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1. DEL: DRUŽBENI PROCES PROIZVODNJE IN DRUŽBENI PROIZVOD 
 

GOSPODARJENJE IN PROIZVODNJA 

1. T: Gospodarjenje 

GOSPODARJENJE je zavestna dejavnost, katere namen je zmanjšati omejenost sredstev, s katerimi 

zadovoljujemo svoje potrebe. Je zavestno zmanjševanje omejenosti dobrin.  

DOBRINE so sredstva, ki so sposobna zadovoljiti potrebe. 

 

Tri bistvene prvine gospodarjenja:  

 potrebe oz. želje, 

 omejenost sredstev, 

 zavestna dejavnost zmanjševanja omejenosti sredstev (tehnični napredek). 

 

POTREBE so predpogoj gospodarjenja in napravijo stvari koristne, jih spremenijo v dobrine. Po navadi 

jih delimo na fiziološke, kulturne, družbene … Delijo se na ekonomske, neekonomske, materialne, 

nematerialne. 

 

Omejenost dobrin: V absolutnem pogledu so vse dobrine količinsko omejene. Omejenost v 

gospodarstvu zato pomeni le relativno omejenost, tj. omejenost v primerjavi s potrebami. Pri dani 

absolutni omejenosti odloča o relativni omejenosti dobrin velikost potreb po njih. Čim večje so 

potrebe, tem bolj so dobrine relativno redke. Pri danih potrebah pa je relativna omejenost čim večja, 

čim večja je absolutna omejenost.  

 

PROSTE DOBRINE so sredstva, ki jih narava ponuja brezplačno in z vidika človekovih potreb v 

neomejenih količinah. Proste dobrine postanejo ekonomske, redkeje obratno.  

EKONOMSKE DOBRINE so druge dobrine, ki jih ni na voljo v poljubnih količinah. So predmet 

gospodarjenja. 

Brezplačno uživanje dobrin ni dokaz, da bi bile te dobrine proste. 

 

2. T: Faze gospodarjenja 

Gospodarjenje poteka v štirih fazah: 

 proizvodnja (produkcija), 

 razdelitev (distribucija),   

 menjava (cirkulacija), 

 poraba (potrošnja). 

 

 PROIZVODNJA je tisti del gospodarskega procesa, v katerem ljudje s svojimi delovnimi 

sposobnostmi s pomočjo delovnih priprav izdelujejo nove dobrine iz dobrin, ki jih ponuja narava 

(prostih in ekonomskih). Je začetna faza gospodarskega procesa. Proizvodnja povečuje koristnost 

stvari. Ni trenuten proces. 

 

PROIZVOD je izdelana nova dobrina. Proizvodi so neizbežno ekonomske dobrine. 
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 PORABA je faza gospodarskega procesa, kjer se dobrine uničujejo. Je sklepna faza gospodarskega 

procesa in je smisel gospodarjenja. Ni trenuten proces. 

 

Proizvodnja in poraba sta fazi v časovnem pomenu besede, saj je potreben čas, da je npr. žito 

pridelano. 

 

 MENJAVA je trenuten proces, v katerem dobrine prehajaj iz rok v roke, spreminjajo svojega 

lastnika.  

 

MENJALNO ali BLAGOVNO GOSPODARSTVO je tisto, ki poleg proizvodnje in porabe pozna tudi 

menjavo. BLAGO so dobrine, ki menjavajo lastnika. NATURALNO GOSPODARSTVO je tisto, ki ne pozna 

menjave. Vse dobrine, ki jih tako gospodarstvo proizvede, jih porabi kar samo.  

 

 DELITEV je proces, v katerem se določijo deleži udeležencev proizvodnega procesa v njihovem 

proizvodu. Je nujna v vsakem gospodarstvu. Ne zahteva posebnega časa, da se opravi.  

 

Razlika med delitvijo in menjavo:  

V delitvi se določijo idealni deleži udeležencev proizvodnega procesa v skupnem proizvodu, pri čemer 

je vseeno, iz kakšnih dobrin je delež sestavljen, kakšna je njegova naturalna sestava. Ta se določi v 

menjavi. 

 

Pogosto se s proizvodnjo razume celoten proizvodni proces, vse njegove faze hkrati. V tem primeru 

se običajno uporablja izraz REPRODUKCIJA (=REPRODUKCIJSKI PROCES). 

 

3. T: Proizvodni tvorci in proizvajalna sredstva 

DOBRINE delimo po uporabnosti na: 

 PORABNE DOBRINE / ŽIVLJENJSKA SREDSTVA = CONSUMER GOODS (neposredno služijo zadovoljevanju 

potreb), 

 PROIZVAJALNE/KAPITALSKE DOBRINE / SREDSTVA = CAPITAL GOODS (posredno služijo zadovoljevanju 

potreb). 

 

PROIZVODNI TVORCI / FAKTORJI so vse, kar kakorkoli vpliva na velikost proizvoda , ne glede na 

obliko. Ločimo: 

 IZVIRNI (ORIGINALNI / PRIMARNI): delo (delovna sila, delovne sposobnosti) in zemlja (narava 

v celoti), 

 IZVEDENI (DERIVIRANI / PROIZVEDENI). 

 

DELO so delovne storitve delovne sile različnih delovnih sposobnosti (telesne in umske delovne 

sposobnosti). 

 

ZEMLJA (NARAVA) je skupnost naravnih zakladov, sil, površin, bivališč, ipd. 

 

Pet skupin primarnih produkcijskih tvorcev: delo, kapital, zemlja, podjetništvo, izumiteljstvo. 
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DELOVNE PRIPRAVE so plod človekovih delovnih telesnih in umskih sposobnosti. Poleg delovnih 

priprav sodelujejo v proizvodnji tudi PREDMETI DELA. Temeljni predmet dela je zemlja, v procesih pa 

sodelujejo tudi predmeti dela, ki so rezultat že predhodnega dela. 

 

PROIZVAJALNA SREDSTVA: je skupen izraz za delovne priprave in predmete dela. So tretji proizvodni 

tvorec (ob delu in zemlji), vendar so izveden proizvodni tvorec. 

PROIZVEDENA PROIZVAJALNA SREDSTVA so tista, ki niso del narave, ampak je pri njihovem nastanku 

sodelovalo človeško delo. 

 

PREDMETE DELA delimo na dve vrsti podskupin:  

 z vidika stopnje dodelanosti:  

o zemlja, 

o surovine, 

o polizdelki, 

 z vidika pomena za proizvod: 

o osnovne tvarine, 

o pomožne tvarine, 

o pogonske tvarine. 

DELOVNE PRIPRAVE delimo na tri velike podskupine: 

 orodja, 

 stroji: 

o pogonski, 

o delovni,  

o druge naprave, 

 objektivni pogoji dela (prostor, zrak, zgradbe …). 

  
Delovne priprave + Predmeti dela  =  Proizvajalna sredstva + Delovna sila  = Proizvajalne sile  + Proizvodni odnosi  =  

Proizvodni način  +  Konkretna stopnja družbenih odnosov  =  Družbenoekonomska formacija     

 

4. T: Proizvajanje in pridobivanje, produktivno in neproduktivno delo 

Pri porabi in razdelitvi sodelujejo vsi ljudje, kar pa ne velja za proizvodnjo.  

 

PRODUKTIVNO DELO ustvarja dobrine, ki smo jih pripravljeni šteti za proizvode, NEPRODUKTIVNO 

DELO pa ne ustvarja takih dobrin. Proizvode porabljajo tisti, ki so produktivni, in tisti, ki so 

neproduktivni. Neproduktivni pridobivajo proizvode od produktivnih. Produktivnim delavcem je zato 

na voljo manjši proizvod, kot so ga proizvedli. 

 

V različnih obdobjih v zgodovini so šteli različne dejavnosti za produktivne oz. neproduktivne: 

 merkantilisti (obdobje nastajajočega kapitalizma):  

o za produktivne so šteli le tiste dejavnosti, ki so omogočale uvoz zlata in njegovo 

kopičenje v domačem gospodarstvu; trgovanje je produktivna dejavnost, ostale so 

neproduktivne, 

 fiziokrati: 

o produktivne so dejavnosti, ki pridobivajo dobrine iz zemlje (poljedelstvo, rudarstvo, 

ribištvo…) 
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 Adam Smith in Karl Marx: 

o produktivne so vse dejavnosti, ki izdelujejo tvarne (materialne) proizvode; kot merilo 

produktivnosti sta postavila materialnost, 

 moderni ekonomisti: 

o razširili pojem produktivnosti; materialnost proizvoda je opuščena kot merilo, 

o Vsako delo, ki ustvarja kakršnokoli korist, ki omogoča zadovoljitev kakršnekoli 

potrebe, je produktivno delo. Koristnost je subjektivna, zato se za praktične namene 

za produktivno šteje delo, ki ustvarja proizvode (storitve), ki imajo ceno, ki se tržijo. 

 

5. T: Reprodukcijski proces 

PROIZVODNI PROCES je proces proizvodnje (gospodarjenja) v njegovi nenehnosti. Njegove faze se 

nenehno ponavljajo. Proces ni enosmeren, ampak krožen. REPRODUKCIJSKI PROCES = GOSPODARSKI 

KROŽNI TOK. 

 

Krožnost reprodukcijskega procesa: glej sliko na strani 30. 

Dobrine, ki prehajajo prek menjave iz proizvodnje v porabo, se v porabi fizično uničijo, ampak za 

gospodarstvo niso izgubljene. Smisel uničevanja dobrin v porabi je obnova delovne sile ljudi, ki so 

sodelovali v proizvodnem procesu. Obnova delovne sile pomeni tudi fizično reprodukcijo delavca. 

Poraba delovne sile pomeni proizvodnjo dobrin, poraba dobrin pa pomeni proizvodnjo delovne sile. V 

sodobnih gospodarstvih prehajajo dobrine iz proizvodnje v porabo in delovna sila iz porabe v 

proizvodnjo POSREDNO, prek menjave. 

 

V vsakem gospodarstvu se vsak trenutek nekatere dobrine proizvajajo, druge menjavajo in tretje 

porabljajo.  

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA SODOBNEGA GOSPODARSTVA 

Sodobni družbeni proces je razčlenjen na številne med seboj odvisne enote. v vsaki od njih poteka del 

celotnega družbenega procesa. Zelo podrobna razčlenjenost proizvodnega procesa na posamezne 

delne procese je njegova pomembna značilnost. Njena osnova je DRUŽBENA DELITEV DELA. 

Poleg razčlenjenosti celotnega procesa na posamezne gospodarske enote poznamo tudi 

razčlenjenost proizvodnih procesov znotraj posameznih gospodarskih enot. Osnova te členitve je 

TEHNIČNA DELITEV DELA. 

 

Družbeni proizvodni proces je razčlenjen v dveh smislih: (1) Naprej poteka proizvodnja v enih, poraba 

v drugih gospodarskih enotah. (2) Poleg tega je sama proizvodnja razčlenjena v navpični in vodoravni 

smeri. 

 

ZASEBNA ali PRIVATNA (MIKRO) GOSPODARSTVA so gospodarske enote, na katere je razčlenjen 

družbeni proizvodni proces.  

DRUŽBENO ali NARODNO (MAKRO) GOSPODARSTVO je gospodarstvo, ki obsega vse gospodarske 

enote na ozemlju neke države. 

 

6. T: Razčlenjenost gospodarstva na samostojne potrošne in proizvodne enote 

V sodobnih gospodarstvih poteka proizvodnja v enih, poraba pa v drugih gospodarskih enotah. 

Poraba v gospodinjstvih, proizvodnja v podjetjih. Razlogi za tako organizacijo gospodarstva: 
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 visoka raven tehnologije, 

 izredna delitev dela, 

 zasebnolastniška struktura gospodarstva. 

 

GOSPODARSKI KROŽNI TOK pomeni tok dobrin iz enih samostojnih enot v druge, iz podjetij v 

gospodinjstva in iz gospodinjstev v podjetja. Iz podjetij prehajajo v gospodinjstva proizvodi, iz 

gospodinjstev v podjetja pa delovne storitve.  

 

Kljub delitvi gospodarskega procesa na samostojne potrošnje in proizvodne enote, nekateri njegovi 

deli še vedno potekajo v enotnih proizvodnih in potrošnih enotah.  

 

7. T: Vodoravna in navpična razčlenjenost proizvodnje 

Proizvodnja je v družbi razdeljena v dveh smereh: v vodoravni in navpični. 

 

V VODORAVNI SMERI je proizvodnja razčlenjena na samostojne procese, ki se razlikujejo po naravi 

proizvoda in sicer deloma po njegovem surovinskem izvoru, predvsem pa po vrsti potreb, ki jih 

zadovoljuje. Vodoravna struktura družbene proizvodnje izraža deloma posebnosti narodnega 

gospodarstva, deloma pa doseženo razvojno stopnjo. Vodoravno razčlenjenost proizvodnje prikazuje 

statistika (delitev na sektorje).  

 
Tabela na strani 34: glej knjigo. 

 

V NAVPIČNI SMERI je proizvodnja razčlenjena na zaporedne proizvodne stopnje po dodelanosti 

proizvoda. Predmeti dela prehajajo z nižjih stopenj na višje. Prva samostojna stopnja pridobiva iz 

zemlje surovine, druga izdeluje polizdelke prve, tretja polizdelke druge, itn. Zadnja stopnja izdeluje 

dokončane proizvode, ki lastninsko prehajajo v potrošne enote oz. fizično tudi v proizvodne enote, v 

vsakem primeru pa v končno uporabo. Vsaka od teh stopenj poveča dodelanost predmeta dela. Na 

zadnji stopnji je proizvod dokončan, kar pomeni, da nikoli več ne bo predmet nadaljnje proizvodne 

obdelave.  

 

Število samostojnih stopenj je v različnih dejavnostih in panogah različno.  

8. T: Tok dobrin in tok denarnih dohodkov 

V DENARNEM GOSPODARSTVU prehajajo dobrine iz ene proizvodnje stopnje na drugo, hkrati pa iz 

proizvodnih enot v potrošne in iz potrošnih enot v produktivne storitve s prodajo in nakupom.  

 

Pri prodaji dobrine in storitve gresta dobrina in storitev iz prve enote v drugo, denarni dohodek zanju 

(kupnina) pa ravno v nasprotni smeri, iz druge enote v prvo. Tako potekata v denarnem gospodarstvu 

dva tokova: tok dobrin in tok denarnih dohodkov. Po velikosti sta načeloma enako velika, sta 

približno sočasna, ampak nasprotno-smerna. Slika na strani 36. 

 

Razlika med tokom dobrin in tokom denarnih dohodkov: 

Dobrine se v porabniških enotah uničijo. Z njihovo porabo se obnavljajo delovne sposobnosti. Denar 

pa se ne uniči z nakupom. Neporabljen pride z ene enote na drugo. Isti denar nenehno kroži v 

gospodarstvu. V krožni tok prihajajo nove in nove dobrine, denar, pa je vedno eden in isti (če se ne 

obrabi ali izgubi). 
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DRUŽBENI PROIZVODNI PROCES IN DRUŽBENI PROIZVOD 

9. T: Proizvodni proces določene količine dokončanega proizvoda 

Dohodki porabniških enot so enaki dohodkom podjetij in proizvod podjetij je enak proizvodu, ki ga 

pridobijo porabniške enote. 

 

Nastajanje družbenega proizvoda v proizvodnih enotah: 

 Na vseh stopnjah morajo sodelovati ustrezne količine tem stopnjam potrebnih proizvodnih 

storitev. 

 Proizvodni proces poteka takole: knjiga, stran 38, četrti odstavek. 

 

KOSMATI / BRUTO / DODANI PRODUKT 

 

VSEOBSEŽNI PRODUKT je skupni proizvod, je vsota prenesenega in kosmatega produkta. 

 

Vsota kosmatih produktov vseh stopenj je enaka vseobsežnemu produktu zadnje stopnje. Vseobsežni 

produkt zadnje stopnje ni v celoti produkt te stopnje, ampak je skupni proizvod vseh stopenj, zadnje 

in vseh pred njo. Preneseni produkt zadnje stopnje je tisti del vseobsežnega produkta, ki je produkt 

prejšnjih stopenj. Vseobsežni produkt katerekoli stopnje je produkt te stopnje in vseh predhodnih 

stopenj.  

 

V vsakdanji rabi imenujemo preneseni proizvod MATERIALNE PROIZVODNE STROŠKE. Produkti 

prejšnjih stopenj se na naslednjih fizični uničijo. Uničenje produktov pomeni stroške. Tako je 

vseobsežni produkt posamezne stopnje vsota kosmatega in materialnih stroškov te stopnje. 

 

10. T: Proizvodni proces določenega obdobja 

Za proizvodni proces iz 9. točke je značilna njegova časovna zaporednost. Naslednja stopnja je začela 

proizvodnjo šele, ko jo je prejšnja že končala. V resničnem gospodarstvu poteka proizvodnja na vseh 

stopnjah hkrati, kar omogočajo ZALOGE PREDMETOV DELA. Če so na začetku nekega obdobja v 

zalogah potrebne količine predmetov dela, se lahko proizvodnja naslednjih stopenj začne, preden je 

končana na predhodnih. Namesto iz tekoče proizvodnje predhodne stopnje jih vzame iz zalog.  

 

Začetne in končne zaloge so lahko enake, kar pa v resničnem procesu ni pogosto. Bolj splošen primer 

so procesi, ki spreminjajo zaloge na koncu obdobja v primerjavi z začetnimi zalogami. V teh primerih 

nastane razlika med dokončanim in celotnim kosmatih produktom. Pri nespremenjenih zalogah je 

dokončani produkt enak celotnemu kosmatemu produktu. 

Povečanje zalog pomeni tisti del produkta, ki ni dokončan. Tako je vsota celotnega produkta, 

dokončanega in nedokončanega, enaka kosmatemu produktu.  

 

Zaloge se lahko na koncu obdobja povečajo ali zmanjšajo. Če se zmanjšajo, je nedokončani produkt 

negativen. V tem primeru je celotni kosmati produkt vsota dokončanega in negativnega 

nedokončanega produkta, kar pomeni, da je dokončani produkt večji od celotnega kosmatega 

produkta.  
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KONČNI ali FINALNI PRODUKT je skupni produkt. Gre za opazovanje naturalne vsebine, medtem ko 

KOSMATI PRODUKT upošteva vrednostno strukturo. Po velikosti sta si enaka.  

 

KONČNI ali FINALNI PRODUKT je produkt, ki le v danem časovnem obdobju ne bo več predmet 

nadaljnje proizvodne obdelave. DOKONČANI PRODUKT pa je tisti, ki nikoli več ne bo predmet 

proizvodne obdelave in gre v končno uporabo: neproizvodno porabo ali investicije. 

 

11. T: Družbeni vseobsežni, kosmati in končni proizvod 

DRUŽBENI PRODUKT NEKEGA OBDOBJA je vsota produktov vseh proizvodnih enot ustreznega 

narodnega gospodarstva v tistem obdobju. To velja za vseobsežni in kosmati produkt. 

 

DRUŽBENI KOSMATI PRODUKT je razlika med družbenim vseobsežnim in družbenim prenesenim 

produktom.  

 

DRUŽBENI PRENESENI PRODUKT (MATERIALNI PROIZVODNI STROŠKI) NEKEGA OBDOBJA je produkt, 

ki je bil v istem obdobju proizveden na nižjih in porabljen na višjih proizvodnih stopnjah. Je produkt, s 

katerim na koncu obdobja ni več mogoče razpolagati. Zato tudi družbeni vseobsežni produkt ni 

produkt v tem pomenu, da bi ga ljudje lahko uporabili. Proizvod, s katerim lahko razpolagamo, je le 

kosmati (bruto) produkt.  

 

PRENESENI PRODUKT je produkt, ki se v enem podjetju proizvede, v drugem pa v istem obdobju 

porabi.  

 

KONČNI ali FINALNI PRODUKT  je produkt, ki je bil v nekem obdobju izdelan, pa ni bil v istem obdobju 

porabljen za proizvodnjo drugih dobrin. Fizično ima lahko obliko potrošnega sredstva, delovne 

priprave ali predmeta dela. Po velikosti je enak kosmatemu produktu, razlika je le v tem, da nas pri 

končnem produktu zanima naturalna struktura, pri kosmatem pa njegova nediferencialna velikost 

(vrednost).  

 

12. T: Metode ugotavljanja velikosti družbenega proizvoda (gre za neposredne metode) 

Velikost družbenega produkta nekega obdobja lahko ugotovimo tako, da bodisi izmerimo tok dobrin 

v tistem obdobju bodisi izmerimo tok denarnih dohodkov v tistem obdobju. 

 

Med porabniškimi in proizvodnimi enotami tečeta dva tokova dobrin in dva tokova denarnih 

dohodkov: 

 od proizvodnih k porabniškim TOK PROIZVODOV, 

 od porabniških k proizvodnim TOK PROIZVODNIH STORITEV (se ne uporablja!!), 

 od porabniških k proizvodnim TOK DOHODKOV PODJETIJ, 

 od proizvodnih k porabniškim TOK DOHODKOV LASTNIKOV PROIZVODNIH DEJAVNIKOV. 

 

Zato imamo na voljo 4 načine ugotavljanja velikosti družbenega produkta. Vsi morajo dati enak 

rezultat.  

 

Vendar pa se nikoli ne uporablja merjenje velikosti iz porabniških v proizvodne prenesenih 

proizvodnih storitev, ker jih lahko zaradi raznorodnosti merimo le z ustreznimi dohodki faktorjev, 
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torej po nasprotnem toku. Zato to metodo imenujemo OSEBNA / PERSONALNA METODA 

(zgodovinsko je nastala najprej). 

REALNA / STVARNA METODA meri velikost družbenega produkta po toku dobrin iz proizvodnih v 

porabniške enote, torej tako, da ugotavlja končni produkt. 

 

METODA DRUŽBENIH IZDATKOV meri velikost družbenega produkta po izdatkih porabniških enot za 

kupljene dobrine. 

 

NARODNI / NACIONALNI DOHODEK je družbeni produkt, ki se je najprej ugotavljal kot vsota osebnih 

dohodkov prebivalstva. Danes ta izraz pomeni družbeni produkt, zmanjšan za obrabo delovnih 

sredstev (amortizacijo). 

 

13. T: Nominalni in realni proizvod 

Proizvod je mogoče izraziti v NATURALNIH (FIZIČNIH) ENOTAH le, dokler je povsem homogen, dokler 

so njegove enote povsem enake glede kakovosti, sestave in drugih lastnosti. Če ta pogoj ni izpolnjen 

in v praksi je po navadi tako, se lahko nehomogeni produkt izrazi le z njegovo VREDNOSTJO (količina ∙ 

cena). 

 

Dokler ostajajo cene iz obdobja v obdobje enake, merjenje produkta z dohodkom ne povzroča težav. 

Zaplete se, če se cene iz obdobja v obdobje spreminjajo, kar je najpogostejši primer. V tem primeru 

se denarni izraz produkta (ustrezni dohodek) ne spreminja le zaradi sprememb produkta, temveč tudi 

zaradi sprememb cen. Če ugotavljamo produkt po dohodku, ugotovimo NOMINALNI PROIZVOD.  

 

Če se družbeni dohodek spreminja zaradi sprememb realnega proizvoda in zaradi sprememb cen, je 

mogoče iz podatkov o nominalnem proizvodu (tj. dohodku po tekočih cenah) ugotoviti REALNI 

PROIZVOD tako, da iz nominalnega izločimo vpliv sprememb cen.  

 

Če so cene v nekem obdobju naraščale, če je bila v gospodarstvu INFLACIJA, ugotovimo realni 

proizvod tako, da nominalnega DEFLACIONIRAMO. Če so se cene v nekem obdobju znižale, če je bila 

v gospodarstvu DEFLACIJA, dobimo realni proizvod tako, da nominalnega INFLACIONIRAMO. 

 

Deflacioniranje in inflacioniranje pomenita delitev nominalnega proizvoda s splošnim indeksom cen, 

kar da realni proizvod, izražen v cenah, ki služijo kot osnova za izražen indeks cen. SPLOŠNI INDEKS 

CEN = povprečna odstotna sprememba cen vseh dobrin, ki sestavljajo družbeni proizvod. 

 

REALNI PROIZVOD je v praksi predstavljen v STALNIH CENAH. 

 

IMPLICITNI DEFLATOR (INFLATOR) je splošni indeks cen, impliciran v nominalnem proizvodu, ki ga 

dobimo z delitvijo nominalnega proizvoda z realnim proizvodom. 

 

INDEKS ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV je indeks cen tistih dobrin, ki jih ljudje kupujejo s svojimi dohodki. 

Pri tem gre v resnici za PAASCHERJEV AGREGATNI INDEKS CEN, v katerem so uteži količine dobrin v 

potrošni košarici, ki jih povprečna družina kupi v enem mesecu. 

 

UPORABA DRUŽBENEGA PROIZVODA 
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14. T: Poraba in naložbe družbenega proizvoda kot temeljni obliki njegove uporabe 

Družbeni proizvod nekega obdobja lahko v tistem obdobju porabimo ali prihranimo. PORABA in 

PRIHRANEK sta tako temeljni obliki uporabe družbenega proizvoda. 

 

poraba = C   prihranki = S 

enačba uporabe družbenega proizvoda (=P): P = C + S 

Tisti del proizvoda nekega obdobja, ki v tem obdobju ni bil porabljen, ampak prihranjen, se nekje 

nahaja, je nekje naložen – NALOŽBE / INVESTICIJE. 

 

naložbe = I  naložbe so identične prihrankom:  I  S 

enačba uporabe družbenega proizvoda: P = C + I 

 

Če mislimo na NEPORABO PROIZVODA, govorimo o PRIHRANKIH, če pa mislimo na to, da se 

neporabljeni del nekje nahaja, pa govorimo o NALOŽBAH. 

 

Obseg proizvoda nekega obdobja je odvisen od dolžine obdobja. Čim krajše je obdobje, tem večji del 

proizvoda tega obdobja je prihranjen oz. naložen. V kratkih obdobjih je naložen tudi velik del 

netrajnih dobrin, v dolgih obdobjih pa so naložene le netrajne dobrine. 

 

Poraba in naložbe sta temeljni obliki končne (finalne) uporabe proizvoda ali uporabe končnega 

(finalnega) proizvoda. Prenesenega proizvoda ne moremo niti porabiti niti prihraniti. 

 

15. T: Obraba delovnih priprav in čisti proizvod 

Delovne priprave se s časom uničujejo. Uničevanje je posledica rabe delovne priprave v proizvodnji 

(FIZIČNA OBRABA), pa tudi samega poteka časa (MORALNA OBRABA).  

 

OBRABO lahko merimo z razmerjem med proizvodom, ki ga daje obrabljena delovna priprava, in 

proizvodom, ki bi ga dajala nova delovna priprava. Ves čas obratovanja delovne priprave odvajajo 

podjetja del njenega kosmatega dohodka v AMORTIZACIJSKI SKLAD. Ob njenem uničenju ga imajo na 

voljo za nakup nove. 

 

AMORTIZACIJA (depreciation) je postopno prenašanje vrednosti delovne priprave v vrednost 

proizvoda, ki jih izdelujejo priprave in njeno vračanje podjetju v obliki prenašanja dela denarnega 

dohodka od prodanih proizvodov, pri izdelavi katerih je sodelovala delovna priprava, v poseben sklad, 

namenjen nakupu nove delovne priprave, ko je stara odpisana. Velikost odvajanja kosmatega 

dohodka v amortizacijski sklad je odvisna od hitrosti obrabe delovne priprave. 

 

A = st. A ∙ nabavna vrednost delovne priprave   st. A = 1 / A doba 

 

AMORTIZACIJSKA DOBA je obdobje, v katerem predvidevamo, da bo delovna priprava uničena. Lahko 

je, ne pa nujno, enaka obratovalni oz. življenjski dobi delovne priprave.  

 

STOPNJA AMORTIZACIJE ali ODPISOV je letni odstotek odpisov. Določi se lahko le približno po 

velikosti obrabe.  
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Če od kosmatega proizvoda podjetja odštejemo amortizacijo ali odpise, dobimo ČISTI ali NETO 

PROIZVOD podjetja. Ker amortizacija omogoča trajno obnavljanje delovne priprave, je čisti proizvod 

tisti proizvod, ki bo pritekal v vseh prihodnjih obdobjih.  

 

V številnih primerih imajo podjetja in (ali) država interes, da se delovne priprave odpisujejo hitreje, 

kot bi ustrezalo obrabi. Gre za hitrejše amortiziranje, s čimer se pospešuje gospodarski napredek. To 

je posebej pomembno v primeru tehničnega napredka, ki ustvarja vedno bolj storilne delovne 

priprave. V takih primerih določijo višje amortizacijske stopnje in torej krajše amortizacijske dobe. 

Taka amortizacija se imenuje POSPEŠENA AMORTIZACIJA. Zaradi storilnejših novih delovnih priprav 

pošiljajo stare v pokoj, še preden so fizično dotrajane.  

16. T: Obnova delovnih priprav in porabljivi proizvod 

Tehnični napredek pri proizvodnji delovnih priprav ima različne oblike – lahko jim zajamemo z 2 

primeroma: 

 ali proizvajamo enake delovne priprave ceneje (z manjšo porabo proizvodnih faktorjev),  

 ali proizvajamo pri isti porabi faktorjev storilnejše delovne priprave. 

 

Oba primera združimo v ugotovitev, da tehnični napredek povečuje storilnost delovnih priprav na 

enoto stroškov (porabe proizvodnih faktorjev ∙ njihovih cen). S pomočjo tehničnega napredka je 

mogoče povečati obseg proizvodnje, čeprav ne investiramo nič čistega proizvoda. Če tehničnega 

napredka ni, brez investiranja dela čistega proizvoda ni povečanja proizvodnje. V tem primeru z 

investiranjem amortizacije zmogljivosti samo vzdržujemo in to nespremenjene.  

 

Zato, da ostajajo proizvodne sposobnosti procesa nespremenjene, ob tehničnem napredku za 

obnovo ni treba porabiti celotnega amortizacijskega sklada, ampak manj, tem manj, čim večji je 

tehnični napredek. Tisti del sredstev, ki so potrebna za obnovo proizvodnih sposobnosti v 

nespremenjenem obsegu, imenujemo OBNOVA.  

 

Ni tehničnega napredka: R = A, Pc = Pč. 

Je tehnični napredek: R < A, Pc > Pč. 

Če tehnika nazaduje: R > A, Pc < Pč. 

 

Če od kosmatega proizvoda odštejemo obnovo, dobimo PORABLJIVI / NOVI PROIZVOD. To je tisti del 

kosmatega proizvoda, ki ga lahko porabimo, ne da bi se zaradi tega proizvodne sposobnosti 

proizvodnega procesa zmanjšale.  

 

17. T: Porabljivi in čisti proizvod 

Pk = kosmati produkt  Pv = vseobsežni produkt  Pp = preneseni produkt 

Pc = porabljivi produkt  Pč = čisti produkt   A = amoritacija, odpisi 

R = obnova 

 

Pk = Pv – Pp  Pč = Pk – A  Pc = Pk – R  Pk = Pč + A  Pk = 

Pc + R 

Pc – Pč = A - R 

 

18. T: Kosmate, čiste in razširitvene naložbe 
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KOSMATE ali BRUTO NALOŽBE nekega obdobja so vse, kar se od proizvoda nekega obdobja ne 

porabi.  

 

Namen naložb trajnih produktivnih dobrin je povečati proizvodne zmoglijovsti (kapacitete) 

gospodarstva.  

 

ČISTE NALOŽBE dobimo, če od kosmatih odštejemo amortizacijo. RAZŠIRITVENE NALOŽBE dobimo, če 

od kosmatih odštejemo obnovo ali obnovitvene naložbe.  

 

Ik = kosmate naložbe    Ič = čiste naložbe   Ic = razširitvene naložbe 

 

Ič = Ik – A  Ic = Ik – R  Ic – Ič = A – R  Ic – Ič = Pc – Pč = A – R 

 

Kolikor so razširitvene naložbe večje od čistih, toliko je porabljivi produkt večji od čistega produkta.  

 

Pri tehničnem napredku se proizvodne zmogljivosti razširjajo že, če so čiste naložbe enake 0. Če pa 

tehnika nazaduje, lahko celo pozitivne čiste naložbe ne zadoščajo za povečanje proizvodnih 

zmogljivosti.  

19. T: Naložbe v netrajne oblike kot povečanje zalog 

Največji del naložb so po navadi naložbe v trajne dobrine. Del družbenega proizvoda pa se redno 

prihrani tudi v obliki netrajnih dobrin. Če se omejimo na produktivne naložbe, gre za naložbe 

predmetov dela, povečanje njihovih zalog.  

 

20. T: Obraba, naložbe in bogastvo 

BOGASTVO (kapital, premoženje) je vsota dobrin, s katerimi razpolaga gospodarstvo. Sestoji iz dveh 

velikih skupin: naravnega bogastva in proizvedenega bogastva. 

 

Bogastvo nekega gospodarstva v nekem trenutku je seštevek vseh razširitvenih naložb vseh minulih 

obdobij.  

 

Kt-1 = bogastvo na začetku obdobja  Kt = bogastvo na koncu obdobja 

 

Kt = Kt-1 + Ikt – Rt   Ict = Ikt – Rt 

Kt = Kt-1 + Ict    Ict = Pkt – Ct – Rt Tri definicije bogastva. 

Kt = Kt-1 + Pkt – Ct – Rt   

 

Če v nekem obdobju porabimo celotni kosmati proizvod tistega obdobja, je premoženje na koncu 

obdobja za obnovo manjše od premoženja na začetku obdobja. Knjiga, stran 59, slika 8. Če je proizvod v 

celoti porabljen, imamo: Kt = Kt-1 – Rt. 

 

Če se v nekem obdobju naloži več, kot je potrebno za obnovo, je premoženje na koncu obdobja večje 

kot na začetku. Knjiga, stran 59, slika 9.  

 

Premoženje se lahko tudi zmanjša, kar bi se zgodilo, če ga ne bi obnavljali skladno z obrabo. V takem 

primeru bi gospodarstvo dezinvestiralo.  
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21. T: Porabne naložbe in porabno bogastvo 

Tudi porabno premoženje se z rabo uničuje. Treba ga je obnavljati, kar pomeni, da moramo delu 

kosmatega proizvoda dati obliko ustreznih porabnih dobrin. Ker se tudi tehnika proizvodnje porabnih 

dobrin spreminja, je njihova obnova lahko drugačna od obrabe: pri tehničnem napredku je manjša od 

obrade. Če investiramo več, kot znaša obnova, se porabno premoženje poveča. 

 

22. T: Ugotavljanje velikosti družbenega proizvoda po uporabi = METODA PO UPORABI 

Velikost družbenega proizvoda lahko ugotovimo tudi posredno – prek velikosti uporabe v nekem 

obdobju. Kolikšna je uporaba v nekem obdobju, tolikšen je proizvod tega obdobja. VELIKOST 

UPORABE v nekem obdobju ugotovimo tako, da seštejemo porabo in naložbe tistega obdobja.  

 

Izhodišče je enačba: Kt = Kt-a + Pkt – Ct – Rt. 

Če izpostavimo Pkt, dobimo kosmati proizvod obdobja: Pkt = Ct + (Kt – Kt-1) + Rt. 

Če izpustimo obnovitvene naložbe Rt, imamo enačbo družbenega porabljivega proizvoda: Pct = Ct + 

(Kt – Kt-1) 

Tako ugotovimo velikost družbenega proizvoda, ne da bi ga sploh poznali. 

 

Bistveno za to metodo je, da se družbeni proizvod ugotavlja posredno. Pri ugotavljanju družbenega 

proizvoda je treba obravnavati celotno bogastvo, proizvodno in potrošno. Če potrošnjo 

interpretiramo kot potrošne izdatke, naložbe pa kot investicijske izdatke, se posredna metoda po 

uporabi pretvori v neposredno metodo merjenja izdatkov. 

NATURALNA SESTAVA DRUŽBENEGA PROIZVODA 

23. T: Naturalna sestava proizvoda zaprtega gospodarstva 

ZAPRTO GOSPODARSTVO je tisto, ki nima stikov z drugimi gospodarstvi, zato mora vse, kar potrebuje, 

proizvesti samo. Struktura njegove proizvodnje mora ustrezati strukturi njegove uporabe. 

Zakonitosti, ki vladajo v strukturi zaprtega gospodarstva, si je najbolje ogledati ločeno za 

nespremenjeno in ločeno za razširjeno reprodukcijo. 

 

NESPREMENJENA (ENOSTAVNA) REPRODUKCIJA je tista, katere rezultat, produkt, ostaja iz obdobja v 

obdobje po obsegu nespremenjen. RAZŠIRJENA REPRODUKCIJA je tista, katere produkt se iz obdobja 

v obdobje povečuje, pri ZOŽENI REPRODUKCIJI pa se produkt iz obdobja v obdobje zmanjšuje. 

 

Samo taka struktura družbenega gospodarstva (knjiga, stran 64!!), za katero je značilna: 

 enakost proizvedenih in porabljenih predmetov dela na časovno enoto, 

 enakost porabljenih in proizvedenih delovnih priprav na časovno enoto in 

 enakost porabljenih in proizvedenih življenjskih sredstev na časovno enoto, 

omogoča nemoteno reprodukcijo v nespremenjenem obsegu. 

 

24. T: Marxove reprodukcijske sheme 

Preureditve glede slike na strani 64 so naslednje: 

Namesto na zaporedne 4 stopnje razdelimo celotno družbeno proizvodnjo na dva oddelka:  

 oddelek I, ki proizvaja proizvajalna sredstva (delovne priprave in predmete dela) in  

 oddelek II, ki proizvaja življenjska sredstva.  
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V vrednostni strukturi naredimo dve spremembi:  

 preneseni proizvod in amortizacijo združimo v enotno postavko (Marx jo imenuje 

KONSTANTNI KAPITAL = c),  

 čisti proizvod pa razdelimo na dva dela:  

o polovica so mezde (osebni dohodki delavcev, ki jih Marx imenuje VARIABILNI 

KAPITAL = v),  

o polovica pa presežna vrednost (dohodki preostalih udeležencev proizvodnje = m). 

 

Tako dobimo Marxovo shemo enostavne in razširjene reprodukcije. Struktura proizvodnje je 

usklajena s strukturo porabe.  

 

Marx je z enačbo:  I (v + m) = II ∙ c   definiral pogoje enostavne reprodukcije, ki so: vsota variabilnega 

kapitala in presežne vrednosti prvega oddelka mora biti enaka konstantnemu kapitalu drugega 

oddelka. 

 

Če želi zaprto gospodarstvo obseg proizvodnje razširiti, mora povečati proizvodne zmogljivosti tako, 

da del proizvodnje prihrani in investira, rezervna armada dela pa je po predpostavki na voljo 

(nezaposleni). 

 

V shemi razširjene reprodukcije imamo namesto enakosti neenakost: I (v + m) > II ∙ c. Vsota 

variabilnega kapitala in presežne vrednosti prvega oddelka je večja od konstantnega kapitala drugega 

oddelka. 

 

Predpostavke Marxovih reprodukcij: 

 zaprtost gospodarstva, 

 odsotnost tehničnega napredka, 

 polna izkoriščenost proizvajalnih sredstev, 

 enakost naloženega in v posameznem obdobju porabljenega kapitala. 

 

25. T: Naturalna sestava proizvoda odprtega gospodarstva 

Če gospodarstvo ni zaprto, svoje proizvode zamenjuje s proizvodi drugih gospodarstev. Gospodarstvo 

lahko proizvaja celo le eno proizvajalno sredstvo, pa vendar njegovi prebivalci lahko v izobilju 

zadovoljijo vse svoje potrebe. To omogoča menjava. 

 

Odprtost narodnega gospodarstva nima za strukturo njegovega proizvoda nič drugačnih posledic kot 

odprtost zasebnega gospodarstva v okviru narodnega gospodarstva. Mednarodna menjava dobrin 

omogoča, da je tudi narodno gospodarstvo kljub specializaciji zadovoljivo oskrbljeno z vsemi 

proizvajalnimi in življenjskimi sredstvi, ki jih potrebuje. Kuvajt proizvaja skoraj samo nafto, Honduras 

prideluje skoraj samo banane. 

 

Obseg dobrin, s katerimi razpolaga visoko specializirano narodno gospodarstvo, je celo večji, kot če bi 

vse, kar potrebuje, proizvajalo samo. Mednarodna delitev dela povečuje storilnost vseh narodnih 

gospodarstev, ki v njej sodelujejo. Razlogi za to so: 

 specializacija, 

 izkoriščanje naravnih in človeških ustvarjenih primerjalnih prednosti, 
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 proizvodnja v velikih količinah … 

 

Možnosti mednarodne delitve dela pa so vendarle manjše od možnosti družbene ali tehnične delitve 

dela. Temeljni razlogi za to so: 

 manjše število narodnih gospodarstev, med katerimi lahko pride do delitve dela, 

 stroški gibanja faktorjev (komunalne storitve, telekomunikacije …), 

 voluminoznost, pokvarljivost oz. nizka specifična vrednost proizvoda, 

 strošek premestitve lastnikov in ustvarjalcev proizvodnih storitev: 

o gre za tri nemobilnosti: 

 proizvodov, 

 delovne sile in 

 drugih proizvodnih dejavnikov. 

 

V odprtem gospodarstvu ni nobene neposredne zveze med naturalno strukturo proizvodnje in 

strukturo uporabe proizvoda. 

 

DRUŽBENOEKONOMSKA STRUKTURA GOSPODARSTVA 

26. T: Proizvodna razmerja 

PROIZVODNA RAZMERJA so razmerja med ljudmi, ki sodelujejo v procesu družbene reprodukcije.  So 

vrsta družbenih odnosov. Družbeni odnosi so odnosi med ljudmi. Proizvodna razmerja pa so tudi 

vrsta ekonomskih odnosov. Ekonomski odnosi so odnosi, ki nastajajo pri gospodarjenju. 

Družbenoekonomski pa so tisti odnosi, ki so hkrati ekonomski in družbeni. Proizvodna razmerja so 

posebna vrsta družbenoekonomskih odnosov, kjer ne gre nujno za dejanske stike med ljudmi, saj 

obstoj dejanskih stikov ne dokazuje, da so med ljudmi proizvodna razmerja in obratno. 

 

Vsakdo, ki sodeluje v proizvodnem procesu, je z vsemi drugimi udeleženci v takšnih ali drugačnih 

proizvodnih razmerjih. V proizvodnih razmerjih so samo ljudje, ki sodelujejo v istem 

(re)produkcijskem procesu, pri (re)produkciji istega skupnega proizvoda.  

 

Proizvodna razmerja so izvedena iz razmerij med ljudmi glede lastnine na produkcijskih tvorcih. Po 

Marxu je temeljna zakonitost delitve v tem, da razmerja v delitvi določajo razmerja v proizvodnji, njih 

pa razmerja pri lastnini proizvajalnih sredstev (lastništvo nad sredstvi). 

27. T: Lastnina v pravnem in lastnina v ekonomskem smislu 

LASTNINA V PRAVNEM SMISLU (questio iure) je institut pravnega reda, ki ureja pridobivanje 

proizvodov (storitev) stvari. V klasičnem pomenu vključuje skup upravičenj: ius utendi, fruendi, 

abutandi ac procurandi. Če je zasebna, daje pravico do razpolaganja s stvarmi fizičnim ali pravnim 

osebam. To pravico imenujemo lastninska pravica. Če je družbena ali državna, je njen namen 

onemogočiti zasebno razpolaganje s stvarmi. Dejanski pravni položaj lastnikov je lahko različen.  

 

V EKONOMSKEM SMISLU je lastnik neke stvari tisti, ki pridobiva njene proizvode (storitve), ki 

dejansko koristi navedena upravičenja. Lastnina v ekonomskem smislu je torej questio facti. 

Lastninska pravica je bila ustanovljena z namenom, da omogoči pridobivanje proizvodov stvari, kar pa 

ne pomeni, da vsak, ki je lastnih v pravnem smislu, tudi v resnici pridobiva vse proizvode stvari.  

 

Razlike med lastnino v pravnem in lastnino v ekonomskem smislu: 



15 
 

 v pravnem smislu so lastniki stvari kot subjekti fizične ali pravne osebe, 

 v ekonomskem smislu so lastniki stvari lahko samo fizične osebe; 
 

 predmet lastnine v pravnem smislu je stvar, 

 predmet lastnine v ekonomskem smislu je dobrina (proizvajalno sredstvo); 
 

 pravni lastnik neke dobrine je lahko ena oseba, ekonomski lastnik pa druga; ni nujno, da je to 

ena in ista oseba; s spremembo lastnika v pravnem smislu se ne spremeni nujno tudi lastnik v 

ekonomskem; 
 

 pravni lastnik lahko pridobiva na podlagi pravic, ki jih določa pravni red, 

 ekonomski lastnik lahko pridobiva na podlagi lastninske pravice, drugih civilnih in javnih 

pravic in na podlagi de facto upravičenj. 

 

28. T: Potrošne enote kot lastniki proizvodnih enot 

V narodnih gospodarstvih so proizvodne enote lastniki sredstev, s katerimi proizvajajo. Ker 

proizvodne enote ne morejo uporabljati stvari, ne morejo biti njihovi ekonomski lastniki. So samo 

njihovi pravni lastniki.  

 

Ekonomski lastniki sredstev, ki sodelujejo v proizvodnih procesih, tiste porabniške enote, ki 

pridobivajo iz proizvodnih enot proizvode. Pri tem ne gre za fizične proizvode, kajti te lahko pridobiva 

kdorkoli. Pomembno je, kdo pridobiva ustvarjeno vrednost, kdo zasluži. 

Ekonomski lastnik je očitno lahko le tisti, ki pridobiva v razpolaganje presežek kosmatega proizvoda 

nad obnovo (delovnih priprav in delovnih sposobnosti). S tega vidika ločimo: 

 NELASTNIŠKE PORABNIŠKE ENOTE so tiste, ki z delom dohodka, ki ga dobivajo iz proizvodnje, 

samo obnavljajo v njej porabljena sredstva in ožje pojmovane delovne sposobnosti; 

 LASTNIŠKE PORABNIŠKE ENOTE so tiste, ki jim priteka presežek kosmatega proizvoda nad 

obnovo delovnih priprav in ožje pojmovanih delovnih sposobnosti. Osnova njihovega 

pridobivanja je lastnina nad drugimi proizvodnimi tvorci (kapitalom, zemljo, izumiteljstvom, 

podjetništvom). 

 

Lastniki proizvajalnih sredstev, ki delujejo v proizvodnih enotah, so izključno lastniške porabniške 

enote.  Lastniške porabniške enote lahko pridobivajo presežne proizvode iz proizvodnih procesov kot 

subjekt ustreznih pravic, lahko pa tudi na podlagi de facto upravičenj. V prvem primeru so lastniška 

razmerja med proizvodnimi in porabniškimi enotami prikazana v knjigovodstvu. Med SREDSTVI 

(aktiva) so knjižena stvarna sredstva, s katerimi razpolagajo, med OBVEZNOSTMI (pasiva) pa je 

prikazana LASTNINSKA STRUKTURA, tj. obveznosti do porabniških enot, ki so lastniki kapitala, in 

drugih proizvodnih faktorjev, s katerimi proizvajalna enota dela. Tabelo na strani 74 si dobro poglej (tudi 

razlago zgoraj nad njo!). 

 

RAZMERJE MED PORABNIŠKIMI IN PROIZVODNIMI ENOTAMI, tj. obveznosti proizvodnih do 

porabniških in terjatve porabniških do proizvodnih enot, kažejo, kdo so lastniki stvarnih sredstev in 

kje ta sredstva so. Vso to strukturo terjatev in obveznosti imenujemo KREDITNA STRUKTURA 

GOSPODARSTVA, ki nam kaže lastninsko strukturo družbe, ta pa strukturo pridobivanja proizvoda 

(koristi). 
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Socialistična gospodarstva: proizvajalna sredstva v pravnem pogledu so bila družbena ali državna 

lastnina, v ekonomskem pa last tistih fizičnih oseb, ki so si prisvajale proizvode teh proizvajalnih 

sredstev. 

Tržna gospodarstva: zasebni lastniki v pravnem smislu ostajajo lastniki v ekonomskem smislu le v 

tolikšni meri, kolikor si proizvode svojih zasebnih proizvajalnih sredstev v resnici prisvajajo.  

V pravnem smislu je socialistični sistem veljal za neizkoriščevalskega, kapitalistični pa za 

izkoriščevalskega, v ekonomskem smislu pa ravno obratno.  

 

NADALJNJE OBLIKE UPORABE DRUŽBENEGA PROIZVODA 

29. T: Izvoz in uvoz, domači in razpoložljivi proizvod 

PO OŽJEM POJMOVANJU izvoz in uvoz vežeta na materialne dobrine, ki prehajajo prek državne meje. 

Dobrine, ki se prenesejo iz našega narodnega gospodarstva v tuja, imenujemo IZVOZ (=E). Dobrine, ki 

pridejo iz tujih gospodarstev v naše narodno gospodarstvo, štejejo v UVOZ (=U). 

Tako opredelitev je treba RAZŠIRITI v dveh pogledih – poleg materialnih dobrin tudi: 

 storitve (netvarne dobrine) in 

 namesto fizičnega prenosa iz enega narodnega gospodarstva v drugega je treba privzeti kot 

merilo prehod dobrine ali storitve zasebnih gospodarskih enot enega gospodarstva v 

gospodarske enote drugega gospodarstva. 

 

PRAVNI NASLOV za prehod dobrin in storitev iz naših gospodarskih enot in narobe je lahko zelo 

različen. Največji del izvoza in uvoza je posledica nakupa in prodaje. Drugi pravni naslovi so: zasebna 

in državna darila, reparacije (vojne odškodnine), mednarodna posojila, mednarodna pomoč, ipd. 

 

Primerjava velikosti uvoza in izvoza nekega obdobja da pojem IZVOZNO-UVOZNE BILANCE. 

Če je E > U, je bilanca oz. saldo bilance pozitivna oz. aktivna (presežek):  Pu < Pd 

Če je E < U, je bilanca oz. saldo bilance negativna oz. pasivna (primanjkljaj): Pu > Pd 

Če je E = U, je bilanca izravnana – saldo je enak 0:    Pu = Pd 

 

Pravni naslov salda izvozno-uvozne bilance je tekoči komercialni kredit ene države drugi. 

 

Pri razlikovanju med domačim in uporabljivim (razpoložljivim) proizvodom gre za obseg uvoza in 

izvoza vrednostno in ne naturalno.  

 

DOMAČI DRUŽBENI PROIZVOD je proizvod, ustvarjen v domačem gospodarstvu (geografsko), ne 

glede na mednarodno menjavo.  

 

Če je bilanca pozitivna, je uporabljivi (razpoložljivi) proizvod manjši od domačega.  

Če je bilanca negativna, je uporabljivi proizvod večji od domačega. 

 

E – U = Pd – Pu    Pu = Pd – E + U    Pd = Pu + E – U 

 

Kadar je uporabljivi proizvod večji od domačega, uporablja domače narodno gospodarstvo poleg 

svojega še del proizvoda tujih gospodarstev in obratno. 

NALOŽBE ali PRIHRANKI so tisti del proizvoda, ki ni porabljen v istem obdobju. Presežek izvoza nad 

uvozom ni porabljen doma, ampak je naložen, ker pa je v tujini, gre za NALOŽBE V TUJINO. 
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It = naložbe v tujini  Id = naložbe doma  Is = skupne naložbe 

It = E – U  Is = Id + It  Pd = C + Is  Pu = C + Id  It = Pd 

– Pu 

 

Za ugotavljanje velikosti izvoza in uvoza se na eni strani uporablja TRGOVINSKA BILANCA, ki se 

omejuje na uvožene in izvožene dobrine, na drugi strani pa PLAČILNA BILANCA, ki vključuje ves izvoz 

in uvoz, kakor smo ga opredelili, vendar samo z njegovo protivrednostjo, plačilom za izvožene 

dobrine in storitve ter plačilom za uvožene dobrine in storitve. 

 

PLAČILNA BILANCA je sestavljena iz: 

 tekoče bilance, ki vključuje: 

o blagovno bilanco, 

o storitveno bilanco, 

o bilanco dohodkov produkcijskih faktorjev in 

o bilanco tekočih transferjev, ki nimajo protitoka, 

 kapitalske bilance s finančnim računom, ki vključujeta: 

o prilive in odlive lastniškega in posojilnega kapitala. 

 

Končne posledice saldov obeh bilanc se poznajo na: 

 deviznih rezervah (lahko se povečajo ob presežkih bilanc in nasprotno), 

 zunanjem dolgu države (lahko se poveča ob primanjkljajih obeh bilanc ali nasprotno) ali 

 na obeh. 

 

30. T: Smisel izvoza in uvoza 

Bilanca je lahko pasivna samo na krajša obdobja, na dolgi rok pa mora biti izravnana.  

 

Koristi izvoza in uvoza so naturalne in vrednostne: (1) S tem prilagodi proizvedeno naturalno 

strukturo proizvoda želeni, in (2) pri veljavnem menjalnem tečaju so nekatere proizvedene dobrine 

doma cenejše, druge pa dražje kot v tujini. Domače gospodarstvo zato uvaža dobrine, ki so doma 

dražje, izvaža pa tiste, ki so doma cenejše kot v tujini. Do menjave dobrin med določenima 

gospodarstvoma pride, če je dobrina, ki je za prvo gospodarstvo cenejša, za drugo dražja, in narobe. 

 
Knjiga, stran 81, slika 12: 

MENJALNI TEČAJ je menjalno razmerje domačega denarja s tujim denarjem in je definiran kot število 

enot domačega denarja, ki ga moramo dati za enoto tujega denarja. 

Če se menjalni tečaj zviša, se zmanjša (poveča) količina dobrin, ki se jih splača uvažati (izvažati). Če se 

menjalni tečaj zniža, se poveča (zmanjša) količina dobrin, ki se jih splača uvažati (izvažati). Vedno 

obstaja neka raven menjalnega tečaja, ki izenači količino dobrin, ki se jih splača izvažati, s količino 

dobrin, ki se jih splača uvažati. Pri takšnem tečaju, je bilanca izravnana. 

 

Če pravimo, da je bilanca izravnana, je izravnana po svetovnih cenah mednarodne menjave. Domače 

cene so lahko višje (uvoz) ali nižje (izvoz) od svetovnih cen. Če po cenah mednarodne menjave 

izravnano bilanco izrazimo v domačih cenah, je vrednost uvoza nujno večja od vrednosti izvoza, po 

domačih cenah vrednotena bilanca pa je zato pasivna oz. negativna. 
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Družbeni proizvod je vrednoten po domačih cenah. Da ugotovimo pri dani velikosti domačega 

proizvoda velikost uporabljivega proizvoda, s katerim razpolaga gospodarstvo po opravljeni 

mednarodni menjavi, moramo tudi izvoz in uvoz ovrednotiti po domačih cenah. Pri tem se pokaže, da 

je pri izravnani bilanci uporabljivi proizvod večji od domačega. Presežek uporabljivega proizvoda nad 

domačim (pasivni saldo bilance), vrednoten po domačih cenah, pa meri KORIST, ki jo ima 

gospodarstvo OD MENJAVE. 

 

Pri izravnani bilanci je za vsako državo uvoznika vrednost uvoza po domačih cenah večja od vrednosti 

izvoza po domačih cenah. Vsako gospodarstvo pridobiva pri mednarodni menjavi, saj je le-ta smisel 

za vsa gospodarstva, ki sodelujejo v njej. KORIST OD MENJAVE (izračuna se kot razlika med saldom 

menjave po svetovnih cenah in saldom menjave po domačih cenah). ma narodno gospodarstvo v 

vsakem primeru (pri izravnani, pozitivni ali negativni bilanci po svetovnih cenah), če so le domače 

relativne cene dobrin drugačne od njihovih relativnih cen v tujini. 

 

31. T:  Obča poraba 

Dober del svojih potreb ljudje v sodobnih gospodarstvih zadovoljujejo kolektivno. DRŽAVA V ŠIRŠEM 

SMISLU zajema vse politično-teritorialne enote in njihove proračune, ne glede na njihovo raven in 

naravo. Da bi država lahko financirala zadovoljevanje OBČIH POTREB prebivalstva, mora razpolagati z 

ustreznim delom družbenega proizvoda. Tako je država najmočnejši kupec in delodajalec v 

gospodarstvu.  

 

DOHODKI DRŽAVE se trošijo v tri namene (so izdatki države): 

 plačilo pri državi zaposlenih uslužbencev ter za socialne in druge transferje (finančni 

transfer), 

 naložbe/investicije, 

 nabava dobrin in storitev-materialni izdatki države. 

 

Finančni transfer pomeni prenos dohodka od enih porabniških enot k drugim, zato ga ne 

obravnavamo kot resnično porabo države. Poraba postane šele, ko ga pri državi zaposleni uslužbenci 

in prejemniki socialnih pomoči porabijo za nakup dobrin in storitev. 

 

Nabava dobrin in storitev pa se obravnava kot posebna postavka. Ta del izdatkov države imenujemo 

OBČO ali KOLEKTIVNO (SPLOŠNO) PORABO (= Cs oz. G). 

 

PRORAČUN DRŽAVE je sestavljen iz: 

 izdatkov: 

o plače zaposlenih v državi in transferji, 

o investicije države in 

o materialni izdatki države oz. nabava dobrin in storitev, 

 prihodkov (dohodkov): 

o davki proizvodnih in potrošnih enot, 

o posojila emisijske banke, 

o posojila iz tujine, 

o dobički državnih podjetij. 
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Enačba uporabe družbenega proizvoda za zaprto gospodarstvo: P = Cz + Cs + I  Cz = zasebna 

poraba 

Enačba uporabe družbenega proizvoda za odprto gospodarstvo: P = Cz + Cs + I + E – U 

 

32. T: Različne oblike merjenja velikosti družbenega proizvoda v teoriji nacionalnih računov in v 

praksi Slo 
Glej modri zvezek z definicijami in PowerPoint od M. Ahtik. 
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2. DEL: KRITERIJI IN ORGANIZACIJA GOSPODARSKEGA ODLOČANJA 

 
FAKTORJI ODLOČANJA 

1. T: Ekonomsko načelo 

EKONOMSKO NAČELO je pravilo, na katerem temelji vsako smiselno (racionalno) človekovo 

odločanje. Je princip doseganja določenega učinka s čim manjšimi sredstvi ali doseganja čim večjega 

učinka z določenimi sredstvi. Definira se tudi kot princip doseganja učinkovitosti sredstev. 

 

UČINEK je vsaka korist, materialna ali nematerialna, katere nastanek je odvisen od uporabe sredstev. 

SREDSTVA so vsaka izguba koristi, materialne ali nematerialne, vsaka žrtev, da se doseže učinek. 

 

Za učinek štejemo samo tisto korist, katere nastanek je odvisen od uporabe sredstev. Za sredstva 

štejemo samo tiste koristi, katerih žrtvovanje za doseganje enega cilja omogoča njihovo uporabo v 

druge namene. Učinek je le tista korist, katere nastanek je alternativen, sredstvo pa so samo tiste 

koristi, katerih uporaba je alternativna. Brez alternativnosti ni niti učinka niti sredstev za njegovo 

doseganje. Nealternativnost obeh hkrati (sredstev in cilja), pomeni determiniranost, da določeno 

sredstvo vodi k določenemu cilju. 

 

Ekonomsko načelo lahko definiramo tudi kot princip doseganja določenega učinka s čim manj 

človekove aktivnosti ali, alternativno, doseganje čim večjega učinka ob določeni človekovi aktivnosti. 

 

2. T: Faktorji odločanja 

Vsak, ki odloča, odloča na podlagi ekonomskega načela. ODLOČANJE povezuje alternativna sredstva z 

alternativnimi učinki (cilji), pomeni izbiro med alternativnimi potmi doseči alternativne cilje. Subjekti 

izbirajo na podlagi ekonomskega načela tako, da izbirajo tiste variante, za katere menijo, da so 

najučinkovitejše. 

 

Razlika med varianto, za katero subjekt, ki izbira, misli, da je najučinkovitejša, in varianto, ki je 

dejansko najučinkovitejša, je rezultat njegove nepopolnosti in lahko nastane iz več različnih razlogov, 

ki jih imenujemo FAKTORJI ODLOČANJA.  

 

Obstaja možnost, da subjekt, ki odloča, ki izbira med variantami, ni obveščen o vseh mogočih 

variantah. Zato je OBVEŠČENOST (INFORMIRANOST) prvi faktor odločanja. 

 

Drugi faktor je SPOSOBNOST IZBRATI najboljše variante. Ta sposobnost je trojna: 

 intelektualna (omogoča izbor optimalne variante), 

 fizična, 

 materialna (je najpomembnejša; sposobnost imeti zadostna materialna sredstva). 

 

Ker posameznim subjektom primanjkuje potrebne intelektualne, fizične in predvsem materialne 

sposobnosti (niso popolni), mora nastati razlika med optimalno varianto z vidika gospodarske enote, 

subjekta, ki izbira, in optimalno varianto z vidika narodnega gospodarstva kot celote. 
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Za optimalno odločitev na podlagi popolne informiranosti morajo biti hkrati prisotne in izkoriščene 

vse tri sposobnosti. Vendar tudi to še ne zadostuje za optimalno odločitev. 

 

Končni faktor v gospodarstvu je VOLJA SUBJEKTA ODLOČANJA. Subjekti zaradi najrazličnejših razlogov 

lahko ne izberejo najboljše variante, kljub temu pa ne moremo reči, da ravnajo v nasprotju z 

ekonomskim načelom v širšem pomenu. Pri svojih odločitvah človek išče vedno največje koristi, ki pa 

niso vedno le ekonomske. Izgube ekonomske koristi, ki jo predstavlja suboptimalni učinek, 

kompenzira z doseganjem večjih neekonomskih koristi. Njegova odločitev je neracionalna samo z 

ekonomskega vidika, če pa upoštevamo celotno korist (blaginjo), je lahko izbor vseeno optimalen, 

čeprav ne z vidika ekonomskega učinka.  

 

Človek stremi za dobrim počutjem, za doseganje čim večjega osebnega zadovoljstva. Za slednje je 

odločilna STOPNJA IZPOLNITVE ASPIRACIJ. Aspiracije so spodbuda za delovanje v smislu izpolnitve 

ciljev, prevelike pa so lahko tudi razlog nenehnega zadovoljstva. 

 

UČINKOVITOST PROIZVODNIH FAKTORJEV 

6. T: Merjenje učinkovitosti v gospodarstvu 

V gospodarstvu nastopa učinek (cilj) v obliki PROIZVODA, ki je lahko materialen ali storitev. Sredstva 

pa se v gospodarstvu imenujejo PROIZVODNI FAKTORJI. Učinkovitost sredstev merimo s primerjavo 

proizvoda s proizvodnimi faktorji. 

 

Faktorje lahko interpretiramo na dva načina: 

 v smislu UPORABLJENIH faktorjev F ali 

 v smislu PORABLJENIH (POTROŠENIH) faktorjev T. 

 

Odnos med potrošenimi in uporabljenimi faktorji: 

T / F = hitrost obračanja uporabljenih fakt. = 1 / življenjska doba faktorja 

 

V praktičnem merjenju učinkovitosti faktorjev se ti interpretirajo bodisi v smislu: 

 uporabljenih faktorjev (gre za PROIZVODNOST oz. produktivnost faktorjev) bodisi  

 potrošenih faktorjev (gre za EKONOMIČNOST proizvodnje). 

 

RENTABILNOST FAKTORJEV pomeni upoštevanje cen proizvodov in dohodkov, ki nastanejo z njihovo 

prodajo v primerjavi z uporabljenimi (vezanimi) produkcijskimi faktorji. Rentabilnost je odvisna od 

produktivnosti in gibanja cen na trgu proizvodov. 

 

7. T. Produktivnost dela 

Delo je neizbežen faktor proizvodnje, zato se učinkovitost gospodarjenja najpogosteje meri s 

primerjanjem proizvoda z delom.  

 

Produktivnost dela = P / Z   

P = proizvod vseh faktorjev, ki sodelujejo v proizvodnji   Z = količina faktorja delo 

 

Glede na izhodiščni koncept produktivnosti dela bi se moral proizvod v števcu meriti in natura. Če 

proizvodi med seboj niso homogeni, je edini način merjenja proizvoda njegovo izražanje v vrednosti. 
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V tem primeru namesto vseobsežnega proizvoda nastopa bruto proizvod, saj preneseni produkt ne 

kaže učinkovitosti, ampak le stopnjo vertikalne razčlenjenost proizvodnje.  

 

Pri merjenjih produktivnosti dela se praviloma uporabljajo kratke časovne enote, v medpanožnih 

primerjavah se uporablja delovni dan ali delovno leto, v mednarodnih pa celo število prebivalcev.  

 

INTENZIVNOST DELA je velikost porabljenega dela v smislu porabljene fizične in intelektualne 

energije (napor = N) na enoto časa (=Z). 

P / Z = P / N ∙ N / Z  P / N = proizvodna sila dela  N / Z = intenzivnost dela 

 

Če se poveča intenzivnost dela , tj. trošenje dela na enoto delovnega časa, se proizvodnost dela pri 

danih preostalih faktorjih poveča. Intenzivnost dela se ne povečuje samo s hitrejšim in napornejšim 

delom, ampak tudi z boljšim izkoriščanjem delovnega dneva, tedna, torej z daljšim delovnim dnem in 

tudi z večjo zaposlenostjo delavca.  

 

Faktorjev, ki vplivajo na produktivnost dela, je veliko, in so identični faktorjem proizvodnje. Marx deli 

faktorje produktivnosti na pet skupin: 

 povprečna stopnja veščine delavcev (=delo), 

 stopnja razvitosti znanosti in njene tehnične uporabnosti (=izumiteljstvo), 

 družbena organizacija procesa proizvodnje (=podjetništvo), 

 obseg in ustreznost sredstev za proizvodnjo (=kapital) in 

 naravne okoliščine (=naravni viri oz. zemlja). 

 

Med njimi ni intenzivnosti dela, zato gre očitno za faktorje odnosa P / N, ki ga Marx imenuje 

PROIZVODNA SILA DELA, ki interpretira delo v smislu uporabljenega dela. Od intenzivnosti dela je 

odvisno, kolikšno je pri dani proizvodni sili dela potrošeno delo. 

 

V enostavnih predelovalnih procesih se odnos P / N imenuje SPRETNOST DELA. Proizvodnost dela v 

takih procesih je matematično proizvod intenzivnosti in spretnosti dela. 

 

Na produktivno silo delo vplivajo vsi drugi primarni faktorji proizvodnje, razen dela samega! 

 

8. T: Produktivnost kapitala 

Ker je vsem sredstvom za proizvodnjo, vključno s predmeti dela, skupno to, da je v njih vložen kapital, 

učinkovitost proizvodnje merimo s primerjanjem proizvoda s kapitalom. Primerjanje proizvoda s 

kapitalom je najprimernejši način merjenja učinkovitosti proizvodnje.  

 

Med produktivnostjo kapitala (P / K) in produktivnostjo dela obstaja odnos: P / Z = K / Z ∙ P / K 

 

ORGANSKA SESTAVA KAPITALA (= K / Z) kaže na obseg faktorjev, ki jih v proizvodnji uporablja delo. 

Organska sestava kapitala se imenuje tudi TEHNIČNA OPREMLJENOST DELA. Tehnična raven 

proizvodnje je funkcija stopnje razvitosti znanosti in njene tehnične uporabnosti, ki ga v sodobnosti 

imenujemo izumiteljstvo in inovatorstvo. Sposobnost učinkovite uporabe kapitala se izraža s 

sposobnostjo učinkovitega investiranja kapitala v takšne procese, tehnologije, izboljšave, ki dajejo 
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velik proizvod na enoto kapitala. To ni delo v običajnem pomenu izvajanja danih operacij, ampak je 

delo, ki razpoložljive faktorje kombinira za doseganje čim večjega proizvoda = PODJETNIŠTVO. 

 

PRODUKTIVNOST KAPITALA kaže, kolikšen proizvod je sposobno proizvesti delo (fizično in umsko, s 

pomočjo podjetništva, izumiteljstva in naravnih virov) na enoto kapitala, s katerim razpolaga. 

 

Produktivnost dela je funkcija obsega kapitala, s katerim delo razpolaga, in ne funkcija delovnih 

sposobnosti.  

Produktivnost kapitala izraža s svojo velikostjo prispevek k proizvodnemu delu v ožjem pomenu in 

delu v smislu podjetništva. Produktivnost dela pri dani produktivnosti kapitala predvsem odraža 

količino kapitala, s katerim razpolaga. Produktivnost kapitala odraža prispevek k produktu vseh 

drugih produkcijskih faktorjev razen kapitala. 

9. T: Produktivnost in rentabilnost 

Cene, s pomočjo katerih izražamo proizvode, so lahko tudi tržne cene, ki se v nasprotju s stalnimi 

cenami, iz obdobja v obdobje spreminjajo. Tržne cene dajo samo vpogled v nominalne proizvode, ne 

pa tudi realne, namesto produktivnosti pa kažejo RENTABILNOST. 

 

Enačba rentabilnosti dela: D / Z = K / Z ∙ D / K 

D = proizvod, merjen s tržnimi cenami, ali dohodek  D = P ∙ c 

 

Tako kor rentabilnost dela (D / Z) je tudi RENTABILNOST KAPITALA proizvod dveh faktorjev: 

produktivnosti in tržnih cen. Z vidika rentabilnosti je vseeno, na kakšen način se poveča dohodek – s 

povečanjem realnega proizvoda ali z zvišanjem cen. Rentabilnost je merilo uspešnosti gospodarjenja, 

ki se uporablja pogosteje in širše kot produktivnost. 

 

10. T: Investicijski učinek 

Produktivnost dodatnega kapitala ali produktivnost investicij imenujemo INVESTICIJSKI UČINEK (P / 

I). 

K = dodatna sredstva  Z = dodatno delo  P / I = P / K 

 

Razmerje med produktivnostjo dodatnega dela in investicijskim učinkom: P/Z = K/Z∙P/K = 

I/Z∙P/I 

K/Z = I/Z opremljenost dodatnega dela 

 

Produktivnost dodatnega dela se redko uporablja pri odločanju podjetnika. Cilj podjetnika je 

povečanje produktivnosti njegovega kapitala, če kapital investira tudi v najemanje delovne sile. 

Investicijski učinek je zato eden najpomembnejših kriterijev pri investicijskih odločitvah. Čim večji je, 

tem verjetneje bo izvedena določena investicija. Ker so pri odločitvah podjetnika so odločilne tržne 

cene, se investicijski učinek ne uporablja le v smislu produktivnosti dodatnega kapitala, ampak tudi v 

smislu rentabilnosti dodatnega kapitala.  

 

Investicijski učinek je lahko: 

 dejanski ali 

 pričakovan (planski). 
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Namesto investicijskega učinka in produktivnosti kapitala se uporablja še eno merilo, tj. KAPITALNI 

KOLIČNIK (KOEFICIENT). Je obrnjena (recipročna) vrednost produktivnosti kapitala, torej K / P. Ločimo 

dva: 

 povprečni kapitalni količnik: ustreza produktivnosti kapitala (P / K) in 

 mejni kapitalni količnik: ustreza investicijskemu učniku (P / I). 

 

ZASEBNI IN DRUŽBENI PROIZVOD 

11. T: Lastni zasebni proizvod 

ZASEBNI PROIZVOD je proizvod pravno samostojne proizvodne enote. LASTNI ZASEBNI PROIZVOD je 

proizvod, ki nastaja v gospodarskih enotah, ki ga proizvaja(jo).  

 

Proizvod se razume v smislu fizičnega proizvoda. Proizvod neke gospodarske enote pa je v resnici 
novo ustvarjena vrednost, dodana vrednosti, ki je bila ustvarjena v drugih gospodarskih enotah in ki 
se v praktičnem življenju dobi kot razlika med prodajno vrednostjo proizvoda in vrednostjo 
porabljenih in obrabljenih produkcijskih faktorjev (materialnih stroškov in amortizacije). 
 
Dejansko cena ni edini način spremembe lastnega zasebnega proizvoda zaradi spremembe tujega 
zasebnega proizvoda. Jasno je, da proizvodnja lastnega proizvoda vpliva na tuje proizvode tudi 
realno. 
 
Če zanemarimo uničevanje bogastva, ki je funkcija toka časa, procesi proizvodnje ne proizvajajo le 
zasebnih proizvodov, tj. proizvodov ki se registrirajo kot proizvodi pravno samostojnih gospodarskih 
enot, ampak: 

 vplivajo tudi na bogastvo, ki ni vključeno v proizvodne enote.  

 Poleg tega velik del proizvodnih procesov ni organiziran v pravno samostojnih proizvodnih 
enotah, zato tudi proizvod teh procesov ni registriran kot zasebni proizvod. 

 
Pravni red skuša čim bolj jasno individualizirati proizvode posameznih procesov. Vendar je v tistih 
procesih, ki niso organizirani v gospodarskih enotah, individualizacija težja, zato prihaja do 
SOCIALIZACIJE (podružbljanja) številnih negativnih proizvodov (stroškov). Medtem ko pozitivni 
proizvodi postajajo zasebni, pa se negativni pogosto prenašajo na družbo kot celoto.  
 

12. T: Tuji zasebni proizvod 

Sprememba proizvoda drugih gospodarskih enot, ki jo povzroča proizvodnja neke gospodarske enote, 

je TUJI ZASEBNI PROIZVOD te gospodarske enote; gre za spremembe realnih proizvodov drugih 

procesov proizvodnje.  

 
Primer spremembe realnega proizvoda je proizvodnja železa, ki uničuje okoliške gozdove in s tem 
zmanjšuje proizvod gozdarjev. V tem primeru je tuji proizvod NEGATIVEN. Skupni, lastni in tuji je zato 
manjši od samega lastnega. POZITIVEN tuji zasebni proizvod: po novi cesti je transport krajši, hitrejši 
in manj tvegan.  
 
Tuji zasebni proizvod pogosto nastaja pri omejenem številu proizvajalcev, v številnih primerih pa 
nastaja skoraj pri vseh enotah nacionalnega gospodarstva.  
 
SKUPNI ZASEBNI PROIZVOD neke proizvodne enote je vsota vseh proizvodov, lastnega zasebnega in 
vseh tujih zasebnih. 
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Negativni tuji zasebni proizvod je mogoče pretvoriti v lastnega z ustrezno formulacijo lastninske 
pravice.  
 
V vseh dosedanjih primerih so bili tuji proizvodi manjši od lastnih. Glavna izjema je uvajanje nove 
tehnologije, ki povečuje lastnega prek nižje cene in boljše kakovosti pa tudi tuje proizvode. Obstajajo 
pa tudi primeri, ko se tehnološka novost sploh ne uvede v proizvodnjo, in so tuji proizvodi praviloma 
celo večji od lastnega. Obstajajo tudi primeri, ko celotni zasebni proizvod nastopa kot tuji proizvod, 
medtem ko je lastni proizvod enak 0. Velik del proizvodnih procesov namreč ni organiziran v zasebnih 
pravno samostojnih enotah, zato se tudi ne registrira kot njihov proizvod (npr. cesta, za katero se ne 
plačuje cestnina). Cesta ni edini primer proizvodnje brez lastnega proizvoda. Podobni so vsi primeri, v 
katerih je cena nižja od ravnotežne. 
 

13. T: Neposredne spremembe premoženja 

Procesi proizvodnje spreminjajo poleg lastnih še tuje zasebne proizvode, pa tudi PREMOŽENJE zunaj 
proizvodnih enot. Tako je zato, ker vsi procesi proizvodnje niso organizirani v proizvodnih enotah.  
 
Npr. iskra iz lokomotive, ki zažge gozd, ki je splošna dobrina, pa ni organiziran kot zasebna 
gospodarska enota, neposredno zmanjšuje premoženje družbe, družbeno bogastvo. Gradnja 
kakršnegakoli objekta odvzema površino alternativnim uporabam. To so stroški in čeprav se ne 
plačajo, zmanjšujejo proizvod takega objekta. 
 
Problematika se prenaša tudi na meddržavno raven, kadar gre za tuje povzročanje NEGATIVNIH 
ZUNANJIH UČINKOV (EKSTERNALIJ), za prenos negativnih stroškov proizvodnje (škode emisij, ipd.) 
med državami. 
Neposredne spremembe premoženja niso samo negativne, saj v številnih primerih celo povečujejo 
vrednost premoženja (npr. umetno jezero, nastalo ob gradnji HE, povečuje možnost turizma). 
 
 

14. T: Neposredne spremembe potrošnje 

Ker številni proizvodni procesi niso organizirani v pravno samostojnih gospodarskih enotah, zaradi 
česar se njihovi proizvodi evidentirajo, prehajajo njihovi PROIZVODI V PORABO NEPOSREDNO. 
Produkti parkov, rekreacijskih površin, bazenov, ipd., če se zanje ne plačuje ustrezna cena, v celoti 
neposredno povečujejo porabo, čeprav nisi bili pred tem obračunani kot proizvodi. Sem štejejo tudi 
stanovanjske storitve, ceste (v tisti meri kolikor njene uporabe ni treba plačati). K temu je treba 
prišteti vse proizvode in storitve, za katere potrošniki ne plačajo toliko, da bi v celoti pokrili stroške 
njihove proizvodnje. Če je tečaj domače valute precenjen, spadajo sem tudi vse uvožene dobrine. 
 
Poleg povečanja vključuje neposredna sprememba potrošnje tudi ZMANJŠANJE. Onesnažen zrak, 
prometni hrup, umazane vode, ipd. neposredno zmanjšujejo potrošnjo. Enako velja z privatizacijo 
obstoječih bogastev, npr. privatizacija obale zmanjšuje potrošnjo vseh drugih uporabnikov obale. 
Uničevanje naravnih bogastev, ki zmanjšuje premoženje, hkrati zmanjšuje tudi potrošnjo. 
 

15. T: Zasebni in družbeni proizvod posameznega proizvodnega procesa 

DRUŽBENI PROIZVOD INDIVIDUALNEGA PROIZVODNEGA PROCESA je vsota njegovega lastnega 
zasebnega proizvoda, tujih zasebnih proizvodov ter tudi neposredne spremembe premoženja in 
neposredne spremembe potrošnje, ki jih povzroča.  
 
Zasebne proizvodne enote praviloma uspejo pretvoriti v lastne zasebne proizvode zgolj pozitivne 
zunanje učinke svojega delovanja. Tam, kjer jim to uspeva, prihaja do deformacije gospodarske 
strukture.  
 



26 
 

Socializacija proizvodnih sredstev naj bi omogočila, da se gospodarsko odločanje tudi v zasebnih 
gospodarskih enotah ravna po družbenem, ne po zasebnem proizvodu. Načrtovanje gospodarskega 
razvoje je eden od načinov takšne poti. Druga rešitev, ki vodi k maksimizaciji družbenega proizvoda, 
je:  

 pretvarjanje v zasebne produkte tudi tiste tuje proizvode, neposredne spremembe premoženja in 
porabe, ki jih povzroča določen proizvodni proces. To je mogoče doseči z določeno formulacijo 
lastninske pravice; 

 vključevanje vseh proizvodnih procesov v zasebne proizvodne enote.  
 
V praksi se INTERNALIZACIJA EKSTERNIH NEGATIVNIH UČINKOV izvaja na več načinov, med njimi na 
ta dva: 

 ali onesnaževalec plačuje za onesnaževanje poseben davek, država pa z nabranimi finančnimi 
sredstvi poskrbi za sanacijo posledic onesnaževanja; 

 ali pa država s pravnimi predpisi zahteva od same zasebne enote ukrepe za varstvo okolja, ki 
bi ga sicer onesnaževala (vgraditev čistilnih naprav). 

Ena ali druga rešitev pomeni dodaten strošek zasebne proizvodne enote in s tem zmanjšuje njen 
lastni zasebni proizvod na raven njenega družbenega proizvoda. 
 
V razvitih tržnih ekonomijah je kot poseben trg nastal tudi ''TRG PRAVIC DO ONESNAŽEVANJA''. 
Država prodaja pravice do onesnaževanja, ki jih zasebne proizvodne enote kot povpraševalci kupujejo 
po ceni in v količinah, kakor se oblikuje v procesu tržnega barantanja in tekmovanja. V tej zvezi 
družbeni proizvod ni več zgolj ekonomski koncept, ampak se širi na področje družbene blaginje. 
 

ORGANIZACIJA GOSPODARSKEGA ODLOČANJA 

19. T: Subjekti gospodarskega odločanja 

Potek družbenega procesa proizvodnje je rezultat odločitev različnih gospodarskih subjektov, zato 

kot ODLOČITVE pojmujemo zavestne odločitve določenih oblik in tudi vsako dejanje volje, katerega 

posledica je značilna za potek družbenega procesa proizvodnje. 

 
Tudi SUBJEKTOV gospodarskega odločanja je neskončno število. Vsak posameznik zase, poleg tega pa 
tudi katerekoli skupnosti, so subjekti gospodarskega odločanja. Skupnosti se lahko razdelijo v  tri 
skupine: 

 potrošniške enote, 

 proizvodne enote in 

 upravne enote. 
 
Upravne enote zajemajo družbene, gospodarske, politično teritorialne skupnosti prebivalcev, 
potrošnih in proizvodnih enot na raznih organizacijskih ravneh.  
 
Za POTROŠNIŠKE ENOTE se pogosto pozablja, da so subjekti gospodarskega odločanja. Razlog zaradi 
katerega imajo posebno mesto, ni samo v potrošni funkciji ampak predvsem v njihovem sodelovanju 
v proizvodnih enotah s svojim delom in s svojimi sredstvi. Ker so potrošniške enote ekonomski 
lastniki proizvodnih enot, je jasno, da do osnovnih odločitev o delu PROIZVODNIH ENOT prihaja v 
potrošniških enotah (v lastniških in nelastniških). Če se potrošne enote odločijo, da bodo zmanjšale 
intenzivnost svojega dela, se bo potek proizvodnega procesa bistveno spremenil. 
 
Ker ni proizvodnje brez sodelovanje potrošniških enot, se odločanju potrošniških enot ne moremo 
izogniti. Drugače je z upravnimi enotami, saj v nekaterih gospodarstvih sprejemajo gospodarske 
odločitve, v drugih ne. 
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20. T: Vrste gospodarskih odločitev 

GOSPODARSKE ODLOČITVE delimo predvsem na: 

 KONKRETNE so tiste, pri katerih je predmet časovno, vsebinsko in količinsko določena 
sprememba v gospodarstvu; 

 ABSTRAKTNE za cilj nimajo konkretne spremembe v gospodarstvu, ampak definirajo pogoje, 
pod katerimi mora priti do spremembe.  

 
GOSPODARSKE ODLOČITVE se delijo tudi na: 

 INDIVIDUALNE in 

 GENERIČNE. 
 
KONKRETNE ODLOČITVE so lahko: 

 AVTONOMNO OPERATIVNE so takrat, kadar se z njimi ne izvedejo v življenju nobene druge 
odločitve, 

 IZVRŠNO OPERATIVNE odločitve uvajajo v življenje t. im. ODLOČITVE USMERJANJA, s katerimi 
se operativne odločitve uvedejo, pripravljajo in usmerjajo.  

 
Usmerjajoče odločitve so po pravilu abstraktne in generične. 
 
USMERJAJOČE ODLOČITVE so dveh vrst – tiste, ki se nanašajo na: 

 formalne pogoje gospodarskega delovanja, 

 materialno stran (bistvo) gospodarskega delovanja. 
 
Gospodarske odločitve se lahko nanašajo na dejanja, opustitve, dopustitve v sedanjosti, lahko pa tudi 
na bolj ali manj oddaljeno prihodnost. Če se nanašajo na materialno bistvo delovanja, se po navadi 
imenujejo PLANSKE ODLOČITVE, ki so po svoji naravi lahko: 

 imperativne (direktivne) ali  

 indikativne (nakazovalne, usmerjajoče, informativne). 
 
Razlikujemo tudi: 

 odločitve, ki se nanašajo na obnašanje subjekta, ki je sprejel odločitev in  

 odločitve, ki zavezujejo druge subjekte, da sprejmejo predvidene odločitve.  
 

21. T: Osnovni tipi organizacije gospodarskega odločanja 

Obstajajo štirje osnovni tipi organizacije gospodarskega odločanja: 

 povsem svobodno odločanje posameznih gospodarskih subjektov, ki ni vezano na nobene 
usmerjajoče odločitve upravnih enot: 

o GOSPODARSKI LIBERALIZEM; 

 svobodno odločanje posameznih subjektov, a v okviru odločitev upravnih enot: 
o LIBERALNI KAPITALIZEM; 

 svobodno odločanje posameznih subjektov, vendar v okviru indikativno-planskih odločitev 
upravnih enot. 

o SODOBNA KAPITALISTIČNA GOSPODARSTVA; 

 upravne enote določajo kvalitativne, kvantitativne in časovne karakteristike odločitev 
gospodarskih enot: 

o SOCIALISTIČNA GOSPODARSTVA. 
 

22. T: Načrtovanje (planiranje) in njegove omejitve 

Teoretično bi lahko bilo odločanje o vseh spremembah v gospodarstvu iz ENOTNEGA CENTRA bolj 

racionalen in učinkovit način gospodarjenja kot svobodno odločanje zasebnih gospodarskih enot, če 
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niso popolnoma konkurenčne enote. Vendar pa sta negotovost in tveganje s stališča gospodarskih 

enot bistveno večja kot negotovost s stališča gospodarstva kot celote. 

NAČIN GOSPODARJENJA je odvisen od razvoja proizvodnih sil, saj ne more biti bistveno drugačen od 

tistega, ki je pogojem z razvojem proizvajalnih sil. Ljudje, ki odločajo v najvišji upravni enoti, morajo 

biti sposobni za tako odločanje. Gospodarsko odločanje iz enega centra potrebuje poznavanje vseh 

razpoložljivih dejavnikov. V svobodnem gospodarstvu za te probleme skrbi trg, ki usklajuje odločitve 

samostojnih gospodarskih enot. 
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3. DEL: MENJAVA IN POTROŠNJA 
 

UVODNI POJMI 

1. T: Naturalne in denarne, absolutne in relativne cene 

Obstajata dve obliki menjave:  

 naturalna in  

 denarna. 

 

V NATURALNI MENJAVI se dobrine menjavajo brez posredovanja denarja, eno blago neposredno za 

drugo. Taka menjava obstaja predvsem v primitivnih gospodarstvih. Sodobna menjava pa je 

DENARNA, kjer dobrine od enega subjekta k drugemu prehajajo s posredovanjem denarja. 

 

V naturalnem gospodarstvu so CENE NATURALNE. To so količine dobrin, ki se lahko dobijo s prodajo 

ene enote neke dobrine oz. s katerimi se lahko kupi enota neke dobrine.  

 

DENARNA CENA je količina denarja, ki se dobi s prodajo enote nekega blaga oz. s katero se kupuje 

enota nekega blaga. Vse dobrine se kupujejo in prodajajo za denar, vendar ima vsako blago samo eno 

denarno ceno. To je pomembna prednost denarne menjave. Denarna cena je rezultat dveh faktorjev: 

 vrednost blaga in 

 vrednost denarja. 

 

VREDNOST BLAGA se izraža v medsebojnih odnosih menjave blaga v relativnih cenah. VREDNOST 

DENARJA se izraža v odnosu menjave denarja za dobrine, v kupni moči (zunanji vrednosti) denarja. S 

spremembo kupne moči denarja se spreminjajo vse denarne cene: znižajo se, če se kupna moč 

denarja poveča in obratno. 

 

V teoriji menjave nas zanimajo predvsem relativne cene. Absolutne cene so stvar vrednosti denarja. 

RELATIVNE CENE se oblikujejo s pomočjo denarnih cen in se ugotavljajo kot razmerje denarnih cen, 

vendar s predpostavko konstantne kupne moči denarja, tj. konstantne absolutne ravni cen. 

 

2. T: Trg in vrste trga 

TRG je ekonomski prostor, na katerem se soočata ponudba blaga in povpraševanje po njem, določa 

količine blaga, ki so predmet menjave, in njihove cene. Trg je skupnost dejavnikov, ki opredeljujejo 

ponudbo dobrin kot blaga in povpraševanje po njih in kot rezultat zamenjane količine in cene dobrin.  

 

VRSTE TRGOV z vidika različnih kriterijev: 

 prvi kriterij je VRSTA PROIZVODOV, s katerimi se trguje, in zato pomenijo blago, 

 drugi kriterij je GEOGRAFSKO OBMOČJE, ki se z menjavo povezuje v ekonomsko celoto: 

o svetovni, mednarodni, nacionalni, regionalni, lokalni trg, 

 tretji kriterij so KOLIČINE, s katerimi se trguje: 

o grosistični trgi (trgi na veliko) in detajlistični trgi (trgi na malo), 

 četrti kriterij je vprašanje, ali je TRGOVANJE SVOBODNO ali pa je REGULIRANO s strani organov: 

o svobodni (prosti) trg in reguliran (omejen) trg. 
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TRG je SVOBODEN takrat, kadar o pristopu nanj in o odnosu menjave odločajo kupci in prodajalci 

sami. Kadar je trg preveč omejen, se poleg legalnih razvijejo tudi t. im. ČRNI TRGI. 

 

3. T: Ponudba in povpraševanje 

PONUDBA neke dobrine na določenem trgu in v določenem obdobju so tiste količine te dobrine, ki so 

jih ponudniki pripravljeni prodati na tem trgu in v tem času pri različnih cenah. Ponudba kaže 

prodajno pripravljenost ponudnikov pri različnih cenah. 

 

POVPRAŠEVANJE po neki dobrini na določenem trgu in v določenem obdobju so tiste količine te 

dobrine, ki so jih povpraševalci pripravljeni in plačilno sposobni kupiti na tem trgu po različnih cenah. 

Povpraševanje kaže nakupno pripravljenost kupcev pri različnih cenah. 

 

Ponudba se spremeni, če ponudniki pri istih cenah prodajo večje ali manjše količine blaga. Mutatis 

mutandis to velja tudi za povpraševanje.  

 

Če se ponudba in povpraševanje nanašata na posameznika, gre za INDIVIDUALNO ponudbo in 

povpraševanje. Če se nanašata na celotno gospodarstvo, govorimo o SKUPNI (DRUŽBENI) ponudbi in 

povpraševanju. 

 

PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE KOT FAKTORJA CENE 

4. T: Krivulja povpraševanja in krivulja ponudbe 

Če se druge okoliščine ne spremenijo, potem je povpraševana količina manjša pri visokih in večja pri 

nizkih cenah. Zvišanje cene zmanjšuje povpraševano količino, znižanje cene jo povečuje. 

POVPRAŠEVANA KOLIČINA je negativna funkcija cene, ker je iz danega dohodka mogoče kupiti manj 

dobrin po višji in več po nižjih cenah. 

 

LESTVICA POVPRAŠEVANJA je razmerje med različnimi možnimi cenami nekega blaga in količinami 

povpraševanja po tem istem blagu na določenem trgu in v določenem obdobju. Lestvica 

povpraševanja prikazuje funkcionalno odvisnost povpraševanih količin od cene. Kot celota kaže 

velikost povpraševanja. Lestvica povpraševanja se lahko prikaže grafično: v desno padajoča krivulja z 

negativnim naklonom. Ta krivulja se imenuje KRIVULJA POVPRAŠEVANJA, označena je s simbolom D. 

 

Tudi PONUDBA je funkcija cene. Zvišanje cene poveča ponujeno količino, znižanje cene pa jo zmanjša.  

 

LESTVICA PONUDBE je razmerje med različnimi možnimi cenami nekega blaga in ponujenimi 

količinami na določenem trgu in v določenem obdobju. Kaže funkcionalno odvisnost ponujenih 

količin in cene. Kot celota kaže velikost oz. stanje ponudbe. Lahko se prikaže grafično: v desno 

rastoča krivulja s pozitivnim naklonom. Ta krivulja se imenuje KRIVULJA PONUDBE, označena je s 

simbolom S. 

 

5. T: Individualna in skupna ponudba in povpraševanje 

INDIVIDUALNA PONUDBA neke proizvoda v nekem obdobju je pripravljenost posameznega 

ponudnika, da v tem obdobju proda določene količine tega proizvoda po različnih cenah. 

SKUPNA PONUDBA nekega proizvoda v nekem obdobju je vsota individualnih ponudb v tem obdobju. 
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INDIVIDUALNO POVPRAŠEVANJE po nekem proizvodu v nekem obdobju je pripravljenost 

posameznega kupca glede količine, ki jo bo kupil po različnih cenah v tem obdobju na tem trgu. 

SKUPNO POVPRAŠEVANJE po nekem proizvodu je vsota vseh individualnih povpraševanj po tem 

proizvodu. 

 

Krivulji skupnega povpraševanja in ponudbe sta bolj položni kot individualna povpraševanja in 

ponudbe. 

 

 

 

6. T: Ponudba in povpraševanje določata ravnotežno ceno in ravnotežno količino 

Ko so poznane lestvice ponudbe in povpraševanja nekega blaga v nekem obdobju na danem trgu, je s 

tem določena RAVNOTEŽNA KOLIČINA in RAVNOTEŽNA CENA tega blaga v tem obdobju na danem 

trgu.  

Cena se ustali na tisti ravni, na kateri sta povpraševana in ponujena količina enaki. Ta cena je 

RAVNOTEŽNA. Ugotavlja se pri RAVNOTEŽNI KOLIČINI, tj. količina, pri kateri sta ponudba in 

povpraševanje enaka. 

 

ZAKON PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA: Splošno velja, da količin, ki so jih kupci pripravljeni kupiti po 

ceni, nižji od ravnotežne, ne bodo mogli kupiti; količin, ki so jih prodajalci pripravljeni prodati po ceni, 

višji od ravnotežne, ne bodo mogli prodati. 

 

7. T: Presežna ponudba in presežno povpraševanje 

PRESEŽNA PONUDBA je razlika med količino ponudbe in količino povpraševanja pri dani ceni. 

PRESEŽNO POVPRAŠEVANJE je količina povpraševanja minus količina ponudbe pri dani ceni. 

 

Negativno presežno povpraševanje se pokriva s pozitivno presežno ponudbo. Pozitivno presežno 

povpraševanje se pokriva z negativno presežno ponudbo. Pri ravnotežni ceni sta presežna ponudba in 

povpraševanje 0. To pomeni, da lahko ravnotežno ceno opredelimo alternativno kot ceno, pri kateri 

znaša presežno povpraševanje oz. presežna ponudba 0. 

 

Grafično dobimo krivuljo presežnega povpraševanja tako, da levo in desno od ordinatne osi 

nanašamo presežno povpraševanje, negativno in pozitivno. Analogno velja za krivuljo presežne 

ponudbe. 

 

Cena, pri kateri obstaja presežno povpraševanje ali ponudba, ni ravnotežna cena. Pozitivno presežno 

povpraševanje pomeni tendenco rasti, pozitivna presežna ponudba pa tendenco padanja cene. Kadar 

se cena znajde na ravni, pri kateri obstaja presežno povpraševanje ali ponudba, bo težila navzgor oz. 

navzdol. V dveh primerih se to vendarle ne zgodi: 

 V obdobjih pomanjkanja blaga država predpisuje t. im. MAKSIMIRANO (maksimalno dovoljeno) 

CENO, ki je nižja od ravnotežne. Odredba o maksimalni ceni bo uspešna le, ko državi uspe 

zagotoviti ali povečanje ponujene količine ali zmanjšanje povpraševane količine. Pri maksimalni 

ceni se ob uradnem oblikuje še »črni trg«, na katerem je mogoče dobiti redko dobrino po višji 

ceni, vendar brez distribucije. V tem primeru je mogoče kupiti ob uradno racionalni količini blaga 

po podravnotežni ceni še dodatno količino blaga po nadravnotežni ceni. Na uradnem in črnem 



32 
 

trgu prodani količini sta skupaj enaki, manjši ali večji od prodane količine v ravnotežni situaciji. 
Knjiga, stran 161, slika 7. 

 Ceno je mogoče administrativno tudi zvišati nad tržno ravnotežno ceno. Govorimo o 

ZAGOTOVLJENI ali GARANTIRANI CENI. Primer: kmetje. Država garantira ceno, višjo od 

ravnotežne, kar povzroči nastanek presežne ponujene količine. Presežek ponudbe blaga običajno 

odkupi država in ga drži kot blagovne rezerve ali ga izvozi ali prepusti kmetov. Knjiga, stran 162, slika 

8. 

 

8. T: Spremembe ponudbe, povpraševanja in cene 

Ponudba (povpraševanje) se spremeni, ko prodajalci (kupci) pri nespremenjenih cenah spremenijo 

svojo pripravljenost za prodajo (nakup) istega blaga. Krivulja ponudbe (povpraševanja) se pomakne v 

desno (povečanje ponudbe oz. povpraševanja) ali v levo (zmanjšanje ponudbe oz. povpraševanja). 

 

Treba je razlikovati med: 

 povpraševanjem (ponudbo) kot funkcijskim odnosom različnih cen in njim ustreznih 

povpraševanih (ponujenih) količin – gre za celotno krivuljo ter 

 povpraševano (ponujeno) količino pri konkretno določeni ceni – gre le za točko na krivulji. 

Pri spremembi povpraševanje (ponujene) količine ob spremembi ceni gre za gibanje po dani lestvici 

povpraševanja (ponudbe), pri spremembi povpraševane (ponujene) količine ob isti ceni pa gre za 

premik funkcije povpraševanja ali ponudbe. 

Povečanje ponudbe zniža ravnotežno ceno, njeno zmanjšanje pa jo zviša. Povečanje povpraševanja 

zviša ravnotežno ceno, zmanjšanje pa jo zniža. Povečanje ponudbe in zmanjšanje povpraševanja 

ustvarjata pozitivno presežno ponudbo pri dotedanji ceni; cena se mora znižati, da bi odpravila 

presežno ponudbo. Zmanjšanje ponudbe in povečanje povpraševanja ustvarjata pozitivno presežno 

povpraševanje pri dotedanji ravnotežni ceni; cena se mora zvišati, da bi odpravila presežno 

povpraševanje. 

 

Povpraševanje (količina) je kot funkcija cene v obratnem sorazmerju s ceno, medtem ko je cena kot 

funkcija povpraševanja v premem sorazmerju s povpraševanjem. Ponudba (količina) je kot funkcija 

cene v premem sorazmerju s ceno, medtem ko je cena kot funkcija ponudbe v obratnem sorazmerju 

s ponudbo. 

 

Funkcionalna odvisnost ponudbe in povpraševanja od cene je odvisnost individualne ponudbe in 

povpraševanja od cene. Funkcionalna odvisnost cene od ponudbe in povpraševanje je odvisnost cene 

od skupne ponudbe in skupnega povpraševanja.  

 

MEHANIZEM SPREMEMBE CENE ZARADI SPREMEMB PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA: 

Zaradi spremembe faktorjev ponudbe in povpraševanja se pri danih cenah spremenijo individualne 

ponudbe in povpraševanja in kot rezultat se spremeni skupna ponudba in povpraševanje. Ker pa je 

cena funkcija skupne ponudbe in povpraševanja, sprememba skupne ponudbe in povpraševanja 

spremeni ceno. 

 

FAKTORJI POVPRAŠEVANJA 

Individualno povpraševanja po nekem blagu opredeljujejo naslednji trije faktorji (poleg cene blaga): 

 koristnost blaga, 
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 velikost realnega dohodka kupca in 

 cene drugih dobrin. 

Če se spremeni le eden od teh faktorjev, se bo spremenilo tudi povpraševanje. 

 

Če od individualnega povpraševanja preidemo na skupno povpraševanje, se kot faktor povpraševanja 

pogosto navaja DELITEV DOHODKA. Ta pri danem povprečnem dohodku na povpraševalca odloča o 

velikosti individualnih dohodkov.  

 

9. T: Zakon padajoče mejne koristnosti 
Primer: gospodinja z mesom. 

Več kilogramov kupi, večja bo skupna korist mesa. Koristnost vsakega dodatnega kg pa je vedno 

manjša, zato se skupna koristnost z dodatnimi kg vse počasneje povečuje. Nazadnje bo gospodinja 

prišla do točke, pri kateri se bo sploh prenehala povečevati – njene potrebe so zasičene (absolutna 

zasičenost, TOČKA SATURACIJE). 

 

ZAKON O PADAJOČI MEJNI KORISTNOSTI = 1. GOSSENOV ZAKON: Če se s kupovanjem dodatnih enot 

dobrine skupna koristnost povečuje, čeprav čedalje počasneje, pa koristnost dodatnih enot dobrine 

(mejna koristnost) pada. Vsaka dodatna enota dobrine prinaša čedalje manjšo koristnost. 

 

Točka, v kateri krivulja skupne koristnosti doseže maksimum, je istovetna s točko, v kateri krivulja 

mejne koristnosti seka absciso. To je TOČKA SATURACIJE ali ZASIČENOSTI. 

 

 

10. T: Padajoča mejna koristnost in povpraševanje 

Kadar je dana velikost realnega dohodka subjekta in so dane cene drugih dobrin, je povpraševanje po 

neki dobrini opredeljeno z njeno MEJNO KORISTNOSTJO. 

 

Subjekt, ki kupuje, primerja koristnost dobrin, ki jih kupuje, s koristnostjo denarja, ki ga s plačilom 

cene daje. Če je prva večja od druge, potem bo kupil, če pa je druga večja od prve, se ne bo odločil za 

nakup in bo ostal RAVNODUŠEN. Glej knjigo, stran 170, 171 in sliko 12. 

 

Identičnost krivulje povpraševanja s krivuljo mejne koristnosti smo dosegli s tem, da smo koristnost, 

ki jo pomeni zadnja enota denarnega dohodka za subjekt, vzeli za enoto koristnosti. 

 

11. T: Potrošniški dobiček 

Kupec kupuje zaradi večje koristi, ki jo ima zanj kupljeno blago v primerjavi z izgubo koristnosti, ki jo 

pomeni denar, ki ga plača za ceno dobrine. Ta presežek lahko ocenimo – POTROŠNIŠKI DOBIČEK je 

presežek koristnosti POVPREČNA KORISTNOST je skupna koristnost, deljena z nabavljeno količino. 

 

Potrošniški dobiček pri nakupu določene količine dobrine i je: 

potrošniški dobiček (i) = količina (i) ∙ (povprečna koristnost (i) – mejna koristnost (i)) 

PDi = ki ∙ (ui - ui) 

 

MEDNARODNA MENJAVA pomeni kupovanje blaga od drugih nacionalnih gospodarstev z izvozom 

lastnega blaga. Pri mednarodni menjavi so cene menjave dejansko mednarodne cene, koristnost 
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blaga pa izražajo domače cene. Negativni saldo izvozno-uvozne bilance, ocenjene po domačih cenah, 

je dejansko POTROŠNIŠKI DOBIČEK domačega gospodarstva z edino RAZLIKO, da je koristnost pri 

mednarodni menjavi objektivizirana v domačih cenah, medtem ko posameznik svoje mejne in 

povprečne koristnosti ne kvalificira v obliki cene. 

 

12. T: Realni dohodek 

Potrošniku v vsaki enoti časa priteka enak dohodek, kar pomeni, da vedno razpolaga z enakim 

dohodkom, čeprav ga sproti troši. Mejna koristnost denarja je potem merilo, s katerim primerjamo 

koristnost vseh dobrin. Potrošnik bo skušal nabaviti vsako dobrino v takšni količini, da bo njena mejna 

koristnost enaka mejni koristnosti denarja, ki ga je plačal za ceno dobrine. Rezultat tega bo, da bodo 

v uravnoteženem položaju mejne koristnosti vseh dobrin na enoto njihove nabavne cene enake. 

Enake so tudi mejne koristnosti denarja. 

 

u = mejna koristnost  c = cena 1, 2, 3, … = posamezne dobrine  D = denarni 

dohodek 

Pri predpostavki, da je koristnost denarja enaka enoti koristnosti, imamo v uravnoteženem položaju: 

u1/c1 = u2/c2 = … = un/cn = uD = 1 

 

Iz te enačbe izhaja, da za vsako dobrino obstaja enačba: ui = uD ∙ c1, ki označuje enakost mejne 

koristnosti dobrin in mejne koristnosti denarnega dohodka (cene), ki ga kupec plača za nabavljeno 

blago. 

 

Če bi potrošnik nabavil manjšo količino nekega blaga na enoto cene, bi bila njegova mejna koristnost 

večja od mejne koristnosti denarnega dohodka. Imeli bi enačbo: ui > uD ∙ c1. V tem primeru 

potrošnik ne bi ravnal po ekonomskem načelu, ker bi izpustil priložnost, da z danim dohodkom 

maksimira skupno koristnost.  

 

Zakonitost, ki smo jo spoznali, je ZAKON ENAKIH MEJNIH KORISTNOSTI NA ENOTO CENE VSAKE 

DOBRINE ali 2. GOSSENOV ZAKON: Potrošnik kupi takšno kombinacijo dobrin, da bo mejna koristnost 

na enoto njegove cene enaka za vse dobrine. S tem potrošnik maksimira skupno koristnost.  

Kadar so dane krivulje povpraševanja in cene vseh dobrin, je potrošnikov dohodek tisti, ki ustvarja 

mejo med tistimi količinami, ki jih potrošnik kupuje, in tistimi, ki jih ne kupuje več, s tem pa je denar 

tisti, ki odloča o strukturi potrošnikovega povpraševanja in njegove potrošnje.  

 

Spremembe realnega dohodka dejansko spreminjajo mejne koristnosti dobrin in povpraševanja po 

njih. Razlikovati je treba med dvema učinkoma spremembe realnega dohodka: 

 NEPOSREDNI ali DIREKTNI UČINEK je povezan s spremembo mejne koristnosti denarja 

(dohodkovni učinek spremembe dohodka) in 

 POSREDNI ali INDIREKTNI UČINEK je posledica spremembe realnega dohodka, izzvanega s 

spremembo mejne koristnosti dobrin (substitucijski učinek spremembe dohodka). 

 

BOLJŠE DOBRINE (superior goods) so tiste dobrine, pri katerih se povpraševanje ob spremembi 

realnega dohodka spremeni v isto smer, toda v večjem odstotku od spremembe realnega dohodka.  
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NORMALNE DOBRINE (normal goods) so dobrine, pri katerih se povpraševanje ob spremembi 

realnega dohodka spremeni v isto smer v odstotkih enako ali manj, kot se je spremenil realni 

dohodek. 

PRECEJ SLABE DOBRINE (inferior goods) so dobrine, pri katerih se povpraševanje ob spremembi 

realnega dohodka spremeni v nasprotni smeri (povečanje povpraševanja pri zmanjšanju realnega 

dohodka, zmanjšanje povpraševanja pri povečanju realnega dohodka). 

 

Sprememba koristnosti dobrine, do katere pride zaradi spremembe realnega dohodka, opredeli 

dobrino kot kakovostno boljšo, normalno ali zelo slabo. 

 

Klasifikacija dobrin na dobre, normalne ali slabe je odvisna predvsem od ravni realnega dohodka, pa 

tudi od potrošnih navad posameznikov in slojev ter potrošnih navad naroda.  

 

ENGELOVA ZAKONITOST (gre za ugotovljene zakonitosti v strukturi porabe dohodka): Revne družine 

porabijo velik del svojega dohodka za prehrano, bogatejše pa le majhen del. Po drugi strani je del 

izdatkov za obleko in obutev, stanovanje in zabavo, večji pri družinah z velikimi dohodki in manjši pri 

družinah z majhnimi dohodki.  

 

13. T: Cene drugih dobrin 

Cene drugih dobrin vplivajo na povpraševanje po neki dobrini iz dveh razlogov: 

 sprememba vsake cene spreminja realne dohodke potrošnikov (dohodkovni učinek 

spremembe cene), 

 vpliv cene drugih dobrin na povpraševanje po določeni dobrini izhaja tudi iz medsebojnih 

povezanosti dobrin v potrošnji (substitucijski učinek spremembe cene). 

 

V potrošnji so dobrine medsebojno povezane. Poraba ene dobrine vpliva na porabo druge. 

Povezanost med dobrinami je dvojna. Dobrine so lahko v potrošnji medsebojno: 

 SUBSTITUTI: medsebojno se izključujejo, tekmujejo druga z drugo; 

 KOMPLEMENTI: med seboj se dopolnjujejo, porabljajo se v bolj ali manj trdnih medsebojnih 

razmerjih. 

 

Način povezanosti med dobrinami je zelo pomemben za cene. Zvišanje cene ene komplementarne 

dobrine zniža ceno drugim komplementarnim dobrinam. Zvišanje cene enega substituta zviša ceno 

tudi drugim. 

 

14. T: Elastičnost povpraševanja 

ELASTIČNOST pomeni v vsakdanjem življenju reakcijo, odziv.  

ELASTIČNOST POVPRAŠEVANJA je reagiranje količine povpraševanja na spremembe faktorjev 

povpraševanja. Enaka sprememba realnega dohodka ali cene lahko povzroči zelo različne reakcije v 

povpraševani količini. 

Zaradi odzivanja povpraševanja na različne faktorje, na spremembo cene iste dobrine, cene drugih 

dobrin ali realnega dohodka, je elastičnost najprej ali cenovna ali dohodkovna. 

 

DOHODKOVNA ELASTIČNOST POVPRAŠEVANJA izraža odzivanje (količine) povpraševanja na 

spremembe dohodka, CENOVNA ELASTIČNOST pa na spremembe cen. Cenovna elastičnost je ali: 
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 NEPOSREDNA (DIREKTNA): odzivanje povpraševane količine na spremembe cene dobrine, na 

katero se povpraševanje nanaša, ali 

 POSREDNA (KRIŽNA): odzivanje povpraševane količine na spremembo cen drugih dobrin. 

 

ELASTIČNOST je odnos med relativno spremembo količine povpraševanja in relativno spremembo 

določenega faktorja povpraševanja (cene iste dobrine, cene drugih dobrin, realnega dohodka).  

 

k = absolutna sprememba povpraševanja f = absolutna sprememba faktorjev povpraševanja 

k = povpraševana količina   f = faktor povpraševanja 

 

KOEFICIENT ELASTIČNOSTI (=e): e = (k/k)/(f/f) = k/f ∙ f/k 

 

Če znaša koeficient elastičnosti 1, gre za ENOTNO ELASTIČNOST POVPRAŠEVANJA. 

Če je koeficient elastičnosti večji od 1, gre za ELASTIČNO POVPRAŠEVANJE. 

Če je koeficient elastičnosti manjši od 1, gre za NEELASTIČNO POVPRAŠEVANJE. 

 

Elastičnost je lahko tudi negativna, kar je povsem normalno v primeru neposredne cenovne 

elastičnosti povpraševanja. Zvišanje cene zmanjšuje povpraševano količino. Križna cenovna 

elastičnost povpraševanja je pozitivna pri substitutih, negativna pa pri komplementarnih dobrinah. 

Dohodkovna elastičnost je večja od 1 pri boljših dobrinah. Manjša od 1 in večja od 0 je pri normalnih 

dobrinah, pri slabih dobrinah pa je negativna. 

 

Sprememba faktorjev in količine povpraševanja je v zgornji enačbi končno velika. Končno velike 

spremembe so določeni razponi faktorjev in količin povpraševanja. Zato se za končne veličine 

izračunani količnik elastičnosti imenuje KOLIČNIK RAZPONSKE ELASTNIČNOSTI. 

 

Sprememba faktorjev in količine povpraševanja je lahko tudi neskončno majhna, kar omogoča, da 

ugotovimo TOČKOVNO ELASTIČNOST POVPRAŠEVANJA. V tem primeru ima enačba obliko: e = 

(dk/k)/(df/f) = dk/df ∙ f/k. Njeno izračunavanje je mogoče, če je znana krivulja povpraševanja oz. 

krivulja odvisnosti povpraševanja od drugih faktorjev povpraševanja, tj. realnega dohodka in cen 

drugih dobrin. 

 

Elastičnost v določeni točki je tem večja, čim večji je odnos dk/dc oz. čim manj je nagnjena krivulja 

povpraševanja v tej točki. Če je krivulja povpraševanja vodoravna, je elastičnost povpraševanja 

neskončno velika. Vertikalna krivulja povpraševanja izraža absolutno neelastičnost povpraševanja (0). 

 

PRIKAZ KORISTNOSTI IN POTROŠNJE S POMOČJO KRIVULJ RAVNODUŠNOSTI 

Obnašanje potrošnika je povezano s faktorji njegovega odločanja. Pri tem sledi ekonomskemu načelu 

in želi doseči optimalen učinek v smislu maksimalne koristnosti. Funkcija koristnosti opredeli 

koristnosti v odvisnosti od različnih kupljenih (in porabljenih) dobrin. Opredeljena mora biti za 

določeno obdobje. 

 

KORISTNOST je subjektiven koncept, pomeni ugodje posameznika, ki ga črpa iz trošenja dobrin. 

Preference potrošnika se lahko odkrijejo šele ex post, skozi njegovo obnašanje v potrošnji pri izbiri 

različnih dobrin v različnih količinah – ODKRITA PREFERENCA. 
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Predpostavke analize potrošnje glede preferenc potrošnika, na katerih temelji polje indiferenčnih 

krivulj, so: 

 potrošnikove preference so popolne (vedno se lahko odloči med dobrinama x, y, ne glede na 

stroške), 

 potrošnikove preference so tranzitivne = prehodne (če ima raje x kot y in z kot y, ima raje 

tudi z kot x), 

 za potrošnika je več dobrine bolje kot manj. 

 

Iz teh predpostavk sledi, da so indiferenčne krivulje enakega zadovoljstva konkavne, se ne sekajo, 

tiste dlje d izhodišča pomenijo večje količine dobrin in večje zadovoljstvo. 

 

15. T: Krivulje ravnodušnosti in premica dohodka 

KRIVULJE RAVNODUŠNOSTI so krivulje v koordinatnem sistemu, ki s svojimi osmi meri količine 

različnih dobrin. POSAMEZNA KRIVULJA RAVNODUŠNOSTI prikazuje s svojimi točkami (koordinatami) 

tiste količinske kombinacije dobrin x in y, ki imajo kot celota za potrošnika enako skupno koristnost. 

Če se količina dobrine x zmanjša na x, obstaja neko povečanje količine dobrine y na y, ki skupno 

korist potrošnika poveča natanko toliko, za kolikor se je bila zmanjšala zaradi zmanjšanja dobrine x za 

x. 

 

Razmerje med zmanjšanjem (povečanjem) količine dobrine x in povečanjem (zmanjšanjem) količine 

dobrine y, ki je sposoben zadržati skupno koristnost nespremenjeno, je razmerje: y/x. Razmerje se 

imenuje MEJNA STOPNJA ZAMENLJIVOSTI ali SUBSTITUCIJE dobrine x z dobrino y. 

 

Kolikor se dobrini x in y bolj popolno vzajemno zamenjujeta, toliko manj je krivulja indiference 

zakrivljena. Povečanje njene zakrivljenosti izraža čedalje manjšo zamenljivost. V skrajnem primeru, ko 

se krivulja spremeni v dva kraka, vzporedna obema osema, sta dobrini x in y komplementarni. 

Zmanjšanja ene dobrine ni mogoče kompenzirati z nikakršnim povečanjem druge. Kot rezultat se 

skupna koristnost zmanjšuje vzporedno z zmanjševanjem količine ene od komplementarnih dobrin. 

 

V koordinatnem sistemu dobrin x in y je nešteto krivulj ravnodušnosti. Kolikor bolj ležijo desno in dlje 

od izhodišče, toliko večjo skupno koristnosti in večje količine dobrin x in y predstavljajo. Krivulje se ne 

sekajo. 

 

Nekje na desni strani koordinatnega sistema mora ležati krivulja indiference, pri kateri potrošnik 

doseže maksimalno skupno korist. Nadaljnje povečevanje dobrin x in y bi skupno korist zmanjšalo. Na 

oseh je meja saturacije dosežena pri količinah, kjer je mejna koristnost enaka 0. Krivulja 

ravnodušnosti, ki povezuje ti dve točki, pomeni maksimalno korist. Na tej krivulji so vse kombinacije 

dobrin x in y enako koristne za potrošnika, zato se postavlja vprašanje, katero kombinacijo bo izbral 

potrošnik. Da določimo, katere so te kombinacije, se moramo seznaniti s PREMICAMI ENAKIH 

IZDATKOV. To so premice v koordinatnem sistemu količin dobrin x in y , ki s svojim nagibom izražajo 

odnos medsebojne menjave dobrin x in y, s svojo oddaljenostjo od središča pa velikost dohodka 

potrošnika. Imenujejo se tudi PREMICE DOHODKA. 

 

Če potrošnik za nakup x in y porabi ves svoj dohodek (=D), je dana ENAČBA POTROŠNJE DOHODKA:  

D = y ∙ cy + x ∙ cx.  
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16. T: Optimalna struktura povpraševanja pri danem dohodku 

Potrošnik, ki se ravna po ekonomskem načelu, bo svoje skupne izdatke razdelil na obe dobrini tako, 

da bo dobljena skupna koristnost čim večja. Skupno koristnost različnih kombinacij obeh dobrin pa 

predstavljajo krivulje ravnodušnosti, zato bo potrošnik poskusil s svojo premico enakih izdatkov 

doseči čim višjo krivuljo ravnodušnosti. Točka, v kateri je njegova premica enakih izdatkov tangenta 

na njegovo najvišjo doseženo krivuljo ravnodušnosti, opredeljuje optimalen razpored njegovega 

dohodka na obe dobrini in s tem na njegovo povpraševanje po dobrinah x in y, tj. strukturo 

njegovega povpraševanja. 

OPTIMUM POTROŠNJE DOHODKA se lahko opredeli tudi tako: odnos menjave dobrin x z y je dan z 

razmerjem njunih cen, torej z razmerjem cx/cy. Premica enakih izdatkov, ki jo definira to razmerje, je 

lahko tangenta na krivuljo ravnodušnosti samo v tisti točki, v kateri je kot nagiba krivulje (y/x) 

enak razmerju cx/cy. Pogoj optimalnosti je torej: y/x = cx/cy. 

 

Izbor je optimalen v točki, v kateri je mejna stopnja substitucija y z x enaka razmerju med cenama x in 

y. Ta definicija optimalnosti izraža ravnotežni položaj, formuliran v 2. Gossenovem zakonu. Ker je 

zmanjšanje skupne koristnosti proizvod spremembe količine in mejne koristnosti pripadajoče 

dobrine, krivulja ravnodušnosti implicira enačbo: x ∙ ux = y ∙ uy  

in dobimo: x/y = uy/ux   ux/uy = cx/cy  uy/cy = ux/cx 

 

To je poznana formulacija 2. Gossenovega zakona s to razliko, da je omejena na dve dobrini in da ne 

upošteva (sprememb) koristnosti denarja.  

 

CENE IN ČAS 

18. T: Oscilacije cen v času 

Cene se spreminjajo zaradi sprememb v razmerju med ponudbo in povpraševanjem. V številnih 

primerih imajo njihove spremembe naravo oscilacij (nihanj). Glede na dolžino obdobja oscilacij cen 

ločimo: 

 zgodovinska (sekularna) gibanja in dolgovalovne oscilacije (dolgoročne spremembe cen), 

 srednjeročne (konjunkturne) oscilacije (srednjeročne spremembe cen), 

 sezonske ali še krajše (npr. dnevne) oscilacije cen (kratkoročne spremembe cen). 

 

Razlikovati moramo med gibanjem cen, ki izhaja iz denarja, in tistim, ki izhajajo iz pogojev 

proizvodnje in prodaje samih dobrin. Gibanja cen, ki so posledica spremenjenih pogojev proizvodnje 

in prodaje dobrin, lahko izhajajo iz začasno spremenjenih razmer v proizvodnji in na trgu, lahko pa so 

tudi posledica trajnih sprememb.  

 

19. T: Ponudba v različno dolgih obdobjih in vpliv na cene 

Po Marshallu razlikujemo tri obdobja: 

 ZELO KRATKO OBDOBJE je tisto, v katerem ponudba lahko izkoristi obstoječe zaloge, je pa 

prekratko, da bi se lahko prilagodila tudi proizvodnja, 

 KRATKO OBDOBJE je tisto obdobje, v katerem se ponudba prilagaja trgu s spremembo 

izkoriščanja obstoječih kapacitet, 

 DOLGO OBDOBJE je tisto, v katerem se ponudba lahko prilagodi trgu s povečanjem obstoječih 

kapacitet, s povečanjem starih in gradnjo novih proizvodnih obratov. 
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Zaradi različnih možnosti prilagajanja je elastičnost ponudbe v različno dolgih obdobjih zelo različna. 

V zelo kratkem obdobju je tipično neelastična, v kratkem je bolj elastična, v dolgem obdobju pa je 

najbolj elastična. 

 

V zelo kratkem obdobju se ponudba ne more povečati, zato je krivulja ponudbe enaka pred 

spremembo povpraševanja in po njej. V kratkem obdobju se poveča, zaradi česar se krivulja ponudbe 

pomakne proti desni. V dolgem obdobju se krivulja ponudbe pomakne še bolj v desno. 

 

Ponujene količine so v različno dolgih obdobjih različne: manjše v krajših in večje v daljših obdobjih.  

 

Cene se v vseh treh obdobjih zvišajo zaradi povečanja povpraševanja. V zelo kratkem obdobju bo 

cena ostala zvišana, v kratkem obdobju se bo znižala, v dolgem pa se bo znižala še bolj. Cena dolgega 

obdobja, ki je višja od tiste pred povečanjem povpraševanja, je posledica povečanih stroškov 

proizvodnje.  

20. T: Tehnični napredek in dolgoročni trendi cen 

Tehnični napredek zmanjšuje realne stroške na enoto proizvoda in povečuje ekonomičnost ter 

produktivnost dela. Zaradi konkurence pa zmanjšanje realnih stroškov prej ali slej vodi k zmanjšanju 

cen. 

 

Vpliv tehničnega napredka v proizvodnji različnih panog ni enak, ampak je različno hiter. Tehnični 

napredek ne znižuje le realnih stroškov, ampak tudi povečuje plače. Če se zaradi tehničnega 

napredka zmanjšajo realni stroški na enoto proizvoda v posamezni dejavnosti, to poveča dobiček v tej 

dejavnosti. Šele prek znižanja cen se realno zvišajo plače. 

 

Tehnični napredek povzroča v gospodarstvu dva procesa, ki delujeta v nasprotni smeri: 

 tehnični napredek neposredno povzroča zmanjšanje realnih stroškov na enoto proizvoda v 

tistih panogah, v katerih do njega prihaja in 

 zaradi rasti produktivnosti dela v vsem gospodarstvu se za približno enak odstotek zvišajo 

realne plače v celotnem gospodarstvu. 

 

Zmanjšani realni stroški delujejo v smeri zmanjšanja cen, zvišane plače pa jih potiskajo navzgor. Ta 

vpliv plač na cene je znan pod imenom RICARDOV UČINEK. Kakšen bo rezultat teh dveh procesov, je 

odvisno od razmerja med panožnim povečanjem produktivnosti dela in povprečnim povečanjem 

produktivnosti dela v gospodarstvu. V dejavnostih, kjer je tehnični napredek nadpovprečen, bo 

zmanjšanje realnih stroškov več kot kompenziralo zvišanje realnih plač, zato se bodo cene znižale. To 

so dejavnosti z ZGODOVINSKIM PADANJEM STROŠKOV in cen. V panogah, v katerih je tehnični 

napredek pod povprečjem, zmanjšani realni stroški ne bodo mogli kompenzirati zvišanja plač, zato se 

bodo cene kljub določenemu tehničnemu napredku zvišale. To so panoge z ZGODOVINSKO RASTJO 

STROŠKOV in cen. V panogah, kjer je tehnični napredek povprečen, bo zmanjšanje realnih stroškov 

povsem kompenziralo povečanje plač, zato bodo cene ostale nespremenjene. To so panoge z 

ZGODOVINSKO KONSTANTNIMI STROŠKI. 
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21. T: Oscilacije cen zaradi počasnega prilagajanja ponudbe 

Prilagajanje ponudbe položaju na trgu zahteva daljši čas. Ponudba (ker proizvodnja zahteva čas) v 

reakcijah časovno zaostaja za povpraševanjem pri prilagajanju spremenjenim cenam na trgu. 

 

(1) BEG OD RAVNOTEŽNE CENE 

Gre za oscilacije, ki ceno čedalje bolj oddaljujejo od ravnotežnega položaja. Kot nagiba povpraševanja 

je večji od kota nagiba krivulje. Najprej pride do zvišanja cene. Če bi se bila ponudba sposobna takoj 

prilagoditi, bi cena ponovno padla na raven ravnotežne cene … Knjiga, stran 203, slika 28. 

 

(2) NENEHNO OSCILIRANJE OKROG RAVNOTEŽNE CENE 

Krivulji ponudbe in povpraševanja sta enako strmi (elastični). Cena se dvigne, ponudba se odzove 

kasneje od povpraševanja. Če sta krivulji ponudbe in povpraševanja enako nagnjeni, bo cena 

nenehno oscilirala okrog ravnotežne in se z njo nikoli ne bo uskladila. Knjiga, stran 203, 204, slika 29. 

 

(3) PRIBLIŽEVANJE CENE RAVNOTEŽNI CENI 

Do tega pride, če je krivulja povpraševanja manj nagnjena (bolj elastična) kot krivulja ponudbe. V tem 

primeru se cena postopoma, iz leta v leto, približuje ravnotežni ceni, ravnotežna cena pa je stabilna. 
Knjiga, stran 204 in 205, slika 30. 

 

Oscilacije cen, ki so posledica počasnega prilagajanja ponudbe avtonomno spremenjeni njeni ceni, se 

zaradi svojega grafičnega prikaza, ki spominja na pajčevino, imenujejo TEOREM PAJČEVINE (COBWEB 

TEOREM). 

22. T: Predvidevanje prihodnjih gibanj cen in sedanje cene 

Ponudniki in kupci ne čakajo, da pride do spremembe cen, ampak skušajo v naprej predvideti bodoči 

tok cen. Ko to storijo, se nanj odzovejo s svojim povpraševanjem in ponudbo, in se tako skušajo 

izognit izgubam oz. želijo izkoristiti dobičke. 

 

Predvideno zvišanje cen v prihodnosti zvišuje cene že v sedanjosti. Ponudniki se na predvideno 

zvišanje cen odzovejo z zmanjšanjem ponudbe v sedanjosti, kar zviša cene v sedanjosti. Ponudniki in 

povpraševalci s svojimi špekulacijami na nek način pomikajo cene v sedanjosti v smeri, kjer naj bi se 

znašle šele v prihodnosti. Gre za MEDČASOVNO ARBITRIRANJE, ki naj bi zmanjšalo ciklična nihanja 

cen, če so le-ta sicer prisotna pri nekaterih proizvodih po njihovi naravi.  

 

Za odzivanje povpraševanja na predvidene spremembe cen je pomembno, ali se predvideva začasna 

ali trajna sprememba cene. Povpraševanje se bo v sedanjosti povečalo bolj, če je predvideno trajno 

zvišanje, in manj, če je predvideno začasno zvišanje cen v prihodnosti. Pri ZAČASNEM ZVIŠANJU 

povpraševalec računa, da se bo cena vrnila na staro raven in vsaj za kasnejša obdobja ni treba 

kupovati že v naprej. Če kupuje za kasnejšo preprodajo, odpade pri TRAJNEM ZVIŠANJU cene tudi 

tveganje, da ponovni padec onemogoči preprodajo z dobičkom.  

 

Pri enaki predvideni spremembi cene bo sedanje odzivanje posebej močno, če naj bi predvidena 

sprememba prišla ZELO KMALU. Če je sprememba predvidena za kasnejši čas, je lahko potrošnik 

dokaj brezbrižen do nje. Znatno povečanje povpraševanja je toliko manj mogoče, kolikor bolj je 

predvidena sprememba cene ODDALJENA V PRIHODNOST.  
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DOLGO OBDOBJE Z VIDIKA POVPRAŠEVANJA je tako dolgo, da gospodarskega subjekta ne zanima več, 

kaj se bo zgodilo po njem. KRATKO OBDOBJE Z VIDIKA POVPRAŠEVANJA je vsako obdobje, v teku 

katerega se povpraševanje odziva na spremembe cene, ki so predvidene do konca tega kratkega 

obdobja. KRATKO je torej obdobje, v katerem povpraševalec še upošteva, kaj se bo zgodilo v 

naslednjem obdobju, DOLGO pa je tako dolgo, da se na gibanje cen po njem ne odziva več. 

 

KRIVULJA POVPRAŠEVANJA NA KRATKI ROK: pri določeni visoki ceni postane povpraševana količina 0, 

pri mejni nizki ceni pa postane cena neskončna. 

KRIVULJA POVPRAŠEVANJA NA DOLGI ROK: pri visoki ceni nekaj povpraševane količine še ostane, 

vendar pa kljub nizki ceni povpraševanje ne gre v neskončno, ampak se ustavi pri točki saturacije. 

 

ČISTA KONKURENCA 

23. T: Faktorji stanja na trgu 

TRŽNO STANJE ali OBLIKA TRGA pomeni celovitost vseh faktorjev in okoliščin, zaradi katerih se 

dobrine, proizvedene ob povsem enakih tehničnih pogojih proizvodnje, iz katerih bi morale izhajati 

tudi popolnoma enake cene, vseeno prodajajo in kupujejo po različnih cenah. Analizo tržnih stanj 

pogosto imenujemo MORFOLOGIJA TRGA. 

 

Faktorji in okoliščine, ki odločajo o tržnem stanju: 

 število ponudnikov in povpraševalcev na trgu, 

 možnost pristopa novih ponudnikov in povpraševalcev na trg, 

 obstoj in popolnost substitutov (homogenost proizvodov), 

 gibljivost ponudnikov in povpraševalcev in 

 popolnost informacij (ta element vključujejo nekateri avtorji). 

Če je ponudnikov in povpraševalcev na trgu tako veliko, da pomeni vsak od njih s svojo ponudbo oz. 

povpraševanjem le neznaten del celotne ponudbe oz. povpraševanja, če se novi ponudniki in 

povpraševalci vsak trenutek lahko priključijo starim, če so proizvodi medsebojno popolni substituti in 

če so ponudniki in povpraševalci popolnoma gibljivi, je cena na trgu dana in enaka: 

 za vse proizvode, 

 za vse ponudnike in povpraševalce in 

 za vse trge. 

To stanje na trgu se je DVOSTRANSKA ČISTA KONKURENCA (čista konkurenca pri ponudbi in 

povpraševanju).  

 

Če obstaja samo en ponudnik in samo en povpraševalec, če se novi ponudniki in povpraševalci ne 

morejo vključiti v ponudbo oz. povpraševanje in če proizvod nima substitutov, je cena (vsaj s silami 

trga) nedoločena. To stanje se imenuje DVOSTRANSKI (BILATERLANI) MONOPOL. 

 

Vsa tržna stanja, ki ne ustrezajo zgornjima skrajnostma, se uvrščajo v OMEJENO KONKURENCO. 

 

24. T: Število ponudnikov in povpraševalcev 

ATOMISTIČNA KONKURENCA ali POLIPOL je stanje na trgu, kjer neki proizvod ponuja in po njem 

povprašuje zelo veliko število ponudnikov oz. povpraševalcev, pri čemer vsak od njih pomeni le 

neznaten del celotne ponudbe oz. povpraševanja. Lahko je polipol (prodaja - ponudniki) ali polipson 

(nabava – povpraševalci). 
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MONOPOL je stanje na trgu, kjer neki proizvod ponuja ali po njem povprašuje samo en ponudnik oz. 

en povpraševalec. Lahko je monopol (prodaja) ali monopson (nabava). 

DUOPOL je stanje na trgu, v katerem sta na trgu dva ponudnika oz. dva povpraševalca. 

OLIGOPOL je stanje na trgu, v katerem je na trgu več ponudnikov in povpraševalcev. 

 

25. T: Možnost pristopa novih ponudnikov in povpraševalcev 

Odprt pristop je najpomembnejši za položaj monopolista, saj se lahko njegov položaj močno približa 

položaju duopolista, oligopolista in celo polipolista, če obstajajo ponudniki in povpraševalci. 

 

Pomen potencialnih ponudnikov in povpraševalcev za tržni položaj je odvisen od številnih faktorjev. 

Poleg števila potencialnih ponudnikov in povpraševalcev, so pomembne količine proizvodov, ki so jih 

sposobni ponuditi na trg ali odvzeti z njega. Zelo pomemben je čas, v katerem so sposobni za 

intervencije na trgu. 

 

ODPRTA KONKURENCA je položaj, v katerem ima vsakdo možnost, da se pridruži ponudbi ali 

povpraševanju. Kdorkoli lahko ponuja določeno dobrino ali jo ponuja. Pristop in izstop na trg sta 

odprta vsem. 

ZAPRTA KONKURENCA je položaj, kjer je trg odprt samo nekaterim ponudnikom ali povpraševalcem. 

 

Pristop na trg je lahko zaprt iz dveh razlogov: 

 PRAVNI RED, ki onemogoča določenim ljudem ali skupinam ponujati določene dobrine, in 

 EKONOMSKA NESPOSOBNOST: pomeni, da se ponudniki oz. povpraševalci ne morejo vključiti v 

ponudbo oz. povpraševanje. 

 

26. T: Obstoj in popolnost substitutov 

Število ponudnikov in povpraševalcev, aktualnih in potencialnih, je pomembno za dejansko tržno 

stanje tedaj, ko je njihov proizvod homogen, enake kakovosti in da nima substitutov. V takšnem 

primeru je KONKURENCA HOMOGENA, monopol pa dejanski monopol. 

 

Omogočeno je, da zelo veliko število ponudnikov in povpraševalcev pripomore k oblikovanju enotne 

cene in da po drugi strani majhno število ponudnikov in povpraševalcev dejansko izkoristi možnost, ki 

jo ponuja oligopol, duopol ali monopol. 

 

MONOPOLISTIČNA KONKURENCA so tržna stanja, ki nastajajo zaradi obstoja ali pojavljanja 

substitutov oz. zaradi odsotnosti ali propadanja homogenosti proizvodov. 

 

27. T: Gibljivost ponudnikov in povpraševalcev 

Proizvod je lahko popolnoma homogen (HOMOGENA KONKURENCA), število ponudnikov in 

povpraševalcev tako rekoč neomejeno (ATOMISTIČNA KONKURENCA), pristop novih ponudnikov in 

povpraševalcev na trg popolnoma odprt (ODPRTA KONKURENCA), pa bo vseeno njegova cena 

različna, če ponudniki in povpraševalci niso popolnoma GIBLJIVI (MOBILNI).  

 

PONUDNIK JE NEGIBLJIV, če svojo ponudbo veže na kupca ali skupino kupcev, ki jih prodaja po nižji 

ceni, čeprav bi mu s prodajo drugim kupcem uspelo sodeči višjo ceno. 
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POVPRAŠEVALEC JE NEGIBLJIV, kadar svoje povpraševanje veže na prodajalca ali skupino prodajalcev, 

od katerih kupuje po višji ceni, čeprav bi z nabavo pri drugih prodajalcih lahko znižal nabavno ceno. 

 

Ponudniki in povpraševalci so lahko NEGIBLJIVI zaradi različnih vzrokov: 

 pravni red, 

 inercija, 

 odpor do sprememb, 

 navidezna vezanost kakovosti proizvoda na proizvajalca, 

 osebne zveze in poznanstva, 

 pripadnost politični stranki, religiji, nacionalnosti, rasi, ipd. 

V vseh primerih se izguba ekonomske koristi, ki nastaja zaradi negibljivosti, kompenzira z različnimi 

koristmi neekonomske narave. 

 

Negibljivost ponudnikov in povpraševalcev razbija enotni trg sicer homogenega proizvoda in ustvarja 

parcialne trge, na katerih obstajajo za iste proizvode različne cene. Konkurenca na njih je NEGIBLJIVA. 

 

28. T: Položaj posameznega ponudnika in posameznega povpraševalca v čisti konkurenci 

ČISTA KONKURENCA je takrat, če je atomistična, odprta, homogena in gibljiva. Če je tudi dvostranska, 

se proizvodu oblikuje enotna cena, enaka za vse in neodvisna od akcij posameznega ponudnik oz. 

povpraševalca. 

 

Posamezni PONUDNIK lahko na čistokonkurenčnem trgu prodaja po tržni ceni in to kakršnokoli 

količino, ki jo lahko ponudi. Njegovo gospodarjenje je sestavljeno iz prilagajanja količine njegove 

ponudbe ceni, ki je dana neodvisno od njega. Krivulja povpraševanja po njegovem proizvodu je 

vodoravna črta, ki izraža absolutno elastičnost povpraševanja po njegovih proizvodih. 

 

Posamezni POVPRAŠEVALEC lahko v čisti konkurenci kupi katerokoli količino, ki jo želi kupiti, pa to 

sploh ne vpliva na ceno. Cena je dana neodvisno od njega. Njegovo gospodarjenje je sestavljeno iz 

prilagajanja njegovega povpraševanja dani ceni. Krivulja ponudbe je vodoravna črta, ki izraža 

absolutno elastičnost ponudbe njegovemu povpraševanju. 

 

Takšen položaj ponudnika in povpraševanja v čisti konkurenci je usoden za skupne dohodke oz. 

izdatke, ki jih dobiva od prodaje oz. jih ima z nabavo. Ker je prodajna cena neodvisna od prodane 

količine, se skupni (vseobsežni) dohodki ponudnika v čisti konkurenci spreminjajo vzporedno s 

spremembo prodane količine. Razmerje med (vseobsežnim) dohodkom (=D) in prodanimi količinami: 

D = k ∙ c, pri čemer je cena konstantna. 

Konstantnost cene in vzporednost dohodka s količino je odraz absolutne elastičnosti povpraševanja.  

 

To, da je cena za posameznega kupca in prodajalca v čisti konkurenci dana, ne pomeni, da se s časom 

ne spreminja. Tržna cena se spreminja iz obdobja v obdobje, včasih tudi z oscilacijami, kar pomeni, da 

se spreminja neodvisno od akcij posameznega kupca in prodajalca, zato le-ti menijo, da ceno 

uravnava NEVIDNA ROKA (INVISIBLE HAND) – ZAKON O TRGIH. 

 

POPOLNA KONKURENCA 

29. T: Prosta (svobodna) konkurenca 
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ČISTA KONKURENCA ne pomeni enakih dohodkov proizvajalcev. Kdor ima več in boljše faktorje, 

dobiva večji dohodek. Če bi vsi proizvajalci razpolagali z enakimi faktorji v enakih količinah, bi bili 

njihovi stroški na enoto proizvoda enaki in enaka bi bila tudi njihova ponudba. Cena bi bila v takem 

položaju NORMALNA, ker bi bili dohodki od prodaje normalni. NORMALNA CENA je tista, ki daje 

normalne dohodke lastnikom proizvodnih faktorjev, tj. take dohodke, ki pokrijejo normalne stroške 

proizvodnje, kateri stroški so normalni, pa je odvisno od definicije stroškov in od opredelitve delitve. 

 

PROSTA ali SVOBODNA KONKURENCA je stanje na trgu, kjer obstaja možnost, da se v proizvodnjo 

vsak trenutek vključi nov proizvajalec, kjer vsi stari proizvajalci razpolagajo z enakimi faktorji v enakih 

količinah in kakovosti in kjer vsi potencialni ponudniki razpolagajo z enakimi faktorji v enakih 

količinah in kakovosti. Prosta konkurenca zagotavlja najnižjo mogočo, normalno ceno, iz katere 

pritekajo proizvajalcem edino normalni in nikakor ne monopolni dohodki. 

 

POPOLNA KONKURENCA je stanje, v katerem obstaja čista konkurenca na prodajnem trgu in v katere 

imajo vsi ponudniki, dejanski in potencialni, prost dostop do vseh faktorjev proizvodnje. V njej se 

imenuje normalna cena. 

 

Na prosto konkurenco in njen odnos s čisto konkurenco lahko gledamo na dva načina: 

 za čisto konkurenco lahko štejemo konkurenco na prodajnem trgu, za prosto pa konkurenco v 

proizvodnji; 

 svobodna konkurenca ni nič drugega kot čista konkurenca na nabavnem trgu proizvodnih 

faktorjev. 

 

Čista konkurenca na prodajnem in čista konkurenca na nabavnem trgu še ne dasta popolne 

konkurence. Potrebna je še enakost sredstev, s katerimi se faktorji nabavljajo, da bi proizvajalci lahko 

izkoristili trg čiste konkurence in dejansko mogli proizvajati in nastopati v prodaji pod popolnoma 

enakimi pogoji.  

 

MONOPOL 

30. T: Padajoča krivulja povpraševanja in rastoča krivulja ponudbe kot kriterij monopolnega 

položaja  

           ponudnika in povpraševalca 

Če krivulja ponudbe oz. povpraševanja ni vodoravna, ampak se dviga oz. pada, ponudnik oz. kupec ne 

prodaja oz. kupuje v čisti, ampak v OMEJENI KONKURENCI. Čim bolj je konkurenca omejena, tem bolj 

se ponudnik in povpraševalec približujeta monopolu.  

 

Razlog za omejeno konkurenco je lahko v premajhnem številu ponudnikov oz. povpraševalcev. Če 

ponudnik v takem oligopolnem položaju zmanjša svojo ponudbo, bo zmanjšal tudi skupno, kar bo 

zvišalo ceno. Če povpraševalec zmanjša svoje povpraševanje, zmanjša tudi skupno povpraševanje in s 

tem zniža ceno. Drugi razlog omejene konkurence je lahko nehomogenost proizvodov. 

Čim manj je ponudnikov oz. povpraševalcev na trgu, čim manj je substitutov, s čim manjšimi 

količinami razpolagajo (kupujejo), čim počasneje se lahko vključijo v ponudbo oz. v povpraševanje, 

čim manj je proizvod homogen in čim manj so ponudniki oz. povpraševalci gibljivi, tem bolj je 

OMEJENA KONKURENCA oz. tem bolj močni so ELEMENTI MONOPOLA NA TRGU. 
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PADAJOČA KRIVULJA POVPRAŠEVANJA omogoča ponudniku, da zviša svojo ceno in da ne izgubi vseh 

svojih kupcev kot v čisti (odprti) konkurenci. Čeprav se zaradi zvišanja cene zmanjša prodana količina, 

se njegovi skupni dohodki ne znižajo proporcionalno (sorazmerno) zmanjšani količini, temveč 

podproporcionalno. 

RASTOČA KRIVULJA PONUDBE omogoča posameznemu povpraševalcu, da zniža svojo ceno, ne da bi 

pri tem izgubil vse svoje dobavitelje, kakor v čisti konkurenci. Čeprav se zaradi znižanja cene zmanjša 

nabavljena količina, se njegovi skupni izdatki ne zmanjšajo proporcionalno, ampak 

nadproporcionalno.  

 

31. T: Povprečni, skupni in mejni izdatki (posameznega povpraševalca) 

SKUPNI (TOTALNI) IZDATKI, ki jih povzroča kupcu nabava določene količine proizvodov, so vsota 

izdatkov za nabavo vseh enot te količine proizvoda.  

POVPREČNI IZDATKI pri nabavi neke količine proizvoda so izdatki, ki so v povprečju potrebni za enoto 

nabavljene količine proizvoda. Enaki so nabavni ceni. 

MEJNI IZDATKI so tisti izdatki, ki so potrebni za nabavo dodatne enote dobrine.  

SKUPNI IZDATKI NEKE KOLIČINE BLAGA so vsota mejnih izdatkov vseh enot te količine blaga. 

 

Če povpraševalec kupuje v čisti konkurenci, mu ni treba razlikovati med povprečnimi in mejnimi 

izdatki, ker cena ni odvisna od nabavljene količine. Mejni izdatki so enaki povprečnim (nabavni ceni). 

 

Če je nabavna cena odvisna od količine (omejena konkurenca), če se povečuje s povečanjem količine, 

se mejni izdatki povečujejo in sicer hitreje od povprečnih izdatkov oz. nabavne cene. Skupni izdatki se 

z nabavljeno količino povečujejo progresivno (čedalje hitreje). Hitrost, s katero se povečujejo skupni 

izdatki, prikazujejo mejni izdatki. Gibanje skupnih (tudi mejnih) izdatkov z rastjo nabavljene količine 

se lahko ugotavlja tudi tako: povečanje nabavne količine (k) poveča cene za (c). Rast skupnih 

izdatkov je vsota povečanja nabavljene količine pri nespremenjeni ceni (k∙c) in zvišanja cene pri 

nespremenjeni količini (c∙k) plus povečanje količine pri zvišani ceni (k ∙ c). Povečanje skupnih 

izdatkov S je: S = k ∙ c + c ∙ k + k ∙ dc. 

 

Mejne izdatke (S/k) dobimo z deljenjem enačbe za skupne stroške u spremembo nabavljene 

količine: 

S/k = c + c/k ∙ k = c (1 + c/k ∙ k/c) = c (1 + (1/(k/c ∙ c /k))) = c (1 + 1/e). 

 

Izraz (k/c ∙ c/k) je neposredna cenovna elastičnost (e) ponudbe posameznemu povpraševalcu. 

 

Pri čisti konkurenci je elastičnost ponudbe e neskončna, zato so mejni izdatki enaki nabavni ceni c. V 

omejeni konkurenci elastičnost ponudbe ni neskončna, zato so mejni izdatki povpraševalca večji od 

cene dobrine c. 

  

32. T: Povprečni, skupni in mejni dohodki (posameznega ponudnika) 

SKUPNI (CELOTNI) DOHODKI, ki jih prinaša ponudnikova prodaja določene količine proizvodov, so 

vsota vseh dohodkov od prodaje te količine proizvodov. 

POVPREČNI DOHODKI ponudnika od prodaje neke količine proizvodov so enaki skupnemu dohodku, 

pridobljenemu s prodajo te količine proizvodov, deljenemu na enoto proizvoda. Enaki so prodajni 

ceni. 
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MEJNI DOHODKI so dohodki, ki jih dobimo s prodajo dodatne enote proizvoda. 

 

Če ponudnik prodaja v čisti konkurenci, razlikovanje med mejnimi in povprečnimi dohodki ni 

potrebno. Ker cena ni odvisna od količine prodaje (je konstantna), vsaka dodatno prodana enota 

prinaša enak (mejni) dohodek. Če pa je prodajna cena odvisna od količine in pada, padajo tudi mejni 

dohodki. Mejni dohodki padajo nujno hitreje kot povprečni (hitreje kot cena). 

 

Odvisnost dohodka posameznega ponudnika od prodane količine se ugotovi tako: povečanje prodane 

količine k poveča skupni dohodek za k ∙ c. Znižanje cene c, ki ga povzroči povečanje količine, 

zmanjša skupni dohodek za - c ∙ k. Prav tako znižanje cene zmanjša količino c ∙ k. 

Celotna sprememba skupnega dohodka D je torej: D = k ∙ c - c ∙ k - c ∙ k. 

 

Skupni dohodki se ne povečujejo neprekinjeno z rastjo prodane količine, kot velja za skupne izdatke, 

temveč dosegajo po čedalje počasnejši rasti maksimum, zatem padajo, s padcem cene na 0 pa tudi 

sami dosežejo vrednost 0. 

 

Mejne dohodke (D/k) dobimo z deljenjem enačbe za skupni dohodek s spremembo količine: 

D/k = c - c/k ∙ k = c (1 – (c/k) ∙ (k/c))) = c (1 – (1/(k/c ∙ c/k))) = c (1 – 1/e). 

 

33. T: Opredelitev cene in količine v nabavnem monopolu (monopsonu) 

Gre za proizvajalca (trgovca), ki kupuje blago (faktorje) na nabavnem in prodaja proizvode na 

prodajnem trgu. Monopsonist kot edini kupec na nabavnem trgu prodaja blago v čisti konkurenci, 

kjer cena ni odvisna od količine njegove prodaje. Blago, ki ga prodaja, kupuje na monopsonem trgu. 

Monoponista ne zanimajo skupni dohodki, ampak skupni čisti dohodki, tj. dohodki po odštetih 

izdatkih.  

 

MONOPOLNI DOHODEK (DOBIČEK) je dohodek, ki prinaša omejevanje nabave in prodane količine 

pod tisto, ki bi čisti dohodek zmanjšala na 0.  

 

Skupni čisti dohodek doseže maksimum v točki, kjer je mejni čisti dohodek enak 0. Tu so mejni izdatki 

enaki prodajni ceni. Naprej od te količine, kjer so mejni izdatki enaki prodajni ceni, se čisti dohodek 

ne povečuje več. 

 

OPTIMALNA KOLIČINA IN NABAVNA CENA MONOPSONISTA se lahko definirata alternativno na tri 

načine: 

 s pomočjo maksimuma skupnega čistega dohodka, 

 s pomočjo enakosti mejnih čistih dohodkov z vrednostjo 0 in 

 s pomočjo enakosti mejnih izdatkov s prodajno ceno. 

 

Nabavno ceno določamo grafično tako, da pri sečišču potegnemo vertikalo do krivulje ponudbe. Ta 

točka na krivulji ponudbe se imenuje COURNOTOVA TOČKA. Njena višina opredeljuje nabavno ceno. 

 

34. T: Opredelitev cene in količine v zgolj prodajnem monopolu 

Vzroki nastanka proizvodnega monopola so lahko naravni ali umetni: izključni nadzor monopolista 

nad uporabo pomembnih proizvodnih faktorjev, ekonomija obsega, patenti in državne licence. 
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Monopolist kupuje v čisti konkurenci, po ceni, ki je odvisna od njegovih nabav. Prodaja pa v omejeni 

konkurenci. V takem položaju bo monopolist izbral količino, pri kateri je skupni čisti dohodek 

maksimalen. Če bi prodajal več ali manj, bi bil njegov čisti dohodek manjši. Monopolist tu dosega čisti 

dohodek s tem, da nabavlja in prodaja količino, manjšo od tiste, pri kateri čistega dohodka ne bi bilo. 

 

 

35. T: Opredelitev cene in količine v sočasnem nabavnem in prodajnem monopolu 

Gre za hkratnega monopsonista pri nabavi in monopolista pri prodaji. Blago kupuje na monopsonem 

trgu in prodaja na monopolnem. Njegov čisti dohodek je zagotovljen z enakostjo mejnega čistega 

dohodka vrednosti 0 ter enakosti mejnih dohodkov in mejnih izdatkov. V tem primeru sta na grafu 

prikazani dve Cournotovi točki. 

 

Monopolni dohodek se doseže tako, da se nabavna in prodajna količina zmanjšata pod tisto, ki 

zagotavlja prodajo po nabavni ceni. S tega vidika monopolisti zmanjšujejo proizvodno dejavnost 

(PROIZVODNI UČINEK MONOPOLA), hkrati pa si prisvajajo nekaj, kar bi sicer pripadlo drugim 

(DISTRIBUCIJSKI UČINEK MONOPOLA).  

 

Kako lahko monopsonist prodaja na trgu čiste konkurence? Ne prodaja istega blaga, ki ga je kupil, 

ampak mu je pridal faktor, ki ga njegovi dobavitelji nimajo, zaradi česar ga ne morejo sami prodajati 

njegovim kupcem. 

 

OMEJENA KONKURENCA 

36. T: Duopol in oligopol 

V duopolu in oligopolu je obnašanje drugih ponudnikov oz. povpraševalcev odločujoče za položaj 

vsakega od njih. Če eden zniža ceno, lahko druge izrine iz tira. Če poveča prodajo, zniža ceno in 

zmanjša prodajo drugih. 

 

Če v neki panogi prodaja ali kupuje več ponudnikov oz. kupcev, obstajata predvsem dve možnosti: 

 sporazum (tih ali javen), da drug drugemu ne bodo konkurirali, ali 

 svobodno ukrepanje brez medsebojnih dogovorov. 

 

V prvem primeru nastane KARTEL = sporazum o eliminiranju ali omejevanju konkurence. Omejitev 

konkurence ima lahko dve obliki: 

 kartelirana podjetja določijo minimalno ceno, pod katero ne sme nihče prodajati, ali pa 

določijo maksimalno količino, ki jo smejo proizvesti; 

 kartelirana podjetja si med seboj razdelijo trg. 

 

Če se OLIGOPOLIST odloči, da bo VODIL SAMOSTOJNO PRODAJNO POLITIKO, postanejo zanj 

najzanimivejše informacije o možnostih in namerah drugih. Iz teh informacij lahko pravočasno zazna 

samostojne akcije drugih in predvidi način njihovega odzivanja na njegove lastne akcije. Odzivanje 

drugih oligopolistov na akcije enega izmed njih je lahko reagiranje s količino ali s ceno.  

 

Drugi element, na katerega se lahko opremo pri reševanju problema oligopola, je MOČ POSAMEZNIH 

OLIGOPOLISTOV. Obstajata dve možnosti: 
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 da so vsi oligopolisti enako močni ali 

 so nekateri zelo močni, drugi pa šibki. 

 

Če so oligopolisti različno močni, po navadi prihaja do CENOVNEGA VODSTVA. Močnejši samostojno 

določajo ceno, drugi pa se tej ceni prilagajajo. Če so oligopolisti približno enako močni, so pomembni 

trije elementi: 

 občutek moči posameznega oligopolista, 

 pripravljenost za boj in 

 agresivnost. 

 

OLIGOPOL je tržni položaj, ki je skupaj z diferenciacijo proizvodov najznačilnejši za sodobno 

gospodarstvo. 

 

 

 

37. T: Monopolistična konkurenca 

KONKURENCA je MONOPOLISTIČNA, če neki proizvod proizvaja en sam proizvajalec (zato je 

monopolistična), a ima proizvod močne substitute, ki mu konkurirajo (zato je konkurenca). 

 

Monopolistična konkurenca nastaja na dva načina: 

 nenamerno: po naravi so številni proizvodi dober substitut drug drugemu; 

 umetno kot rezultat namernega diferenciranja proizvodov. 

 

Obstajajo štirje načini DIFERENCIRANJA PROIZVODOV, ki se med seboj pogosto kombinirajo: 

 sprememba sestave proizvodov, 

 dodatne koristi, vezane na nakup, 

 sprememba zunanjega videza proizvoda, 

 ime, znak, provenienca, ipd. 

 

Z diferenciacijo nastane nov proizvod, vsaj z vidika kupca. Oblikuje se poseben trg za diferencirani 

proizvod. Namesto da bi bila krivulja povpraševanja vodoravna, rahlo pada proti desni. To je tudi CILJ 

diferenciranja proizvoda. Cena ni več dana, ponudnik jo lahko zviša, pa vseeno pri tem ne izgubi vseh 

svojih kupcev. 

 

Pri ustvarjanju novega trga za diferencirane proizvode je zelo pomembna REKLAMA. V monopolistični 

konkurenci je monopol tem močnejši, kolikor uspešnejši je ponudnik pri diferenciranju svojega 

proizvoda. Kljub temu, da je dejanska diferenciacija osnova, je odločujoča PSIHOLOŠKA 

DIFERENCIACIJA, tj. diferenciacija v očeh kupca. Tu je zelo pomembna reklama. Če prepriča kupca, da 

je njegov proizvod boljši od drugih, bo prodajalec lahko zvišal ceno. 

 

Diferenciacija proizvodov povzroča DODATNE STROŠKE. Deloma do to stroški proizvodnje, pretežno 

pa so to PRODAJNI STROŠKI. To so stroški, ki so potrebni, da bi proizvod našel kupca, vključno z 

reklamnimi stroški. 
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Z vidika potrošnika je diferenciacija proizvodov koristna le, ko povečuje koristnost proizvoda. V 

drugih primerih pa mora potrošnik plačati stroške diferenciranja in od njega nima koristi. V kratkih 

obdobjih je zato položaj potrošnika slabši, kot bi bil brez diferenciacije, v dolgih pa raziskovalno delo, 

ki ga povzroča konkurenca med proizvodi, slej ko prej vodi do boljših in cenejših proizvodov. 

 

38. T: Diskriminacija cen 

Posebna oblika omejene konkurence je DISKRIMINACIJA (DIFERENCIACIJA) CEN.  

 

Zanjo so potrebni trije pogoji: 

 diskriminira lahko le monopolist (diskriminator mora biti monopolist), 

 imeti mora sposobnost, da razbije trg na dele z različno elastičnostjo povpraševanja na njih, 

 med delnimi trgi ne sme biti komunikacije. 

 

Če je elastičnost povpraševanja po proizvodih monopolista s strani različnih skupin kupcev različna, 

cena pa enaka za vse, so mejni dohodki od prodaje različnim skupinam kupcev različni, kar pomeni, 

da ne morejo biti izenačeni z mejnimi izdatki, ki so za vse enaki. Maksimalni dohodek se doseže z 

enakostjo mejnih dohodkov in mejnih izdatkov, zato se z izenačenjem mejnih izdatkov z mejnimi 

dohodki vsake skupine kupcev dosežejo večji dohodki kot z izenačenjem mejnih izdatkov z mejnimi 

dohodki od skupne prodaje. Dohodki bi bili maksimalni šele takrat, ko bi bil monopolist sposoben 

obravnavati vsakega kupca samostojno. 

 

Izenačitev mejnih izdatkov z mejnimi dohodki vsake skupine kupcev pomeni prenos dela ponudbe s 

trga skupine z manjšo na trg skupine z večjo elastičnostjo povpraševanja. To zviša ceno na prvem trgu 

in zmanjša na drugem, ampak se na prvem zviša veliko bolj, kot zniža na drugem. Rezultat je 

povečanje dohodka nad tistega, ki izhaja iz izenačevanja mejnih izdatkov z mejnimi dohodki celotne 

prodaje. Če monopolist izpelje ta prenos ponudbe, s tem poveča dohodek na vsakem trgu, kar 

pomeni, da bo povečal tudi svoj skupni dohodek. Ker so njegovi izdatki dani, bo za enak znesek 

povečaj tudi svoj monopolni dobiček. 

 

e1 = elastičnost povpraševanja na trgu 1 e2 = elastičnost povpraševanja na trgu 2 

c1 (1 – 1/e1) = c2 (1 – 1(e2) 

 

Iz tega izhaja, da so v optimumu cene na trgih 1 in 2 v medsebojnem razmerju: c1/c2 = (1 – 1/e2) / (1 

– 1/e1). 

 

Trg se zaradi diferenciranja lahko razbije na delne (parcialne) trge na štiri načine: 

 teritorialno (dumpinška prodaja v tujini po nižjih cenah kot doma), 

 časovno (prodaja modnih izdelkov takoj po lansiranju nove mode), 

 individualno (prodaja električne energije različnim skupinam porabnikov po različnih cenah) 

in 

 materialno (železniške tarife). 

 

39. T: Omejenost konkurence zaradi transportnih stroškov 

Precejšen del omejenosti konkurence izhaja iz TERITORIALNE RAZMESTITVE PROIZVODNJE. V teoriji 

se ta razmestitev abstrahira ali pa se predpostavlja, da so vsi proizvajalci na istem mestu, dejansko pa 



50 
 

ni tako. Da bi kupec prišel do blaga, mora poleg stroškov proizvodnje (in prodaje) plačati tudi 

TRANSPORTNE STROŠKE. Njegova nabavna cena je sestavljena iz vseh treh elementov. 

 

Transportni stroški povečujejo skupne stroške. Rast transportnih stroškov je odvisna le od teritorialne 

dolžine transporta (v resnici tudi od drugih okoliščin, vendar lahko to zanemarimo). 

 

Celoten narodnogospodarski trg razpade na delne trge, na katerih je vsak od proizvajalcev 

monopolist, ne glede na različne proizvodne stroške. Prodor vsakega proizvajalca na tuji trg povzroči 

dodatne (transportne stroške), ki se lahko le izjemoma pokrijejo s prihranki, ki jih prinaša večja 

proizvodnja.  

 

V oligopolu ali polipolu je vključitev novega proizvajalca v ponudbo mogoča le, če so njegovi 

proizvodni stroški nižji od cene, kar pomeni (vsaj v polipolu), da so vsaj enaki stroškom drugih 

polipolistov.  

 

Cena = skupni stroški = stroški proizvodnje + stroški prodaje + transportni stroški 

 

POMEN transportnih stroškov za razbitje enotnega trga na parcialne monopolne trge je različen pri 

različnih proizvodih. Velik je pri proizvodih z majhno specifično vrednostjo, z veliko specifično težo ali 

pri pokvarljivih proizvodih (npr. opeka, cement, premog, zelenjava, kruh, pivo). Zato je njihova 

proizvodnja razporejena po celotnem ozemlju države in jo ima vsaka država, ali pa se postavi v bližini 

potrošnih ali proizvodnih centrov. 

  



51 
 

4. DEL: PROIZVODNJA 
 

UVOD 

V gospodarskem krožnem toku je uveljavljanje ekonomskega načela v proizvodnji podobno kot v 

potrošnji, le da je proizvodnja posredni, potrošnja pa končni cilj gospodarjenja. Za POTROŠNJO kot 

ekonomskim pojmom razmerja med dohodki  in izdatki potrošnika strojita človekova blaginja in 

psihologija, povezana s koristnostjo, ki je subjektivni pojem in kot tak neizmerljiv (je primerljiv). Za 

PROIZVODNJO kot ekonomskim pojmom razmerja med dohodkom in stroški proizvajalca stoji 

proizvodnja kot povsem tehnološki pojem. 

 

V POTROŠNI maksimiramo koristnost, pridobljeno iz nabavljenih in porabljenih količin proizvodov, ob 

omejitvi, ki jo pomeni razpoložljivi dohodek, pri tem pa upoštevamo cene različnih dobrin: max U (K1, 

K2, K3, … Kn), pod pogojem ∑    
          . 

 

V PROIZVODNJI stremimo, najprej tehnološko, k doseganju čim večjega proizvoda s pomočjo 

razpoložljivih proizvodnih faktorjev, katerih obseg omejujejo razpoložljivi viri denarnih sredstev in 

stroški, ki jih lahko naredimo pri nabavi proizvodnih faktorjev (ob danih cenah faktorjev). Zatem 

stremimo k čim večjemu čistemu dohodku kot razliki med prihodkom iz prodaje proizvodov in stroški 

njihove proizvodnje: max K (F1, F2, … Fn), pod pogojem ∑ CFi ∙ Fi ≤ Si,  max π = max (∑ Ki ∙ Ci - ∑ Fi ∙ CFi). 

 

Ki = količine proizvodov  Ci= cene proizvodov Fi = količine faktorjev CFi = cene uporabe 

faktorjev 

Yi =razpoložljivi dohodek Si = dovoljeni maksimalni stroški 

 

SPLOŠNA TEORIJA PROIZVODNJE 

1. T: Fiksni in variabilni proizvodni koeficienti 

V proizvodnji sodelujejo proizvodni faktorji v različnih medsebojnih kombinacijah. Kombinacijo 

faktorjev je mogoče izraziti in natura ali in valore. Lahko je izražena detajlno ali agregatno. V teoriji se 

pogosto izražajo s pomočjo dveh skupin faktorjev: dela in proizvajalnih sredstev (kapitala). 

 

TEHNIČNI ali PROIZVODNI KOEFICIENT je razmerje med faktorjem, angažiranim in predvsem 

porabljenim v proizvodnji, in proizvodom. Tehnični koeficienti povedo količine faktorjev na enoto 

proizvoda. 

 

Določena kombinacija faktorjev daje pri dani tehnologiji vedno enak proizvod. V proizvodnji je 

mogoče en faktor zamenjati z drugim, pomembno vlogo pa ima tudi tehnični napredek. 

 

Z vidika odnosov med njimi delimo PROIZVODNE FAKTORJE na: 

 SUBSTITUTIVNI PROIZVODNI FAKTORJI so tisti faktorji, ki se lahko med seboj zamenjujejo, 

spreminjajo medsebojni odnos v proizvodnji določene proizvoda. Njihovi tehnični koeficienti so 

VARIABILNI. 

 KOMPLEMENTARNI PROIZVODNI FAKTORJI so tisti, ki se dopolnjujejo, ki medsebojnega odnosa 

ne morejo spreminjati; sodelujejo lahko v proizvodnji določene proizvoda le v natančno 

določenih razmerjih. Njihovi tehnični koeficienti so FIKSNI. 
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IZOKVANTA (=P) je krivulja enakega proizvoda. Čim dlje so izkovante od izhodišča koordinatnega 

sistema, tem večji proizvod pomenijo. Katerakoli točka na izokvanti pomeni enak proizvod, njene 

koordinate pa količine proizvodnih faktorjev, ki so potrebne za njegovo izdelavo. 

 

Komplementarni faktorji s svojo količino opredeljujejo oz. omejujejo proizvod, zato se imenujejo tudi 

OMEJITVENI ali LIMITIRAJOČI FAKTORJI. 

 

MEJNA STOPNJA TEHNIČNE NADOMESTLJIVOSTI ali SUBSTITUTIVNOSTI je razmerje med količinami 

faktorjev, ki glede na produkt eni druge substituirajo. Definira se kot: Y/X in kaže količino Y 

faktorja Y, ki je sposobna substituirati količino X faktorja X.  

 

Mejna stopnja substitucije X z Y se proti levi strani povečuje. Povečuje se tudi, vendar proti desni, 

mejna stopnja substitucije Y z X. V skrajnem primeru, kadar faktorji zamenjujejo drug drugega vedno 

v enakem razmerju, je meja stopnja substitucije konstantna. Druga skrajnost so popolnoma 

komplementarni faktorji, pri katerih je mejna stopnja substitucije 0. 

 

Izokvantam v proizvodnji ustrezajo krivulje ravnodušnosti v porabi, ki pomenijo enako zadovoljstvo, 

doseženo z različnimi kombinacijami dveh ali več dobrin. 

 

2. T: Proizvodna funkcija 

PROIZVODNA FUNKCIJA je odnos med velikostjo proizvoda in kombinacijo proizvodnih faktorjev, ki so 

sodelovali (in se porabili) pri njegovem nastanku. Kaže kvantitativno odvisnost proizvoda od 

proizvodnih faktorjev. V splošnem izrazu je videti tako:  

P = f (X, Y, …)  X, Y, … = količine različnih proizvodnih faktorjev. 

 

Osnovne lastnosti proizvodne funkcije so: 

 ZAKON PADAJOČIH DONOSOV: mejni proizvod dodatnih količin spreminjajočega se faktorja, 

ob drugih faktorjih nespremenjenih, se zmanjšuje. 

 PRAVILA MARGINALIZMA: ko postane mejni proizvod faktorja manjši (večji) od povprečnega, 

začne povprečni padati (naraščati), a ostane večji (manjši) od mejnega. 

 IZOKVANTA KAŽE, da je enako količino proizvoda mogoče proizvajati z različnimi količinami 

proizvodnih faktorjev, pri čemer mejna stopnja tehnične nadomestljivosti med faktorji 

narašča. 

 

Odvisnost proizvoda od sodelovanja s proizvodnimi faktorji je mogoče prikazati z različnimi 

funkcijami: 

 DOMAROVA PROIZVODNA FUNKCIJA:  P = K ∙ p  

K = sredstva,      p = proizvodnost sredstev 

Tu ni nobene substitucije, ker je faktor le eden, proizvodnost sredstev pa je konstantna. Proizvod 

je funkcija velikosti sredstev in njihove produktivnosti. 

 

 LEONTIJEVA PROIZVODNA FUNKCIJA:  Pj =∑
   

   

 

   
 

Pj = proizvod sektorja j, X = poraba faktorja proizvoda i,  a = tehnični koeficient 

proizvoda i 
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Podobna je Domarovi, le da je razširjena na več faktorjev. 

 

 COBB-DOUGLASOVA PROIZVODNA FUNKCIJA:       P = a∙Xx∙Yy∙ … ∙Zz, pri čemer so x + y + z = 1 

X, Y, Z = količine faktorjev,         x, y, z = elastičnosti proizvoda glede na ustrezne količine 

faktorjev       

PADAJOČI DONOSI so lahko posledica izčrpanosti naravnih in drugih virov, RASTOČI pa so 

posledica tehničnega napredka, torej bolj produktivnih faktorjev. Sprememba produktivnosti 

samo enega od več proizvodnih faktorjev v proizvodni funkciji na enoto mere se izkaže kot 

spremenjeni donos, učinek istočasne spremembe vseh faktorjev na produkt pa kot spremenjeni 

prinos. 

 

 

 

 CES PROIZVODA FUNKCIJA: 

Uporabljena je najbolj splošno analitično, saj predpostavlja, da ostaja elastičnost substitucije med 

proizvodnimi faktorji pri spreminjanju proizvodnje nespremenjena. Z večanjem obsega 

proizvodnje je treba manj enega proizvodnega faktorja zamenjati vedno z enakim povečanjem 

količine drugega faktorja. 

 

3. T: Proizvod posameznega faktorja 

MEJNI (MARGINALNI) PROIZVOD določenega faktorja je povečanje skupnega proizvoda, ki ga izzove 

povečanje kateregakoli proizvodnega faktorja na enoto, pri čemer ostaja sodelovanje ostalih 

faktorjev konstantno. Razmerje med skupnim in mejnim proizvodom je enako razmerju med 

skupnimi in mejnimi količinami na splošno (npr. pri izdatkih, dohodkih). 

 

POVPREČNI PROIZVOD (P/X) je razmerje med skupnim proizvodom in količino faktorjev, ki sodelujejo 

v njegovi proizvodnji. Je skupni proizvod, deljen s količino posameznega faktorja, s katero le-ta 

sodeluje v proizvodnji. Pojem ustreza proizvodnosti posameznega faktorja. Velikost povprečnega 

proizvoda posameznega faktorja je odvisna od količine drugih faktorjev. 

 

Definicija elastičnosti P glede na X : x = P/X ∙ X/P. 

 

Mejni proizvod predstavlja tangenta na krivuljo celotnega proizvoda. Definiran kot sprememba 

proizvoda P. S subskriptom označimo, za čigav mejni proizvod gre:  P(x) je mejni proizvod faktorja 

X.  

 

Razmerja med tan α in tan β je izraz elastičnosti proizvoda P na faktor X:  

tan α/tan β = (P/X) / (P/X) = P/X ∙ X/P 

 

Mejna stopnja substitucije faktorja X s faktorjem Y je enaka razmerju med proizvodnostjo faktorja X 

in mejno proizvodnostjo faktorja Y oz. razmerju med ustreznima mejnima proizvodoma, če sta 

spremembi faktorja edinični (enotni, vsak faktor se spremeni za eno enoto):    Y/X = Px/Py. 

 

4. T: Optimalna kombinacija proizvodnih faktorjev v proizvodnji določene količine proizvoda 
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S TEHNIČNEGA VIDIKA so vse kombinacije faktorjev, ki dajejo enak proizvod, ekvivalentne. 

Kombinacije, ki dajejo enak proizvod, so ekvivalentne tudi z EKONOMSKEGA VIDIKA, vse dokler 

faktorji nimajo cene. Če pa imajo faktorji ceno, njihove razne kombinacije, ki dajejo enak proizvod, 

niso več ekvivalentne. 

 

c(x) = cena faktorja X  c(y) = cena faktorja Y 

 

Na krivulji enake proizvoda se zmanjša sodelovanje X za -X in poveča sodelovanje Y za Y. Zaradi 

spremembe sodelovanje X se skupni stroški proizvodnje zmanjšajo za X ∙ c(x), zaradi povečanja 

sodelovanja faktorja Y pa povečajo za Y ∙ c(y). Obstajajo tri možnosti, da je sprememba skupnih 

stroškov zaradi spremenjene kombinacije faktorjev: pozitivna, negativna ali enaka 0. 

 

Za doseganje optimalne kombinacije faktorjev je treba zamenjavati nadaljnje enote X z Y, dokler ne 

pridemo do točke na krivulji enakega proizvoda, od katere vsako oddaljevanje navzgor ali navzdol 

poveča skupne stroške. To je točka, kjer obstaja enakost: Y/X = cx/cy (enačba optimalne 

kombinacije faktorjev), skupni stroški pa ostanejo nespremenjeni: Y ∙ cy - X ∙ cx = 0. 

 

IZOKOSTA je premica enakih stroškov.  

 

Grafično je optimalna kombinacija faktorjev pri proizvodnji določenega proizvoda določena v točki, 

kjer je izokosta tangenta na izokvanto. Ta točka se imenuje OPTIMALNA KOMBINACIJA FAKTORJEV X 

IN Y pri proizvodnji določene količine proizvoda P. Pri njej so stroški proizvodnje najmanjši. 

 

Optimalna kombinacija je odvisna od cen faktorjev. Ker je mejna stopnja substitucije faktorja X s 

faktorjem Y enaka odnosu med mejnimi proizvodi obeh faktorjev, dobimo enačbo optimalne 

kombinacije faktorjev v drugačni obliki:  

Px/Py = cx/cy.  

To pomeni, da je kombinacija faktorjev optimalna v točki, v kateri je razmerje med mejnimi proizvodi 

faktorjev (izokvanta) enako razmerju med cenami istih faktorjev (izokosta):  

Px/cx = Py/cy.  

Kombinacija je optimalna v točki, v kateri je mejni proizvod vsakega od faktorjev na enoto njegove 

cene enak. 

 

5. T: Optimalna količina proizvodnje 

Od optimalne količine kombinacije faktorjev v proizvodnji določene količine proizvodnje do 

optimalne količine proizvodnje, tj. optimalne kombinacije faktorjev pri optimalni količini proizvodnje, 

sta potrebna dva koraka: 

 Prvi je povezan z NEDELJIVOSTJO (INDIVIZIBILNOSTJO) FAKTORJEV.  

 Če so faktorji deljivi, je optimum, ki smo ga definirali v prejšnji točki, povsem blizu 

optimalne količine proizvodnje.  

 Če so faktorji nedeljivi, je izenačevanje mejnih proizvodov faktorjev na enoto njihove 

cene možna le, če so količine proizvodov dovolj velike, da je mogoče izkoristiti nedeljive 

faktorje. Optimalna količina proizvodnje je enaka najmanjšemu skupnemu 

mnogokratniku količine proizvodnje vseh faktorjev.  

 Drugi korak je povezan s CENO PROIZVODA. 
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V blagovnem gospodarstvu je za proizvajalce pomemben dohodek, ki ga dobijo s prodajo 

fizičnega proizvoda. Obstajajo tri možnosti – če je: 

 Pi ∙ cp = c1: optimalna kombinacija faktorjev se nanaša na optimalno količino 

proizvodov; 

 Pi ∙ cp > c1: podjetnik dobi poleg svojega normalnega dobička tudi monopolni dobiček 

in kot optimalno proizvodnjo bo izbral tisto, pri kateri maksimira svoj monopolni dobiček; 

 Pi ∙ cp < c1: vrednost mejnega proizvoda ne pokriva cene faktorjev; podjetnik bo 

poskusil z zmanjšanjem količine faktorjev povečati njihov mejni proizvod. 

 

OPTIMALNO IZKORIŠČANJE FAKTORJEV 

Nedeljivost kot vzrok neoptimalnega izkoriščanja faktorjev je praktičen problem gospodarjenja v 2 

primerih: 

 oblikovanje novih podjetij in 

 gospodarjenje v danih podjetjih. 

 

7. T: Nedeljivost proizvodnih faktorjev 

NEDELJIVOST PROIZVODNIH FAKTORJEV pomeni tehnično ali fizično nesposobnost, da faktor sodeluje 

v proizvodnji v količinah, manjših od njegove naravne merske enote. 

 

Če bi bili faktorji popolnoma deljivi in če bi v proizvodnji lahko sodelovali v katerihkoli majhnih 

količinah, bi bila vsaka optimalna kombinacija faktorjev pri proizvodnji določene količine proizvodov 

optimalna tudi z vidika njihove izkoriščenosti. Popoldne deljivosti faktorjev ni, zato gibanje količine 

proizvodov ni sorazmerno gibanju sodelovanja faktorjev. 

 

Razni faktorji so različno izkoriščeni pri različnih količinah proizvodov. Edina možnost, da bodo vsi 

faktorji optimalno izkoriščeni, je, da se proizvaja tista količina proizvodov, ki je najmanjši večkratnik 

količin, ki omogočajo optimalno izkoriščenost posameznih faktorjev. 

 

 

 

8. T: Fiksni in variabilni stroški ter obseg proizvodnje 

FIKSNI STROŠKI so tisti, ki niso odvisni od obsega proizvodnje.  

VARIABILNI STROŠKI so tisti, ki se v skupnem znesku povečujejo s povečanjem proizvodnje. Skrajni 

primer variabilnih stroškov so PROPORCIONALNI STROŠKI (so stroški deljivih faktorjev), ki se 

spreminjajo točno s spremembami obsega proizvodnje. Del variabilnih stroškov ni proporcionalne 

narave. Nekateri stroški se s povečevanjem proizvodnje povečujejo nekoliko hitreje, drugi pa malo 

počasneje. Taki stroški se imenujejo PROGRESIVNO oz. DEGRESIVNO VARIABILNI STROŠKI. 

 

Stroške delimo v dve skupini: 

 ABSOLUTNO FIKSNI STROŠKI: zanje je značilna njihova neodvisnost od obsega proizvodnje, 

o na enoto proizvoda padajo; 

 VARIABILNI STROŠKI: zanje je značilno podproporcionalno povečevanje na začetnih in 

nadproporcionalno povečevanje na končnih sektorjih obsega proizvodnje 

o na enoto proizvoda naprej padajo, kasneje pa se začnejo povečevati. 
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Pri obsegu proizvodnje, kjer so celotni stroški na enoto najmanjši, so faktorji kot celota optimalno 

izkoriščeni. Ta obseg proizvodnje je torej optimalni obseg proizvodnje dane proizvodne enote. 

 

9. T: Povprečni in mejni stroški in optimalen obseg proizvodnje 

POVPREČNI STROŠKI (=S/P) neke količine proizvodov so odnos med skupnimi stroški določene 

količine proizvodov in to količino proizvodov. Stroški na enoto proizvoda (fiksni, variabilni in celotni) 

iz prejšnje točke, so povprečni stroški. Če jih pomnožimo s količino proizvodov, dajo SKUPNE stroške 

te količine proizvodov. 

MEJNI STROŠKI so stroški, ki so potrebni za proizvodnjo dodatne enote proizvoda. So razlika med 

skupnimi stroški za eno enoto povečanega proizvoda in skupnimi stroški nespremenjenega 

proizvoda. Vsota mejnih stroškov vseh enot neke količine proizvoda daje skupne stroške te količine 

proizvoda. Dejansko so mejni stroški variabilni stroški dodatnih enot proizvoda.  

 

Matematično so mejni stroški izpeljava funkcije skupnih, variabilnih in celotnih, za tisto količino 

proizvodov, za katero nas zanimajo mejni stroški. Enaki so odnosu: S/P.  

 

Na primer:  Če je funkcija skupnih stroškov enaka: S = aP3 – bP2 + cP + d,  

  znašajo povprečni stroški: S/P = aP2 – bP + c + d/P, 

  mejni stroški pa znašajo: dS/dP = 3aP2 – 2bP + c. 

 
d = fiksni stroški, drugi členi opisujejo način spreminjanja variabilnih z obsegom proizvodnje 

Pri mejnih stroških na desni strani d odpade, kar pomeni, da so mejni stroški izključno funkcija 

variabilnih. 

 

Razmerje med mejnimi in povprečnimi stroški: (S/P) / (S/P) = S/P ∙ P/S    

imenujemo ELASTIČNOST STROŠKOV.  

 

Elastičnost stroškov je glede na minimum povprečnih stroškov (knjiga, stran 272, glej graf 10): 

 do minimuma je manjša od 1 (α < β),  

 v minimumu je enaka 1 (α = β), 

 za minimumom je večja od 1 (α > β). 

 

Do minimuma povprečnih stroškov se skupni stroški povečujejo podproporcionalno količini 

proizvoda, od minimuma navzgor pa nadproporcionalno količini proizvoda. 

 

Stroški so količine porabljenih faktorjev krat njihove cene. Razmerje med povprečnimi in mejnimi 

stroški je inverzno razmerju mejnega in povprečnega proizvoda.  

 

11. T: Krivulja ponudbe dane proizvodne enote 

KRIVULJA PONUDBE DANE PROIZVODNE ENOTE je krivulja, ki je podobna krivulji mejnih stroškov in 

kaže različne optimalne količine proizvoda pri različnih prodajnih cenah. Podjetnik količine, ki jih 

proizvaja, tudi proda. Ta krivulja je tista krivulja, ki dejansko kaže količino proizvodov, ki jih bo 

podjetnik pri različnih cenah ponudil na trgu.  

 

V čisti konkurenci krivulja ponudba ni identična s krivuljo mejnih stroškov na njenem padajočem delu.  
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Krivulja ponudbe ima v daljših obdobjih svojo spodnjo mejo v točki minimuma povprečnih celotnih 

stroškov. Na kratek rok je stvar nekoliko drugačna, saj mora podjetje nositi fiksne stroške, ne glede 

na to, ali kaj proizvaja ali ne. Zato jih imenujemo STROŠKI MIROVANJA. Če podjetje sploh ne bi 

proizvajalo, bi bila njegova izguba enaka skupnim fiksnim stroškom. Če se podjetnik ne odloči, da za 

naprej preneha proizvajati, se mu na kratek rok izplača proizvajati tudi po ceni, ki je nižja od 

minimuma povprečnih celotnih stroškov. Vse dokler cena ni nižja od variabilnih stroškov, bo njegova 

izguba na ta način manjša, kot bi bila, če začasno sploh ne bo proizvajal. To pa pomeni, da je 

minimum povprečnih variabilnih stroškov spodnja meja ponudbe dane proizvodne enote. 

 

Maksimizacija skupnega čistega dohodka ne pomeni le njegove dejanske maksimizacije, kadar je 

pozitiven, ampak tudi, kadar je negativen, torej maksimizacijo izgube.  

 

OPTIMALNA TEHNIKA 

13. T: Različne tehnike in stroški proizvodnje 

Med različnimi tehnikami obstaja več pomembnih razlik: tehnične razlike, razlike v stroških 

proizvodnje, različna izkoriščenost faktorjev pri različnih količinah proizvodnje. 

 

14. T: Položaj na trgu in izbor tehnike 

Katero tehniko bo izbral podjetnik?  

 

15. T: Propadanje proizvodnih faktorjev in tehnični napredek 

Nedeljivost faktorjev omogoča proizvodnjo z najboljšo tehniko zaradi dveh razlogov: 

 zaradi propadanja faktorjev in 

 tehničnega napredka v proizvodnji faktorjev. 

 

Zaradi propadanja nedeljivih faktorjev je njihov proizvod na enoto faktorja čedalje manjši. Stroški 

proizvodnje so toliko večji, kolikor dlje sodeluje faktor v proizvodnji.  

 

OPTIMALNO PROIZVODNO OBDOBJE je tisto, ki omogoča največji neto proizvod na dolga obdobja. 

 

5. DEL: DELITEV 
 

UVOD 

1. T: Delitev kot problem cen primarnih faktorjev proizvodnje 

V menjalnem gospodarstvu poteka delitev prek trga s pomočjo cen in denarja. Kako se denarni 

dohodek, ki ga s prodajo svojega produkta dobivajo njegovi proizvajalci kot celota, deli na posamezne 

od njih? 

 

Cena proizvoda je DOHODEK njegovih proizvajalcev NA ENOTO PROIZVODA.  

DOHODEK NA ENOTO SODELOVANJA V PRODUKCIJI je cena proizvodne storitve pripadajočega 

faktorja. 

DOHODEK NA PROIZVAJALCA določa družbeno-ekonomski položaj posameznega proizvajalca – 

lastnika proizvodnega faktorja. 
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Preračun dohodka, ki ga da cena, z enote produkta na enoto sodelovanja faktorja v proizvodnji ali na 

proizvajalca kot njegovega lastnika, je čista računska operacija v primerih, ko v proizvodnji 

posameznih proizvodov sodeluje samo po en proizvajalec. Kadar v produkciji posameznih produktov 

sodelujejo številni faktorji, preračun dohodka, ki ga prinese cena proizvoda, na posamezne faktorje in 

proizvajalce, preneha biti računska operacija. Preračun dobiva značilnosti delitve. 

 

Proces delitve je razdeljen na dva sestava dela: 

 prenašanje dohodka s stopnje na stopnjo in 

 delitev tako dobljenih dohodkov med proizvajalce. 

 

Prenašanje dohodka s stopnje na stopnjo se opravlja s posredovanjem cene. Gre za ceno 

proizvajalnih sredstev. Višja cena proizvajalnih sredstev povečuje, nižja pa zmanjšuje dohodke 

proizvajalcev na predhodnih stopnjah proizvodnje. 

 

CENE PROIZVODNIH FAKTORJEV so rezultat interakcije med ponudbo in povpraševanjem po 
proizvodnih faktorjih. Pri tem ločimo CENO UPORABE proizvodnega faktorja in CENO SAMEGA 
PROIZVODNEGA FAKTORJA. 
 
Pravi problem delitve je delitev čistega in ne vseobsežnega proizvoda. Preneseni proizvod, ki se 
prenaša s stopnje na stopnjo, je samo sredstvo delitve, a ni istovetno z delitvijo. 
 
PROIZVAJALNA SREDSTVA so izvedeni proizvodni faktorji, saj so tako rekoč v celoti proizvod 
sodelovanje primarnih proizvodnih faktorjev. PROCES DELITVE je po tej terminologiji proces delitve 
čistega proizvoda med lastnike primarnih faktorjev, tj. med porabniške enote, ki v procesu sodelujejo 
s primarnimi faktorji proizvodnje. 
 
Odločilna za to, koliko posamezni lastnik primarnega proizvodnega faktorja dobi pri delitvi, je najprej 
CENA PROIZVODA, zatem CENA UPORABE FAKTORJA, s katerim sodeluje, in pa KOLIČINA FAKTORJA, s 
katero sodeluje. Cena in količina faktorja določita dohodek, ki pripada faktorju in si ga prisvaja njegov 
lastnik. Cena proizvodov se določi na trgu proizvodov. Količina sodelovanja s proizvodnim faktorjem 
je ob skupnem povpraševanju po njem predvsem individualna odločitev lastnika primarnega 
proizvodnega faktorja. Za dohodek lastnika tako postane odločilna CENA (UPORABE) PROIZVODNEGA 
FAKTORJA, s katerim razpolaga. 
 
Bistvo delitve v tem poglavju je raziskati dejavnike, ki vplivajo na ponudbo, in tiste, ki vplivajo na 
POVPRAŠEVANJE PO PROIZVODNIH FAKTORJIH. 
 
2. T: Primarni faktorji proizvodnje 

To so: delo, kapital, zemlja, izumiteljstvo in podjetništvo. 

DELO je delo delavca v vsakdanjem smislu, ki opredeluje predmete dela v bolj ali manj neposrednem 

stiku z ljudmi, in tudi delo, ki organizira procese proizvodnje. Po svoji funkciji se deli v dve skupini: 

 delo organiziranje, vodenja in kontrole procesov, ki že delujejo, 

 organiziranje novih procesov proizvodnje. 

 

Delo v zvezi z organizacijo obstoječih procesov proizvodnje je UPRAVLJAVSKA PLAČA.  
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Vsebina druge skupine dela je INVESTIRANJE: usmerjanje kapitala v gospodarske dejavnosti, 

pretvarjanje kapitala v faktorje, ki v določenih medsebojnih kombinacijah ustvarjajo proizvod. To 

dejavnosti imenujemo po navadi PODJETNIŠTVO, dohodek, ki ga daje pa PODJETNIŠKI DOBIČEK. 

 

KAPITAL je pogosto sinonim za proizvajalna sredstva. Je del dohodkov prejšnjih obdobij, ki v teh 

obdobjih niso bili porabljeni, ampak privarčevani in investirani, da bi se omogočilo vključevanje novih 

proizvajalnih sredstev v proizvodnjo. Kapital je vsota prihrankov iz preteklosti, ki z investiranjem veča 

svojo vrednost.  

 

PODJETNIŠTVO je faktor, ki daje investicijam, tj. kapitalu, obliko konkretnih faktorjev v konkretnih 

kombinacijah, torej daje kvalitativno homogenemu kapitalu kvalitativne razlike. V tem je razlog za 

razlikovanje med FINANČNIM KAPITALISTOM, ki procesu daje kapital in nič drugega, in med 

AKTIVNIM KAPITALISTOM ali PODJETNIKOM, ki s pretvarjanjem kapitala v konkretne faktorje 

organizira proces proizvodnje. 

 

IZNAJDITELJSTVO (IZUMITELJSTVO, INOVATORSTVO) je delo, ki obsega aktivnost ustvarjanja novih 

tehnoloških procesov, boljšo organizacijo, ipd. Gre za kreativno delo.  

 

Vsi primarni faktorji dobivajo za svoje sodelovanje v proizvodnji dohodke: 

 zemlja – zemljiška renta, 

 delo – mezda, 

 kapital – obresti, 

 podjetništvo – podjetniški dobiček in 

 izumiteljstvo – izumiteljska renta. 

 

Marxova delitev primarnih faktorjev proizvodnje: 

 zemlja = naravni pogoji proizvodnje, 

 delo = spretnost delavca, 

 kapital = raven in obseg proizvajalnih sredstev, 

 podjetništvo = družbena kombinacija procesa proizvodnje, 

 izumiteljstvo = razvoj znanosti in njene tehnične uporabnosti. 

 

POVPRAŠEVANJE PO PROIZVODNIH FAKTORJIH 

3. T: Cena faktorja kot funkcija skupnega povpraševanja (in ponudbe) po njem in individualno  

         povpraševanje po faktorju kot funkcija njegove cene 

V proizvodnji različnih proizvodov sodelujejo enake skupine faktorjev. V vsaki proizvodnji sodelujeta 

delo in kapital, v mnogih zemlja, v večini pa nekvalificirana delovna sila.  

 

Cena faktorja je funkcija povpraševanja po njih, ampak je vseeno za posamezno panogo oz. podjetje 

dana neodvisno od njihovega povpraševanja. Pri dani ceni posamezni povpraševalec odloča le o 

količini. Navedeno velja za vse faktorje, za izvedene in primarne. S ceno izvedenih faktorjev se 

dohodki samo prenesejo med samostojnimi stopnjami proizvodnje in le posredno vplivajo na cene 

primarnih faktorjev. Samo cene primarnih faktorjev, v bistvu cene njihove uporabe, so neposredno 

dohodki lastnikov pripadajočih faktorjev. 
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4. T: Izpeljava povpraševanja po faktorju iz njegovega mejnega proizvoda 

Povpraševanje po faktorju je izvedeno iz povpraševanja po številnih proizvodih, pri katerih faktor 

sodeluje. Kljub temu bomo tu predpostavili, da izhaja iz istovrstnega proizvoda. 

 

Skupni imenovalec najrazličnejših dobrin je KORISTNOST. Povpraševanje po potrošni dobrini smo zato 

izpeljali iz njene koristnosti v porabi koristnost v proizvodnji je izražena s PRODUKTIVNOSTJO 

FAKTORJA. Faktor je tem bolj koristen, tem bolj je produktivnejši. 

 

V optimumu je matematični zmnožek kateregakoli proizvoda kateregakoli faktorja (Pi) in cene 

proizvoda (cp) enak ceni uporabe faktorja (ci): ci = Pi ∙ cp. Ker je izraz na levi strani enačbe 

VREDNOST mejnega proizvoda, se optimum lahko izrazi tudi z ENAKOSTJO VREDNOSTI MEJNEGA 

PROIZVODA FAKTORJA I in CENE UPORABE TEGA FAKTORJA (vrednost mejnega proizvoda faktorja = 

cena uporabe tega faktorja). 

 

6. T: Produktivnost faktorja in njegova cena 

Za vsak faktor se lahko ugotovi njegov mejni produkt. S tem faktorji postanejo KVALITATIVNO 

IZENAČENI in edina razlika med njimi obstaja glede velikosti njihovega, tj. MEJNEGA PROIZVODA. Vse 

faktorje bi lahko razporedili od najmanj do najbolj produktivnega, ne glede na njihovo fizično naravo. 

Vrednost mejnih proizvodov primarnih faktorjev je očitno dohodek njihovih lastnikov. 

 

Problematično pa je obravnavanje primarnih faktorjev kot kvalitativno homogene. Njihov dohodek 

pogosto ni sorazmeren njihovi produktivnosti. V odnosih med različnimi iznajditelji proporcionalnosti 

med proizvodom in dohodkom sploh ni. Zato se razlage, ki sledijo, omejujejo na skupine faktorjev, ki 

so po svojih lastnostih videti HOMOGENI in PROIZVAJAJO ENAK PROIZVOD.  

 

Vsi faktorji proizvajajo naturalno enak proizvod, s tem pa je dohodek na enoto njihove mere natanko 

proporcionalen njihovi produktivnosti. Dohodek najslabšega še zaposlenega faktorja imenujemo 

ABSOLUTNI DOHODEK, levo od njega pa so boljši faktorji, ki poleg absolutnega dohodka dobivajo tudi 

DIFERENCIALNI DOHODEK, tem večjega, čim produktivnejši so. Desno od marginalnega proizvodnega 

faktorja so slabši faktorji, katerih proizvod ni zadosten za plačil absolutnega dohodka, zato niso 

vključeni v proizvodnjo. 

 

ABSOLUTNI DOHODEK je minimalni dohodek, pod katerim pripadajoči faktor ne sodeluje več v 

proizvodnji. Ob danem povpraševanju po faktorju višino absolutnega dohodka določi ponudba 

lastnika faktorja. Gre za MINIMALNI (ABSOLUTNI) DOHODEK, pri katerem je še pripravljen sodelovati 

s svojim faktorjem v proizvodnji. 

 

Četudi je kupcu faktorja vseeno, kakšen faktor bo nabavil, PRODAJALCU FAKTORJA to ni vseeno. 

Boljši faktor ko ponuja, višji dohodek dobi. Faktorji so različni, če so različni njihovi proizvodi. 

 

ABSOLUTNI DOHODEK faktorja je lahko po svoji družbeno-ekonomski naravi: 

 ali EKVIVALENT ZA NAPOR, ki ga povzroči njegovo sodelovanje v proizvodnji (zaslužek pri najmanj 

intenzivnem delu), ali 

 ČISTI MONOPOLNI DOHODEK, rezultat omejenosti ponudbe faktorja v primerjavi s 

povpraševanjem po njem (renta najmanj plodnega še obdelanega zemljišča). 
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DIFERENCIALNI DOHODEK je po svoji vsebini vedno MONOPOLNI DOHODEK.  

 

PONUDBA PROIZVODNIH FAKTORJEV 

7. T: Ponudba faktorjev in njegova cena (naravna in zasebnolastniška monopolizacija faktorjev) 

Kakršnokoli bi bilo povpraševanje po faktorjih in kakršnakoli bi bila tržna struktura povpraševanja, bi 

bila njegova cena enaka 0, če je njegova ponudba dovolj velika. Tak faktor je svobodna (prosta) 

dobrina. 

 

Ko cena faktorja enkrat pade na 0, ostane na 0, pa naj se kakorkoli poveča količina ponudbe. Cena 

faktorja 0 implicira tudi vrednost mejnega proizvoda 0. V pretežni meri se faktorji ne ponujajo v 

količinah, ki bi zagotovile ceno 0. Četudi je faktor brezplačno darilo narave, je lahko njegova količina 

manjša od k. Če znaša kn, je relativna redkost takega faktorja cn. To pa ne pomeni, da je tudi cn cena 

faktorja s takšno RELATIVNO REDKOSTJO. 

 

Obstajata dva pogoja, da bi relativna redkost dobila obliko cene cn (cene, večje od 0): 

 zasebno lastništvo in 

 tehnična sposobnost faktorja za fizično monopolizacijo, tj. da onemogoča uporabo drugim. 

 

Potrebni pogoji za obstajanje cene so: 

 relativna redkost, 

 tehnična sposobnost za monopolizacijo in 

 zasebno lastništvo. 

Vendar, če je faktor tehnično sposoben za monopolizacijo, je tudi zasebno lastništvo ZADOSTEN 

pogoj za pozitivno ceno. 

 

V vseh primerih, v katerih je cena faktorja, ki ga brezplačno daje narava, pozitivna, pa čeprav je 

rezultat naravnega ali zasebnolastniškega omejevanja pod količino, ki zagotavlja ceno 0, le-ta prinese 

lastniku faktorja dohodek, ki ni ekvivalent nikakršne stvarne proizvodne storitve. To je MONOPOLNI 

DOHODEK. 

 

Med monopolizacijo na podlagi zasebnega lastništva in drugih zasebnih pravic po eni strani in 

monopolizacijo na podlagi odločitev organov oblasti po drugi strani obstaja pomembna RAZLIKA. Prva 

je mogoče edino zunaj trga čiste konkurence, druga pa je mogoče ne glede na značilnost trga. 

 

8. T: Specifičnost ponudbe dela 

Ponudba dela je večja, če je dohodek na enoto dela manjši, in nasprotno. Če se kateremukoli delavcu 

nenadoma poveča njegov zaslužek, bo le-ta praviloma zmanjšal ponudbo svojega dela. Primerjava 

med delavci, ki prejemajo za različna dela različne dohodke, kaže, da praviloma delavci z višjimi 

dohodki delajo manj časa kot tisti z nižjimi. Ta značilnost ponudbe dela je poznana kot NAZAJ 

RASTOČA KRIVULJA PONUDBE DELA. Namesto da bi povečanje dohodka povečalo ponudbo dela, jo 

zmanjša. Reakcija ponudbe dela na dohodek delavca je nenormalna. Pri izjemno veliki produktivnosti 

bi bila ponudba dela blizu 0. Pri izjemno nizkih dohodkih pa je ponudba izjemno velika, čeprav 

obstaja spodnja meja dohodka, pod katero se ponudba le hitro zmanjšuje, ker delavec tedaj 
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preprosto ne more obnavljati svojih sposobnosti in svojega življenja. Ta meja se imenuje FIZIOLOŠKI 

MINIMUM. 

 

Kaj je vzrok nenormalni ponudbi dela? Človek ni le homo oeconomicus, zato svojih moči in časa ne 

troši le za doseganje ekonomske koristi. S povečanjem produktivnosti dela se omogoča večje 

zadovoljevanje potreb v materialnih proizvodih. Dohodkovna elastičnost povpraševanja po njih pa ni 

neomejena, ampak postane manjša od 1. Pri povečanju realnega dohodka za določen odstotek se 

poveča povpraševanje po prostem času in aktivnostih v njem v večjem odstotku; gre za dohodkovni 

in substitucijski učinek. 

 

Nenormalnost ponudbe dela je proces, ki je povsem v skladu z drugim Gossenovim zakonom. V 

razpoložljivem omejenem časovnem okviru delamo do tistega trenutka, ko postane mejna koristnost 

dodatnega delovnega časa zasluženega dohodka manjša kot je mejna koristnost zaradi dodatnega 

dela izgubljenega prostega časa. 

 

9. T: Mejni stroški dela in ponudba dela (posameznik kot dvojni monopolist pri razpolaganju s svojo 

delovno  

         silo) 

Povečanje količine dela s podaljševanjem delovnega časa ali z intenzivnejšim delom v danem 

delovnem času povečuje utrujenost delavca in s tem delovni napor na enoto proizvoda. Hkrati 

zmanjšuje razpoložljiv čas za druge dejavnosti. Če napor, povzročen z delom, in zmanjševanje 

prostega časa za druge dejavnosti imenujemo STROŠKI DELA, so stroški dela rastoča funkcija količine 

dela. Če stroški dela s količino dela rastejo, moramo razlikovati med mejnimi in povprečnimi stroški 

dela.  

 

Delavec bo izbral količino dela, kjer so mejni stroški dela enaki proizvodu. Pri tej količini je skupni čisti 

proizvod, ki mu ga daje delo, največji.  

 

Glede na graf št. 7, na strani 316: Delavec razširja količino dela do presečišča črte mejnih stroškov z linijo 

mejnega proizvoda. Cournotovi točki opredeljujeta povprečne stroške (nabavno ceno) in povprečni 

proizvod (prodajno ceno), s tem pa tudi celotni čisti proizvod (delavčev monopolni dobiček), ki ga 

delavec v tem položaju dobiva. Delavec je predstavljen kot MONOPSONIST, ki KUPUJE DELO OD 

SAMEGA SEBE, hkrati pa je predstavljen tudi kot MONOPOLIST, ki PRODAJA PROIZVOD TEGA DELA 

SAMEMU SEBI. 

 

V teh obravnavah je proizvod obravnavan kot naturalni, tj. vseobsežni proizvod s konstantno 

koristnostjo za svojega proizvajalca – porabnika. Koristnost dohodka pada z njegovo rastjo. 

 

Ponudba dela je sestavljena iz dveh dimenzij: 

 dolžine delovnega časa in 

 intenzivnosti dela. 

Delovni čas je določen z zakonom, delavec pa lahko vpliva na ponudbo dela prek INTENZIVNOSTI 

DELA. Želja delavca, da dela manj, je usklajena s prejemom manjšega proizvoda (dohodka). 

 

RAVNOTEŽJE NA TRGU PROIZVODNIH FAKTORJEV 
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10. T: Dolgoročne značilnosti ponudbe in povpraševanja primarnih faktorjev in gibanje njihovih cen 

V ponudbi in povpraševanju primarnih faktorjev nastajajo na dolgi rok značilne spremembe, ki 

spreminjajo položaj lastnika primarnih faktorjev v delitvi. 

 

(1) DELO 

V začetku sodobne proizvodnje je bila ponudba dela v primerjavi s povpraševanjem po njem 

neprimerljivo večja. Glede na graf 8, knjiga, stran 318, bi moral biti ravnotežni zaslužek negativen, vendar 

tak ne more biti; na pozitivnem sektorju ima svojo spodnjo mejo, ki jo opredeljujejo fiziološki 

minimum. Pri tej ravni je ponudba dela neskončna (na sliki jo prikazuje vodoravna črta na ravni 

fiziološkega minimuma). Povpraševanje po delu opredeljuje število zaposlenih in nezaposlenih. 

NEZAPOSLENI so t. im. rezervna armada dela, so tista sila, ki drži zaslužke na ravni fiziološkega 

minimuma.  

 

Rast prebivalstva povečuje, rast realnih dohodkov pa zmanjšuje ponudbo dela. Povpraševanja po 

delu se poveča zaradi akumulacije kapitala, ki omogoča širjenje proizvodnje. Osnova sta ji NARAVNA 

RAST PREBIVALSTVA in TEHNOLOŠKI NAPREDEK. Predpostavimo, da se v teku stoletij zaradi teh 

razlogov povpraševanje poveča, kar pripelje do višjega ravnotežnega zaslužka. Stvarni zaslužek je zdaj 

večji od ravnotežnega. Skupaj s fiziološkim ga opredeljuje tudi KULTURNI MINIMUM. V tem položaju 

(značilen za sodobno razvita gospodarstva) zmanjšanje zaslužka povečuje, povečanje pa zmanjšuje 

zaposlenost. Če bi zaslužek padel pod fiziološki minimum, bi ponudba dela padla na 0, vsakršno 

povečanje zaslužkov nad fiziološki minimum pa je onemogočeno z obstajanjem neomejenega in 

neorganiziranega števila nezaposlenih. 

 

(2) ZEMLJA 

Velja podobno kot za delo. Zaradi rasti prebivalstva se povpraševanje nenehno povečuje, ponudba 

dela je konstantna. Možnosti za pridobivanje zemlje so omejene. Krivulja povpraševanja se s časom 

pomika proti desni strani, kar pri konstantni ponudbi zemlje povzroči rast njene cene (RENTE). 

 

(3) KAPITAL 

Povpraševanje po kapitalu se nenehno povečuje. Osnova mu je širjenje proizvodnje, ki jo zahteva 

množenje prebivalstva in tehnološki napredek. Ponudba kapitala se povečuje celo hitreje kot 

povpraševanje, kar dolgoročno ZMAJŠUJE OBRESTNE MERE. Pojasnilo daje 2. Gossenov zakon z 

dejstvom, da so prihranki boljša dobrina. Zaradi rasti realnih dohodkov prebivalstva, se 

nadproporcionalno hitro povečuje delež prihrankov. Ponudba kapitala se povečuje hitreje kot 

povpraševanje po njem. 

 

Sekularno cena uporabe dela in zemlje realno narašča, cena uporabe kapitala pa pada. 

 

DELITEV MED GLAVNIMI SKUPINAMI PROIZVODNIH FAKTORJEV 

11. T: Teorija delitve in dohodki lastnikov primarnih faktorjev 
Glej knjigo na strani 321, graf 11. 

Gre za grafično metodo marginalizma, kjer je ponudba enostavnega dela absolutno elastična, 

ponudba bolj zahtevnega sestavljenega dela pa je naraščajoča. Gre za delitev med lastniki 

uporabljenih primarnih proizvodnih faktorjev. Vsak nadaljnji najeti faktor zmanjša obseg proizvodnje 

produktov, si odtrga del dohodka in zviša ceno proizvoda. Podjetniku ostane del dohodka na koncu. 
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Podjetnik organizira produkcijo, najema faktor za faktorjem in vsakemu plača ustrezni dohodek. 

Nazadnje dobi tudi sam plačilo za podjetništvo. Najprej podjetnik najame enostavno delo in mu plača 

mezdo. Zatem najame sestavljeno (kvalificirano) delo za plačo, zatem zakupi zemljo za rento, sledi 

pridobitev uporabe izuma (cena v obliki patenta) in končno si izposoja kapital (obresti). Za svojo 

aktivnost podjetništva je nagrajen v višini normalnega podjetniškega dobička. Stroški najemanja 

posameznih proizvodnih faktorjev so osnova za oblikovanje cene proizvoda individualnega 

podjetnika.  

 

NORMALNE CENE (cn) so tiste, ki dajejo lastnikom proizvodnih faktorjev normalne dohodke za 

njihovo uporabo. So odraz popolne konkurence na trgu. Če je položaj na trgu monopole, so rezultat 

MONOPOLNE CENE (cm), ki so trajno višje od normalnih. Cena je trajno višja od normalne, če je 

ponudba ustreznega proizvodnega faktorja trajno manjša od normalne. To je lahko zaradi naravne 

omejenosti in/ali zaradi zasebno-lastniškega omejevanja proizvodnje.  

 

12. T: Zemljiška renta 

ZEMLJIŠKA RENTA kot cena uporabe zemlje je lahko prvi primer monopolnih dohodkov in s tem 

monopolnih cen. Pojavlja se v različnih oblikah: kmetijska, rudniška, mestna, turistična. Kot zemljiški 

donos nasploh se tudi renta po navadi izraža glede na površino zemlje. 

 

Če je zemlja v zasebni lasti in omejena, je lastnik ne da v  uporabo, če mu ne prinese nekega 

minimalnega dohodka. Ta dohodek, ki ga prinese še zadnje obdelano zemljišče imenujemo 

ABSOLUTNA ZEMLJIŠKA RENTA. Določena je s povpraševanjem in ponudbo tega slabega zemljišča. 

Vsa druga zemljišča so bolj donosna, zato prinašajo ob absolutni še DIFERENCIALNO ZEMLJIŠKO 

RENTO (rezultat nehomogenosti faktorja zemlja). Glede na izvor jo delimo na: 

 DIFERENCIALNO ZEMLJIŠKO RENTO ENA, ki je rezultat večje naravne plodnosti oz. oddaljenosti 

zemlje od trga, kjer se prodajajo njeni proizvodi; 

 DIFERENCIALNO ZEMLJIŠKO RENTO DVE, ki je rezultat človekovega posega v zemljišče, torej 

izboljšav v obliki melioracij, komasacij poljedelskih zemljišč. 

 

Lastniki zemlje, ki jo dajo v zakup, so v nasprotju z izumitelji, praviloma sposobni pridobiti skozi 

zakupnino celotno rento, saj s potekom časa zemlje ne bo več, prej manj. 

 

Z investiranjem v zemljo bi lahko povečevali diferencialno zemljiško rento dve v neskončnost. Vendar, 

če ni hkrati naložb v druge proizvodne faktorje, se zaradi padajočih donosov zemlje tako investiranje 

po določeni točki več ne izplača. 

 

13. T: Tehnološka renta – podjetniški dobiček 

Kapital kot tak ne proizvaja ničesar. Proizvajajo sredstva, v katera je vložen, ki so različno 

produktivna, zato je različna tudi produktivnost kapitala. Produktivnost kapitala imenujemo tudi 

njegovo kakovost. 

 

Prispevek izumiteljstva imenujemo TEHNOLOŠKA RENTA, ki se deli na: 

 CENA IZUMA: je del, ki pripade izumitelju, 
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 PODJETNIŠKA RENTA: je del, ki si ga prisvoji podjetnik, da bi bil pripravljen izum uvesti v 

proizvodnjo. 

 

PODJETNIŠKA RENTA je del podjetniškega dobička, ki ga podjetnik pridobiva tako, da plačuje najete 

proizvodne faktorje po podravnotežnih cenah, ki so nižje od njihovih mejnih vrednostnih proizvodov. 

Pri podjetniški renti gre za plačevanje izumitelju manj, kot je mejni vrednosti proizvod izumiteljstva. 

Podjetniška renta je torej tehnološka renta minus cena izuma. 

 

Negativni pogled na podjetniški dobiček: podjetnik skuša vsem plačati manj, kot dejansko prispevajo 

v proizvod, razliko pa si prisvoji sam kot podjetniški dobiček. 

Pozitivni pogled na podjetniški dobiček: končni rezultat v proizvodnji je odvisen od organizacijskih 

sposobnosti podjetnika, zato mora izbrati prave faktorje v pravi kombinaciji, ki proizvajajo pravi 

proizvod, da bi dosegli čim večji dobiček. Če je pri tem uspešen, si zasluži nagrado za svoje 

organizacijske sposobnosti. J. Schumpeter je svobodnemu podjetništvu dal največjo vlogo pri razvoju 

in ekonomski premoči kapitalizma nad socializmom. 

 

Podjetništvo je lahko po naravni ali zasebnolastniški poti omejeno tako, da tudi zadnjemu mejnemu 

podjetniku, ki je še vključen v proizvodni proces, prinese minimalni podjetniški dobiček, ki je posebne 

vrste ABSOLUTNI MONOPOLNI DOHODEK PODJETNIŠTVA. Vsi uspešnejši podjetniki dobijo poleg 

minimalnega (absolutnega) še DIFERENCIALNI PODJETNIŠKI DOBIČEK. Razlikovati moramo: 

 NEKAPITALISTIČNI DIFERENCIALNI PODJETNIŠKI DOBIČEK in 

 KAPITALISTIČNI DIFERENCIALNI PODJETNIŠKI DOBIČEK. 

 

Podjetniški dobiček je lahko začasne, prehodne narave. Takšen dobiček je rezultat začasne 

omejenosti. Podjetniški dobiček je lahko tudi monopolen – rezultat kapitalističnega podjetništva; 

plačljiv je iz presežnega proizvoda. Ni več plačilo za delo (podjetništvo), ampak odraz trajnega 

zasebno-lastniškega omejevanje. 

 

 

14. T: Obrestna mera 

V prosti konkurenci bi bila cena kapitala 0, če bi bil prosta dobrina. Obrestna mera je pozitivna v vseh 

gospodarstvih, višja je, manj razvito je gospodarstvo.  

 

Pozitivno obrestno mero opravičuje nadomestilo za odrekanje tekoči potrošnji in jo določa 

MEDČASOVNA PREFERENCA posameznika. Poleg tega bodoča potrošnja ni več zanesljiva, medtem ko 

tekoča je.  

 

Ista količina dobrin, s katerimi razpolaga potrošnik danes, je vredna več kot v prihodnosti. Obresti 

kompenzirajo razliko. Na obresti lahko gledamo tudi kot na plačilo za oportunitetni (koristni) strošek 

nezmožnosti uporabe dohodka za drugi namen (potrošnjo), če se odločimo za varčevanje.  

 

MEDČASVNA PREFERENCA POSAMEZNIKA je podobna diskontnemu faktorju, ki je od človeka do 

človeka različen, sicer pa večji, čim bolj nestrpen je posameznik pri potrošnji. Višji diskontni faktor oz. 

višja medčasovna preferenca pomenita, da je za pripravljenost na odlog tekoče potrošnje v korist 

bodoče treba ponuditi višjo obrestno mero. Ob tem je pomemben še dejavnik gotovosti, ki je 
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povezan z nagnjenostjo k tveganju posameznika. Večjo nagrado v obliki višjih obresti kot 

kompenzacijo za odlog tekoče potrošnje v korist bodoče negotove porabe potrebuje posameznik, ki 

nerad tvega, manjšo tisti, ki rad tvega. 

 

D0 = količina dobrin, ki jih ima potrošnik danes  D1 = količina dobrin čez 1 leto           i = 

obrestna mera 

D1 = D0 (1 + i)  D0 = D1/(1 + i) 

 

OBRESTNA MERA je nadomestilo za odlog potrošnje v prihodnost in za tveganje pri tem. Ponudba 

kapitala predpostavlja pozitivno obrestno mero na sedanji stopnji razvoja. Pripravljenost plačati 

obrestno mero, tj. pozitivnost obrestne mere, s strani povpraševanja po kapitalu izhaja iz 

produktivnosti kapitala. To velja tudi, če gre za potrošniška posojila. 

 

OBRESTNA MERA je v resnici mejna stopnja produktivnosti kapitala, ki jo mora zagotoviti vsak kapital, 

da bi z njim razpolagala proizvodnja. 

 

Kot ceno uporabe kapitala določata obrestno mero ponudba kapitala in povpraševanje po jem. To je 

TRG KAPITALA. V največji meri se s kapitalom trguje s pomočjo nakupa in prodaje dolgoročnih 

vrednostnih papirjev: obveznic oz. delnic. Vrednostni papir prodaja tisti, ki potrebuje kapital, kupuje 

pa tisti, ki ga posoja.  

 

CENA VREDNOSTNIH PAPIRJEV je količina kapitala, s katero se trguje kot z enoto kapitala. Povečanje 

povpraševanja po kapitalu poveča obrestno mero, ustrezno povečanje ponudbe vrednostnih papirjev 

pa zmanjšuje njihovo ceno.  

 

cw = cena vrednostnih papirjev  D = donos, dohodek  i = obrestna mera 

cw = D/i 

 

15. T: Fiktivni kapital 

VLOŽENI KAPITAL je kapital, ki ga podjetnik vloži v podjetje (z nabavo proizvajalnih sredstev). Enak je 

nabavni ceni proizvajalnih sredstev. 

 

Ko podjetje začne poslovati, ustvarja dobiček po stopnji r, ki je lahko večja ali manjša od obrestne 

mere i, po kateri dobi podjetnik kapital na posodo od kapitalista. Presežek profitne stopnje nad 

obrestno mero (r – i) je stopnja podjetniškega dobička. 

Podjetnik želi prodati podjetje. Cena, po kateri ga prodaj, je odvisna od profitne stopnje podjetja, ali 

je podjetniški dobiček 0, pozitiven ali negativen. Podjetnik bi moral doseči profitno stopnjo, višjo od 

obrestne mere, sicer bi raje kapital vložil v banko in dobil obrestno mero ob manjšem tveganju. 

 

FIKTIVNI KAPITAL je kapital, za katerega se proda (in kupi) podjetje s profitno stopnjo, ki je drugačna 

od obrestne mere. V resnici ni bil nikdar vložen. Lahko je večji ali manjši od vloženega kapitala. 

Razlika med fiktivnim in vloženim kapitalom je USTANOVITELJSKI DOBIČEK, če je pozitivna, ali 

USTANOVITELJSKA IZGUBA, če je negativna.  
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V resnici je USTANOVITELJSKI DOBIČEK kot razlika med vloženim in fiktivnim kapitalom vsota vseh 

podjetniških dobičkov, ki jih bo podjetje prineslo v vseh bodočih obdobjih. Ustanoviteljski dobiček ni 

seštevek vseh dobičkov, ki jih bo podjetje prineslo v prihodnosti, ampak vsota njihovih sedanjih 

vrednosti, tj. v sedanjost diskontiranih bodočih donosov podjetja po obrazcu: 

D0 = Dn/(1 – i)n 

D0 = sedanja vrednost dobička Dn  

 

Ustanoviteljski dobiček je vsota vseh sedanjih vrednosti bodočih dobičkov: 

D1/(1 – i) + D2/(a – i)2 + … + D∞/(1 + i)∞ = D/i  

pod predpostavko, da so D1 = D2 = … = D∞. 

 

Podjetja se ne prodajajo le v celoti, temveč tudi po idealnih delih. Kapital podjetja je praviloma 

pridobljen s prodajo DELNIC in OBVEZNIC. Dohodek, ki ga prinašajo OBVEZNICE, je fiksen, saj gre za 

posojilni kapital, ki je načeloma neodvisen od poslovanja podjetja. Čeprav je dohodek od obveznic 

fiksen, cene obveznic niso fiksne. Če podjetje dela z izgubo, je nevarnost, da ne bo moglo poplačati 

glavnic dolga, ko zapadejo. Zato imetniki obveznice prodajo naprej, zato tudi lastniki obveznic 

doživljajo usodo podjetja. Dohodek od DELNIC je še bolj neposredno odvisen od poslovanja podjetja 

in je tem večji, čim bolj uspešno je podjetje. Imenujemo ga DIVIDENDA, ki je del razdeljenega profita 

podjetja. Cene delnic variirajo glede na letne poslovne rezultate podjetja, doseženega dobička ali 

izgube. Vrednosti delnic pa so močno odvisne tudi od pričakovanih dobičkov podjetja v prihodnosti. 

 

Z vrednostnimi papirji se trguje na BORZAH (TRGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV), kjer se vsak dan na 

podlagi ponudbe in povpraševanja po njih oblikuje njihova cena, imenovana TEČAJ. Splošne trende 

tečajev (cen) na teh borzah, izražajo oblikovani BORZNI INDEKSI, ki so v resnici agregatni indeksi cen 

reprezentativnih delnic ali obveznic. 

 

OBLIKE ORGANIZIRANJA PROIZVODNJE V SODOBNEM GOSPODARSTVU 

16. T: Problem odnosa principal – agent 

Svobodno idealno podjetje je AGENT (pooblaščeni predstavnik) družbe, konkretizirane v osebi 

LASTNIKA, ki v razmerah popolne konkurence pretvarja proizvodne faktorje v proizvode in storitve, 

pri čemer racionalno stremi za maksimizacijo čistega dohodka. Cilj dosega z izbiro obsega 

proizvodnje, pri katerem so cene proizvodnih faktorjev sorazmerne z njihovimi mejnimi proizvodi, 

mejni stroški enaki mejnim dohodkov, mejni čisti dohodek 0 oz. skupni čisti dohodek kot razlika med 

skupnimi dohodki in skupnimi stroški maksimalen. 

 

Ker je podjetje zgolj pravna oseba, ima MANAGEMENT (vodstvo, direktorji) kot fizične osebe 

pooblastilo, da deluje v imenu podjetja. Gre za organizacijo s hierarhičnim nadzorom in verigo 

delovnih pogodb od najvišjih do najnižjih zaposlenih.  

MANAGERJI so tako agenti, ki delujejo v korist lastnikov (principalov), pri čemer pogosto pride do 

problema odnosa principal – agent. V teoriji je njuna funkcija ločena tako, da lastnik podjetja 

(principal) nadzira alokacijo sredstev in nosi tveganje, s čimer v resnici izvaja podjetniško funkcijo, 

management pa opravlja le upravljavsko funkcijo. Obstajale pa naj bi razlike med interesi lastnikov 

kapitala, ki težijo k čim večjemu dobičku, in maganerji, ki naj bi se usmerjali k drugim ciljem (velikost 

družbe, višje plače, družbeni ugled …). 
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17. T: Vrste podjetij 

(1) ANGLOSAKSONSKI MODEL PODJETJA 

Tukaj lastniki nadzorujejo podjetje bolj posredno, v glavnem prek kapitalskega trga, kjer prodajajo 

njegove delnice. Lastniki podjetja pa neposredno sodelujejo pri upravi podjetja skupaj z maganerji. 

Pravica do nadzora in pravica do tveganja in nagrade za tveganje pripada zlasti lastnikom, pravica do 

odločanja pa managerjem. Tu ni pristnega križnega lastništva med podjetji in finančnimi institucijami. 

 

(2) EVROPSKI KONTINENTALNI MODEL PODJETJA 

Uprava je ločena od nadzornega sveta. Uprava odloča, nadzorni svet pa zgolj nadzira glavne poslovne 

odločitve. Vpletanje lastnikov v poslovanje je bolj neposredno, kapitalski trg je v tem sistemu manj 

razvit. Tukaj je prisotno medsebojno (križno) lastništvo med podjetji in finančnimi institucijami.  

 

CILJ PODJETJA naj bi bil v razvitem tržnem gospodarstvu po osnovni teoriji MAKSIMALNI ČISTI 

DOHODEK. 

 

Sodobnih POJAVNIH OBLIK PODJETIJ je več: 

 ZASEBNO DRUŽINSKO PODJETJE vodi in upravlja sam lastnik (samostojni podjetnik). 

 PARTNERSKO PODJETJE ustanovi več ljudi skupaj. Pravne oblike so različne, od družbe z omejeno 

do take z neomejeno odgovornostjo in do tihih družb. 

 DELNIŠKA DRUŽBA je inkorporirana oblika podjetja, kjer so lastniki anonimni lastniki delnic, 

vrednostnih papirjev, ki izražajo lastnino imetnika delnice na idealnem deležu podjetja, s tem pa 

materialno odgovornost za njegovo poslovanje do višine lastniškega deleža. Prednost delniške 

družbe je omejena odgovornost lastnikov, po navadi večja likvidnost. DELNIC je več vrst: 

o NAVADNA DELNICA daje lastniku navadna lastniška upravičenja (odločanja, udežbe pri 

dobičku oz. izgubi, pravico prodaje), 

o PREDNOSTNA DELNICA daje predpravico pri delitvi čistega dohodka, odvzema pa pravico 

do odločanja, 

o ZLATA DELNICA daje pravico do blokade pri odločanju. 

Delniška družba se financira z lastniškim, delniškim kapitalom, lahko pa tudi z dolžniškim, z izdajo 

obveznic ali s krediti.  

 

V nekonkurenčnih razmerah se uveljavljajo alternativne oblike podjetij. V JAPONSKI organizacijski 

strukturi prihaja do povezovanja podjetij v finančne ali pa v kapitalske skupine, v katerih so člani 

skupine kapitalsko povezani med seboj: drug v drugem imajo lastniške deleže. 

 

(3) MODEL PARTICIPATIVNEGA PODJETJA  

Vključuje tri skupine kooperativnih odločitev: poleg lastnikov kapitala in managerjev še zaposlene, ki 

tudi nosijo tveganja poslovanja. Pogajalska moč med njimi je lahko razdeljena na različne načine: 

 če jo imajo le lastniki podjetja, gre za MODEL NAJVEČJEGA DOBIČKA, 

 če prevladujejo managerji, gre za JAPONSKI MODEL, 

 če bi jo imeli teoretično le zaposleni, gre za MODEL SAMOUPRAVNEGA PODJETJA. 

 

18. T: Cene proizvodnih faktorjev kot kapitalizirani monopolni dohodki 

KAPITALIZACIJA je postopek diskontiranja bodočih vrednosti dohodka v sedanjost. Gre za 

ugotavljanje sedanje vrednosti toka dohodka, ki ga bo dajalo neko proizvajalno sredstvo v 
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prihodnosti, in s tem same vrednosti tega sredstva. V resnici se ugotavlja kapital, ki bi pri danem 

dohodku nekega sredstva kupcu tega sredstva dajal obresti po tržni obrestni meri. 

 

Kapitalizacija ni omejena samo na ugotavljanje vrednosti podjetja, temveč na ta način ugotavljamo 

vrednost vseh proizvodnih faktorjev, saj se v vse vlaga kapital za njihov nakup oz. uporabo. Pri tem je 

treba razlikovati med CENO PROIZVODNEGA FAKTORJA (nakupno, prodajno) in CENO NJEGOVE 

UPORABE (zakupno, najemno). 

 

Splošno pravilo je: 

cpf = ci/i 

cpf = cena proizvodnega fakktorja  ci = cena uporabe faktorja  i = obrestna mera 

 

cpf = ci/i = P ∙ cp/i 

 

Npr. ZEMLJO je mogoče pridobiti z zakupom (plačilom rente) ali pa z nakupom (plačilom cene). 

 

V smislu lastnine ob nakupu faktorja, podjetja po ceni, ki je enaka kapitalizaciji vseh bodočih donosov 

po trenutnem stanju, ostaja stari lastnik originalni lastnik (v ekonomskem smislu), novi lastnik pa je le 

pravni  oz. izvedeni lastnik. 

 

Kapital se investira tudi v stroje in druga proizvodna sredstva. Investira se tudi v delovno silo oz. v 

ljudi nasploh. Poznan je pojem »ČLOVEŠKI KAPITAL«. Ena od oblik je šolanje. 

 

DELOVNA TEORIJA VREDNOSTI 

Če eden izmed faktorjev dobiva iz družbenega proizvoda manj, kot je ustvari, ker drugi dobivajo več, 

je delitev ANTAGONISTIČEN PROCES.  

 

V tem poglavju bomo prikazali proces delitve med delom in kapitalom kot proces, katerega motiv je 

DOBIČEK, subjekt pa KAPITAL. Osnova ji je DELOVNA TEORIJA VREDNOSTI, ki jo je prvi razkril Ricardo. 

 

19. T: Prosta konkurenca in normalni dohodki primarnih faktorjev proizvodnje 

Dohodki istih primarnih faktorjev na različnih stopnjah so zelo različni, zaradi česar so različni tudi 

odnosi delitve med njihovimi lastniki. Zaradi tega se postavlja vprašanje razlogov, zaradi katerih 

ostajajo razmerja v delitvi ves čas približno enaka. 

 

Da bi dobili odgovor na to, bomo uporabili koncept PROSTE KONKURENCE, ki v tej zvezi pomeni 

razpolaganje s katerimkoli od obstoječih primarnih faktorjev v proizvodnji. Faktorji niso 

monopolizirani, ampak so lastništvo vseh. Način sodelovanja ni omejen. 

 

Če bi se predpostavilo, da so proizvajalci ravnodušni glede načina sodelovanja v proizvodnji, bi prosta 

konkurenca vseh producentom zagotovila enake dohodke. Če bi sodelovanje s posameznim 

faktorjem prineslo večje dohodke, bi nekateri producenti prenehali sodelovati z drugimi in bi se 

preusmerili na sodelovanje s takšnim faktorjem. To bi zmanjšalo ponudbo drugih in povečalo 

ponudbo takega faktorja. Dohodki prvih bi se povečali, dohodki zadnjega pa zmanjšali.  
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Sodelovanje v proizvodnji s katerim izmed faktorjev zahteva od producenta fizične in/ali 

intelektualne napore. Intelektualni, vendar tudi fizični napori so značilni za izumiteljstvo in 

podjetništvo. Sodelovanje z zemljo in kapitalom ne zahteva nikakršnega napora. 

 

Pripravljenost proizvajalcev, da sodelujejo v proizvodnji z raznimi primarnimi faktorji, je negativna 

funkcija STROŠKOV DELA. Čim večji so stroški dela, tem manjša bo njihova pripravljenost za 

sodelovanje s pripadajočim faktorjem. Ponudba producentov, da sodelujejo s kapitalom in zemljo, bo 

neskončna, ponudba za sodelovanje z delom, podjetništvom in izumiteljstvom pa majhna, tem 

manjša, čim večje stroške povzroča. 

 

Zmanjšanje dohodka od kapitala in zemlje na 0 pomeni uvajanje družbenega lastništva proizvodnih 

sredstev. Dohodke v prosti konkurenci bomo imenovali normalni dohodki. Glede na povedano, so 

normalni dohodki od kapitala in zemlje 0, medtem ko so od dela pozitivni, tem večji, čim večji so 

stroški pripadajočega dela. 

 

Knjiga, stran 338, graf 14: Pri danem povpraševanju po delu in kapitalu bo ponudba dela in kapitala ob 

ravnodušnosti producenta in prosti konkurenci določena z enakostjo dohodkov. Če zavržemo 

predpostavko ravnodušnosti, se ponudba dela zmanjša, s čimer je opredeljen normalni dohodek od 

dela, ki je večji kot prej. Ponudba kapitala se poveča in je pri dohodku 0 neskončna. To je normalni 

dohodek kapitala. 

 

Na grafu 14 je količina kapitala neomejena, po navadi pa je omejena. Knjiga, stran, 339, graf 15:  Prosta 

konkurenca znižuje dohodka na 0. Pri vsakem pozitivnem dohodku, bi se vedno našel kdo, ki bi 

ponudil sodelovanje v proizvodnji s kapitalom za še manjši dohodek. Kakršnakoli bi bila razpoložljiva 

količina kapitala, mora v prosti konkurenci biti končni rezultat vsega tega dohodek 0. PONUDBA 

(pripravljenost) producenta za sodelovanje s kapitalom v proizvodnji je neskončna (Sn na sliki 14), 

čeprav je DEJANSKA PONUDBA kapitala Sp (na sliki 15). 

 

20. T: Monopolni dohodki in eksploatacija 

Knjiga, stran 340, slika 16: Prikazani so normalni dohodki skupaj z ustreznimi krivuljami povpraševanja in 

ponudbe proizvajalcev za sodelovanje z delom in kapitalom v proizvodnji. Ukinimo sedaj 

predpostavko proste konkurence. Kapital ni več lastništvo vseh. Je monopolistična lastnina ljudi, ki 

sodelujejo v proizvodnji le z njim, ne z delom.  

 

Predpostavimo sedaj čisto konkurenco. Delavci morajo deliti svoj produkt s kapitalisti. Pot do te 

situacije lahko pojasnimo na dva načina: 

 Odprava proste konkurence pomeni zmanjševanje ponudbe kapitala in povečanje ponudbe dela. 

V prosti konkurenci so bili delavci tudi lastniki kapitala, zdaj pa razpolagajo samo z delom. Da bi 

se delavci izognili zmanjševanju svojih dohodkov, povečujejo ponudbo dela, kar zmanjšuje 

njihove dohodke. To so najvišji dohodki, ki jih lahko dosežejo v danih odnosih ponudbe in 

povpraševanja. Ti dohodki jim zagotavljajo življenjski minimum. Zmanjšanje ponudbe dela in/ali 

povečanje povpraševanja po delu povečuje dohodke od dela, kar pomeni, da povečuje življenjski 

minimum delavca. 
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 Druga razlaga izhaja iz kratkoročne danosti življenjskega minimuma. Življenjski minimum je 

vodoravna črta in opredeljuje dohodke delavcev na enoto časa. Presežni produkt dobijo 

kapitalisti. 

 

V primerjavi z normalnimi dohodki dobijo producenti zunaj proste konkurence pri pogojih privatnega 

lastništva pozitivne in negativne MONOPOLNE RENTE. Kapitalisti dobivajo to, kar delavci izgubljajo. V 

prosti konkurenci bi delavci dobivali vse. 

 

To omogoča kvalificirati monopolne dohodke kot EKSPLOATATORSKE. Dokler obstaja v gospodarstvu 

PROSTA KONKURENCA, nekateri izmed producentov dobivajo manjše dohodke kot drugi, ker ne želijo 

sodelovati v produkciji s faktorji, ki prinesejo večje dohodke. Če NI PROSTE KONKURENCE, pa nekateri 

izmer producentov ne sodelujejo z nekaterimi izmed faktorjev zato, ker tega ne morejo, tega pa ne 

morejo, ker so ti faktorji lastništvo drugih producentov, ki jim takšno sodelovanje omogočajo. Zato so 

negativne monopolne rente merilo za to, koliko so delavci izkoriščani, pozitivne pa merilo za to, 

koliko kapitalisti izkoriščajo delavce. 

 

V PROSTI KONKURENCI so bili edini dejavnik dohodkov lastnikov proizvodnih faktorjev stroški dela, ki 

so opredeljevali tudi količino, s katero nekateri izmed primarnih faktorjev sodelujejo v produkciji. 

ZUNAJ PROSTE KONKURENCE monopoliziranost postane odločujoč faktor delitve.  

 

21. T: Razdelitev podjetniškega dobička (proizvodna cena) 

Bistvo podjetništva je odkrivanje faktorjev s cenami, ki so podproporcionalne njihovi mejni 

vrednostni produktivnosti. Podjetniki vlagajo kapital v sredstva z različno produktivnostjo, iščejo 

kombinacije, v katerih dosežejo večji mejni vrednostni proizvod, kot je cena uporabe proizvodnega 

faktorja.  

 

Nemonopoliziranost sredstev pomeni, da so razredno sicer monopolizirana, znotraj razreda lastnikov 

pa je glede njih prosta (svobodna) konkurenca. Vsak podjetnik lahko razpolaga s katerimikoli 

poznanimi sredstvi.  

 

V proizvodnji različnih proizvodov pa uporaba enakih sredstev ni mogoča, ker so tehnike 

specializirane. Razlike med proizvajalnimi sredstvi v različnih panogah ni samo fizične narave, ampak 

je različna tudi tehnična raven sredstev. Tehnična opremljenost dela se uporablja za merilo 

tehničnega razvoja panog. 

 

Uspešnost podjetništva se meri s profitno stopnjo, velikostjo doseženega dobička na vložena sredstva 

(kapital). Če so sredstva nemonopolizirana, vstopi pa lahko v katerokoli panogo, bo podjetnik vložil 

kapital v panogo z največjo profitno stopnjo. Tako bodo arbitrirali na razlikah v profitnih stopnjah vsi 

podjetniki, dokler se profitne stopnje v vseh panogah ne izenačijo. V ravnotežnem položaju bodo 

PROFITNE STOPNJE V VSEH PANOGAH ENAKE: na enoto vloženega kapitala bodo dobili podjetniki 

enak dohodek ne glede na organski kapital v posamezni panogi. 

 

Pri kapitalu je velikost profita (=π) na enoto kapitala K enaka v vseh panogah, na enoto časa (=Z) pa je 

sorazmerna organski sestavi kapitala: π/Z = K/Z ∙ π/K. 
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Tako je oblikovana normalna cena kapitalističnega gospodarstva, ki jo Marx imenuje PRODUKCIJSKA 

CENA. Sestavljena je iz dveh delov: 

 iz dohodkov delavcev (so proporcionalni monopoliziranim delovnim sposobnostim) in 

 iz profitov kapitalistov (ob ne monopoliziranih sredstvih so enaki na enake kapitale, sicer pa 

so sorazmerni tehnični sestavi kapitala). 

 

Normalnost cene zagotavlja prosta konkurenca med kapitalisti v okviru njihovega razreda. 

 

Oblikovanje normalne cene je mogoče prikazati grafično v knjigi na strani 344, graf 17:  Spodnja (roza) črta 

kaže POTREBNI PRODUKT, ki se deli med delavce sorazmerno količini vloženega dela. Druga črta 

(zelena) kaže delitev PRESEŽNEGA PROIZVODA sorazmerno količini vloženega kapitala na enoto dela 

(tehnični opremljenosti dela). Skupen rezultat je PRODUKCIJSKA CENA, ki je višja v panogi z 

nadpovprečno tehnično opremljenostjo dela, nižja v panogi s podpovprečno.  

 

Če bi presežni produkt delili po enakem kriteriju vloženega dela, kakor potrebni del produkta, bi kot 

seštevek dobili novo normalno ceno, imenovano VREDNOSTNA CENA. Pri njej je kriterij delitve zgolj 

vloženo delo, ne delo in kapital, kot pri proizvodni ceni. Vrednostna cena torej ne upošteva vloženega 

kapitala, upošteva se edini preostali faktor v zasebni lasti, tj. delo. 

 

Vrednostna in produkcijska cena sta ENAKI v panogi z enakim deležem kapitala in dela, v kateri je 

vseeno, po katerem kriteriju delimo presežni produkt, po kapitalu ali po delu, saj sta oba enaka in 

enaka narodno-gospodarskemu povprečju. 

 

Knjiga, stran 345, slika 18: Izhodišče je produkcijska cena, pri kateri je presežni del proizvoda po panogah 

razdeljen sorazmerno vloženemu kapitalu. Če produkcijsko ceno uvedemo v sistem vrednostne, se 

bodo delavci v iskanju boljšega dohodka začeli preseljevati, kar bo zmanjšalo proizvodnjo in ponudbo 

izdelkov panoge, iz katere so se preselili v boljšo. To bo zvišalo ceno izdelkov in deleže presežnega 

proizvoda panoge, iz katere so se selili. Preseljevanje delavcev bo končano, ko se bo povečan 

proizvod preostalih v panogi, iz katere so se selili, izenačil z zmanjšanim presežnim produktov 

panoge, v katero so se selili. Takrat dohodkovnega motiva za selitev delavcev iz ene v drugo panogo 

ne bo več.  

 

VLOGA FAKTORJA DELO PO DELOVNI TEORIJI VREDNOSTI 

22. T: Marxov koncept vrednosti delovne sile 

Delovna teorija vrednosti pri svoji delitvi delitve med delom in kapitalom vpelje temeljno razlikovanje 

med VREDNOSTJO DELA in VREDNOSTJO DELOVNE SILE. 

 

DELOVNA SILA je za Marxa skupek delovnih sposobnosti, s katerimi razpolaga delavec. Na trgu dela 

se ne prodaja delo kot takšno, ampak delovna sila. VREDNOST DELA je za Marxa istovetna vrednosti 

produkta dela. Če bi delavec, ko dela, proizvedel le toliko produkta, kolikšna je vrednost njegove 

delovne sile, presežna vrednost sploh ne bi nastala. 

 

Po Marxu je VREDNOST DELOVNE SILE enaka vrednosti tiste količine življenjskih sredstev, ki je nujno 

potrebna za reprodukcijo delavčeve delovne sile. Ta količina življenjskih sredstev se imenuje 

ŽIVLJENJSKI MINIMUM, ki je sestavljen iz dveh delov: 
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 fiziološki minimum in 

 kulturni minimum. 

 

FIZIOLOŠKI MINIMUM je sestavljen iz količine življenjskih sredstev, ki je nujno potrebna za fizično 

reprodukcijo delovne sile. V različnih državah je različen in se v času bistveno ne spreminja. 

 

KULTURNI MINIMUM obsega življenjska sredstva, potrebna za kulturno življenje delavca, za 

reprodukcijo njegovih delovnih sposobnosti, za sprostitev, za kvalitetnejše in bolj kulturno 

zadovoljevanje fiziološkega minimuma ipd. V času se spreminja. Čim bolj je razvito gospodarstvo, tem 

večji je tudi kulturni minimum. 

 

TEHNIČNI MINIMUM je minimum sredstev, potrebnih za produkcijo drugega blaga. S tehničnim 

napredkom se ta minimum zmanjšuje. 

 

DRUŽBENI MINIMUM je življenjski minimum, ki predstavlja najmanjšo količino življenjskih sredstev, 

brez katerih v določenih danih družbenih in ekonomskih razmerah ni mogoče zagotoviti trajnega 

sodelovanja delavcev v proizvodnji. Če zaslužki delavcem ne omogočajo zagotovitve življenjskega 

minimuma, prihaja do stavk, omejevanja proizvodnje in podobnih akcij. Družbeni minimum se s 

tehničnim napredkom povečuje. 

 

 

23. T: Presežna vrednost in načini njenega povečevanja 

Če je presežna vrednost (profit) cilj produkcija, delovna sila pa sredstvo za njeno doseganje, 

uspešnost izkoriščanja delovne sile v produkciji kaže razmerje, ki se imenuje STOPNJA PRESEŽNE 

VREDNOSTI:  

σ = presežna vrednost/vrednot delovne sile 

 

Po Marxu STOPNJA PRESEŽNE VREDNOSTI kaže stopnjo izkoriščanja dela s strani kapitala, zato se 

imenuje tudi STOPNJA IZKORIŠČANJA DELA S STRANI KAPITALA. Kvantitativno je enaka stopnji 

presežnega produkta. 

 

Delovni čas, v katerem delavec reproducira svojo delovno silo, Marx imenuje POTREBNI DELOVNI 

ČAS, tisti del delovnega časa, ko dela za kapitalista, pa PRESEŽNI DELOVNI ČAS. Razmerje med 

presežkom delovnega časa in potrebnim časom je nov izraz za stopnjo izkoriščanja s strani kapitala. 

Podobno kot delovni čas se tudi celotno delo delavca deli na dva dela. 

 

Po Marxu se PRESEŽNA VREDNOST USTVARJA NA DVA NAČINA: 

 ABSOLUTNI NAČIN temelji na povečanju količine dela (napora), ki ga mora delavec vložiti v 

produkcijo pri dani vrednosti njegove delovne sile. To doseže s podaljšanjem delovnega dne 

(ekstenzifikacija dela) ali s hitrejšim in napornejšim delom v nespremenjenem delovnem času 

(intenzifikacija dela). 

 RELATIVNI NAČIN temelji na povečanju proizvodne sile dela. Z boljšo organizacijo dela, 

mehanizacijo, ipd., se pri danem potrebnem proizvodu poveča celotni produkt, četudi se količina 

dela (napora) delavca, ne poveča. Praviloma se celo zmanjša. 
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24. T: Življenjski minimum in produktivnost dela 

Na KRATKI ROK je produkt NEODVISEN od produktivnosti dela, poleg tega je omejen na individualne 

procese. Po drugi strani pa je jasno, da zaslužek določene vrste delovne sile ni odvisen samo od 

povpraševanja posameznega procesa po njej, ampak od povpraševanja vseh procesov, ki jo 

uporabljajo. Tehnični napredek praviloma zmanjšuje povpraševanje po delovni sili. 

 

V določenih pogojih, ko obstaja neomejena rezervna armada dela (nezaposleni), potrebni produkt 

ostane nespremenjen celo, če se povečuje produktivnost dela vsega ali pretežnega dela prebivalstva. 

Vendar je konstantnost potrebnega produkta pri splošnem tehničnem napredku nujno omejena. V 

zadosti DOLGIH OBDOBJIH POVEČANA PRODUKTIVNOST gospodarstva kot celote povečuje tudi 

potrebni produkt.  

 

Tehnični napredek s povečanjem produktivnosti dela znatno razširi meje rasti potrebnega produkta.  

 

25. T: Mejni produkt dela in mezde 

V vsakem posameznem trenutku je zaslužek lahko natančno enak vrednosti mejnega proizvoda oz. 

mejnemu dohodkovnemu proizvodu dela. V KRATIH OBDOBJIH so zaslužki dana veličina, so potrebni 

produkt. Mejni proizvod se izenačuje z njimi s prilagajanjem zaposlenosti optimalni. Za DALJŠA 

OBDOBJA, v katerih ZASLUŽKI NISO VEČ DANA VELIČINA, velja ugotovitev, da mejni proizvod 

posameznega faktorja ni neodvisen od produktivnosti drugih faktorjev, ampak se spreminja skupaj z 

njo. 

 

26. T: Normalni dohodki delavcev 

DELOVNE SPOSOBNOSTI delavcev so NEMONOPOLIZIRANE, kar pomeni, da glede razpolaganja z njimi 

obstaja prosta konkurenca. V takem položaju sta dve možnosti: 

 Če so delavci ravnodušni glede dela, ki ga opravljajo, je edini kriterij izbire dohodek, ki ga 

dosežejo. Če je različen, se delavci selijo v dejavnosti, kjer je višji, dokler se zaradi večje ponudbe 

teh del in zmanjšanja drugih, plače delovne sile ne izenačijo. Delavci arbitrirajo. 

 Če delavci niso ravnodušni do dela, ki ga opravljajo, se pokaže, da delavci nekatera dela raje 

opravljajo kot druga. Ponudba za opravljanje raznih del ni več absolutno elastična. Plače niso 

enake: dela, ki jih delavci opravljajo raje, imajo nižjo plačo, in obratno. 

 

Zakaj delavci niso ravnodušni do opravljanja različnih del, čeprav so jih sposobni opravljati enako 

uspešno? Razlogov je veliko in v literaturi se imenujejo FAKTORJI DELA, ki so enaki STROŠKOM DELA. 

Med njimi so fizični in intelektualni napor, razmere na delovnem mestu, družbeni ugled, zdravje … 

 

Čeprav obstajajo načini merjenja težavnosti posameznih vrst dela, lahko le delavci sami prevedejo 

vse navede dejavnike na enoto mero težavnosti. To naredijo s svojo pripravljenostjo opravljati 

različna dela, tj. s ponudbo. Če se njihova ponudba zmanjša v primerjavi s tisto ob ravnodušnosti, gre 

za težka dela. Povečanje ponudbe je dokaz lažjega dela. 

 

V ravnotežnem položaju se noben delavec ne želi prezaposliti. V takem položaju so razlike v plačilih 

za delo natančen odraz razlik v teži dela. Dvakrat težji dohodek pomeni dvakrat težje delo. 
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Dohodke, ki jih dobivajo delavci v prosti konkurenci, imenujemo NORMALNI DOHODKI. Čeprav so na 

enoto časa različni, so ENAKI NA ENOTO TEŽE DELA. Za enako delo (enake teže) dobivajo delavci 

enako nagrado. 

 

Zakaj imajo nekateri delavci raje lažje delo in nižji dohodek, drugi pa težje delo in višji dohodek? 

Očitno kljub vsemu ne razpolagajo z enakimi delovnimi sposobnostmi, pri čemer gre za voljo, 

subjektivni element: nekdo ima rad težje delo, drugi ne. Tudi VOLJA ZA DELO je lahko delovna 

sposobnost, ki jo opredeljujejo objektivno pogojene razlike med delavci. 

 

27. T: Monopolizirane delovne sposobnosti 

Delovne sposobnosti so lahko MONOPOLIZIRANE iz dveh razlogov: kot prirojene ali pridobljene 

sposobnosti. 

 

Monopolizacija delovnih sposobnosti bistveno spreminja ponudbo delavcev za opravljanje različnih 

del. Teža dela preneha biti glavni faktor ponudbe. Odločilna je monopoliziranost delovnih 

sposobnosti. Velika je ponudba tistih delovnih sposobnosti, s katerimi gospodarstvo razpolaga v 

izobilju; tiste, ki so omejene na ožji krog prebivalstva, se ponujajo v manjših količinah.  

 

Knjiga, stran 355, graf 20: Velika je ponudba težkih del, zmanjšana ponudba lahkih, zato so se dohodki za 

težka dela zmanjšali pod dohodke za lahka dela. V takšnem gospodarstvu obstaja IZKORIŠČANJE MED 

SAMIMI DELAVCI. Pri monopoliziranih delovnih sposobnostih nekaterih delavcev so nižji dohodki 

posledica dejstva, da ne morejo opravljati del, ki prinašajo višje dohodke. 

 

Dohodke, ki jih oblikuje monopolna ponudba delovnih sposobnosti, imenujemo MONOPOLNI 

DOHODKI. Pri nekaterih delih so manjši, pri drugih večji od normalnih dohodkov. Razliko med 

normalnimi in monopolnimi dohodki imenujemo DELOVNA RENTA, ki je lahko pozitivna ali negativna. 

Skupna pozitivna renta je natančno enaka skupni negativni delovni renti. 

 

Razmerje med normalnimi in monopolnimi dohodki lahko prikažemo z vidika razmerja med 

produktivnostjo faktorjev in njihovo ceno. Če vzamemo za kriterij MEJNO ali ENOSTAVNO DELO (= 

delo, ki v povprečju vseh delavcev, ki ga opravljajo, prinaša najnižje dohodke na enoto časa), 

prinašajo vsa druga dela, imenovana SESTAVLJENA ali MULTIPLICIRANA DELA, večje dohodke. 

Presežek teh dohodkov nad dohodkom mejnega dela imenujemo DIFERENCIALNA DELOVNA RENTA. 

Pri vseh delavcih je pozitivna, le pri mejnem delavcu je 0. 

 

28. T: Vrednost in vrednostne cene 

V delovni teoriji vrednosti ima izraz VREDNOST poseben pomen. Gre za količino abstraktnega, 

družbeno potrebnega (priznanega) dela, opredmetenega v proizvodnji materialnih dobrin. Marx za 

delo, ki ustvarja vrednosti, ni upošteval tistega, ki ga merijo normalni dohodki, ampak tisto, ki ga 

merijo monopolni dohodki, torej pri monopoliziranih delovnih sposobnostih. Dohodki od dela, kakor 

jih merijo monopolizirane delovne sposobnosti, so edini kriterij delitve med delovnimi ljudmi. 

 

VREDNOSTNE CENE so cene, ki so proporcionalne vrednosti. Sorazmerne so monopolnim dobičkom, 

zato v sebi v resnici skrivajo izkoriščanje enih delavcev s strani drugih.  
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Delo, ki po Marxu ustvarja vrednost, zanj ni materialna veličina. Kor proprocionalno dejanskim, to je 

monopolnim osebnim dohodkom, ni nič drugega kot materializacija odnosov, ki obstajajo med 

proizvajalci. Zanje je odločila stopnja izkoriščanja med njimi samimi. 

 

29. T: Razredno in individualno nemonopolizirana proizvajalna sredstva 

V ekonomskem smislu je SOCIALIZEM definiran s prosto konkurenco med delavci glede proizvajalnih 

sredstev.  

 

Medtem ko se PRODUKCIJSKA CENA kot normalna cena oblikuje po dveh kriterijih, v enem delu 

sorazmerno količini dela, v drugem pa količini kapitala, se VREDNOSTNA CENA oblikuje izključno na 

podlagi količine dela. Obe ceni se imenujeta prostokonkurenčni ceni, ker se oblikujeta v prosti 

konkurenci glede razpolaganja s proizvajalnimi sredstvi.  

 

30. T: Prosta konkurenca pri razpolaganju s proizvajalnimi sredstvi kot definicija socializma in 

nujnost  

           kolektivnega financiranja družbenih potreb 

Socialističnim gospodarstvom je bilo skupno dvoje: 

 odprava zasebne lastnine nad neosebnimi produkcijskimi faktorji in 

 delitev po delu. 

 

Neposredno odločanje delavcev, da se zaposlijo kjerkoli, ima tehnične omejitve. Hkrati iz 

TEHNOLOŠKIH RAZLOGOV različne stopnje razvoja znanosti po dejavnostih tehnična opremljenost 

dela ni v vseh dejavnostih enaka, kapital pa še zdaleč ni prosta dobrina. Dodatno otežuje uveljavitev 

načela delitve po delu nujnost KOLEKTIVNEGA ZADOVOLJEVANJA nekaterih DRUŽBENIH POTREB. Pri 

njih velja načelo, da vsakdo prispeva po svojih zmožnostih, troši pa po potrebah. 

 

31. T: Delovanje vrednostnega modela v praksi in kritika 

V praksi bi ob uvedbi vrednostnega modela prišli v položaj, ko neko podjetje poveča tehnično 

opremljenost dela z uvedbo boljše tehnologije, vendar si rezultata izboljšave ne sme prisvajati, ker bi 

s tem rušili načelo delitve zgolj po delu. Zato so v SOCIALIZMU RUSKEGA TIPA ODVZELI PODJETNIŠKO 

FUNKCIJO POSAMEZNIKU in jo predali državi, ki je odločala o vseh najpomembnejših vprašanjih 

gospodarjenja. Hkrati so ODPRAVILI TRG, ker njegov mehanizem omogoča uveljavljanje sposobnosti 

ljudi, omogoča razslojevanje. 

 

Prepričanje, da je mogoče gospodarstvo organizirati po modelu vrednostne cene, izhaja iz osnovne 

TEORETIČNE ZABLODE. Delo je lahko edini faktor vrednosti, ni in ne more pa biti edini faktor 

proizvodnje.  

 

Bajt rešitvi pravi UVELJAVITEV SPECIFIČNE PRODUKCIJSKE CENE namesto vrednostne cene. 

Produkcijska je cena zato, ker kakor že obravnavana produkcijska cena določi deleže posameznih 

produkcijskih faktorjev v delitvi skladno z njihovim prispevkom k proizvodu.  

 

DELOVNA SILA, BREZPOSELNOST IN BLAGINJA 

32. T: Trg delovne sile in brezposelnost 
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NARAVNA STOPNJA BREZPOSELNOSTI je dolgoročna sprejemljiva brezposelnost, ki je posledica 

izgube zaposlitve (prostovoljne ali prisilne) in iskanja dela. Brezposelnost obstaja zaradi procesa 

iskanja dela (ki vodi v FRIKCIJSKO BREZPOSELNOST) in rigidnosti plač (ki vodi v BREZPOSELNOST 

ČAKANJA).  

 

DELOVNO SILO ali AKTIVNO PREBIVALSTVO sestavljajo zaposleni (delovno aktivni) in brezposelni: L = 

Z + B. 

 

STOPNJA BREZPOSELNOSTI je B/L.  

 

Posamezni člani fiksnega kontingenta delovne sile se premikajo med zaposlenostjo in 

nezaposlenostjo. Tako del zaposlenih izgubi delo (oZ = odpuščeni), del brezposelnih pa najde delo 

(nB). V ravnotežju znotraj dane delovne sile ostaja stopnja brezposelnosti konstantna, če je število 

brezposlenih, ki najdejo delo, enako številu zaposlenih, ki izgubijo delo:  B/L = konstantna, če je oZ = 

nB. 

 

RAVNOTEŽNA STOPNJA BREZPOSELNOSTI je potem: B/L = o/(o + n). 

 

Enačba kaže, da je RAVNOTEŽNA STOPNJA BREZPOSELNOSTI odvisna od odpuščanja dela (pozitivno) 

in od možnosti, da se najde novo delo (negativno). 

 

Razlogi za NARAVNO SPREJEMLJIVO BREZPOSELNOST: 

 FRIKCIJSKA BREZPOSELNOST, ki nastane zaradi iskanja nove, boljše zaposlitve, in je povezana s 

tveganjem in negotovostjo. 

 RIGIDNOST PLAČ = nepripravljenost, da bi se plače prilagodile (znižale) ob znižanju ravnotežja 

med ponudbo in povpraševanjem po delu.  

 

Rigidnost plač navzdol povzroči zmanjševanje delovnih mest, ki vodi v čakajočo brezposelnost. 

Obstajajo trije razlogi rigidnosti plač navzdol: 

 zakonsko določene minimalne plače, 

 monopolna moč sindikatov in 

 plače učinkovitosti. 

 

MINIMALNE PLAČE naj bi varovale prebivalstvo pred padcem pod prag revščine, a povečujejo 

brezposelnost.  SINDIKATI lahko s svojimi prevelikimi zahtevami dvigajo plače nad ravnotežne, pri 

tem pa nastane konflikt med dvema skupinama delovne sile, zaposlenimi in nezaposlenimi, saj 

sindikati varujejo le prve in to na račun drugih. Po teoriji UČINKOVITOSTI PLAČ so ob visokih plačah 

delavci bolj produktivni, zato jih podjetja kljub obstoju presežne ponudbe dela ne znižajo. 

 

Trajanje brezposelnosti je povezano z vzroki zanjo. Naravna stopnja brezposelnosti je določena z 

dolgoročno brezposelnostjo. Do nje v veliki meri prihaja v državah na prehodu v tržno gospodarstvo, 

kjer se sektorska struktura gospodarstva zelo hitro spremeni, delovna sila pa se spremembam ne 

uspe dovolj hitro prilagoditi. 

 

33. T: Ekonomika blaginje 
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PARETO OTIMUM je optimalni položaj, etično merilo, s katerim primerjamo dejansko stanje in s tem 

ocenjujejo stopnjo izpolnitve optimuma. Po Paretovem pravilu je dosežen optimum v razdelitvi 

proizvodov družbe, če ni več mogoča nadaljnja prerazdelitev, pri kateri bi bil vsaj eden član družbe na 

boljšem, nobeden pa na slabšem. 

Paretov optimum je mogoče doseči v proizvodnji in menjavi. V PROIZVODNJI gre za kombinacije 

faktorjev, pri katerih ni mogoče povečati proizvodnje ene dobrine, ne da bi zmanjšali proizvodnjo 

druge. V MENJAVI in DELITVI je dosežen Paretov optimum, ko s prerazdelitvijo ni mogoče izboljšati 

položaja enega potrošnika brez poslabšanja položaja drugega potrošnika. 

 

POPOLNA KONKURENCA simultano uveljavlja vse tri POGOJE Paretovega optimuma: 

 mejne stopnje nadomestljivosti dobrin so enake za vse potrošnike, 

 mejne stopnje tehnične nadomestljivosti za proizvodne faktorje so enake v vseh proizvodnjah 

in 

 mejna stopnja tehnične nadomestljivosti produkcijskih faktorjev v proizvodnji je enaka mejni 

stopnji substitucije dobrin v porabi. 

 

Napake v delovanju trga: 

 eksternalije, ko se proizvodnja ali poraba ne odraža neposredno v višini tržnih cen; 

 javne dobrine, ki jih trg sam ne ponuja ali ne ponuja v zadostni meri; 

 v nepopolni konkurenci podjetja proizvajajo manj, kot bi lahko, če ne bi stremela za monopolnim 

dobičkom; 

 ob nepopolnih informacijah o tržnih cenah in proizvedenih količinah trg ne deluje učinkovito, saj 

se npr. proizvajajo neustrezne količine dobrin, trošijo zdravju škodljive dobrine ali se posamezni 

trgi sploh ne razvijejo. 

 

Poseben problem pri Paretovem optimumu povzroča OBDAVČENJE, ki je nujno v vseh sodobnih 

državah. Kakor deformira davčni mehanizem sistem vrednostne cene v socialističnem gospodarstvu, 

deformira tudi Paretov optimum v tržnem gospodarstvu in vodi v izbiro zgolj druge najboljše rešitve. 

Davek ustvari problem ne glede na to, ali je posredni (na proizvod) ali neposredni (na dohodek 

prebivalca) ali na družinski davek. 
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6. DEL: GOSPODARSKA RAST IN NJENE DETERMINANTE 
 

UVOD 

MIKROEKONOMIJA je del ekonomske znanosti, ki se ukvarja s preučevanjem odločanja v mikro-

gospodarskih enotah in odnosih, ki s tem nastanejo med njimi. 

MAKROEKONOMIJA je del ekonomske znanosti, katere objekt je gospodarstvo kot celota. Gre za 

zakonitosti, ki vladajo pri gospodarski rasti, še posebej pa gospodarski mehanizem, s posredovanjem 

katerega se gospodarska rast ustvarja. 

 

V sodobnem gospodarstvu se gospodarska gibanja odvijajo s posredovanjem DENARJA. Menjave in 

delitve si ni mogoče predstavljati brez denarja. 

 

DOLGOROČNA GOSPODARSKA RAST IN GOSPODARSKI RAZVOJ 

1. T: Enačba gospodarske rasti 

GOSPODARSKA RAST, ki jo enačimo z rastjo družbenega produkta, je eden od elementov 

gospodarskega razvoja, njegova kvantitativna stran. Kvalitativna stran gospodarskega razvoja poleg 

rasti produkta vključuje stopnjo zadovoljevanja materialnih potreb, zadovoljitev nematerialnih 

potreb, enakomernost v zadovoljitvi potreb, zaposlenost, socialne in kulturne vidike, ipd. 

 

p = investicijski učinek       P = povečanje produkta   I = investicije       t = čas t = časovno 

obdobje 

P = p ∙ I P/t = (p ∙ I)/t 

 

Ta enačba velja za katerokoli proizvodno enoto, panogo ali narodno gospodarstvo. Nas zanima tu 

vidik narodnega gospodarstva, kjer se ta enačba imenuje ENAČBA GOSPODARSKE RASTI. Da bi se 

lahko omogočila primerjava gospodarstev na različnih razvojih stopnjah, se namesto absolutne rasti 

proizvodnje uporablja njena RELATIVNA RAST:  P/P = (p ∙ I)/P. 

 

P/P = relativna rast družbenega proizvoda v obliki njegove stopnje rasti I/P = investicijski 

koeficient 

 

INVESTICIJSKI KOEFICIENT pove, kolikšen delež družbenega proizvoda gre za investicije. 

 

2. T: Faktorji rasti in njena maksimizacija 

Iz enačbe rasti izhaja, da je rast funkcija dveh faktorjev: velikosti investicij I in investicijskega učinka p. 

Pri danem investicijskem učinku je rast hitrejša, če so večje investicije. Pri danih investicijah je rast 

hitrejša, če je investicijski učinek večji. 

 

Da bi lahko spoznali pomen obeh faktorjev za rast, izhajamo iz primera, pri katerem je tehnični 

napredek dan. Imenuje se POTENCIALNI TEHNIČNI NAPREDEK. Njegova uvedba v proizvodnjo, ki 

povečuje investicijski učinek, zahteva investicije, to pa običajno pomeni rast tehnične opremljenosti 

dela. Ko je potencialni tehnični napredek v celoti uveden v proizvodnjo, je dosežena zgornja meja 

proizvoda na zaposlenega. 
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POTENCIALNA ZAPOSLENOST je maksimalna možna zaposlenost prebivalstva. Njeno pretvarjanje v 

aktualno zaposlenost, ki povečuje proizvod, pri nespremenjenem investicijskem učinku prav tako 

zahteva investicije, vendar povečuje tehnično opremljenost dela samo na prebivalca, ne na 

zaposlenega. Če je stopnja potencialne zaposlenosti že izkoriščena, je povečanje proizvoda mogoče le 

še z RASTJO PREBIVALSTVA. Število prebivalcev določa zgornjo mejo (velikosti) družbenega 

proizvoda. 

 

S tem sta definirani dve zgornji meji POTENCIALNE GOSPODARSKE RASTI: tehnični napredek in število 

prebivalcev. Brez rasti tehnične ravni ali števila prebivalstva ni rasti družbenega produkta. 

 

Če je tehnični napredek izkoriščen, razpoložljiva delovna sila pa zaposlena, so možnosti investiranja 

omejene na obnovo. Neto investicije so enake 0. Da bi proizvod na prebivalca ostal nespremenjen, 

morajo biti investicije pozitivne. Stopnja rasti kapitala, ki ga povzročijo (K/K = I/K), in s tem velikost 

investicij, je opredeljena s stopnjo rasti prebivalstva. Investicije, ki zagotavljajo rast družbenega 

produkta pri nespremenjenem produktu na prebivalca, se imenujejo DEMOGRAFSKE INVESTICIJE. 

 

V danem trenutku ali obdobju gospodarstvo razpolaga z različnimi investicijskimi možnostmi. V 

vsakem primeru se bodo pri izbiri investicij, ki se bodo izpeljale, in tistimi, ki se bodo zavrgle, 

investicije primerjale po ugotovljeni učinkovitosti od tiste z največjim do tiste z najmanjšim ali celo 

negativnim investicijskim učinkom.  

 

V enačbi gospodarske rasti povečanje produkta P razumemo v smislu bruto povečanja produkta. 

Investicijski učinek P/I je torej BRUTO INVESTICIJSKI UČINEK. Če od povečanje bruto produkta P 

odštejemo produkte drugih faktorjev, ostane del, ki ga štejemo za tehnični produkt kapitala. 

Pripadajoči investicijski učinek imenujemo NETO INVESTICIJSKI UČINEK. Del tega ostanka produkta je 

namenjen plačilu obresti na kapital, presežek na obrestmi pa je podjetniški dobiček.  

 

Obseg investicij, ki zagotavlja maksimalno rast, imenujemo OPTIMALNI OBSEG INVESTICIJ. Če bi 

investicije presegle optimalni obseg, bi bil mejni neto učinek manjši od obrestne mere, kar pomeni, 

da bi bila gospodarska rast manjša od možne. Če bi bil manjši, bi bila rast prav tako manjša od možne. 

 

Investicijski učinek je v bistvu INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI INVESTICIJE, enakost mejnega 

investicijskega učinka z obrestno stopno pa enakost interne stopnje donosnosti z diskontno stopnjo. 

DISKONTNA STOPNJA je stopnja, ki bodoče vrednosti reducira na sedanje. Sedanje vrednost 

investicije, katere interna stopnja donosnosti je enaka diskontni, je enaka 0. 

 

3. T: Struktura investicij in gospodarska rast 

Investicijski učinek p v enačbi gospodarske rasti je povprečje investicijskih učinkov številnih investicij, 

tj. investicij v številne panoge oz. dejavnosti. Začetna raven in način upadanja investicijskega učinka 

sta v različnih panogah zelo različna. Zato je investicijski učinek p v enačbi rasti povprečni učinek, in 

to povprečje povprečnih učinkov investicij v različnih panogah. S primerno spremembo strukture 

investicij v korist panog z višjimi povprečnimi investicijskimi učinki bi se lahko povečal tudi 

POVPREČNI INVESTICIJSKI UČINEK narodnega gospodarstva. 
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Pri zelo različnih investicijskih učinkih po gospodarskih panogah se lahko s SPREMEMBO STRUKTURE 

produkcije doseže dodatna gospodarska rast. Treba je samo zmanjšati investicije z nizkim in povečati 

investicije z visokim investicijskim učinkom, tj. spremeniti strukturo proizvodnje v korist panog z 

visoko produktivnostjo kapitala.  

 

Obstajata vsaj dva značilna načina pospeševanja rasti s spremembo strukture investicij in 

proizvodnje: 

 

(1) Prvi je povezan z ODPIRANJEM NARODNEGA GOSPODARSTVA, kar omogoča izkoriščanje 

primerjalnih prednosti. Odločilni pogoj produkcije v drugih državah so predvsem naravni pogoji in 

povpraševanje, to pomeni cene v drugih državah. Struktura investicijskih učinkov je po teh cenah 

povsem drugačna kot struktura po domačih cenah. Glede na velikost svetovnega trga je upadanje 

investicijskih učinkov veliko počasnejše. Razširjajo se panoge s primerjalnimi prednostmi in zmanjšuje 

se proizvodnja brez teh prednosti. Povprečni investicijski učinek je večji, kar pomeni, da je rast 

hitrejša. Kot posledica je družbeni proizvod domačega gospodarstva večji kot v zaprtem 

gospodarstvu. 

 

(2) Drugi način je povezan s TEHNIČNIM NAPREDKOM. Zgodovinsko pomembni ilustraciji sta 

industrializacija nerazvitih držav danes in začetna industrializacija sedaj visoko razvitih držav. 

Uvajanje tehničnega napredka v posamezne panoge zmanjšuje stroške proizvodnje teh panog, s 

čimer se povečuje količina proizvodov, pri kateri se padajoči neto investicijski učinek izenačuje z 

obrestno mero. Konkurenca znotraj panoge znižuje tudi cene. Investicijski učinek se ne zmanjšuje niti 

v nominalnem izrazu. Tako se spreminja struktura investicij v korist panog s tehničnim napredkom. 

Kot rezultat je gospodarska rast hitrejša. 

 

INDUSTRIALIZACIJA, tj. doseganje strukturnih učinkov v procesu gospodarske rasti, se ne omejuje na 

nerazvite države. Današnje razvite države so se v dneh začetke industrializacije razvijale na podoben 

način, z edino razliko, da so tehnični napredek ustvarjale same, ne pa ga uvažale, zaradi česar so v 

proizvodnjo uvedle tudi potencialni tehnični napredek. 

 

4. T: Faktorji, ki omejujejo rast 

V sorazmerno dolgih obdobjih je lahko prilagajanje količine faktorja spremembam v povpraševanju in 

ponudb neznatno. V teh obdobjih taki faktorji nastopajo kot omejitveni (limitirajoči). Njihova 

omejenost omejuje produkcijo, tj. gospodarsko rast. 

 

LIMITIRAJOČI (OMEJITVENI) FAKTORJI so tisti, katerih stopnja substitutivnosti je blizu 0, tako da se 

približujejo komplementarnim faktorjem.  

 Za osnovni omejitveni faktor gospodarske rasti velja IZNAJDITELJSTVO, ki rast omejuje v vseh 

zgodovinskih obdobjih.  

 Razlike v gospodarski rasti velikih zemeljskih območij in celih kontinentov so povezane s 

faktorjem ZEMLJA (NARAVNI POGOJI), ki so onemogočili razvoj številnih področij, razvoj drugih 

pa znatno upočasnili. Če ti faktorji (zemlja) manjkajo, gospodarska rast kljub razpoložljivemu 

kapitalu in podjetništvu zaostaja.  

 Kot najpomembnejši limitirajoči faktor se v nerazvitih državah navaja KAPITAL. Danes države na 

nizkih razvojih stopnjah težko privarčujejo in investirajo večje dele svojega proizvoda. Toda 
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kapital se dobi tudi z izposojanjem iz tujine, poleg tega pa obstajajo metode, s katerimi se 

pospešuje oblikovanje domačega kapitala. Eden od načinov je prisilno varčevanje (zmanjševanje 

realne vrednosti dohodka prebivalstva z inflacijo). Drugi način je obdavčenje prebivalstva in 

financiranje razvoja z davki. 

 Pogosto se kot limitirajoč faktor navaja PODJETNIŠTVO, ki manjka predvsem v nerazvitih državah. 

Poleg tehnologije je to glavna ovira hitrejše rasti njihovih gospodarstev. 

 V najnovejših časih v najbolj razvitih gospodarstvih postaja omejitveni faktor DELOVNA SILA, še 

posebej nekvalificirana. Problem se rešuje z uvozom tuje delovne sile. Vendar ima ta način 

predvsem zaradi nacionalnih razlogov svoje meje. 

 Za limitirajoči faktor se šteje tudi OMEJENOST TRGOV. Zaradi majhnih količin proizvodnje ni 

mogoče izkoristiti najboljše obstoječe tehnike, če pa se uporabi, so stroški celo višji, kot če se 

proizvaja s slabšo tehniko. Toda v gospodarstvu so odločilni stroški in cene. Z dovolj nizko ceno se 

trg lahko razširi tako rekoč neomejeno. Resnični vzrok, da je trg omejitev produkcije, je v 

omejenosti ustreznih (po kakovosti) faktorjev proizvodnje. 

 

5. T: Načni pospeševanja rasti in konflikt rasti 

MAKSIMALNA RAST je definirana s tistim obsegom investicij, pri katerem se mejni investicijski učinek 

izenačuje z obrestno mero.  

V težnjah, da se pospeši rast, so mogoči različni pristopi.  

 

Ena pot hitrejšega razvoja je UVOZ KAPITALA, TEHNOLOGIJE IN PODJETNIŠTVA, ki je tipična za 

nerazvite države, pod pogojem, da razpolagajo s precejšnjimi naravnimi viri ali pa so zanimive zaradi 

strateških razlogov. Številne panoge ostajajo še naprej nerazvite. Številne države se osredotočajo na 

uvoz kapitala. Državam, ki nimajo naravnih bogastev, drugega niti ne preostane. 

 

Številne države, ki hočejo doseči hitrejšo gospodarsko rast, uvajajo AKTIVNO POLITIKO RASTI. 

Osnovno sredstvo je povečanje obsega investicij in njihovo usmerjanje v panoge, ki veljajo za nosilce 

rasti (propulzivne panoge). V prvi namen se uporablja tehnika prisilnih prihrankov, v prvi in drugi pa 

obdavčenje, kombinirano z državnim kreditiranjem ali neposrednim investiranjem. Končni rezultat 

sta prevzem upravljanja gospodarstva v državne roke in planska distribucija narodnega dohodka. 

 

Ob izjemno visokem neizkoriščenem potencialnem tehničnem napredku uspehi takšnega 

pospeševanja rasti ne morejo zaostati. Toda zaradi pomanjkanja podjetniških sposobnosti so rezultati 

praviloma skromnejši od tistih, ki bi jih dalo investiranje istih sredstev v razvitih državah. 

 

Običajno pospeševanje rasti takšne vrste ni proces, ki bi se uvajal postopoma, skozi več let. Povezan 

je bil z revolucionarnim prevzemom oblasti, zato se je uveljavil tako rekoč čez noč. Pri danem 

družbenem proizvodu povečanje investicij zmanjšuje porabo; tudi poleg produkta, ki kot posledica 

investiranja raste, se poraba ne povečuje ustrezno z ambicijami prebivalstva. Tako je nastal KONFLIKT 

RASTI, v katerem je bistvo nasprotje med planerji (investicijami) in prebivalci (porabo) glede večjega 

deleža v družbenem proizvodu. Zaradi nezadostnih podjetniških sposobnosti planerjev je počasna 

rast produkta zaostrovala za konflikt. 

 

Teoretično pojasnilo konflikta rasti pa je naslednje: V vseh primerih pospeševanja rasti sloj 

prebivalstva, ki ga imenuje PROGRESIVNI SLOJ (to so podjetniki, tuji ali domači, zasebni ali državni) 
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vsili gospodarstvu svojo lestvico preferenc kot odločujočo. Če se rast financira z uvozom kapitala, 

preference drugih niso prizadete. Problemi nastajajo, če se v domačem gospodarstvu razraščajo tuja 

podjetja. Če je razvoj disproporcionalen, kar pomeni, da poleg ekonomskih dela tudi velike socialne 

razlike, se lestvice preferenc TRADICIONALNIH DELOV PREBIVALSTVA razkrajajo, na njihovo mesto pa 

prihajajo zahteve po izenačitvi s progresivnim delom prebivalstva.  

 

Financiranje pospešene rasti iz domačih sredstev pa pripelje do KOLIZIJE PREFERENC tradicionalnih in 

progresivnih slojev prebivalstva. Zaradi prevlade mehanizma financiranja so preference naprednih 

slojev odločujoče. Večjo stopnjo investicij v preferencah naprednih slojev pojasnimo s predpostavko, 

da so razlike v preferencah in načinu financiranja nevtralne v primerjavi z obrestno mero. To 

povečuje optimalno stopnjo investicij in gospodarsko rast. 

 

NEENAKOST POVEČANJA PRODUKTA IN POVEČANJA DOHODKA 

7. T: Dvopolnost odločanja in gospodarska rast kot ovira neenakomernosti 

Enakost dohodkov, s katerimi se realizira produkcija, je v tržnem gospodarstvu dosežena bolj ali manj 

po naključju. Vzrok je v DUPOLNI STRUKTURI ODLOČANJA. V tržnem gospodarstvu o produkciji 

odločajo eni, o porabi proizvoda pa drugi subjekti. Pri tem je odločanje o proizvodnji neodvisno od 

odločanja o uporabi. Edina povezava, ki obstaja med tistimi, ki odločajo o proizvodnji, in tistimi, ki 

odločajo o uporabi, je trg. 

 

Neenakost med produkcijo in dohodki, ki jo realizirajo, ne izvira iz blagovne narave gospodarstva 

samega po sebi. Vse dokler gospodarstvo ni denarno, dokler se dobrine menjajo neposredno za 

druge dobrine, je prodaja neizbežno identična z nabavo. Govorimo o POGOJU DVOJNE KOINCIDENCE. 

Tisti, ki prodaja, hkrati tudi kupuje. Odločitev o produkciji je v naturalni menjavi identična odločitvi o 

uporabi. Šele, ko se menjava izvaja s pomočjo denarja, vsaka stran odločanja ostane samostojna, 

neodvisna od druge strani. Prodaja in nabava nista več identični. Tistemu, ki prodaja, ni treba tudi 

kupovati.  

 

Kljub denarni menjavi neenakosti med proizvodnjo in dohodkom, ki jo realizirajo, sploh ne nastajajo 

ali pa ne dosežejo resnejšega obsega, če je GOSPODARSTVO STACIONARNO. V taki nespremenjeni 

produkciji je produkt iz obdobja v obdobje enak. Med odločitvami v proizvodnji in med odločitvami v 

uporabi se vzpostavi skladnost in vse dokler gospodarstvo ostane stacionarno, bi se skladnost 

reproducirala iz obdobja v obdobje. Če se sicer možnosti sprememb v gospodarstvu pojavljajo z 

nastankom denarnega gospodarstva, šele gospodarska rast pretvarja te možnosti v nujno.  

 

V pogojih GOSPODARSKE RASTI je enakost med produkcijo in dohodki, ki jo realizirajo, enakost med 

povečanjem produkcije (P + P) in povečanih dohodkov (D + D): D + D = P + P. V tej enakosti je 

kritična enakost povečanje proizvoda P in povečanja dohodka D: D = P. Zato bomo probleme 

enakosti proizvodnje in dohodkov, ki jo realizirajo, obravnavali v nadaljevanju kot PROBLEME 

ENAKOSTI POVEČANJA PROIZVODA IN USTREZNEGA POVEČANJA DOHODKA. Povečanje proizvoda je 

enako izrazu p ∙ I. Da bi se to povečanje tekoče realiziralo, je potrebno povečanje dohodkov: D = p ∙ 

I. 

 

8. T: Planiranje kot sredstvo vzpostavljanja enakosti med rastjo produkta in rastjo dohodka 
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Naloga planiranja je tudi, da zagotovi nemoteno stabilno rast, to pa pomeni dinamično enakost med 

P in D. Pod določenimi pogoji bi planiranje tako enakost lahko zagotovilo. Ti pogoji se nanašajo 

predvsem na odločanje gospodarskih enot. 

 

Da bi bilo planiranje uspešno, mora obsegati predvidevanja o smereh odločanja. Naloga planiranja je, 

da z ustreznimi ukrepi usmerja to odločanje oz. da ga v tisti meri, v kateri je usmerjanje neuspešno, 

dopolnjuje s svojimi odločitvami, da zagotovi vzporedno gibanje P in D. V KAPITALISTIČNEM 

sistemu o tem dvoma. V SOCIALISTIČNIH sistemih pa je veljalo, da je gibanje celotnega gospodarstva 

tako močno v rokah načrtovalcev, da je bilo odločanje porabniških enot tako rekoč irelevantno. 

Vpliva porabniških enot na gospodarstvo je bil s strani porabe njihovih denarnih dohodkov 

minimiziran.  

 

V nadaljevanju se omejujemo na nekatere izmed oblik neskladja med P in D, ki so nastajale v 

praksi pri planiranju v socialističnih državah. Povečanje produkta zaostaja za investiranjem iz več 

razlogov: gradnja investicijskih objektov pogosto traja dolgo, investicijski objekt zahteva neki čas za 

poskusno obratovanje, … 

 

Proizvodni faktorji, ki sodelujejo pri gradnji investicijskih objektov dobivajo dohodke, ki so enaki 

vrednosti teh objektov. Na trg torej prihaja D. Toda zaradi zaostajanja povečanja produkta P, D 

ne dobi ustrezne ponudbe. Tako nastaja neskladje med povečanjem dohodka in povečanjem 

proizvoda: D > P.  

 

9. T: Neizbežna enakost rasti dohodka in rasti produkta po Sayevem zakonu 

Zaradi investiranja, ki je presegalo preference prebivalstva, se je problem enakosti D in P v 

centralno-planskih gospodarstvih reduciral na problem zmanjševanja prevelikega D na manjši P.  

Medtem ko so se planerji mučili s problemom nezadostnega produkta porabe, je v tržnih 

gospodarstvih problem nezadostna prodaja, tj. prevelik proizvod. 

 

Klasična ekonomija je ta problem rešila z njegovim negiranjem. PO SAYEVEM ZAKONU TRGA 

proizvodnja ustvarja sama s svojimi produkti sredstva za njihovo realizacijo, torej svojo uporabo. 

Ponudba sama ustvarja za svojo prodajo potrebno povpraševanje. Tisto, s čimer se kupujejo 

proizvodi, so preprosto proizvodi. Eni produkti kupujejo druge produkte.  

Tezo, da proizvodnja sama sebi ustvarja ustrezno prodajo, torej, da je ponudba hkrati tudi 

povpraševanje, je za denarno gospodarstvo mogoče prikazati tudi drugače. Poleg proizvodov 

proizvodnja ustvarja tudi dohodke. Prodajalci so nujno tudi kupci. Na trg torej prihajajo enake 

vrednosti na strani blaga in na strani dohodkov (D = P). Z izplačanimi dohodki ponudba vedno 

ustvarja zadostno plačilno- sposobno povpraševanje. Rezultat je enak, kot če bi se denar v celoti 

odpravil. 

 

Denar je v takem gospodarstvu NEVTRALEN. Po SAYU je denar samo menjalni posrednik, je sredstvo, 

s pomočjo katerega se transferirajo produkti od ene k drugi gospodarski enoti, na menjavo pa nima 

nobenega samostojnega vpliva. Ni nobene ponudbe in povpraševanja po denarju. Ker se proizvodi 

zamenjujejo za proizvode, je povpraševanje po denarju (investicije) vedno enako ponudbi denarja 

(prihranki) oz. presežno povpraševanje po denarju je po Sayu enako 0.  
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Klasiki ne zanikajo obstoja prihrankov, vendar je njihova predpostavka, da se prihranjeni del dohodka 

nujno investira. Investicije so enake prihrankom v smislu enakosti ex ante. Prihranki celo koristijo 

potrošnji.  D je nujno enak P, ne glede na to, kako se razčlenjuje P na I in C.  

 

Problem brezposelnosti po Sayu ne obstaja. Tisti, ki se želi zaposliti, mora proizvajati in svoje 

proizvode ponuditi na trgu. S tem ustvarja nove možnosti realizacije proizvodov. Delavci proizvajajo, 

če je njihova koristnost večja od napora, ki ga povzroča delo. Delavec podaljšuje delo do točke, v 

kateri se mejni produkt njegovega dela izenači z mejnim naporom, ki ga povzroča. Podjetnik je 

pripravljen zaposliti delavca za plačilo v višini njegovega mejnega vrednostnega produkta. Če se 

delavec ne zaposli, je njegova brezposelnost prostovoljna. Po drugi strani, če podjetnik ni pripravljen 

zaposliti delavca, je brezposelnost delavca posledica rigidnosti plač, nepripravljenost delavca, da bi 

delal za vrednost mejnega vrednostnega produkta dela. Znižanje plač na vrednost mejnega proizvoda 

dela vedno zagotavlja zaposlitev vsem, ki se želijo zaposliti. 

 

Podobno je tudi s KAPITALOM. Ponudba kapitala je rastoča funkcija obrestne mere, povpraševanje 

po njem pa je padajoča funkcija obrestne mere. Čim višja je obrestna mera, tem večji so prihranki in 

tem manjše so investicije in nasprotno. Vedno obstaja obrestna mera, ki izenačuje velikost 

prihrankov in investicij. Obrestna mera je v uravnoteženem stanju nujno enaka mejni produktivnosti 

kapitala. Investiranje se podaljša do tistega obsega, pri katerem se sedanja vrednost investicije enaka 

0, to pa je takrat, ko je INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI ENAKA OBRESTNI MERI.  

 

KRITIKA SAYEVEGA ZAKONA: Za veljavnost Sayevega zakona je kritično, če na novo ustvarjenega 

proizvoda ni mogoče prodati, ker nima ustrezne naturalne strukture ali ker potrošne enote dela 

novega dohodka ne potrošijo takoj, temveč ga prihranijo. Tedaj denar ni več nevtralen, pojavijo se 

prihranki, zakon več ne velja. 

 

10. T: Neenakomernost gospodarske rasti 

Če bi se D povečal vzporedno z P, bi bila gospodarska rast pri pogoju, da je D resnično porabi za 

P, enakomerna. Neenakomernosti rasti bi izhajale le iz neenakomerne rasti P. Obstaja veliko 

razlogov, zaradi katerih je rast P neenakomerna kljub popolnemu usklajevanju D z P. Spremembe 

v limitirajočih faktorjih so splošna formulacija teh vzrokov. Te spremembe lahko povzročijo izjemno 

velike neenakomernosti v rasti, zato so nujne preusmeritve v ekonomski politiki. 

 

V nadaljevanju se bomo ukvarjali z neenakomernostmi v gospodarski rasti, ki jih povzroča 

vzporednost D z P. Kakršnokoli gibanje P ne povečuje neenakomernosti, če se D sproti 

prilagaja.  

Ali in kakšne neenakomernosti v rasti P povzroča nevzporednost gibanja D? Sayev odgovor je 

negativen. Toda praksa tega ne potrjuje. Zgodovina kapitalističnega gospodarstva od 18. st. naprej je 

zgodovina velikih neenakomernosti v gospodarski rasi, povzročene z nezadostnim prilagajanjem D 

gibanju P. Te neenakomernosti so poznane pod imenom GOSPODARSKIH CIKLUSOV.  

 

Za tržno (kapitalistično) gospodarstvo sta značilni DVE VRSTI KONJUNKTURNIH OSCILACIJ: 

 Prvi tipi so GOSPODARSKI CIKLUSI, ki se odvijajo v obdobju okoli deset let. Označujejo jih nenadni 

zlomi narasle gospodarske dejavnosti (krize). Obseg kreditov se nenadoma zmanjša, obrestna 

mera poveča, blaga ni mogoče prodati, kar pripelje do padca cen in velikanskih zalog blaga. 
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Dobički se zmanjšajo, ali postanejo celo negativni, zmanjša se produkcija in zaposlenost delavcev, 

znižajo se zaslužki. Brezposelnost se poveča do neznosnosti. Zaradi depresirane gospodarske 

dejavnosti se ta faza ciklusa imenuje DEPRESIJA. Sledita ji OŽIVLJANJE in GOSPODARSKI RAZCVET. 

 Drugi tip so KRATKI CIKLUSI, ki nastajajo tudi danes. Oscilacije dejavnosti so manjše, v primerjavi z 

gospodarskimi ciklusi, in niso povezane s krizami in paniko. Namesto izraza depresija se uporablja 

izraz RECESIJA. 

 

V socialističnih gospodarstvih sta bila registrirana DVA TIPA GOSPODARSKIH OSCILACIJ: 

 V vseh socialističnih državah so po 2. sv. vojni nastajali INVESTICIJSKI CIKLUSI. Vzrok je bilo 

pospeševanje investicij, kar je ustvarjalo pritisk na porabo, ki se je postopoma zaostrovala in 

dobila obliko »konflikta rasti«. Planerji so popuščali in začasno ublažili investiranje, da bi povečali 

porabo. Povprečno so ti ciklusi trajali osem let. Njihovo bistvo je neenakomernost P, ki ni 

izzvana z gibanjem D. 

 Drugi tip so bili prej navedeni KRATKI CIKLUSI. 

 

V nasprotju s SAYEM, ki je zanikal neizbežnost gospodarskih ciklusov, ker jih je obravnaval kot 

naključne motnje, je MARX menil, da so ti ciklusi imanentni mehanizmu tržnega denarnega 

gospodarstva. 

 

NEENAKOST RASTI PROIZVODA (DOHODKA) IN RASTI TROŠENJA (NJEGOVE UPORABE) 

V tem poglavju bomo obravnavali položaj, v katerem rast trošenja (uporabe) dohodka zaostaja za 

rastjo proizvoda, razlog pa je ponovno varčevanje. 

 

Zaostajanje rasti trošenja dohodka za rastjo proizvoda se lahko obravnava v dveh delih: 

 kot zaostajanje rasti dohodka za rastjo produkta (D < P) in 

 kot zaostajanje rasti trošenja za rastjo samega dohodka (T < D). 

 

11. T: Zaostajanje rasti uporabe (trošenja) za rastjo dohodka 

Če je rast dohodka nujno enaka rasti proizvoda, je za realizacijo proizvoda odločilna uporaba 

dohodka. Potrebno je da se rast D, ki je enaka rasti P, tudi uporabi za nabavo rasti P. Pogoj realizacije 

je: T = P. 

 

T + T = P + P 

 

Velikost proizvoda in velikost uporabe sta nujno enaki in to po definiciji. Ex ante, med velikostjo 

(povečanjem) proizvoda in velikostjo (povečanjem) uporabe praviloma resnično obstaja razlika.  

 

V blagovnem gospodarstvu prodaja proizvoda zagotavlja ex ante uporabo. Med ex ante in ex post 

enakostjo povečanja produkta in povečanja uporabe je odločilna razlika v prostovoljnosti oz. 

prisiljenosti uporabe.  

 

V realnem gospodarstvu gospodarske enote ne razpolagajo samo s tekočimi dohodki, temveč tudi s 

privarčevanimi sredstvi iz prejšnjih obdobij.  
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ZAOSTAJANJE TROŠENJA POVEČANJA DOHODKA ZA POVEČANJEM PROIZVODA (T < P), tj. 

varčevanje dohodka, lahko nastaja v treh oblikah: 

1. Prihranki so lahko konstanten del dohodka:  

S = k ∙ D oz. S = h ∙ D;   k, h = mejni nagnjenosti k varčevanju  

D = T + S   T = (1 – k) ∙ D 

Posamezni subjekti lahko varčujejo vedno enake odstotke svojih denarnih dohodkov. Odstotki 

varčevanje so različni pri različnih subjektih, praviloma večji pri tistih z višjimi dohodki. To se 

sklada z 2. Gossenovim zakonom, če upoštevamo, da so prihranki kakovostno boljša dobrina. 

2. Prihranki, ki v času oscilirajo: 

Gospodarski subjekti varčujejo v določenem obdobju več, v drugem manj. Posebej močne so 

oscilacije med povečanjem trošenja in povečanjem dohodka. Zato je lahko v določenem obdobju 

povečanje trošenja večje od povečanje dohodka, v drugem pa ravno obratno. 

S = s ∙ D s = nagnjenost k prihrankom (ni konstantna) 

Tukaj je T < ali > D v času. 

3. Zaostajanje rasti trošenja za rastjo dohodka (T < D): 

Z rastjo dohodka se trošenje povečuje, vendar čedalje počasneje. Ta odvisnost je najbolj opazna v 

kratkih obdobjih. V daljšem obdobju se prebivalstvo prilagodi povečanemu realnemu dohodku in 

poveča trošenje v enakem obdobju.  

 

FAKTORJI KONČNEGA POVPRAŠEVANJA IN EX ANTE IZENAČEVANJE RASTI UPORABE Z RASTJO 

PROIZVODA 

12. T: Marxov in Keynesov pristop ter pristop New Deal 

Če del produkta ni prodan zato, ker lastniki primarnih faktorjev privarčujejo del dohodka, je rešitev 

problema očitni v nadomestitvi izostale uporabe z neko drugo uporabo. Izhajamo iz predpostavke T 

< P, z analogijo pa je celotna analiza mogoča tudi za nasprotno izhodišče T > P.  

 

(1) MARXOV PRISTOP 

Za odločujočo za nemoten proces reprodukcije šteje Marx končno uporabo. Glede na to, da delavci 

svoje dohodke sproti trošijo za nabavo življenjskih sredstev, in zato uporaba tega dela družbenega 

dohodka ni problem, Marx svojo pozornost osredotoči na PORABO DOHODKOV LASTNIKOV 

KAPITALA. Porabo presežne vrednosti šteje za pogoj realizacije produkta.  

 

Denar, ki je potreben za blagovni promet in potrebe likvidnosti, prihaja od kapitalistov, ki ga 

producirajo. Problem, ki ga je treba rešiti, je vprašanje pogoje, v katerih se realizira presežna 

vrednost pri predpostavki, da količina denarja v obtoku ustreza potrebam gospodarstva. 

 

Če si hočejo kapitalisti prisvojiti presežek vrednosti, morajo dati v promet presežno vrednost v 

denarni obliki. Kapitalisti morajo torej povečati potrošnjo C. 

 

(2) KEYNESOV PRISOP 

Če se del družbenega dohodka ne uporabi, lahko uporaba ostane enaka dohodku le, če se dohodek 

uporabi kako drugače. Poleg porabe je drugi glavni vidik uporabe INVESTIRANJE (I). Toliko, kolikor se 

je od tekočega dohodka privarčevalo, se je tudi investiralo, pri čemer gre za ex ante investicije. Pogoj 

realizacije povečanja produkta je torej I* = S; I* = ex ante investicije. Pri tem je čisto vseeno, od kod 
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prihajajo denarna sredstva za investicije. Ex ante enakost med investicijami in prihranki se ne naša le 

na denarni dohodek, ampak tudi na realni produkt. 

 

(3) PRISTOP NEW DEAL (ROOSEVELT) 

V času velike gospodarske krize se je pokazalo, da ne pomaga nikakršno spodbujanje niti investitorja 

niti porabnika. Tedaj se je pojavila DRŽAVA (G) kot nov subjekt porabe dohodka, njen cilj pa je bil 

nadomestiti izostalo porabo in investicije gospodarstva. To je bila politika javnih del, katere namen je 

bil zaposliti nezaposlene milijone delavcev, znana pa je pod imenom NEW DEAL. Njen avtor je bil F. 

Roosevelt, tedanji predsednik ZDA. Glede na to, da gospodarstvo ni hotelo trošiti, je država nase 

prevzela nalogo, da manjkajoče trošenje gospodarstva nadomesti z lastno porabo in s tem ohrani 

uporabo denarnega dohodka na ravni, ki bi omogočila večjo zaposlenost in večji proizvod. Trošilo se 

je predvsem z investiranjem, vendar je bil dobršen del uporabe tudi potrošniške narave. 

 

Navedeni trije pristopi izenačevanja ex ante rasti uporabe z rastjo produkta sestavljajo tri variante 

iste ideje:  

P = C + I + G. Da bi se onemogočilo zmanjšanje produkcije, je treba onemogočiti zmanjšanje uporabe 

dohodka. Da bi se povečala gospodarska aktivnost, proizvodnja in zaposlenost, je treba povečati 

uporabo dohodka. 

 

Marxov in Keynesov pristop sta teoretična. RAZLIKA MED NJIMA je predvsem posledice njune splošne 

orientiranosti. Medtem ko je bil Marxov osnovni interes v analizi odnosa delavec – kapitalist, je bila 

Keynesova pozornost usmerjena na odnos poraba – investicije. Podobno kot je Marx štel porabo 

delavca za dano veličino, zaradi česar je naloga ex ante izenačevanja rasti uporabe z rastjo dohodka 

pripadla kapitalistu, je Keynes štel porabo za funkcijo dohodka (je dana) in je zato ista naloga pripadla 

investicijam. 

 

Pristop New Deal temelji na specifičnosti, ki je v substituciji klasičnih subjektov gospodarjenja, 

podjetij in potrošnikov, z novim subjektom, DRŽAVO. 

 

13. T: Izvedena potrošnja in izvedene investicije 

potrošnja = poraba, trošenje = uporaba, uporaba (P) = poraba (C) + investicije (I) 

 

a)  IZVEDENA PORABA (POTROŠNJA) 

O porabi (o povpraševanju porabnika) odločajo mejna koristnost, realni dohodek in cene drugih 

dobrin, o povpraševani količi pa še cene te dobrine. 

 

O skupni porabi kateregakoli subjekta ali skupine subjektov odloča velikost realnega dohodka. Realni 

dohodek je tisti, ki odloča o tem, katere izmed potencialnih potreb se bodo resnično zadovoljevale. 

Poleg tega nas struktura porabe ne zanima. Odloča obseg porabe. 

 

Med realnim dohodkom in porabo so samo prihranki. Poraba kot celota je funkcija realnega dohodka. 

Realni dohodek je količina dobrin, ki se porabijo (poraba).  

 

Potrošnjo kot funkcijo realnega dohodka imenujemo IZVEDENO POTROŠNJO. Če se dohodek poveča, 

to izzove povečanje potrošnje. Zmanjšanje dohodka zmanjšuje potrošnjo. 
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Prihranki so kakovostno boljša dobrina, zato določeno relativno povečanje realnega dohodka pripelje 

k večjemu relativnemu povečanju prihrankov in manjšemu relativnemu povečanju potrošnje. Poraba 

kot celota je slabša dobrina. 

 

Predpostavimo, da je povezava med realnim dohodkom in porabo linearno. Poraba naj bo enaka 

konstanti a, povečani za produkt velikosti dohodka (D) in nekega količnika α, katerega vrednost je 

med 0 in 1. Potrošna funkcija je: C = a + α ∙ D. 

 

Glede na to, da se poraba povečuje samo za delež povečanega dohodka, njena rast zaostaja za rastjo 

dohodka. Knjiga, stran 407, graf 4: Prikazuje navedeno potrošno funkcijo (roza krivulja). Če se dohodek 

poveča za D, se poraba poveča za C. Razmerje C/D meri odzivanje porabe na povečanje 

dohodka in se imenuje MEJNA STOPNJA PORABE, pri čemer je tan α = C/D. Čim večji je dohodek, 

tem manjši njegov del se porabi, tem manjša je povprečna stopnja porabe (C/D). 

 

Kakorkoli naj se poraba spreminja v odvisnosti od velikosti dohodka, jo imenujemo IZVEDENO 

PORABO, porabo, o kateri odloča velikost realnega dohodka. 

 

Ocenili smo tri osnovne oblike POTROŠNE FUNKCIJE za Slovenijo (1992-2000): 

1. KEYNESOV PSIHOLOŠKI ZAKON 

Po njem je poraba linearna funkcija dohodka: C = a + b ∙ Yr 

a = pozitivna konstanta b = mejna nagnjenost k porabi (je pozitivna, a manjša od 1). 

Yr = Y – davki 

Ocena za Slovenijo: α = 0,85. 

2. FRIEDMANOVA HIPOTEZA 

Po Friedmanovi hipotezi je potrošnja sorazmerna permanentnemu (trajnemu) dohodki Yp, 

občasni dohodek Yt pa se v celoti prihrani.  

Yt = Yr – Yp 

Ocena za Slovenijo: α = 0,86. 

3. ANDO-MOFIGLIANIJEVA HIPOTEZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLUSA 

pravi, da v celotnem življenjskem obdobju posameznik porabi toliko, kot ustvari. V prvem in 

zadnjem obdobju porabi več kot zasluži, v srednjem pa nasprotno.  

C = a ∙ Yr + b ∙ W 

W = bogastvo oz. premoženje posameznika  Yr = dohodek 

Ocena za Slovenijo: α = 0,81. 

 

b)  IZVEDENE INVESTICIJE 

Investicije so odložena poraba. Investiramo zato, da bi z zmanjšanjem porabe v sedanjosti povečali 

skupno, sedanjo in bodočo porabo. Če proizvodnja iz obdobja v obdobje ostane nespremenjena, se 

potreba po kapitalu ne spreminja. Investicije so potrebne samo za obnovo. Če se proizvodnja poveča, 

je potrebno povečanje kapitala – potrebne so dodatne, neto investicije.  

 

IZVEDENE (IZZVANE) INVESTICIJE sto tiste, ki jih povzroči povečanje produkcije (potrošnje). Cilj 

produkcije je poraba, zato izvedene investicije po navadi definiramo kot investicije, ki so izzvane s 

povečanjem porabe.  
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Investicije se na določeno povečanje porabe odzovejo z različno močjo. Intenzivnost reagiranja 

izražamo z razmerjem, ki se imenuje AKCELERATOR: a = It/(Ct – Ct-1). 

It = izvedene investicije v obdobju t  C = poraba v obdobju t oz. t-1 

 

Praviloma je vrednost akceleratorja večja od 1. Če bi bila manjša od 1, bi bil DECELERATOR. Določeno 

povečanje porabe povzroči investicije, ki so večje od povečanja porabe. Tako je zato, ker je kapitalni 

količnik v večini panog in gospodarstev znatno večjo od 1. 

14. T: Potrošno in investicijsko povpraševanja ter avtonomna poraba in avtonomne investicije 

Potrošno in investicijsko povpraševanje tukaj razumemo kot pripravljenost za uporabo dohodka, 

katere cilj je poraba in/ali investicije dobrin.  

 

a)  INVESTICIJSKO POVPRAŠEVANJE 

Cene investicijskih dobrin v primerjavi s cenami potrošnih dobrin so en faktor investicijskih učinkov. 

Če investicijske možnosti razporedimo, dobimo lestvico investicijske učinkovitosti, z vnosom v 

koordinatni sistem pa dobimo KRIVULJO INVESTICIJSKE UČINKOVITOSTI. Glej knjigo, stran 412, graf 5. S 

povečanjem obsega investicij njihova učinkovitost pada, zato ima krivulja učinkovitosti investicij 

negativni nagib (pada v desno).  

 

Podjetnik, soočen z investicijskimi možnostmi, bo izbral obseg investicij glede na obrestno mero, po 

kateri lahko dobi kapital če je le-ta nižja, bo obseg investicij večji, če je pa višja, bo manjši. Pri vsaki 

obrestni meri bo podjetnik investiral do točke, v kateri bo mejna interna stopnja donosnosti enaka 

obrestni meri. Z investiranjem do te točke se maksimira podjetniški dobiček. Investicije so torej 

FUNKCIJA CENE. Če ordinata na grafu meri tudi tržno obrestno mero, včrtana krivulja prikazuje tudi 

INVESTICIJSKO POVPRAŠEVANJE. 

 

Kljub grafični identičnosti sta lestvica (krivulja) investicijske učinkovitosti in lestvica (krivulja) 

investicijskega povpraševanja različni stvari. Lestvica (krivulja) investicijskega povpraševanja je 

funkcija obrestne mere I = I(i), lestvica (krivulja) investicijske učinkovitosti pa je funkcija obsega 

investicij r = r(I). Obe sta negativni funkciji. 

 

V najbolj osnovni obliko so INVESTICIJE (povpraševanje po njih) V OSNOVNA SREDSTVA gospodarstva 

(Ios) negativna funkcija realne tržne obrestne mere (ir), v bolj sestavljeni obliki pa so hkrati tudi 

pozitivna funkcija družbenega proizvoda BDP: Ios = a ∙ BDP – b ∙ ir. 

 

b)  POTROŠNO POVPRAŠEVANJE 

Potrošne enote gospodarijo v svojem lastnem interesu. Njihovo potrošno povpraševanje je odvisno 

od potrošne funkcije, to je od tistih faktorjev, ki opredeljujejo potrošno funkcijo. Faktorja potrošnega 

povpraševanja sta le realni dohodek in mejna koristnost dobrin. 

 

Potrošno povpraševanje je odvisno od diskontne stopnje potrošnih enot, pri čemer je ta diskontna 

stopnja povsem subjektivne narave. Visoka diskontna stopnja, ki hitreje zmanjšuje sedanjo vrednost 

bodočih koristnosti, zmanjšuje obseg potrošnega investiranje v primerjavi s tekočo porabo. Poraba 

dohodka kot celota konkurira z njegovim varčevanjem. 
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Če obstaja možnost, da potrošna enota posodi privarčevani dohodek, je posojena količina večja pri 

visokih in manjša pri nizkih obrestnih merah. V tem primeru ne postane funkcija obrestne mere samo 

posojena količina prihrankov, ampak tudi velikost samih prihrankov. Višja obrestna mera povzroči, da 

se varčevanje bolj izplača, če pa se varčevanje bolj izplača, bo poraba dohodka ustrezno manjša. 

Nizka obrestna mera pelje k večjemu trošenju dohodka. 

 

Glej knjigo, stran 415, graf 6: Potrošno povpraševanje kot funkcijo obrestne mere prikazuje na sliki roza 

krivulja, ki pada proti desni strani. Rast porabljenega dohodka, ki je povzročena s padcem obrestne 

mere, implicira rast povpraševanih količin dobrin. Z rastjo porabljenih količin dobrin se mejna 

koristnost teh dobrin zmanjšuje. 

 

c)  AVTONOMNA POTROŠNJA IN AVTONOMNE INVESTICIJE 

Pri dani obrestni meri in realnem dohodku je velikost potrošnega povpraševanja dana. Podobno je z 

investicijami. Če je dana obrestna mera, se določeno povečanje porabe kaže v določenem obsegu 

investicij. 

Naj se zaradi tehničnega napredka poveča interna stopnja donosnosti. Pri nespremenjeni obrestni 

meri se bo obseg investicij povečal. Ali pa naj se poveča koristnost tekoče porabe. Pri danem realnem 

dohodku in dani obrestni meri bo obseg sedanje porabe večji. 

 

Vzrok za povečanje interne stopnje donosnosti je očiten (to je tehnični napredek). Povečanje 

koristnosti celotne porabe je očitno korelat  zmanjšanja koristnosti prihrankov. Glej knjigo, stran 416, graf 

7. 

 

AVTONOMNE INVESTICIJE (NALOŽBE) so tiste investicije (naložbe), ki nastanejo zaradi povečanja 

interne stopnje donosnosti (pri dani porabi in dani obrestni meri). 

AVTONOMNA PORABA je tista poraba, ki nastane zaradi povečanja njene koristnosti (pri danem 

realnem dohodku in obrestni meri). 

 

RAVNOTEŽNI PRODUKT 

15. T: Predpostavke rasti proizvodnje vzporedno z rastjo uporabe (trošenja) 

 Glede trošenja je treba najprej razlikovati med nominalnim in realnim proizvodom. Kar zadeva 

NOMINALNI PROIZVOD, obstaja identičnost med trošenjem in velikostjo proizvoda na enoto časa. 

Vsota končnih uporab vseh gospodarskih enot, osebne porabe, splošne porabe, investicij in salda 

izvozno-uvozne menjave je enaka nominalnemu družbenemu proizvodu istega obdobja: Pd = Cz + Cs 

+ I + E – U, oz. če vsoto končne ex ante uporabe (končno trošenje) označimo s T: T = Pd. Kakršno je 

trošenje nekega obdobja, tak je družbeni proizvod.  

 

Resnični problem je povečanje REALNEGA PROIZVODA.  Povečanje proizvoda brez povečanje 

realnega proizvoda se v gospodarstvu po navadi ne šteje za uspeh. Ali se s povečanjem trošenja lahko 

poveča realni proizvod? Z vidika povečanje proizvodnje s pomočjo povečanja trošenja, se ne 

povečuje proizvod, temveč le njegova realizacija. Poleg tega je povečanje proizvoda večje od 

povečanja trošenja (akcelerator). Ostaja KRATKO OBDOBJE, v katerem se proizvodnja prilagodi 

povečanemu (ali zmanjšanemu) povpraševanju z boljšim izkoriščanjem obstoječih kapacitet.  
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Potrebna predpostavka, da bi povečano trošenje povzročilo povečanje proizvodnje, je zato 

neizkoriščenost kapacitet. Ker je govor o gospodarstvu kot celoti, mora biti NEIZKORIŠČENOST 

KAPACITET splošna značilnost gospodarstva.  

 

Rast trošenja, katere namen je povečanje proizvoda, slej ko prej pripelje v bližino polnega 

izkoriščenja kapacitet (in delovne sile). Nadaljnja rast trošenja bi zvišala cene proizvodov, povzročila 

bi inflacijo. 

 

16. T: Povečanje proizvoda s pomočjo povečanja trošenja 

Pri nizko izkoriščenih zmogljivostih, ki so sicer zgrajene, je dejanski proizvod manjši od potencialnega 

(pri 100 % izkoriščenih kapacitetah). Govorimo o DEFLACIJSKEM RAZMIKU (GAPU), ki ga odpravimo s 

povečanjem trošenja.  

 

Pri trženju, ki presega potencialni proizvod, nastane INFLACIJSKI RAZMIK (GAP), ki ga je treba na 

kratek rok odpraviti z zmanjšanjem trošenja in s tem odpraviti inflacijo. 

 

Predpostavimo, da je produkt iz obdobja v obdobje 60 in je na ravni 60 % potencialnega proizvoda. 

To je mogoče, če je tudi trošenje v enakem časovnem obdobju enako 60. V želji po povečanju 

proizvoda ekonomska politika poveča trošenje. Predpostavimo, da se proizvodnja odzove v trenutku. 

Povečanje porabe ne bo izzvalo dviga cen proizvodov, dokler se izkoriščenost kapacitet ne približa 

100 %. Naj bo 90 % izkoriščenost tista, pri kateri celo v sektorjih z večjo izkoriščenostjo ne dosežejo 

polne izkoriščenosti. Ekonomska politika se zato odloči, da bo v enem obdobju povečala porabo za 

30, s 60 na 90. Povečanje je očitno avtonomno. 

 

Zaradi hitrega reagiranja proizvodnje bo povečanje trošenja v nekem obdobju za 30 povečalo realni 

proizvod. Povečanje porabe poveča ob proizvodu za isti znesek tudi dohodke podjetij, ki jih le-ta že v 

naslednji fazi 

izplačujejo lastnikom faktorjev, ki so večje proizvode proizvedli. Takrat nastopi kritični trenutek. Če 

lastniki faktorjev svoje dohodke v CELOTI UPORABIJO, bo trošenje v naslednjem obdobju spet 90, 

zato bo tudi realni proizvod 90. Zato takšen proizvod, pri katerem je trošenje enako ponudbi in se po 

velikosti iz obdobja v obdobje ne spreminja, imenujemo RAVNOTEŽNI PROIZVOD. Glej knjigo, stran 420, 

graf 8. 

 

Druga skrajna možnost bi bila, da lastniki faktorjev V CELOTI PRIHRANIJO povečanje dohodkov s 60 na 

90. Zato bo v drugem obdobju trošenje spet 60, prihranki pa 30. Ravnotežni proizvod se vrne na 

raven 60, kjer ostane. Funkcija trošenja je Tr = 60 + 0 × D. Glej knjigo, stran 421, graf 9.   

 

Navedena skrajna primera nista realna v življenju, kjer se DEL dodatnega dohodka POTROŠI, DEL 

PRIHRANI.  Predpostavimo, da je trošenje dohodkov linearna funkcija dohodka T = 24 + 0,6 × D, pri 

kateri je RAVNOTEŽNI PROIZVOD (pri katerem je T = D) 60. Pri tem je 24 odsek na ordinati, kjer jo 

funkcija trošenja preseka, 0,6 pa tangens naklonskega kota premice trošenja, ki pomeni mejno 

nagnjenost k trošenju: T/D. 

 

RAVNOTEŽNI PROIZVOD je tisti, pri katerem je povprečna nagnjenost k trošenju enaka 1: T/D = 1. Glej 

knjigo, stran 422, graf 10. 
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Proizvod je čedalje manjši, dodatni dohodek pa se v čedalje večji meri prenaša v prihranke. Proces bo 

končan, ko se proizvod in z njim dohodki ne zmanjšajo nazaj na 60, ko so dodatni prihranki na 

dohodek enaki 0. Skupni prihranki v prehodnem obdobju so 30, torej se je vse povečanje dohodkov v 

prehodnem obdobju med enim in drugim ravnotežnim proizvodom prelilo v prihranke. Primer je 

torej podoben tistemu (slika 9), ko gre vse takoj v prihranke, le da gre tukaj za postopen proces. Večja 

ko je mejna nagnjenost k trošenju, počasnejše je vračanje. 

 

Sprememba trošenja bi lahko bila tudi negativna. Dejanski proizvod bi se prehodno zmanjšal pod 

ravnotežnega, vendar bi se po določenem številu obdobji vrnil nanj. V tem primeru bodo prehodno 

prihranki pomagali k povečanju dejanskega trošenja in proizvoda, dokler se ne vrne na ravnotežni 

proizvod. 

 

Iz prikazanih primerov je mogoča matematična izpeljava. Povečanje proizvoda, ki ga v nekem 

obdobju izzove povečanje trošenja, je v istem obdobju enako: P1 = T. 

 

Povečanje proizvoda v drugem obdobju, ki ga izzove povečanje trošenja v predhodnem obdobju, je 

enako: P2 = α ∙ T. 

 

Povečanje proizvoda v kateremkoli obdobju po povečanju trošenja v prvem obdobju je enako: Pi = 

(α)i-1 ∙ T. 

i = redno število obdobij po začetnem povečanju trošenja. 

 

Tako je mogoče ugotoviti SKUPNO POVEČANJE PROIZVODA v kateremkoli obdobju od začetnega 

povečevanje trošenja: ∑                     
 

 
 

 

To je enako, ker gre za geometrično vrsto posebne oblike (s faktorjem, ki je manjši od 1): ∑Pi = 1/(1 

– α) ∙ T. 

 

Izraz 1/(1 – α) imenujemo MULTIPLIKATOR AVTONOMNEGA TROŠENJA, ki pokaže, za koliko poveča 

enkratno povečanje trošenja in dohodka dejanski proizvod v vseh naslednjih obdobjih, dokler se 

proizvod ne vrne spet na raven začetnega ravnotežnega proizvoda. Ker je 1 – α = s (mejna nagnjenost 

k varčevanju, je mogoče multiplikator zapisati tudi kot 1/s. 

 

Očitno se pri enkratnem povečanju avtonomnega trošenja ravnotežni proizvod ne spremeni. 

Ekonomska politika ima pogosto nalogo povečati proizvod nekega obdobja za določen znesek. Pri 

tem je vseeno, ali je dejanski proizvod na ravni ravnotežnega ali ne. Pomembno je, da so z 

ravnotežnim proizvodom zmogljivosti nizko izkoriščene. Z enkratnim povečanjem trošenja povečanja 

ravnotežnega proizvoda ni. 

 

17. T: Povečanje ravnotežnega proizvoda 

Še pogosteje kot nalogo povečanja proizvoda nekega obdobja ima ekonomska politika nalogo 

povečati sam ravnotežni proizvod na raven blizu polnega izkoriščanja zmogljivosti (POTENCIALNI 

PROIZVOD). Povečanje ravnotežnega proizvoda je identično s povečanjem povprečne stopnje 
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trošenja na 1 pri proizvodih, ki so večji od začetnega ravnotežnega proizvoda. Zgolj povečanje mejne 

stopne trošenja ne reši problema, temveč le upočasni vračanje dejanskega proizvoda na staro 

ravnotežno raven (razen če je mejna stopnja trošenja 1). 

 

Za povečanje ravnotežnega proizvoda je potrebno trajno povečanje trošenja, tako da v vsakem 

naslednjem obdobju novo povečanje trošenja več kot nadomesti izpad trošenja zaradi preliva dela 

povečanja dohodka v prihranke.  

 

Trajno povečanje trošenja za T poveča ravnotežni proizvod (Pn) kot sledi: 

P1 = T 

P2 = α ∙ T + T 

P3 = α2 ∙ T + α ∙ T + T 

… 

Pn = αn-1 ∙ T + αn-2 ∙T + … + α2 ∙T + α ∙ T + T 

Pn = T ∙ (αn-1 + αn-2 + … + α2 + α + 1) 

Pn = T/(1 – α) 

 

Pri trajnem povečanju trošenja se ravnotežni proizvod poveča ravno za toliko, kakor se je v primeru 

enkratnega povečanja trošenja povečal dejanski proizvod vseh prehodnih obdobji, dokler se ni vrnil 

na ravnotežni proizvod. 

 

Če ekonomska politika želi povečati ravnotežni proizvod, mora povečati trošenje dohodka v vseh 

naslednjih obdobjih, torej trajno. Formula je: T = (1 – α) ∙ Pn. 

 

Multiplikatorski proces je prikazan v knjigi, na strani 425, slika 11. Na sliki pride namesto vračanja navzdol 

po prvem povečanju trošenja do nadaljevanja povečanja trošenja (navzgor), dokler ni doseženo novo 

ravnotežje spet na premici 45 stopinj iz izhodišča. To se bo zgodilo v obdobju, ko je skupno povečanje 

trošenja, avtonomno in izvedeno, enako proizvodu predhodnega obdobja. Ta enakost je poznana kot 

ex ante enakost uporabe (trošenja) in proizvodnje. Do novega ravnotežja pride, ko je izvedeno 

trošenje enako 0. Prispodoba: kolesar. 

 

Za proces povečanja ravnotežnega (in dejanskega) proizvoda in za multiplikatorski proces, je vseeno, 

kakšna VRSTA AVTONOMNEGA TROŠENJA ga je povzročila. 

 

 

ODPRTO GOSPODARSTVO 

18. T: Multiplikator izvozno-uvozne bilance in potencialni proizvod gospodarstva 

Izvoz in uvoz poleg vpliva na proizvod domačega narodnega gospodarstva vplivata tudi na proizvod 

tujega narodnega gospodarstva. IZVOZNO POVPRAŠEVANJE je povpraševanje tujine po naših 

proizvodih. Multiplikator avtonomnega trošenja 1/(1 – α) se pri izvozu imenuje IZVOZNI 

MULTIPLIKATOR. Nasprotne so posledice UVOZA. Multiplikator se imenuje UVOZNI MULTIPLIKATOR. 

Če izvoz in uvoz obravnavamo v neto izrazu, govorimo o IZVOZNO-UVOZNEM MULTIPLIKATORJU ali 

MULTIPLIKATORJU PLAČILNE BILANCE, če upoštevamo vse postavke izvoza in uvoza blaga, storitev, 

proizvodnih faktorjev in tekočih transferjev v delu plačilne bilance.  
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Če ima država trajno primanjkljaj v izvozno-uvozni bilanci, rastne njen proizvod trajno počasneje od 

potencialnega proizvoda. Primanjkljaj bilance pomeni zmanjšanje skupnega trošenja in 

(ravnotežnega) domačega proizvoda iz dveh razlogov: 

 najprej zmanjšuje domačo proizvodnjo pri OBSTOJEČIH kapacitetah pod potencialno možno, 

zaradi tega 

 pa NE RASTE niti POTENCIALNI proizvod tako hitro kot bi pri izravnani bilanci ali celo njenem 

presežku. 

 

Eden od glavnih razlogov za to, da je dejansko končno povpraševanje manjše od potencialnega, je 

torej primanjkljaj plačilne bilance.  

 

19. T: Mejna stopnja trošenja domačega proizvoda 

Vpliv tujine na domačo proizvodnjo lahko obravnavamo na dva načina: 

 prek multiplikanda (E - U) – v prejšnji točki in/ali 

 prek multiplikatorja 1/(1 - α) enačbe ravnotežnega proizvoda. 

 

Povečanje dohodka ne vodi le v relativno povečanje prihrankov, temveč tudi v povečanje uvoza. 

Slednje je toliko bolj pomembno v manjših odprtih gospodarstvih, ki so manj razvita in kakovostnejše 

proizvode uvažajo, ko se s povečanjem realnega dohodka nadpovprečno poveča povpraševanje po 

njih. Seveda lahko povečani uvoz kompenzira povečani izvoz. 

 

Predvsem v majhnih odprtih gospodarstvih lahko povečanje izvoza poveča dohodke prebivalstva, kar 

izzove znatno povečanje uvoza. Gre za IZZVANI UVOZ, povezan z rastjo realnega dohodka. 

Povpraševanje po uvoznih dobrinah, (če so kakovostno boljše) se poveča bolj kot povpraševanje po 

domačih dobrinah. Če se zaradi povečanja dohodka povečajo ne le prihranki, ampak tudi izzvani 

uvoz, b iz obeh vzrokov prišlo do negativnega učinka na domačo proizvodnjo. 

 

Predpostavimo, da povečanje dohodka za eno enoto izzove povečanje trošenja skupaj za α = 0,6, od 

česar gre del za nakupe domačega proizvoda, drugi del pa za nakupe tujega proizvoda. Prvi del se 

imenuje NAGNJENOST K TROŠENJU DOMAČEGA PROIZVODA, vključen v multiplikator pa daje 

MULTIPLIKATOR TROŠENJA DOMEČAG PREBIVALSTVA. 

 

20. T: Menjalni tečaj (exchange rate) 

MENJALNI TEČAJ med valutami dveh držav je cena, po kateri rezidenti teh dveh držav trgujejo med 

seboj. Je zunanja nominalna vrednost denarja. 

NOMINALNI TEČAJ je relativna cena valut (denarja) dveh držav, število denarnih enot ene države, 

potrebnih za eno denarno enoto druge države. Determinanti nominalnega tečaja sta realni tečaj in 

pariteta kupne moči (inflacija v tujini v primerjavi z inflacijo doma). 

 

Realni tečaj je hkrati pod vplivom relativne cene dobrin dveh držav.  

Realni tečaj = nominalni tečaj / (raven cen doma/raven cen v tuji državi) 

 

Ob izpolnitvi MARSHALL-LERNERJEVEGA POGOJA (vsota absolutnih vrednosti tečajnih elastičnosti 

izvoza in uvoza mora biti večja od 1) dvig tečaja valute poveča izvoz in zmanjša uvoz ter s tem izboljša 

domačo zunanjetrgovinsko bilanco in nasprotno. 
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Realni tečaj je povezan z neto izvozom. Zunanja trgovinska bilanca mora biti enaka neto tujim 

investicijam. Pri ravnotežnem realnem tečaju je ponudba deviz enaka povpraševanju po njih.  

 

PROTEKCIONISTIČNA TRGOVINSKA POLITIKA v režimu drsečega tečaja ne vpliva na trgovinsko bilanco, 

temveč vodi zgolj k apreciaciji (povečanju vrednosti, manj enot domače valute za enoto tuje) domače 

valute, kar zmanjša izvoz, zaradi česar se trgovinska bilanca spet poslabša. Hkrati pa protekcionistična 

trgovinska politika zmanjša količino izvoza in uvoza. 

 

ZAKON ENE CENE pravi, da istega blaga ni mogoče prodajati za različne cene na različnih lokacijah 

sočasno. Na mednarodnih trgih pomeni aplikacijo zakona ene cene »enakost kupne moči«. 

 

DODATEK 

21. T: Ocena odprtosti slovenskega gospodarstva 

Domači produkt:  P = C + I + G + E – U 

 

V odprtem gospodarstvu pride do menjave z drugimi gospodarstvi, pri čemer je: 

Neto izvoz je NE = E – U = P – (C + I + G) 

P – C – G = nacionalno varčevanje S = I + NE 

E – U = NE = neto investicije v tujino = zunanjetrgovinska bilanca 

 

MAJHNO ODRTO GOSPODARSTVO vzame za lastno obrestno mero r tisto, ki se oblikuje na svetovnih 

finančnih trgih r*, le-to pa določa razmerje med povpraševanjem in ponudbo svetovnih finančnih 

sredstev. 

r = r* 

 

Trgovinska bilanca je določena z razliko med nacionalnimi prihranki in investicijami in s svetovno 

obrestno mero.  S – I ∙ (r*) = E – U 

 

Sprememba v domači fiskalni politiki, ki zmanjša nacionalno varčevanje, vodi v trgovinski primanjkljaj. 

 

VELIKA ODPRTA GOSPODARSTVA lahko vplivajo na obrestno mero, sicer pa tudi pri njih dvig 

varčevanja ali zmanjševanje investicij vodi v trgovinski presežek. 

 

Ocena FUNKCIJE IZVOZA za Slovenijo: 1 % povečanje uvoza v EU poveča slovenski izvoz za 0,8 %, izvoz 

pa z 1 % elastičnostjo povečuje tudi rast industrijske produkcije. 

Ocena FUNKCIJE UVOZA za Slovenijo: rasti industrijske proizvodnje zahteva skoraj dvakrat tako hitro 

rast uvoza, rast potrošnje prebivalstva ga povečuje polovico tako hitro. 

 

TEKOČA PLAČILNA BILANCA (BAL) je pozitivno odvisna od stopnje rasti tečaja deviz in negativno od 

njegove apreciacije, izmerjene kot razliko med rastjo domačih cen in rastjo tečaja deviz. To velja le ob 

izpolnjenem Marshall-Lernerjevem pogoju. 

FISKUS – RAČUN DRŽAVE 

22. T: Davčni multiplikator 

Država lahko financira svojo porabo (G) iz treh virov:  
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 posojila doma, 

 posojila iz tujine, 

 z obdavčenjem gospodarskih enot. 

 

Med posojili doma in posojili iz tujine na eni strani in obdavčenjem na drugi obstaja bistvena razlika. 

V prvih dveh primerih pride država do dohodka, ne da bi se razpoložljiva sredstva gospodarskih enot 

kaj zmanjšala. Z davki  pa se razpoložljiva sredstva (dohodki) gospodarskih enot zmanjšajo natančno 

za toliko, za kolikor se povečajo dohodki države. To ima velike posledice pri vplivu trošenja države na 

gospodarsko aktivnost. V primerih posojil se skupno trošenje poveča natančno za trošenje države. V 

primerih obdavčenja pa se sredstva gospodarskih enot zmanjšajo in posledično tudi trošenje in je 

tako povečanje skupnega trošenja manjše od povečanja trošenja države. Z vidika vplivanja na velikost 

družbenega proizvoda in zaposlenosti in njegove rasti je torej bolj učinkovito financiranje s posojili. 

Vendar je to navadno prej izjema, praviloma se država financira s pomočjo davkov. Država sama 

ustvarja denar in ga tudi troši, pri čemer se predpostavlja, da vse pridobljene dohodke porabi. 

 

Če se omejimo na financiranje države s pomočjo davkov Da, moramo razlikovati PROPORCIONALNO 

OBDAVČENJE (fiksne davčne stopnje d: Da = d ∙ D), pri katerem se relativni dohodki ne spreminjajo, 

od PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA, pri katerem so višji dohodki so obdavčeni z višjimi davčnimi 

stopnjami. 

 

Pri proporcionalnem obdavčenju gospodarska enota plača del davka iz zmanjšanja porabe in drugi 

del iz zmanjšanja prihrankov.  Tako obdavčenje potegne iz prihrankov del dohodka, ki bi bil sicer 

namenjen varčevanju, saj ob URAVNOTEŽENEM PRORAČUNU država potroši celotni znesek nabranih 

davkov. Zaradi tega je končni rezultat obdavčenja na velikost trošenja proizvoda pri uravnoteženem 

proračunu seštevek dveh učinkov: 

 zmanjšanja potrošnje - C zaradi plačila davkov: - 1/(1 – α) ∙ C = - (1/1 – α) ∙ α ∙ Da; 

 povečanja izdatkov države G za višino zbranih davkov Da: + (1/(1 – α)) ∙ Da. 

 

Skupni rezultat obeh učinkov je DAVČNI MULTIPLIKATOR 1:  

P = 1/(1 – α) ∙ (G - C) = 1/(1 – α) ∙ (1 – α) ∙ Da = 1 ∙ Da, 

kar dobimo, če zgornja učinka seštejemo. 

 

HAAVELMOVO PRAVIL tako pravi, da je multiplikator proporcionalnega obdavčenja 1 (ob 

uravnoteženem proračunu). 

 

Če je obdavčenje progresivno, plačajo tisti z večjimi dohodki večji odstotek davkov iz zmanjšanja 

prihrankov, zmanjšanje potrošnje je manjše (δ ∙ Da), zato se skupno trošenje se poveča bolj kot pri 

proporcionalnem obdavčenju. Delež iz prihrankov je večji kot pri proporcionalnem obdavčenju. 

MULTIPLIKATOR PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA je tako: (1 – δ)/(1 – α) > 1, ker je delež davka, ki je 

plačan iz zmanjšanja potrošnje pri tistih z višjimi dohodki manjši kot pri tistih z nižjimi dohodki: δ < α.  

 
Glej knjigo, strani 432 in 433, sliki 12 in 13. 
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TEORIJA DENARJA 

23. T: Osnovni pojmi: nastanek in vrste denarja 

DENAR je posebna vrsta blaga ali terjatve, ki opravlja štiri funkcije: 

 funkcijo menjave, 

 funkcijo merilca vrednosti, 

 funkcijo zaklada in 

 funkcijo plačilnega sredstva. 

 

NASTANEK DENARJA poteka v treh fazah: 

1. nastane dobrina ali terjatev, iz katere bo nastal denar, 

2. navedena dobrina ali terjatev dobi fizično obliko denarja – FIZIČNA MONETIZACIJA in 

3. denar se prvič uporabi v funkciji kot denar – EKONOMSKA MONETIZACIJA.  

 

Pri denarju razlikujemo ŠTIRI VRSTE VREDNOSTI: notranjo in zunanjo, pri vsaki pa realno in 

nominalno. 

 

NOTRANJA VREDNOST DENARJA (Wn) je vrednost materiala, dobrine, iz katere je denar. 

NOTRANJA NOMINALNA VREDNOST (Wnn) je v denarnih enotah izražena vrednost dobrine, iz katere 

je denar. 

NOTRANJA REALNA VREDNOST (Wnr) je v enotah (vseh) drugih dobrin izražena vrednost količine 

dobrine, iz katere je denar. 

 

Knjižni denar nima notranje vrednosti. 

 

ZUNANJA VREDNOST DENARJA (Wz) je vrednost, ki je zapisana na denarju. 

ZUNANJA REALNA VREDNOST (Wzr) je količina različnih vrst dobrin, ki jih je mogoče dobiti za znesek 

denarja, zapisan na denarni enoti. Govorimo o KUPNI MOČI DENARJA, ki je na splošno definirana kot 

reciprok splošne ravni cen. 

ZUNANJA NOMINALNA VREDNOST (Wzn) je količina drugih vrst denarja, ki jo dobimo za dano 

denarno enoto. Z drugim izrazom označimo zunanjo nominalno vrednost denarja MENJALNI TEČAJ 

neke denarne enote. 

menjalni tecaj (valutni tecaj) neke denarne enote; npr. 100sit je vrednih 40 evro 

centov. Takšen tecaj je lahko fiksen, lahko pa se spreminja(variira), odvisno od 

trga oziroma bolj ali manj kontrolirano. 

 

Notranje vrednosti nekatere denarne enote nimajo, zunanjo vrednost pa imajo vse denarne enote. 

pri telesnih oblikah denarja je pomembno RAZMERJE MED NOTRANJO IN ZUNANJO VREDNOSTJO 

DENARJA. Nekoč, v času pravega (blagovnega) denarja, razlike ni bilo. 

 

Danes je povsod zunanja vrednost denarja trajno višja od notranje. Razliko med njima, ki se imenuje 

SEIGNORAGE, s i prisvoji kot dohodek emitent, ki denar tiska in ga daje v obtok. 

 

24. T: Upočasnitev hitrosti kroženja denarja 
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DENARNI OBTOK je količina denarja, ki se nahaja v narodnem gospodarstvu in opravlja funkcije 

denarja. Od hitrosti denarnega obtoka je odvisno, kolikšen obseg dobrin bo denar zamenjal. Hitrejši 

ko je obtok denarja, več bo zamenjanih dobrin in manjša količina denarja bo potrebna v obtoku. 

 

HITROST KROŽENJA DENARJA je število nakupov ali prodaj (transakcij), ki jih denar naredi  letu dni. 

Različne vrste denarja, različni apoeni krožijo z neenako hitrostjo. Hitrost kroženja, ki nas zanima, je 

povprečna hitrost kroženja vseh vrst in apoenov in posameznih enot denarja. 

Hitrost kroženja je odvisna od terminov, v katerih se v narodnem gospodarstvu izplačujejo dohodki 

lastnikom proizvodnih faktorjev. Če se izplačujejo mesečno, bo hitrost kroženja manjša, kot če se 

izplačujejo tedensko.  

 

Če bi denar brez odmora opravljal menjavo dobrin, bi bila količina denarja, potrebna gospodarstvu, 

zelo majhna, pri neizmerno veliki hitrosti obtoka, pa bi zadostovala ena sama enota. V Sloveniji je 

hitrost obtoka okrog 10 na leto. Povprečni hitrosti obtoka denarja ustreza povprečna dolžina 

njegovega LEŽANJA V BLAGAJNAH = LENI DENAR.  

 

MENJALNA ENAČBA: P = M ∙ V  V = P/M 

P = nominalni produkt  V = dohodkovna hitrost obtoka denarja      M = količina denarja v 

obtoku 

 

Glede na to, ali se P interpretira kot vseobsežni ali čisti proizvod, se OBTOČNA (TRANSAKCIJSKA) 

HITROST KROŽENJA DENARJA (Vt) razlikuje od DOHODKOVNE HITROSTI OBTOKA DENARJA. 

 

TRANSAKCIJSKA HITROST KROŽENJA DENARJA: Pt = T = M ∙ Vt 

DOHODKOVNA HITROST KROŽENJA DENARJA: Pd = M ∙ Vd 

 

Prodaja povečanega produkta, ki zahteva ustrezno povečanje porabe, je mogoča le, če se ustrezno 

poveča tudi M ∙ V. To je mogoče s povečanjem M in/ali s povečanjem V. V prvem primeru je pogoj 

prodaje povečanega produkta: (M + M) ∙ V = P + P, v drugem primeru pa: M ∙ (V + V) = P + P, pri 

čemer je:  

P = M ∙ V in P = M ∙ V. 

 

Če se količina in/ali hitrost ne povečata ali se ne povečata dovolj, rast uporabe zaostaja za rastjo 

produkta, zaradi česar se le-ta ne more prodati. Del povečanja produkta, ki se ne more prodati je 

enak: 

T/P = M ∙ V/P = M ∙ V/P. Da bi se produkt v celoti prodal, morajo ti ulomki doseči vrednost 1. 

 

Če predpostavimo, da je hitrost obtoka dana (konstantna), je zaostajanje porabe za produktom 

nemogoče. Če rast uporabe zaostaja za rastjo proizvoda, se poveča čas, v katerem dohodki 

povprečno ležijo v blagajnah, to pa je enako zmanjšanju hitrosti obtoka denarja. Razlika med večjo 

rastjo dohodka in manjšo rastjo uporabe naredi prihranke, ti pa so del dohodka, ki ostanejo v 

blagajnah. Čim počasnejša je uporaba dohodka, tem hitrejše je varčevanje, tem daljši je čas ležanja 

denarja v blagajnah in tem počasnejši je denarni obtok. 

 

25. T: Zgodovinski nastanek in razvoj denarja 
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Sodobni denar izdajajo banke: 

 papirnatega centralne (primarna emisija), 

 knjižnega poslovne banke (sekundarna emisija), 

 denarne nadomestne gospodarske enote v obliki menic (terciarna emisija denarja). 

 

V zgodovini se je kot denar najprej uporabljalo BLAGO, ki ga je zaradi transportiranja in velikih 

stroškov ter nevarnosti izgube, zamenjal PAPIRNATI DENAR, najprej zamenljivi, potem nezamenljivi 

bankovci. 

 

Zgodovinsko je PAPIRNATI DENAR nastal kot potrdilo bankirja – zlatarja za deponirani zlati denar v 

17. st.  Papirnati denar je torej povpraševanja depozitarja po deponiranem zlatu. V začetku je imelo 

povpraševanje obliko menice. V trenutku, ko se je za plačilo namesto zlata uporabilo takšno 

povpraševanje, se je le-to pretvorilo v denar. Govorimo o ZAMENLJIVIH BANKOVCIH, ki jih je mogoče 

v vsakem trenutku zamenjati za pravi (blagovni) denar. V naslednji fazi postanejo BANKOVCI 

NEZAMENLJIVI. 

 

Nastanek knjižnega denarja je podoben. KNJIŽNI (DEPOZITNI) DENAR je vknjižba, vpis deponiranja 

gotovine v knjigah banke v korist deponenta, torej, povpraševanje pri banki po deponirani gotovini. 

Knjižni denar kroži s pomočjo prenosnih čekov ali plačilnih kartic. 

 

Emisija bankovcev oz. knjižnega denarja bi pomenila pretvarjanje ene oblike denarja v drugo, manj 

ekonomičnega v bolj ekonomičnega. Razvoj je pokazal,  da je poleg bolj ekonomičnega poslovanja 

glavna prednost tako bankovcev kot tudi knjižnega denarja možnost njihove emisije nad stvarnimi 

depoziti. 

 

FIDUCIARNI (ZAUPNI, KREDITNI) DENAR je emisija, ki pomeni izdajanje bankovcev tudi brez stvarnih 

depozitov. Fiduciarni denar povečuje količino denarja v obtoku. S tega stališča se imenuje NOVI 

DENAR. Bankovci, ki se izdajajo na podlagi stvarnih depozitov, so torej STARI DENAR, ker prej niso bili 

v obtoku. 

 

V sistemu sodobnega denarja banke emitirajo denar s kreditiranjem gospodarstva, centralna banka 

pa emitira predvsem bankovce na podlagi stvarnih depozitov. Največji del obstoječih količin denarja 

pride v obtok prek kreditiranje gospodarstva oz. odkupa deviz.  

 

Ker rast razpoložljive količine ZLATA v preteklosti ni mogla slediti rasti proizvoda, so cene začele 

padati, kar je na gospodarstvo delovalo depresivno.  

 

Primarno emisijo centralna banka kontrolira neposredno, sekundarno pa posredno. Z razpoložljivimi 

instrumenti bankam predpisuje OBVEZNO REZERVO, tj. odstotek depozitov (vlog) gotovine, ki jih 

morajo obdržati pri sebi. 

 

SISTEM ZAMENLJIVIH BANKOVCEV lahko deluje zadovoljivo, četudi zlato pokritje znaša samo del 

denarnega obtoka. Vse dokler se obtok denarja zadržuje v okvirih količine, ki jo definira menjalna 

enačba, se njegova zunanja vrednost zadržuje na ravni notranje vrednosti. Vse dokler resnični obtok 

ostane v okvirih potrebnega, zunanja vrednost denarja ne bo padla, tj. cene ne bodo zrasle. 
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Na podoben način kot emisija bankovcev, se je razvila tudi emisija KNJIŽNEGA DENARJA. Šele njegova 

emisija nad resničnimi depoziti omogoča priliv denarja v gospodarstvo in s tem prilagajanje denarja 

potrebam gospodarstva. Tudi ta pomeni kreditiranje gospodarstva s strani bank, ki se v glavnem 

opravlja z nakupom vrednostnih papirjev od gospodarstva. Formalno je knjiži denar povpraševanje 

imetnika pri banki na enak način, kot je knjižni denar narejen na podlagi depozita bankovcev. Za 

knjižni denar, ki so ga emitirale s kreditom, torej banke zadržujejo v svoji aktivi deponirane (kupljene) 

vrednostne papirje. Skupaj z gotovino, le- ti predstavljajo aktivo bank. Pasivo pa predstavljajo izdani 

knjižni denar in depoziti na vpogled. 

 

Gotovina služi banki tedaj, ko je potrebna gospodarstvu, ta njena funkcija pa je podobna funkciji 

zlatega pokritja pri kot zamenljivih bankovcih. V tej funkciji se imenuje REZERVA GOTOVINE. 

POTREBNA REZERVA je rezerva gotovine, ki je bankam potrebna za normalno poslovanje s knjižnim 

denarjem, izraža pa se v deležu narejenega knjižnega denarja. OBVEZNA REZERVA je minimalna 

rezerva, ki jo morajo imeti poslovne banke v gotovini. Predpiše jo centralna banka. 

 

Kot denar lahko nastopa le del vloge, ki jo gospodarstvo in prebivalstvo vlaga v poslovne banke. 

Predvsem kot knjižni denar lahko delujejo samo vloge na tekočih in žiro računih. Poleg tega lahko kot 

denar delujejo samo DEPOZITI NA VPOGLED. To so depoziti, ki jih mora banka na zahtevo lastnika 

takoj plačati. DEPOZITI NA ODPOVED se lahko koristijo šele potem, ko se pred tem odpovedo, to pa je 

lahko čez določen čas ali po odpovedi. 

Glavni DENARNI AGREGATI po padajoči stopnji likvidnosti (unovčljivosti) so: 

 M0 = gotovina in rezerve bank na računih pri centralni banki, 

 M1 = gotovina in depoziti na vpogled, 

 M2 = M1 + vezani depoziti, 

 M3 = M2 + devizni depoziti. 

 

26. T: Značilnosti sodobnega denarja 

Prilagajanje obtoka STVARNEGA DENARJA se potrebam gospodarstva odvija avtomatično. Povečanje  

transakcijskega in/ali likvidnostnega povpraševanja po denarju poveča njegovo zunanjo vrednost. 

 

Podobno se prilagaja ZAMENLJIVI PAPIRNATI DENAR. Povečane potrebe po denarju povečajo zunanjo 

vrednost denarja nad nominalno, zato se gospodarske enote odzovejo z deponiranjem zlata v 

bankah, na podlagi cesar dobivajo bankovce, s čimer se poveča obtok. 

 

Danes ni niti blagovnega niti zamenljivega denarja. V obtoku je PAPIRNATI NEZAMENLJIVI in KNJIŽNI 

DENAR. Daleč največji del blagovne menjave se opravlja s pomočjo knjižnega denarja; gotovina se 

posreduje pretežno v odnosih s prebivalstvom in v ilegalnih poslih. Čeprav izvaja svojo kupno moč 

izključno iz kupne moči papirnatega denarja, ima kljub temu nekatere značilnosti blagovnega denarja.  

 

Osnovna značilnost SODOBNEGA KNJIŽNEGA DENARJA je, da nima notranje vrednosti. V nasprotju s 

papirnatim denarjem knjiži denar fizično niti ne obstaja. Notranja vrednost torej ne more omejevati 

njegove proizvodnje (emisije). Zato emisijo monopolizira država sama in izdaja denar sama ali s 

posredovanjem bančnega sistema.  
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Kupna moč sodobnega denarja ne more izhajati iz njegove notranje vrednosti. Kupna mol sodobnega 

denarja ob predpostavki danega P in dane V, ni funkcija količine denarja samo v kratkih, ampak tudi v 

dolgih obdobjih. 

 

γ1z = 1/C = P/(V ∙ M)   C/C = M/M   - γz/γz = M/M 

Določeno odstotno povečanje količine denarja povzroči enako odstotno zvišanje cen oz. enako 

odstotno zmanjšanje zunanje vrednosti denarja. To potrjuje zgodovina dolgoročne rasti cen, ki jo 

vedno spremlja dolgoročna rast obtoka denarja. V zgodovini ekonomske misli se ta zveza imenuje 

KVANTITATIVNA TEORIJA DENARJA. Slabost teorije je, da zanemarja možnosti spreminjanja hitrosti 

kroženja denarja. 

 

Najpogosteje se vrednost denarja, ki se želi v prihodnosti ohraniti definira kot obstoječa raven, pod 

katero vrednost denarja ne sme pasti. 

γ* = ŽELENA VREDNOST DENARJA M* = P/V ∙ γ* oz. v rastočem gospodarstvu M* + M* = (P + 

P)/V ∙ γ* 

 

POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA DENARJA 

27. T: Potrebna količina (povpraševanja) transakcijskega denarja 

Razvita oblika menjalne enačbe: M ∙ V = P ∙ c 

 

Če predpostavimo, da so cene konstantne, je pri danem družbenem proizvodu in pri dani hitrosti 

obtoka denarja potrebna količina obtoka denarja opredeljena z enačbo: M* = (P ∙ c)/V. 

M* = potrebni obtok denarja 

Potrebna količina denarja je premo-sorazmerna velikosti produkta in ravni cen in obratno-

sorazmerna hitrosti kroženja denarja. Če se družbeni proizvod poveča, se poveča tudi potrebna 

količina denarja: 

M* + M* = ((P + P) ∙ c) / V 

 

Rast družbenega proizvoda ima za posledico rast obtoka denarja. Pri danih V in c sta relativna rast 

proizvoda in potrebnega denarja enaki. 

Cene so konstantne pri blagovnem denarju. To je denar, ki je izdelan iz nekega blaga, zato se lahko 

uporabi alternativno kot denar ali pa kot dobrina. Vrednost, ki jo takšen denar ima v menjavi, je 

njegova kupna moč, ki je inverzna ravni cen γz = 1/c:  

γz = 1/c = P/(V ∙ M) 

 

Če z γn označimo notranjo vrednost denarja, lahko menjalno enačbo napišemo v obliki: M ∙ V ∙ γn = P 

in dobimo POTREBNO KOLIČINO TRANSAKCIJSKEGA DENARJA: M* = P/(V ∙ γn). 

 

Če je v obtoku blagovni denar, ki ima notranjo vrednost, je njegova zunanja vrednost opredeljena z 

notranjo vrednostjo: 1/c= γz = γn. Č bi se zunanja vrednost dvignila nad notranjo (1/c > γn), bi 

gospodarstvo pretvarjalo blago, iz katerega je narejen denar, v denar, kar bi povečalo resnični obtok 

na potrebnega in zmanjšalo zunanjo vrednost na notranjo. Če bi bil položaj nasproten, in sicer 

                                                           
1
 To je gama. 
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zunanja vrednost denarja manjša od njegove notranje vrednosti (1/c < γn), bi gospodarstvo denar 

uporabljalo kot navadno dobrino, zaradi česar bi se resnični obtok zmanjšal na potrebnega in zunanja 

vrednost dvignila na notranjo. 

 

Do odstopanja zunanje vrednosti od notranje oz. stvarnega obtoka denarja do potrebnega lahko v 

sistemu blagovnega denarja pride samo začasno. Dolgoročno sta zunanja in notranja vrednost 

neizbežno enaki, tako da imamo:  γz = P/(V ∙ M) = γn. S tem sta dolgoročno enaka tudi stvarni in 

potrebni obtok. 

 

Notranja vrednost denarja je za razliko od zunanje opredeljena s faktorji, ki niso zajeti v menjalni 

enačbi. Določena je s pogoji proizvodnje in prodaje blaga, materiala, ki služi denar, podobno kot 

vrednost kateregakoli drugega blaga. Zato enačba potrebne količine denarja mora vključevati 

notranjo vrednost denarja.  

 

V procesu gospodarske rasti se povečuje P, zato se mora povečati tudi M*. Potrebna rast količine 

denarja je v takem primeru definirana kot: M* + M* = (P + P) / (V ∙ γz). 

 

Zaradi prikazanega mehanizma zoževanja in širjenja denarnega obtoka, ki omogoča, da se količina 

denarja avtomatično prilagaja potrebam rastočega proizvoda, je blagovni (zlati) denar videti kot zelo 

primerno sredstvo za odpravljanje razlik med P in D.  

 

28. T: Povpraševanje po likvidnostnem denarju 

Denar ne služi samo menjavi dobrin, transakcijam. Gospodarstvo ga potrebuje tudi kot sredstvo 

likvidnosti. Če gospodarska enota razpolaga z denarjem, je LIKVIDNA: lahko takoj pokrije tekoče 

obveznosti, pa naj izhajajo iz preteklosti ali pa so nastale v sedanjosti. Gospodarske enote namreč 

pogosto ne vedo, ali bodo in kdaj bodo kupile blago oz. potrebovale denar. To je odvisno od njihovih 

potreb in možnosti njihovega zadovoljevanja. Zato si želijo imeti del svojega premoženja v obliki 

gotovine. Ta denar imenujemo LIKVIDNOSTNI DENAR, ki v nasprotju s transakcijskim, opravlja 

menjavo dobrin. 

 

Hranjenje denarja ne izhaja zgolj iz želje po likvidnosti. Številne enote hranijo denar, da ni namesto 

danes kupovale v prihodnosti. Potreba po likvidnostnem denarju je tu marginalna. 

 

Varčevalci hranijo tudi denar, in to celo tedaj, ko ta izgublja na vrednosti, s čimer realna vrednost 

njihovih prihrankov pada. Mnogi ljudje so žrtve DENARNE ILUZIJE in mislijo, da s konstantno 

nominalno vrednostjo denarja ostane konstantna tudi njegova realna vrednost.  

 

Čeprav so motivi varčevanja različni, njegovo varčevanje denarja z namenom, da bo pri roki, če in ko 

bo potreben, pomeni le njegov del. Drugi del je denar, ki se grani v gospodarstvu z namenom, da bo 

pri roki, ko bo potrebno. Ta celotni denar se imenuje LIKVIDNOSTNI DENAR. Njegov drugi del se 

imenuje tudi TEZAVRIRANI DENAR. Varčevanje denarja za morebitno potrebo vsebuje elemente 

špekulacije, zato se imenuje tudi ŠPEKULATIVNI DENAR. Uporablja se tudi ime VARNOSTNI DENAR. 

 

Hranjenje denarja, tj. ohranjanje likvidnosti, povzroča stroške (izgube). Poleg stroškov, ki jih povzroča 

hranjenje denarja in ki so identični z negotovostjo oz. tveganjem, povzroča hranitelju tudi izgubo 
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dohodka, ki bi ga v obliki obresti lahko dobival, če bi denar posodil. Govorimo o OPORTUNITETNIH 

STROŠKIH. Pri dani količini likvidnostnega denarja je ta izguba odvisna od obrestne mere (večja je 

obrestna mera, večja je izguba). Zato bo želja po likvidnosti manjša pri visoki obrestni meri in visoka 

pri nizki. Količina likvidnostnega denarja je negativna funkcija obrestne mere. 

 

Željo po likvidnosti lahko predstavimo kot povpraševanje po likvidnostnem denarju. Pri danem 

povpraševanju po likvidnostnem denarju je njegova količina NEGATIVNA FUNKCIJA OBRESTNE MERE. 

Knjigo, stran 450, graf 15: Če bi se obrestna mera povečala, bi se količina likvidnostnega denarja zmanjšala 

pri katerikoli ravni želje po likvidnosti. Če bi obrestna mera padla, bi se povpraševana količina 

likvidnostnega denarja neskončno povečala. Gospodarske enote bi v svojih blagajnah (pri sebi in ne 

pri bankah) hranile ves likvidnostni denar, s katerim razpolagajo. V takšnem primeru obrestna mera 

ne zadostuje več za pokritje izgube likvidnosti, ki nastane s posojanjem drugim enotam. Gre za 

LIKVIDNOSTNO PAST, saj z nadaljnjim zniževanjem obrestne mere ni mogoče spraviti še več 

likvidnostnega denarja v obtok.  

 

Cena vrednostnih papirjev je inverzna obrestni meri, zato se odvisnost povpraševane količine denarja 

lahko izrazi tudi z njeno pomočjo. Če se cena vrednostnih papirjev zniža, bodo gospodarske enote 

kupovale večjo količino vrednostnih papirjev, kar bo zmanjšalo količino likvidnostnega denarja, s 

katero razpolagajo. Obstaja neka najvišja cena (najnižja obrestna mera), pri kateri varčevalci ne 

kupijo niti ene delnice ali obveznice več, temveč ves likvidnostni denar držijo pri sebi.  

 

Denar, ki služi potrebam likvidnosti, ne opravlja funkcije menjave. Namesto da bi krožil, leži. Hitrost 

njegovega obtoka je 0. Zato ga imenujemo tudi LENI DENAR, v nasprotju z aktivnim, ki opravlja 

menjavo. 

 

TRANSAKCIJSKA HITROST OBTOKA DENARJA je tista, ki smo jo že definirali, pri predpostavki, da M v 

enačbi V = P/M pomeni transakcijski denar. Če M v enačbi interpretiramo kot skupno količino 

denarja, transakcijsko in likvidno, dobimo hitrost obtoka skupnega denarja.  

 

Ob upoštevanju hitrosti obtoka denarja, ki je funkcija želje po likvidnosti, je Marshall potrebno 

količino denarja M* izrazil kot: M*= k ∙ D, pri čemer je D = P ∙ c. 

 

Gledano povsem formalno je DELEŽ DOHODKA, ki ga želijo gospodarske enote imeti v LIKVIDNI 

OBLIKI k enak recipročni vrednosti hitrosti denarnega obtoka (k = 1/V). Ampak Marshall interpretira k 

kot tisti del družbenega dohodka, ki ga gospodarstvo želi hraniti v gotovini. Namesto želene hitrosti 

neposredno Marshall definira želeno količino denarja z odstotkom dohodka, ki ga gospodarstvo želi 

hraniti v gotovini. 

 

Po Marxu je od tega, kako dolgo po prodaji denar čaka, da gre ponovno na trg, odvisna količina 

potrebnega denarnega obtoka večja ali manjša. Če ČAS LEŽANJA DENARJA V NEAKTIVNI OBLIKI 

označimo s t, potrebno količino denarja dobimo kot: D = M*/t in dobimo: M* = D ∙ t. 

 

Zmanjšanje hitrosti kroženja denarja onemogoča realizacijo dela produkta. Zmanjšanje hitrosti 

kroženja denarja je kljub razširitvi tega pojma na likvidnostni denar identično z zmanjševanjem ex 

ante uporabe, to je porabe dohodka pod njegovo velikostjo. Če pojem hitrosti kroženja denarja 
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omejimo na transakcijsko hitrost, je njeno zmanjševanje v vsakem primeru kvantitativno enako 

ustreznemu zmanjšanju porabe pod dohodek. Vendar je vzrok zmanjšanja hitrosti obtoka v takem 

primeru različen, predvsem je povsem tehnične narave.  

 

Samo tedaj, ko je zmanjšanje hitrosti kroženja denarja posledica povečanega povpraševanja po 

likvidnostnem denarju, je le-to neposredno identično z zmanjšanjem ex ante uporabe pod velikost 

dohodka.  

 

29. T: Skupno povpraševanje po denarju 
Poglej graf 16 v knjigi na strani 453. 

 

30. T: Blagovna menica – emisija denarnih nadomestkov 

Količina denarja v obtoku se prilagaja potrebam gospodarstva predvsem s kreditiranjem 

gospodarstva prek bančnega sistema. Precejšen del potrebnega denarja pride v obtok tudi prek 

KREDITIRANJA države in prebivalstva. Državo kreditira predvsem centralna banka, prebivalstvo pa 

poslovne banke. 

 

Krediti se po navadi delijo na: 

 dolgoročne in 

 kratkoročne kredite. 

 

KRATKOROČNI KREDITI imajo v glavnem dve obliki: 

 KONTOKORENTNI KREDITI (daje jih banka svojim strankam s tem, da jim ustrezen znesek 

odobri na njihovih tekočih računih), 

 DISKONTNI KREDITI so krediti, ki jih banke dajejo gospodarstvu s kupovanjem njegovih 

MENIC. To kupovanje je poznano pod tehničnim imenom DISKONTIRANJE. 

 

MENICA je po svojem nastanku zelo star nadomestek denarja. Menice so bile poznane pred bankovci. 

Menica nastane v blagovni menjavi. Namesto, da kupec plača z denarjem, plača z menico, ki je po 

svoji vsebini obljuba plačila ali ukaz tretji osebi, praviloma banki, da plača določen znesek v 

določenem času ali roku.  

 

Menica je vrednostni papir. Prodajalec s sprejetjem menice kreditira kupca. Z diskontiranjem menice 

v banki, le-ta prevzema kreditiranje kupca nase. S tem se blagovna menica oz. njeno diskontiranje 

pojavlja kot zelo občutljiv način prilagajanja količine denarja potrebam gospodarstva. Govorimo o 

TERCIARNI EMISIJI DENARJA.  Kupec, ki nima denarja, vendar računa, da ga bo dobil s prodajo 

produkta, ki ga bo proizvedel s pomočjo blaga in storitev, ki jih kupuje na kredit, s plačilom z menico 

povzroči povečanje denarnega obtoka.  Ko menica dospe v plačilo, se menični dolg poplača z 

gotovino. Menica tedaj preneha nadomeščati denar. Gotovina, ki je z diskontiranjem menice 

povečala obtok, z njenim plačilom ponovno odide iz obtoka. Glede na to, da obseg menic, ki jih 

bančni sistem diskontira, se obtok denarja s tem mehanizmom nenehno povečuje. Če bi se potrebe 

po denarju zmanjšale, bi se obseg diskontiranih menic zmanjšal. Menica torej omogoča prilagajanje 

stvarnega obtoka potrebnemu v obe smeri. 
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31. T: Mehanizem nastanka (emisije) denarja v sistemu ene poslovne banke 

V sodobnem mehanizmu ustvarjanja denarja so pomembni ŠTIRJE AKTERJI, ki izvajajo določene 

funkcije: 

 GOSPODARSTVO: 

o vlaga v poslovne banke gotovino, s čimer jo, če gre za vloge na vpogled, pretvarja v knjiži 

denar, 

o prodaja poslovnim bankam svoje vrednostne papirje. 

 POSLOVNE BANKE  

o prejemajo od gospodarstva depozite gotovine in jih pretvarjajo v knjižni denar, 

o kupujejo od gospodarstva vrednostne papirje (predvsem menice), 

o prodajajo centralni banki vrednostne papirje, 

o držijo rezervo gotovine v višini potrebne. 

 CENTRALNA BANKA 

o kupuje od poslovnih bank in države vrednostne papirje, 

o pri kreditu poslovnim bankam centralna prevzema nase kredite, 

o odreja obrestno mero, 

o odloča o obveznih rezervah poslovnih bank, 

o usmerja politiko prodaje in nabave vrednostnih papirjev, 

o uravnava obseg kreditov in denarja v obtoku, 

o zagotavlja gospodarstvu zadostne količine denarja za nemoteno proizvodnjo, 

o ohranja stabilnost cen 

 DRŽAVA 

o prodaja ali kupuje centralni banki svoje vrednostne papirje, 

o od centralne banke dobi kredite, 

o določa okvire za monetarno in kreditno politiko, 

o razglasi denar centralne banke za zakonito plačilno sredstvo. 

 

32. T: Medbančni proces ustvarjanja denarja 
Preberi v knjigi na strani 465 in 466 in Urbanove zapiske. 

 

DODATEK 

TRG DENARJA 

(1) PONUDBA DENARJA 

Količina denarja v obtoku M1 je funkcija količine primarnega denarja M0, ki ga nadzoruje centralna 

banka in multiplikatorja m, ki določi obseg sekundarne emisije denarja: M1 = m × M0. 

Ker je M0 = C + R in M1 = C + D, sledi, da je m = M1/M0 = (C + D)/(C + R), je DENARNI 

MULTIPLIKATOR: 

m * (cd + 1)/(cd + rd). 

 

Pri manj kot 100 % zahtevanih rezervah, je rd manjši od 1, zato je denarni multiplikator večji od 1. 

Večji cd ali večji rd pomenita manjši multiplikator. 

 

Ocena za Slovenijo: povprečna vrednost rd = 0,32, cd = 0,27. Vrednost denarnega multiplikatorja je 

2,1. 
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(2) POVPRAŠEVANJE PO DENARJU 

Transakcijsko povpraševanje po denarju je pozitivno odvisno od velikosti nominalnega družbenega 

proizvoda, likvidnostno pa negativno od višine realne obrestne mere. 

 

 

 

INFLACIJA 

33. T: Osnovno o inflaciji 

Eden najbolj značilnih pojavov v sodobnih gospodarstvih je INFLACIJA, ki pomeni rast splošne ravni 

cen (merjeno s stopnjo rasti cen), hkrati pa povzroča padanje vrednosti denarja.  

 

Kot monetarni pojav je inflacija pogojena z nezamenljivim denarjem. V naturalnih gospodarstvih je ni, 

v gospodarstvih z blagovnim denarjem pa je do nje prihajalo izjemoma in še to po nižji stopnji. 

 

Teorija razlikuje tri glavne VRSTE INFLACIJE: 

 INFLACIJA POVPRAŠEVANJA = demand pull: prehitro rastoče povpraševanje, 

 INFLACIJA PONUDBE = STROŠKOVNA INFLACIJA = cost push, 

 STRUKTURNA INFLACIJA. 

Poseben dejavnik nastopanja inflacije v novejšem času so INFLACIJSKA PRIČAKOVANJA.  Cene rastejo 

zato, ker pričakujemo, da bodo rastle, pričakovanja gospodarskih subjektov pa se v prihodnosti 

dejansko uresničijo. Za to lahko poskrbi celo formalni postopek indeksiranja, ki pomeni prenos 

pretekle inflacije v bodočo s pomočjo uporabe indeksov cen.  

 

Inflacije se razlikujejo med seboj po intenzivnosti in po sposobnosti ekonomske politike, da jih 

obvlada. Zmerna inflacija se v sodobnih gospodarstvih uporablja kot sredstvo spodbujanja 

gospodarske rasti. Rast cen povečuje profite podjetnikov in s tem spodbuja večje investicije. Takšno 

inflacijo po navadi ekonomska politika obvladuje. Vendar se inflacija ne glede na to, od kod izvira, 

pogosto izmuzne izpod kontrole ekonomske politike. Vse GALOPIRAJOČE (HIPER) INFLACIJE so takšne 

narave. Glavni razlog hiperinflacije je financiranje izjemno velikih izdatkov (vojne, revolucije), 

kombinirano z zmanjšanjem ponudbe v izjemnih razmerah. Drugo vrsto malo manj intenzivnih 

galopirajočih inflaciji povzročajo strukturne neusklajenosti, ki so kombinirane s kroničnim deficitnim 

financiranjem uporabe, predvsem trošenja države in investiciji. 

 

Načeloma je dokaj preprosto obvladati inflacijo povpraševanja. Če pa se ji pridružita še inflacija 

ponudbe in še posebej strukturna inflacija, je zmanjšanje inflacije zelo težavno in ni vedno kronano z 

uspehom.  

 

34. T: Klasična dihotomija, inflacijski davek in hiperinflacija 

(1) DOLOČITEV SPLOŠNE RAVNI CEN V NARODNEM GOSPODARSTVU 

Faktorske količine, cene in produkcijska funkcija določajo raven proizvodnje produkta P. Ponudba 

denarja M določi nominalno vrednost proizvoda P ∙ c.  Raven cen je količnik med nominalno 

vrednostjo produkta P ∙ c in ravnjo realnega produkta P. 

 

Produktivne sposobnosti gospodarstva določijo realni BDP, količina denarja določi nominalni BDP, 

BDP deflator pa je razmerje med njima.  
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KLASIČNA DIHOTOMIJA (DVODELNOST, DVOJNOST, LOČENOST) je pogled, ki popolnoma razmejuje 

nominalne spremenljivke, izražene v denarnih enotah, od realnih spremenljivk, izraženih v fizičnih 

enotah oz. relativnih cenah. Govori se o MONETARNI NEVTRALNOSTI. Za veliko namenov, predvsem 

pri analiziranju dolgoročnih problemov, je monetarna nevtralnost približno sprejemljiva. Za razlag 

kratkoročnih pa ni več sprejemljiva.  

 

(2) OBRESTNA MERA IN INFLACIJA 

Poenostavljeno je nominalna obrestna mera (i) sestavljena iz realne obrestne mere (r) plus inflacije 

(c'):  

I = r + c'.  

Tako napisana enačba se imenuje FISHERJEVA ENAČBA, iz nje pa izhaja FISHERJEV UČINEK, po 

katerem enoodstotna rast cen (ki je po kvantitativni teoriji denarja posledica enoodstotnega 

povečanja količine denarja v obtoku) povzroči enoodstotno rast nominalne obrestne mere. Pri 

Fisherjevi enačbi gre za več poenostavitev. Namesto dejanske inflacije bi morala biti v prihodnje 

pričakovana inflacija, natančna formula za izračun obrestne mere je:  

(1 + r) = (1 + i)/(1 + c'). 

 

Razlikujemo obrestno mero ex ante, ki jo posojilojemalec pričakuje, da jo bo plačal, in ex post 

obrestno mero, ki jo dejansko plača.  

 

Sprememba količine denarja v obtoku ima dva učinka na obrestno mero: 

 povečanje ponudbe denarja najprej poveča inflacijo in s tem nominalno obrestno mero, 

 obenem pa ob danem povpraševanju zniža ceno denarja, torej zniža realno obrestno mero. 

 

(3) HIPERINFLACIJA 

Hiperinflacija (izjemno velika inflacija) je pogosto definirana kot inflacija, pri kateri cene rastejo za več 

kot 50 % na mesec. Vsi stroški pričakovane in nepričakovane inflacije postanejo izjemno veliki. Vzrok 

hiperinflacije je 

končno vedno emisija denarja.  

 

Vojne, revolucije in izjemni naravni dogodki zahtevajo velike državne izdatke, ki jih ni mogoče več 

financirati zgolj z obdavčenjem, zato država tiska denar, kar povzroči hitro rast cen. Ko pa je inflacija 

prisotna, postane fiskalni problem še bolj izrazit. V času od obračuna davka do njegovega plačila se 

realna vrednost davčnega prihodka za državo zmanjša za velikost inflacije (učinek Tanzi, ki deluje v 

nasprotni smeri, če se inflacija umirja). Edina končna rešitev je fiskalna reforma: omejiti državne 

izdatke v meje razpoložljivih davčnih prihodkov. Po navadi se konca z ustanovitvijo nove valute, v 

katero mora obstajati zaupanje.  

 

35. T: Inflacija povpraševanja 

Predpostavka za rast proizvodnje vzporedno z rastjo trošenja je nizka izkoriščenost kapacitet. Če se 

zaradi povečane izkoriščenosti kapacitet povečuje družbeni realni proizvod, se povečuje tudi stopnja 

izkoriščenosti kapacitet. Ko se približa polni izkoriščenosti, rast realnega proizvoda na kratek rok ni 

več mogoča. Rast nominalnega proizvoda, ki je po definiciji enaka rasti trošenja, postane mogoča, le z 
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rastjo cen. To je INFLACIJA POVPRAŠEVANJA, saj rast povpraševanja, ki zaradi visoke izkoriščenosti 

kapacitet ne more več povečati realnega proizvoda, vleče cene navzgor.  

 

Pri polni izkoriščenosti kapacitet vsaka rast trošenja povečuje izključno cene. Takšno stanje polne 

izkoriščenost zelo ustreza predpostavkam, na katerih temelji kvantitativna teorija denarja. Zunanja 

vrednost cen je opredeljena z enačbo: γz = 1/c = P/( V ∙ M).  

 

Vsako povečanje trošenja se izrazi v V in M, ker se s P ne more povečati (razen na daljši rok s 

povečanjem kapacitet). Neizbežna je torej rast cen, torej padec vrednosti denarja (kupne moči). Če 

predpostavimo konstantno hitrost kroženja denarja V, je stopnja rasti C enaka stopnji rasti M. Bistvo 

začetne formulacije kvantitativne teorije je M kot neodvisna in C kot odvisna spremenljivka.  

 

Kadar je vir inflacije resnično v presežnem povpraševanju, mora ekonomska politika omejiti rast 

trošenja na rast proizvoda, da bi stabilizirala cene. Zato je glavni stabilizacijski recept monetaristov 

OMEJEVANJE RASTI DENARJA. To ni posebej težko, če je emisija denarja v rokah centralne banke. 

 

Zakaj inflacije kljub tako preprostemu zdravilu ni mogoče omejiti? Monetaristi navajajo INFLACIJSKA 

PRIČAKOVANJA. Ko gospodarski osebki ugotovijo, da je zviševanje cen trajnejše narave, se želijo v 

veliki meri izogniti izgubam. Gospodarski osebki izgubljajo zaradi inflacije iz dveh razlogov:  

 zaradi zmanjševanja njihovih realnih dohodkov in  

 zaradi zmanjševanja kupne moči (realne vrednosti) likvidnih sredstev (denarja). 

 

Pričakovanje inflacije v prihodnosti pospešujejo rast cen v sedanjosti nad tisto, ki jo definira rast 

količine denarja v obtoku. Ob M se povečuje tudi V. To je glavni mehanizem, ki vodi v INFLACIJSKO 

SPIRALO (VRTINEC).  

 

Posebna oblika inflacijskih pričakovanj so pričakovanja zaposlenih, da bodo cene še naprej rastle. Vse 

dokler je rast plač enaka rasti življenjskih stroškov, se delitveni odnosi ne spreminjajo. Preveliko 

trošenje dviguje raven cen in osebnih dohodkov zaposlenih približno vzporedno. Pojav inflacijskih 

pričakovanj pri zaposlenih pa situacijo spremeni. Plače začnejo rasti hitreje kot cene, kar znižuje 

profite, medtem ko želja, da slednji ostanejo nespremenjeni, potiska prodajne cene proizvodov 

navzgor. Inflacija dobi obliko spirale cene – plače -cene. 

Po vrsti trošenja, ki povzroča inflacijo, je koristno razlikovanje med INFLACIJO PORABE DRŽAVE, 

inflacijo investicij in inflacijo dohodkov dela. Velike inflacije so inflacije potrošnje države (vojne), tudi 

v sodobnih gospodarstvih so inflacije pogosto povzročene s preveliko porabo države, zato je 

stabilizacijska politika pogosto usmerjena v zmanjšanje te porabe. 

 

O INFLACIJI INVESTICIJ je mogoče govoriti, če se investira več, kot znašajo ex-ante prihranki. Že prej 

smo videli, da presežek prihrankov nad investicijami vodi v zmanjšanje ravnotežnega proizvoda. 

Nasprotno razmerje, presežek investiciji nad (ex ante) prihranki vodi najprej v povečanje 

ravnotežnega proizvoda v bližino potencialnega proizvoda, zatem pa do rasti cen – inflacije 

(INFLACIJSKI GAP). 

 

36. T: Inflacija ponudbe ali stroškovna inflacija 
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S stališča posameznega podjetja so odločilni del stroškov materialni stroški (preneseni proizvod). Če 

se večajo, se morajo prodajne cene dokončanega proizvoda zvišati, da bi preprečili zmanjšanje 

dohodkov primarnih proizvodnih faktorjev na tej stopnji. S stališča gospodarstva kot celote materialni 

stroški izginejo, ostanejo samo stroški primarnih proizvodnih faktorjev. Povečanje katerekoli skupine 

stroškov brez ustreznega zmanjšanja drugih stroškov potiska prodajne cene navzgor, zato nastane 

INFLACIJA COST PUSH (INFLACIJA PRITISKA STROŠKOV).  

 

Pri tem razlikujemo med: 

 povečanjem realnih stroškov, kar je posledica zmanjšanja produktivnosti ustreznih faktorjev, 

 povečanjem nominalnih stroškov, kar je posledica zvišanja cene ponudbe. 

 

Ob visoki zaposlenosti in delovanju sindikatov je pritisk na rast plač močnejši in vodi v INFLACIJO 

PLAČ, če ni ustreznega zmanjšanja profitov. 

 

Najboljši vzvod inflacije je NEENAKOMEREN TEHNIČNI NAPREDEK. Če ni prostega trga delovne sile, se 

dobijo neenake plače za enako delo v različnih panogah. Panoge z nižjih tehničnim napredkom 

morajo dvigovati plače tako hitro kot panoge s hitrejšim tehničnim napredkom, čeprav na podlagi 

produktivnosti niso upravičene. Zato dvigujejo cene. 

 

Glede INFLACIJSKIH UČINKOV DAVKOV IN PRISPEVKOV ni treba izgubljati besed. Del gospodarstva, ki 

je usmerjeno na trg in drugi del, ki se napaja z davki in prispevki, tekmujeta med seboj v dvigovanju 

plač. En sektor vodi, drugi občasno nadomesti izgubljeno. 

 

Podobno je s tekmovalnim odnosom med menjalnim in nemenjalnim sektorjem narodnega 

gospodarstva. Pri pod pritiskom iz tujine ne more dvigovati cen, drugi jih lahko. Čeprav je pogosto v 

javni lasti oz. je oblikovanje cen pod državnim nadzorom, nemenjalni sektor pripomore k večji 

inflaciji. 

 

Pri inflaciji stroškov, ki prihaja iz UVOZA, zvišanje uvoznih cen povečuje stroške proizvodnje, v kateri 

se uporablja uvoženi material. To bi lahko zmanjšali s substitucijo uvoženih materialov s cenejšimi 

domačimi ali tujimi.  

 

37. T: Družbeni stroški inflacije 

Stroški PRIČAKOVANE INFLACIJE so:  

 strošek obrabe čevljev,  

 stroški menuja,  

 večja variabilnost relativnih cen,  

 davčna zakonodaja in  

 negotovost. 

 

Stroški NEPRIČAKOVANE INFLACIJE:  

 poljubna prerazdelitev bogastva med prebivalci,  

 nepričakovana inflacija po navadi prizadene posameznike s fiksnim dohodkom,  

 še večja negotovost kot pri pričakovani inflaciji. 

 



111 
 

Zaščita pred inflacijo:  

 indeksiranje,  

 tuja valuta in  

 temeljna obrestna mera. 
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7. DEL: EKONOMSKA POLITIKA 

 

MAKROEKONOMSKI UČINKI UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE 

1. T: Uvod 

EKONOMSKA POLITIKA pomeni uravnavanje delovanja gospodarstva s pomočjo ukrepanja 

ekonomskih avtoritet, nosilcev ekonomske politike. Ekonomska politika dobiva različne konkretne 

oblike, ki jih izvajajo različni nosilci: 

 monetarno ali denarno politiko/kreditno politiko izvaja centralna banka, 

 fiskalno ali proračunsko politiko izvaja vlada (tudi dohodkovno, cenovno, in druge). 

 

V izvajanju razlikujemo med: 

 instrumenti ekonomske politike, 

 posredni cilji in 

 končni cilji ekonomske politike. 

 

Med KONČNIMI CILJI ekonomske politike so najpomembnejši makroekonomski agregati, predvsem:  

 hitra in stabilna gospodarska rast, 

 nizka inflacija, 

 nizka stopnja brezposelnosti, 

 uravnotežen proračun. 

 

INSTRUMENTI so ukrepi, ki so na voljo nosilcem ekonomske politike na posameznih področjih 

gospodarstva. Zmeraj je potrebno vsaj toliko oz.več instrumentov ekonomske politike, kot imamo 

končnih ciljev.   

 

Tipična POSREDNA CILJA pri dveh najpomembnejših ekonomskih politikah sta: 

 denarna masa pri monetarni politiki in  

 proračunski izdatki oz. prejemki pri fiskalni politiki. 

 

Na dolgi rok naj bi gospodarstvo samo doseglo ravnotežje, na kratek rok pa prihaja do odstopanj od 

potencialne rasti, ki se kažejo v gospodarskih fluktuacijah. Razlika med kratkim in dolgim obdobjem je 

v tem, da so na dolgi rok cene fleksibilne in se lahko odzivajo na spremembe ponudbe in 

povpraševanja. V kratkem obdobju pa so številne cene negibljive, ostajajo fiksne na v naprej določeni 

ravni.  

 

Po klasični dihotomiji na dolgi rok spremembe v ponudbi denarja ne povzročajo sprememb v realnih 

spremenljivkah. Na kratek rok nominalne spremenljivke vplivajo na realne. (klasična dihotomija in 

Sayev zakon) 

 

2. T: Načini vplivanja na potrošnjo in investicije 

Na velikost porabe in obseg investicij je mogoče vplivati preko treh faktorjev: 

 obrestne mere,  

 velikosti realnega dohodka in 

 interne stopnje donosnosti v proizvodnji oz. mejne koristnosti v potrošnji. 
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Z OBRESTNO MERO, tj. z njenim povečanjem oz. zmanjšanjem, je mogoče vplivati tako na porabo, kot 

tudi na investicije, in to enako na izvedeno porabo in investicije kot tudi na avtonomno porabo in 

investicije. Odvisnost investicij od obrestne mere je očitna, odvisnost porabe od obrestne mere pa se 

praviloma zanemarja.  

 

Na izvedeno porabo se lahko vpliva z učinkovanjem na VELIKOST REALNEGA DOHODKA.  S 

povečanjem realnega dohodka se poraba poveča, z zmanjšanjem pa zmanjša. Na velikost porabe 

vpliva dohodek po plačilu vseh neposrednih davkov in obveznih dajatev, tj. RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK 

PREBIVALSTVA. Da bi se poraba povečala, je treba zmanjšati neposredne davke in dajatve, ki jih plača 

prebivalstvo iz svojih dohodkov. S tem se povečujejo njihovi razpoložljivi dohodki, povečanje le-teh 

pa vodi k povečanju porabe. Sodobne države se v veliki meri poslužujejo davkov in dajatev 

prebivalstva, da bi vplivale na njihove razpoložljive dohodke in preko njih na porabo. Povečanje 

uporabe produkta je tako mogoče po dveh poteh:  

 ali posredno preko znižanja davkov, ali  

 neposredno preko zvišanja davkov (država) 

 

IZVEDENE INVESTICIJE so funkcija povečanja porabe, zato se z vplivanjem na velikost porabe poredno 

vpliva tudi na velikost investicij. Če se z zmanjšanjem posrednih davkov povečajo razpoložljivi 

dohodki prebivalstva, je povečanje porabe v primerjavi s prejšnjim obdobjem večje, kot bi bilo sicer, 

zato pa so pri danem akceleratorju večje tudi investicije.  

 

Na avtonomne investicije je najtežje vplivati. Pri avtonomnih investicijah je njihovo gibanje odvisno 

od faktorjev, ki jih celo v dolgih, kaj šele v kratkih obdobjih, ni mogoče kontrolirati ali nanje vplivati. 

AVTONOMNE INVESTICIJE, s katerimi se uvaja nova tehnologija v proizvodnjo, se lahko spodbujajo s 

postopki, kot je pospešena amortizacija, znižanje carin na uvoz opreme, začasna ali trajna oprostitev 

plačila davka, ipd. Skupni predznak takih postopkov je POVEČANJE INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI, 

ki krivuljo investicijskega povpraševanja pomakne proti desni. Kot determinanta želje po investiranju 

nastopa PRIČAKOVANA stopnja donosnosti. 

 

Še teže je z AVTONOMNO PORABO,  ki je funkcija spremembe v koristnosti dobrin, ta pa je 

subjektivne narave. Avtonomna potrošnja je izpostavljena oscilacijam v relativno kratkih obdobjih in 

zaradi tega vplivanje nanjo predpostavlja gibanje v smeri, ki je nasprotna njenim avtonomnim 

gibanjem.  

 

3. T: Trošenje države, fiskalna politika in oscilacije družbenega proizvoda 

FISKALNA POLITIKA je politika uravnavanja proračuna, torej dohodkov in izdatkov države oz. širše 

javnega sektorja, ki vključuje državo v ožjem smislu plus kvazi državo – pokojninsko in zdravstveno 

zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti ter institucije. Je najpomembnejša sestavina 

ekonomske politike.  

 

Izhajamo iz PRORAČUNA. Na izdatkovni strani ima tri glavne oblike trošenja države, od katerih šteje v 

splošno porabo G le njeno MATERIALNO TROŠENJE. Na dohodkovni strani so tri glavne oblike 

prihodkov: davki in prispevki, kreditiranje iz tujine in krediti iz domačih virov.  
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S pomočjo DAVKOV lahko država vpliva na investiranje ali na porabo gospodarskih enot in s tem, 

posredno, na velikost proizvoda. Vendar država vpliva na velikost proizvoda tudi neposredno.  

 

Država lahko svoje trošenje uporabo kot sredstvo za izenačitev ex ante rasti uporabe z rastjo 

proizvoda v primerih, ko drugi subjekti trošenja del svojih dohodkov prihranijo. Trošenje države je 

najbolj neposredno, zato pa tudi najbolj učinkovito sredstvo vpliva na gospodarstvo. 

 

 

CILJI fiskalne politike so: 

 povečanje (ravnotežnega) proizvoda, 

 stabiliziranje rasti. 

 

URAVNOTEŽENI PRORAČUN, kjer so njegovi prejemki enaki izdatkom, je v teoriji in praksi dolgo veljal 

za nevtralnega glede vpliva na rast in osciliranje proizvoda. Temu ni tako, saj tudi uravnoteženi 

proračun povečuje trošenje in proizvod v višini s proporcionalnim obdavčenjem pridobljenih davkov. 

Uravnotežen proračun pomeni mejno nagnjenost države k trošenju 1. Država bi morala ustvariti 

presežek proračuna v višini deleža prihrankov, ki so jih gospodarske enote žrtvovale za plačilo 

davkov.  

 

URAVNOTEŽENI (IZRAVNANI) PRORAČUN torej deluje PROCIKLIČNO in ne nevtralno. To je v nasprotju 

z osnovnim ciljem ekonomske politike. Pri izravnanem proračunu in ob proporcionalnem obdavčenju 

država pobere več davkov in zato bolj pospeši trošenje in rast družbenega proizvoda, kar rast še 

pospeši.  

 

Država želi voditi PROTICIKLIČNO politiko, kar doseže le, če namesto izravnanega proračuna vodi 

POLITIKO NEIZRAVNANEGA PRORAČUNA. V obdobjih gospodarskega razcveta zbira prihranke s 

proračunskim presežkom (suficitom: Da > G), ki jih za tem troši v obliki proračunskega primanjkljaja 

(deficit: Da < G) v obdobjih recesije, ko naj dodatno trošenje države poveča skupno trošenje in 

pospeši rast družbenega proizvoda.  

 

Tako dohodkovna ko izdatkovna stran proračuna lahko avtomatično delujeta proticiklično 

(avtomatični stabilizatorji). Na dohodkovni strani so proticiklični ukrepi mogoči le ob neizravnanem 

proračunu, ko proporcionalne ali progesivne davčne stopnje zberejo več davkov in zmanjšajo Odr s 

tem pa tudi trošenje gospodarskih enot ob gospodarskem razcvetu bolj, ob recesiji pa manj. Na 

izdatkovni strani pomenijo avtomatične stabilizatorje subvencije brezposelnim (negativni davki). Prek 

njih se poveča poraba C, s čimer se poveča skupno trošenje, kar spodbudi rast družbenega proizvoda. 

Druga oblika proticikličnega stabilizatorja na strani izdatkov države so javna dela, ki se jih država loti v 

času gospodarskih kriz, in prek njih pospeši trošenje v dela (Roosevelt). 

 

4. T: Cilji in instrumenti monetarne politike 

MONETARNA (DENARNA, KREDITNA) POLITIKA je tisti del gospodarske politike, ki jo z uravnavanjem 

količine denarja v obtoku izvaja država oz. od nje pooblaščena centralna banka.  

 

Sodobni denarni in kreditni sistem deluje bolj ali manj kot celota, katere glava je centralna banka, udi 

pa poslovne banke v bančnem sistemu. Poslovne banke poslujejo samostojno, vendar so v svojem 
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poslovanju vezane z določili, ki centralni banki služijo za zagotavljanje enotne denarne in kreditne 

politik. Osnovni cilj teh določil je, da se gospodarstvu zagotovi potrebna količina denarja.  

 

Ukrepi monetarne politike se delijo v dve skupini:  

 kvalitativna (selektivna) določila oz. ukrepi in 

 kvantitativna določila.  

 

S KVALITATIVNIMI UKREPI se označujejo določila, ki izhajajo iz lastne ocene o tem, za koliko se mora 

spremeniti obseg kreditov in kje, pri čemer se ta ''kje'' nanaša tako na geografsko kot na gospodarsko 

področje. Oblike kvalitativnih določil so:  

 določanje obsega kreditov,  

 določanje najvišje meje do katere se lahko razširi, 

 kontingentiranje in alociranje kreditov, 

 diferenciranje obrestnih mer, anuitet in drugih pogojev kreditiranja. 

 

Pod KVANTITATIVNIMI UKREPI monetarne politike razumemo določila, s katerimi banka spreminja 

pogoje kreditiranja za vso gospodarstvo enako.  

 

Oblike teh določil so:  

 manipuliranje z obrestno (diskontno) mero, 

 spremembe obveznih rezerv poslovnih bank in  

 nakup ali prodaja obveznic na odprtem trgu.  

 

MANIPULIRANJE Z OBRESTNO MERO pomeni spreminjanje višine obrestne mere, tj. pogojev ponudbe 

kreditov s strani bančnega sistema. Centralna banka določa višino obrestne mere, na podlagi katere 

rediskontira menice poslovnim bankam, rediskontno stopnjo. Povečanje rediskontne stopnje 

zmanjšuje obseg potencialnih kreditov centralne banke poslovnim bankam, z manjšanjem pa ga 

poveča.  

 

Diskontna stopnja je odvisna od rediskontne stopnje. rediskotna stopnja je manjša od diskontne, 

razliko zaslužijo poslovne banke kot spodbudo za sprejemanje vrednostnih papirjev gospodarstva. Če 

centralna banka podraži svoje kredite, bodo to pravilo storile tudi poslovne banke. Vpliv spremembe 

rediskontne stopnje na obseg kreditov je dvojen:  

 najprej deluje preko spremembe rezerv gotovine v poslovnih bankah,  

 poleg tega pa tudi preko sprememb diskontnih stopenj poslovnih bank.  

 

Prevladuje prepričanje, da sta veliko uspešnejša kot manipuliranje z obrestno mero PROAJA IN 

NAKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA ODPRTEM TRGU (posredno in neposredno 

zmanjšanje/povečanje obtoka denarja v gospodarstvu) in tudi MANIPULIRANJE Z OBVEZNO REZERVO. 

Predmet so kratkoročne in dolgoročne obveznice, ki jih prodajajo in kupujejo banke. S prodajo 

obveznic centralna banka zmanjšuje ponudbo (obtok) denarja, s čimer se obrestna mera povečuje. Če 

obveznice prodaja centralna banka poslovnim bankam, zmanjšuje njihovo rezervo. Zmanjšanje 

obtoka denarja se tu doseže z zmanjšanjem rezerv bank. Če obveznice prodaja banka, centralna ali 

poslovna, neposredno gospodarstva, se obtok denarja zmanjšuje neposredno. Nasprotno je pri 

nakupu obveznic.  
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5. T: Naravna stopnja brezposelnosti, trade-off in politika dohodkov 

Politika omejevanja trošenja in omejevanja rasti količine denarja v obtoku je lahko uspešna, in še to 

le ob vztrajni brezkompromisni usmeritvi. 

 

Vendar omejevanje povpraševanja s pomočjo omejevanja rasti denarja, ne zavira le rasti cen, temveč 

zavira tudi rast proizvodnje, kar lahko povečuje brezposelnost. Tako se STABILNOST CEN in 

ZAPOSLENOST pokažeta kot konfliktna cilja ekonomske politike, v teoriji prikazan s PHILIPSOVO 

KRIVULJO. Stabilizacijo cen je mogoče doseči le za ceno počasnejše rasti in večje brezposelnosti. Če 

želimo spodbuditi rast s pomočjo večjega trošenja, je to mogoče le za ceno večje inflacije.  

 

Obstajajo tri usmeritve reševanja problema trade-off med rastjo z inflacijo in stabilnostjo z 

brezposelnostjo. 

 

(1) MONETARISTI (klasični ekonomisti) 

Po njihovem mnenju je prikaza alternativna v resnici navidezna. Vzrok za njen obstoj je 

nepripravljenost lastnikov produkcijskih faktorjev, v končni analizi delavcev, da bi sodelovali z njimi v 

proizvodnji za vrednost njihovega mejnega proizvoda. V vsakem gospodarstvu je brezposelnost, ki je 

sposobna stabilizirati cene. Monetaristi jo štejejo za naravno oz. normalno stopnjo brezposelnosti. 

Ne glede na to, kolikšen je družbeni proizvod in njegova rast, je po njihovem mnenju treba tak 

položaj šteti za ekonomsko optimalen. Govori se o NARAVNI DOLGOROČNI STOPNJI RASTI BDP 

nekega gospodarstva. Navedena vrsta stabilizacijske politike monetaristov izhaja iz Sayevih idej. 

Osnovna veličina sistema so načrtovani visoki profiti. 

 

(2) FISKALISTI 

Njihova usmeritev izhaja iz naslednjega sklepanja: Če sta rast (zaposlenost) in stabilnost (nizka 

inflacija) med seboj izključujoča se cilja v tem smislu, da je visoka rast proizvoda mogoča le ob 

nesprejemljivo visoki inflaciji, stabilnost cen pa pri nesprejemljivo visoki brezposelnosti, mora 

ekonomska politika najti OPTIMALNO KOMBINACIJO RASTI IN INFLACIJE. Gre za trade-off izbiranje 

med alternativnimi rešitvami, ki so tesno povezane med seboj in zato zahtevajo določen kompromis v 

uresničevanju skupne rešitve med brezposelnostjo in stabilnostjo. Ekonomska politika sodobnih 

tržnih gospodarstev je tipična POLITIKA TRADE-OFF med nezaposlenostjo in stabilnostjo. Zaradi 

sorazmerno nizke stopnje brezposelnosti, ki jo imajo, upočasnitev rasti, ki jo implicira, ni kritična. V 

DRŽAVAH V RAZVOJU z visoko stopnjo brezposelnosti pa je drugače. Stabilizacijska politika vedno 

zavira rast proizvodnje in s tem gospodarski in družbeni razvoj. Zato se države praviloma odločajo za 

kompromisno kombinacijo hitrejše rasti, a tudi večje inflacije.  

 

(3) POLITIKA (OSEBNIH) DOHODKOV 

Ekonomska politika dohodkov pomeni intervencijo vlade v oblikovanje dohodkov in njihovo dinamiko 

rasti v posameznih obdobjih. Tipičen je ''SOCIALNI SPORAZUM'' med delodajalci, vlado in sindikati o 

umirjeni rasti plač v določenem bodočem obdobju v zameno za višjo zaposlenost. S tem je dosežen 

socialni mir. Politika dohodkov izhaja iz pred postavke, da je moderna inflacija tipično INFLACIJA 

STROŠKOV, predvsem plač.  

 

DODATEK 



117 
 

EKONOMETRIČNA OCENA OSNOVNIH MAKROEKONOMSKIH RELACIJ ZA SLOVENIJO 

(1) OKUNOVA ZAKONITOST: negativno razmerje med RASTJO PROIZVODA in SPREMEMBO STOPNJE 

BREZPOSELNOSTI 

Rast stopnje brezposelnosti je povezana s padcem rasti BDP, pravi Okunov zakon. Večja kot je 

brezposelnost, manjša je rast proizvoda.   

Za Slovenijo: rast družbenega proizvoda je 4,27-odstotna, povečanje stopnje brezposelnosti za 1 % 

pa pomeni zmanjšanje stopnje rasti za 0,5 %.  

 

(2) PHILLIPSOVA KRIVULJA: obstaja negativno razmerje med INFLACIJO IN STOPNJO 

BREZPOSELNOSTI.  

Višja inflacija pomeni večji nominalni produkt, ki ga je na kratki rok mogoče doseči le ob manjši 

brezposelnosti.  

Za Slovenijo: če ne bi želeli inflacije, bi bila stopnja registrirane brezposelnosti 14,1 %, vsako 

povečanje inflacije za 1 % pa zmanjša stopnjo brezposelnosti za stotinko odstotne točke. Vpliv 

inflacije na brezposelnost ni močan.  

 

(3) KOEFICIENT ŽRTVOVANJA: žrtvovani proizvod za znižanje inflacije. 

Zniževanje inflacije zahteva daljši čas večje brezposelnosti in manjše rasti družbenega proizvoda. 

Koeficient žrtvovanja pokaže odstotek letnega realnega BDP, kij ga je treba žrtvovati za znižanje 

inflacije za 1 %. 

Za slovenijo: za znižanje inflacije za 1 % je treba žrtvovati 2 % letnega BDP.  

 

(4) DETERMINANTE ZAPOSLENOSTI  

Rast industrijske produkcije za 1 % za 0,5 % poveča zaposlenost v menjalnem sektorju, rast plač za 

1 % pa zmanjša zaposlenost za 1,36 %.  

 

(5) DETERMINANTE INFLACIJE  

Na inflacijo vpliva rast cen proizvajalcev, rast cen DEM in rast potrošnje prebivalstva. Največja 

elastičnost inflacije je značilna za majhno, odprto gospodarstvo, kakršno je slovensko. 

 

 

 


