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Motivacija

UMAR (september 2012):

 Po rasti v lanskem letu se je okrevanje
gospodarske aktivnosti v 2012 prekinilo:

– BDP se je v drugem četrtletju na medletni ravni
znižal za 3,2 %, kar je bil eden večjih padcev v 
evrskem območju.

– Močno je upadla domača potrošnja: gospodinjstev, 
države in investicij v osnovna sredstva. 

– Upadanje števila zaposlenih se je letos sicer 
nekoliko umirilo, vendar se bodo razmere na trgu 
dela v prihodnjem letu ponovno izraziteje 
poslabšale. 

– Višjo letošnjo inflacijo zaznamujejo predvsem cene
energentov in hrane, osnovna inflacija pa ob šibki
gospodarski aktivnosti ostaja nizka
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Motivacija

Slovenija je v 2012 ponovno 
vstopila v gospodarsko recesijo!

– Vzroki?

– Posledice?

– Mehanizmi?

– Možnosti blažitve učinkov?

Potrebo je poznavanje temeljev makroekonomike!

Vir podatkov: UMAR: Jesensko poročilo
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Mikro: makroekonomika

 Mikroekonomika

proučuje odločitve gospodinjstev in podjetij in njihovih 

medsebojnih interakcij na trgu.

 Makroekonomika

– proučuje gospodarstvo kot celoto, odkriva zakonitosti, ki 

nastajajo kot posledica množice odločitev  in delovanja 

gospodarskih subjektov in države. 

– proučuje gibanja in spremembe agregatnih količin.

– proučuje kakšna je blaginja prebivalstva in kako jo 

povečati. 

 Protislovnost med mikro- in makroekonomskim pogledom:

znižanje stroškov je zahteva za obstoj podjetij :

toda to vodi odpuščanje delavcev in problem brezposelnosti
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Sedem temeljnih ciljev 
makroekonomske politike

1. Čim višja blaginja (dohodek) 

prebivalstva (TEMELJNI CILJ) in čim večji 

output gospodarstva (čim bolj učinkovita 

izraba proizvodnih dejavnikov )!

2. Doseganje stabilnosti v gospodarstvu 

(proticiklično delovanje).

3. Čim večja zaposlenost, oz. čim nižja 

brezposelnost. 

4. Stabiliziranje cen – zmerna (čim nižja 

inflacija). 

5. Doseganje ugodne menjave gospodarstva s 

tujino – uravnotežena plačilna bilanca. 

6. Nizek javno proračunski deficit.

7. Učinkovit finančni sistem in obrestna mera, ki 

spodbuja gospodarski razvoj.
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Makroekonomski kazalci

 Cilje merimo z makroekonomskimi kazalci 
(kazalci tokov in stanj)

 Temeljni kazalci makroekonomike:

– Bruto domači proizvod

– Brezposelnost

– Cenovna raven (stopnja inflacije)

– Plačilna bilanca

– Proračunski deficiti

– Obrestna mera
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Bruto domači proizvod
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Dohodki  in izdatki narodnega 
gospodarstva

 Zanima nas: 

– ali gospodarstvo napreduje: ustvari več;

– ali gre ljudem bolje: imajo višji življenjski standard –
si lahko kupijo več; 

 Oboje je povezano: za oceno ali gospodarstvo 
deluje dobro ali slabo je potrebno poznati kakšni so 
dohodki posameznika. 

 Dohodki so merilo blaginje posameznika in 
pomagajo oceniti stanje gospodarstva.

 Za gospodarstvo kot celoto velja da mora biti 
dohodek enak izdatkom, ker:

Vsaka menjava ima kupca in prodajalca.

Vsaka plačani evro kupca je evro dohodka prodajalca. 
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Bruto domači proizvod (BDP) je:
– merilo dohodka in  izdatkov narodnega 

gospodarstva.

– izraža gospodarsko dejavnost neke države v 
določenem obdobju – vrednost prodanih končnih 
dobrin in storitev;

– Dva temeljna načina meritve (glede na tok):
• Tok dobrin (izdatki zanje)

• Tok zaslužkov oz. dohodkov 

– enakost dohodka in izdatkov  prikazuje diagram 
gospodarskih tokov. 

Bruto domači proizvod
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Podjetja Gospo-

dinjstva

Trg proizvo-

dnih dejavnikov

Trg dobrin 

in storitev

IzdatkiPrihodki

Plače, rente 
in dobiček

Dohodki

Prodane 
dobrine in 

storitve

Nakup dobrin 
in storitev

Delo, zemlja 
in kapital

Proizvodni 
inputi

Diagram gospodarskih tokov
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Merjenje BDP - izdatki

 Vrednoti dobrine in storitve (output) po tržnih 
cenah..

 Vrednoti samo finalne dobrine, ne pa tudi vmesnih 
dobrin (vrednost je šteta samo enkrat).

 Vključuje materijalne dobrine (hrano, obleka, avti) in 
nematerijalne dobrine (striženje las, čiščenje stanovanja, 
obiski pri zdravnikih). 

 Vključuje sedanje proizvedene dobrine in storitve in 
ne transakcij povezanih s proizvodnjo v preteklosti.

 Velja zgolj za proizvodnjo v geografskih mejah 
države v specifičnem časovnem obdobju (leta, ali 
četrtletja).

 Vključuje vse legalno proizvedene dobrine in ne 
upošteva proizvode, ki so proizvedeni in izključno 
porabljeni doma. 
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Sestava BDP

BDP (Y ), (če ga merimo preko izdatkov) je vsota 4 
tipov izdatkov, ki se izkazuje v dohodku drugih:

 Poraba (C):
 Izdatki gospodinjstev za dobrine in storitve, z izjemo 

stroškov za naložbe v stanovanja. 

Naložbe (I):
 Izdatki za razne oblike fizičnega kapitala (oprema, zgradbe, 

…). 

Državni nakupi (G):
 Izdatki lokalne in državne oblasti. Ne vključuje državne 

transferje, ki niso narejeni v zamenjavo za proizvedene 
dobrine in storitve. 

Neto izvoz (NX):
 Izvoz manj uvoz. 

Y = C + I + G + NX
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Drugi kazalci dohodka

Bruto nacionalni proizvod (BNP)
– Skupni dohodek vseh prebivalcev s stalnim 

prebivališčem doma in v tujini. 

Neto nacionalni proizvod (NNP)
– BNP zmanjšan za izgubo vrednosti kapitala

Nacionalni dohodek 
– NNP zmanjšan za neposredne davščine na 

poslovanje in povečan za subvencije. Skupni 
dohodek za prodajo.

In drugi…
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Realni in nominalni BDP

Nominalni BDP vrednoti dobrine in 
storitve po tekočih cenah. 

Realni BDP po konstantnih cenah. 

 Za resničen pogled v stanje gospodarstva 
potrebujemo realni BDP. Tega dobimo, da 
prilagodimo nominalni BDP s pomočjo BDP 
deflatorja. 

 Pove za koliko se je povečal nominalni BDP zgolj 
zaradi povišanja cen

100
BDP Realni

BDP Nominalni
=deflator BDP 
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Rast BDP v Sloveniji (UMAR)
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STRUKTURA BDP PO UPORABI
leto 2000 in 2008 (mio €, surs)

2000 2008

mio € deleži mio € deleži

Privatna potrošnja 10373 56.9 19297 52.0

Potrošnja države 3479 19.1 6735 18.1

Bruto investicije 4779 26.2 10742 28.9

Spremembe zalog 222 1.2 1201 3.2

Saldo menjave -640 -3.5 -1124 -3.0

Izvoz 9972 54.7 25134 67.7

Uvoz 10611 58.2 26258 70.7

BDP 18214 100 37135 100
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Proizvodnja in rast

 Med leti prihaja do sprememb blaginje 

(življenskega standarda). Merimo različne rasti BDP. 

 Domnevamo: 

–Življenjski standard v državi je odvisen od 
sposobnosti za proizvodnjo dobrin in storitev.

 Za razumevati razlike v življenskem standardu se moramo 
osredotočiti na proizvodnjo dobrin in storitev. Več 
proizvedemo večji so prihodki in posledično tudi izdatki. 

– Življenski standard je odvisen od produktivnosti delovne 
sile v državi.   

 Produktivnost (storilnost) je količina dobrin in storitev 
proizvedena v delovni uri. 

 Proizvodni dejavniki neposredno določajo storilnost. 
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Vladne politike, ki dvigujejo storilnost in 
življenski standard

 Pomen varčevanja in investicij

– Država lahko spodbuja varčevanje in investicije in s tem 
vpliva na proizvodnjo in rast. Manj za trošenje, več denarja 
gre lahko na naložbe, ki dvignejo proizvodnjo in storilnost. 
Dilema: kratkoročni : dolgoročnim učinkom.

– Vendar: ko rastejo zaloge kapitala (večji input), se nam mejni 
fizični proizvod zmanjšuje: zakon o padajočem donosu. 

– Kompenzacijski učinek nastopa v primeru držav, ki pričnejo 
rasti s sorazmerno revne ravni. 

 Pomen proste trgovine
– Teorija primerjalnih prednosti… (glej predavanje 5)

– Trgovina ima po svojih učinkih značilnosti tehnologije. Država, 
ki odpravi trgovinske ovire, beleži podobne učinke kot pri 
tehničnem napredku. 

– Različne politike in izkušnje držav v odnosu do 
zunanjetrgovinske politike. 
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Vladne politike, ki dvigujejo storilnost in 
življenski standard

 Izobraževanje

– Za dolgoročno rast države je izobraževanje vsaj tako 
pomembno kot naložbe v fizični kapital. 

ZDA: vsako leto šolanja pomeni 10 % višjo plačo. 

Naloga države je zato zagotoviti infrastrukturo za šolanje, 
ter vzpodbujati prebivalstvo, da jo uporablja. 

– Izobražena oseba lahko oblikuje nove ideje, kako najboljše 
proizvajati, s tem poveča državni sklad znanja in daje eksterne 
koristi tudi drugim.

 Raziskave in razvoj

– Tehnološki napredek vodi v višji življenski standard. 

Največ napredka prihaja od zasebnih raziskav in posameznih 
investitorjev. 

Država lahko vzpodbuja razvoj novih tehnologij s podporami 

raziskav, davčnimi olajšavami in patentnim sistemom. 
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Vladne politike, ki dvigujejo storilnost in 
življenski standard

Tuje naložbe

– Država lahko poveča akumulacijo kapitala in 

dolgoročno ekonomsko rast s spodbujanjem tujih 

naložb. Različne oblike:

– Tuje neposredne naložbe (Foreign Direct Investment

FDI)

Kapitalska naložba je v lasti in upravljana s strani tujega 

subjekta. 

– Tuje portfolijske naložbe (Foreign Portfolio Investment, 

FPI)

Naložbe so financirane s stani tujih sredstev vendar 

upravljane s strani domačih. 
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Vladne politike, ki dvigujejo storilnost in 
življenski standard

Lastninska pravica in politična stabilnost

Spoštovanje lastninskih pravic je pomemben pogoj za 

delovanje cenovnega sistema..

 Investitorji morajo imeti občutek, da so njihove 

naložbe varne.

 Nadzor rasti prebivalstva

– Prebivalstvo določa obseg delovne sile v državi. 

Večje število prebivalstva proizvede večji skupni BDP. 

Višja rast prebivalstva znižuje BDP na prebivalca.
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BDP in blagostanje

 BDP je najboljše posamezno merilo družbenega 

gospodarskega blagostanja. 

 BDP na prebivalca nam pove kakšne dohodke in izdatke 

ima povprečna oseba v gospodarstvu. 

 Višji BDP govori o višjem življenjskem standardu.

 BDP pa ne pove nič o sreči in kakovosti življenja.

 Kaj ni vključeno v BDP?

Vrednost zadovoljstva. 

Vrednost čistega okolja. 

Vrednost aktivnosti, ki se ne zgodijo na trgu, npr. čas, 

ki ga starši preživijo z otroci ter prostovoljno delo.
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Brezposelnost in 
gospodarski ciklusi 
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Zaposlenost

 Prebivalstvo delimo na aktivno prebivalstvo ali delovno silo, ter 
vzdrževano prebivalstvo. 

 Stopnja brezposelnosti je odstotek nezaposlene delovne sile.

 Različne metode določanja nezaposlenosti.
 Administrativni registri nezaposlenih oseb (potrebno prijavljati, 

podcenjeno)

 Anketiranje določenega vzorca gospodarstva (1-3 %), bolj 
standardno, priporoča tudi Mednarodna organizacija dela (ILO)

 Naravna stopnja brezposelnosti
– To je brezposelnost, ki se ne odpravi tudi ne na dolgi rok in je 

obseg brezposelnosti, ki jo gospodarstvo običajno kaže. 

– Odvisna od značilnosti trga dela: Zajamčene plače. Moč
sindikatov. Učinkovitost iskanja zaposlitve. 

100
silaDelovna 

ihbrezposlen Število
=ostibrezposelnStopnja 
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Stopnja brezposelnosti (po 1960, ZDA)
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Brezposelnost in Slovenija (UMAR)
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Kategorije brezposelnosti

 Ciklična stopnja brezposelnosti

– Letna nihanja brezposelnosti. 

– Povezana z gospodarskimi ciklusi (nihanja makroekonomskih 
spremenljivk). 

Okunov zakon: 

 povezava med zaposlenostjo in BDP:

 3 % rast BDP zmanjša nezaposlenost za 1 %

Različne oblike brezposelnosti:

 Strukturna (rast, ali propad nekaterih panog, nove 
tehnologije (tekstilna industrija, jeklarstvo)

 Začasna (povzročajo “trenja”: zaposleni iščejo boljšo 
službo, porodniške, kratkotrajno)
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Politika dela: zajamčene plače

Značilen in pomemben primer 

delovanja države na področju 

socialne politike . 

Vplivajo na ceno dela, ki jo lahko 

delodajalec plača in vpliva na 

brezposlenost. 
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Kratkoročna ekonomska nihanja –
gospodarski ciklusi

Gospodarske aktivnosti med leti nihajo (so 
nestabilne, fluktuirajo).
Večino let proizvodnja raste. 

ZDA: zadnjih 50 let raste proizvodnja za 3 % na leto. 

V nekaterih letih običajne rasti ni, govorimo o recesiji. 

 Gospodarski ciklusi so nihanja celotnega 
gospodarskega outputa, dohodka (BDP)  in 
zaposlenosti. 

 Recesija je obdobje zniževanja realnega BDP, 
zniževanje dohodka in povečane brezposelnosti. 
Depresija je izrazita recesija. 

 Gospodarske nihanja so nepredvidljiva.
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Kratkoročna ekonomska nihanja –
nihanja spremenljivk

 Večin makroekonomskih spremenljivk niha skupaj.
 Če proizvodnja pade, se dvigne brezposelnost.
 Padec proizvodnje spremlja tudi zmanjšanje naložb. To vodi 

tudi v nadaljnji padec proizvodnje.
 Pogosto spremljajo, ali povzročijo cenovni premiki (inflacija, ali 

deflacija, glej cene) 

 Čeprav makroekonomske spremenljivke nihajo skupaj, je 
njihov obseg sprememb različen. 

 Vzroki so predvsem v premikih agregatnega povpraševanja 
(zmanjšanje). Izdatki se zmanjšujejo, kar vodi v znižanje 
proizvodnje. 

 Vzroki za premike:
 Spremembe v tehnologiji. 
 Nihanja deviznih tečajev, obrestnih mer. 
 Spremembe v ceni surovin (nafta).
 Razpoložljivi finančni kapital in spremembe v naložbah. 

(finančne krize) . 
 Politični dogodki, vojne, naravne nesreče. 



Makroekonomika

Recesije

(a) Realni BDP
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Recesije

(b) Izdatki za naložbe
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Recesije

(c) Stopnja brezposlenosti

Stopnja brezposlenosti
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Cene in inflacija
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Merjenje življenskih stroškov

 Inflacija je pojem za dvigovanje cenovne ravni v 
gospodarstvu. 

 Inflacijska stopnja je odstotkovna sprememba cen v 
primerjavi s predhodnim obdobjem. 

 Inflacijo merimo z Indeksom gibanja cen življenskih 
potrebščin (Consumer price index - CPI) je merilo za 
stroške z dobrinami in storitvami, ki jih ima tipični 
potrošnik.

 Če CPI raste, potem mora tipična družina potrošiti več 

denarja za ohranitev enakega življenjskega standarda.

Izračun inflacijske stopnje:

CPI v letu 2 – CPI v letu 1

Inflacijska stopnja v letu 2 = ------------------------------------ * 100

CPI v letu 1
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Inflacija v Sloveniji (UMAR)
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Inflacija – izračun in problemi

 Izračun CPI in inflacijske stopnje - primer

– Bazično leto je 1998.

– Košarica dobrin v letu 1998 stane 1,200 €.

– Enaka košarica v letu 2000 stane 1,236 €.

– CPI = (1,236€/1,200€) X 100 = 103.

– Prišlo je do dviga cen za 3 % med 1998 and 2000.

 Problemi v merjenju življenskih stroškov:

– CPI je primerno merilo za izbrane tipične dobrine, ne 
pove pa vsega o življenskih stroških. 

– Košarica se spreminja:
• Substitucija dobrin

• Uvajanje novih dobrin

• Spremembe v kakovosti
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Stroški inflacije

 Inflacija znižuje kupno moč, če se dohodki ne povečajo! 

 Inflacija sama po sebi ne znižuje realne kupne moči. Na 
pritiske se povečujejo tudi plače. Kljub vsemu je nezaželjena 
in povezana z naslednjimi stroški:

 Inflacija vpliva na gospodarstvo s prerazdelitvijo dohodka in 
premoženja ter poslabšanjem učinkovitosti.

 Zaslužijo:

– Dolžniki, zaslužkarji in špekulanti

 Izgubijo:

– Upniki, skupine s stalnimi dohodki in plačni vlagatelji.

 Inflacija izkrivlja:

– Relativne cene, obrestne mere, davčne stopnje

 Ukrepi uravnavanja inflacije so praviloma boleči v obliki 
izgubljenega outputa (zmanjšanje javnih izdatkov, politika 
obrestnih mer). 
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Stroški inflacije

 Zmeda in tveganje
– Inflacija stalno spreminja realno vrednost denarja. Težje je 

primerjati stroške, dobičke in gospodariti. 

 Arbitrarna prerazdelitev blaginje
– V razmerah inflacije nastajajo neobičajne koristi in stroški, ki 

prerazdelijo tudi blaginjo (“črnoborzijanci”).

 Relativna cenovna variabilnost
– Inflacija izkrivlja relativne cene. Odločitve potrošnika so manj 

optimalne in trg opravlja svoje naloge slabše

 “Potni stroški” 
– So izgubljeni viri zaradi tega, ker inflacija vzpodbuja ljudi k 

zmanjšanju prihrankov. Vzrok je v zniževanju vrednosti denarja. 
Manj denarja zahteva več poti v banke, kjer nalagate denar na 
račune, ki ohranjajo vrednost denarja. Izgubljate čas in 
priložnosti za porabo. 

 “Stroški menija”
– So stroški zaradi prilagajanja cen. Med inflacijo je potrebno stalno 

prilagajati cene, kar zahteva dodatne stroške. 
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Inflacija in brezposelnost -
Phillipsova krivulja...
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Stroški znižanja inflacije

Za zmanjšanje inflacije mora
gospodarstvo iti skozi obdobje visoke
nezaposlenosti in nizke proizvodnje.

Če se država spopada z inflacijo, gospodarstvo
premakne kratkoročno Phillipsovo krivuljo.

Izkušnje gospodarstev z nizko inflacijo, kažejo, 
da je le to doseženo na račun višje
brezposelnosti. 

Razlaga v dodatku.
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Mednarodna menjava
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Države in mednarodna menjava

 Sodobna gospodarstva so zmeraj bolj vpletena v mednarodne 
gospodarske tokove (glej predavanje 5). 

 Izvoz ali izvozno povpraševanje je lahko generator gospodarske 
rasti (za manjša gospodarstva!)

 Izvoz so doma proizvedene dobrine in storitve, prodane na tuje. 
Uvoz so v tujini proizvedene dobrine in storitve, ki so prodane 
doma. 

 Neto izvoz (NX) je vrednost izvoza minus vrednost uvoza. Neto 
izvoz imenujemo trgovinska bilanca.

 O trgovinskem primanjkljaju (deficitu) govorimo, ko je neto izvoz
(NX) negativni. 

Uvoz > Izvoz

 Trgovinski presežek (suficit) je ko je neto izvoz (NX) pozitiven. 

Izvoz > Uvoz

 Izravnana trgovina nastopi ko je neto izvoz enak ničli - – izvoz in 
uvoz sta izenačeni.  

 Vpletenost gospodarstva meri delež trgovinske bilance v BDP.
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Vplivi na neto izvoz

Vrednotenje (preference) potrošnikov za 

tuje dobrine. 

Cene dobrin doma in na tujem. 

Menjalni tečaj, na podlagi katerega 

kupujejo tujo valuto z domačo. 

Dohodek potrošnikov doma in na tujem. 

Transportni stroški. 

Zunanjetrgovinska politika. 
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Plačilna bilanca

 Uvozno izvozne tokove spremljamo s plačilno bilanco. To je 
niz računov, ki meri vse finančne transakcije med državo in 
preostalim svetom. Vključuje nabave in prodaje dobrin in 
storitev, darila, vladne transakcije in tokove kapitala.

 Prilivi prinašajo v državo tujo valuto, odlivi pa zmanjšajo 
količino tuje valute v državi. 

 Sestavljena iz dveh delov:
 Tekoči račun:

 Uvozno izvozni tokovi blaga in storitev

 Dohodki (prejemki, izdatki) in tekoči transferji

 Kapitalski in finančni račun: 
 Kapitalski račun (transferji, patenti in licence)

 Neposredne tuje investicije doma in v tujini

 Naložbe v vrednostne papirje

 Ostale naložbe (terjatve in obveznosti)

 Spremembe uradnih rezerv
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Zunanje ravnotežje (Mencinger, 2009)
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Nominalni menjalni tečaj

 Mednarodna menjava in s tem plačilna bilanca je odvisna od 
mednarodnih cen. Ko uvozimo tujo dobrino moramo plačati v 
tuji valuti. Te devize moramo nabaviti na posebnem trgu -
deviznem trgu. 

 Na njem kupujemo devize po določeni ceni, ki se ji reče 
devizni tečaj (1 EUR = 1,30 USD). Vzajemno delovanje 
ponudbe in povpraševanja (zelo zapleteno, veliko dejavnikov, 
veliko kupcev in prodajalcev v globalnem kontekstu) po tujih 
devizah določa devizni tečaj. 

 Ko se trgovina in kapitalski tokovi spremenijo se ravnotežni 
devizni tečaj prav tako spremeni. 

 Če lahko kupimo za domačo enoto več tuje govorimo o 
apreciaciji (rast vrednosti) domače valute. 

 Če pa lahko kupimo manj, pa o depreciaciji (znižanju vrednosti) 
domače valute. 
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Nominalni menjalni tečaj

 Gibanje deviznega tečaja je uravnoteževalni mehanizem, 

ki odpravlja neskladja v plačilni bilanci:

 Če je neka denarna enota zanimiva (EUR 2005-2007), recimo 

so obresti visoke (vpliv vlade!), potem tujci vlagajo denar v 

to valuto, povečuje se kapitalski račun. 

 Ko se poveča povpraševanje po EUR, to vodi v apreciacijo 

valute (nižja vrednost USD proti EUR), to znižuje EU 

konkurenčnost in zmanjša se izvoz in povečuje uvoz (tekoči 

račun), enako tudi pri kapitalskih računih. Plačilna bilanca se 

uravna!

 Devizni tečaj določa zapletena vzajemna igra števlnih

držav,ki medsebojno kupujejo in prodajajo. 
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Nominalni in realni menjalni tečaj

 Ločimo dve vrsti deviznega tečaja:
 nominalni menjalni tečaj

 realni menjalni tečaj

 Nominalni menjalni tečaj je tečaj, po katerem lahko trgujemo z 
denarno enoto ene z denarno enoto druge države. 

 Izražen je:
 V enote tuje valute za 1 enoto domače valute. A

 V enotah domače valute za 1 enoto tuje valute. 

 Realni menjalni tečaj je tečaj po katerem posameznik lahko 
trguje z dobrinami in storitvami ene države z dobrinami in 
storitvami druge države. 

 Odvisen je nominalnega menjalnega tečaja in  cen dobrin v obeh 
državah, merjeno v lokalni valuti. 

 S tem tečajem primerjamo cene domače in tuje dobrine. 
 Če je avstrijsko pivo dvakrat tako drago kot slovensko, je realni 

menjalni tečaj 1/2 avstrijskega za slovensko pivo. 

 Realni menjalni tečaj je ključni dejavnik o tem, ali država 
izvaža ali uvaža. 
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Realni menjalni tečaj

 Depreciacija domače valute, pomeni, da je 
domače blago postalo cenejše v primerjavi s 
tujim. 

 To privablja domače in tuje potrošnike, da 
kupujejo naše blago. 

 Naš izvoz raste, uvoz pade, kar dvigne neto 
izvoz. 

 Nasprotno, apreciacija domače valute, vodi v 
njeno podražitev in naš neto izvoz pade. 

Realni menjalni tečaj = Nom. menj.tečaj * Domače cene

Tuje cene
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Pariteta kupne moči

 Teorija o pariteti kupne moči nam pojasnjuje razlike v tekočih 
menjalnih tečajih. 

 V skladu z njo, bi moral z enoto določene valute kupiti enako 
količino dobrine v vseh državah. Teorija temelji na načelu enotne 
cene. Dobrina bi morala biti prodana za enako ceno na vseh 
lokacijah. 

 Če to načelo ne drži (kar je pravilo), potem obstajajo 
neizkoriščene možnosti za doseganje dobička na eni strani (rast 
cene hrane v letu 2007 je bila tudi posledica tega!), ali je kupna 
moč prebivalstva relativno višja “kot si zasluži glede na plače”. 

 Valute bi morale dokazovati enako kupno moč in menjalna 
razmerja se približujejo tej vrednosti. 

 Nominalni menjalni tečaj med dvema valutama, bi tako moral 
odražati različno cenovno raven v teh dveh državah. 

 Pogosto pa ne dosegamo enake paritete kupne moči. Posebne 
meritve. Koliko stane “Big Mac” v različnih prestolnicah?
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Kakšna je “dobra” plačilna bilanca in 
“dober” devizni tečaj

 Plačilna bilanca vpliva na devizni tečaj, ta pa na mednarodno 

konkurenčnost domačega gospodarstvo in na kupno moč 

prebivalstva. Najboljša je uravnotežena bilanca (pomeni, da to ne 

vpliva na devizni tečaj in s tem na druge agregate: cene, obresti). 

 Najboljši devizni tečaj pa je tisti, ki omogoča gospodarski razvoj. 

Kateri je to, je sporno, odvisno od posamezne države, njene 

razvitosti, velikosti, mednarodnega stanja financ.

 Ekonomska politika lahko vpliva na plačilno bilanco z 

vpodbujanjem izvoza, odpiranjem tujih naložb doma in v tujini. 

Pomembna povezava s cenami in obrestno mero  in drugimi 

spremenljivkami. 

 Direktno je devizni trg praviloma prepuščen trgu. Nekatere države 

s fiksiranjem tečaja naredile precej škode svojemu gospodarstvu, 

druge z gibajočim ohranjale konkurenčnost. 
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Fiskalna politika
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Fiskalni sistem

Za delovanje države je potrebno pridobiti 
sredstva. Odpirajo vedno nova področja 
delovanja države.
Tradicionalna področja:

Vojska, policija, pravosodje, državna admnistracija

Javna dela
Infrastruktura (ceste, telekomunikacije,…)

Dopolnjuje zasebno pobudo
Zdravstvo, šolstvo, raziskave, kultura,…

Fiskalno - proračunsko politiko opredeljuje 
proračun, ki se napaja z davki in troši z javnimi 
izdatki.

Davki:
Posredni in neposredni.

Progresivni, degresivni, proporcionalni….
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 Proračun

– je temeljni finančni račun države.

 Odraža prioritete na gospodarskem, socialnem in 
razvojnem področju.

 Proračun je politični, ekonomski in 
administrativni dokument

 V tehničnem smislu je proračun bilanca.

 Proračun omogoča zadovoljevanje potreb v 
javnem interesu:

– delo državnih in občinskih organov

– naloge javnih in gospodarskih javnih služb

– intervencije v gospodarstvu

Proračun države
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Javnofinančni prihodki, 
14,8 mrd EUR v 2010 

Prihodek 2008 2009 2010

Davčni 90,9 89,9 86,9

Nedavčni 5,6 4,7 6,2

Kapitalski 0,8 0,7 1,2

Donacije in 
transferi

0,5 0,5 0,8

EU 2,4 4,1 4,9
Tekoči prihodki:

– Davčni: davki na dohodke, prispevki za socialno varnost, 
davki na plačilno listo, davki na blago in storitve, davki na 
mednarodne trgovino, drugi davki

– Nedavčni: dohodki iz premoženja, takse in pristojbine, globe 
in kazni, prodaja blaga in storitev, drugi
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Javnofinančni odhodki 
(16,7 mrd EUR)

2006 2009 2010

Tekoči izdatki (v %) 43,1 41,5 41,7
plače (v %) 47,0 57,5 56,3

izdatki za blago in storitve (v %) 36,4
36,9 36,1

Tekoči transferi (v %) 44,9 44,8 45,7
transferi posameznikom in   
gospodinjstvom (v %) 82,2 82,1 82,3

Subvencije 6,8 8,1 7,6

Transferi neprofitnim  org. 2,1 2,2 2,5

Investicijski odhodki (v %) 6,8

7,9 7,8

Investicijski transferi (v %) 3,1

3,0 2,3

V EU proračun 2,2 2,7 2,4

 predstavljajo 
vsoto  porabe in 
transferov 
javnega sektorja. 

 delimo jih na:

 javno 
porabo: v to 
skupino 
uvrščamo vso 
tekočo porabo 
javnega 
sektorja in 
investicijsko 
porabo; 

 transfere:
predvsem 
socialni 
transferi in 
subvencije 
gospodarstvu.
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Predvidena poraba proračuna 
Slovenije v 2011

POLITIKE
PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST 3,7%

VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA 7,1%

TRG DELA 3,8%

IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 14,2%

KULTURA 2,1%

PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA 6,6%

ENERGETIKA 0,6%

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA 4,9%

OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA 2,2%

SOCIALNA VARNOST 24,9%

ZDRAVSTVENO VARSTVO 1,0%

INSTITUCIJE POLITIČNEGA SISTEMA IN CIVILNE DRUŽBE 0,8%

NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE ZADEVE 9,3%

UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE 4,8%

INSTITUCIJE PRAVNE DRŽAVE, SVOBODE IN VARNOSTI 2,8%
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA, PLAČILA V EVROPSKO UNIJO IN 
REZERVE 11,3%
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Presežek in primanjkljaj (deficit)

 Proračun je torej sistem, ki ga vlade 
uporabljajo za načrtovanje in nadzor javnih 
izdatkov in dohodkov.   

 Proračun ima presežek (primanjkljaj), ko ima 
vlada višje (ali nižje) dohodke od izdatkov. 

 Javne bilance proračunskih sredstev so 
praviloma neuravnotežene. Seštevanje 
proračunskega primanjkljaja daje javni dolg 
države. Tega merimo v deležu BDP. 
Pomembna makroekonomska postavka.

 Na višino javnega dolga pomembno vpliva 
gospodarska rast. Z višjim outputom
poberemo namreč več davkov!
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Državni proračun (v % BDP)
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Zakaj je proračunski primanjkljaj 
(deficit) slaba stvar?

 Z vodenjem državnega proračuna je tako kot z gospodinsjtvom: 
račun bi se moral na koncu meseca (leta) iziti. 

 Vlade imajo problem pri upravljanju s prilivi in izdatki v proračun. 
Pri prilivih je težko v naprej natančno vedeti, kakšni bodo 
(spreminja se promet, plače…), pri izdatkih pa se politiki težko 
izognejo skušnjavi, da ne bi svojim volivcem stalno podarjali nove 
stvari (ceste, šole, tovarne).

 Primankljaj vodi v vladni (javni) dolg: nakopičena posojila za 
pokrivanje preteklih primanjkjajev. Praviloma iz tujine: problem 
zadolženosti držav.

 Deficit lahko resno ogrozi makroekonomsko stabilnost

– Kratkoročno izrinja naložbe in s tem vpliva na prihodnji output; 

– Dolgoročno pa lahko vodi v to, da zanamci plačujejo za prekomerno 
potrošnjo v preteklosti (države!). Ogrožena stabilnosti in vpliva na 
trenutno konkurenčnost in storilnost. 

– Skratka: upočasnjuje gospodarsko rast. 
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Obresti, obseg denarja in 
inflacija
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Trg razpoložljivih finančnih sredstev 
uravnavajo obrestne mere 

 Finančni (denarni) trgi koordinirajo varčevanje in naložbe 
gospodarstva na trgu razpoložljivih finančnih sredstev.

 Ta sredstva pripadajo delu dohodka prebivalstva, ki so ga 
izbrali zato, da ga varčujejo in izposojajo, ter ne potrošijo. 

 Povpraševanje po razpoložljivih sredstvih oblikujejo gospodinjstva 
in podjetja, ki si želijo izposoditi sredstva, da bi izpeljale svoje 
naložbe. 

 Obrestna mera je cena za posojilo. 
– Ta je znesek, ki ga plača posojilojemalec, da bi pridobil posojilo in 

znesek, ki ga posojilodajalec dobi za svoje varčevanje. 

 Obrestna mera na finančnem trgu je realna.

– Realna obrestna mera je nominalna obrestna mera 
korigirana za inflacijo. 

 Finančni trgi delujejo podobno kot drugi trgi.

 Ravnovesje S in D za razpoložljiva finančna sredstva določa realno 
obrestno mero. 
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Finančna sredstva
(mrd. EUR)

0

Obrestna 
mera

D

S

5%

1.200

Trg razpoložljivih finančnih sredstev
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Ponudba in povpraševanje denarja in denarno 
ravnovesje

 Ponudbo denarja nadzoruje Narodna banka (NB).

Povpraševanje po denarju je odvisno od 

obrestne mere in povprečne ravni cen v 

gospodarstvu.

 Posamezniki imajo denar, ker je to njihovo 

sredstvo menjave. Njegov obseg je odvisen od 

cen dobrin in storitev. 

 Na dolgi rok se splošna raven cen prilagaja ravni 

po kateri je povpraševanje po denarju enako 

ponudbi. 
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Narodna banka 

Osnovni način s katerim Narodna banka (NB) vpliva 
na ponudbo denarja so aktivnosti na prostem trgu. 

– Za povečanje ponudbe denarja, NB kupuje državne 
obveznice na prostem trgu.

– Za znižanje ponudbe denarja, NB prodaja državne 
obveznice.

 NB uravnava ponudbo denarja tudi z določitvijo 
deleža obveznih rezerv, ki jih imajo komercialne 
banke:

– Rezervirana sredstva (rezerve) so prejeti pologi, ki jih
komercialne banke ne posojajo.

– V sistemu obveznih bančnih rezerv, banke zadržijo del 
obveznih sredstev kot rezerve in izposojajo preostanek.
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Narodna banka 

NB vpliva tudi na spremembo diskontne 
stopnje

So obresti, ki jih NB zaračunava komercialnim 
bankam za najete kredite. Povečana stopnja vodi 
v zmanjšanje ponudbe denarja.

NB ima omejene možnosti vpliva na 
ponudbo:

NB ne nadzira obsega denarja, za katerega se 
banke odločajo, da ga bodo posojale. 

NB nima nadzora o obsegu denarja, ki ga 
gospodinjstva ima v pologih na bankah. 
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Vplivanja na razpoložljiva finančna sredstva in 
obrestno mero

 Z vplivanjem na obseg finančnih sredstev 
(monetarna politika) lahko pomembno vplivamo na 
makroekonomske spremenljivke in dosegamo 
stabilnost! 

Spreminjamo (poenostavljeno):

 obseg sredstev : obrestna mera : naložbe : sestavine BDP 

 obseg sredstev : obrestna mera : cene : BDP

 obseg sredstev : obrestna mera : devizni tečaj : izvoz : 
BDP

 Študij teh odnosov je precej zahteven, nekaj razlag 
v dodatkih (za bolj pridne), drugače pa potreben 
temeljit dodaten študij. 
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Agregatna ponudba in povpraševanje določata 
glavne makroekonomske agregate

Agregatno

povpraševanje AD

Agregatna

ponudba AS

Vzajemno  
delovanje AS 
in AD

Output –
realni BDP

Zaposlenost in 
brezposlenost

Cene in 
inflacija

Zunanja 
trgovina

Raven cen 
in stroškov

Potencialni 
output

Kapital, 
delo, 
tehnologija

Denar 
(obseg)

Izdatki in 
davki

Drugi 
dejavniki
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Obresti, obseg denarja in 
inflacija

Dodatek 1
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Količina fiksirana
s strani NB

Količina denarja
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Količina 
denarja

Vrednost
Denarja (1/P)

Cenovna 
raven (P)

A
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Pov.
denarja

Učinek denarne “injekcije”
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MS2

1.Povečanje v 
ponudbi 
denarja...

M2

B
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Davki, naložbe in varčevanje

Davki in naložbe
 Davčne olajšave (ali neposredne subvencije!) spodbujajo k 

naložbam.
 Poveča se povpraševanje po finančnih sredstvih. 
 Premakne se krivulja povpraševanja v desno. 
 Dvigne se obrestna mera in obseg finančnih sredstev. 

 Če davki vzpodbujajo k povečanju naložb, je rezultat višja 
obrestna mera in večje varčevanje.

Davki in varčevanje
 Davki na obresti zmanjšujejo prihodnja plačila iz 

sedanjega varčevanja in s tem znižujejo vzpodbude k 
varčevanju.

 Znižanje davkov: 
 Krivulja ponudba finančnih sredstev se premakne v levo. 
 Ravnovesna obrestna mera se zniža. 
 Poveča se povpraševanje po finančnih sredstvih. 

 Če davki vzpodbujajo k večjemu varčevanju, bo to vodilo 
v nižjo obrestno mero in povečanje naložb. 
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Povečanje v povpraševanju za razpoložljiva 
finančna sredstva...

Finančna sredstva
(mrd. EUR)

0

5%

1.200

S

D1

1. Davčna naložbena 
olajšava (podpore) 
poveča 
povpraševanje...

D2

6%

2. ...kar 
dvigne 
obrestno 
mero...

1.400

3. ...in dvigne obseg finančnih 
sredsteve.

Obrestna 
mera
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S2 

1. Proračunski 
primanjkljaj zniža 
ponudbo sredstev...

Učinek državnega proračunskega 
primanjkljaja...

Finančna sredstva
(mrd. EUR)

0 1.200

S1

D

5%

800

3. ...in zniža količina sredstev. 

2. ...dvigne se 
obrestna 
mera...

6%

Obrestna 
mera
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Gospodarski ciklusi -
razlaga 

Dodatek 2
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Agregatna ponudba in povpraševanje določata 
glavne makroekonomske agregate

Agregatno

povpraševanje AD

Agregatna

ponudba AS

Vzajemno  
delovanje AS 
in AD

Output –
realni BDP

Zaposlenost in 
brezposlenost

Cene in 
inflacija

Zunanja 
trgovina

Raven cen 
in stroškov

Potencialni 
output

Kapital, 
delo, 
tehnologija

Denar 
(obseg)

Izdatki in 
davki

Drugi 
dejavniki
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Bazični model ekonomskega nihanja

 Za razlago kratkoročnih nihanj moramo razviti bazični 
model, ki temelji na agregatnem povpraševanju (AD) in 
agregatni ponudbi (AS).

 Krivulja agregatnega povpraševanja prikazuje količino 
dobrin in storitev, ki jo gospodinjstva, podjetja in 
država nameravajo kupiti pri določeni ceni. 

 Krivulja agregatne ponudbe prikazuje količino dobrin in 
storitev, ki jo podjetja proizvajajo in prodajajo pri 
določeni ceni. 

 AS in AD definiramo s pomočjo: 

Ekonomskega outputa dobrin in storitev 
ovrednotenega z realnim BDP. 

Splošne ravni cen, merjene s CPI (indeksom 
maloprodajnih cen za široko porabo), ali BDP 
deflatorjem.
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Agregatno povpraševanje in 
ponudba...

Ravnovesni 
output

Količina
outputa

Cene

0

Ravnovesna
cenovna 
raven

Agregatna ponudba

Agregatno 
povpraševanje
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Krivulja agregatnega povpraševanja...

Q

P

0

Agregatno 
povpraševanje

P1

Y1 Y2

P2

2. …poveča povpraševanje po 
dobrinah in storitvah. 

1. Znižanje 
cenovne 
ravni...

 Štiri komponente BDP (Y) prispevajo 
k agregatnem povpraševanju za 
dobrine in storitve:
– Y = C + I + G + NX

 Krivulja je padajoča (vpliv cene).
 Premiki krivulje zaradi sprememb 

dejavnikov. 
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Zakaj je krivulja povpraševanja 
padajoča in premiki 

 Cenovna raven in poraba:  

 Učinek blaginje: ob nižjih cena so pripravljeni več 
potrošiti.

 Cenovna raven in naložbe: 

 Učinek obrestnih mer: nižje cene znižujejo obrestno mero, 
kar vodi v večje naložbe, to pa pomeni večje 
povpraševanje po dobrinah in storitvah. 

 Cenovna raven in neto izvoz: 

 Učinek menjalnega tečaja: če padec cenovne ravni vodi v 
padec obrestne mere, menjalni tečaj depreciacira, kar 
vzpodbudi neto izvoz, to vodi v povečano povpraševanje 
po dobrinah in storitvah. 

 Če se spremenijo drugi dejavniki na povpraševanje pride 
do premika krivulj. Zaradi vpliva na:

porabo, naložbe, državne nakupe, neto izvoz
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Premiki krivulje povpraševanja...

Količina outputa Q

Cenovna
raven

0

Agregatno
povpraševanje, D1

P1

Y1

D2

Y2 

 Premiki lahko zaradi: 
– spremembe v ponudbi denarja;
– spremembe v javnih politikah 

(naložbe, politika obrestnih mer,…)
– sprememb v zunanjih deviznih tečajih
– rast outputa  zunaj
– rast cen delnic zunaj
– tehnološki napredek, politični dogodki
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Krivulja agregatne ponudbe

Na dolgi rok je krivulja agregatne ponudbe 
vertikalna: 
odvisna je od proizvodnih dejavnikov, cenovna raven pa 

na njih ne vpliva. Je takšna, kot izhaja iz naravnih in 
razpoložljivih dejavnikov.

Dolgoročna raven proizvodnje je “naravna stopnja 
outputa pri polnih zaposlenosti”! 

Vsaka sprememba naravne stopnje premika 
krivuljo ponudbe.

Premike povzročajo dejavniki, ki vplivajo na 
proizvodnjo na strani: 

dela, kapitala, naravnih virov, tehnološkega znanja
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Dolgoročna agregatna krivulja 
ponudbe...

QNaravna stopnja
proizvodnje

P

0

Dolgoročna krivulja ponudbe

P1

P2 
2. …ne vpliva na 

količino dobrin na 

dolgi rok.1. Sprememba 

cenovne 

ravnil…



Makroekonomika

1.Na dolgi rok, 
tehnološki 
napredek 
premika krivuljo 
ponudbe...

LRAS2000LRAS1990

Dolgoročna rast in inflacija...

Q

P

0

P1980

Y1980

AD1980

P2000

P1990

LRAS1980

2. …in rast v ponudbi denarja premika 

agregatno povpraševanje...

AD2000

AD1990

4. …in 

stalno 

inflacijo

Y1990 Y2000

3. …to vodi v rast outputa...
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Kratkoročna krivulja ponudbe se dviguje!

Kratkoročna nihanja je potrebno razumeti 
kot odmike od stalnega dolgoročnega 
trenda. 

Na kratki rok povečanje cen vodi v 
povečanje ponujene proizvodnje. 

Znižanje cenovne ravni vodi v 
zmanjšanje ponujenih količin dobrin in 
storitev. 
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Kratkoročna krivulja ponudbe se dviguje!

 Kratkoročna nihanja je potrebno razumeti kot odmike od 
stalnega dolgoročnega trenda. Vzrok je v neprilagodljivosti 
nekaterih stroškov.

 Na kratki rok povečanje cen vodi v povečanje ponujene 
proizvodnje. 

 Znižanje cenovne ravni vodi v zmanjšanje ponujenih 
količin dobrin in storitev. 

 Kratkoročno pa se krivulja ponudbe spreminja tudi zaradi 
spremenjenih stroškov (premik krivulje):

 sprememba plač: nižje plače, nižji stroški: povečan output;

 sprememba cen in deviznega tečaja: padec tujih cen, ali 
trdnejša valuta, znižajo uvozne cene, kar vodi v nižje stroške 
in večjo AS;

 nižja cena energentov, manj strogi predpisi znižujejo stroške 
in povečujejo AS.
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Kratkoročna krivulja ponudbe...

Q

P

0

Kratkoročna
agregatna

ponudba

Y1

P1

Y2

2. Znižuje količino 
dobrin in storitev na 
kratki rok.

P2

1. Znižanje v 
cenovni ravni
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91

Dolgoročno ravnovesje

Q

P

0

SRASLRAS

Agregatno
povpraševanje

ARavnovesna 
cena

Naravna stopnja 
outputa

Ponudba in povpraševanje se na 
dolgi rok uravnata!
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1. Znižanje agregatnega 
povpraševanja (npr. padec             

vrednosti delnic…)

AD
2

Sprememba v povpraševanju...

Q

P

0

AS1

LRAS

AD1

AP1

Y1

BP2

Y2 

2. …vodi v znižanje 
proizvodnje na kratki rok…

AS
2

CP3

3. …vendar, 
premakne se tudi 
agregatna krivulja 
ponudbe…

4. …in proizvodnja se 
vrne k svoji naravni 
stopnji.
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Premiki v agregatnem povpraševanju

Na kratki rok premik v povpraševanju vodi v 
nihanja v proizvodnji dobrin in storitev.

Na dolgi rok, premiki v agregatnem 
povpraševanju premikajo cene ne pa tudi 
proizvodnje. 

Znižanje enega od vplivov na agregatno 
ponudbo premakne krivuljo v levo:

Proizvodnja pade pod naravno ravnijo zaposlenosti. 

Poveča se nezaposlenost.

Cene se dvignejo.
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1. Premiki v kratoročni 
krivulji ponudbe… (rast 
cene dela, energentov,…)

AS2

LRAS

AS1

Q

P

0

AD

A

Y1

P1

Premiki v ponudi...

3. …in dvig 
cene. 

P2

2. …vodi v znižanje 
outputa…

B

Y2
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Stagflacija

Nasprotni premik v agregatni krivulji 
ponudbe vodi v stagflacijo— kombinacijo
recesije in inflacije.
Output pade in cene se dvignejo. 

Politiki ne morejo vplivati na obe spremenljivki 
simultano!

 Država se na recesijo lahko odzove:

 Ne naredi nič in počaka, da se cene in plače prilagodijo.

Poskuša dvigniti agregatno povpraševanje  s pomočjo 
monetarne (znižanje obrestnih mer) in fiskalne politike 
(nižji davki, razvojne podpore, javna dela.
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AS2

1. Ko kratkoročna ponudba pade…

Prilagoditev na nasprotne premike v agregatni 
ponudbi...

QNaravna meja
outputa

P

0

AS1

AD1

LRAS

A

P1

P2

P3

3....to vodi 
v dvig cen

4. …vendar 
obdrži raven 
outputa.

C 2. …država lahko 
prilagaja s povečanjem 
povpraševanja…

AD2
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Agregatno povpraševanje in ponudba in 
Phillipsova krivulja

Prikazali smo Phillipsovo krivuljo:

– kratkoročna povezava med inflacijo in 
nezaposlenostjo. 

izhaja iz premika agregatnega povpraševanja in 
kratkoročne krivulje agregatne ponudbe. 

Večje je agregatno povpraševanje po 
dobrinah in storitvah, večji je output 
gospodarstva in višja je cenovna raven. 

Višji output vpliva na znižanje 
nezaposlenosti. 
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Phillipsova krivulja...

Stopnja 
nezaposlenosti (%)

0

Inflacijska 
stopnja (% 

na leto)

4

B
6

A

7

2

Phillipsova krivulja
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Kako je Phillipsova krivulja povezana 
z agregatnim D in S...

Phillipsova krivulja 

0

(b) Phillipsova krivulja

Inflac. 
st.  (%)

St.nezaposl. (%)
0

(a) Model agregatne D in S

Cenovna 
raven

nizka AD

visoka AD

B

4

6

(output  
8.000)

A

7

2

(output 
7.500)

A

7.500

102

(nezaposl. 7%)

B

8.000

106

(nezaposl. 4%)

AS


