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Vsebina

a)Konkurenca in obnašanje podjetij na 

popolno konkurenčnih trgih

b)Tržna učinkovitost in tržne slabosti

c)Tržna premoč - nepopolna 

konkurenca in njen skrajni primer 

monopol

d)Javne dobrine in eksternalije
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a) Konkurenca in obnašanje podjetij
– Kako se podjetja odzivajo na cenovne signale?

– Ponudbeno obnašanje konkurenčnih podjetij 
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Konkurenca

 Kupci in ponudniki se obnašajo racionalno: 
kupiti (prodati) po čim nižji (višji) ceni.
– Nasprotni interesi! Razrešujejo se skozi 

konkurenco (tekmovalnost).

Razmere popolne konkurence (PK) so pogoj 
za učinkovito delovanje tržnega (cenovnega) 
mehanizma!
– V razmerah PK ekonomsko okolje sili ponudnike 

in povpraševalce h konkuriranju (v vse smeri)!

– Cenovna ( P) in necenovna (kakovost, značilnosti 

distribucije, dodatne storitve...) konkurenca!

– V razmerah popolne konkurence je poglavitno 
cenovno konkuriranje!



Trgi v realnosti

5

Popolna konkurenca

 Pogoji popolne konkurence (PK):

– Proizvajalci ne vplivajo na ceno (majhni)

– Identičen in homogen predmet trgovanja 

– Identične proizvodne tehnologije in stroški, 

upravljalske sposobnosti

– Prosti izstop in vstop proizvajalcev in kupcev 

(mobilnost proizvodnih dejavnikov)

– Poslovni cilj maksimiranje dobička in koristi. 

– Popolne in brezplačne informacije. 
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P = AR = MRP=MR1

MC

Maksimiranje dobička v popolni konkurenci -
ponovitev

Q0

Stroški 
in prihodki
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AVC

QMAX

MC1

Q1

MC2

Q2

Obseg proizvodnje ni 
optimalenMax. dobiček v točki 

MC=MR
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Popolna konkurenca in ekonomski optimum 
proizvodnje

 Optimalni obseg proizvodnje podjetja v pogojih 

popolne konkurence

– Dokler so ATC < od P (cena proizvoda), podjetje ustvarja 

dobiček!

– Dobiček max v MC=MR (Qmax); v tej točki je ponudba 

posameznega podjetja konkurenčna.

– Po tej točki se dobiček zmanjšuje, saj se celotni stroški 

z dodatno proizvedeno enoto povečajo bolj, kot pa 

celotni prihodki! Pred to točko dobiček pada. 

– Če se cena spreminja ima posamezno podjetje različne 

točke optimalne proizvodnje. Te točke se premikajo po 

krivulji MC. 

– Grafično to pomeni, da je krivulja mejnih stroškov 

podjetja tudi njegova krivulja ponudbe!
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Popolna konkurenca

0

P

Individualna krivulja povpraševanja v 
popolni konkurenci za podjetje

V popolni konkurenci mnogo 

majhnih podjetij; so premajhna, da 

bi vplivala na ceno: “jemalci cene” 

– (“price takers”). 

Popolni konkurent ima tako 

neznaten del trga, da je videti 

njegovo povpraševanje povsem 

vodoravno. Po tržni ceni lahko 

proda kolikor hoče. 

Ne smemo zamenjevati s 

povpraševanjem, ki velja za vsa 

podjetja v okviru ene panoge 

(trga), ki je seveda padajoča 

krivulja! 
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b) Tržna učinkovitost in tržne 
slabosti 
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Učinkovitost in pravičnost 
konkurenčnih trgov

 V idealiziranih razmerah konkurenčnega trga tržni mehanizem 

(oblikovanje ravnovesja med količino ponudbe in 

povpraševanja s pomočjo ravnovesne cene) vodi v najboljše 

rezultate za vse udeležence na trgu (proizvajalce in 

potrošnike). 

 Rezultate merimo s pojmom učinkovitosti gospodarstva. 

Govorimo o razporeditveni, oz. alokativni učinkovitosti: 

– V tržnem ravnovesju nihče (proizvajalec, potrošnik) ne more 

izboljšati svojega položaja, ne da bi poslabšal položaj drugega. ¸¸

– Dobrine in viri so najučinkoviteje porazdeljeni. 

– Tak idealen rezultat je po ekonomski teoriji tudi najbolj pravičen 

(ekonomske koristi enakomerno porazdeljene). 

 Vse to velja v pogojih popolne konkurence!

 Za dokaz je potrebno dodatno poglobljeno znanje iz ekonomike, ki ga 

vsebuje vsak obsežnejši temeljni učbenik, …
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Trgi v realnosti

 Le v “idealiziranih pogojih” je alokacija 
optimalna. 

 V realnosti prihaja do tržnih zgrešitev (ali 
imenovano tudi  slabosti ali pomanjkljivosti (eng. 
market failures). 

Definicija:

situacije, v katerih zaradi nepopolnega delovanja tržnih 
mehanizmov niso izpolnjeni pogoji za učinkovito uporabo 
ekonomskih resursov!

 V teh razmerah tržne spremenljivke ne vodijo v 
učinkovitost ter enakomerno (“pravično”)

razporeditev ekonomske blaginje

 “Učinkovitost” in “Pravičnost” dosegljivi le v 
(teoretičnih) razmerah popolne konkurence

– odsotnost enega od pogojev PK vodi v tržne zgrešitve
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Tržne zgrešitve

 Najpogostejši primeri tržnih zgrešitev (slabosti):

– tržna (pre)moč – nepopolna konkurenca 

– zunanji učinki - eksternalije

– javne dobrine – trg ne uravnava

– nepopolne informacije 

– “nepravična” porazdelitev dohodka (štart vseh ni 
enak, prav tako ne sposobnosti in priložnosti)

– posebne tržne (makroekonomske) razmere

• “gospodarske in politične krize”

• ciklična nihanja gospodarstva

 Vse to vodi v posebno družbeno skrb in 
intervencije države v delovanje trgov. 

 V nadaljevanju poglejmo nekatere primere.  
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c) Tržna premoč
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¸
Tržna premoč

Ključne tržne oblike
(po številu ponudnikov in povpraševalcev)Kupci  

Prodajalci  veliko nekaj eden

veliko

polipol oz.
popolna
konkurenca

oligopson monopson

nekaj oligopol
bilateralni
oligopol

omejeni
monopson

eden monopol
omejeni
monopol

bilateralni
monopol
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Monopol

 Monopol je: 
– tržna struktura, v kateri obstaja en sam dobavitelj blaga za 

množico kupcev!

– Monopolistična moč ni nujno vezana na enega proizvajalca

– Ključno je, da imajo kupci dostop le do enega ponudnika!

– Monopolistov proizvod nima bližnjega substituta!

– Monopolist ima možnost določanja cene in / ali ponujene 
količine!

 Vzroki za nastanek monopola
– Izključni nadzor podjetja nad pomembnim proizvodnim 

dejavnikom 

– Patent = izključna pravica do uporabe tehnologije =>nižji 
stroški, spremenjene lastnosti  (paradoks med optimalno 
alokacijo in spodbujanjem R&R)

– Državne koncesije - določene so zahteve za opravljanje 
dejavnosti!

– Zaradi ekonomije obsega (nižji stroški => nižja cena) vodilno 
podjetje izrine ostale konkurente s trga ! (“Naravni” izvor 
monopola!)
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Popolna konkurenca Monopol

0

P

0 Q

P

D

Individualni krivulji povpraševanja v 
popolni konkurenci in monopolu



Trgi v realnosti

17

Skupni, povprečni in mejni prihodek 
monopolista

Količina

(Q)

Cena

(P)

Skup. prihodek

(TR=PxQ)

Povprečni

prihodek

(AR=TR/Q)

Mejni prihodek

(MR=                )

0 11.00 0.00

1 10.00 10.00 10.00 10.00

2 9.00 18.00 9.00 8.00

3 8.00 24.00 8.00 6.00

4 7.00 28.00 7.00 4.00

5 6.00 30.00 6.00 2.00

6 5.00 30.00 5.00 0.00

7 4.00 28.00 4.00 -2.00

8 3.00 24.00 3.00 -4.00

QTR  /

Monopolistov mejni prihodek je vedno nižji kot cena njegova dobrine. 

 Krivulja povpraševanja je usmerjena navzdol. 

 Če monopolist zniža ceno, zato, da bi prodal eno enoto več,  potem se mu 
zmanjša tudi prihodek, ki ga dobi z dodano enoto. 
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Krivulji povpraševanja in mejnega prihodka 
monopolista

Q

P
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MR
D = AR 
(povprečni prihodek)
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Maksimiranje dobička monopolista

 Če monopolist poveča prodajo, ima to dva učinka 
na skupni prihodek (P x Q).

output učinek— več proizvodnje je prodano, torej Q je 
večji. 

cenovni učinek—cene padajo, tako da je P nižji.

Monopolist maksimira dobiček s proizvodnjo na 
ravni, ko so mejni prihodki enaki mejnim 
stroškom MR=MC

 Prodajno ceno pa določa na podlagi krivulje 
povpraševanja. Pri kateri ceni so potrošniki 
pripravljeni kupiti to količino?
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Maksimiranje dobička - monopolist

PM

QQMAX0

Stroški 
in prihodki

D

ATC

MR

MC

A

Maksimalni dobiček v 
točki MR=MC

B

Krivulja povpraševanja 
nakazuje ceno
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Dobiček monopolista

Q0

Stroški
in prihodki

D

MC

MR

QMAX

B
E

ATC
D

ATC
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Primerjava monopola in konkurence

 Ekonomski optimum:
– Za konkurenčno podjetje:

P = MR = MC
– Za monopolno podjetje:

P > MR = MC

Monopolist dobiva dobiček dokler je cena višja 
kot povprečni skupni stroški. 

Monopolist maksimira dobiček s proizvodnjo na 
ravni, ko so mejni prihodki enaki mejnim 
stroškom MR=MC

 Prodajno ceno pa določa na podlagi krivulje 
povpraševanja. Pri kateri ceni so potrošniki 
pripravljeni kupiti to količino?
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Monopol - posledice

 Cena, ki se vzpostavi na monopolnem trgu je praviloma višja, 
ponujena količina pa manjša, kot v razmerah PK!

 Dobički M so večji in so rezultat tržne moči in ne učinkovitosti 
proizvodnje

 Monopolist se je pripravljen v manjši meri prilagajati 
zahtevam potrošnikov

 Monopolist je v manjši meri pripravljen vlagati v razvoj (?)!

 Tržna krivulja povpraševanja je hkrati monopolistova 

individualna krivulja povpraševanja ter krivulja AR! 

 Krivulja MR leži pod krivuljo AR (v PK AR=MR)

 Povečanje prodaje na monopolnem trgu je možno le z 

zmanjšanjem cene vseh enot proizvodnje => porast dohodka 

je manjši od nove cene dohodka 

 Povečevanje proizvodnje ni rentabilno. 
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Primer:    Trg za zdravila…

Stroški in 
prihodki

Cena v 
času 

patenta

Cena 
potem ko 

patenta ni 
več

Monopolna 
količina

Konkur.
količina

0 Količina

D

Mejni 
stroški

Mejni 
prihodek
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Oligopol

 Na oligopolnem trgu konkurira “nekaj” ponudnikov s 
homogenim produktom, kupcev je veliko!

 Vstop novih ponudnikov na oligopolni trg je zelo težaven

– Poleg “osnovnih barier vstopa” (ekonomija obsega, patent, 

standardi, licence...) tudi načrtno preprečevanje vstopa novih 
konkurentov (cenovno, količinsko)!

 Oligopol je pogost na tehnološko zahtevnih trgih (BT; IT...)

 Tekmeci so hkrati tudi “partnerji” pri izkoriščanju posebnih 
tržnih razmer

 Oligopol temelji na strateškem delovanju:

– vsako podjetje mora predvidevati reakcijo ostalih konkurentov 
na sprejete poslovne odločitve (strategija cen, obseg 
proizvodnje...)

– vodene cene - implicitno usklajevanje po vodilnem podjetju

 V O. prevladuje necenovna konkurenca
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Monopolistična (nepopolna) konkurenca

 Industrijska struktura z značilnostmi popolne 
konkurence in monopola  hkrati!

– PK: veliko ponudnikov in povpraševalcev, cenovna in 
necenovna kompeticija, ni barier vstopa in izstopa…

– M: diferenciacija proizvodov - podjetja popolne 
substitute spreminjajo v visoke substitute (blagovne 
znamke - trivialna diferenciacija) = povečevanje tržne 
moči …

 Prevladujoča industrijska struktura na sodobnih 
trgih (oglaševalska - “image” konkurenca)!

 Monopolistična konkurenca pogost pojav v 
živilstvu: 

– ŽPI: prednosti napram dobaviteljem surovin

– ŽPI: slabost napram trgovini
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Štirje najpogostejši tipi tržnih struktur

Monopol Oligopol Monopolistična
konkurenca

Popolna 
konkurenca

• Voda

• kabelska TV

• Računalniki

• Bencin

• Hrana (MP)

• Tekstil 
(MP)

• Pšenica

• Mleko

Število podjetij?

Vrsta proizvodov?

Veliko

Eno

Dve oz.

nekaj Diferencirani
proizvodi

Identični
proizvodi
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Javne politike proti monopolom

Vlade odgovarjajo na problem 
monopolov:
– Delajo monopolizirano industrijo bolj konkurenčno. 
– Regulira obnašanje monopolov. 
– Spremeni zasebne monopoliste v javna podjetja. 
– Nič od tega. 

 Posebni zakoni za uravnavanje monopolne 
moči. 

 Politika konkurence (vlade):
Preprečuje združevanja. 

Dovoljuje delitev podjetij.

Preprečuje aktivnosti, ki bi trge delale manj 
konkurenčne. 
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d) Javne dobrine in eksternalije
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Javne dobrine

Def.: Dobrine, ki jih trošimo kolektivno in so vsem na razpolago. 
Oskrba z njimi preko tržnih mehanizmov je praviloma 
neizvedljiva

(primeri: javna varnost, javno zdravje, čisto okolje, biotska 
raznovrstnost, pravni red,…)

Lastnosti:

• niso rivalske (pri porabi j.d. si med seboj ne konkuriramo) 

• niso izključujoče (nikogar ni mogoče izključiti od rabe 
javne dobrine)

• niso odklonljive (rabe j.d. ne moremo odkloniti)

(redke so j.d., ki v celoti izpolnjujejo vse tri kriterije!)

 Javne dobrine v veliki meri “zagotavlja” država  

 Vrednost javnih dobrin?
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Eksternalije

 Zunanji (stranski) učinki ekonomske dejavnosti 
(+/-), ki niso preneseni na nosilca dejavnosti!

 Ekonomska aktivnost +/- vpliva na blaginjo 
drugih udeležencev.

 Stroške “nosi” nekdo drug oz. koristi niso 
prenesene na “povzročitelja”

 Po izvoru: proizvodnja / potrošnja

 Po učinku: pozitivne / negativne  

 Po tipu:

– tehnične e. - neekonomski vpliv (onesnaževanje, zdravje, 

urejena krajina...)

– monetarne e. - ekonomski vpliv (onesnaženje - prihodki iz 

turizma, širjenje proizvodnje -PL ,)
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Onesnaženje voda z odplakami

Smrad in dim iz proizvodnje

Trušč iz tovarniške hale

Moteni razvoj turizma zaradi 
industrijske strukture

Primeri negativnih eksternalij -
živilstvo
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Visoko vredni prehranski proizvodi 
- vplivi na zdravje (višja imunska 
sposobnost)

Zagotavljanje delovnih mest v 
drugih sektorjih

Primeri pozitivnih eksternalij -
živilstvo
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Prosti trg sira

Količina 
sira

0

Cena
sira 

Q trg

Povpraševanje
(zasebna vrednost)

Ponudba
(zasebni stroški)

Ravnovesje
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Qtrga

Onesnaženje in socialni optimum...

Količina
sira

0

Cena
sira

Povpraševanje
(zasebna vrednost

Ponudba
(zasebni stroški)

Socialni stroški

Qoptimum

Stroški 
polucije

Ravnovesje

Optimum
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Internalizacija eksternalije

 Kako doseči družbeno optimalno količino?
– Internalizacija eksternalije – vzpodbude, da se vzame v 

zakup eksterne učinke svojih akcij. 

 Korektivna vloga države
– Pozitivne eksternalije so lahko spodbujane s:

• proračunskimi podporami 
• fiskalnimi ugodnostmi 

– Negativne eksternalije so lahko regulirane z:
• administrativno določenimi mejnimi vrednostmi  -eksternalij
• neposredna obdavčitev škodljivih vplivov 

– Ovrednotenje eksternalij težavno
• Npr. kakšna je družbeno optimalna stopnja onesnaženja?

 Za rešitev problema eksternalij vladne akcije niso vedno 
potrebne. Oblike zasebnih pobud:
 Moralne norme in socialne sankcije
 Dobrodelne organizacije
 Integriranje različnih oblik poslovanja
 Pogodbeno odnosi med strankami
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Kratek preizkus znanja

1) Panogo, kjer je na trgu prisotnih veliko ponudnikov in si le-ti med sabo 
konkurirajo z izrazito diverzificiranimi proizvodi in storitvami in promocijskimi 
aktivnostmi, imenujemo 

A) popolna konkurenca
B) monopolistična konkurenca
C) oligopol
D) monopol

2) Za podjetje, ki je edini ponudnik neke dobrine na izbranem trgu pravimo, da 
je…

A) monopolist
B) ponudnik javne dobrine
C) subvencioniran
D) omejen s proizvodno kvoto

3) Nerivalskost je značilnost
A) eksternalij
B) ne-izločljivih dobrin
C) zasebnih dobrin
D) javnih dobrin

4) Kateri od naštetih primerov ponazarja negativni zunanji učinek (negativno 
eksternalijo)  
A) izpust industrijskih odplak v reko.
B) proizvodnja zdravila, ki se izkaže za neučinkovito.
C) zasaditev krožišča s cvetjem.
D) nakup kilograma jabolk.
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Vprašanja za utrjevanje znanja (I)

 V katerem primeru lahko pričakujemo, da podjetja dolgoročno 
vstopajo na trg?

 Na osnovi česa se oblikuje ravnovesna cena neke dobrine na dolgi 
rok? 

 Naštej predpostavke popolnoma konkurenčnih trgov. Kaj lahko 
pričakujemo, če na nekem trgu tem predpostavkam ni zadoščeno?

 Naštej najbolj skupine tržnih napak (zgrešitev), ki so značilne za 
kmetijske trge; vsako od njih na kratko opiši. 

 Kaj vpliva na nestabilnost tržnih razmer v kmetijstvu? Naštej in na 
kratko pojasni značilna gibanja cen v kmetijstvu. 

 Kakšne tržne oblike, glede na strukturo udeležencev na trgu, 
poznamo?

 Kaj je monopol? Kakšne oblike monopolov poznamo?

 Kakšne so razmere na oligopolnem trgu? Kakšna konkurenca 
prevladuje?

 Ali prihaja na trgih z živili do monopolno-oligopolne prakse? 
Zakaj? Kakšni so učinki?

 Kakšno moč imajo vlade v obvladovanju monopolno-oligopolne 
prakse in strukture?
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Vprašanja za utrjevanje znanja (II)

 Kaj je značilno za trge v razmerah monopolistične konkurence?

 Kakšne so družbeno nezaželene posledice monopolne prakse? 
Na kakšen način država lahko regulira monopolne prakse?

 Kaj so zunanji učinki (eksternalije)? Kakšni primeri eksternalij 
najpogosteje nastopajo v živilstvu?

 Kaj so javne dobrine? Naštejte nekaj tipičnih javnih dobrin v 
povezavi z živilstvom. Kakšna je naloga države pri 
gospodarjenju z javnimi dobrinami? 


