V nenapovedljivi vplivi (izredne razmere,…) 

E pričakovanja o gibanju cen

KP ukrepi države (intervencije) 

Qi
S = f (pi, pi*, pj, pxi

, T, V, E, N, KP)
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Delovanje krivulje ponudbe

sprememba cene 

 gibanje VZDOLŽ krivulje ponudbe (S)

sprememba kateregakoli drugega dejavnika

 premik krivulje ponudbe (S) (v levo ali desno)



Temelji trga

10

Kako vplivajo na proizvodnjo sira?

 Padec cene sira na trgu?

 Dvig cene konzumnega mleka?

 Padec cene masla?

 Dvig cene energije?

 Cenejša oprema za sirjenje?

 Požar v skladišču sira?

 Novi lastniki, ki zahtevajo višjo 
donosnost proizvodnje?

! Ne zamenjujte pomika po krivulji (ki pomeni pomik v drugo 

točko na isti krivulji zaradi spremenjene cene) s pomikom 

krivulje (ki označuje spremembo v drugih dejavnikih ponudbe) !
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Spremembe krivulj ponudbe
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Povpraševanje

Povpraševana količina
je količina blaga (proizvodov ali storitev),
katero so kupci pripravljeni in sposobni kupiti.

Zakon povpraševanja
ugotavlja, da je razmerje med povpraševano 
ceno in količino obratno sorazmerno. 

Krivulja povpraševanja
je padajoča krivulja, ki prikazuje odnos med 
ceno in povpraševano količino 
proizvoda/storitve. 



Temelji trga

Krivulja povpraševanja
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Spremembe v obsegu povpraševanja
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Kaj vpliva na povpraševanje po hrani?

pi cena proizvoda

pi* cena dopolnjujočega proizvoda

pj cena nadomestnega proizvoda

Y dohodek porabnikov

Yd porazdelitev dohodka med porabniki

Trg velikost trga

Ok okusi in nagnenja porabnikov

E pričakovanja o gibanju cen

Qi
D = f (pi, pi*, pj, Y, Yd, Trg, Ok, E)
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Delovanje krivulje povpraševanja

sprememba cene

 gibanje VZDOLŽ krivulje povpraševanja (D)

sprememba kateregakoli drugega dejavnika, ki 
vpliva na povpraševanje 

 premik krivulje povpraševanja (D) (v levo ali desno)
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Spremembe krivulj povpraševanja
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Kako vpliva na povpraševanje po probiotičnih 
fermentiranih mlečnih napitkih…

 Vstop nizkocenovnih ponudnikov (npr. TBZ vodilnih 
trgovskih verig)

 Znižanje kupne moči prebivalstva?

 Krepitev ‘srednjega razreda’ v socio-demografski strukturi?

 Dvig cen življenjskih potrebščin?

 Agresivna oglaševalska kampanja (enega od) vodilnih 
proizvajalcev?

 Negativni rezultati kliničnih testov (objavljeni v znanstveni 
periodiki)?

 Novi trendi na trgu (mleko z dodatki, napitki na bazi 
sirotke)

 Generična oglaševalska kampanja za mleko in mlečne 
izdelke?

! Ne zamenjujte pomika po krivulji (ki pomeni pomik v drugo 

točko na isti krivulji zaradi spremenjene cene) s pomikom 

krivulje (ki označuje spremembo v vzorcu obnašanja 

potrošnikov) !
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Ponudba in povpraševanje na 
trgu
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Ponudba in povpraševanje skupaj

Ravnovesna cena

Cena, ki izravnava ponudbo in povpraševanje. 
Na grafikonu je to cena na presečišču krivulj S 
in D.

Ravnovesna količina

Količina, ki izravnava ponudbo in 
povpraševanje. Na grafikonu je to količina na 
presečišču krivulj S in D.
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Ponudba in povpraševanje skupaj

Cena Količina 
€0.00 0 
0.50 0 
1.00 1 
1.50 4 
2.00 7 
2.50 10 
3.00 13 

 

 

Cena Količina 
€0.00 19 
0.50 16 
1.00 13 
1.50 10 
2.00 7 
2.50 4 
3.00 1 

 

 

Povpraševanje Ponudba

Pri ceni 2.00 € je obseg povpraševanja 

enak obsegu ponudbe!
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S, Ponudba

D, povpraševanje
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Presežna ponudba

Če se cena dobrine nahaja nad ravnovesno ceno, 
obseg ponudbe presega obseg povpraševanja. 

Proizvajalci so spodbujeni k znižanju cene 
(povečanje prodaje!) v smeri ravnovesne cene. 
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Presežno povpraševanje
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Presežno povpraševanje

Če se cena dobrine nahaja pod ravnovesno ceno, 
obseg povpraševanja presega obseg ponudbe. 

Proizvajalci lahko višajo ceno v smeri ravnovesne 
cene. 
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Trije koraki pri analizi sprememb v 
ravnovesnem stanju

Ugotovite, ali dogodek vpliva na krivuljo S ali D 
(ali morda obeh).

Odločite se, za kakšen/-ne zamik/-e krivulje S in 
D gre (zamik v levo ali desno).

Preverite, na kakšen način novo nastala situacija 
vpliva na ravnovesno ceno in količino.
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Premiki krivulj ponudbe (S) in 
povpraševanja (D)

Učinek na ravnovesno 
ceno in količino

Če se povpraševanje 
poveča …

Se krivulja povpraševanja 
premakne na DESNO in…

Cena ↑

Količina ↑

Če povpraševanje 
pade…

Se krivulja povpraševanja 
premakne na LEVO in…

Cena ↓

Količina ↓

Če se ponudba poveča 
…

Se krivulja ponudbe 
premakne na DESNO in…

Cena ↓

Količina ↑

Če ponudba pade… Se krivulja ponudbe 
premakne na LEVO in…

Cena ↑

Količina  ↓

Učinek premikov krivulj S in D na ravnovesni ceno in količino
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Kako sprememba v povpraševanju 
spremeni ravnovesno situacijo

P
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D2

2. ...kar se 
odrazi v višji
ceni...

€2.50

103. ...in večji prodani
količini.

Novo ravnovesje
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Kako znižanje ponudbe vpliva na 
ravnovesno stanje

P
Cena sladoleda

2.00

0 1 2 3 4 7 8 9 11 12 Q 
Količina sladoleda

13

D

Začetno ravnovesje

S1

10

1. Okvara v LM zniža
obseg ponudbe sladoleda...

Novo
ravnovesje

2. ...kar se 
odrazi v 
višji ceni...

€2.50

3. ...in manjšem
obsegu prodaje.
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Primeri analize tržnih situacij

 Predstavljajte si trg s pršutom. Kaj se zgodi s
ceno in tržno količino pršuta, če se zgodi
naslednje:

→ Dohodki porabnikov narastejo?

→ Poveča se populacija?

→ Dvigne se cena prašičev?

→ Zniža se cena ogrske salame?

→ V časopisih se pojavijo članki (kampanja), ki
poudarjajo, da zauživanje suhomesnatih
proizvodov poveča zdravstveno tveganje?
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Kratek preizkus znanja
1) Na podlagi  zakona povpraševanja lahko ob podražitvi neke dobrine sklepamo, 

da bo…
A) prišlo do zamika krivulje povpraševanja v desno
B) prišlo do zamika krivulje povpraševanja v levo
C) prišlo do pomika vzdolž iste krivulje povpraševanja v desno (večji obseg 
povpraševanja)
D) prišlo do pomika vzdolž iste krivulje povpraševanja v levo (manjši obseg 
povpraševanja)

2) V primeru inferiornih dobrin se dvig dohodkov populacije odrazi v: 
A) zvišanju povpraševanja po teh dobrinah 
B) znižanju povpraševanja po teh dobrinah
C) ne pride do sprememb v obsegu povpraševanja
D) se spremeni naklon krivulje povpraševanja

3) Povečanje števila ponudnikov na trgu povzroči…
A) pomik vzdolž (iste) krivulje ponudbe v desno (povečanje ponujene količine)
B) zamik krivulje ponudbe v desno
C) zamik krivulje ponudbe v levo
D) pravilna ste tako odgovor A kot tudi odgovor C.

4) Ko je trg neke dobrine v ravnovesni situaciji…
A) lahko vsi udeleženci na trgu dobijo te dobrine toliko, kot je želijo
B) je obseg prodaje enak obsegu povpraševanja (na trgu ni presežne ponudbe ali 
povpraševanja)
C) je število prodajalcev natanko enako številu kupcev
D) ima krivulja ponudbe enak naklon kot krivulja povpraševanja
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Vprašanja za utrjevanje snovi

 Naštejte dejavnike, ki vplivajo na povpraševanje po 
prehranskih izdelkih. Vsakega od njih ponazorite s 
primerom.

 Kaj pravi zakon povpraševanja? Do katerih dveh učinkov 
pride pri npr. podražitvi neke dobrine? 

 Naštejte dejavnike, ki vplivajo na ponudbo prehranskih 
izdelkov. Vsakega od njih ponazorite s primerom.

 Definirajte pojma dopolnjujočih in nadomestnih dobrin. Kaj 
je značilno za ene, in kaj je značilno za druge? 

 Definirajte pojem tržnega ravnovesja (pisna in grafična 
ponazoritev). Katerim pogojem mora trg zadostiti, če 
hočemo, da na trgu pride do ravnovesnega stanja?

 Na primeru trga s testeninami razložite, kaj se dogaja s 
krivuljama S in D, če pride do povečanja odkupne cene 
pšenice durum na mednarodnih trgih!
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Elastičnost ponudbe in 
povpraševanja po hrani

- Kako se odzivajo trgi na spremembe 

dejavnikov?
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Odzivnost trgov na spremenjene razmere (I)

Sprememba 
ponudbe se 
odrazi v:

• majhnem dvigu 
ravnovesne 
količine 

• in velikem padcu 
ravnovesne cene

Povečanje

ponudbe 

vodi v…

…velik 

padec cene…

…in majhen dvig

ravnoves. količine

P

Q
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Odzivnost trgov na spremenjene razmere (II)

Sprememba 
ponudbe se odrazi v:

– velikem dvigu 
ravnovesne količine 

– in majhnem padcu 
ravnovesne cene

Povečanje

ponudbe 

vodi v…

…majhen 

padec 

cene…
…in velik dvig

ravnoves. 

količine

P

Q
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Koeficienti elastičnosti - uporabnost

 Iz razlike med izidoma na prejšnjih dveh prosojnicah 
je razvidno, kako koristno je vedeti, kakšna je 
odzivnost trga na spremenjene tržne razmere 

– (npr. kakšna je sprememba ravnovesne količine kot 
posledica spremenjene cene dobrine)

 (Lastna) cenovna elastičnost ponudbe 
(povpraševanja) je merilo, ki ponazarja odzivnost 
obsega povpraševanja po neki dobrini ob spremembi 
cene (iste). 

 Koeficient elastičnosti nima enot

 Izračun elastičnosti

– Cenovna elastičnost povpraševanja (ED) je izračunana 
po naslednji formuli:

odstotna sprememba ravnovesne količine
odstotna sprememba ravnovesne ceneED=
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Cenovna elastičnost povpraševanja (ponudbe)

Cenovna elastičnost povpraševanja (ponudbe) je 
odstotna sprememba povpraševane količine glede 
na odstotno spremembo cene. 

Meri, v kolikšnem obsegu se trg odzove na 
spremembo cene dobrine s spremembo obsega 
povpraševanja.
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Odzivnost na spremembe - koeficienti 
elastičnosti (povzetek)

Koef. elast = % sprem. v količini / % sprememba v ceni, dohodku, …

0 < e,h < 1 neelastično
e,h > 1 elastično
e,h = 0 popolnoma neelastično
e,h =  popolnoma elastično

Zapomni si:
Q vedno nastopa v števcu!
 so vedno izražene v odstotkih!

D

1

P2

P1

Q1 Q2

cena

količina

D

1

P2

P1

Q1 Q2

cena

količina
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Ravni elastičnosti 

 Popolno elastično

ES = 
 Elastično

ES > 1

 Relativno nelastično 

ES < 1

 Popolno neelastično

ES = 0  
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Popolno neelastična ponudba -

Elastičnost = 0

Q

Cena

4

€5

S

100
2. ...ne spremeni ponujene količine.

1. Pove-
čanje
cene...
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Dogovor: izračun cenovne elastičnosti 
povpraševanja na osnovi srednje točke

Po dogovoru bomo izračunavali elastičnost na 
osnovi srednje točke med dvema 
cenama/količinama. 

S tem poskrbimo, da je izračunana elastičnost 
enaka ne glede na smer spremembe

)(

)(

21

21

2

)(

2

)(

21

21

QQ

PP

P

Q

P

Q

P

P

Q

Q

E

PP

QQ



























Temelji trga

Neelastična ponudba
- Elastičnost manjša od 1

Q

Cena

4

€51.  22%
povečanje
cene...

110100

S

2. ...vodi v 10% povečanje ponudbe.
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Elastična ponudba
- Elastičnost je večja 1

Q

Cena

4

€51.  22%
povečanje
cene...

200100

S

2. ...vodi do 67% povečanja ponudbe.
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Cenovno neelastično povpraševanje
|e| < 1

Q

P

4

€51.  22%
dvig cene...

D

10090
2. ...vodi v 11% manjši obseg povpraševanja.
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Cenovno elastično povpraševanje
|e| > 1

Q

P

4

51.  22%
dvig cene...

D

10050
2. ...vodi v 67% zmanjšanje obsega povpraševanja.
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Elastičnost vzdolž linearne krivulje 
povpraševanja

 Cenovna elastičnost 
povpraševanja upada 
vzdolž krivulje 
povpraševanja

P

Q
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– Pri cenah nad 
središčno točko 
krivulje povpraševanja 
je povpraševanje 
elastično

– Pri cenah pod 
središčno točko 
krivulje povpraševanja 
je povpraševanje 
neelastično

P

Q

Elastično

Neelastično

Elastičnost vzdolž linearne krivulje 
povpraševanja
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– Npr. pri padcu cene 
neke dobrine iz 25€ na 
15€ se obseg 
povpraševanja poveča 
iz 0 na 20.

– Cenovna elastičnost 
povpraševanja znaša torej 
(20/10)/(-10/20) = -4.

– Povprečna cena znaša 
20€ in povprečna količina 
znaša 10.

P

Q

Elastično

Neelastično

Elastičnost = -4

Elastičnost vzdolž linearne krivulje 
povpraševanja upada 
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– Npr. pri padcu cene neke 
dobrine iz 10€ na 0€ se 
obseg povpraševanja 

poveča iz 30 na 50.

– Cenovna elastičnost 
povpraševanja znaša torej 

(20/40)/(-10/5) = -
1/4.

– Povprečna cena znaša 5€
in povprečna količina 
znaša 40.

P

Q

Elastično

Neelastično

Elastičnost = -4

Elastičnost = -1/4

Elastičnost vzdolž linearne krivulje 
povpraševanja upada 
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– Npr. pri padcu cene neke 
dobrine iz 15€ na 10€ se 
obseg povpraševanja 
poveča iz 20 na 30

– Cenovna elastičnost 
povpraševanja znaša torej 

(10/25)/(-5/12.5) = -1

– Povprečna cena znaša 
12,5€ in povprečna 
količina znaša 25.

P

Q

Elastično

Neelastično

Elastičnost = -4

Elastičnost = -1/4

Elastičnost = -1

Elastičnost vzdolž linearne krivulje 
povpraševanja upada 
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Elastičnost vzdolž linearne krivulje 
povpraševanja upada 

Razlaga:

– Matematično gledano je to posledica vedno večjega 

razmerja med ceno in količino

– Izkustvena razlaga pa je:

• Pri visokih cenah je nek proizvod za potrošnika 

razmeroma drag, zato se bo ob relativno majhnih 

spremembah cene odzval z razmeroma velikimi 

spremembami v povpraševani količini

• V primeru nizke cene proizvoda pa je potrošnik 

pripravljen obdržati nespremenjeno raven kupljene 

količine tudi ob relativno večjih spremembah cene
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Povpraševanje

Značilnosti povpraševanja po 
hrani
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Kaj vpliva na povpraševanje po hrani?

pi cena proizvoda

pi* cena dopolnjujočega proizvoda

pj cena nadomestnega proizvoda

Y dohodek porabnikov

Yd porazdelitev dohodka med porabniki

Trg velikost trga

Ok okusi in nagnenja porabnikov

E pričakovanja o gibanju cen

Qi
D = f (pi, pi*, pj, Y, Yd, Trg, Ok, E)
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Odzivnost povpraševanja na spremembe 
(podobno za ponudbo)

… v ceni proizvoda
– (lastna) cenovna elastičnost povpraševanja

e praviloma vedno negativna (normalne dobrine)

… v ceni (nadomestnega ali dopolnjujočega) 
proizvoda
– navzkrižna cenovna elastičnost povpraševanja

eij < 0 dobrini sta dopolnjujoči (komplementa)

eij > 0 dobrini sta si nadomestni (substituta)
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Cena pridelka

 Ocene cenovne elastičnosti povpraševanja za nekatere prehranske proizvode (UK)

Proizvod Cenovna elastičnost

Kruh -0,09
Svež krompir -0,21
Predelan krompir in zmrznjen pommes frites -0,29
Sladkor in sladila -0,24
Konzumno mleko -0,29
Meso v klavnih polovicah -1,37
Piščančje meso -0,13
Zamrznjeno meso v pripravljenih kosih in izdelki -0,94
Sveža zelena zelenjava -0,58
Predelano sadje in sadni proizvodi -1,05
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Medsebojna povezanost dobrin 
Nadomestni in dopolnjujoči proizvodi

Kadar se padec cene dobrine odrazi v 
zmanjšanju obsega povpraševanja druge 
dobrine, sta si proizvoda nadomestna 
(substituta).

Kadar se padec cene dobrine odrazi v povečanju 
obsega povpraševanja druge dobrine, sta 
proizvoda dopolnjujoča (komplementa).
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Dejavniki, ki vplivajo na cenovno 
elastičnost povpraševanja

 Nujne ali luksuzne dobrine

 povpraševanje je cenovno bolj elastično v primeru 
luksuznih dobrin, 

 hrana je pretežno nujna dobrina, torej… 

 Obstoj bližnjih substitutov

 povpraševanje je cenovno bolj elastično, če ima 
proizvod več bližnjih substitutov

 osnovna živila nimajo veliko substitutov (jajca, mleko)

 Pojmovanje trga

 ožje, kot je pojmovan trg, višja je cenovna elastičnost 
povpraševanja  (sadni jogurti, salame, kruh) 

 Časovni okvir

 povpraševanje je cenovno bolj elastično na dolgi rok
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Razlike med proizvodi / skupinami proizvodov v 
cenovni elastičnosti povpraševanja

Q

P
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Elastičnost in skupni prihodek

Skupni prihodek je znesek, ki ga kupec plača in 
prodajalec prejme za dobrino. Izračun:

TR = P x Q

Pri cenovno neelastični krivulji 
povpraševanja (živila!), povečanje cene 
vodi v zmanjšanje količine, ki je 
sorazmerno manjše. Skupni prihodek se 
poveča.

Pri cenovno elastični krivulji 
povpraševanja, povečanje cene vodi v 
sorazmerno zmanjšanje količine, ki je 
večja. Skupni prihodek se zniža.
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Elastičnost in skupni prihodek: neelastično 
povpraševanje

€3

Q0

P

80

Prihodek = €240 

D€1 D

Q0

Prihodek = €100

100

P

Zvišanje ceno iz 1 na

3€...

…vodi k povečanju

skupnega prihodka od 

100 na 240€
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Elastičnost in skupni prihodek: elastično 
povpraševanje

D

Q0

P

€4

50

D

Q0

P

Prihodek = €100 

€5

20

Prihodek = €200 

Zvišanje cene od 4

na 5€...

…vodi v znižanje v 

prihodkih iz 200 na 

100€
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Dohodki kupca – normalne in inferiorne 
dobrine

Za normalne dobrine velja, da se obseg 
povpraševanja z naraščajočim 
dohodkom viša.

Nujne dobrine so dohodkovno neelastične

(hrana, gorivo, obleke, zdravstvene storitve).

Luksuzne dobrine - so dohodkovno elastične
(šport&rekreacija, avtomobili, draga hrana, nakit.

Za inferiorne dobrine velja, da se 
obseg povpraševanja z naraščajočim 
dohodkom niža.
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Dohodek kupca
Normalna dobrina

€3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

21 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

P

Cena kino 
vstopnice

Q

Število kino 
vstopnic

0

Povečano 
povpraševanje

Zvišanje 
dohodka...

D1

D2
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Dohodek kupca
Inferiorna dobrina

€3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

21 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

P
Cena 
krompirja

Q 

količina 
krompirja

0

Zmanjšan 
obseg 

povpraševanja

Znižanje 
dohodka...

D1D2
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Dohodkovna elastičnost povpraševanja

Dohodkovna elastičnost povpraševanja
meri, kako se spremembe v dohodkih 
kupcev odražajo v spremenjenem obsegu 
povpraševanja. 

Izračunamo ga kot količnik med 
spremembo povpraševane količine in 
spremembo dohodka (izraženih v 
odstotkih):
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Učinek dohodka
Engelov zakon

Engelova krivulja

dohodkovno elastično
povpraševanje

dohodkovno neelastično povpraševanje

meja sitosti
Q

A 0

D

C

Y
0

B YY
1

inferiornanormalna 

> 0 < 0  
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Učinek dohodka - Engelov zakon

 Višji ko je dohodek kupcev, manjši delež le-tega namenjajo za 
nakup hrane. 

 Dohodkovna elastičnost povpraševanja po hrani je v 
bogatejših državah na splošno nizka ali celo negativna.
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Učinek dohodka

 Delež izdatkov za hrano v celotnih življenjskih stroških v nekaterih državah članicah OECD

1970 1980 1993

Avstralija 18 17 15
Avstrija 26 20 15
Belgija 24 17 14
Kanada 15 14 11
Francija 21 17 15
Nemčija 27 22 18
Italija 33 25 17
Švica 22 20 18
Velika Britanija 20 16 11
ZDA 14 11 8
Vir: Blandford, 1998.
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Engelov zakon – ponazoritev

Poraba razpoložljivega dohodka gospodinjstev po skupinah proizvodov, VB, 2004

(%) 1980 1990 2003

Hrana 14.5 11.5 9.6

Alkohol & tobak 7.8 5.0 3.5

od česar alkohol 2.1 1.8 1.8

tobak 6.0 3.3 1.7

Obleka & obutev 4.8 5.2 8.1

Gospodinjske potrebščine 5.4 5.4 6.0

Zdravje 1.5 1.6 1.3

Transport 13.9 15.3 14.0

od česar avtomobil 4.1 5.8 6.5

potovanja 3.6 3.4 3.1

od česar z letalom 1.0 1.2 1.3

Komunikacije 1.4 1.6 3.1

Rekreacija & kultura 7.8 10.0 15.5

Prosti čas, počitnice 2.0 2.7 4.5

Izobraževanje 1.4 1.1 1.2

Restavracije & hoteli 12.7 12.6 9.3

Vir: Anketa o porabi gospodinjstev, VB 2006
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Engelov zakon – ponazoritev

Poraba sredstev in dohodkovna elastičnost povpraševanja za nekatere 
prehranske izdelke

Proizvod poraba 

(v % proračuna 
gospodinjstev)

Dohodkovna elastičnost 
povpraševanja

Hrana in pijača (vsa) 15.1 0.2

Sadni sokovi 0.19 0.45

Čaj 0.19 -0.02

Instant kava 0.17 0.16

Margarina 0.03 -0.37

Vir: DEFRA, 2006
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Vpliv strukture prebivalstva, 
demografskih značilnosti

• Starejši ljudje jedo drugačne vrste hrane kot mladina, 
zato se s staranjem prebivalstva spreminja tudi vzorec 
povpraševanja. 

• Število gospodinjstev z eno osebo narašča, zato se 
povečuje poraba že pripravljene hrane.

• Povečuje se delež zaposlenih žensk kar pomembno 
spreminja prehranske navade gospodinjstev.

• Vedno višja izobrazba tudi vpliva na prehranske 
navade.

• Fizični delavci zauživajo bolj kalorično hrano kot delavci 
v pisarnah, njihov delež (in skupno število) pa se 
zmanjšuje.

• Etnični izvor vpliva na povpraševanje po hrani, zato se 
spremenjeni etnični vzorci odrazijo tudi v spremembi 
povpraševanja po nekaterih vrstah hrane (npr. kitajske, 
grške,… restavracije).



Temelji trga

Spremembe prehranskih navad

 Spreminjanje:

– Oglaševanje

• možno vplivati na različne načine

• hrana predmet pogostega oglaševanja

– Zdravstveni vidiki

• BSE bolezen in povpraševanje po govejem mesu

• “mastno mleko je nezdravo”

• “Jejte sadje in zelenjavo”!
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Spremembe prehranskih navad

 Dolgoročne spremembe:
 Povečana pogostnost prehranjevanja izven

gospodinjstva.

 Prehrana v gospodinjstvu je manj formalna.

 Povečana občutljivost za vprašanja “zdravja in

okolja”. “Hrana se vedno tudi bolj gleda kot je!”

 Prehod iz rdečega na belo meso.

 Trend preko zamrznjene zopet na svežo in

“neoporečno” tudi “domačo” hrano.

 Rast zanimanja za tujo hrano (kitajsko, grško,

italijansko,…).

 Oblikovanje tipičnih potrošnih skupin: “uživači”,

“raziskovalci”, “tradicionalisti”, “fast-foodarji”,….
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Spremembe prehranskih navad

BDP na prebivalca (USD) 

0-1,000 1,000-5,000 5,000-10,000 10,000-
15,000 

15,000-
20,000 

20,000 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Slika: Vpliv gospodarskega razvoja na prehranske navade 

Žita brez blagovne znamke 

Osnovna pakirana hrana 

Osnovni zamrznjeni proizvodi 

Poudarek na zdravju, 
pestrosti, predpripravljena 

hrana 

Sveža hrana in 
zdravi proizvodi 
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Ponudba

Značilnosti ponudbe po hrani
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Kaj vpliva na ponudbo živil?

pi cena proizvoda

pi* cena stranskega/dopolnjujočega proizvoda

pj cena nadomestnega proizvoda

pxi
proizvodni stroški (cene inputov)

T tehnologija (napredek)

V nenapovedljivi vplivi (izredne razmere,…) 

E pričakovanja o gibanju cen

KP ukrepi države (intervencije) 

Qi
S = f (pi, pi*, pj, pxi

, T, V, E, N, KP)
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Odzivnost ponudbe na spremembe

… v ceni proizvoda

 (lastna) cenovna elastičnost ponudbe

(eS praviloma vedno pozitivna)

… v ceni (nadomestnega ali 
dopolnjujočega) proizvoda

 navzkrižna cenovna elastičnost ponudbe
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Čas
daljše obdobje rasti  daljša reakcija na strani ponudbe 
(Za katera živila bi lahko pričakovali višjo stopnjo 
cenovne elastičnosti ponudbe? )

Q

P S1 S2

S3

S4

S1  S4

KR  DR

Kratkoročne (KR) /dolgoročne (DR) 

prilagoditve obsega ponudbe
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Dejavniki in uporabnost 
elastičnosti ponudbe

Sposobnost prodajalcev, da spremenijo 
količino dobrine, ki jo proizvajajo.

 Količina masla je neelastična.

 Sadni jogurtni napitki so elastični.

Časovni horizont. 

Na kratki rok je ponudba živil neelastična.

Na dolgi rok je ponudba živil elastična.

Razumemo, kako izrazite bodo spremembe v 
primeru sprememb na trgu. 

Zato potrebujemo diagram ponudbe in 
povpraševanja.
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Ponudba in cene ostalih proizvodov –
navzkrižna elastičnost ponudbe, eS

ij

nadomestni in dopolnjujoči proizvodi

govedo prašiči perutnina mleko jajca ječmen koruza

govedo 0,31 -0,09 0 0,12 0 -0,08 -0,12

prašiči -0,08 0,43 0 -0,02 0 -0,1 -0,16

perutnina 0 0 0,54 0 -0,14 -0,16 -0,18

mleko -0,04 -0,03 0 0,26 0 -0,04 -0,05

jajca 0 0 -0,05 0 0,58 -0,14 -0,17

Tabela: Ocenjene elastičnosti ponudbe živinorejskih proizvodov  v Sloveniji 

eS

ij
> 0 dobrini sta dopolnjujoči (komplementa)

eS

ij
< 0 dobrini sta si konkurenčni (substituta)



Temelji trga

Uporaba koeficientov elastičnosti – primer iz 
kmetijskih trgov

 Ali so dobri obeti za kmetijsko proizvodnjo nujno 
tudi tudi dobri obeti za kmetijske trge? 

 Kaj se zgodi s ceno pšenice (in posledično s 
prihodki pridelovalcev žit), če na trg pride nov 
hibrid pšenice, ki je bistveno produktivnejši kot 
druge sorte?
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Primer: Povečanje ponudbe na trgu pšenice

300

Q1000

P
(€/t)

D

S1

Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
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3. ...in proporcionalno manjši obseg
prihodkov. Kot rezultat tega skupni
prihodek pade iz 30.000€ na 22.000€.

Povečanje ponudbe na trgu pšenice

300

Q1000

P
(€/t)

1. Če je povpraševanje 
neelastično, potem 
zvišanje ponudbe...

D

S1 S2

200

110

2. ...vodi v 

močan 

padec cene...

Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
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Značilnosti ponudbe s hrano

 Tradicionalna gospodarska panoga s široko paleto proizvodov, 
ozko povezana s kmetijstvom.

 Razvejane tržne poti: 

 Na strani dobaviteljev surovin

 Na strani prodaje (glavni kupec trgovina). 

 Velika odvisnost od trgovine. 

 Industrija ostaja deloma regionalno specifična.

 Nekatere proizvode (kruh, sveže mleko) je predrago transportirati na 
daljavo. Preference lokalnega prebivalstva. 

 Določene možnosti nišnih proizvodov 

 Velika vloga kakovosti proizvoda.  

 Strukturne spremembe: 

 Zmanjševanje števila ponudnikov (ekonomija obsega določa stroške).

 Koncentracija in specializacija proizvodnje se krepita.

 Globalizacija: globalne znamke in podjetja postopoma prevladujejo.

Vpliv kmetijske politike v preteklosti izrazit.  

 Trgi se deregulirajo. Tudi živilstvo prevzema značilnost drugih trgov.
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Kratek preskus znanja

1. Dohodki prebivalstva zadnjih deset let naraščajo po povprečni letni 
stopnji 3 odstotke. Povpraševanje po piščančjem mesu se je v tem času 
zvišalo za pet odstotkov. Meso piščancev je v tem primeru

A. normalna dobrina

B. luksuzna dobrina

C. nadomestna dobrina 

D. inferiorna dobrina

2. Maloprodajna cena testenin se je zadnjih 6 mesecev v povprečju dvignila 
za 20 odstotkov. Kolikšno spremembo povpraševanja po testeninah lahko 
pričakujemo, če po nam dostopnih podatkih cenovna elastičnost 
povpraševanja po testeninah znaša -0,5?

A. zvišanje za 10 odstotkov

B. znižanje za 40 odstotkov

C. znižanje za 10 odstotkov

D. zvišanje za 40 odstotkov 

3. Povpraševanje po funkcionalni hrani je dohodkovno in cenovno elastično. 
Ob pričakovani rasti dohodkov prebivalstva lahko pričakujemo, da bo:

A. bo število ponudnikov padalo, med ponudniki bo močno cenovno konkuriranje

B. bo število ponudnikov naraščalo, med ponudniki bo močno cenovno konkuriranje

C. bo število ponudnikov naraščalo, med ponudniki ne bo močnega cenovnega 
konkuriranja

D. bo število ponudnikov padalo, med ponudniki ne bo močnega cenovnega 
konkuriranja
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Vprašanja za utrjevanje znanja

 Razloži pojma (lastne) cenovne elastičnosti povpraševanja in 
dohodkovne elastičnosti povpraševanja.

 Naštej dejavnike, ki vplivajo na cenovno elastičnost 
povpraševanja. Vsakega od njih ponazori z enim primerom. 

 Razloži pojem navzkrižne cenovne elastičnosti 
povpraševanja. Kakšen je predznak navzkrižne cenovne 
elastičnosti povpraševanja dveh nadomestni dobrin? Pa 
dopolnjujočih?

 Naštej dejavnike, ki vplivajo na cenovno elastičnost 
ponudbe. Vsakega od njih ponazori z enim primerom. 

 Na diagramu povpraševanja in ponudbe označi ravnovesno 
ceno in količino ter grafično prikaži skupni prihodek 
ponudnikov (oz. skupne izdatke kupcev).

 Do kakšne spremembe skupnih prihodkov bo prišlo ob 
zvišanju cene nekega izdelka, če je povpraševanje po njem 
cenovno elastično? Pojasni, zakaj.  

 Ali je cenovna elastičnost ponudbe večja na dolgi ali na 
kratek rok? Pojasni, zakaj.


