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POVZETEK
Zadnja tri leta smo priča gospodarsko-finančni krizi, ki se je razširila v Evropo iz ZDA.
Države so se lotile različnih načinov reševanja krize, ki so temeljili predvsem na
ohranjanju gospodarske aktivnosti in posledično rasti, zaposlenosti, razvoju, novih
produktih in po možnosti tudi zmanjševanju državne porabe. Glavni cilj magistrskega dela
je dokazati, da nekateri ukrepi za reševanje iz gospodarske krize niso prinesli želenih
rezultatov. Precej rešitev je ostalo zgolj na deklarativni ravni, kar pomeni počasnejše
okrevanje oziroma zaostajanje za začrtanimi cilji, ki nam jih narekuje tudi članstvo v
Evropski skupnosti. Članstvo ima precejšen vpliv na sprejemanje odločitev različnih
področij in vodenje sektorskih politik. Opozoril sem tudi na vpliv posameznika, ki je
pogosto preveč pasiven pri prilagajanju na zaostreno situacijo, saj čas od njega zahteva
fleksibilnost pri izobraževanju, na trgu dela in tudi povečano zavedanje, da vsak
posameznik vpliva na gospodarski sistem.
Magistrsko delo predstavlja razloge za nastanek finančno-gospodarske krize ter njen vpliv
na posamezne kazalnike. Evropske države so medsebojno gospodarsko zelo povezane,
zato se slabše poslovanje, neustrezna sektorska politika hitro odrazi v slabših statističnih
kazalnikih in predvsem v stanju državnega proračuna. Slednji lahko le na krajši rok
omogoča delovanje gospodarstva in ohranja blaginjo države. Evropa in Slovenija sta se v
preteklosti že srečevali z različnimi kriznimi obdobji. Zgodovina nas uči, da je po krizi
ključna vloga države, ki s svojo politiko intervencionizma posega na gospodarsko
aktivnost. V takšnih okoliščinah države največkrat financirajo velike projekte in otežujejo
dosegljivost tujih proizvodov v državi. Magistrsko delo prikazuje tudi sprejete ukrepe, ki so
v večji ali manjši meri učinkovali na investicije podjetij, raziskave in razvoj, ohranjanje
zaposlenosti in finančne stabilnosti. Opravil sem tudi dve anketi med podjetji in
posamezniki, ki odražata vpliv gospodarske krize in (ne)zadovoljstvo anketiranih s
sprejetimi ukrepi.
Izkazalo se je, da je Slovenijo doletela globlja kriza kot večino drugih držav. Tudi
okrevanje je potekalo počasneje. Podjetja so v anketi izrazila prepričanje, da bi država s
svojimi ukrepi lahko storila več in še v večji meri podprla delovanje gospodarstva, ga
razbremenila in predvsem uredila poslovanje. Hkrati je vprašljivo tudi vsakršno
financiranje dejavnosti, ki nimajo perspektive oziroma ne zagotavljajo kvalitetnih delovnih
mest. Posamezniki bi morali biti bolj dovzetni za dogajanje, ki ga prinaša kriza. Njihovo
delovanje je zelo pomembno, saj so delovna sila, ki s svojim znanjem in ravnanjem na
trgu dela ustvarjajo dohodek. Slednjega glede na potrebe in želje potrošijo, kar ponovno
vpliva na proizvodni in storitveni ciklus ter seveda javno blagajno.
Ključne besede: gospodarska kriza, ukrepi države, gospodarska rast, brezposelnost,
raziskave, razvoj.
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SUMMARY
Title: Monetary and fiscal measures government in time of economic crisis
Last three years we have witnessed the economic and financial crisis which has spread to
Europe from the United States. Countries EU have different ways to set about solving the
crisis, which were based primarily on sustaining economic activity and hence growth and
employment, developing new products and possibly reduce state spending. The main
objective of the master theme is to demonstrate that some measures to tackle the
economic crisis have not reached the desired results. A lot of measures is left only at the
declarative level, which means a slower recovery, or lagging behind the targets, dictated
to us by the membership of the European Communities. Membership in EU has a
significant impact on various areas of decision making and management of sector policies.
I also warned to the impact of an individual who is often too passive to adapt to the bad
economic situation, because the time it requires in terms of education, labor market and
the increased awareness that each individual impact on the economic system.
Master's theme presents the reasons for the formation of financial-economic crisis and its
impact on individual indicators. European countries are highly connected with each other
economically and therefore less business, inappropriate sector policies reflect the rapid
deterioration of statistical indicators and especially the state of the state budget. State
budget in the short term enable operation of the economy and maintain well-being of the
country. Europe and Slovenia have already encountered in the past with different periods
of crisis. History teaches us that the crucial role of post-crisis countries with their policy of
interventionism, intervention in economic activity. In such circumstances, most countries
finance major projects and difficult availability of foreign products in the country.
Master's theme also shows the accepted measures to a greater or lesser extent, effects
on business investment, research and development, maintaining employment and
financial stability. I passed two surveys among businesses and individuals which reflect
the impact of the economic crisis and the (dis)satisfaction with taken measures. Last
three years shows that Slovenia was hit by a deeper crisis than most other states. Also,
the recovery was slower. Companies in the survey expressed the conviction that the
country with their actions can do more and even greater role in supporting the functioning
of the economy, particularly by relieving and regulate commerce. At the same time is also
questionable any financing activities that do not have perspective and do not provide
good quality jobs. Individuals should be more sensitive to developments arising out of the
crisis. Their operation is very important as labor, with their knowledge and practices in the
labor market to create income. The income depending on the needs and desires spend,
which again affects the manufacturing and service cycle, and of course the state budget.
Key words: economy crisis, state measures, economic growth, unemployment, research,
development
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1 UVOD
Slovenija je zadnja leta, kot del večje evropske ekonomije, vpletena v gospodarsko krizo,
ki je zajela najprej finančni sektor ter se nato razširila tudi v realni sektor. Podjetja,
finančne institucije in tudi posamezniki so se znašli v okoliščinah, ki jih do leta 2008 niso
bili vajeni. Realnost je bila še toliko bolj neizprosna zaradi velike konjunkture v letih 2006
in 2007, ko smo živeli v vsesplošnem razcvetu na gospodarskem in finančnem področju.
Vsi skupaj smo se znašli v situaciji, ko so pričele finančne institucije ponujati finančna
sredstva pod strožjimi pogoji, delovna mesta so bila vse bolj negotova, kar je vplivalo tudi
na potrošnjo posameznikov. Vse skupaj se je odrazilo tudi v prilivih v proračun, zato se je
tudi v njem pričel poznati primanjkljaj. Posledično je morala Vlada RS sprejeti določene
ukrepe, ki bi ublažili posledice pešanja gospodarstva, finančnega sektorja in tudi denarnih
zmožnosti posameznikov. Pri tem se je opirala na smernice in priporočila Evropske
komisije, ki je usmerjala in koordinirala reševanje zaostrenih gospodarskih razmer.
Slovenija je majhna ekonomija, ki je v veliki meri vezana na poslovanje s tujino.
Pogosto se dogaja, da so podjetja vezana izključno na posle s tujino, zato je v tem
primeru njihovo poslovanje odvisno od razmer v državi poslovne partnerice in seveda tudi
dejavnosti. Gospodarska kriza je zajela celotno Evropo in le redke dejavnosti se niso
srečale z zaostrenimi razmerami in pomanjkanjem finančnih sredstev za poslovanje
podjetij. Izhod iz krize je bil torej odvisen od protikriznih ukrepov, razvitosti gospodarstva,
finančnega sektorja in stabilnosti javnega sektorja ter javnih financ.
Tuje države so za reševanje iz krize sprejele različne ukrepe, ki so na eni strani
vzpodbujali gospodarsko dejavnost in na drugi strani pomagali posameznikom pri
premostitvi finančnih težav v primeru izgube delovnega mesta. Slovenija je bila zaradi
strukture dejavnosti izpostavljena večjemu padcu aktivnosti v primerjavi z nekaterimi
drugimi starimi in kasneje pridruženimi članicami EU. Gospodarska kriza je odkrila tudi
nekatere druge pomanjkljivosti v sistemu, kot so proizvodnja izdelkov z nizko dodano
vrednostjo, nekonkurenčno gospodarstvo, slaba delovno-pravna zakonodaja, neugodno
okolje za investiranje, prevzemanje podjetij s t. i. managerskimi krediti, birokratske ovire
in tudi nedodelane strategije.
Z razpoložljivimi resursi je potrebno začrtati strategijo, ki bo vzpodbudila gospodarsko
rast, izboljšala finančne kazalce, povečala zaposlenost in okrepila potrošnjo. Pomembno
vlogo v gospodarstvu imajo banke, ki financirajo različne projekte in tako omogočajo
potek gospodarskega ciklusa. Slovenija potrebuje projekte in produkte, ki bi bili zanimivi
za tujce, kar bi lahko dosegla z znanjem, torej z investicijami v znanje, raziskave in razvoj.
Na drugi strani je možno z določenimi projekti privabiti tuje investitorje, ki bi pri nas lahko
uresničevali podjetniško vizijo in ustvarjali delovna mesta. Ravno delovna mesta so
ključna za gospodarsko rast in delovanje države, za kar je potreben ustrezno servisiran
proračun. Slovenija je od osamosvojitve dalje sama odgovorna za oblikovanje političnega
1

in gospodarskega razvoja. Tekom tranzicije smo si prizadevali oblikovati tržni kapitalizem,
kjer bosta cene določala izključno ponudba in povpraševanje. Omenjeni procesi so
pripeljali do točke, ko so prestopili mejo za državo še vzdržnega delovanja. Z nastopom
svetovne gospodarske krize se je po vzoru nekaterih drugih evropskih držav ponovno
pojavila potreba po državnem intervencionizmu pri ohranjanju finančnega sektorja,
vzdrževanju solidne gospodarske rasti, pomoči podjetjem ter skrbi za socialno šibkejše
skupine prebivalstva.
Država s svojo politiko postavlja pogoje za delovanje sistema, ki ji zagotavlja delovanje,
zato mora v okoliščinah negativnih gibanj sprejeti ustrezne ukrepe. Evropske države so
sprejele različne ukrepe za reševanje krize. Slovenija je v primerjavi s tujimi državami
majhna ekonomija in zato posledično vezana na države partnerice, kar pomeni, da je v
precejšnji meri vezana na razmere v teh državah in sprejete protikrizne ukrepe.
Prilagoditev je nujna, saj Slovenija nima takšnih naravnih resursov, ki bi v večji meri
nadomestili izpad poslov iz tujine.
Na drugi strani se Evropa in Slovenija soočata z negativnimi demografskimi kazalci ter
povečevanjem stopnje brezposelnosti. Torej tudi po omenjeni plati povečevanje socialnih
transferov ni dolgoročno primerno za vzdržnost javnih financ. Vlade EU si v času krize niso
bile povsem enotne pri postavljanju prioritet in iskanju rešitev za ponovno rast. V
preteklosti smo bili priča nenehni liberalizaciji in postopnemu umikanju države iz
gospodarstva, vendar je v takšnih razmerah ponavadi ključnega pomena posredovanje
države. Nenazadnje smo bili že v preteklosti priča krizam in drugim dogodkom, ki so za
ponoven vzpon terjali njeno interveniranje. Bistvena pri tem je pravšnja kombinacija
fiskalnih in monetarnih posegov pri reševanju nastale situacije. Gospodarska rast se je
postopno zmanjševala in kasneje ni dosegala pričakovane rasti, zato so tudi javne finance
utrpele manko, ki ga je potrebno nadomestiti z ustreznimi novimi viri. Brez omenjenih
virov ni financiranja in vzdrževanja sistema ter pomoči različnim subjektom in skupinam
prebivalstva. Posledično je potrebno sosledje ukrepov, ki je približno usklajeno z državami,
kjer imamo glavnino poslovnih partnerjev.
Velik pomen pri reševanju gospodarske krize imajo tudi posamezniki, ki s potrošnjo
vplivajo na plačevanje davkov, najemajo kredite, se izobražujejo, iščejo možnosti za boljšo
zaposlitev,… Za omenjeno morajo biti ustrezno motivirani oziroma jim mora biti
predstavljena strategija, ki bo omogočala dostojno preživetje.
Magistrsko delo predstavlja način soočenja Republike Slovenije s svetovno gospodarsko
krizo. Slovenijo je gospodarska kriza doletela bolj kot večino drugih članic EU, hkrati pa se
tudi po izhodu iz nje okrevanje nadaljuje bistveno počasneje kot v večini držav članic EU.
Predstavil sem ključne vzroke za nastanek krize in primerjal nekatere kazalnike in vzroke
za intenzivnost krize v posameznih državah. Predstavil sem tudi nekatere
najpomembnejše ukrepe, s katerimi je vlada krepila moč gospodarstva, finančnega
sektorja, jamčila in preprečevala povečevanje brezposelnosti.
2

V magistrskem delu sem analiziral sprejete ukrepe in njihovo učinkovanje na rešitev
nastale situacije. Primerjal sem jih z ukrepi, ki so jih sprejele nekatere druge članice EU.
Ugotavljal sem učinkovitost ukrepov pri podjetjih in jih primerjal s statističnimi podatki o
učinkovanju na poslovanje in gospodarsko klimo za obstoj ali novo ustanavljanje podjetij.
Predstavil sem koncepte reševanja gospodarske krize, ki jih ima na voljo država, in
vzvode, s katerimi pomaga krepiti finančni sektor ter ukrepe fiskalne politike. Obstajajo
tudi možnosti krepitve gospodarstva z novimi investicijami, ki bi bile primerne tako z
vidika prizadevanj po izboljšanju transportnih poti kot tudi vse pogostejšega prizadevanja
po zmanjševanju onesnaževanja. V omenjenem delu je imela Slovenija ogromno možnosti
oziroma priložnosti, da uresniči in zmanjša vplive na okolje ter izboljša konkurenčnost in
transportno-tranzitno ustreznost, kar bi močno razbremenilo obstoječo infrastrukturo.
V magistrski nalogi sem želel izpostaviti tudi pomen sredstev, ki jih namenjamo za
raziskave in razvoj. Navadno se omenjena sredstva v času krize zmanjšajo, vsaj kar
zadeva vlaganje podjetij v razvojno-raziskovalno dejavnost. V kriznem času so raziskave
in razvoj nekoliko zapostavljeni, zato obstaja nevarnost, da podjetja zaostanejo za
potrebami trga, kar vpliva na njihovo konkurenčnost. V takšnem primeru je dobrodošla
pomoč države, vendar mora biti namen tovrstnih sredstev dobro definiran.
Preučeval sem tudi možnosti ter zahteve, ki jih ima EU do nas, in vplive na bodoči razvoj
Slovenije na področju strukturnih sprememb, konkurenčnosti, okoljskih zahtev in fiskalnih
kriterijev. V preteklosti smo imeli tudi nekaj težav s črpanjem evropskih sredstev za
projekte, ki niso bili dovolj dobro izdelani. Za velike projekte bi potrebovali bolje izdelano
področno strategijo. V Sloveniji imamo problem tudi s konkurenčnostjo, zato nismo dovolj
zanimivi za tuje vlagatelje.
V magistrskem delu sem izvedel tudi dve anketi. Prva je potekala pri podjetnikih, ki so se
znašli v krizni situaciji. Povprašal sem jih po mnenju o nastali situaciji, ukrepih in izgledih
za naprej. Spraševal sem jih tudi po prioritetah, ki jih imajo v času krize glede poslovanja
v bodoče.
Veliko vlogo pri reševanju iz krize imajo tudi posamezniki, ki lahko s potrošnjo krepijo in
vzpodbujajo proizvodnjo, zaposlene v trgovini in v končni fazi za izdelke plačujejo tudi
davek na dodano vrednost. Slednjega so se zavedali predvsem v Nemčiji, ko je država
vzpodbujala nakupe novih vozil. Posamezniki so prejeli subvencijo za nakup vozila. Seveda
je nemški trg bistveno drugačen od našega. Ključnega pomena je izvor proizvedenega
izdelka oziroma storitve. V Sloveniji so v preteklosti ugasnila številna podjetja, ki so se
ukvarjala z dejavnostjo, ki je prinašala nizko dodano vrednost. V njih so bili zaposleni
predvsem ljudje z nizko stopnjo izobrazbe, ki so s stečaji podjetij ostali brez dela in
možnosti za novo zaposlitev. V zadnjem času se povečuje tudi brezposelnost pri visoko
izobraženih, zato je v teh časih še toliko bolj pomembna fleksibilnost.
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Pred Slovenijo so se v času krize pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti oziroma anomalije
v sitemu, ki nas čakajo v bodoče v obliki strukturnih reform.
Za omenjeno tematiko sem se odločil predvsem zaradi same aktualnosti teme, s katero se
srečujemo vsepovsod in jo bolj ali manj spremljamo. Moje prvotno mnenje je bilo, da
omenjena tematika ljudi ne zanima. Ljudje moramo najprej pri sebi raziskati, na kakšnih
temeljih želimo graditi našo eksistenco in s kakšnim pristopom želimo vplivati na okolico in
okolje, ki nas obdaja. Prepričan sem, da bo omenjena tematika predmet še mnogih
raziskav.
Namen raziskave je ugotoviti učinkovitost sprejetih ukrepov in odkriti prave vzroke za
nastalo situacijo. Slovenija se že več let nahaja v primežu gospodarske krize, zato ni
mogoče iskati vzrokov zgolj v razsežnosti vsesplošne gospodarske krize, saj so tu še druge
težave, ki bi se implementirale v strukturnih reformah, povečanju konkurenčnosti,
tranzicijskem preoblikovanju podjetij, managerskih prevzemih, težavah finančnega
sektorja,… Iskal sem vzroke in mnenja tako med delodajalci kot tudi pri posameznikih.
Obe kategoriji se srečujeta s težavami tako na trgu, kot pri poslovanju in slednji pri
zagotavljanju eksistenčnih dobrin.
Cilj raziskave je ugotoviti učinkovitost ukrepov in dognati potrebe po uresničevanju
poslovnih rezultatov ter pripravljenost za soprispevek pri reševanju iz krize.
V raziskovalni nalogi želim predvsem predstaviti neučinkovitost ukrepov, ki so bili sprejeti
in ponujeni pri reševanju iz krize. Na eni strani so bili neprimerni in so zajeli le ozek krog
podjetij, ki so se znašla v krizi, na drugi strani pa so določeni ukrepi zgolj podaljševali
agonijo v določenih podjetjih in kot taki niso bili dodeljeni dovolj premišljeno oziroma
njihovo učinkovanje ni bilo podrejeno zadostnemu nadzoru.
V raziskavi sem želel potrditi naslednje hipoteze:
1. Protikrizni ukrepi, namenjeni gospodarskim subjektom, niso dovolj učinkoviti.

2. Fiskalne in monetarne rešitve predlaganih in sprejetih ukrepov ne vzpodbujajo
razvojnih ter investicijskih projektov.

3. Posameznik se
gospodarstva.

ne

zaveda

svoje

vloge

pri

okrevanju

ter

vzpodbujanju

Obravnavana tematika opisuje gospodarsko krizo, ki smo ji priča zadnjih nekaj let. Ob
začetku krize je bilo pričakovati, da se bodo razmere na trgih hitreje izboljšale. Sprva je
res kazalo na bolje, vendar zadeve še zdaleč niso takšne, kot bi si želeli. Dostopnih je
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precej virov, ki obravnavajo dosedanje dogajanje, vendar končne slike do sedaj še ni moč
podati. Končne rezultate in podatke bo prinesel čas. Po mojem mnenju bo potrebnih še
kar nekaj let. Tako je moč zaslediti koncepte reševanja krize, ki se izkazujejo za bolj ali
manj učinkovite. Določene ideje sem črpal iz strategij, ki pa so bile tekom časa potrebne
korekcij. Na drugi strani je na razpolago ogromno člankov, intervjujev, akcijskih načrtov v
različnih medijih, ki ponujajo ogromno priložnosti za proučevanje trenutne situacije.
V magistrskem delu sem se osredotočil predvsem na vzroke, ki onemogočajo Sloveniji
hitrejši izhod iz krize in pospešeno gospodarsko rast. Hkrati sem želel poiskati tudi
možnosti, ki jih pa Slovenija vendarle ima, vendar zaradi političnih odločitev in nekaterih
sistemskih pomanjkljivosti ni zmogla hitrejšega vzpona. Nenazadnje smo člani EU, kar je
tudi prednost. Primerjal sem tudi ukrepe, ki so jih sprejeli v nekaterih drugih državah.
V magistrskem delu sem najpogosteje uporabljal primerjalno metodo, s katero sem
primerjal že znana dejstva in pojave, ki smo jim bili priča že v preteklosti. Druga pomožna
uporabljena metoda je metoda analize, s katero sem poskušal kar najbolje prikazati
vzroke za obstoječe stanje. Uporabil sem tudi metode dokazovanja, deskripcije in na
podlagi strokovne tuje literature tudi kompilacije. Za potrditev hipotez sem uporabil
metodo anketiranja.
V drugem poglavju sem se osredotočil na vzroke sedanje krize, ki se je po veliki
konjunkturi pričakovala. Opisal sem razmere, ki so nastopile in v različni meri vplivale na
statistične kazalnike Slovenije in drugih držav. Situacijo sem primerjal z izbranimi
državami, Avstrijo, Nemčijo in Belgijo, ki jih lahko povezujemo s Slovenijo preko različnih
kriterijev. Natančneje sem analiziral tudi zmanjšano poslovno aktivnost podjetij, ki so se
srečala s plačilno nedisciplino, podaljševanjem rokov plačil, težjim poravnavanjem
obveznosti in posledično zmanjšanim obsegom dejavnosti. Poslabšal se je tudi položaj
posameznikov, ki so se jim zaradi zmanjšanja zaposlenosti znižali dohodki. Zaostrile so se
tudi razmere na trgu dela, saj se je zaposlovanje precej zmanjšalo, kar je povezano tudi z
izobrazbeno strukturo.
V tretjem poglavju sem pisal o različnih doktrinah reševanja gospodarske situacije, ki so v
domeni posameznih držav in predstavljajo različne načine vzpodbujanja gospodarske
aktivnosti, zaposlenosti, državnega lastništva in investicij, mednarodne trgovine, velikih
projektov, zasebne in javne potrošnje… V času krize je ključna vloga države, ki sprejme
primerne pakete ukrepov. Slednje je potrebno potem tudi uresničevati in se zavoljo
transparentnega poslovanja zahvaliti nesposobnemu kadru, ki vodi podjetja.
V četrtem poglavju sem se osredotočil na ukrepe vlade v primerjavi z ukrepi drugih držav.
Izpostavil sem tudi vlogo banke, ki je s svojimi krediti glavno gonilo ali zaviralec
gospodarske rasti. Za dolgotrajnejše krize je značilno tudi povečevanje proračunskih
odhodkov in zmanjševanje prihodkov, zato je potrebno poiskati nove vire in voditi do
primerne mere vzdržno politiko. Vlada je sprejela določene ukrepe, ki so se jih podjetja
posluževala v večji ali manjši meri, saj so se izkazali za nespodbudne glede na vložena
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sredstva. Potrebno bi bilo vzpostaviti ustrezen nadzor, ki bi zagotavljal transparentno
porabo. V analiziranih državah so bili sprejeti ukrepi bolj učinkoviti, kar govorijo tudi
statistični kazalniki.
V petem poglavju sem analiziral rezultate ankete, ki je bila opravljena med podjetji in
odraža nezadovoljstvo anketiranih podjetij nad sprejetimi ukrepi. V drugi anketi sem
spraševal posameznike, ki so odgovarjali na vprašanja, povezana z njihovo
pripravljenostjo na izboljšanje položaja z lastnim soprispevkom pri reševanju iz krize.
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2 RAZLOGI ZA NASTANEK GOSPODARSKE KRIZE
Gospodarska kriza, ki je prisotna zadnjih nekaj let, po ugotovitvah ekonomistov izhaja iz
prve polovice leta 2007, vzrok pa je zaostritev na finančnem trgu ZDA. Propad finančne
ustanove Lehman Brothers je privedel do zaostritve pogojev, pod katerimi so
posojilodajalci pričeli ponujati likvidna sredstva, ki so bila nujno potrebna za nadaljnjo, vse
hitrejšo rast. Posledično se je pričelo krčevito iskanje novih finančnih virov, ki so jih s
svojim intervencionizmom ponujale tudi države. Predvidevale so, da bodo lahko s tem
zaustavile vse obsežnejšo nepremičninsko krizo, ki ni slonela na realnih finančnih temeljih.
Finančne ustanove so zašle v težave oziroma so se znašle pred propadi, zato so jim
skušale pomagati države in tako preprečiti stabilnost finančnih in drugih trgov. Slednje so
imele na izbiro tudi nacionalizacijo finančnih ustanov. Finančna kriza se je postopno
pričela odražati na velikih nihanjih borznih indeksov, od koder se je preselila tudi v realni
sektor. Borzni indeksi so povsod po svetu beležili največje dnevne, tedenske, mesečne in
kvartalne rekorde pri izgubljanju na vrednosti. Polovični ter dvotretjinski padci vrednosti
delnic so bili povsem vsakdanji. Svetovni finančni sektor je doletela nelikvidnost ter
kasneje tudi nesolventnost, zato so si na vsak način želeli pridobiti likvidna sredstva ter si
tako zagotoviti sredstva za nadaljnje poslovanje ter si zajamčiti obstoj (po Štiblar, 2008,
str. 92). Omenjena kriza se je z zamikom preselila tudi na evropske trge, ki so zaradi
mednarodne menjave držav izredno medsebojno soodvisni. Velika vključenost Slovenije v
mednarodne gospodarske tokove se je odrazila tudi na razmerah pri nas. Zaradi velike
gospodarske in investicijske aktivnosti so prevladovale težnje po zadostnih likvidnih
sredstvih, ki z nastankom recesije niso usahnile. Zastavljene projekte je bilo potrebno
dokončati in nadaljevati z investicijami. Podjetja so ves čas želela ohranjati in še krepiti
poslovanje.
Tudi v Sloveniji so se pričele aktivnosti, ki bi preprečevale okrnjeno delovanje bančnega
trga. Najprej so se pričele pripravljati strategije zadolževanja državnega proračuna, preko
katerega bi zagotavljali fleksibilnost ter odzivnost na razmere na finančnih trgih. Že v
zadnjem četrtletju leta 2008 je bilo namreč možno zaznati močnejšo upočasnitev kreditne
aktivnosti domačega bančnega sektorja. Akterji na trgu se so zatekli h kopičenju likvidnih
sredstev, ki bi jim prišla še kako prav v težkih časih. Prisoten je bil tudi občutek
nepredvidljivega razvoja razmer, ki bi na daljši rok močno zmanjšal denarne tokove.
Država je pričela z izdajanjem bančnih obveznic jamčiti za vezane vloge ter s poroštvi
krepiti neaktivnost evropskega medbančnega trga (po Štiblar, 2008, str. 143). Vse
omenjene aktivnosti so bile sprejete z namenom ohranjanja finančnih tokov, ki so jih
potrebovala podjetja in posamezniki za premostitev prihajajoče krize, ki je tudi v Sloveniji
zajela realni sektor. Kasneje se je izkazalo, da večina ukrepov ni bila učinkovita pri
reševanju nastale situacije.
Evropske države je zajela najgloblja recesija po tridesetih letih prejšnjega stoletja. Težave
v finančnem sektorju so vplivale na krizo v realnem sektorju gospodarstva. Glavna
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vzročna zveza se je kazala na področju pomanjkanja likvidnih sredstev in zaradi nje
manjše posojilne podpore gospodarstvu, kar je vplivalo na realni sektor. Postopno se je
pričelo zmanjševati poslovanje na različnih področjih realnega sektorja. Glavne značilnosti
krize so bile umirjanje inflacije, manjša mednarodna menjava, padec cen surovin, padec
indeksa cen transporta, zmanjšanje števila gradenj novih hiš, padec prodaje
avtomobilov,…

2.1 PRVI KAZALCI KRIZE IN ODZIV NEKATERIH DRŽAV
Leto 2009 se je pričelo s padanjem svetovne gospodarske rasti in obsega svetovne
trgovine. OECD je v svojih napovedih predpostavljal, da bo svetovni BDP v letu 2009
realno upadel za 2,75 %. Recesija je bila posledica poglobitve finančne krize, ki se je
preko različnih tokov razširila v druge sektorje gospodarstva in je vplivala tudi na znatno
znižanje obsega svetovne trgovine, ki se je zmanjšala v obsegu med 10 in 15 % (OECD,
2009 d). Ekonomisti so predvidevali, da se bo zaradi zniževanja pritokov kapitala in
krčenja trgovinskih tokov gospodarska rast močno upočasnila. Zaradi močno
poslabšanega mednarodnega okolja so bili tudi obeti bistveno bolj negotovi. Posledično so
se tudi trgovinske partnerice prav tako izpostavile negotovim gospodarskim razmeram,
kar je dodatno negativno vplivalo na bodoča pričakovanja. Ključni dejavniki, ki so delovali
zaviralno pri odpravljanju posledic, so se odražali preko zaostrenih posojilnih pogojev in
dražjih posojil ter padca zaupanja med gospodarskimi subjekti, kar je vplivalo tudi na
druge sektorje gospodarstva. Ekonomski analitiki so predvideli, da bi do postopnega
oživljanja gospodarske rasti prišlo šele v drugi polovici leta 2009, vendar naj bi
posamezne države v povprečju leta še vedno zabeležile znižanje BDP-ja, kar se je na
koncu tudi potrdilo.
Države so za omilitev finančno-gospodarske krize sprejele različne programe ukrepov.
Evropski svet je leta 2008 na decembrskem vrhu sprejel »Evropski načrt za oživitev
gospodarstva«. Ta je določil smernice za oblikovanje pravočasnih in ciljno usmerjenih, a
začasnih ukrepov, ki so bili hkrati skladni z dolgoročnimi cilji in že začrtanimi strukturnimi
reformami. V skladu z njimi so posamezne države sprejele svoje programe ukrepov,
usmerjene v stabilizacijo delovanja finančnih trgov in blaženje gospodarsko-socialnih
posledic recesije. Države članice so nadaljevale s sprejemanjem dodatnih, zlasti fiskalnih
ukrepov za pospešitev zagona gospodarske aktivnosti. V ZDA je vlada za aktivno
reševanje krize februarja 2009 sprejela obsežen fiskalni program v vrednosti 787 milijard
ameriških dolarjev. Konec marca je bil sprejet še ukrep za oživitev delovanja finančnega
sistema v vrednosti 1.000 milijard ameriških dolarjev, po katerem so preko javnozasebnega partnerstva odkupovali slabe terjatve bank. To so bile predvsem hipotekarne
obveznice in ostali izvedeni finančni inštrumenti, po katerih ni bilo povpraševanja in so bili
glavni vzrok za nedelovanje kreditnih tokov. Glede na takratne razmere ni bilo mogoče z
zanesljivostjo oceniti, kdaj bodo sprejeti ukrepi začeli učinkovati. Od njihove
implementacije in učinkovitosti pa je bilo ključno odvisno, kako hitro bo možno doseči
obrat recesijskih tendenc in ponovni zagon gospodarske rasti (po Bednaš et al., 2009, str.
8, 11).
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Skladno z načrtom so vse članice sprejele ukrepe v podporo finančnemu in poslovnemu
sektorju, saj so želele povečati likvidnost in dostopnost do svežega kapitala tako bankam
kot podjetjem. Številne države so povečale dostopnost do kapitala preko državnih
poroštev (npr. Francija je bankam omogočila za 320 milijard evrov garancij, Nemčija 400
milijard evrov) ali uporabo državnih pomoči z neposrednimi finančnimi injekcijami (npr.
Belgija je v štiri največje finančne investicije vložila sredstva v višini 7 % BDP-ja, Avstrija
pa je predvidela sredstva do 5,5 % BDP-ja). Poleg podpore finančnemu je zlasti
pomembna podpora poslovnemu sektorju, še posebno malim in srednjim podjetjem v
obliki dodatne pospešene amortizacije osnovnih sredstev (Nemčija), skrajšanja plačilnega
roka za vračilo DDV (več držav, tudi Slovenija, kjer je stopil v veljavo 1. januarja 2010),
dodatnih kreditnih linij (Španija, Portugalska) ter hitrejšega plačevanja obveznosti s strani
države (Nizozemska, Belgija, Portugalska). Nekatere države članice so trajno zmanjšale
tudi davke od dobička podjetij (večina teh ukrepov je bila zasnovana že pred krizo), druge
pa so to storile začasno (po Bednaš et al., 2009, str. 12).

2.2 KRIZNA SITUACIJA V SLOVENIJI V PRIMERJAVI S TUJIMI
DRŽAVAMI
V Sloveniji je po štiriletnemu obdobju pospešene gospodarske rasti pod močnim vplivom
ugodnih razmer v mednarodnem okolju, pozitivnih učinkih vstopa v EU in okrepljenem
domačem trošenju za investicije leta 2008 pod vplivom svetovne gospodarske in finančne
krize sledila upočasnitev, v letu 2009 pa močan padec gospodarske aktivnosti. Padec je bil
precej večji kot v povprečju EU, k čemur je v veliki meri prispeval močan investicijski cikel
v preteklih letih, ki mu je ob vplivih krize sledil relativno visok upad ter strukturne slabosti
slovenskega gospodarstva. Glavni nosilec investicijskega ciklusa je bil gradbeni sektor.
Pred krizo je predstavljal 8 % BDP-ja, medtem ko je sedaj omenjeni delež prepolovljen.
Slednji je pridobival kapital v bankah, ki so tekom krize močno zaostrile pogoje najema
kreditov. Zaradi ustavljenega kreditiranja oziroma refinanciranja je tekom krize propadlo
več velikih gradbincev (po Prava ideja, 2011). Sedaj ne kaže nič bolje še zadnjemu
velikemu gradbincu.
Struktura slovenskega gospodarstva temelji pretežno na nizko ter srednje tehnološko
zahtevnih dejavnostih. Zaradi same strukture je bil padec izvoza bistveno večji. O tem
pričajo propadi velikih tekstilnih podjetij. Spodbude za krepitev gospodarske aktivnosti so
prihajale večinoma iz mednarodnega okolja, zaviralni dejavniki pa so prihajali iz domačega
okolja, kar je povezano z razmerami v gradbeništvu in z njim povezanimi dejavnostmi, z
dostopnostjo do virov financiranja ter gibanji na trgu dela. Države partnerice so okrevale
bistveno hitreje kot Slovenija, saj so sprejele nekatere ukrepe, ki so bili učinkovitejši in
uspešnejši. Uspeh je prinesla pretežno večja zasebna potrošnja. Gospodarska aktivnost se
je tako v Sloveniji, kljub večjemu padcu, povečevala počasneje kot v povprečju držav EU.
Relativno globlji padec BDP-ja v krizi in počasnejše okrevanje je močno povezano s
strukturnimi slabostmi in nekonkurenčnostjo slovenske ekonomije. Slovenija ima obilo
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težav s sprejemanjem strukturnih reform, kot so pokojninska reforma, reforma trga dela,
zdravstvena reforma,… Prisotnost slabih kreditnih pogojev ter padec izkoriščenosti
proizvodnih zmogljivosti sta povzročila drastično znižanje investicij. Slabša gospodarska
aktivnost in nižja rast zasebne potrošnje sta vplivali tudi na padec uvoza evrskega
območja. Edino javna poraba se ni zmanjšala, ampak se je še povečala, zaradi novih
socialnih transferov. Posledično se je bilo potrebno osredotočiti na izboljšanje pogojev za
razvoj podjetništva, povečanje zaposlenosti,... Hkrati se je morala tudi država prilagoditi
zaostrenim razmeram, ki so botrovale tudi manjšim prilivom v državno blagajno.
Podatki o faktorski strukturi blagovnega izvoza tako kažejo na zelo skromno rast deleža
visokotehnoloških proizvodov v blagovnem izvozu, ki je šele v letu 2008 presegel najvišjo
raven iz leta 2003 in precej (za 6,4 odstotne točke) zaostaja za povprečjem EU. Hkrati pa
je po letu 2005 prišlo do nagle rasti deleža nizko tehnoloških proizvodov, ki je v letu 2008
dosegel celo najvišjo raven v tem desetletju (OECD, 2009 f). Ker so v času krize najbolj
prizadete ravno tehnološko manj zahtevne in delovno intenzivne dejavnosti, smo ravno
sedaj soočeni z intenzivnejšim prestrukturiranjem gospodarstva, kar pa pomeni predvsem
ukinjanje izrazito delovno intenzivnih delovnih mest, ne da bi hkrati nastajala tudi nova
delovna mesta. To je posledica premajhnega pospeševanja razvoja podjetništva ter malih
in srednje velikih podjetij v preteklih letih, kar pomembno vpliva na globino krize pri nas,
v prihodnje pa bo vplivalo tudi na hitrost okrevanja.
Kot je razvidno iz Tabele 1, je imela Slovenija enega izmed največjih padcev izmed držav
EU v letu 2009. Višji odstotek beležita le Latvija in Estonija. Ključni vzrok za padec
aktivnosti je znižanje rasti izvoza in investicij, ki sta upadla za več kot petino. Padec
prvega je rezultat močnega znižanja tujih naročil, ki je posredno vplival tudi na
investicijske načrte podjetij. Te so dodatno znižali omejeni finančni viri zaradi zaostrenih
pogojev financiranja in upadajočih prihodkov iz poslovanja ter zato naraščajočih
likvidnostnih težav podjetij. Precejšnji del odgovornosti nosijo tudi podjetja sama, saj so
se pred krizo, nezavedajoč se njenih posledic, posluževala velikih zadolževanj, ki jih z
nastankom krize, zmanjšane proizvodnje, niso več zmogla odplačevati. Posledično so bila
močno vezana na reprograme posojil. Mnogo takšnih kreditov lahko pripišemo prevzemom
velikih podjetij, ki so se jih lotili managerji ter tako močno poslabšali nadaljnje razvojne
možnosti podjetij samih. Poleg tega se je začetek finančne krize ujemal s sicer
pričakovanim umirjanjem investicijskega cikla v gradnji infrastrukture. Nekako se je tudi
pričakovalo, da se bo z zaključkom avtocestnega križa nadaljevalo investiranje v
železniško infrastrukturo. Povprečno je bil padec BDP-ja v EU v letu 2009 manjši za
4,2 %, kar je skoraj za polovico manj kot kažejo podatki za Slovenijo. V bližini povprečja
sta bili tudi Češka in Slovaška, ki sta bili istočasno sprejeti v članstvo v EU. V prvi polovici
leta 2010 je bila rast BDP-ja v EU 0,8 %, medtem ko smo v Sloveniji beležili padec za
1,1 %. V drugi polovici leta se je stanje v Sloveniji bistveno izboljšalo in se približalo
povprečju EU (po Eurostat, 2010).
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Tabela 1: BDP, realna rast, v %

2002 2003 2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011
q1
q2

EU27

1,2

1,3

2,5

2

3,2

3

0,5

-4,2

0,8

2,5

Belgija

1,4

0,8

3,2

1,7

2,7

2,9

1

-2,8

1,5

2,6

Bolgarija

4,7

5,5

6,7

6,4

6,5

6,4

6,2

-4,9

-4

0,5

Češka

1,9

3,6

4,5

6,3

6,8

6,1

2,5

-4,1

1

3

Danska

0,5

0,4

2,3

2,4

3,4

1,6

-1,1

-5,2

-0,2

3,7

Nemčija

0

-0,2

1,2

0,8

3,4

2,7

1

-4,7

2,2

4,3

Estonija

7,9

7,6

7,2

9,4

10,6

6,9

-5,1

-13,9

-2,6

3,1

Irska

6,5

4,4

4,6

6

5,3

5,6

-3,5

-7,6

-0,9

-1,8

Grčija

3,4

5,9

4,4

2,3

4,5

4,3

1,3

-2,3

-2,3

-3,8

Španija

2,7

3,1

3,3

3,6

4

3,6

0,9

-3,7

-0,9

0,2

Francija

1

1,1

2,5

1,9

2,2

2,4

0,2

-2,6

1,1

2,1

Italija

0,5

0

1,5

0,7

2

1,5

-1,3

-5

1

1,8

Latvija

6,5

7,2

8,7

10,6

12,2

10

-4,2

-18

-6

-2,1

Luksemburg

4,1

1,5

4,4

5,4

5

6,6

1,4

-3,7

2,8

5,3

Madžarska

4,1

4

4,5

3,2

3,6

0,8

0,8

-6,7

0,1

1

Malta

2,6

-0,3

0,9

4

3,6

3,7

2,6

-2,1

4,2

3,9

Avstrija

1,6

0,8

2,5

2,5

3,6

3,7

2,2

-3,9

0,1

2,4

Poljska

1,4

3,9

5,3

3,6

6,2

6,8

5,1

1,7

2,7

3,6

Portugalska

0,7

-0,9

1,6

0,8

1,4

2,4

0

-2,6

1,7

1,6

Romunija

5,1

5,2

8,5

4,2

7,9

6,3

7,3

-7,1

-2,6

-0,5

4

2,8

4,3

4,5

5,9

6,9

3,7

-8,1

-1,1

2,2

Slovaška

4,6

4,8

5,1

6,7

8,5

10,5

5,8

-4,8

4,7

4,2

Švedska

2,5

2,3

4,2

3,2

4,3

3,3

-0,4

-5,1

2,7

5,2

Velika
Britanija

2,1

2,8

3

2,2

2,8

2,7

-0,1

-5

-0,2

2,7

Slovenija

Vir: Eurostat (2010)
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Gospodarska kriza je tudi posledica manjše zasebne potrošnje. Posamezniki so se pred
možnim zaostrovanjem razmer zatekli k varčevanju. Tudi njim se je zaostrila dostopnost
do finančnih virov. Na drugi strani se je povečala državna potrošnja, kar ne vpliva dobro
na vzdržnost in delovanje javnih financ na daljši rok. Največji izdatki so bili na strani
socialnih transferov. Seveda je bodoči gospodarski razvoj odvisen tudi od vpetosti v
mednarodne finančne in gospodarske tokove, kar je odvisno od gibanj v mednarodnem
gospodarskem okolju in učinkovitosti ukrepov ekonomskih politik na evropski in svetovni
ravni. Zato so izvozno naravnana podjetja odvisna od rasti v državi izvoznici in panoge, v
kateri delujejo. Ena izmed držav, ki je najhitreje okrevala in v katero Slovenija veliko
izvozi, je Nemčija. Slednja je s pomočjo ukrepov, ki so pospeševali trošenje državljanov,
vplivala na hitrejšo rast BDP-ja.
Z Nemčijo smo gospodarsko zelo povezani tako na področju izvoza kot uvoza. Nemčija je
močno odvisna od svojega gospodarstva, ki je hkrati izvozno naravnano. Kriza je bila v
proizvodnem sektorju močnejša kot na področju storitev. V marcu leta 2009 se je na
področju Evrope v povprečju proizvodnja zmanjšala za 18 % v primerjavi z enakim
mesecem leta 2008. Naj omenim, da se je odstotek zmanjšane proizvodnje v Nemčiji gibal
pri 22 % in v Italiji pri 27 % (Konle Saidel et al., 2009, str. 94).
Gospodarska kriza se je po nekaj mesecih pokazala tudi na trgu dela, število zaposlenih se
je začelo postopno zniževati, najbolj v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Vlada RS
je z ukrepom subvencioniranja krajšega delovnega časa in delnega povračila nadomestila
plač za delavce na čakanju omenjena negativna gibanja nekoliko ublažila, a kljub temu je
bilo junija 2009 brezposelnih že več kot 86.000 ljudi, do konca leta pa je bilo pričakovati
približno sto tisoč brezposelnih. Številka se je konec leta 2009 ustavila pod to mejo, ki pa
jo je v letu 2010 presegla (po SURS, 2011). Povečanje brezposelnosti lahko pripišemo
prenehanju protikriznih ukrepov, namenjenih ohranjanju zaposlenih. S tem so le
podaljševali agonijo določenih podjetij v težavah in podjetij lastnikov z različnimi nameni.
Sprejeti ukrepi so bili podrejeni premajhnemu nadzoru, saj so zaposleni opravljali delo,
čeprav je delodajalec zanje prejemal sredstva, ki bi jih morali prejeti zaposleni na čakanju
na delo.
Poslabšanje gospodarskih razmer delno utemeljuje dejstvo, da so pretresi v
mednarodnem okolju močneje prizadeli mala in izvozno usmerjena gospodarstva, kot je
slovensko. S širjenjem EU je potrebno vedeti, da so tudi velika gospodarstva odvisna od
drugih držav. Obstajajo seveda prednosti, ki izhajajo iz večjega trga in seveda večje
potrošnje doma, vendar imajo manjše ekonomije večjo fleksibilnost pri reševanju iz krize.
Na Danskem, Irskem in v Španiji se je brezposelnost postopno povečevala do aprila 2009
in to v bistveno večji meri kot v nekaterih drugih državah, kjer je šlo za znatno večji padec
BDP-ja. V Nemčiji in na Nizozemskem je bil padec med aprilom 2008 in julijem 2009
bistveno manjši. V državah z manjšo zaščito zaposlenih ter v državah, kjer prevladuje
zaposlovanje za določen čas, je torej prišlo do večjega števila odpuščanj. V Evropi se je
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predvidevalo krčenje gospodarstva ter posledično tudi povečanje brezposelnosti za
približno 2,7 milijona (Konle Saidel et al., 2009, str. 96).
Povečevanje brezposelnosti se je razlikovalo med državami. Države so sprejemale različne
ukrepe, zato je bilo mesečno povečevanje brezposelnosti pogojeno s takrat aktualnim
ukrepom, ki je denimo blažil brezposelnost. V večini držav članic se je brezposelnost v
povprečju povečevala na mesečni ravni od 0,1 do 0,2 odstotne točke na mesec.
Povečevanje brezposelnosti je bilo izrazitejše v Španiji in v baltskih državah. V Estoniji se
je brezposelnost od aprila 2008 leto dni vsak mesec povečevala za odstotek.
Brezposelnost je tako samo v letu dni narasla iz 26.000 na 114.000, od 3,7 do 15,6 %. V
Litvi in Latviji se je stopnja brezposelnosti povečevala za 0,6 odstotne točke. Tudi v
Španiji je močno narasla, kar je bil odraz trenutne gospodarske krize. Brezposelnost se je
povečala na 2,6 milijona ljudi brez dela. V mesecu maju 2009, dve leti po začetku krize, je
bila Španija država z največjo brezposelnostjo med članicami EU in je znašala je 18,7 %.
Španija je ena izmed večjih članic EU, zato je njeno povečanje brezposelnosti močno
vplivalo na povečanje brezposelnosti v EU. V evroobmočju je to kar 29 % in med
članicami sedemindvajseterice 20 % brezposelnih oseb. V Italiji se je brezposelnost
povečala od druge četrtine leta 2007 do prve četrtine leta 2009 za 1,5 odstotne točke. V
Nemčiji, Avstriji, Romuniji in na Nizozemskem se brezposelnost ni povečala za več kot
odstotek od njihove najnižje stopnje brezposelnosti (Eurostat, 2009). V državah z evrom
je bila brezposelnost marca leta 2009 8,9% oziroma 1,7% večja kot marca leta 2008.
Brezposelnost v ZDA je beležila enak odstotek kot države evroobmočja. Le-ta se je
povečala od enakega obdobja leta 2008 za 0,4% (po OECD 2009 c).
Slovenija ima zelo veliko dejavnosti, v katerih je produktivnost razmeroma nizka, zato ima
kopico možnosti za izboljšanje. Med predelovalnimi dejavnostmi so k znotrajsektorski rasti
produktivnosti v obdobju 2005–2008 največ prispevale visoko in srednje visoko
tehnološko zahtevne dejavnosti (predvsem kemična, strojna in elektroindustrija), pa tudi
nekatere tehnološko manj zahtevne dejavnosti (prehrambena, tekstilna in kovinska
industrija). Med ostalimi dejavnostmi pa je bil največji prispevek finančnega posredništva,
trgovine, prometa ter gradbeništva. V zadnjih primerih gre predvsem za storitveni sektor.
Kljub precejšnjemu povečanju znotrajsektorske produktivnosti predelovalnih in storitvenih
dejavnosti v preteklih letih, ki je bilo spodbujeno tudi z visoko gospodarsko konjunkturo,
pa Slovenija po doseženi ravni produktivnosti še precej zaostaja za razvitejšimi državami.
Predelovalne dejavnosti so namreč v letu 2008 dosegale le 60,1 % povprečja EU, med
štirimi panogami z najnižjo ravnjo produktivnosti glede na EU pa so bile kar tri tehnološko
zahtevnejše dejavnosti (elektro in strojna industrija ter proizvodnja vozil in plovil). Vse tri
dejavnosti so bile hkrati med panogami, ki so po letu 2005 najmanj zmanjšale zaostanek
za evropskim povprečjem. Takšni rezultati in gibanja nakazujejo, da se proizvodi podjetij
iz teh dejavnosti v povprečju uvrščajo v manj zahtevne segmente sicer tehnološko
zahtevnejših panog. Tudi na področju storitvenih dejavnosti indikatorji kažejo na
precejšnje zaostanke v razvitosti zlasti na področju na znanju temelječih storitev, kot so
finančne in poslovne storitve (po Bednaš et al., 2010, str. 21). Tekom krize je ogromno
podjetij, ki so proizvajala izdelke z nizko dodano vrednostjo, propadlo. Nasprotno so
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podjetja, ki so bila uspešna in so proizvajala izdelke visoke tehnologije, beležila enak nivo
oziroma so tekom krize rasla.

2.3 KLJUČNI KAZALNIKI GOSPODARSKE KLIME V SLOVENIJI
Izvoz Slovenije se je v letu 2009 zmanjšal za 8,6 %. Padec blagovnega izvoza je bil
posledica gospodarske krize v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah, zlasti v
državah EU, ki pomenijo 70 % skupnega blagovnega izvoza. Do znižanja izvoza pa je
prišlo tudi v države na ozemlju bivše Jugoslavije, v Rusko federacijo in v ZDA. Za dobra
2 % se je zmanjšal tudi izvoz storitev, ki naj bi bil v povezavi z nižjim blagovnim izvozom
predvsem posledica manjšega izvoza transporta. Na trge azijskih držav, kjer
povpraševanje v zadnjih letih najhitreje narašča, je slovenski izvoz še vedno zanemarljiv
(po SURS, 2010 c).
Na drugi strani se je zmanjšal tudi uvoz, kar je bila posledica znatno manjše domače
potrošnje, zlasti zaradi upada investicij. Glede na naša pričakovanja v letu 2009 v zvezi s
skromnim tujim in domačim povpraševanjem se je uvoz zmanjšal za 10,3 %. Blagovni
uvoz se je znižal zaradi izjemnega upada uvoza repromateriala glede na pričakovan padec
proizvodnega obsega predelovalnih dejavnosti in upada uvoza proizvodov za investicije
kot posledica zelo omejenega investiranja podjetij v opremo in stroje. Nekoliko nižji kot
leto poprej je bil (skladno s skromnejšim trošenjem gospodinjstev) predviden tudi uvoz
proizvodov za široko porabo (po SURS, 2010 c).
Pričakovati je bilo tudi upad in zaostritev finančno-gospodarskih pogojev, kar je močno
vplivalo na upad investicijske dejavnosti. Ekonomski analitiki so predvideli realno
zmanjšanje bruto investicije v osnovna sredstva za 12 % glede na leto 2008. Pri tem so
načrtovali upad gradbenih investicij in hkrati tudi upad investicij v opremo in stroje. V letu
2009 se je močno zmanjšalo tudi število investicij države, kar je bilo povezano tudi s
postopnim zaključkom slovenskega avtocestnega križa. Na vidiku je bila tudi tretja
razvojna os. Potrebno je bilo poiskati nove investicije, zato se je pokazala nova možnost
investiranja na področju energetike. Govorilo se je tudi o obnovi železniške infrastrukture.
Glede na predvideno poslabšanje razmer na trgu dela in večjo nagnjenost gospodinjstev k
varčevanju, je bilo pričakovati nižjo zasebno potrošnjo. Država je v ta namen sprejela
ukrepe in pomagala skupinam prebivalstva z izplačilom socialnih transferov. Slednji so
blažili zmanjševanje potrošnje in hkrati pomagali posameznikom pri premostitvi finančnih
obveznosti. Zmanjševanje razpoložljivih dohodkov za potrošnjo je bilo posledica
zmanjšanja števila oseb v delovnem razmerju. Tudi zaposleni so večjo pozornost
namenjali varčevanju oziroma so v poslabšanih gospodarskih razmerah nadaljevali z
odlaganjem nakupov trajnih dobrin. Nekateri zaposleni so se morali soočiti z manjšimi in
nerednimi mesečnimi izplačili, kar jih je soočilo s strahom pred nezmožnostjo ohranjanja
trenutnega gmotnega stanja in zmanjšano zmožnostjo novih investicij. Posamezniki so si
postavili prioritetno listo nakupov ter odložili nakupe manj potrebnih dobrin na kasnejši
čas (po Kmet Zupančič et al., 2009, str. 45).
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2.4 PROBLEM BANK V ČASU KRIZE
Ključno vlogo pri financiranju gospodarstva in gospodinjstev v času krize imajo banke. Za
zagotavljanje zadostne mere kreditiranja nebančnega sektorja (podjetja in gospodinjstva)
imajo banke več virov: bančne vloge, krediti bankam iz tujine, viri ECB in donosi iz naložb
bank v vrednostne papirje. V zadnjih letih se je kreditna aktivnost bank v veliki meri
financirala iz tujine (obveznosti bank v tujini). Zaradi finančne krize in nedelovanja
mednarodnega medbančnega trga se je pritok virov iz tujine znatno zmanjšal. Posledično
je bilo potrebno zmanjšati vpliv kreditne krize v bančnem sistemu. Glavna razloga za
slabšanje stanja in zmanjševanje kreditiranja v Sloveniji (Vlada RS, 2009 d, str. 4):
1. Problem normalnega refinanciranja zapadlih obveznosti bank, zlasti tistih, ki so se
v večjih obsegih zadolževale v tujini. Razmere so se na ravni sistema sicer v
začetku leta 2009 postopoma izboljšale, a je negotovost še vedno blokirala
sproščanje likvidnosti z večjo kreditno aktivnostjo.
2. Zaradi selitve krize v nebančni sektor se je zmanjševal informacijski kapital bank.
Zmanjšan informacijski kapital bank kljub ugodni likvidnosti povečuje stroške
kreditiranja in skrajšuje ročnost kreditov.
Mehanizmi/vzroki, ki tveganja povečujejo, so predvsem (Vlada RS, 2009 d, str. 4):
• krčenje realne aktivnosti (naročil, prodaje, prejetih plačil) ob počasnejšem krčenju
stroškov podjetij,
• pospešena selitev komitentov k bankam, ki jih še ne poznajo (zaradi različnih
likvidnostnih situacij pri posameznih bankah in posledično sorazmernega
ustavljanja kreditiranja pri nekaterih bankah), znižanje vrednosti zavarovanj
(padec cen nepremičnin, premičnin, vrednostnih papirjev),
• močno povečana tveganja (padec cen vrednostnih papirjev, nižanje donosov, kar
otežuje servisiranje dolga),
• nezaupanje v likvidnost ali solventnost podjetij s strani njihovih poslovnih
partnerjev (zaradi česar z njimi omejijo poslovanje, kar posledično dejansko
pripelje do njihovih težav).

2.5 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA DRUGE EVROPSKE EKONOMIJE
Evropske države je ekonomska kriza doletela z različno intenzivnostjo. Pri tem je potrebno
pogledati specifično sliko države in samo strukturo dejavnosti. Glede na strukturo bi
morale države sprejemati ukrepe in se prilagoditi posameznim sektorjem. Zato sem izbral
nekaj držav, ki so po strukturi gospodarstva in velikosti zelo različne.
2.5.1 NEMČIJA
Nemško gospodarstvo je doživelo največji padec konec leta 2008 in v prvem četrtletju leta
2009. V naslednjih dveh četrtletjih leta 2009 so se kazalci zaradi monetarne in fiskalne
politike, investicijskih vlaganj ter večjega izvoza spremenili. Močno sta se zmanjšali
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zasebna poraba in investicije. Nemška vlada je za pospešitev potrošnje sprejela ukrep
subvencioniranja motornih vozil. Ukrep so sprejeli zaradi zmanjšanja industrijske
proizvodnje in števila novih naročil v industriji, zmanjšal pa se je tudi izvoz. Cilj nemške
vlade je bil povečanje celotnega povpraševanja ter povečanje naročil, kar bi imelo za
posledico rast industrijske proizvodnje (po Žnidarič, 2010, str. 32). Izvozno naravnano
gospodarstvo je utrpelo v času krize močno zmanjšanje povpraševanja s strani partneric.
Omenjeni primanjkljaj so skušali nadoknaditi, saj so se po nakupu novih vozil
gospodinjstva ponovno zatekla k varčevanju. Javne investicije (železnice, avtoceste,
mostovi,…) so tako nadalje predstavljale glavni del gospodarskih stimulativnih ukrepov
(po Petrovic et al., 2009, str. 79).
Trg dela se v času krize ni bistveno spremenil. Povprečna zaposlenost se je v letu 2009
nekoliko zmanjšala. Stopnja brezposelnosti se je povečala za manj kot pol odstotne točke.
Dokaj ugodne razmere na trgu dela so ohranjali z zmanjšanjem delovnih ur, urejanjem
delovnega časa v samih podjetjih in koriščenju nadur ter skrajšanjem delovnega časa.
Zaradi zmanjšanja produktivnosti in težavnih razmer so dodatno motivirali visoko
usposobljeno delovno silo za pospešitev prodaje in razvoj novih produktov, kar bi vzbudilo
ponovni zagon. Zaposlovanje se je konec leta 2009 ponovno pričelo povečevati tako na
področju trgovine kot tudi v storitvenem sektorju. Napovedi za leti 2010 in 2011 so se
glede na pretekle napovedi z vidika zaposlovanja izboljševale, kar je pogojeno z
odpiranjem novih delovnih mest, politiko zaposlovanja in tudi zasebno porabo. Tudi
bančni sektor je utrpel večji upad povpraševanja investitorjev, zato se je močno zmanjšalo
število odobrenih kreditov. Omenjenega problema se je Nemčija lotila s podporo finančnih
shem, ki so pomagale stabilizirati finančni trg. Seveda so morale biti banke bolj previdne
in se hkrati držati tudi naloženih pogojev vlade. Omenjeni upad investicijam namenjenih
kreditov se je zmanjševal do sredine leta 2009. Do takrat se je zmanjševal tudi BDP in
hkrati tudi določene investicije, kar se je odražalo v manjšem povpraševanju po svežih
finančnih sredstvih. Nemški državni proračun je zaradi manjše gospodarske aktivnosti
utrpel primanjkljaj 3,3 % BDP-ja. V letu 2010 se je primanjkljaj povečal za 1,3 % BDP-ja.
Nekateri ukrepi so bili sprejeti za daljše časovno obdobje, zato bo proračun prav tako dlje
časa obremenjen (po Petrovič et al., 2010, str. 81). V letu 2010 je znašala gospodarska
rast 3,6 %, za leto 2011 je napovedana 2,9 %. Stopnja brezposelnosti je bila v letu 2010
7,1 %, v letu 2011 pa naj bi po napovedih znašala 6 %. Investicijska potrošnja je bila v
letu 2010 že v porastu za napovedanih 5,7 %, kar je bilo bistveno bolje kot v letu 2009,
ko je upadla za 10 % (po Japti, 2011).
2.5.2 BELGIJA
Globalna finančna kriza je doletela Belgijo v drugi polovici leta 2008, ko je prizadela dva
segmenta gospodarskega delovanja države. Belgija je kot majhno gospodarstvo močno
vpeta v mednarodne gospodarske tokove, zato ima zmanjšan izvoz bistveno večje
posledice na delovanje majhne ekonomije. Finančna kriza in kriza v bančnem sistemu je
močno zaostrila pogoje posojanja denarja, hkrati pa se je zmanjšalo zaupanje v finančne
institucije. Posledično se je zmanjšalo tudi povpraševanje gospodinjstev. Za dve četrtletji
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je padel tudi BDP, kar je bila posledica manjših investicij in inovacij. Vlada omenjene
države je sprejela ukrepe na fiskalnem področju, ki naj bi obsegali pol odstotka BDP-ja v
letih 2009 in 2010. Ukrepi so tako ohranjali nivo plač zaposlenih. Delodajalcem so ponudili
možnost odloženega plačevanja obveznost. Povečali so tudi obseg socialnih transferov in
znižali obrestne mere za sredstva, namenjena gradnji stanovanjskih objektov. Hkrati so
povečali tudi sredstva, namenjena javnim investicijam. V drugi polovici leta 2009 se je
stanje zaradi povečanja svetovne trgovine in dogajanja na finančnih trgih nekoliko
popravilo. Povečana gospodarska aktivnost se je odrazila tudi v pozitivni rasti BDP-ja v
četrtletnih obdobjih leta 2009. Omenjena rast je bila 0,7 in 0,3 odstotna v zadnjih
četrtinah leta 2009. Največji prispevek pri gospodarski rasti so imele trgovina in inovacije.
V letu 2010 se je gospodarska rast Belgije po recesijskem letu 2009 ponovno povečala, in
sicer za 2,1 % ter dosegla 351,4 milijarde evrov (po Japti, 2011). Domače povpraševanje
se pri tem ni bistveno povečalo. Z nekaterimi ukrepi so nadaljevali tudi v letu 2010. Večji
poudarek so namenili povečevanju trgovine in nekoliko manj prispevali za razvojne
projekte. Trg dela naj bi se po predvidevanjih bistveno izboljšal šele leta 2011. Investicije
naj bi bile okrnjene zaradi zmanjšanega kreditiranja. V Belgiji so se investicije
gospodinjstev zmanjšale v manjši meri kot v drugih državah evroobmočja. Tudi tu je
prihodnost odvisna od gibanja cen nepremičnin v bodoče. Zasebna poraba se je v letu
2009 zmanjšala za 1,6 %. Za enak odstotek se je v letu 2010 tudi povečala. Podobno naj
bi bilo tudi v bodoče. Omenjeno ravnanje lahko pripišemo dogajanju na trgu dela, ki je
prinesel precej negotovosti. Gospodinjstva so se pričela obnašati precej racionalno ter
povečevati prihranke, kar je privedlo do zmanjšanja porabe. Podobno stanje se je
nadaljevalo tudi v letu 2010. Za leto 2011 so predvideli ponovno rast osebnih dohodkov,
kar bo tudi spodbudilo porabo. Podobno se je dogajalo tudi z izvozom. Pri tem je potrebno
omeniti, da je izvoz Belgije vezan predvsem na države evroobmočja, kjer pa je rast ravno
tako nekoliko nižja, kot na nekaterih drugih hitreje rastočih območjih. Razlog manjšega
izvoza je velik strošek plač, ki so rasle neprimerno hitreje kot v preostalih državah
evroobmočja (po Petrovic et al., 2010, str. 67-68).
Glavni ukrepi na področju trga dela so bili usmerjeni v začasno nezaposlenost, ki je
omogočala tudi skrajšanje delovnega časa. Posledično so se izognili odpuščanju. Vseeno
naj bi se stopnja brezposelnosti povečevala še približno dve leti. Na belgijskem trgu dela
obstaja bojazen, da bodo določene skupine odpuščenih trajno brezposelne. S tem naj bi
dlje časa ostala večja brezposelnost. V letu 2010 je bila brezposelnost 8,3 % in naj bi se v
bodoče postopno zmanjševala (Japti, 2011).
2.5.3 AVSTRIJA
Gospodarska kriza je potisnila Avstrijo v najglobljo krizo v zadnjih desetletjih. Zaradi težkih
razmer v gospodarstvu je vlada sprejela pravočasne fiskalne ukrepe, ki so učinkovali v
prvih štirih mesecih leta 2009. Dva protikrizna programa, ki sta temeljila na zmanjševanju
davka na dohodek in paket za reševanje trga dela, ki je temeljil na ohranjanju dohodkov,
začasnih odpustitvah z dela, izboljšanju dostopa do izobraževanj, dokončanju začetih
investicij in zagotavljanju finančnih sredstev privatnemu sektorju. V bančnem sektorju, ki
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je zaostril pogoje, je vlada ponudila garancije in subvencionirala obrestno mero za
posojila. Prav tako so uvedli pomoč avtomobilskemu sektorju, kjer je bila načrtovana
menjava starih vozil z nakupom novih. Skupno je bilo načrtovane pomoči za 1,5 % BDPja. Ekonomska kriza se je pričela v tretji četrtini leta 2008 in se še nadaljevala v prvih
dveh četrtinah leta 2009. Skupno je bil prisoten padec 3,6 % BDP-ja. Padec se je odražal
zaradi manjšega izvoza, kar je posledica krize v državah, kamor je Avstrija največ izvozila.
Avstrija je prav tako zelo izvozno naravnana država, zato je utrpela večjo škodo. Je ena
izmed redkih držav EU, ki je doživela porast izdatkov privatnega sektorja. Spremljevalni
faktorji so bili nizka inflacija, zmanjšana obdavčitev dela, povečanje izplačil različnih
transferov. V letu 2010 je znašala rast BDP-ja 2,1 %, napoved za leto 2011 pa je znašala
2,8 % rast. Rast je bila predvsem posledica izvoza. Slednji naj bi bil tudi v bodoče glavni
dejavnik ponovne rasti. Glavni temelj okrevanja v Avstriji naj bi bile njihove izvozne
partnerice, in sicer Nemčija in Italija, ki sta pomembni tudi za preostalo osrednjo in
vzhodno Evropo. Posledično se bo povečala proizvodnja v domačih obratih. Potrebno bo
poskrbeti za investicije v razvoj in nove proizvode, ki bodo zamenjali star način
proizvodnje. Investicije v opremo naj bi tako začele kazati pozitivne rezultate v letu 2011
(po Petrovic, 2010, str. 123-125).
Inflacija je bila v letu 2009 0,4 %, na kar je vplivalo predvsem padanje cen goriv za
transport in ogrevanje. Cene so se zmanjševale tudi zaradi nižjih marž na derivate.
Predvideli so, da bodo cene naftnih derivatov in hrane šle ponovno navzgor. Napovedana
inflacija je bila 1,3 %. Tudi na trgu dela je bilo leto 2009 zelo zahtevno, zato je vlada
predvsem zaradi zmanjšanja potreb po proizvodnji sprejela ukrepe za krajši delovni čas.
Brezposelnost se je povečala za več kot 1 odstotno točko na raven 5 %. Pred krizo je bila
brezposelnost pod štirimi odstotki. Krajši delovni čas in pospešeno izobraževanje je
pripomoglo k temu, da se brezposelnost ni povečala v takšni meri kot so pričakovali.
Zadeve naj bi se postopno pričele umirjati v letu 2011, ko se izteče tudi prehodni rok za
vstop delavcev drugih članic EU na njihov trg dela. Državni proračunski primanjkljaj je
narasel v letu 2009 za 3,5 % BDP-ja in to kljub različnim ukrepom, ki so bili namenjeni
blaženju krize in podprti s strani državnih oblasti. V letu 2010 je bil primanjkljaj 2,6 %
BDP-ja. Podobno stanje se obeta tudi v letu 2011, saj bodo še vedno prisotne posledice
zmanjševanja davkov. Prav tako so odpravili nekatere pravice iz naslova zdravstvenega
zavarovanja. Na drugi strani se bodo zmanjšala tudi bremena plačevanja za krajši delovni
čas (po Petrovic et al., 2010, str. 123-125). V letu 2010 je pričela rasti tudi zasebna
potrošnja, in sicer za 1 %, rast pa naj bi se v prihodnje tudi nadaljevala. Konservativna
bančna kreditna politika je omejevala investicije, ki so upadle za 1 % v letu 2010, vendar
naj bi se povečale za 3,5 % v letu 2011 ter za 2,4 % v letih 2012 in 2013. Javna
potrošnja se je v letu 2010 znižala za 0,6 %, manjšo, 1 % rast pa napovedujejo šele za
leti 2012 in 2013. Manjše tveganje za napovedano gospodarsko okrevanje se skriva zlasti
v avstrijskem bančnem sektorju. Bojijo se predvsem potreb po dodatnih dokapitalizacijah,
kar bi lahko povzročilo še bolj zadržano kreditno politiko. Posledično bi bila ogrožena
bodoča gospodarska rast (po Japti, 2011).
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2.6 STANJE PODJETNIŠTVA V ČASU KRIZE
Rast novonastalih podjetij se je v letu 2009 močno zmanjšala, kar je signal zmanjšanja
povpraševanja, dostopnosti kapitala, pripravljenosti na tveganje, zaostrenosti razmer,…
V letu 2009 je bilo evidentiranih 160.931 podjetij, od tega 46,4 % pravnih in 53,6 %
fizičnih oseb. Pretežni del teh podjetij se je ukvarjal s trgovino, vzdrževanjem in
popravilom motornih vozil (15,3 %), strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi
(14,0 %) ter gradbeništvom (13,7 %). Največ oseb je delalo v podjetjih, ki so bila
organizirana kot pravne osebe (82,4 %), čeprav so bila številnejša tista, ki so delovala kot
fizične osebe. Več kot polovico celotnega prihodka so ustvarila podjetja v dejavnostih
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter predelovalnih dejavnostih. Od skupno
864.347 oseb, ki delajo v teh podjetjih, jih je več kot tretjina (38,0 %) delala v dejavnosti
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in v predelovalnih dejavnostih. Ta
podjetja so ustvarila več kot polovico celotnega prihodka (56,8 %). Glede na
pravnoorganizacijsko obliko podjetij pa so večino prihodka ustvarile pravne osebe
(93,1 %). Več kot polovica vseh oseb, ki so delale v podjetjih, je bila zaposlena v srednje
velikih in v velikih podjetjih. Z vidika velikosti podjetja glede na število v njih zaposlenih
oseb v Sloveniji prevladujejo mikropodjetja (93,8 %). Kljub temu pa ustvarijo največ
prihodka srednje velika (25,2 %) in velika podjetja (34,7 %). Podjetja z več kot 50
osebami, ki delajo (to so srednje velika in velika podjetja), so zaposlovala več kot polovico
(56,3 %) vseh oseb, ki so delale v podjetjih (po SURS, 2010 b).
V letu 2009 je bilo za 5,5 % več obrtnih obratov kot leto prej. Vendar pa sta bila število
oseb, ki delajo, in ustvarjeni prihodek manjša kot leto prej (prihodek za 13,3 %). Za
2,0 % se je zmanjšalo tudi število oseb, ki delajo v obrtnih obratih. Število podjetij se je
povečalo predvsem v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro, v drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in v izobraževanju. Število oseb, ki delajo, je
najizraziteje upadlo v predelovalnih dejavnostih. Prihodek pa je najbolj upadel v
kmetijstvu, lovu, gozdarstvu, ribištvu, predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu. Na
področju obrtne dejavnosti se je v zadnjih treh letih rast močno upočasnila. Nekateri
obrtni obrati so zaradi zaostrenih razmer tudi prenehali s svojo dejavnostjo. V zadnjih letih
se število samostojnih podjetnikov zmanjšuje, medtem ko se število gospodarskih družb
povečuje. Po dejavnostih je zaznati upad dejavnosti števila obratov na področju lesne,
tekstilno-usnjarske, elektro in papirne dejavnosti. Na drugi strani se povečuje delež
podjetij na področju storitev in živilske dejavnosti. V letu 2009 se je v primerjavi z letom
2008 močno zmanjšalo število delavcev v obrtnih podjetjih. Število delavcev se je
zmanjšalo za 6.000. Še bolj se je število zmanjševalo v letu 2010. Pri tem je zanimiv
podatek, da se je število zaposlenih v letu 2009 zmanjšalo, medtem ko je število lastnikov
podjetij ostalo približno enako. Število zaposlenih se je zmanjšalo za 5 %. Z letom 2010 se
je pričelo število obrtnih obratov postopno zmanjševati. Hkrati se je za slabih 11.000
zmanjšalo tudi število zaposlenih. Zmanjšalo se je število lastnikov podjetij. To pomeni, da
so zaključili z dejavnostjo (po Hočevar, 2011, str. 11). V nekaterih panogah je šlo
predvsem za programe, ki niso bili konkurenčni v svetovnem merilu, v drugih dejavnostih
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za zastarelo tehnologijo, ki ni mogla več konkurirati cenenim izdelkom iz vzhoda. Nekateri
so zaključili z dejavnostjo tudi zaradi odločitve lastnika. Med njimi so tudi takšni, ki so
zaključili zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in odloženega poravnavanja obveznosti.
Zaradi neučinkovitega sistema izterjave dolgov in dolgih sodnih postopkov so morali
mnogi zaključiti z dejavnostjo.
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Tabela 2: Obrtni obrati in gibanja v zadnjih štirih letih
2007

2008

2009

2010

48.410

50.992

52.073

51.206

delež samostojnih podjetnikov

83,3

81,9

80,3

79,7

delež gospodarskih družb

16,7

18,1

19,7

20,3

2

5,3

2,1

-1,7

5,6

14,4

11,4

-2,3

gradbena dejavnost

32,3

32,3

32,7

32,4

storitvena dejavnost

23,2

26,8

28

29,1

prometna

12,1

11,8

11

10,5

5

5

5,1

8,1

lesna

3,2

3

2,9

2,8

tekstilno-usnjarska

2,9

2,8

2,7

2,5

nekovinska

2,7

2,7

2,6

2,6

grafično-papirna

2,6

2

2

2

elektro

1,9

1,8

1,6

1,5

živilska

1,4

1,5

1,6

1,5

kmetijska

1,1

1

1

1

domača in umetnostna obrt

0,6

0,6

0,6

0,6

število delavcev v obrtnih obratih

149.937

156.760

150.793

140.013

zaposleni delavci

109.600

115000

109.000

99.200

40.337

41.760

41.793

40.813

letna stopnja rasti števila zaposlenih v %

4

4,9

-5

-9

zaposlenih pri samostojnih podjetnikih

6

0

-11

-12

zaposlenih v gospodarskih družbah

2

10

1

-6,4

povpr. število zap. delavca na obrtni obrat

2

2

2

1,9

povprečno delavca na obrtni obrat

3

3,1

3

2,7

21.725

22.858

22.572

20.824

število obrtnih obratov

letna stopnja rasti št. obratov
stopnja rasti samostojnih podjetnikov
struktura dejavnosti obrtnih obratov

kovinska

lastniki

obrtni obr., ki zaposl. delavce (brez lastnikov):
delež
nobenega delavca

45
44,8
43
40,7
26.685- 28.134- 29.501- 30.38255,1%
55,2%
56,7%
59,3%

1 - 3 delavci

14.26629,5%

14.94629,3%

14.97328,8%

4 - 9 delavcev

5.17410,7%

5.31910,4%

5.276 - 4.668
10,1%
9,1%

10 - 49 delavcev

2.1704,5%

2.4804,9%

2.2204,3%

delež zaposlenih delavcev

41,6

Vir: Hočevar (2008-2011)
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41,6

40,4

13.88727,1%
-

2.1874,3%
41,2

Izbrani primerjalni podatki za Slovenijo in za 27 evropskih držav kažejo, da je Slovenija
primerljiva po strukturi podjetij in zaposlenosti, ki je zelo podobna tisti v Evropski uniji,
zaostaja pa predvsem v ustvarjeni dodani vrednosti na zaposlenega v vseh velikostnih
razredih podjetij, najbolj v mikro podjetjih. Slovenija dosega v povprečju 70 % dodane
vrednosti na zaposlenega v evropskem podjetju. Mikro podjetja predstavljajo skoraj 93 %
vseh slovenskih podjetij. Slovenija dosega le 63,7 % dodane vrednosti na zaposlenega v
evropskem mikro podjetju. Zaostajamo tudi za evropskim gospodarstvom tudi po številu
zaposlenih na podjetje, v povprečju skoraj za 8 %, pri čemer je zaostanek največji v
mikro podjetjih. Z 1,7 zaposlenim delavcem na podjetje Slovenija dosega 81 % velikosti
povprečnega evropskega mikro podjetja. Nekoliko ugodnejši so podatki za majhna
podjetja. Njihov delež v strukturi vseh slovenskih podjetij je 5,6 %, po številu zaposlenih
na podjetje malenkostno presegajo evropska mala podjetja, dodana vrednost na
zaposlenega pa dosega 81 % dodane vrednosti na zaposlenega v evropskem majhnem
podjetju (po OECD, 2010).
V letu 2010 se je povečalo število plačilno nesposobnih poslovnih subjektov. Obravnavani
podatki kažejo, da se je problem plačilne nesposobnosti v zadnjih dveh letih precej
poglobil. Določen delež plačilne nediscipline je doprineslo tudi prenehanje protikriznih
ukrepov. Med pravnimi osebami z dospelimi neporavnanimi obveznostmi več kot pet dni v
mesecu je imelo v letu 2009 povprečno mesečno največ pravnih oseb dospele
neporavnane obveznosti do treh mesecev, 39,8 %, malo manj, 37,0 %, jih je imelo
dospele neporavnane obveznosti od treh mesecev do enega leta, slaba četrtina, 23,2 %,
pa več kot eno leto. Na poglabljanje problema plačilne nesposobnosti v lanskem letu kaže
predvsem to, da se je najbolj povečalo število pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi
obveznostmi več kot eno leto. Njihovo povprečno mesečno število se je lani povečalo za
42,0 %, sledijo pravne osebe z dospelimi neporavnanimi obveznostmi od treh mesecev do
enega leta, 29,0 %, najmanjše pa je bilo povečanje števila pravnih oseb z dospelimi
neporavnanimi obveznostmi do treh mesecev, 7,5 %. V obdobju dveh let gospodarske
krize med letoma 2008 in 2010 se je sicer najbolj povečalo povprečno mesečno število
pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi od treh mesecev do enega leta, in
sicer za 109,2 %. Znesek dospelih neporavnanih obveznosti več kot eno leto pa se je
povečal za 81,7 %. V letu 2010 je bilo v primerjavi s predhodnim letom začetih 1,5-krat
več prisilnih poravnav nad pravnimi osebami, 64,7 % več stečajnih postopkov in 43,7 %
več osebnih stečajev nad samostojnimi podjetniki. V letu 2009 je bilo po Zakonu o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju začetih 35
postopkov prisilnih poravnav nad pravnimi osebami, največ na področju gradbeništva,
sledita pa mu predelovalne dejavnosti ter dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil
motornih vozil. V letu 2010 je bilo začetih 448 stečajnih postopkov nad pravnimi osebami,
od tega največ na področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, predelovalnih
dejavnosti in gradbeništva. Nad samostojnimi podjetniki je bilo začetih 69 osebnih
stečajev, največ na področju gradbeništva, sledijo dejavnosti trgovine, vzdrževanja in
popravil motornih vozil, prometa in skladiščenja ter gostinstva (po Bednaš et al., 2011,
str. 95-107).
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2.7 VPLIV KRIZE NA POSAMEZNIKA
Vpliv recesije posamezniki doživljamo oziroma občutimo na različne načine. Na
spremembe se odzovemo v trenutku, ko se je potrebno prilagajati novo nastalim
okoliščinam. Spremembe se pričnejo pojavljati, ko se je potrebno odpovedati določenim
dobrinam, ki smo si jih v preteklosti brez težav privoščili, sedaj pa so postale del nečesa
manj potrebnega. Dejansko nam predstavljalo nekakšen nadstandard, ki nam ni nujno
potreben. Seveda je vse odvisno od materialnega statusa posameznika, zato je lahko
ocena nujne dobrine precej subjektivna. Glavni vzrok je zahtevnejši in močno zaostren
dostop do finančnih virov, v nekaterih primerih pa so se finančna sredstva tudi močno
zmanjšala. Vsekakor je večini prebivalstva blizu ideja, da se gmotno stanje posameznika
izboljša. Strategije so lahko povsem različne. Nekateri se odločijo za iskanje bolje
plačanega dela, poiščejo in uresničijo lastno idejo za zaslužek, se zaposlijo v
perspektivnejši panogi, prično racionalneje ravnati s premoženjem, se dodatno formalno
ali neformalno izobražujejo in tako izboljšajo zaposlitvene možnosti ali vsaj ohranijo
obstoječo zaposlitev… Posamezniki živimo v sistemu, ki se oblikuje na podlagi našega
ravnanja. Torej smo del nečesa večjega. Od nas je odvisno delovanje države, regije… V
tem smislu lahko močno vplivamo na delovanje države oziroma širše, saj lahko kot
potrošniki vplivamo na proizvodnjo, dohodek zaposlenih v celotni verigi, posledično
prispevamo v državno blagajno, ki namenja finančna sredstva za investicije, socialne
transfere, izobraževanje…
Slika 1: Vpliv gospodarske krize na različne nivoje ekonomske potrošnje

Vir: Jacques (2010, str. 8)

23

Iz tabele je razvidno, da približno 90 % prebivalcev EU meni, da je gospodarska kriza
vplivala na svetovno in evropsko gospodarstvo. Enako menijo posamezniki za svoja
nacionalna gospodarstva. Ugotovimo lahko tudi, da se stanje nekoliko popravlja, saj je bil
pri vprašanju o intenzivnosti vpliva gospodarstva pri prvi anketi odstotek še nekoliko večji.
Približno 52 % vprašanih je menilo, da je imela gospodarska kriza izrazitejši vpliv na
njihov gmotni položaj. Tudi tu je vidno, da se stanje izboljšuje, saj je bil odstotek tistih, ki
so menili, da je imela kriza vpliv na njihov položaj, pri anketiranju v letu 2009 še nekoliko
večji. Posamezniki so izrazili mnenje, da je imela kriza manjše posledice na njihov položaj
kot na gospodarski položaj podjetij. Večina prebivalstva je občutila posledice gospodarske
krize, iz česar lahko sklepamo, da so trošili manj. V prvi fazi se je njihova poraba
zmanjšala, ker so se zatekli k varčevanju, kasneje pa so se pričeli zmanjševati dohodki in
dostopnost do finančnih virov (po Jacques, 2010, str. 8).
Iz omenjenega lahko sklepamo, da so posamezniki utrpeli posledice gospodarske krize,
kar je vplivalo na njihovo potrošnjo in posledično tudi na proračunske prihodke. 34 %
vprašanih prebivalcev EU meni, da bi morala v krizi glavno vlogo prevzeti velika podjetja,
ki naj bi bila tudi glavna pri izhodu iz krize. V Franciji kar 53 % vprašanih meni, da bodo
voditelji velikih podjetij vzpodbudili ponovno gospodarsko rast. V Sloveniji 20 % vprašanih
pripisuje glavno vlogo vodstvu velikih podjetij. Anketiranci pri nas največjo vlogo
pripisujejo javnemu sektorju, ki bi moral odigrati bolj pomembno vlogo pri izhodu iz krize.
Za slednjega se je opredelilo kar 31 % vprašanih. Prav kriterij o pomembnosti javnega
sektorja je za Slovence med najpomembnejšimi med državami EU. Pri vlogi posameznikov
pri izhodu iz krize smo Slovenci v povprečju za 2 % nad povprečjem v primerjavi s
povprečjem EU. Posamezniki svoji vlogi pri reševanju krize pripisujejo relativno skromen
pomen. Omenjeni podatek se bistveno ne razlikuje med Slovenci in ostalimi prebivalci EU
(po Jacques, 2010, str. 33).
Glavni problemi se pojavljajo pri nezmožnosti odplačevanja večjih anuitet kreditov. Seveda
niso vsa gospodinjstva obremenjena z odplačevanjem kreditov. Zelo pomembno vlogo ima
odplačevanje stanovanjskih kreditov, ki so se v zadnjih letih le še povečevali. Slednji so
tudi zaradi svoje vloge in same ročnosti najtežje odložljivi, zato se skušajo kreditojemalci
najprej odpovedati drugim, manj pomembnim izdatkom. Delež stanovanjskih kreditov v
strukturi vseh kreditov gospodinjstvom je od leta 2004, ko je znašal 23,3 %, močno
porasel (na 46,7 % konec leta 2009, marca 2010 na 47,8 %), vendar je bil še vedno
vidno manjši kot v povprečju EMU (71,6 % konec leta 2009). To je tudi eden izmed
razlogov za razmeroma nižjo agregatno zadolženost slovenskih gospodinjstev, saj se
potrošniški krediti, ki imajo krajšo ročnost, prej iztečejo in torej manj akumulirajo. Na
večje tveganje stanovanjskih kreditov nakazuje tudi dinamika zadolževanja v obliki
tovrstnih kreditov. Ti so v obdobju od leta 2005 do 2009 beležili neto tokove v višini 3,1
milijarde evrov in so predstavljali skoraj dve tretjini celotnega neto zadolževanja
gospodinjstev pri bankah, njihov obseg pa se je v tem obdobju povečal skoraj štirikrat. To
pomeni, da se je velika večina teh kreditov najemala v zadnjih štirih letih. Na osnovi tega
lahko ocenim, da je verjetnost težav z odplačili večja. Bolj tvegani so predvsem krediti,
odobreni tik pred izbruhom krize, ko je bila vrednost nepremičnin na najvišji ravni, saj
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obstaja možnost, da bo ob nadaljevanju neugodnih gibanj na trgu nepremičnin vrednost
neodplačanega kredita presegla tržno vrednost zastavljene nepremičnine (po Ferk et al.,
2010, str. 112).
V letu 2009 se je močno zmanjšalo tudi število vlog za gradbena dovoljenja, kar je
vplivalo tudi na zmanjšano gradnjo stanovanj, saj so banke zaostrile pogoje financiranja,
na drugi strani pa so posamezniki previdno in tehtno sprejemali odločitve o investiranju v
gradnjo stanovanjskega objekta. Glede na situacijo se je močno zmanjšalo tudi
investiranje v nestanovanjske stavbe. Velik del krivde je moč pripisati večjim gradbincem,
ki so močno zmanjšali obseg delovanja zaradi vse bolj usihajočih virov financiranja in
novih projektov. Slednji so bili vse bolj redki.
V letu 2009 se je brezposelnost kot posledica gospodarske krize močno povečala. Pred
omenjenim letom se je brezposelnost postopno zmanjševala. V nadaljevanju bom
predstavil gibanje brezposelnosti v zadnjih treh letih. Če spremljamo gibanje
brezposelnosti po stopnji strokovne izobrazbe v zadnjih nekaj letih lahko rečemo, da se
struktura močno spreminja (po Komprej et al., 2010, str. 11):
1. Število brezposelnih na I. st. se nenehno zmanjšuje predvsem zaradi naraščanja
števila ljudi, ki so obiskovali obvezno osnovno šolo. Leta 2008 je bilo 23.478
brezposelnih oseb, kar je pomenilo 35,4 % vseh brezposelnih. V letu 2007 jih je
bilo 34,6 %, kar je 1 % manj kot leta 2008. V letu 2009 se je število brezposelnih
na tej stopnji številčno povečalo na 31.262, vendar je bil delež v celotni strukturi
brezposelnih manjši kot leto poprej, 32,8 %.
2. Število brezposelnih na II. st. niha le v majhni meri, saj se giba okrog odstotka. V
letu 2008 se je ta delež s 5 % iz leta 2007 povzpel na 5,3 %, v letu 2009 pa na
5,4 %.
3. Število brezposelnih s III. st. je precej nizko, saj je bilo leta 2008 le 642
brezposelnih. Leta 2009 se je število povečalo na 870. V celotni strukturi
brezposelnih je to le 0,9 %.
4. Število brezposelnih na IV. st. je bilo leta 2007 15.138 in je poraslo na 15.307 v
letu 2008, leta 2009 pa se je število brezposelnih na tej stopnji bistveno povečalo,
in sicer na 23.186.
5. Število brezposelnih s V. st. kaže, da je bilo leta 2007 27,2 % brezposelnih in
25,5 % v letu 2008. Leta 2009 se je delež povečal na 26,3 %.
6. Število brezposelnih s VI. st. je bilo leta 2008 1.927 in leta 2009 2.889, kar je 3 %
brezposelnih.
7. Število brezposelnih s VII. st. se zadnja leta povečuje. Delež brezposelnih je bil
leta 2007 7,1 %. Leta 2008 je delež znašal 6,8 % in se ponovno povzpel na
7,1 %.
Število brezposelnih se je pred letom 2007 postopno zmanjševalo, razen na VII. st., kjer
se je povečevalo. Samo na teh stopnjah se je število brezposelnih vseh deset let nenehno
zviševalo, in sicer se je številka v letu 2008 povzpela z začetnih 2.331 na 4.479, kar
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pomeni skoraj dvakratno povečanje števila brezposelnih, decembra 2009 pa zrasla na
6.949. Omenjeno povečanje števila brezposelnih lahko pripišemo gospodarski krizi na eni
in povečanju števila izobraženih s terciarno izobrazbo na drugi strani.
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3 EKONOMSKE DOKTRINE IN MOŽNOST VPLIVA DRŽAVE
V razvitih gospodarstvih so se skozi različna obdobja menjavale različne ekonomske
teorije in določeni situaciji je imela prednost ena, ki jo je čez nekaj časa zamenjala druga.
Navadno v današnjem času ob razvoju svetovne trgovine ne moremo govoriti o zaprtih
sistemih, ki ne bi akceptirali dogajanj sosednjih držav, skupin držav, združenj, ki so
trgovinsko medsebojno povezani. Posledično se države zavarujejo oziroma vzpodbujajo
rast s pomočjo modeliranja in menjavanja ekonomskih politik oziroma vodijo politiko, ki je
za njihovo okolje najprimernejša.
Liberalizem je primernejši za stabilna obdobja, ko so svetovne politične ter gospodarske
razmere stabilne ter brez velikih pretresov. Keynesova teorija je bila aktualnejša v
obdobjih po svetovnih vojnah, ko se je moralo gospodarstvo krepiti ter prebivalstvu
zagotavljati pogoje za preživetje in vzpostavljanje temeljev za ponovni gospodarski vzpon.
Takšnim ukrepom smo bili priča v obdobju po obeh svetovnih vojnah in ob veliki
gospodarski krizi v letih od 1929 do 1933, ko so pot iz krize utirali ukrepi države, ki so
nadomestili izpad zasebne potrošnje in investicij ter tako pomagali gospodarstvu na poti iz
krize. V teoriji ukrepe države imenujemo keynesijanstvo, kar izpad zasebne potrošnje
nadomešča z državnimi investicijami (po Štiblar, 2008, str. 130).

3.1 LIBERALIZEM
Na drugi strani je liberalizem proti vsakršnim vplivom na gospodarstvo. Slednji
zagovarja odprt trg ter prosto gibanje blaga med državami. Izoblikoval se je v času, ko
se je kapitalistični način proizvodnje popolnoma učvrstil in neposredna pomoč države pri
delovanju in razvoju gospodarstva ni bila več potrebna. Liberalizem zagovarja omejeno
oziroma minimalno vlogo države, ki naj bi vzdrževala red, varovala ljudi in privatno
lastnino ter odvračala ljudi od nasilja in goljufij. V ekonomiji predstavlja liberalizem strujo,
katere utemeljitelj je Adam Smith (1723-1790). Pobudo naj bi imeli posamezniki, ki bi
preko prostih trgov uresničevali svoje interese. Pri tem naj bi svobodno odločali in izbirali
opcije, ki so najprimernejše za posameznika. Država se v njihovo delovanje naj ne bi
vmešavala. Nudila naj bi institucionalni okvir, ki bi omogočal, da bi trg z vsemi subjekti
lahko normalno deloval, ter preprečevala nastanek monopolov in kartelnih dogovorov (po
Wikipedia, 2011 b).

3.2 KLASIČNI LIBERALIZEM
Z razvojem industrijskega liberalnega kapitalizma je prišlo do spremembe trgovinske
politike. Razvoj velike industrije ni zahteval samo vse večjega notranjega tržišča, temveč
tudi večje zunanje tržišče, na katerem lahko razvita industrija vzdrži mednarodno
konkurenco. Le-to ji namreč omogoča nadaljnjo rast. Razviti kapitalizem torej zaščite ne
potrebuje več. Nasprotno, zaščita proti tuji industriji celo zavira splošen industrijski razvoj,
ker omejuje vsesplošen razvoj proste konkurence. Pojavlja se novo načelo trgovinske
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politike, ki zahteva odpravo carin, prepovedi, premij, subvencij, odpravo poseganja države
v proizvodnjo in trgovino, zahteva skratka prosto zunanjo trgovino (liberalizem). V času
razvoja so želele države tudi zaščititi gospodarstvo, in sicer z določenimi omejitvami, ki jih
je prinesel protekcionizem (po Wikipedia, 2011 b).
Zagovorniki protekcionizma so sprva menili, da je politika zaščite le začasna metoda, ki je
upravičena samo dotlej, dokler ni dosežena enaka razvojna stopnja v primerjavi z ostalimi
razvitimi državami. Potem je treba opustiti carine v korist svobodne trgovine. Le tako
namreč pridejo do izraza prednosti mednarodne delitve dela. Menili so torej, da je
svobodna trgovina v končnem smislu boljša od politike zaščite.
Protekcionizem se je pojavil kot odziv na negativne ekonomske pojave, ki jih je prinesel
liberalizem v mednarodni trgovini. Nastal je zaradi prevlade Anglije v svetovni trgovini.
Neenakomerni razvoj kapitalizma po svetu, ki je povzročal stalno nesorazmerje v
ekonomski moči držav, je povzročil nastanek nekaterih teorij, ki so nasprotovale
koncepcijam angleške klasične šole politične ekonomije. Te teorije so nastale pod vplivom
zahodnoevropskih dežel in ZDA. Bile so mnenja, da je prednost, ki jo je dosegla Anglija v
svojem industrijskem razvoju, tako velika, da je s prosto konkurenco nobena dežela ne
more več doseči. Zato so pod okriljem protekcionizma začele iskati poti za razvoj lastnih
gospodarstev (po Wikipedia, 2011 a).
Nastal je merkantilizem, ki je v osnovi zagovarjal krepitev mednarodne menjave ter
možnost uporabe zaščitnih ukrepov, kot so carine, kar naj bi prispevalo k spremembam na
področju uvoza in izvoza (po Bučan, 2008, str. 11).
Merkantilizem je teorija in ekonomska politika, ki temelji na trditvi, da je edini smisel
gospodarjenja vrednost blaga, ki se preko menjave izraža v denarju. Osnovni namen
gospodarjenja je torej povečevanje bogastva v obliki denarja. Ker velja isto načelo za
posameznika in državo, je temeljno načelo gospodarske aktivnosti države povezano z
metodami za povečanje količine denarja v državi. Merkantilizem se je razvijal v času, ko je
prevladoval blagovni zlati denar. Zato je bil povezan cilj zunanjetrgovinskega poslovanja s
težnjo po povečanju količine zlata v državi (po Štiblar, 2008, str. 132). Zaradi koristnosti
ekonomske in zunanje ekonomske dejavnosti je zunanjetrgovinski merkantilizem teorija,
ki je povzročila predvsem razvoj ukrepov za omejevanje uvoza in pospeševanje izvoza.
Omenjena teorija podpira predvsem zunanjo trgovino, ki povečuje bogastvo
gospodarstva. Merkantilizem je torej vzpodbujal dotok denarja, ki je izviral iz izvoza blaga.
Zagovarja uvozne carine in znižuje cene izvoza.
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3.3 NEOLIBERALIZEM
Pri neoliberalizmu govorimo o vrednotah, ki so podobne liberalizmu in temelji na
svobodnem trgu in privatnemu sektorju, kamor se država načeloma ne vmešava.
Neoliberalizem temelji na prepričanju klasičnega liberalizma, da bodo tržne sile prinesle
blaginjo, svobodo, demokracijo in mir. Neoliberalci so strogo proti posredovanju države na
trgu. Zagovarjajo predvsem tezo, da morajo trgi delati po svoje. Neoliberalci so ugotovili,
da države pogosto posegajo na trg, ki postaja vedno bolj globalen. Trdijo, da država nima
dovolj zmožnosti za kontrolo globalizacije in da je treba pustiti globalne trge, da delujejo
po svoje. Neoliberalni pristop je torej zagovornik popolnega umika državne regulative na
področju meddržavnega in globalnega pretoka denarja, blaga, storitev in kapitala ter
zagovornik ukinitve državnega nadzora nad cenami, plačami in menjalnimi razmerji tujih
valut. Podpira družbo svobodnega trga, kjer je vloga države le majhna (po Tkalec, 2008,
str. 16).
Eden izmed začetnikov neoliberalizma je bil Milton Friedman. Zavzemal se je za minimalno
vlogo države in svobodni trg kot sredstvo za dosego politične in družbene svobode.
Zagovarjal je neoliberalne politične in ekonomske reforme, ki temeljijo na privatizaciji,
deregulaciji in liberalizaciji. Država naj bi umaknila določena pravila in predpise, ki
otežujejo poslovanje gospodarskih subjektov. Prodala naj bi tudi vsa podjetja, ki jih ima v
lasti, saj jih ne zmore voditi tako učinkovito kot privatni subjekti. Močno bi zmanjšala tudi
sredstva, namenjena socialnim programom. Precej manjše prihodke naj bi imela tudi na
strani pobranih davkov, saj naj bi bili ti zelo nizki. Cene naj bi določal trg, kar naj bi tudi
pomenilo, da ne bi imeli predpisane minimalne plače (Klein v: Tkalec, 2007, str. 19).

3.4 KEYNESOVA TEORIJA
Omenjena teorija je prišla v ospredje v tridesetih letih prejšnjega stoletja, v času po veliki
gospodarski krizi. Zelo veliko vlogo je odigrala tudi po drugi svetovni vojni, ko je prišla do
izraza prav keynesijanska teorija. Država je podprla določene projekte in investicije, ki bi
omogočili ponovni zagon gospodarstva. Keynesijanska teorija je v veliki meri ovrgla
tradicionalno liberalistično gledanje na ekonomsko ravnotežje. Keynes je poudarjal pomen
države, ki lahko z izborom makroekonomske politike pospeši ali upočasni gospodarsko
rast, omeji velike izbruhe inflacije ali brezposelnosti zaradi poslovnih ciklov ali zmanjša
velike zunanjetrgovinske presežke ali primanjkljaje. Po njegovem mnenju ima država
možnost vpliva na sistem, in sicer direktnega in indirektnega. Pri indirektnem vplivu gre za
uravnavanje monetarne in fiskalne politike, pri direktnem pa za javna dela (po Dintinjana,
2003, str. 37). Njegova teorija ostro zavrača svobodno konkurenco in nasprotuje
kapitalističnemu sistemu. Interes države je torej delovanje ekonomskega sistema, ki v
večji ali manjši meri vpliva na gospodarske odnose. V nasprotnem primeru se lahko pojavi
kriza, ki lahko ogrozi delovanje države. Zagovarja tudi tezo, da gradnja infrastrukture
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vpliva oziroma povečuje državne izdatke za plače, kar se odraža v povečani potrošnji in
posledično zagotavlja tudi proizvodnjo in investicije podjetjem (po Čamernik, 2005, str. 3).

3.5 POSTKEYNESIJANSKE TEORIJE
V razvitem svetu so v zadnjih desetletjih nastopile nekatere bistvene strukturne
spremembe. Na trgu se je pojavila oligopolna ponudba na strani blaga, storitev in tudi
proizvodnih dejavnikov. Izoblikovala se je nova ekonomska politika države, ki mora
upoštevati novo strukturo kapitalistične družbe, prisotnost netržnih mehanizmov delitve
kapitala, blaga in storitev ter dejstvo, da se sodobna razvita gospodarstva nenehno
gibljejo v neravnotežju in imajo ciklično naravo. Postkeynesijanska ekonomska analiza pri
pojasnjevanju delovanja ekonomskega sistema izhaja iz dinamičnega procesa
gospodarske rasti kot posledice investicijske dejavnosti ekonomskih subjektov. V
makroekonomsko analizo vpelje tudi elemente sodobnega managerskega oziroma
korporacijskega kapitalizma (po Šubic, 2005, str. 13).

3.6 AKTUALNA TEORIJA V SLOVENIJI
Za Slovenijo lahko rečem, da se je država lotila intervencionizma v slogu keynesijanstva.
Država se je začela zadolževati, kar je imelo za posledico povečevanje javnega dolga.
Pomagala je bančnemu sektorju, gospodarstvu, posameznikom… Posledično je rasel zgolj
javni dolg. Podobno kot v nekaterih drugih članicah EU se tudi pri nas kriza nadaljuje, kar
pomeni, da je bil način za reševanje krize do sedaj neustrezen. Če bi v Sloveniji obveljal
mogoče bolj neoliberalen model, bi morala katera izmed bank zaključiti z bankrotom.
Banke bi morale za svoje neodgovorno ravnanje prevzeti odgovornosti, država pa bi
morala neodgovorno ravnanje tudi sankcionirati. Tako so odobravali managerske kredite
brez ustreznega zavarovanja. V neoliberalni teoriji bi morala država ustvariti pogoje za
pošteno, transparentno in učinkovito poslovanje. Po mojem mnenju smo še daleč od tega,
da bi lahko stvari prosto prepustili ponudbi in povpraševanju oz. trgu z neustreznim
nadzorom. Precej se lahko naučimo tudi iz ravnanja drugih držav članic EU, ki so se
neustrezno lotile reševanja krize. Njihove vlade podpirajo in prikrivajo kriminalna dejanja
svojih
zaposlenih,
ki
naj
jih
potem
rešujejo
druge
članice.
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4 SISTEMSKO REŠEVANJE KRIZE
Sprejete ekonomske teorije se glede nastajanja in reševanja finančnih kriz prilagajajo
glede na različne okoliščine, v katerih se nahaja določena država. Finančno krizo je tako
potrebno obravnavati kot sistemsko, če želimo doseči optimalne rezultate na posameznih
področjih. Slovenija stavi na konkurenčnost, fiskalno stabilnost, socialno kohezivnost in
okoljsko učinkovitost. Vsaj tako trdi v zapisani strategiji do leta 2013. V vseh kategorijah
bi lahko država storila bistveno več, če bi za to obstajala politična volja in soglasje med
socialnimi partnerji. S slednjimi imamo zadnje leto velike težave. Vlada je imela velike
težave pri sprejemanju strukturnih reform, kar bo v bodoče močno ogrozilo delovanje
finančnega sistema. Tudi na fiskalnem področju ima ogromno težav pri polnjenju
proračuna, saj vodi ekspanzivno politiko (več socialnih transferov, gospodarski
kriminal,…). Tudi na področju konkurenčnosti je Slovenija v zelo slabem položaju. Opaziti
je, da področje okolja ni v prvem planu v boju z gospodarsko krizo.
Usklajeno sprejemanje za izhod iz krize pomeni načrtovanje in realizacijo ciljev. Zamisliti
oz. postaviti si je potrebno cilje, kam si želimo priti. Seveda za dosego cilja obstajajo
različne poti. Posledično je treba na poti do cilja določiti smer in seveda orodja, ki
pomagajo pri uresničevanju. Slovenija je majhno in posledično fleksibilno gospodarstvo.
Za uresničitev in pot iz krize je potrebno soglasje vseh vpletenih. Tega se mora zavedati
predvsem država, ki je sprejela strategijo razvoja in tudi druge ukrepe za izhod iz krize.
Ključna je jasna in usklajena komunikacija z javnostjo in ciljnimi skupinami prebivalstva
ter podjetji. Spodbuditi je potrebno gospodarsko aktivnost in zagotoviti postopno odpravo
makroekonomskih neravnovesij. Ob upoštevanju socialnih in okoljskih vidikov mora razvoj
omogočati postopno povečevanje potencialne rasti. To omogoča le spodbudno poslovno
okolje, v katerem bosta možna hitrejša rast dodane vrednosti in ustvarjanje kakovostnih
novih delovnih mest, ki bi jih pridobili tudi z novimi investitorji. Z omenjenimi aktivnostmi
je moč ponovno zagnati gospodarstvo (po Vlada RS, 2010 c, str. 1).

31

Slika 2: Koncept izhodne strategije
VZDRŽNA GOSPODARSKA RAST

FISKALNA STABILNOST
KONKURENČNOST
SOCIALNAKOHEZIVNOST
OKOLJSKA
UČINKOVITOST

UKREPI EKONOMSKE
POLITIKE

STRUKTURNI
UKREPI

INSTITUCIONALNE
PRILAGODITVE

Vir : Vlada RS (2010 c, str. 1)

4.1 UKREPI DRŽAVE PRI REŠEVANJE KRIZE
Najbolj pogost način reševanja krize je intervencija države, ki mora ukrepe tudi udejaniti
in dejansko pričeti z urejanjem področij. Učinkoviti ukrepi za uspešno podporo
gospodarstvu so najpogosteje (po Štiblar, 2008, str. 166):
• njegova razbremenitev,
• javna dela v keynesijanskem slogu z infrastrukturnimi projekti,
• preusmeritev državnih izdatkov z manj prioritetnih področij na področja, ki so
pomembnejša,
• pospeševanje povpraševanja po domačih proizvodih.
Posledično je potrebno povzeti naslednje ukrepe:
• sanirati finančni sektor,
• vpeljati ustrezno makroekonomsko politiko,
• voditi konstruktivni socialni dialog s sindikati.
Podjetja bi najprej morala pri sebi pričeti z ukrepi, ki bi izboljšali učinkovitost. Tako bi
najprej kazalo gledati na notranjo učinkovitost, rast dobičkov in konkurenčnost ter poiskati
nova tržišča ter nove produkte. Najprej je torej potrebno zmanjšati stroške, kar se lahko
odrazi tudi na odpuščanju delovne sile.
Zagotoviti je potrebno zadostno dostopnost posojil, ki jih je tekom krize vse manj oziroma
so le-ta vse dražja. Hkrati se je v zadnjih letih povečala plačilna nedisciplina, kar je
posledica pomanjkanja finančnih virov. Posledično prihaja tudi do kompenzacij med
podjetji, kar negativno vpliva na poslovanje in povzroča netransparentnost. Posledica je
bila tudi zmanjšanje izvoza zaradi recesije v tujini, zato padata proizvodnja in investicije.
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Učinkovit finančni sektor je ključen za razvoj gospodarstva. Finančni sektor bi se moral
posluževati ugodnih obrestnih mer, zagotavljati ustrezno likvidnost ter krepiti zaupanje
potrošnikov. Hkrati bi se moral izogibati dvomljivim naložbam, ki prinašajo riziko vračanja
oziroma so ustrezno zavarovane. Na potezi je tudi država, ki mora v času krize
razbremeniti delodajalce oziroma jim pomagati pri ohranjanju delovnih mest.
4.1.1 VZVODI DRŽAVE NA FISKALNEM PODROČJU
Osnova za delovanje države je zagotovitev ustrezne količine finančnih sredstev, ki jih
pridobi država preko fiskalnih virov. Trend spreminjanja davčnih sistemov v EU je
usmerjen v tako preoblikovanje davčnih sistemov, da bo v podporo povečanju
konkurenčnosti gospodarstva in ohranjanju trga dela. Zaradi izzivov sedanjega časa,
povezanih s posledicami in obvladovanjem finančne krize, proces sprememb davčnega
sistema vodi v zelo počasno spreminjanje davčnih sistemov. Upočasnjena gospodarska
rast pomeni nižje davčne osnove in s tem nižjo vsoto pobranih davkov. Davki se pobirajo
slabše zaradi slabe plačilne discipline davkoplačevalcev in nezainteresiranosti Davčne
uprave RS. Omenjenega ne morem trditi za vsa podjetja, vendar obstajajo primeri, ko
delodajalci niso plačevali prispevkov, a delavci o tem niso bili obveščeni.
V teh časih je sprejemanje zakonodaje, ki zahteva nove davke, še bolj oteženo, saj
prihaja do še bolj pogostih odporov, hkrati pa bi določene prehitre odločitve še poslabšale
položaj nekaterih skupin davkoplačevalcev. Zato je izziv trenutne politike na področju
davkov tudi iskanje alternativnih in novih davčnih osnov, ki jih slovenski davčni sistem
doslej še ni uveljavil (npr. novi okoljski davki, obdavčitev premoženja). Usmeritev davčne
politike v času krize in tudi po njej mora biti izboljšanje davčne kapacitete s čim nižjo
davčno stopnjo in čim širšo davčno osnovo. Večjo pozornost bi morali nameniti tudi
nadzoru plačila davkov in izterjavi le-teh. Omenjeni ukrepi so zelo nepopularni, zato je
nove davke potrebno določiti korektno in tudi v duhu prepoznavanja do pomoči
upravičenih.
S poglabljanjem finančno-gospodarske krize so se pritiski na javne finance močno
povečali. V sedanji gospodarski situaciji predstavlja ustrezna naravnanost fiskalne politike
skupaj z zagotavljanjem konkurenčnega gospodarstva in učinkovitega sistema socialne
zaščite ključen ekonomski izziv. Proticiklična naravnanost fiskalne politike, ki se ob
zmanjševanju javnofinančnih prihodkov odraža v povečevanju javnofinančnih odhodkov,
je v neugodnih konjunkturnih razmerah sicer primerna, vendar povečevanje razkoraka
med prihodki in odhodki ne more trajati dalj časa, zato mora biti ponovno vzpostavljanje
njihovega ravnovesja z ukrepi fiskalne politike nujni element zagotavljanja
makroekonomske stabilnosti. Brez tega se ravnovesje znova vzpostavi preko drugih
mehanizmov, predvsem se povečuje tveganje inflacije.
Potem ko je bila fiskalna politika leta 2007 restriktivna in proticiklična, je v letu 2008
postala ciklično ekspanzivna. Na podlagi primerjave dinamike ciklično prilagojenega salda
in proizvodne vrzeli v obdobju po letu 2000 so na Umarju ugotovili, da je bilo delovanje
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fiskalne politike v prvih petih letih rahlo restriktivno in ciklično, nekoliko izraziteje leta
2002. V tem obdobju je bil osnovni cilj ekonomske politike izpolnjevanje pogojev za
prevzem evra, zato je fiskalna politika, ki je v tem obdobju ciljala primanjkljaj v višini 1 %
BDP-ja, z ukrepi omejila delovanje avtomatskih fiskalnih stabilizatorjev. Fiskalna politika je
svojo restriktivno usmerjenost tako ohranjala tudi v letih, ko je bila dejanska rast BDP-ja
pod njegovo potencialno rastjo, s čimer je ohranjala primanjkljaj sektorja država pod
vrednostjo maastrichtskega kriterija.
Leta 2008 se je ciklično prilagojeni primanjkljaj povečal, ker pa je bila proizvodna vrzel še
vedno pozitivna, je to pomenilo ekspanzivno in ciklično naravnanost fiskalne politike.
Dejavniki, ki so prispevali k ekspanzivnosti, so bili zlasti ukrepi, ki so spodbudili rast
javnofinančnih izdatkov (povečanje deleža izdatkov za investicije, povečanje obsega
sredstev za socialne transfere in naraščanje plač z uveljavitvijo novega plačnega sistema v
javnem sektorju ob hkratnem povečanju števila zaposlenih), pa tudi davčne spremembe,
ki so zmanjšale javnofinančne prihodke (povečanje splošnih olajšav v okviru spremembe
dohodninskega sistema in znižanje davčne stopnje pri davku na dohodek). Z vidika
stabilizacijske vloge pa bi morala fiskalna politika zmanjševanje davčnih stopenj in
uveljavljanje davčnih olajšav v (gospodarsko) dobrih časih, ko so bili realizirani prihodki
višji od načrtovanih, prilagoditi tudi javnofinančnim izdatkom. To bi ji omogočilo več
manevrskega prostora za prilagajanje spremenjenim gospodarskim razmeram, s čimer bi
delovala proticiklično in bi sledila usmeritvam v okviru usklajevanja fiskalnih politik v EU. V
letu 2009 in 2010 je fiskalna politika ostala ekspanzivno usmerjena, kar pa v neugodnih
konjunkturnih pogojih deluje proticiklično. Ocene ciklično prilagojenega primanjkljaja za
leto 2009 iz Programa stabilnosti kažejo, da se bo ciklično prilagojeni primanjkljaj leta
2009 precej povečal, kar pa bo v močno poslabšanih gospodarskih razmerah in ob
negativni proizvodni vrzeli delovalo proticiklično (po Bednaš et al., 2009, str. 20).
Pri tem naj pripomnim, da vzpostavitev ustreznega fiskalnega sistema, ki bi v pravšnji
meri obremenil subjekte, ni edini problem. Pogosto je velik problem realizacija pri
plačevanju davkov. Ta se v času krize le še stopnjuje. Torej se pojavljajo problemi pri
samem nadzoru plačevanja, kjer je težko ugotoviti temeljni razlog končnega manjka v
proračunski blagajni. Žalostno je, da niti država v nekaterih primerih ni sposobna pobrati
davkov.
4.1.2 VZVODI DRŽAVE NA MONETARNEM PODROČJU
Denarna oziroma monetarna politika je urejanje količine denarja v obtoku z namenom
doseganja ekonomskih ciljev, kot so nizka stopnja inflacije ali stabilnost cen in višja
gospodarska rast. Monetarno politiko vodi centralna banka. Spreminjanje količine denarja
v obtoku mora biti ravno zadostno, da omogoča gospodarsko rast in ne povzroča inflacije.
Denarna polika se zato prilagaja fazam delovanja gospodarstva. Premoženjska bilanca
centralne banke se različno spreminja odvisno od tega, kateri ukrepi za obvladovanje krize
so bili sprejeti. Tako na primer operacije na odprtem trgu vplivajo na celotno bilanco, in
sicer jo zmanjšajo, ko centralna banka prodaja vrednostne papirje, ali povečajo, ko
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centralna banka kupuje vrednostne papirje na finančnem trgu. Sprememba bilance
centralne banke je odvisna tudi od diskontnih posojil, saj se njena bilanca poveča, ko
poslovne banke pri njej najemajo posojilo, in zmanjša, ko ga vrnejo. Prav tako je
povečanje oziroma zmanjšanje bilance centralne banke odvisno od obveznih rezerv
poslovnih bank. Če centralna banka poslovnim bankam podpiše višje obvezne rezerve, se
bo to odrazilo kot povečanje obveznosti centralne banke (do poslovnih bank, ki rezerve
držijo na računih pri centralni banki) in obratno, če jim predpiše nižje obvezne rezerve, se
bodo obveznosti centralne banke zmanjšale. Centralna banka ima za doseganje
omenjenih ciljev na voljo instrumente monetarne politike (operacije na odprtem trgu,
diskontna stopnja, obvezne rezerve), s katerimi vpliva na vmesne cilje, preko katerih
posredno zasleduje končne cilje monetarne politike. Instrumenti monetarne politike so
torej orodje v rokah centralne banke, preko katerih le-ta vodi svojo politiko in skuša
dosegati končne cilje, predvsem stabilne cene (Ribnikar v: Bednaš, 2003, str. 291).
Slovenija je morala s sprejemom skupne evropske valute prevzeti obveznosti, ki jih določa
Evropska centralna banka (v nadaljevanju: ECB) kot glavni nosilec monetarne politike.
ECB torej vodi monetarno politiko, ki posega tudi v poslovanje držav članic. Posledično
določa, opredeljuje in izvaja denarno politiko ter opravlja denarne posle. Pomembna
naloga je tudi podpora nemotenega delovanja plačnih sistemov ter hranjenje in
upravljanje uradnih deviznih rezerv držav članic.
Poleg evrosistema obstaja tudi evropski sistem centralnih bank, ki poleg Evropske
centralne banke in držav članic evroobmočja vključuje tudi ostale države članice EU, ki še
niso prevzele evra.
Z denarno politiko centralna banka ureja količino denarja v obtoku in s tem dosega svoje
končne cilje denarne politike. Pri tem gre dejansko za nakupe in prodaje finančne aktive
(Ribnikar v: Bednaš, 2003, str. 284). Izbira instrumentov denarne politike centralne banke
je odvisna od strukturnega položaja denarnega trga, to je od razmerja med avtonomnim
povpraševanjem po likvidnosti in avtonomno ponudbo likvidnosti. Zaradi finančne krize je
prišlo do tega, da centralnim bankam ni bila dovolj le uporaba klasičnih instrumentov za
ublažitev krize, ampak so morale poseči po novo ustvarjenih instrumentih. Klasične
instrumente denarne politike ECB razdelimo v tri skupine:
•
•
•

posli ali operacije na odprtem trgu,
odprta ponudba bankam,
obvezne rezerve bank.

Ti instrumenti vplivajo na količino denarja v obroku, ta pa vpliva na raven kratkoročnih
obrestnih mer, ki prevladujejo na denarnem trgu. S tem ECB poveča oz. zmanjša
likvidnost, kar posledično zviša oz. zmanjša obrestne mere.
Zaradi pretresov na medbančnem trgu in vsesplošne globalne krize, ki je zajela celoten
svet, je bila uporaba klasičnih instrumentov denarne politike, kot so operacije na odprtem
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trgu, diskontna obrestna mera in obvezne rezerve, premalo učinkovita. Pojavila se je
potreba po dodatnem ukrepanju centralnih bank in s tem po oblikovanju dodatnih, novih
instrumentov denarne politike. Posledično so sprejeli nove ukrepe, ki so pripomogli k
reševanju globalne finančne krize. ECB je tako uvedla nove instrumente za zagotavljanje
likvidnosti bančnega sistema, saj se gospodarstvo evroobmočja financira predvsem preko
bančnega sistema. Ukrepi so šli predvsem v smeri okrepljenega kreditiranja. Z ukrepi so
ciljali zlasti na banke, saj so glavni vir kreditiranja v evropskem gospodarskem območju. S
tem so želeli okrepiti kreditiranje bank in sprostiti kreditni krč. Uvedenih je bilo pet
ukrepov (po Krulc, 2009, str. 24):
•

•

•
•

•

Zagotavljanje neomejene likvidnosti preko avkcij s fiksno obrestno mero s polno
dodelitvijo je prvi od novejših ukrepov, ki ohranja dosegljivost kreditov za
gospodarstva in podjetja. Ta ukrep je spadal med operacije glavnega
refinanciranja.
Za uravnavanje likvidnosti so sprejeli ukrep upravičenih sredstev, ki jih je ECB
sprejela za ustrezno zavarovanje. Ta seznam je obstajal že pred pojavom krize in
se je v tem obdobju še dodatno povečal, kar pove dejstvo, da je bila ECB dobro
pripravljena na krizo že pred začetkom le-te.
S tretjim ukrepom so podaljšali zapadlost dolgoročnih operacij refinanciranja.
Najprej je ECB podaljšala čas zapadlosti na šest mesecev, nato pa na eno leto.
Podpisali so sporazum swap zamenjave s FED-om, ki je predstavljal četrti ukrep. V
tem premeru je šlo za zagotavljanje likvidnosti v tuji valuti. Tako se je preprečilo
pomanjkanje tuje valute (ameriških dolarjev). S tem so želeli zmanjšati
likvidnostne napetosti na svetovnih trgih.
Peti ukrep je bil nakup kritih obveznic s strani ECB. To so bili predvsem vrednostni
papirji, izdani s strani poslovnih bank, ki jim ECB na ta način omogoči dostop do
finančnih sredstev na dolgi rok. Krite obveznice so tako omogočile bankam
odpravljati neusklajenost zapadlosti med svojimi sredstvi in obveznostmi.

Pri zaostritvi finančne krize je svet ECB znižal ključno obrestno mero glavnega
refinanciranja in spremljajoči obrestni meri mejnega depozita in mejnega posojila in s tem
skušal signalizirati lajšanje pogojev dostopanja do likvidnosti.
Od konca leta 2005 do sredine 2007 je ECB ključno obrestno mero zvišal, in sicer za
4,25 %, tako da je 9.junija 2007 ta dosegla najvišjo vrednost pred nastopom finančne
krize. To opustitev akumulativne denarne politike je bila upravičena zaradi tveganj za
cenovno stabilnost, na katere sta opozorili tako ekonomska kot tudi denarna analiza.
Konec leta 2007 se je medletna inflacija v evroobmočju skokovito povečala. Glavni razlog
je bila visoka rast mednarodnih cen nafte in hrane. Svet ECB je ponovno začel zniževati
ključno obrestno mero proti koncu leta 2008, po zaostritvi globalne finančne krize zaradi
propada investicijska banke Lehman Brothers. Takrat se je inflacija, predvsem zaradi
nižjih cen nafte, umirila. Istočasno se je razmahnila tudi finančna kriza. ECB je tudi v
sodelovanju z ostalimi večjimi svetovnimi centralnimi bankami začela s koordiniranim
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nižanjem ključnih obrestnih mer v želji po izogibanju dolgotrajni recesiji, v katero bi lahko,
tako kot vse svetovno gospodarstvo, vstopilo evroobmočje. ECB je leta 2009 ključno
obrestno mero spustila na 1 %. Tako je skupno znižanje znašalo že 3,25 %. Obrestna
mera se je od sredine leta 2008 postopno zniževala. Seveda morajo ravnanju ECB slediti
bančni sistemi posameznih držav. Obrestne mere so ključni dejavnik pri odločanju o novih
investicijah, nižje obrestne mere pa pomenijo tudi znižanje finančnega bremena za
zadolžena podjetja. Močno znižanje obrestnih mer za gospodinjstva deluje spodbudno na
potrošnjo, saj nižje obrestne mere ne vplivajo le na večje investicije podjetij, temveč tudi
na povečanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev in preko subvencije med sedanjo in
prihodnjo potrošnjo na višjo potrošnjo v sedanjosti (po Krulc, 2009, str. 28).

4.2 UKREPI DRŽAVE PRI REŠEVANJU KRIZE
V nadaljevanju bom opisal ukrepe, ki jih je predlagala Vlada RS in ki so se uresničili.
4.2.1 UKREPI VLADE ZA POMOČ BANKAM IN FINANČNIM INSTITUCIJAM
Konec leta 2008 se je pričelo zmanjševanje kreditne aktivnosti domačega sektorja, hkrati
pa se je pričel trend kopičenja likvidnih sredstev zaradi nepredvidljivega razvoja razmer na
tujih finančnih trgih in s tem povezanim visokim tveganjem refinanciranja. Posledično se
je močno zmanjšal medbančni trg. V takšnih primerih obstaja možnost predfinanciranja
državnega proračuna, ki zagotavlja fleksibilnost in odzivnost razmer na finančnih trgih. V
takšnem primeru se državni proračun zadolži z izdajo referenčne obveznice. S tem
omogoči udeležbo slovenskih bank na evropskem medbančnem trgu z državnim
poroštvom in s tem nemoteno kreditno aktivnost domačega bančnega sistema. Tako
pomaga realnemu sektorju. Ob tem ostanejo zagotovljeni viri za nemoteno izvrševanje
državnega proračuna v razmerah nižjega in zelo nepredvidljivega gibanja državnih
prihodkov. Hkrati so zagotovljeni tudi dodatni viri v podporo stabilnosti bančnega sistema,
ki se jih v primeru potrebe da nemudoma uporabiti za izvrševanje neposrednih ukrepov.
Razširi se tudi dostop do potrebnih finančnih virov, ki vplivajo na bančni in posledično tudi
ostale sektorje gospodarstva. Februarja in aprila leta 2009 je RS izdala obveznice. Denar
od izdaje državnih obveznic se je postopoma porabljal za izvrševanje proračuna RS.
Presežna sredstva pa so bili kot depoziti vezani v slovenskih poslovnih bankah. Ministrstvo
za finance (MF) je presežna sredstva nalagalo izven sistema EZR v obliki kratkoročnih
depozitov v poslovne banke, s katerimi ima podpisano pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Presežna sredstva v višini ene milijarde evrov iz naslova obveznice, izdane februarja 2009,
je Ministrstvo za finance naložilo v domače poslovne banke, od tega 900 milijonov evrov z
zapadlostjo v prvi polovici leta in 100 milijonov evrov z zapadlostjo v zadnjem kvartalu
leta 2009. Presežna sredstva v višini 1,3 milijarde evrov iz naslova obveznice, izdane v
začetku aprila 2009, je MF prav tako naložilo v domače poslovne banke, in sicer kot
depozite na odpoklic, kjer je določen prvi možni datum dviga čez eno leto od pologa, z
možnostjo obnovitve iste višine depozita po tem datumu za največ devet mesecev. Po
podatkih BS je znašala ocenjena potreba po refinanciranju celotnega bančnega sistema za
leto 2009 približno pet milijard evrov, kar pomeni, da predviden obseg depozitov MF ob
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koncu leta v višini dveh milijard evrov predstavlja približno 40 % celotnih potreb po
refinanciranju. Ročnosti depozitov MF so bile relativno kratke, vsekakor pa pripomorejo k
blaženju kreditnega krča slovenskega bančnega sistema (po Ministrstvo za finance, 2009,
str. 6).
Z namenom blažitve posledic finančne krize, to je nezaupanja institucij finančnega
sektorja in posledično neaktivnosti evropskega medbančnega trga, ki je omejila tudi
dostop slovenskih bank do finančnih virov in posledično dostop do finančnih virov
realnemu sektorju, bil že oktobra 2008 posredovan predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF. Ur. list RS, št. 109/2008). Ta je vseboval
nabor štirih ukrepov s področja finančne politike za zniževanje posledic finančne krize na
finančni in s tem predvsem posredno tudi na realni sektor gospodarstva. Ukrepi so
zajemali možnosti za (po Ministrstvo za finance, 2010, str. 22):
•
•
•
•

izdajo državnih poroštev kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji,
dajanje posojil države kreditnim institucijam ter zavarovalnicam, pozavarovalnicam
in pokojninskim družbam s sedežem v Republiki Sloveniji,
povečanje kapitalskih naložb države v kreditnih institucijah ter zavarovalnicah,
pozavarovalnicah in pokojninskih družbah s sedežem v Republiki Sloveniji,
odkup terjatev kreditnih institucij.

Z namenom predčasne premestitve posojilnega krča je država ponudila posojila kreditnim
ustanovam, zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam s sedežem v
Sloveniji. Ukrep je bil preventivne narave in naj bi preprečil, da bi se aktivnosti na
medbančnih oz. finančnih trgih tako skrčile, da tudi z državnim poroštvom ne bi bilo
mogoče dobiti finančnih sredstev, potrebnih za normalno poslovanje navedenih ustanov.
Ukrep je bil začasne narave, saj je bilo z zakonom določeno trajanje najdlje do 31.12.
2010. Vlada je za izvajanje tega ukrepa do konca leta 2010 zagotovila jamstvo v višini 12
milijard evrov. V Sloveniji so bila izdana štiri državna poroštva in sicer NLB v višini 1,5
milijarde evrov, A banki v višini 0,5, Factor banki 0,1 milijarde in Deželni banki 0,1
milijarde evrov. Pri tem ukrepu gre za državno poroštvo in sicer v višini 12 milijard evrov
in ne za sredstva, ki jih je treba zagotoviti. Zagotoviti bi jih bilo potrebno v primeru
stečaja banke, ki ji je bilo odobreno jamstvo. Sprejem ukrepa je bil preventivne narave, in
sicer za primer, da bi se aktivnosti medbančnih oziroma finančnih trgov tako skrčile, da
tudi z državnim poroštvom ne bi bilo mogoče dobiti virov, ki bi jih potrebovali. Po vsebini
je šlo za državno pomoč, zato je bilo za izvajanje ukrepa potrebno soglasje Evropske
komisije, ki se podaljšuje vsakih šest mesecev (Ministrstvo za finance, 2011, str. 27).
Vlada je dokapitalizirala tudi SID banko ter ji tako zagotovila sveža finančna sredstva.
Dokapitalizirala jo je za 160 milijonov evrov, kar je povečalo njen kapital na 300 milijonov
evrov. Z dokapitalizacijo se je povečal obseg delovanja banke predvsem na področju
kreditiranja izvoznega gospodarstva ter malih in srednjih podjetij. Vlada se je za
dokapitalizacijo odločila zaradi pridobitve boljšega ratinga in ugodnejših virov financiranja
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ter zaradi možnosti širitve aktivnosti brez novih dokapitalizacij v obdobju predvidenega
povečanja proračunskega primanjkljaja (Ministrstvo za finance, 2009, str. 23).
V tem času so banke bremenili tudi drugi posli, ki so bili nezdružljivi z oblikami državnih
pomoči. Slednji so v nasprotju z osnovnim namenom ukrepanja države v času
gospodarske krize in njenim namenom stabilizacije finančnega sistema. Z novelo zakona
so prepovedali bankam, ki koristijo pomoči države, dajanje posojil, refinanciranje ali
obnavljanje ter spreminjanje pogojev že danih posojil, če so ta posojila kakor koli
povezana s financiranji odkupov podjetij. Tovrstni posli namreč ne prispevajo k izboljšanju
gospodarskih razmer,kar je osnovni namen ukrepanja države na področju finančnega
sistema (po Ministrstvo za finance, 2009, str. 9).
Vlada je pripravila tudi ukrep, ki je uvedel neomejeno jamstvo za neto bančne vloge
fizičnih oseb in mikro podjetij. Ukrep neomejenega jamstva za neto bančne vloge je bil
sprejet z namenom ohranitve zaupanja varčevalcev v slovenski bančni sistem. S tem je
kreditnim institucijam s sedežem v Republiki Sloveniji olajšal financiranje in zagotovil
primerne konkurenčne pogoje, varčevalcem pa okrepil nivo varovanja bančnih vlog.
Neomejeno jamstvo je omogočila tudi za neto bančne vloge fizičnih oseb ter mikro in
majhnih podjetij, kar dodatno prispeva k stabilnosti finančnega sistema. Za zmanjšanje
tveganj bank za kreditiranje podjetij je bila sprejeta jamstvena shema bankam za splošno
kreditiranje podjetij do 31.12.2010. Za izplačilo zajamčene vloge pri banki, do neto stanja
vloge v višini 50.000 evrov, so jamčile banke. Nad tem zneskom je jamčila država. V
primeru, da banke niso bile sposobne zagotoviti zadostnih sredstev za izplačilo zajamčenih
vlog do višine 50.000 evrov, je tudi za te vloge do 31.12.2010 jamčila država. V Sloveniji
je za dobrih 16 milijard evrov neto vlog zajamčenih vlagateljev, od teh predstavljajo
zajamčene vloge do 22.000 evrov, ki so bile zajamčene tudi pred spremembo zakona o
bančništvu in za katere jamčijo banke, skoraj 9 milijard evrov. Z novim sistemom se
dodatno poveča odgovornost za nekaj več kot sedem milijard. Z novim letom se je raven
jamstva za vloge poenotila z drugimi državami EU na 100.000 evrov in s tem po odpravi
neomejenega jamstva države preprečila odliv vlog v druge države. Tovrstna sredstva bi
morala zagotoviti država v primeru propada katere izmed bank (po Ministrstvo za finance,
2010, str. 27).
Še o garancijah za zavarovanje bančnih kreditov s subvencionirano obrestno mero. Za
spodbujanje rasti podjetij je Slovenski podjetniški sklad izdal razpis, ki ponuja garancije
sklada za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero. Namen razpisa je bil
spodbuditi podjetja pri konkurenčnem uveljavljanju na trgu, izboljšati tržni položaj ter širiti
dejavnost in izboljšati financiranje obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.
Garancija sklada je predstavljala povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki
nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del
svojih jamstev sprostiti za novi investicijski ciklus. Razpis je ponujal skupno 52 milijonov
evrov garancij ter 8,7 milijona evrov sredstev za subvencionirano obrestno mero.
Odobrenih je bilo za približno 300 garancij v skupni višini 42,7 milijonov evrov in okrog
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7,7 milijona evrov pripadajočih subvencij obrestne mere. Namen ukrepa ja bil spodbuditi
podjetja k izvedbi operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšujejo
tržni položaj, širijo dejavnost in izboljšujejo financiranje obratnih sredstev v težjih
gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je bila izražena v nižji obrestni meri, ročnosti
kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Ponujala je novo možnost
kredita podjetjem, ki niso imela zadostnih jamstev za zavarovanje bančnih kreditov ali za
podjetja, ki so želela del sredstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Skupaj je bilo
razpisanih za slabih 160 milijonov sredstev in od tega je bilo odobrenih 378 vlog (po
Ministrstvo za finance, 2010, str. 27).
4.2.2 UKREPI NA GOSPODARSKEM PODROČJU
Osnova za delovanje celotnega sistema je delujoče gospodarstvo, ki je bilo po razmahu
krize močno oslabljeno, zato je Vlada RS sprejela več ukrepov, s katerimi je podjetjem
pomagala premostiti to obdobje. Posledično je bil glavni cilj povečanje podjetniške
aktivnosti, rasti ter razvoja, merjeno z dodano vrednostjo na zaposlenega. V ta namen je
vlada podjetjem zagotovila celovitost in usklajenost ukrepov v okviru finančnih
instrumentov v podporo rasti in razvoju ter instrumentov za delovanje in nadgradnjo
podjetniškega okolja.
Investicije v opremo in neopredmetena sredstva so tako omogočala investitorju olajšavo
za investiranje v višini 30 odstotkov investiranega zneska, vendar največ v višini 30.000
evrov in največ v višini davčne osnove. Odpravili so pogoj glede dveh zaposlenih. Tako so
lahko zavezanci brez zaposlenih uveljavili olajšavo, ki se je lahko uveljavila v celoti, in
sicer v višini 30.000 evrov v obdobju investiranja. Pred tem se je omenjena olajšava delila
na obdobje in zaključek investiranja (po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010 a, str. 10).
4.2.3 DODATNE OLAJŠAVE NA PODROČJU VLAGANJ V PREVOZNA SREDSTVA
Zakon o dohodnini je s svojo spremembo omogočal dodatno olajšavo na področju vlaganj
v prevozna sredstva. Omenjeno olajšavo so lahko pridobili kupci avtobusov z motorjem in
tovornih vozil ustreznih standardov, ki z manjšimi izpuhi posegajo na okoljevarstveno
področje. V to skupino sodijo predvsem avtomobili in avtobusi na hibridni ali električni
pogon. Olajšav je bil deležen tudi nakup tovornih vozil, ki ustrezajo emisijskim zahtevam
EURO VI (Vlada RS, 2009). Slednji ukrep ni dosegel svojega namena, saj se že tako
obubožani gradbeni sektor ni odločal za tovrstne investicije. Omenjeno so potrdila tudi
podjetja v anketi, saj je večina varčevala pri nakupih novih vozil, razen če to ni bilo nujno
potrebno.
4.2.4 POVIŠANJE ZNESKA TROŠARIN ZA ENERGENTE
Odločili so se tudi za posredovanje na področju trošarin energentov. V omenjenem
primeru so mnenja in učinki na akumulacijo proračunskih sredstev deljena, saj so odvisne
od trošarinske politike energentov sosednjih držav. Predlog vlade je bil zvišanje trošarin za
deset centov na liter bencina ali plinskega olja, s čimer bi se v državnem proračunu
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zagotovila dodatna sredstva za izvajanje ukrepov finančne krize. Posledično bi se zbrana
sredstva namenila izvajanju drugih protikriznih ukrepov. Tovrstni ukrep lahko učinkuje
tudi negativno, saj negativno vpliva na podjetja, ki uporabljajo prevozna sredstva.
Negativno vpliva tudi na tranzitni transport, ki se izogiba nakupu energentov na naših
črpalkah. Povišale so se tudi trošarine na električno energijo, cigarete, alkoholne pijače,
kar naj bi pripomoglo k zagotavljanju finančnih sredstev v proračun in tako k povečanju
sredstev, namenjenih blaženju gospodarske krize. Zvišanje se je odrazilo pri zvišanju
maloprodajnih cen. V sektorju prevoza so uveljavili nižje trošarine za plinsko olje, ki se
uporablja za pogon motornih vozil v komercialno uporabo. Vračilo so lahko zahtevali tako
prevozniki blaga kot tudi potnikov. Tako je bilo v letu 2009 vloženih 11.730 zahtevkov za
vračilo trošarine pri prevozu blaga in 429 pri prevozu potnikov (po Ministrstvo za finance,
2010, str. 27).
4.2.5 SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME
Ministrstvo za gospodarstvo je z namenom blažitve gospodarske krize povečalo sredstva
sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 (P4/2008) za 16 milijonov
evrov in tako omogočilo, da bo prosta sredstva prejelo še več podjetij. Poleg povečanja so
se odločili tudi za sprejem nekaterih drugih ukrepov (po Ministrstvo za gospodarstvo,
2009, str. 12):
• podjetniki so lahko z investicijo začeli že ob prijavi na javni razpis oziroma še
preden so prejeli sklep o sofinanciranju investicije,
• spremenjena so bila merila za ocenjevanje prijavljenih, zato tudi zaposlovanje ni
bilo več tako izpostavljeno,
• poenostavili so tudi sistem kontrol in prijav na razpis.
Namen razpisa je bil spodbuditi podjetja v investicijska vlaganja v proizvodnjo, izvajanje
novih ali temeljito izboljšanih proizvodov oziroma storitev ali procesov, kar se je odrazilo v
večji konkurenčnosti podjetij, večji rasti, produktivnosti in večji dodani vrednosti na
zaposlenega. Sredstva so prejela mikro, mala in srednje velika podjetja. Razpisanih je bilo
slabih 35 milijonov evrov sredstev. Skupaj je bilo podpisanih 197 pogodb v vrednosti
dobrih 31 milijonov evrov. Odpovedi od pogodb je bilo 39, tako je bilo skupaj podprtih
158 pogodb (Ministrstvo za gospodarstvo, 2010 b, str. 12).
Podoben ukrep za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009-2011
(P4/2009-2011) je bil namenjen spodbujanju začetnih investicij, kar je imelo podobne
učinke kot prejšnji ukrep. Temu so namenili 35 milijonov evrov. Vsega skupaj je bilo
podpisanih 231 pogodb v skupni vrednosti 34,4 milijona evrov (Ministrstvo za
gospodarstvo, 2010 a, str. 12).
4.2.6 FINANČNA SREDSTVA Z UČINKOM NA RAZISKAVE IN RAZVOJ
V okviru protikriznih ukrepov vlade v letu 2009 so se vlaganja državnega sektorja v RRD
znatno povečala. Z ozirom na velik upad proizvodne aktivnosti v letu 2009 in razpoložljive
ocene o gibanju izdatkov za inovacijsko aktivnost ni bilo pričakovati, da bi poslovni sektor
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v letu 2009 povečal vlaganja v RRD v primerjavi z letom 2008. Po raziskavi Innobarometra
je 18,5 % slovenskih podjetij zmanjšalo izdatke za inovacijsko aktivnost, 66,6 % podjetij
je ohranilo njihovo raven, 4,6 % podjetij pa jih je povečalo. Obseg uveljavljenih davčnih
olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj se je v primerjavi z letom 2007 le skromno
povečal in ostaja koncentriran v nekaj ključnih panogah, kar je značilno tudi za regijske
olajšave, katerih obseg pa se je v letu 2008 podvojil. Tudi državne subvencije za vlaganja
v RRD so pozitivno vplivale na povečevanje sredstev, ki so jih podjetja namenila RRD.
Napravljena analiza je pokazala, da so mala in srednje velika podjetja, ki so v obdobju
2005–2007 prejela državno subvencijo za RRD, v povprečju povečala lastne izdatke za
RRD za 21 %. V omenjenih podjetjih je bila rast dodane vrednosti dvakrat višja kot v
povprečju podjetij iz iste panoge. Največjo razliko so prejemniki subvencij ustvarili pri
zaposlovanju, saj so v triletnem obdobju uspeli povečati zaposlenost za kar 13 %, njihovi
konkurenti iz istih dejavnosti pa so dosegli le 2,3-odstotno rast zaposlovanja. S tem
prispevajo k dviganju zaposlenosti in ustvarjajo boljša delovna mesta, kar krepi
konkurenčno sposobnost gospodarstva (po Bučar et al., 2010).
Število davčnih zavezancev, ki so uveljavili davčno olajšavo iz naslova vlaganj v RRD, se je
leta 2008 povečalo. Olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj je uveljavilo 483 davčnih
zavezancev (461 v letu 2007), obseg davčnih olajšav pa se je povečal le malo (za 3,1 %
na 62,6 milijona evrov). Večino olajšav je uveljavilo 32 davčnih zavezancev iz proizvodnje
farmacevtskih preparatov (35,4 %), električnih naprav (8,5 %) in proizvodnje motornih
vozil, prikolic in polprikolic (8,3 %). Regijsko olajšavo za raziskave in razvoj je uveljavljalo
195 davčnih zavezancev (164 v letu 2007), njen obseg pa se je podvojil glede na leto prej
(13,4 milijona evrov). Tudi pri teh olajšavah je značilna koncentracija na majhno število
podjetij iz proizvodnje farmacevtskih preparatov (32,9 %) in električnih naprav (16,1 %).
Zaradi precej počasnejše realne rasti izdatkov državnega sektorja v financiranju
raziskovalno-razvojne dejavnosti (2,5 %) se je njihov delež znižal, deleža virov iz tujine in
visokošolskega sektorja pa se le malenkostno spreminjata (po Bučar et al., 2010).
Tudi leta 2008 je bilo največ sredstev za raziskave in razvoj namenjenih tehniškim in
tehnološkim vedam, slaba desetina sredstev pa družboslovnim vedam in humanizmu.
Tehniške in tehnološke vede, katerih delež se od leta 2003 ohranja na podobni ravni
(45,7 % leta 2008), skupaj z naravoslovnimi vedami predstavljajo večino sredstev, ki se
namenijo za raziskave in razvoj. Delež družboslovnih in humanističnih ved se od leta 2005
pomembneje ne spreminja (9,2 % leta 2008) (SURS, 2009).
Iz tabele je razvidno, da največja sredstva za raziskave in razvoj namenjajo države kot sta
Finska in Švedska. Finska je v letu 2008 za raziskave in razvoj namenila 3,73 % in
Švedska 3,75 %. Naslednje države, ki so leta 2008 ravno tako namenile nad dva odstotka
BDP-ja za raziskave in razvoj, so Nemčija, Francija, Danska in Avstrija. To so države, ki so
praktično nosilke evropskega gospodarstva. Slovenija v zadnjih letih zelo niha glede
sredstev, namenjenih raziskavam in razvoju. Še vedno je njen delež dokaj visok v
primerjavi z drugimi novimi članicami EU, a je še vedno pod povprečjem. Stanje se še
vedno izboljšuje predvsem zaradi sredstev, ki jih daje država za raziskave in razvoj, kar je
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posledica krize. Izgledi za Slovenijo so slabši zaradi drugih pomanjkljivosti v sistemu. Z
odpravo le-teh bi sinergijsko vplivali na izboljšanje rezultatov (Eurostat, 2010).
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Tabela 3: Bruto domači izdatki za RRD v Sloveniji in državah članicah EU, v %
BDP

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EU27

1,87

1,86

1,82

1,82

1,85

1,85

1,9

n.p.

Belgija

1,94

1,88

1,86

1,83

1,86

1,9

1,92

n.p.

Bolgarija

0,49

0,5

0,5

0,49

0,48

0,48

0,49

n.p.

Češka

1,2

1,25

1,25

1,41

1,55

1,54

1,47

n.p.

Danska

2,51

2,58

2,48

2,46

2,48

2,55

2,72

n.p.

Nemčija

2,49

2,52

2,49

2,49

2,53

2,53

2,63

n.p.

Estonija

0,72

0,77

0,85

0,93

1,14

1,11

1,29

n.p.

Irska

1,1

1,17

1,23

1,25

1,25

1,28

1,43

n.p.

Grčija

n.p.

0,57

0,55

0,59

0,58

0,58

n.p.

n.p.

Španija

0,99

1,05

1,06

1,12

1,2

1,27

1,35

n.p.

Francija

2,23

2,17

2,15

2,1

2,1

2,04

2,02

n.p.

Italija

1,13

1,11

1,1

1,09

1,13

1,18

1,18

n.p.

Latvija

0,42

0,38

0,42

0,56

0,7

0,59

0,61

n.p.

Litva

0,66

0,67

0,75

0,75

0,79

0,81

0,8

n.p.

Luksemburg

n.p.

1,65

1,63

1,56

1,65

1,58

1,62

n.p.

Madžarska

1

0,93

0,87

0,94

1

0,97

1

n.p.

Avstrija

2,14

2,26

2,26

2,45

2,47

2,54

2,67

2,78

Poljska

0,56

0,54

0,56

0,57

0,56

0,57

0,61

n.p.

Portugalska

0,76

0,74

0,77

0,81

1,02

1,21

1,51

n.p.

Romunija

0,38

0,39

0,39

0,41

0,45

0,52

0,58

n.p.

Slovenija

1,47

1,27

1,4

1,44

1,56

1,45

1,66

1,86

Slovaška

0,57

0,57

0,51

0,51

0,49

0,46

0,47

n.p.

Finska

3,37

3,44

3,45

3,48

3,48

3,48

3,73

3,91

Švedska

n.p.

3,85

3,62

3,6

3,74

3,61

3,75

n.p.

Vir: Eurostat (2010)
V nadaljevanju predstavljam tabelo, ki izkazuje sredstva, namenjena raziskavam in
razvoju. V letu 2007 so znašala sredstva, namenjena omenjenemu področju, 180
milijonov evrov, v letu 2009 pa kar 277 milijonov evrov. Sredstva so se povečala
predvsem zaradi gospodarske krize. Pomoč so prejela podjetja s področja okolja, prevoza
in telekomunikacijskih storitev, energije, industrijske proizvodnje in tehnologije …
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Tabela 4: Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost po
družbeno-ekonomskih ciljih in sektorjih izvedbe, končni proračun, Slovenija,
2008-2010
Družbeno ekonomski-cilji

Skupaj v tisoč evrih
2008

2009

2010

189.614

277.150

265.360

raziskovanje in izkoriščanje zemlje

2.154

8.270

3.997

okolje

6.655

11.514

6.007

raziskovanje in izkoriščanje vesolja

497

3.552

1.155

prevoz, telekomunikacije in druga
infrastruktura

5.588

13.204

7.763

energija

2.107

5.712

16.009

industrijska proizvodnja in tehnologija

34.184

59.532

44.342

zdravje

7.856

15.594

11.169

kmetijstvo

7.679

8.068

8.202

kultura, rekreacija, religija in sredstva
javnega obveščanja

8.623

206

249

družbenopolitični sistemi, strukture in
procesi

6.987

15.711

15.895

2.006

1.737

1.737

rir, usmerjen v naravoslovne vede

187

211

rir, usmerjen v tehnološke vede

447

417

rir, usmerjen v medicinske vede

302

168

rir, usmerjen v kmetijske vede

43

100

rir, usmerjen v družbene vede

430

385

rir, usemrjen v humanistične vede

598

456

splošni napredek znanja:
rir, financiran iz drugih virov ne iz splošnih univerzitetnih fondov

94.494

129.785

rir, usmerjen v naravoslovne vede

53.567

49.361

rir, usmerjen v tehnološke vede

35.646

30.717

rir, usmerjen v medicinske vede

1.464

11.421

rir, usmerjen v kmetijske vede

2.520

11.163

rir, usmerjen v družbene vede

753

10.595

rir, usmerjen v humanistične vede

544

16.526

9.975

4.255

SKUPAJ

splošni napredek znanja:
rir, financiran iz splošnih univerzitetnih
fondov

obramba

Vir: SURS (2008-2010)
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135.287

13.538

Slovenija je v obdobju 2005–2008 dosegla določen napredek glede povečanja vlaganj v
RRD, stopnji inovacijske aktivnosti, povečanja števila patentov in intenzivnosti uporabe
sodobnih tehnologij, vendar ni izkoristila ugodnih razmer in visoke rasti za bolj korenito
krepitev konkurenčne sposobnosti gospodarstva, ki bi se odrazila v še večjih premikih pri
vlaganjih v RRD in boljši učinkovitosti vloženih sredstev. Slednje je podlaga za dvig
tehnološke ravni proizvodnje in izboljšanje izvozne strukture v smeri tehnološko
zahtevnejših proizvodov in storitev. Pomanjkljivosti na tem področju, ki smo jih v
preteklosti reševali prepočasi, so se posebej izrazito pokazale v obdobju krize, ko je bil
slovenski izvoz zaradi nizke tehnološke zahtevnosti bolj prizadet. Protikrizni ukrepi,
sprejeti v letu 2009, so prinesli premik v smeri znatnega povečanja državnih sredstev za
vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, vendar pa je proces njihove implementacije, tudi
zaradi kombiniranja s sredstvi strukturnih skladov, zelo zahteven in počasen. Analitiki še
naprej opozarjajo na problem nezadostne koordinacije ukrepov med različnimi ministrstvi
in izvajalskimi institucijami, kar vodi v določeno prekrivanje ali podvajanje precej
podobnih podpornih instrumentov. To predstavlja dodatno oviro zlasti za mala in srednje
velika podjetja, ki nimajo na razpolago zadostnega človeškega potenciala ali pa finančnih
sredstev, da bi najeli zunanje storitve za sodelovanje na razpisih oziroma za njihovo
učinkovito izvajanje (Pro inno Europe, 2009).
Glede na slabo usklajenost se zato lahko upravičeno vprašamo, kakšnim ciljem glede
razvoja sledimo. Spodbude podjetjem, ki izdelujejo visoko tehnološke proizvode, so
premajhne, še večji problem pa je neusklajeno delovanje ministrstev. Podjetnik pred
izvedbo projekta zaradi dolgotrajnih postopkov hitro obupa in išče rešitve v soseščini. Zato
prevladuje mnenje, da okolje tovrstnim projektom ni naklonjeno. Upravičeno se lahko
vprašamo, če obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja. Pritrdilno je na omenjeno
vprašanje odgovorila slaba četrtina vprašanih v raziskavi Razvoj in delo, FUDŠ, december
2009. Obeti za prihodnje niso prav nič vzpodbudni, saj se obeta dvigovanje nekaterih
davkov, ki bi še otežili razmere.
Slika 3: Obstoj soglasja o viziji razvoja.
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Vir: FUDŠ (2009)
Iz zgornjega grafa je razvidno, da anketiranci v 64 % menijo, da v Sloveniji nimamo
ustrezne vizije razvoja. 24 % vprašanih jih meni, da vizijo razvoja imamo. Prebivalci torej
v večini menijo, da nimamo ustrezne strategije razvoja, ki bi učinkovito usmerjale vse sile
v optimalni razvoj, ki bi Sloveniji prinesel produkte za boljšo konkurenčnost med
evropskimi državami (po FUDŠ, 2009).
Sofinancirali so tudi zaposlitve raziskovalcev ob prehodu v podjetje. Namen javnega
razpisa je bilo povečanje kakovosti in praktična uporabnost znanstvenega in raziskovalnorazvojnega dela, pretok znanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter gospodarstvom in
spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi instituti, univerzami ter gospodarstvom s
poudarkom na razvoju naravoslovno-tehničnih znanj v gospodarstvu. V letu 2009 je bilo
na ta način podprtih 17 podjetij. Za ta namen je bilo namenjenih slabe 4 milijone evrov
(po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010 a, str. 9).
Na področju raziskav je Ministrstvo za gospodarstvo RS glede na njihova strokovna znanja
in izobrazbeno strukturo sofinanciralo spodbujanje podjetij k vključevanju visoko
kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno-raziskovalnih aktivnostih podjetij. S
subvencioniranjem razvojnih projektov podjetij so si prizadevali podpreti izgradnjo in
dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja s poudarkom na razvoju in
nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu. V omenjeni ukrep je bilo v
letu 2009 vključenih 24 podjetij. Ministrstvo za gospodarstvo je spodbujalo podjetja k
pospešenemu vlaganju lastnih sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja
in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na evropskih in tujih trgih ter
k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z raziskovalnimi skupinami. Odobrenih je
bilo 14 vlog, v katerih je bilo vključenih 42 podjetij. Za ta namen je bilo odobrenih za 44,5
milijona evrov (po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010 a, str. 10).
Sredstva v višini 1,5 milijona evrov so bila vložena tudi v nakup oziroma posodobitev
raziskovalne opreme, več pa je bilo namenjeno tudi za investicijsko vzdrževanje ter
krepitev infrastrukturne podpore za optimizacijo vlaganj v raziskovalno in razvojno
dejavnost. Izvedenih je bilo 12 nakupov raziskovalne opreme. Za 10 % je bilo višje tudi
sofinanciranje investicijskega vzdrževanja del, kar se je odrazilo v boljšem delovanju
raziskovalne opreme. Spodbujali so tudi skupne razvojne projekte podjetij za razvoj novih
produktov, s katerimi bodo podjetja konkurenčneje nastopala na trgih EU in tujih trgih.
Podprti so bili projekti skupine podjetij, ki so se za namen izvedbe projekta povezala na
podlagi skupne razvojne strategije. Podprtih je bilo 46 projektov v skupni vrednosti 106,4
milijona evrov. Podoben ukrep je tudi s področja sofinanciranja opravljanja nalog
subjektov inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni
inkubatorji s pisarnami za prenos tehnologij). S tem nastane tudi možnost nastanka
učinkovitega podpornega okolja in novih inovativnih podjetij. Podprtih je bilo 11 subjektov
inovativnega okolja v vrednosti 2,7 milijona evrov. Sofinancirali so se tudi projekti
izgradnje tehnoloških parkov v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč. Namen je
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bil v podpori celovitim projektom za vzpostavitev gospodarsko-razvojne infrastrukture
nacionalnega pomena na urbanih območjih z izkazanim razvojnim potencialom, kritično
maso znanja, koncentracijo gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva
ter s prepoznavnimi kompetencami in možnostmi razvoja, katerih izvedba bo pomembno
prispevala k doseganju dolgoročnih razvojnih ciljev (po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010
a, str. 11).
Ukrep ministrstva za visoko šolstvo je bil namenjen spodbujanju tehnološko-razvojnih
projektov v malih in srednje velikih podjetjih v letu 2009. Po podatkih Ajpesa so vse
gospodarske družbe skupaj v letu 2009 v povprečju zmanjšale prihodke za 15 %.
Prejemniki subvencij so bili opazno boljši od povprečja vseh podjetij, saj so njihovi
prihodki celo malo zrasli (za 0,8 %), medtem ko so v slovenskem povprečju padli. Iz
podatkov Ajpesa je razvidno, da so vse gospodarske družbe skupaj v letu 2009 v
povprečju zmanjšale dodano vrednost na zaposlenega za 5 %. Prejemniki subvencij so bili
glede na gibanja dodane vrednosti na zaposlenca dvakrat bolj uspešni od povprečja vseh
podjetij. V ta namen je prejelo subvencijo 191 podjetij (po Ministrstvo za visoko šolstvo in
znanost, 2010, str. 33).

4.2.7 SUBVENCIONIRANJE POLNEGA DELOVNEGA ČASA IN ČAKANJA NA DELO
Z namenom razbremenitve gospodarstva in hkrati tudi ohranitve zaposlenosti je bil
sprejet tudi ukrep subvencioniranja polnega delovnega časa in zagotavljanje dala za krajši
delovni čas. S tem je bila delavcem zagotovljena polna delovna doba, delodajalcem pa
razbremenitev z zmanjšanjem stroškov plač v času krize. Subvencije so podeljevali pod
pogoji (po Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009):
• izplačuje plače in plačuje prispevke za socialno varnost delavcem, za katere
prejema subvencijo,
• ne odpušča delavcev iz poslovnih razlogov in za poslovno leto, v katerem je
vključeno izvajanje ukrepov,
• ne odreja nadurnega dela in
• ne izplačuje nagrad organom vodenja in nadzora.
Subvencija je bila določena v znesku 60 evrov na mesec na delavca in jo je podjetje lahko
prejemalo šest mesecev z možnostjo podaljšanja za še šest mesecev. Predlagan znesek se
je nanašal na vključeno osebo in za delodajalca, kjer je povprečna plača nizka, pomenil
povračilo skoraj celotnih stroškov štiri urne plače zaposlenega, pri povprečni plači
povračilo prispevkov za štiri urne plače, pri nadpovprečnih plačah pa samo delno povračilo
prispevkov. Ukrep je bil zato najbolj učinkovit ravno v panogah, ki so delovno intenzivne
in kjer bi prehod delavcev v brezposelnost pomenil velik problem tako z vidika njihove
starostne kot tudi izobrazbene strukture. Sprva je bilo predvideno, da se bo ukrep izvajal
le šest mesecev, zaradi pozitivnih učinkov pa je bilo njegovo izvajanje podaljšano na 18
mesecev. Od januarja 2009, ko je začel veljati prvi protikrizni zakon, je Zavod RS za
zaposlovanje prejel kar 1.101 vlog delodajalcev, ki zaradi pomanjkanja dela oz. naročil
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svojim zaposlenim niso mogli zagotavljati obsega dela za polni delovni čas, to je 40 ur na
teden. V ukrep je bilo tako skupaj vključenih 904 delodajalcev in več kot 66.448
zaposlenih, Zavod pa je delodajalcem izplačal skoraj 57,2 milijona evrov subvencij. V letu
2009 so za tovrstne namene namenili 25,4 milijona evrov in v letu 2010 31,8 (Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, 2010).
Aktualen je bil tudi ukrep po Zakonu o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP), Ur.
list RS, št.:42/2009. Posamezno podjetje je v omenjenih primerih uveljavilo 85-odstotno
povračilo nadomestila plače delavca, ki je bil na začasnem čakanju na delo, in delno
povračilo stroškov za usposabljanje do višine 500 evrov. Omenjeni ukrep je bil v podjetjih,
kjer so se srečevali s pomanjkanjem naročil in obstoječim številom zaposlenih, zelo
dobrodošel. Ukrep bi bil verjetno dobrodošel že nekoliko prej, zato z vztrajanjem še v letu
2010 ni dosegel takšnega učinka, kot bi ga lahko imel prej. V letu 2009 je bilo v omenjeni
ukrep vključenih 16.446 zaposlenih in 833 podjetij. Za ukrep delnega povračila plače je
bilo v letu 2009 namenjenih 6,7 milijona evrov in v letu 2010 41,6 milijona evrov.
Omenjeni ukrep se je nadaljeval tudi v letu 2011. Skupaj je bilo za ta ukrep namenjenih
60,3 milijona evrov. V letu 2010 je bilo vključenih 5.912 zaposlenih in 60 podjetij
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 2010, str. 5). V sklopu ukrepa, ki je
napotoval zaposlene na začasno čakanje na delo, je bilo v izobraževanje vključenih 10.000
zaposlenih.
Slednja ukrepa sta v manjši meri dejansko vplivala na težave delodajalcev pri
zagotavljanju zadostnega dela in ohranjanju zaposlenih. Služila sta tudi odlaganju in
prikrivanju težav ter namer delodajalcev o izkoriščanju sistema za bogatenje in
financiranje drugih projektov oziroma podaljševanje agonije neučinkovitih sistemov.
Omenjeno so izrazili tudi delodajalci pri izvajanju anket. Tako je bilo možno delati polni
delovni čas in biti na delovnem mestu in hkrati prejemati nadomestilo za čakanje na delo.
Slednje je posledica pomanjkljivega nadzora pristojnih služb.

4.3 SLOVENIJA IN NJENA POZICIJA PRI REŠEVANJU KRIZE
Investicije v slovensko domače okolje bi po predvidevanjih glede na razsežnost krize
prinesle gospodarstvu učinkovitejši poslovni obrat. Država bi morala v tem primeru
pospešiti in ustrezno nadzorovati lastne investicije in potrošnjo ter s tem zagotoviti delo
tako gospodarskemu kot tudi negospodarskemu sektorju. Do sedaj omenjenih ukrepov, ki
so bili ključni tudi v 30-ih letih prejšnjega stoletja, pri nas ni bilo zaslediti. Državni
proračun se je za leto 2009 znižal pri izdatkih države za investicije za 100 milijonov evrov
(po Ministrstvo za finance, 2010). V Sloveniji se je s tega področja pogosto omenjal tudi
začetek gradnje nove železniške infrastrukture. Izgradnja bi se začela zaradi zaključenega
avtocestnega križa. Na drugi strani je potrebno opozoriti, da so z zaključkom avtocestnega
križa ostali dolgovi, ki se poravnavajo preko najetih posojil. V Sloveniji obstajajo še drugi
projekti za dograditev avtocest, in sicer tretja razvojna os. V krog investicij sodi tudi
investiranje v elektro infrastrukturo, za kar je potrebno sprejeti ustrezen načrt razvoja.
Tako za železniško kot tudi elektro infrastrukturo je bil v zadnjem letu sprejet zakon o
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umeščanju omenjenih projektov v prostor, kar je tudi osnova za začetek. Sprejemanje
ukrepov je potrebno prilagoditi situaciji in jih usmeriti k postopnemu, vendar
dolgoročnemu izboljševanju razmer. V ta namen je Vlada RS v okviru prenove reševanja
nastale situacije pripravila kopico srednje in dolgoročnih sprememb, ki so tudi strukturne
narave. S slednjimi ima še vedno nemalo težav, saj je pri sprejemanju naletela na
ogromen upor različnih interesnih skupin (združenj, sindikatov …). K strukturnim
spremembam težijo tudi smernice Evropske komisije in OECD.

4.4 REŠEVANJE KRIZE S POMOČJO INVESTICIJ IN VLAGANJA DRŽAVE
Ministrstvo za gospodarstvo je napravilo zasnovne projekte in finančno pomoč namenilo
infrastrukturnim projektom, velikim projektom, gospodarskim zvezdam, malim podjetjem
in podjetjem v težavah. Nekateri projekti so se dejansko pričeli izvajati, medtem ko je pri
nekaterih ostalo zgolj pri idejah. Največji neposreden vpliv imajo gradnja avtocest,
železnic, plinovodov in elektrarn. Nekoliko manjši ekonomski vpliv imajo investicije v
bolnišnice, vrtce in domove ostarelih (po Razgledi, 2007). Omenjene projekte so
načrtovali tudi v Sloveniji. Predvsem za večje projekte lahko zatrdim, da so njihove idejne
zasnove nastale že pred krizo, zato jih ni mogoče šteti kot protikrizne, bi pa zagotovo
pripomogli k zagonu gospodarskega ciklusa.
4.4.1 INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
Prvo skupino predstavljajo infrastrukturni projekti, ki so pogoj za učinkovito nastajanje
novih podjetij, rast malih, srednjih in velikih podjetij ter vstop tujih podjetij v naše
gospodarstvo. Predvidoma lahko takšne objekte financirajo sami uporabniki, če so dovolj
učinkoviti, da jih lahko izpeljejo z ustreznim organiziranjem državnih podjetij in organov.
Ministrstvo za gospodarstvo je s tega stališča podprlo dve vrsti projektov (po Ministrstvo
za gospodarstvo, 2010, str. 10-16):
• Na področju energetike namerava Slovenija posodobiti obstoječo in zgraditi novo
elektro in plinsko omrežje. V letu 2010 je bila sprejeta ustrezna zakonodaja, ki bo
podrobneje urejala omenjene projekte in jih umeščala v prostor. Do sedaj je veljalo
veliko zakonskih aktov, ki so urejali področje in so se medsebojno izključevali, kar je
podaljševalo zastavljene projekte. Nova zakonodaja je primernejša tudi zaradi
učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev, ki so zelo potrebna pri uresničevanju
projektov. Dokončno naj bi bilo definirano tudi razmerje med posli z električno
energijo in upravljanjem z distribucijskem omrežjem.
• Ministrstvo je z infrastrukturnimi projekti podprlo nastajanje inkubatorjev, tehnoloških
parkov, industrijskih in podjetniških con. S prvima oblikama ustvarja infrastrukturo za
razvoj zahtevnega podjetništva in za prenos raziskovalnega dela v podjetniško sfero,
dejavnost pa je locirala v večje industrijske in znanstvenoraziskovalne centre. Z
zadnjima oblikama je ustvarilo infrastrukturo za razvoj zgodnjega podjetništva v
regionalno manj razvitih delih Slovenije, pri čemer prispeva zlasti k odpravljanju
brezposelnosti. Podjetniška infrastruktura je podlaga za razvoj podjetništva z višjo
dodano vrednostjo, po drugi strani pa manj zahtevnega podjetništva, ki bi pripomoglo
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k večji zaposlenosti na območju, kjer je brezposelnost večja. Projekte so izvedli v
javno-zasebnem partnerstvu. Na tak način so se lotili reševanja podjetništva v
Prekmurju. Spodbujajo zaposlovanje, ponujajo davčne olajšave za investicije,
prednostno obravnavajo projekte iz Pomurske regije, investirajo v podjetja z novimi
delovnimi mesti, spodbujajo razvoj človeških virov in socialno podjetništvo…
4.4.2 VELIKI PROJEKTI
Drugo področje dejavnosti so veliki projekti, ki doprinesejo k pospeševanju gospodarske
rasti. Z njimi je možno v državo pridobiti tuji kapital, po drugi strani pa se ustvari možnost
za izkoriščanje primerjalnih prednosti slovenske družbe. Ti projekti so možni na področjih,
na katerih v Sloveniji obstaja posebno znanje ali gospodarske enote, ki lahko kot partner
sodelujejo pri izvedbi teh projektov. Tovrstni projekti naj bi pripeljali v Slovenijo velike
posle, pri čemer bi že posamezni projekti odločilno vplivali na obseg bruto domačega
proizvoda in imeli učinke na razvoj gospodarstva na državni in lokalni ravni. Z
angažiranjem domačih zmogljivosti lahko tako bistveno prispevamo k povečevanju dodane
vrednosti in vključevanju slovenskega gospodarstva v mednarodne gospodarske tokove
(po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010, str. 10-16).
V Sloveniji že dolga leta obstajajo predlogi za nadaljnjo oskrbo z električno energijo in
razvoj energetike. Tako se je že pričela izgradnja nadomestnega bloka termoelektrarne
Šoštanj in hidroelektrarne Krško, ki je že v zaključni fazi izgradnje. Podpisana je tudi že
pogodba za izgradnjo plinovoda Južni tok. Več nejasnosti je še okrog izgradnje drugega
bloka Nuklearne elektrarne Krško in tudi odlagališča za jedrske odpadke. Za slednja
projekta je potrebno nekoliko več politične volje in mnenj okoljevarstvenikov in bližnjih
sosedov. Situacija je takšna, da jedrsko elektrarno že imamo, kar pomeni, da moramo
skrbeti za ustrezno delovanje, ob zaprtju pa bo potrebno poskrbeti tudi za njeno sanacijo.
Torej je potrebno pogledati predvsem, kakšno prihodnost ima jedrska energija v Evropi v
bodoče.
Na področju velikih projektov obstaja možnost pridobitve zanimanja velikih večnacionalnih
družb, ki neposredno investirajo in ustanavljajo podjetja, ki generirajo domačo delovno
silo. Ministrstvo za gospodarstvo je nameravalo uresničiti projekte s pomočjo evropskih
sredstev, investicij državnih podjetij v navedene projekte, spodbudo tujih investitorjev in z
neposrednimi državnimi investicijami, financiranimi iz proračuna ministrstva. Ministrstvo
namerava v takšnih projektih uveljavljati lastniško funkcijo v državnih podjetjih, v katerih
morajo strategije teh podjetij uresničevati strateške cilje ministrstva na tem področju.
Vstopu tujega kapitala je izrazito nenaklonjena tudi zakonodaja in gospodarska klima, zato
se tuji investitorji s težavo odločajo za investiranje v tovrstne projekte.
4.4.3 GOSPODARSKE ZVEZDE
Gre za poroštva in neposredno kreditiranje državnih skladov in podporo skladov
tveganega kapitala, spodbujanje internacionalizacije podjetij ter sredstev za spodbujanje
inovativnosti in prenosa znanja v prakso. Namen je razvoj obstoječega trga tveganega
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kapitala v Sloveniji in pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika
podjetja v obliki naložb tveganega kapitala. Doseči želi multiplicirani učinek vlaganj javnih
sredstev. Sredstva za tovrstni namen se nahajajo v Slovenskem podjetniškem skladu,
Slovenski izvozni družbi in v evropskih skladih (po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010, str.
15).
4.4.4 MALA PODJETJA
Naslednja skupina so mala podjetja. Poleg infrastrukturnih podjetniških projektov, ki jih je
podpiralo ministrstvo, je bila dejavnost ministrstva usmerjena na področje novonastalih
malih podjetij in na področje rasti malih podjetij. Temeljna značilnost in novost politik
ministrstva na tem področju je koncentracija sredstev in dejavnosti.
Glavni cilji so bili:
• pospeševanje nastajanja malih podjetij v obliki podjetništva iz nuje (na območjih v
Sloveniji z manj razvitim gospodarstvom),
• pomoč pri nastajanju malih podjetij na področju podjetništva zaradi priložnosti,
• pospeševanje rasti malih podjetij in njihovega prehajanja v srednje velika podjetja.
Ministrstvo se je odločilo, da se bodo osredotočili na podjetja z manjšo gospodarsko
razvitostjo in visoko stopnjo brezposelnosti. Pri pospeševanju so se osredotočili predvsem
na mehke podpore podjetništva (usposabljanje, svetovanje) v višini 14,2 milijona evrov in
regionalnega razvoja. Za te namene so uporabili obstoječa sredstva, skoncentrirana v novi
organizaciji služb za pospeševanje podjetništva v malih podjetjih v Slovenskem
podjetniškem skladu. Posebno pozornost so namenili malim hidroelektrarnam in
projektom obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije, ki so pomembni tudi z vidika
regionalnega razvoja (Ministrstvo za gospodarstvo, 2010).
4.4.5 PODJETJA V TEŽAVAH
Peto področje delovanja ministrstva je pomoč gospodarstvu v težavah. Gre za pomoč
zasebnim podjetjem ali podjetjem v večinski zasebni lasti, ki so imela težave zaradi
gospodarske krize v letu 2009. Ministrstvo je na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah pripravilo strokovne predloge za dodelitev
pomoči in pomagalo pri prestrukturiranju podjetij oziroma panog. Družba je v težavah,
kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od družbenikov,
delničarjev ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez posredovanja
države ogrozila obstoj družbe. V letu 2009 je bilo podpisanih 16 pogodb. V ta namen je
ministrstvo izplačalo 1,4 milijona evrov sredstev in za 6,1 milijona evrov kreditov
(Ministrstvo za gospodarstvo, 2010).

4.5 JAVNA INFRASTRUKTURA KOT OSNOVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
Razvojna infrastruktura mora zagotoviti učinkovito prometno in energetsko politiko. V
prihodnje bodo ukrepi in projekti usmerjeni v izboljšanje infrastrukture potniškega
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prometa, v učinkovito rabo energije v prometu, v nemoteno in varno odvijanje prometa
ter varnost udeležencev v prometu. Prioritetna usmeritev je razvoj železniškega prometa
in infrastrukture, oblikovanje enovitega prometnega modela ter izvedba projekta
Integriran javni potniški promet. Pojavila se je ideja o enotni vozovnici, ki bo omogočala
prevoz z vsemi javnimi prevoznimi sredstvi. Ljudje bi se pogosteje odločali za prevoz z
javnimi sredstvi, če bi bila le-ta hitrejša in cenovno ugodnejša. Seveda obstajajo nekatere
ovire, ki onemogočajo hitrejši pretok (samo en obstoječi tir, premajhno število voznih
pasov v cestnem prometu…). Energetska politika mora ob hkratnem zniževanju emisij
toplogrednih plinov ter ob varstvu in ohranjanju naravnega okolja zagotoviti varno in
kakovostno oskrbo z energijo, ki je podpora gospodarskemu razvoju. Prioritete so
posodobitev prenosnega elektroenergetskega omrežja in spodbujanje proizvodnje
električne energije in proizvodnje iz obnovljivih virov energije ter spodbujanje ukrepov za
povečanje količine toplote iz obnovljivih virov energije v vseh sektorjih. Horizontalna
prioriteta, ki zagotavlja prehod v okoljsko učinkovito, nizkoogljično družbo na eni strani in
spodbuja konkurenčnost na drugi, je ustrezno zastopana v vseh prioritetnih ukrepih. Pri
tem sta pomembna hitrost in sistematičnost uveljavljanja nizkoogljičnih tehnologij, kar
namerava Slovenija spodbujati s pomočjo (Vlada RS, 2010 b, str. 12):
• »zelene davčne politike« in politike odkupnih cen energije,
• podpore centrom odličnosti in kompetenčnim centrom za posamezna področja,
• prednostne obravnave okoljsko učinkovitih, nizkoogljičnih tehnologij pri javnih
investicijah in »zelenih javnih naročilih«,
• sinergije z ukrepi drugih politik, kot so npr. zaposlovanje, prostorski razvoj in
razvoj prometne, okoljske in informacijske infrastrukture,
• usmerjanja investicijskih sredstev države in sredstev EU v zelene tehnologije.
Zaenkrat so omenjeni predlogi predvsem na deklarativni ravni, zato bo do implementacije
potrebno še počakati. Na omenjenih področjih nekako stopicamo na mestu. Evropska
komisija Sloveniji sicer narekuje ureditev prometne infrastrukture, zagotavljanje
učinkovite in okolju prijazne električne energije, vendar se na omenjenem področju stvari
odvijajo prepočasi. Nekako se zdi, da zaenkrat ni dovolj politične volje pri prizadevanjih za
čistejše , lepše in bolj zdravo okolje.
Investiranje v prometno in energetsko infrastrukturo je ena izmed možnosti spodbujanja
gospodarske rasti, ki bi bila podprta tudi z evropskimi sredstvi. Tovrstni projekti morajo
imeti podporo predvsem na nacionalnem nivoju in morajo doseči politični konsenz, ki bo
osnovan na trdnih temeljih prizadevanj k uresničitvi zastavljenih ciljev. Dogovoriti se je
potrebno za sprejemljiv način pridobivanja električne energije in spoznati pomen
transportnih poti tako za prebivalstvo kot tudi za strateško lego Slovenije kot pomorske
države.
Na omenjenih področjih je Slovenija še precej na začetku, saj se od začetka krize stvari
odvijajo zelo počasi. Pričelo se je s prilagoditvijo sistema umeščanja prometne in
energetske infrastrukture v prostor. V ta namen je bil sprejet Zakon o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Uradni list RS, 80/2010. Namen zakona
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je bilo skrajšanje trajanja postopka od pobude za investicijo v omenjeno infrastrukturo do
pridobitve uporabnega dovoljenja. Vpleteni akterji bodo tako bolje koordinirali in vodili
postopke. Tudi pri črpanju evropskih sredstev so še rezerve (po Umar, 2011, str. 21).
Sprejet je bil tudi Zakon o železniškem prometu, Uradni list RS, 11/2011, ki pomeni
nadaljnje prilagajanje zakonodaje EU z izločitvijo infrastrukturnega upravljavca (tiri,
naprave) ter omogočanjem učinkovitega transportnega poslovanja obvezne gospodarske
javne službe, ki zagotavlja potniški promet in tudi tržne dejavnosti, kar predstavlja
dejavnost tovornega prometa.
Evropska investicijska banka je zahtevala presojo o načrtovanih investicijah v železniško
infrastrukturo, ki poudarja pomen gradnje v skladu z dejanskimi potrebami in
predvidenimi povečanimi tokovi. Nenazadnje gre pri gradnji cestne in železniške
infrastrukture za velike vložke, zato je pozitivna dodana vrednost ključna za odločitev za
investicijo, čeprav je v določenih primerih potrebno pogledati tudi na nekatere druge
okoliščine, ki so pomembne za razvoj določenega območja. Seveda je pri tovrstnih
projektih mogoče vključiti tudi strateškega investitorja oziroma partnerja, za kar je
potrebno uskladiti vse administrativne in pogodbene podrobnosti. Vsekakor mora
Slovenija izkoristiti lego in omogočiti blagu ustrezen hiter tranzit, ki bo hkrati tudi okoljsko
sprejemljiv.
Slovenija se je zavezala tudi k spodbujanju obnovljivih virov energije. Izhodna strategija
RS 2010-2013 in obveznost, ki nam jo nalaga EU, navaja dolgoročni cilj Slovenije, da bo
zagotovila 25 % obnovljivih virov energije. Sedaj je omenjeni delež 16 %. Deset
odstotkov obnovljivih virov mora zagotoviti tudi promet (po Umar, 2011, str. 21).
Slovenska izhodna strategija ne predvideva ukrepov za dosego cilja. Vsebuje jih Akcijski
načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 iz julija 2010. Tako naj bi sledili
akcijskemu načrtu, ki je bil sprejet s strani Sveta Evropske unije in vzpodbuja sprejemanje
protikriznih ukrepov temelječih na nizkoogljičnih in okolju prijaznih konceptih (Council of
the European Union, 2009 a, str.1).
Tudi pri prilagajanju na podnebne spremembe Slovenija še ni pričela z začrtanimi ukrepi.
Na omenjenem področju je želela sprejeti Zakon o podnebnih spremembah in celovito
podnebno strategijo do leta 2050, ki bi zajemala temeljne usmeritve za prehod v
nizkoogljično družbo. Zaenkrat se omenjena zakonodaja še ni sprejela (po Umar, 2011,
str. 21). Vlada je sicer ustanovila Službo vlade RS za podnebne spremembe, ki je
pripravila osnutka obeh dokumentov in pridobila ustrezne ekspertize. Po mojem mnenju
se jim v bodoče ne bo preveč mudilo s sprejetjem omenjene zakonodaje.
Na področju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije se je v letu 2010 pričelo
izvajanje tretje spremembe Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013.
Predlagane spremembe naj bi omogočile doseganje nacionalnih prioritetnih ciljev
(podnebne spremembe, energija obnovljivih virov, gospodarjenje z vodami, biotska
raznovrstnost, prestrukturiranje sektorja mleka, inovacije, vzpostavitev širokopasovnega
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interneta na podeželskih območjih). Izhodna strategija RS ne predvideva posebnih
ukrepov na omenjenem področju. Povzema le ukrepe Programa razvoja podeželja.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je junija 2010 Evropski komisiji
posredovalo tudi predlog četrte spremembe Programa razvoja podeželja za obdobje 20072013. Spremembe programa so usmerjene v še uspešnejše in učinkovitejše črpanje
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V letu 2010 je bilo
narejeno poročilo o vmesnem vrednotenju razvoja podeželja, ki predstavlja ugotovitve o
izvajanju, uspešnosti in vplivih programa razvoja podeželja ter podaja priporočila za v
bodoče. Na področju kmetijske politike sta bila sprejeta Strategija prilagajanja
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam in Akcijski načrt
prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. Oba
dokumenta sledita smernicam ukrepov EU (po Umar, 2011, str. 22).
Slovenija ima veliko gozdnega bogastva, saj je na tretjem mestu po poraščenosti z
gozdovi v Evropi. Tudi na tem področju je bil sprejet ukrep za gospodarjenje z gozdovi, ki
predlaga predvsem učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi. V letu 2010 je bil sprejet Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih, Uradni list RS, 61/2010 (po Umar,
2011, str. 22).

4.6 MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V ČASU KRIZE
Materialne spodbude, ki jih država namenja odraslim za izobraževanje, se razlikujejo
glede na namen, način plačila, ciljno skupino udeležencev izobraževanja, vrsto in vsebino
izobraževanja, za katerega so namenjene. Država z različnimi materialnimi spodbudami
povečuje vključenost odraslih v izobraževanje in s tem prispeva k uresničevanju ciljev
izobraževalne politike, politike zaposlovanja in drugih politik na področju izobraževanja
odraslih. Kadar želi povečati vključenost celotnega prebivalstva v izobraževanje, spodbude
namenja vsem prebivalcem. Lahko pa spodbude namenja izbranim ciljnim skupinam
prebivalcev, kot so starejši zaposleni, nizko izobraženi, upokojenci in drugi, ki se redkeje
vključujejo v izobraževanje, ter s tem povečuje dostopnost izobraževanja tem skupinam
prebivalstva. Materialne spodbude za izobraževanje se razlikujejo tudi glede na vrsto in
vsebino izobraževanja, za katerega so namenjene. Država subvencionira izobraževanje za
delo/poklic ali izobraževanje za pridobitev in razvoj splošnih kompetenc, ki posamezniku
omogočajo večjo prilagodljivost na trgu dela. Delodajalci namreč raje financirajo
izobraževanje, ki spodbuja razvoj specifičnih znanj, ki jih posameznik uporabi pri delu,
kakor pa splošnih znanj. Spodbude države prejme posameznik, organizacija ali podjetje, v
katerem je posameznik zaposlen, ali organizacija, ki izvaja izobraževanje odraslih. Poleg
države lahko materialne spodbude odraslim za izobraževanje namenjajo tudi gospodarske
in druge zbornice, združenja delodajalcev, sindikati ipd. V ta namen lahko ustanovijo sklad
za izobraževanje, v katerega vplačujejo podjetja ali organizacije in člani sindikatov.
V Sloveniji obstajajo naslednje spodbude za izobraževanje odraslih (Čelebič, 2010, str.
42):
• brezplačno izobraževanje,
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•
•

•

sofinanciranje izobraževanja: spodbude so namenjene posameznikom in podjetjem,
štipendije in druge denarne dajatve za izobraževanje (dodatek za aktivnost, dodatek
za prevoz, obvezno zdravstveno zavarovanje in stroški predhodnega zdravniškega
pregleda, subvencionirana prehrana),
izobraževalni dopust, sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov
za razvoj kadrov (nov ukrep).

Ministrstvo za gospodarstvo je sprejelo ukrep, ki delodajalcem sofinancira stroške pri
praktičnem izobraževanju kadrov na področju srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja ter tako spodbuja gospodarstvo, da se odloči za takšno obliko pridobivanja
novih kadrov. Omenjeni ukrep je veljal za mikro, mala in srednje velika podjetja. Zanj se
je v letu 2009 odločilo 656 podjetij. Ministrstvo za ukrep namenja nekaj manj pol milijona
evrov na letni ravni (po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010, str. 10).
S pomočjo vavčerjev je Ministrstvo za gospodarstvo RS zagotavljalo podjetnikom cenovno
dostopne svetovalne storitve in usposabljanja. Tako so pomagali podjetnikom pri
snovanju produktov ter to obliko ohranjali tudi v kasnejših fazah razvoja podjetja, ko
podjetje zazna potrebo po specifičnih znanjih. Vpeljali so tudi vavčerski sistem svetovalne
podpore, ki je bil usmerjen v ciljne vsebine. Uvedli so inovacijski vavčer, vavčer za
usposabljanja (splošno in posebno usposabljanje, vavčer za tematska usposabljanja,
vavčer za mentorstvo …). V okviru vavčerskega usposabljanja je prejelo subvencijo 79
mikro in malih podjetij (po Ministrstvo za gospodarstvo, 2010, str. 14).

4.7 UKREPI SPODBUJANJA ZAPOSLENOSTI V ČLANICAH EU
Tudi v drugih državah se zaposleni srečujejo s podobnimi težavami oz. z zaostrenimi
razmerami, kar ima za posledico varčevanje in zmanjševanje potrošnje. Za varčevanje se
posamezniki pogosteje odločajo zaradi negotovih razmer na delovnem mestu. Povprečna
stopnja brezposelnosti v EU je v letu 2010 znašala približno 10%. V obdobju pred
gospodarsko krizo je bila brezposelnost 7 % (po Eurostat, 2010). Kot odziv na krizo so
države članice EU sprejele številne ukrepe v podporo trgu dela in z namenom
preprečevanja izgube delovnih mest, zlasti v sektorjih in podjetjih, ki so bila dobro stoječa
v obdobju pred krizo. Pri tem sta tako Evropska komisija kot OECD opozarjala, da morajo
biti sprejeti ukrepi predvsem pravočasni, osredotočeni na ciljne skupine in začasni.
Države v kriznih časih predvsem krepijo izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja
in uvajajo spodbude za fleksibilni delovni čas in krajšanje delovnega časa, nekatere pa so
povečale tudi dostopnost do nadomestil za brezposelnost. Države v kriznih časih krepijo
aktivno politiko zaposlovanja, ki zajema programe izobraževanja in usposabljanja
brezposelnih in zaposlenih, programe za spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje delovnih
mest in programe pomoči pri iskanju zaposlitve. Spodbujajo zaposlovanje in aktivacijo tudi
z zmanjševanjem stroškov dela, s spremembami obdavčevanja in sistema socialnih
transferov. Nekatere države skušajo v času krize povečati spodbude za delo v okviru
davčnega sistema. Za zagotavljanje večje dohodkovne varnosti brezposelnih so nekatere
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države uvedle spremembe na področju zavarovanja za primer brezposelnosti (nadomestila
za brezposelnost), pri čemer so podaljšale trajanje prejemanja nadomestila ali omilile
pogoje za dostop do nadomestila (Švedska, Finska). Za izboljšanje storitev javnih zavodov
za zaposlovanje številne države kadrovsko in finančno krepijo javne zavode in skušajo
posodobiti njihovo delovanje. V času krize so se številne države odločile, da posodobijo
delovanje zavodov za zaposlovanje (Danska, Grčija, Finska in Velika Britanija).
Nizozemska je povečala število svetovalcev za zaposlitev s pomočjo javno-zasebnega
partnerstva z oblikovanjem t. i. centrov mobilnosti, ki skušajo pri iskanju zaposlitve
pomagati še zaposlenim osebam, ki jim preti izguba dela. Nemčija je v času krize povečala
število svetovalcev na javnih zavodih za zaposlovanje za 5.000 svetovalcev. Pomena
ustreznega obsega in kakovosti človeških virov v javnih zavodih za učinkovito izvajanje
storitev in programov politike zaposlovanja se bolj zavedajo v razvitejših državah EU.
Slednje vidijo izhod iz krize predvsem v zaposlovanju in ne zgolj v povečevanju socialnih
transferov. Večina držav veliko pozornost namenja izobraževanju in usposabljanju.
Programi izobraževanja in usposabljanja so v kriznih razmerah pomembni, ker lahko z
njihovo pravilno izbiro brezposelni ali zaposleni osebi omogočijo izboljšanje položaja na
trgu dela. Posledično lahko nastopi delo v dejavnosti, ki je perspektivnejša in prinaša
dohodek osebi, ki se izobražuje. Finančna podpora in možnosti za dostop do izobraževanja
in usposabljanje so bile povečane v Avstriji, Švedski in na Portugalskem (po Eurostat,
2010).

4.8 UKREPI IN POLOŽAJ IZBRANIH DRŽAV TEKOM KRIZE
V nadaljevanju bom opisal nekaj ključnih ukrepov tujih držav, ki so izboljšale gospodarske
kazalnike.
4.8.1 NEMČIJA
Nemška vlada se je v prvi fazi reševanja gospodarstva osredotočila na tri področja. To je
finančno podporo za podjetja, zmanjševanje davčnih obveznosti in povečano vlaganje v
javno infrastrukturo.
Osredotočili so se predvsem na posebne programe pomoči in podpore podjetjem, ki so se
znašla v finančni stiski. V ta namen so pripravili posojila podjetjem, ki so pripravljena
investirati v nemško gospodarstvo in kjer je večinski delež v zasebnih rokah. Sodelovale
so tudi zasebne banke z ustreznimi državnimi jamstvi. Povečal se je tudi vložek v že
obstoječe programe, ki se ukvarjajo z inovacijskimi programi. Država je predvidela
financiranje in investicije v inovativne in energetsko varčne programe. Ta sredstva so bila
namenjena predvsem manjšim, srednje velikim in tehnološko naprednim podjetjem
(Deutsche Bank Research, 2009).
Nemška vlada se je odločila tudi za investicijsko povečanje vlaganj v regionalni
gospodarski razvoj. Tako so namenili 200 milijonov evrov za investicije v podjetja, ki so
generirala nova delovna mesta v ekonomsko nerazvitem območju. V naslednjem paketu
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ukrepov februarja 2009 so pogoje za odobritev posojila in garancij nekoliko poenostavili.
Obdobje za pridobitev posojila so podaljšali in sicer do leta 2010. Tako je bilo možno
prejeti posojilo za obdobje od enega do petnajstih let. Novi paket ukrepov je bil namenjen
tudi večjim podjetjem. Pri tem se jim ni bilo potrebno zavezati, da bodo sredstva uporabili
za točno določen projekt. Razširile so se tudi garancije. Cilj je bil izboljšati dostopnosti do
kapitala in zaščititi tveganje (po Schafer et al., 2008, str. 2).
Nemška vlada je podpirala tudi inovativne programe majhnih in srednje velikih podjetij.
Do sredstev so bili upravičeni projekti majhnih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi, ki so
izhajala iz vzhodnega dela Nemčije. Spisek upravičencev je bil nato razširjen tudi na
zahodni del Nemčije. Sredstva so lahko prejela tudi večja podjetja na območju celotne
Nemčije. V letih 2009 in 2010 so še večjo pozornost namenili transportnemu sektorju.
Posebno pozornost so namenili hibridnim tehnologijam, gorilnim celicam in shranjevanju
energije. Omenjena sredstva so pridobili preko posojil javnih bank. Te projekte je podprla
tudi komisija EU, financirala pa naj bi jih tudi Evropska investicijska banka (po Schafer et
al., 2009, str. 3).
Zmanjšali naj bi tudi davčne obremenitve oziroma prilagodili izračune davka glede na
krizno situacijo od leta 2008 do 2010. Naslednji ukrep vlade, ki bi zmanjšal pritisk na
delodajalce in posledično ohranil število zaposlenih, je bil zmanjšanje stopnje prispevka za
zavarovanje iz 4,2 na 3,3 odstotke. Omenjena obveznost je morala biti enakovredno
razdeljena na delodajalca in zaposlene (po Schafer et al., 2009, str. 3).
Ministrstvo za transport je pospešilo izvajanje ukrepov na transportni infrastrukturi cestah
in železnicah. Ti projekti so obsegali javno-zasebno partnerstvo na avtocestnih odsekih in
novih projektih. Posledično so proučili dodatne možnosti za investicije pod okriljem javnozasebnega partnerstva. Omenjeni programi so se dotikali podpiranja ekonomsko manj
razvitih območij. Infrastrukturne projekte so natančneje definirali v drugem svežnju
sprejetih ukrepov. Investirali naj bi torej v ceste, železnice in reke, vladne stavbe, opremo
in raziskave, gradnjo in obnovo ustanov za otroško varstvo, šole, fakultete in raziskovalne
ustanove na državni in lokalni ravni. Predvsem na lokalnem nivoju so investirali predvsem
v bolnice, lokalne ceste in ostali razvoj. Državna raven je v omenjenih projektih na lokalni
in državni ravni, sodelovala kot sovlagatelj. Nekateri projekti so že bili planirani, hkrati pa
so planirali gradnjo novih odsekov avtocest. Veliko teh projektov omogoča sodelovanja
javno-zasebnega partnerstva. Vlada predvideva tudi razširitev možnosti internetne
povezave, ki v nekaterih predelih še vedno ni prisotna. Do leta 2010 naj bi imela vsa
gospodinjstva internetno povezavo, razen tistih v odročnih krajih. Slednji naj bi po
dosedanjih ocenah do internetnega priključka prišli do leta 2018 (po Schafer et al, 2009,
str. 3). Investicijska potrošnja je bila v letu 2010 že v porastu za napovedanih 5,7 %, kar
je bistveno bolje kot v letu 2009, ko je upadla za 10 %. Po napovedih bo rasla v letu 2011
z 8,4 % stopnjo in v letu 2012 s 3 %. V letu 2013 naj bi dosegla 2,7 %. Rast zasebne
potrošnje bolj ali manj stagnira že več let, vendar se tudi ta trend z letom 2011 spreminja.
V letu 2011 naj bi zasebna potrošnja zrasla za 1,6 %, v letu 2012 za 1,3 %, nato pa v letu
2013 dosegla 1,4 % rast (Japti, 2011).
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4.8.2 AVSTRIJA
Vlada je za obdobje 2009-2010 sprejela več ukrepov gospodarske politike za boj proti
ekonomski recesiji, pomembnejši pa bili so: pospešena infrastrukturna vlaganja,
subvencije za toplotno izolacijo stavb, pospeševanje raziskav in razvoja (R&D), posebne
kreditne garancije za posojila malim in srednjim podjetjem v zneskih do 300 milijonov
evrov, ki so omogočile podjetjem dostop do kreditov. Država je tudi poskušala varovati
redne zaposlitve s subvencijami plač za vse tiste zaposlene, ki so bili na čakanju zaradi
manjše količine dela. Te subvencije so bile podaljšane na dobo dveh let. Kljub vsemu
navedenemu pa nov finančni okvir za leta od 2011 do 2014 predvideva bistveno
zmanjšanje finančnih odhodkov. V letu 2010 je po krizi Avstrija dobro okrevala, vendar
predvidevajo upočasnitev zaradi predvidene bolj restriktivne politike. Avstrija si prizadeva
zmanjšati proračunski primanjkljaj, zmanjšati brezposelnosti, povečati izdatke za raziskave
in razvoj (R&D) ter zvišati ravni študija. Vodilne politične stranke so se dogovorile, da
bodo proračunski primanjkljaj zmanjšale z znižanjem stroškov ter povečanjem davkov.
Prav tako se še odločajo, ali bo Avstrija prispevala k pomoči šibkejšim državam znotraj EU
območja, a vse kaže, da se bo za to odločila. Nezaposlenost je v letu 2009 znašala 7,2 %
in v letu 2010 upadla na 6,9 %. Po napovedih naj bi v letu 2011 vztrajala na enaki ravni,
kasneje pa do konca 2013 upadla na 6,4 %. Inflacija, ki je v letu 2009 dosegla 0,4 %, je
v letu 2010 poskočila na 1,7 %. V letu 2011 naj bi dosegla celo 3,3 %, ter se v letu 2012
znižala na 1,7 %, v letu 2013 pa na 2 %. V Avstriji je bila rast zasebne potrošnje v letu
2007 0,8 %, v letu 2008 0,6 % in 1,3 % v letu 2009. Rast zasebne potrošnje je v letu
2010 znašala 1 %, v letih 2011, 2012 in 2013 pa je napovedana 1,6 % rast. Avstrija je
imela nižjo zasebno potrošnjo že pred uradnim začetkom krize. Konservativna bančna
kreditna politika je omejevala investicije, ki so upadle za 1 % v letu 2010, vendar naj bi se
povečale za 3,5 % v letu 2011 ter za 2,4 % v letih 2012 in 2013. Javna potrošnja se je v
letu 2010 znižala za 0,6 %, manjšo, 1 % rast pa napovedujejo šele za leti 2012 in 2013
(po Japti, 2011). Avstrija je ena izmed držav znotraj EU, ki je bila najbolj uspešna pri
izhodu iz krize. O tem pričajo kazalci zaposlenosti, rasti BDP-ja in zasebne potrošnje.
4.8.3 BELGIJA
Belgijska vlada si je na gospodarskem področju postavila štiri prioritete. Prva je bila
zmanjšati proračunski primanjkljaj. To je pomembno zato, ker je belgijski dolg izjemno
visok in dvakratno presega maastrichtske kriterije. Drugi cilj je povečanje konkurenčnosti
gospodarstva preko zmanjšanja različnih prispevkov na plače in počasnejša rast plač ter
omejitev javne porabe. Tretji cilj je bil povečanje kupne moči prebivalstva z zmanjšanjem
dohodnine za tiste z najnižjimi plačami. Četrti cilj se je odražal v povečanju zaposlenosti
na razne načine, vključno z manjšo obdavčitvijo dela invalidov in študentov, zvišanjem
minimalne plače, izobraževanjem, povečanjem fleksibilnosti delovnega časa in
zmanjšanjem doživljenjskih nadomestil za brezposelnost. Trendu je sledilo tudi povečanje
brezposelnosti za 0,4 % v letu 2010 točke na 8,3 %, kar naj bi bilo prelomno, saj naj bi se
brezposelnost z letom 2011 začela ponovno zmanjševati (po Japti, 2011).
Belgija je bila prva evropska država, ki jo je prizadela finančna kriza (v septembru 2008).
Država je pomagala bankam z dokapitalizacijo, državno garancijo za medbančna
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izposojanja in s povišanimi garancijami za depozite. Nekatere finančne organizacije pa je
bila prisiljena celo nacionalizirati, kot npr. Fortisgroup. Poleg stabilizacije finančnega trga
se je belgijska vlada v sodelovanju s socialnimi partnerji lotila ukrepov, ki upočasnjujejo
rast brezposelnosti ter posledično padec kupne moči. Vendar pa Mednarodni denarni sklad
opozarja, da naj belgijska vlada ne posega več po dodatnih paketih finančne pomoči
zaradi visokega javnega dolga, ki presega 100 % BDP-ja. Belgijska vlada bo morala
razmisliti tudi o dolgoročnih pokojninskih in delovnih reformah, ki se nanašajo na
starajočo se populacijo. Starejše nad 65 let želijo spodbujati, da bi ostali na trgu dela še
po upokojitvi, želijo pa si tudi znižati visoke stroške delovne sile. Minimalna plača v Belgiji
je od leta 2008 od 1.387 do 1.444 evrov bruto, povprečna plača pa je v letu 2010 znašala
2.703 evrov bruto. V strukturi potrošnje sta bila v letu 2010 opazna ponovna zmerna rast
zasebnega povpraševanja (1,6 %), ki je bilo sicer v letu 2009 negativno (-0,2 %) in rahlo
upadanje naložbenega povpraševanja (-1,5 %), medtem ko je javno povpraševanje v
primerjavi z letom prej zmerno raslo (1,1 % v letu 2010 in 0,4 % v letu 2009). Zasebna
potrošnja je že bila na podobnem nivoju kot je bila pred krizo. Rast zasebne potrošnje bo
do leta 2013 znašala približno 1,8 % letno, naložbena potrošnja pa naj bi po mnenjih
analitikov zrasla za 2% letno do konca leta 2013. Rast javne potrošnje naj bi se v letu
2011 znižala za 0,3 % in se ponovno zvišala za 1 % šele v letu 2013 (po Japti, 2011).

4.9 INTERVENCIONIZEM IN USKLAJENO RAVNANJE EU
Za preprečitev nadaljnjega padanja gospodarske rasti in povečevanja brezposelnosti je EU
sprejela načrt za oživitev gospodarstva. V njem je pozvala države k sodelovanju, da bi
delovale usklajeno znotraj Evrope in hkrati tudi navzven vplivale na preostala
gospodarstva sveta. S tem je želela zagotoviti usklajenost delovanja na ravni celotne
Evrope in tudi znotraj gospodarstev. S tem so apelirali predvsem na nekatere prednosti, ki
jih prinaša enotni trg. Članstvo v EU zagotavlja državam tudi prednosti, kot so učinkovito
usklajevanje, koristi obsega, enotni trgi in skupna valuta. Seveda se konec leta 2011 kaže,
da ima članstvo v EU tudi nekatere pomanjkljivosti.
Gospodarska kriza je pričela čedalje bolj načenjati vzdržnost javnih financ, kar se je
pričelo odražati v omejitvi primanjkljaja v petih državah članicah EU. Omenjena omejitev
je znašala 3 % BDP-ja. Določen prag so presegle naslednje države: Francija, Grčija, Irska
in Velika Britanija. Vse omenjene države so s strani Komisije EU prejele roke, do katerih
mora biti pomanjkljivost odpravljena. K omenjeni omejitvi jih zavezuje pakt o stabilnosti in
rasti, ki nezavezujoče vpliva tudi na države izven območja evra. Komisija je v začetku leta
2009 predvidela, da naj bi proračunski primanjkljaj Francije znašal več kot 5 %, Španije
skoraj 6 %, Irske 11 %, Velike Britanije pa najmanj 9 %. Proračunski primanjkljaj Grčije,
ki ga je sicer imela že leta 2007, je leta 2008 znašal 3,8 % in naj bi bil nad mejo.
Primanjkljaji držav so se povišali zaradi strmega upada davčnih prihodkov in povečanja
sredstev za socialne izdatke, zlasti nadomestil za brezposelne. Medtem so vlade
namenjale čedalje več sredstev iz državnih blagajn, da bi spodbudile gospodarsko rast in
okrepile naložbe v času najhujše gospodarske krize po drugi svetovni vojni. Države članice
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EU so v letu 2009 za okrevanje gospodarstva predvidele približno 400 milijard evrov
oziroma 3,3 % evropskega BDP-ja (po Rhein et al, 2009, str. 98).
Zmanjšanje davčnih prispevkov je tudi posledica povečanega števila brezposelnih
delavcev. Nekatere države so se izogibale odpuščanju oziroma povečevanju brezposelnosti
na različne načine. Sprejele so ukrepe, s katerimi so skrajševali delovni čas in hkrati
zmanjševali tudi plačilo. Omenjeni ukrep naj bi predvsem preprečeval odpuščanje in
delodajalcem omogočal poslovanje tudi v času krize. Raziskava OECD je na začetku leta
2009 pokazala, da so bili na področju članic sprejeti sklopi ukrepov. Prvi sklop so bile
denarne pomoči in javni zaposlitveni programi, ki so bili financirani iz javnih sredstev.
Naslednji način ohranjanja zaposlenosti je bil omejevanje plačevanja prispevkov za
zaposlene. Tretji, nekoliko bolj fleksibilen način je omogočal skrajševanje delovnega časa
in tudi začasno brezposelnost (po OECD, 2010 c).
Države z nižjo stopnjo socialne varnosti so sprejele predvsem ukrepe, ki so bili namenjeni
posameznikom, ki so ostali brez službe zaradi krize. Posameznikom ni bilo potrebno
plačevati različnih davkov, oproščeni so bili plačevanja določenih prispevkov, na koncu so
podaljšali tudi prejemanje denarne pomoči tistim, ko so že izgubili delo. Prav tako so
pomagali brezposelnim z nekaterimi pasivnimi ukrepi, ki so pripomogli k hitrejši zaposlitvi.
Ti ukrepi so bili predvsem v obliki svetovanja in izobraževanja, ki sta povečala možnost za
zaposlitev.

4.10 SPLOŠNI UKREPI NA NIVOJU EU
Zaradi visoke prepletenosti globalnega gospodarstva in čezmejnih učinkov tako krize kot
tudi protikriznih ukrepov je nujna velika usklajenost in mednarodna koordinacija
ekonomskih politik in še posebej izhodnih strategij na fiskalnem področju. IMF je
predlagal in opredelil sedem načel za koordiniran pristop k izhodnim strategijam, ki naj bi
pripomogle k močni, vzdržni in uravnoteženi gospodarski rasti. Z namenom doseganja čim
boljših učinkov in večje koordinacije ekonomskih politik za izhod iz krize potekajo pogovori
na različnih ravneh. Poročilo o izvajanju evropskega načrta za oživitev gospodarstva (The
European Economic Recovery Plan – EERP), ki ga je obravnaval Evropski svet decembra
2009, je ocenilo, da je bilo pri vračanju zaupanja v finančne trge, zagotavljanju pravilnega
delovanja trgov in blaženju posledic krize za rast in zaposlovanje izvajanje podpornih
ukrepov ključno. Gospodarske razmere so postopno začele kazati znake okrevanja, zato je
začelo zaupanje naraščati. Podobne sklepe so sprejeli tudi na srečanju skupine G20 v
mesecu marcu leta 2009, kjer je bilo s strani IMF predlaganih nekaj priporočil za izhod iz
krize. Ti predlogi so se nanašali na začasne stimulativne ukrepe oživljanja gospodarstva,
uresničevanje vladnih obvez na davčnem področju ob izboljšanju razmer, strukturne
reforme za zagotavljanje rasti dohodkov in spremembe zdravstvene in pokojninske
reforme, ki bo upoštevala vidike demografskih pritiskov na omenjeni blagajni. Empirična
raziskava, ki jo je predstavil IMF o ekonomskem razvoju, je v zadnjem poročilu pokazala,
da je ekspanzivna fiskalna politika posebno učinkovita pri skrajševanju obdobja finančne
krize in da pomaga državam k hitrejši rasti in obnavljanju gospodarstva. Napovedi so
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kazale na šibko oživitev gospodarstva v letu 2010, ki mu naj bi sledilo še boljše leto.
Negotovosti in nestabilnosti še ni bilo konec in pričakovati je bilo, da se bodo razmere na
socialnem področju in področju zaposlovanja v letu 2010 še poslabšale, kar se je tudi
uresničilo. Prav zato je Evropski svet v zaključkih poudaril, da je treba še naprej izvajati
strategije za podporo gospodarstvu in to vse dokler ne bo zagotovljena trajna oživitev. Da
bi izpolnili pričakovanja in okrepili zaupanje, je pomembno, da se ob oživitvi gospodarstva
iz široko zastavljenih konjunkturnih ukrepov oblikujejo verodostojne in usklajene izhodne
strategije. Poročilo o napredku pri izvajanju EERP ugotavlja (po Komisija ES, 2009, str. 58 a):
•

Kratkoročni podporni ukrepi na trgu dela so omogočili ohranitev številnih delovnih
mest in preprečili naraščanje revščine, vendar se je zaradi tipično odloženih
učinkov krize na trgu dela brezposelnost še vedno povečevala. V številnih državah
so se zaradi zmanjšanja prispevkov za socialno varnost znižali stroški dela in
povečalo se je povpraševanje. Postopna opustitev kratkoročnih ukrepov zahteva
previdno presojo in načrtovanje, da bi se izognili nesorazmernemu povečanju
stroškov in delu tveganj za zvišanje ravni brezposelnosti.

•

Izrazito poslabšanje javnofinančnega položaja je posledica sprejema svežnjev
podpornih ukrepov gospodarstvu za blažitev krize in hitre rasti izdatkov za socialno
zaščito zaradi poslabševanja gospodarskih razmer. Pomemben pa je tudi vpliv
zmanjševanja davčnih prihodkov zaradi erozije potencialnih davčnih virov.

•

Kombinacija rastočih javnofinančnih primanjkljajev in izdatkov za plačilo obresti z
nizko gospodarsko rastjo v pogojih staranja prebivalstva pomeni, da bo javni dolg
zelo verjetno še naprej naraščal in zaradi tega postal ključni izziv ekonomske
politike.

•

Ukrepi za oživljanje gospodarstva so na splošno v skladu z načeli EERP. Sprejeti ali
načrtovani bruto fiskalni podporni ukrepi držav EU so v celoti dosegli 2,7 % BDP-ja
za leti 2009 in 2010. Velikost podpornih paketov za izhod iz krize se skladno z
načeli EERP med državami razlikuje zaradi različnih individualnih okoliščin, ki jih
imajo posamezne države.

•

Reakcija na krizo, ki je bila zagotovljena z uporabo instrumentov na ravni
Skupnosti (EU proračun in Skladi), je po mnenju EK ocenjena kot hitra, fleksibilna
in izdatna. Dopolnjujejo jo povečana posojilna dejavnost EIB, podpora EBRD za
dostop (še posebej za mala in srednja podjetja) do virov financiranja in javnozasebna partnerstva pod okriljem EK.

•

Izhod iz krize mora spremljati aktiven program strukturnih reform. Ena izmed
ključnih prioritet EERP je zagotoviti skladnost kratkoročnih protikriznih ukrepov s
cilji dolgoročnih reformnih prizadevanj in sicer v smislu zagotavljanja prehoda EU k
nizkoogljičnem in na znanju temelječem gospodarstvu. Razpoložljiva sredstva je
potrebno usmerjati na področja, ki so pomembna za prihodnost, kot so
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izobraževanje za razvoj znanj in veščin, boljše zadovoljevanje potreb, izraženih na
trgu dela, raziskave in inovacije, okolju prijazne tehnologije, učinkovita uporaba
virov in obnovljivih virov energije, izgradnja infrastrukture pametnih omrežij.
Pomembno je, da se investicije povezujejo z aktivnim programom strukturnih reform na
način, ki bo pomagal omiliti negativen vpliv krize na potencialni proizvod in s tem olajšal
izboljšanje javnih financ. Reforme, ki jih je mogoče izvesti brez stroškov, bi morale
predstavljati posebno prioriteto. Investicije in strukturne reforme, ki bodo oblikovane s
ciljem spodbujanja razvoja in vključujočega, na znanju temelječega, zelenega in bolje
povezanega gospodarstva (ki bo temeljilo na načelih pravičnosti, varnosti in enakih
možnostih za vse), bodo prispevale k reševanju dolgoročnejših izzivov, kot so podnebne
spremembe in spodbujanje gospodarske rasti za več in boljša delovna mesta. Na ravni EU
poteka tudi javna razprava na temo predloga »Strategije EU2020«, ki bo nasledila
Lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta. Za spodbujanje podjetništva in pridobivanje
ter uporabo znanja za rast in razvoj je pomembno, da so prioritetni ukrepi usmerjeni v
zagotavljanje ustreznih finančnih virov predvsem za rast in razvoj podjetij ter za
učinkovite in ciljno usmerjene storitve v podporo podjetništvu. V tem primeru gre
predvsem za razvijanje poslovnega okolja, internacionalizacijo podjetij, inovativnost,
kreativnost, razvoj okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in tehnoloških
procesov. Na drugi strani je za rast in razvoj potrebno prenoviti visoko šolstvo in izboljšati
učinkovitost vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost, predvsem pa v njeno
aplikativnost ter kakovost dosežkov. Prednost je potrebno dati predvsem tehnološkim
razvojnim projektom podjetij in informacijski družbi, razvoju človeških virov ter R&R
projektom na področju eko inovacij in novih zelenih tehnologij. Na rast in razvoj
pomembno vplivata tudi učinkovitejša javna uprava in javni sektor, zato je pomembna
izvedba IKT projektov, ki dvigujejo konkurenčnost (e-uprava, e-pravosodje, e-zdravje, esociala). Za ustvarjanje pogojev za večjo zaposljivost, aktivnost in usposobljenost
posameznikov bo treba usmeriti ukrepe v usposabljanje in izobraževanje ciljnih skupin, jih
povezati z vseživljenjsko karierno orientacijo, pa tudi izvajati druge oblike pridobivanja
znanja in kompetenc, ohranjati in ustvarjati nova delovna mesta, izvajati inovativne
projekte vključevanja ranljivih skupin na trg dela, vse to predvsem v povezavi z ukrepi
aktivacije (aktivna politika socialnega varstva). S tem je neposredno povezana politika
socialne kohezivnosti, ki se bo usmerila v krepitev aktivnih oblik socialnega varstva in na
poudarjanje vključevanja v programe in storitve za povečanje socialne vključenosti in
enakih možnosti ter njihov razvoj (na primer z vpeljavo vavčerjev). Ob programskih
ukrepih so nujne strukturne in institucionalne spremembe. Na področju zdravstvenega
varstva sta poleg strukturnih sprememb prioriteti e-zdravje in energetska sanacija stavb
javnih zdravstvenih zavodov, ki sta zajeti že v drugih politikah (po Komisija ES, 2009 str.
13-15 a). Evropski prostor je globalna gospodarska in finančna kriza doletela v veliki meri,
kar ji je predstavljalo ogromen izziv v luči sprejemanja protikriznih ukrepov. S skupnimi
ukrepi držav so pričeli s sanacijo finančnega sektorja in sproščanjem finančnega krča,
reševanjem gospodarstva ter zaščito prebivalstva pred poslabšanjem gmotnega in
socialnega položaja. Hkrati so ti ukrepi pripomogli k povečanju moči evropskega prostora
proti rastočim svetovnim gospodarskim trgom (po Council of the European Union, 2009 b,
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str. 2). Na žalost se je izkazalo, da se tudi nekatere države niso držale dogovorov,
kriterijev in so se celo posluževale prikrojevanja podatkov o realnem položaju finančnih
kazalnikov.
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5 ANALIZI ANKET VPLIVA KRIZE NA DELOVANJE PODJETIJ IN
BLAGOSTANJE POSAMEZNIKOV
V raziskavah med podjetji in posamezniki sem ugotavljal vpliv in mnenje na nastalo
gospodarsko krizo. Najprej sem predstavil rezultate ankete med podjetji in nato še med
posamezniki.

5.1 GOSPODARSKA KRIZA IN PODJETJA
Za preučevanje hipotez sem v podjetjih opravil anketo o vplivu gospodarske krize na
delovanje podjetij. Spraševal sem jih tudi o finančnih obveznostih v času krize in v kakšni
meri so morala prilagoditi delovanje, da bi ohranila pozitivno poslovanje. Podjetja so
morala v različni meri prilagoditi poslovanje, zato je bila kriza tudi odločilna za
prestrukturiranje oziroma iskanje novih možnosti. Nekatera podjetja so se odločila tudi za
protikrizne ukrepe, ki bi jim pomagali pri reševanju iz krize. Ukrepi so bili za posamezna
podjetja bolj ali manj primerni, zato so se odločali glede na potrebe in hkrati tudi
seznanjenost in administrativno zapletenost predlaganih programov.
Cilj razvojno usmerjenega podjetja, ki ima namen delovati na daljši rok, je njegovo
sistematično delo in pridobivanje kupcev. Ravno slednje je še kako pomembno v času
krize, zato so podjetja vodila različne aktivnosti pri pridobivanju novih kupcev. Posledično
se nekateri niso zatekali k zgolj državni pomoči, ampak so poskušali izboljšati rezultate
preko krepitve prodajnih ekip in tako zagotoviti podjetju preživetje.
Ankete sem razposlal pretežno na podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma so
predvsem investicijsko usmerjena. Vezana so tudi na razvoj, ki je bil v času krize še toliko
bolj pomemben. Nenazadnje je tudi država večjo pozornost namenjala omenjenemu
področju. Ankete so bile razposlane na 106 elektronskih naslovov. Anketa je potekala od
15. do 31. marca 2011. Izpolnjeno anketo je vrnilo 52 podjetij. Z vprašanji sem želel
izvedeti, kako podjetja občutijo gospodarsko krizo in kako se na njo tudi odzivajo. Trditve
so ocenjevali z ocenami od 1 do 5. Pri nižjih ocenah trditev ne velja oziroma velja manj,
pri višjih pa velja bolj oziroma zelo.
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Tabela 5: Vpliv krize na poslovanje podjetja

Kriza vpliva na poslovanje
podjetja.
Krizo smo pričakovali.
Na krizo smo se pripravljali.
Poslovanje smo prilagodili.
Racionalizacija bo še potrebna.
Dela imamo še več.

Ne
velja-1

2

3

4

Zelo
velja-5

0%
8%
23%
8%
4%
35%

12%
15%
37%
8%
4%
21%

4%
35%
21%
15%
48%
27%

48%
33%
10%
50%
37%
2%

37%
4%
0%
13%
0%
2%

Vir: lasten
Iz tabele je razvidno, da je kriza močno vplivala na poslovanje podjetij. Povprečna ocena
je bila kar 4,096, kar pomeni, da so podjetja močno občutila krizo. Vsekakor so občutila
vpliv na poslovanje, kar se je lahko izkazalo v zmanjšani proizvodnji, manjšem
povpraševanju, težjem dostopu do finančnih virov… Torej lahko sklepamo, da je podjetja
v veliki večini doletela kriza, zato so se bili primorani skoraj vsi vsaj nekoliko prilagoditi
novonastali situaciji. Primorani so bili spremeniti cilje in se osredotočiti na novo situacijo.
Z drugim vprašanjem sem podjetnike spraševal, če so gospodarsko krizo pričakovali. Kot
je razvidno iz grafikona lahko sklepamo, da so se soočali z bojaznijo, da bo do krize prišlo.
Povprečna ocena na lestvici od 1 do 5 je 3,10, kar pomeni, da je bila kriza do neke mere
pričakovana. Torej nikakor ne moremo trditi, da je bila za njih presenečenje. Nenazadnje
je bila kriza pričakovana glede na veliko konjunkturo pred tem, hkrati pa so se podobni
cikli in krize v zgodovini že dogajale.
Na vprašanje o pripravljenosti na krizo so se podjetja opredelila, da so se v manjši meri
pripravljala na prihajajočo krizo. V celoti gledano so se podjetja zelo malo ali le delno
pripravljala na prihajajočo krizo, kar lahko po opravljeni anketi ocenimo s 60 odstotki. V
povprečju so podjetja ocenila pripravljenost na krizo z 2,19. Podjetja so se torej slabo
odzvala na pričakovano situacijo. Bolje bi se lahko odzvala predvsem manjša podjetja, ki
so fleksibilnejša. Posluževala so se predvsem zmanjševanja števila zaposlenih.
V nadaljevanju sem spraševal tudi o prilagoditvi poslovanja podjetij. Tukaj prevladuje
mnenje, da so podjetja močno prilagodila poslovanje podjetij glede na krizo. Potrebno se
je bilo prilagoditi poslovanju, zmanjšani proizvodnji, manjšemu povpraševanju ter
prilagoditi tudi izdatke na drugih področjih poslovanja. Povprečna ocena pri tem vprašanju
je bila 3,58. Pri tem naj omenim, da se je 50 % vprašanih odločilo za oceno 4. Iz
navedenega lahko sklepamo, da so morala podjetja v precejšnji meri prilagoditi
poslovanje in blažiti pritiske na odhodkovni strani.
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Slovenija pri večini kazalcev o okrevanju, ki jih beležijo nekatere gospodarske partnerice,
močno zaostaja, zato pri podjetnikih še vedno obstaja bojazen o nadaljevanju krize. Kot je
razvidno iz odgovorov anketiranih podjetij, se bo približno tri četrtine vprašanih šele
moralo prilagoditi. Zato lahko sklepamo, da so še vedno v težavah in nekako še ne vidijo
konca krize. Posledično bodo morala temeljito poseči v način poslovanja, poiskati nove
vire financiranja in zmanjšati stroške.
Zastavil sem jim tudi vprašanje, kakšen je njihov položaj tekom krize. Tudi tukaj se je
izkazalo, da so podjetja še vedno v težki situaciji, ter da razen v redkih primerih še ni
nekega bistvenega izboljšanja razmer. Do izboljšanja razmer je prišlo pretežno v podjetjih,
ki veliko izvozijo oziroma poslujejo s tujimi državami, in pri redkih izjemah, kjer so
podjetja visoko tehnološko naravnana in posledično zanimivejša za poslovanje s tujimi
podjetji.
Vsako podjetje najlažje prične z varčevanjem pri določenih materialnih stroških, seveda se
pri tem nagibajo k temu, da produkti niso slabše kakovosti, ker bi to lahko ogrozilo
zaupanje kupcev. V zadnjem času so izdelki podvrženi predpisom in standardom, ki
narekujejo kvaliteto izdelka in na drugi strani potrebne stranske produkte. Seveda so
materialni stroški odvisni od več dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati pri realizaciji
samega proizvoda ali storitve, zato ni mogoče posplošeno govoriti in vplivati na
zmanjševanje stroškov. Na same materialne stroške lahko vplivajo že zaposleni, ki so bolj
pozorni pri ravnanju s sredstvi delodajalca. Hkrati je tudi varčevanje izvrstna priložnost za
ponovno preučitev delovnih postopkov in drugih nastalih stroškov, ki bi se lahko z
reorganizacijo bistveno zmanjšali ali celo odpravili. Iz spodnjega grafa je razvidno, da so
podjetja posvečala veliko pozornost varčevanju pri materialnih stroških. Približno dve
tretjini vprašanih je menilo, da so morali pri materialnih stroških varčevati in jih
zmanjševati. Samo šest odstotkov podjetij je bilo takšnih, ki pri materialnih stroških niso
varčevala oziroma je bila varčevanju namenjena majhna pozornost. Še bolj očiten odziv je
bil pri varčevanju pri reprezentanci, saj so pri omenjeni kategoriji še bolj varčevala.
Povprečna ocena pri omenjeni kategoriji je bila kar 4,16.
Nekoliko bolj uravnotežene odgovore sem pridobil pri vprašanju o varčevanju pri voznem
parku. Približno četrtina vprašanih je prilagodila in močno zmanjšala stroške voznega
parka. Tudi ostali so omenjene stroške močno zmanjšali, vendar so nekateri s svojo
dejavnostjo zelo vezani na vozni park. Zato se slednji niso odločali za racionalizacijo
oziroma le-ta ni možna v večji meri.
Pri razvoju so podjetja ravno tako varčevala. Pri dodeljevanju sredstev so bila nekoliko
bolj racionalna, vendar se zavedajo, da je razvoj za dejavnost pomemben. Popolna
odprava sredstev, namenjenih razvoju proizvodnje, bi povzročila nepopravljivo škodo.
Podobna situacija je tudi pri investicijski dejavnosti. Tudi tukaj se niso odločala
prenagljeno oz. so se za investicije odločala s tehtnejšim razmislekom. Nekoliko večjo
zadržanost lahko pripišemo manjši dostopnosti do virov financiranja. Banke so močno
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zmanjšale kreditiranje oziroma zaostrile pogoje (večja jamstva, vrsta investicijskega
projekta…).
Slika 4: Racionalizacija stroškov v času krize

Vir: lasten, tabela 6
Na področju marketinga se podjetja zavedajo, da brez marketinga ne morejo pridobiti
zainteresiranih kupcev, zato so si prizadevala nadaljevati z oglaševanjem. Sredstva,
namenjena marketingu, so se sicer zmanjšala. Iz navedenih odgovorov lahko sklepamo,
da je slabih 19 % močno zmanjšalo porabo, namenjeno promociji produktov, in če
dodamo še preostali dve skupini, ki sta ocenili zmanjševanje stroškov za marketing z
oceno 3 in 4, so se sredstva kar precej zmanjšala.
Še močneje so podjetja zmanjšala sponzorska sredstva, namenjena športnim, kulturnim,
zdravstvenim, dobrodelnim in drugim ustanovam. Večina je odgovorila, da so sredstva v
te namene zelo zmanjšala.
Tudi pri zmanjševanju stroškov dela so podjetja povzela ukrepe in zmanjšala plače
zaposlenim, ker niso več zmogla izplačevati plač, ki so jih prejemali zaposleni pred krizo.
Seveda je tretjina podjetij takšnih, kjer so se plače le malenkostno spremenile, ostala pa
so bila primorana zmanjšati izplačila zaposlenim. Precej manj restriktivna so bila pri
izplačevanju nekaterih drugih obveznosti do zaposlenih. Tako so v večini primerov v enaki
meri zaposlenim plačevala stroške malice, potnih stroškov, regresa… Iz tabele je razvidno,
da večina zaposlenih ni bila prikrajšana za pravice iz delovnega razmerja.
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Tabela 6: Materialni stroški podjetij v %

Materialni stroški.
Reprezentanci.
Vozni park.
Razvoju.
Investicijski dejavnosti.
Marketingu.
Sponzorstvu in donatorstvu.
Znižanju plač.
Znižanju stroškov z naslova pravic delavcev
(manjši regres, manj za malico).

Ne
velja1
2%
0%
25%
15%
13%
13%
0%
23%

2
4%
10%
8%
21%
25%
27%
10%
8%

3
31%
17%
23%
50%
40%
19%
15%
12%

Zelo
4 velja5
44% 19%
27% 46%
13% 27%
2%
2%
10% 12%
17% 19%
23% 52%
29% 17%

52%

6%

13%

15%

0%

Vir: lasten
Vpliv gospodarske krize je podjetja privedel do razmišljanj o bodočem delovanju v
dejavnosti. Za nekatere se je izkazalo, da enostavno niso zmožna več poslovati, druga so
morala zmanjšati obseg poslovanja in ukiniti določene programe. Pri tem je potrebno
opozoriti na dejstvo, da so nekatera podjetja zaključila poslovanje zaradi neustreznih
managerskih odločitev, ki so onemogočile nadaljnje poslovanje. Podjetja z vizijo in
zmožnostmi za razvoj so razmišljala o bodočem razvoju, novih produktih in novih
tehnologijah.
Iz grafa je razvidno, da podjetja verjamejo v svoj obstoj. Tako se je približno polovica
vprašanih opredelila, da ne razmišljajo o ukinitvi delovanja. 16 vprašanih podjetij je
dejalo, da so nekoliko razmišljali tudi o ukinitvi dejavnosti. Podobno so se podjetja
opredelila tudi pri vprašanju o zmanjšanem obsegu aktivnosti v njihovi dejavnosti oziroma
panogi. Tako naj bi zmanjšala obseg poslovanja oziroma proizvodnje. O slednjem ukrepu
je razmišljalo nekaj več podjetij. Do zmanjševanja pride običajno šele na koncu, ko so
izčrpane druge možnosti racionalizacije in zmanjševanja stroškov.
V Sloveniji se na splošno srečujemo s proizvodnjo, ki v nekaterih delih predstavlja izdelke
z nizko dodano vrednostjo, zato se nekaterim delodajalcem določeni programi zdijo odveč.
Posledično mnogo pogosteje razmišljajo o ukinitvi in zaprtju. To se dogaja še zlasti takrat,
ko tehnologija ne omogoča več proizvodnje, ki je cenovno vzdržna in še lahko konkurira
drugim proizvajalcem. Hkrati mora imeti omenjeni program ustrezen soprispevek v
celotnem podjetju.
Na drugi strani delodajalci zelo razmišljajo o novih produktih. Seveda je veliko odvisno od
virov, ki so potrebni za zagon (kadrovski, finančni, prostorski…). Seveda so lahko takšne
poteze tvegane, vendar lahko prinesejo ključno prednost pred konkurenco in zagotovijo
obstoj podjetja. Pri tem vprašanju so bili anketiranci zelo enotni, saj jih je kar 31
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odgovorilo, da so zelo veliko razmišljali o novih produktih. Podobno je bilo tudi pri
vprašanju, ki se nanaša na možnost prilagoditve na nove tehnologije. Tudi tu so podjetniki
izrazili interes o drugačni tehnologiji njihovega proizvodnega procesa. Vse je odvisno od
zmožnosti, ki jih imajo znotraj podjetja, in seveda od finančnih virov. Nove tehnologije
lahko omogočajo tudi racionalizacijo poslovanja in boljšo kakovost, zato se lahko izkaže
tovrstna investicija za zelo dobrodošlo.

Slika 5: Izgledi podjetij za poslovanje v bodoče

VIR: lasten, priloga 3
5.1.1 UKREPI VLADE RS V ANKETIRANIH PODJETJIH
Podjetja so imela do sedaj s strani države na razpolago nekatere ukrepe, ki bi jim bili
lahko v pomoč v času krize. Seveda se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, zato so bili
nekateri ukrepi tudi manj primerni. Država bi jim lahko pomagala z investiranjem v
opremo, investiranjem v prevozna sredstva, subvencioniranjem delovnega časa,
nakupovanjem tehnološke opreme, garancijami za zavarovanje bančnih kreditov s
subvencionirano obrestno mero, povečanjem sredstev za spodbujanje tehnološkega
razvoja in raziskovalnih projektov in sofinanciranjem vlaganj v čiste in tehnološke
projekte.
Investiranje v opremo je bil za podjetnike dokaj zanimiv ukrep, saj so ga anketiranci
ocenili s povprečno oceno 3,2. Bistveno slabšo oceno je dobil ukrep, vezan na prevozna
sredstva, saj gre predvsem za težja vozila, ki jih uporablja zelo majhen odstotek
vprašanih. Prav tako se jim takojšen nakup ni zdel primeren, zato je možno tovrstne
nakupe za določen čas odložiti. Pri nakupu tehnološke opreme je interes bistveno večji.
Ukrep o subvencioniranju delovnega časa je prejel povprečno oceno 2,27, kar pomeni, da
je med manj želenimi oziroma potrebnimi ukrepi vlade. Za slednjega so podjetja pogosto
izražala pomisleke, da zgolj zadržuje večje število brezposelnih. Podjetja bi raje več
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sredstev namenila za nakup tehnološke opreme. Pri omenjenem ukrepu je ocena kar
2,92. Podjetja potrebujejo sredstva za tehnološki razvoj, da bodo generirala tudi nova
delovna mesta in ne le ohranjala zaposlenost, ki bi se prej ali slej zmanjšala. Podjetja bi si
želela tudi svežih finančnih virov, ki bi jim pomagali pri poslovanju. Povprečna ocena
omenjenega ukrepa je 2,62. Slednjemu bi morala država nameniti večjo pozornost.
Podjetja so naklonjena tudi ukrepom, namenjenim okoljevarstvenim projektom. V ta
namen je država sofinancirala okolju prijazne in čiste projekte. Anketiranci so omenjeni
projekt ocenili z oceno 2,80.

Tabela 7: Število (ne)zadovoljnih podjetij s sprejetimi ukrepi

Investiranjem
v
opremo
Investiranjem
v
prevozna sredstva
Subvencioniranju
delovnega časa
Nakupom tehnološke
opreme
Garancijah
za
zavarovanje bančnih
kreditov
s
subvencionirano
obrestno mero
Povečevanju sredstev
za
spodbujanje
tehnološkega razvoja
in
raziskovalnih
projektov
Sofinanciranje
vlaganj v čiste in
tehnološke projekte

NIČ 1

2

3

4

9

19

17

3

26

14

9

1

0

19

5

21

4

2

5

17

3

11

12

12

11

16

6

6

12

3

13

17

7

7

9

14

11

7

4 ZELO 5

Vir: lasten
5.1.2 PODJETJA BI ZA IZHOD IZ KRIZE OKREPILA NASLEDNJA PODROČJA
Anketirana podjetja so z zelo visokimi ocenami ocenila, da si želijo v bodoče večjo
pozornost nameniti razvoju, novim investicijam v proizvodna sredstva, marketingu in
prodajni mreži. Za skoraj najpomembnejše so ocenila zadržanje izobraženega kadra v
podjetju. Izkazalo se je, da si poleg razvoja in novih investicij še bolj želijo izboljšati
prodajno mrežo, povečati marketing in navsezadnje zadržati zaposlene, ki so ključni za
delovanje podjetja. Ugotavljajo, da so zaposleni ključni za uspešno delovanje organizacije.
Omenjena področja so zaradi manjših finančnih sredstev v preteklosti nekoliko zanemarili.
Poleg investiranja in razvoja novih produktov bi utegnila več aktivnosti nameniti
izobraževanju in usposabljanju kadra za področja, ki bi jih podjetja želela izboljšati.
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Nenazadnje obstaja tudi ta možnost, saj so nekateri slovenski izdelki v tujini slabo
zastopani. Poiskati je potrebno nove trge za prodajo izdelkov ter pomagati podjetjem s
spodbudami za razvoj novih tehnologij ter seveda zagotoviti pogoje za investicije. Slednje
bi morale biti zanimive tudi za tujce, ki bi v naši državi dobili primerno okolje za svojo
dejavnost. Anketirana podjetja so s povprečno oceno 4,38 glasova ocenila, da je potrebno
krepiti oziroma veliko pozornost namenjati prodaji. Podobni oceni sta bili tudi pri
namenskih sredstvih za marketing, ki je ključen za podjetja in seveda ohranjanje
kvalitetnih kadrov v podjetju. Slednjih v težkih časih podjetja ne odpustijo zlahka, še zlasti
če so bili deležni dolgotrajnega izobraževanja in uvajanja na delo.
Tabela 8: Ocene ukrepa glede na število odgovorov pri posamezni oceni

Razvoj
Investicije v proizvodna
sredstva
Marketing
Prodajno mrežo
Zadržanje
izobraženega
kadra

Povprečna
ZELO 5 ocena
14
4,12

NIČ 1
1

2
0

3
9

4
29

1
0
0

0
1
0

14
10
9

30
19
14

5
23
29

3,84
4,28
4,38

1

0

8

18

25

4,35

Vir: lasten

Naslednje anketno vprašanje se je glasilo, če so podjetja zadovoljna s količino predlaganih
ukrepov. Rezultati so pokazali, da kar 56 % vprašanih meni, da je bilo protikriznih
ukrepov premalo. V anketi se je 17 % vprašanih strinjalo, da ukrepi niso bili primerni, da
so bili neučinkoviti in v nekaterih primerih služili zgolj zavlačevanju pred stečajem podjetij.
Ukrepi se niso zdeli primerni slabim trem četrtinam vprašanih, v celoti so zadovoljili
približno 4 % vprašanih, 23 % pa se jih je odločilo za zadovoljivo ukrepanje države.
Podjetja so torej ocenila, da ukrepi niso bili ustrezni za posle v njihovi dejavnosti. Tisti z
vizijo in dobrimi programi so vse sile namenili v povečanje prodaje, zato smatrajo, da so
ukrepi namenjeni predvsem podjetjem, ki nimajo prihodnosti oziroma se le podaljšuje
njihov obstoj. Kakovost programov je razvidna naslednje slike.
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Slika 6: Kvantitativnost protikriznih ukrepov v %

Vir: lasten, priloga 4
Omenjeni grafikon izkazuje, če se podjetjem zdijo predlagani ukrepi primerni. Le 14 %
anketiranih je odgovorilo, da so zadovoljni s predlaganimi ukrepi. Približno 50 %
vprašanih je odgovorilo, da so bili ukrepi pomanjkljivi, kar pomeni, da bi jih bilo potrebno
nekoliko spremeniti. Tako bi bili dosegljivi oziroma bolj uporabni za bistveno večji delež
vprašanih. Na drugi strani je bilo s kakovostjo protikriznih ukrepov nezadovoljnih 36 %
vprašanih podjetnikov. Podjetja torej niso bila ravno zadovoljna s pomočjo, ki jim jo je
namenila država.
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Slika 7: Zadovoljstvo anketiranih nad sprejetimi ukrepi v %

Vir: lasten, priloga 5

5.2 ANALIZA ANKETE POSAMEZNIKOV
Z anketnim obrazcem sem želel od anketirancev izvedeti predvsem to, kakšno je njihovo
zavedanje o gospodarski krizi, kakšne ukrepe so povzeli in seveda kako so pripravljeni na
izboljšanje njihovega gmotnega položaj. Anketo je prejelo 183 elektronskih naslovov.
Izpolnjenih sem prejel 138 anketnih obrazcev. Anketa je potekala v času od 16. aprila
2011 do 21. maja 2011. Vprašanja so bila oblikovana tako, da so anketiranci ocenjevali
vrednost posameznega vprašanja od 1 do 5. Na nekaj vprašanj je bilo možno odgovoriti z
izbiranjem že postavljenih odgovorov.
5.2.1 VZROKI ZA NASTALO KRIZO PO MNENJU ANKETIRANCEV
V prvem sklopu sem želel izvedeti, kaj je po mnenju anketirancev vzrok za nastanek
gospodarske krize. Spraševal sem predvsem o vzrokih v svetovnem okviru in tudi o
vzrokih za takšen razmah v Sloveniji. Pri vprašanju o osnovnem oz. prvem vzroku
gospodarske krize so bili odgovori razmeroma enakomerno razdeljeni med vrednostmi, ki
pripisujejo vzroke za nastanek krize ameriški investicijski krizi. Le 3 % anketirancev ne
pripisujejo odgovornosti investicijski krizi. 23 % vprašanih meni, da je na krizo v zelo veliki
meri vplivala ameriška investicijska kriza. Precej manjši delež jih meni, da je kriza
posledica prevelike svetovne proizvodnje. V povprečju znaša ocena pri investicijski krizi
3,25 in pri preobsežni svetovni proizvodnji 3,20. Na nivoju Slovenije anketiranci največji
pomen pripisujejo domnevno netransparentnim managerskim odkupom. Kar 41 %
vprašanih meni, da so na krizo v Sloveniji močno vplivali managerski odkupi.
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Skoraj tri četrtine anketirancev je prepričanih, da so na krizo zelo ali precej vplivali
omenjeni odkupi. Velik pomen krize in tudi izhoda iz nje ima tudi slovensko
nekonkurenčno gospodarstvo. Dobra petina jih meni, da je nekonkurenčno gospodarstvo
zelo vplivalo na krizo, 36 % pa se precej strinja s tezo, da je kriza posledica
nekonkurenčnega gospodarstva. Nekoliko bolj uravnotežen odgovor je tranzicijsko
preoblikovanje podjetij, ki je vplivalo na gospodarsko krizo v manjši meri kot odkupi in
nekonkurenčnost. Slednji tudi nebi imeli vpliva zgolj na območje Slovenije. Vseeno so se
pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki so vplivale na zaostrovanje krize in potencialno
hujše posledice. Kriza se je stopnjevala tudi zaradi pomanjkanja finančnih virov, kar je
pripomoglo k zmanjšanemu obsegu proizvodnje in potrošnje, banke pa so močno
zmanjšale obseg kreditiranja. Slednje so zaradi slabih naložb beležile slabše rezultate, zato
so bile pri novih naložbah bistveno bolj previdne.

Tabela 9: Vpliv posameznih dejavnikov na gospodarsko krizo v svetu in
Sloveniji

Število
Ameriška investicijska kriza
Odstotek
Število
Prevelika svetovna proizvodnja
Odstotek
Število
Pomanjkanje finančnih virov
Odstotek
Število
Zaustavljeno kreditiranje
Odstotek
Število
Tranzicijsko preoblikovanje podjetij Odstotek
Število
Managerski odkupi
Odstotek
Število
Nekonkurenčno gospodarstvo
Odstotek

Brez
vpliva 1
4
3,1%
7
5,5%
6
4,6%
6
4,6%
6
4,6%
3
2,3%
3
2,3%

2
36
27,5%
20
15,6%
24
18,5%
24
18,5%
32
24,6%
11
8,3%
11
8,4%

3
31
23,7%
52
40,6%
45
34,6%
42
32,3%
30
23,1%
21
15,8%
42
32,1%

4
30
22,9%
38
29,7%
38
29,2%
36
27,7%
40
30,8%
44
33,1%
47
35,9%

Največji
vpliv 5
30
22,9%
11
8,6%
17
13,1%
22
16,9%
22
16,9%
54
40,6%
28
21,4%

Vir: lasten

V drugem sklopu vprašanj sem spraševal anketirance, če so krizo, glede na zelo ugodne
trende v gospodarstvu v letih 2006 in 2007, pričakovali. Spraševal sem tudi o posledicah,
bodočih posledicah in vplivu krize na panogo, kjer delujejo. Na vprašanje o pričakovanosti
krize je 31 % anketiranih odgovorilo, da so krizo po gospodarskem razcvetu pričakovali.
Približno 38 % vprašanih je menilo, da so nekoliko mislili na začetek krize v prihodnjih
letih. 3 % vprašanih je kriza povsem presenetila. Iz omenjenega lahko sklepamo, da je
bila kriza pri večini prebivalstva pričakovana in ga ni presenetila.
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Pri vprašanju o že prisotnih posledicah gospodarske krize na posameznika je 18 %
vprašanih menilo, da so posledice krize občutili v veliki meri. Slaba polovica vprašanih je
odgovorila, da so občutili krizo v srednji in precejšnji meri, zato lahko rečemo, da je kriza
vplivala na dve tretjini vprašanih. Le 10 % vprašanih krize še ni občutilo.
Nekoliko bolj optimistični so odgovori na vprašanje o posledicah, ki bi lahko še doletele
posameznika. Približno 19 % vprašanih meni, da posledic krize ne bodo občutili. Tudi
tukaj slaba četrtina vprašanih še vedno pričakuje posledice krize. 9 % jih meni, da jih
posledice krize še čakajo.
Pri vprašanju o vplivu krize na njihovo panogo je 40 % vprašanih dejalo, da ne velja
trditev, da panoge, kjer so zaposleni, kriza ne bo doletela. Na drugi strani jih je v imunost
njihove panoge na krizo prepričanih približno 5 % vprašanih. Pri omenjenem odgovoru
lahko sklepamo, da je približno 20 % vprašanih razmeroma varnih pred posledicami krize.

Tabela 10: Pričakovanost krize in vpliv na posameznika
NE
VELJA
(1)

Število
Mislil sem, da bo nastopila nekoliko
Odstotek
kasneje
Število
Odstotek
Posledice sem že občutil
Število
Odstotek
Posledice šele pričakujem
Število
Odstotek
Moje panoge ne bo doletela

41
30,8%
13
9,9%
25
18,9%
53
39,8%

ZELO
NEKOLI SREDNJ PRECEJ VELJA
KO (2) E (3)
(4)
(5)

50
37,6%
32
24,4%
24
18,2%
17
12,8%

29
9
4
21,8% 6,8% 3,0%
35
29
23
26,7% 22,1% 17,6%
41
31
12
31,1% 23,5% 9,1%
37
20
7
27,8% 15,0% 5,3%

Vir: lasten

V naslednjem vprašanju me je zanimalo, koliko so ljudje dejansko ozaveščeni oziroma jih
zanima dogajanje okrog gospodarske krize. Dejansko se je izkazalo, da se 65 % vprašanih
ne strinja s tezo, da jih ne zanima dogajanje na temo gospodarske krize. Le 6 %
vprašanih meni, da jih ne zanima dogajanje okrog gospodarske krize. Velika večina torej
omenjene informacije spremlja z zanimanjem. Za nekatere je nekoliko vprašljivo
podajanje informacij s strani medijev in seveda reakcije politike, ki izražajo precej različna
stališča, kar ljudi odvrača od pogostejšega spremljanja.

76

Slika 8: Zanimanje anketirancev za gospodarsko krizo

Vir: lasten, priloga 6
Posamezniki lahko v precejšnji meri vplivamo na razvoj gospodarstva, kar zagovarjajo tudi
vlade, ki spodbujajo posameznike k večji potrošnji. Seveda je lahko potrošnja višja, če so
dohodki redni in zanesljivi, kar pa v nekaterih panogah v času krize postane problem.
Posledično se pričnejo nekoliko bolj konzervativno obnašati tudi posamezniki. Seveda
ponuja obdobje krize tudi priložnosti, kar pomeni, da posameznik začne razmišljati, kaj bi
lahko storil za izboljšanje njegovega gmotnega položaja. V anketi sem spraševal, če so
anketiranci v času krize razmišljali o zamenjavi službe in zaposlitvi v perspektivnejši
panogi. 26 % vprašanih je odgovorilo, da o boljši zaposlitvi niso razmišljali. Približno 38 %
je precej ali zelo razmišljalo o iskanju boljše zaposlitve, kar pomeni, da niso zadovoljni s
svojim gmotnim položajem. Posledično bi si želeli boljše oziroma varnejše zaposlitve, kar
bi jim prineslo boljše dohodke in dostopnost do virov financiranja in povečalo potrošnjo.
Zelo pomemben dejavnik pri pridobitvi boljše zaposlitve je tudi formalna in neformalna
izobrazba, ki jo posameznik potrebuje za novo delovno mesto. Posameznik se zaveda
določenega manjka v svoji izobrazbeni strukturi, zato bi si želel izpopolniti in pridobiti
konkurenčno prednost pred drugimi zaposlenimi. 20 % vprašanih je menilo, da so precej
razmišljali o dodatnem izobraževanju in 16 % je bilo takšnih, ki so zelo veliko razmišljali o
dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju. Enak odstotek je bil tudi na drugi strani pri
anketirancih, ki niso nič razmišljali o boljši izobrazbi. V celoti gledano si posamezniki želijo
pridobivati nova znanja in kompetence, ker to izboljšuje njihove zaposlitvene možnosti.
Tudi pri sami potrošnji različnih dobrin je razvidno, da približno 22 % vprašanih ni
zmanjšalo nakupov do 500 evrov. Vsi ostali so morali nekoliko zmanjšati porabo in se na
razmere tudi prilagoditi. Dobrih 40 % vprašanih je precej in zelo varčevalo pri potrošnji.
Pri nakupih nad 500 evrov je precej ali zelo varčevala dobra polovica vprašanih. Približno
30 % vprašanih se za varčevanje ni odločilo.
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Tabela 11: Soprispevek in odrekanja v času krize

Boljšo zaposlitev
Izobraževanje
izpopolnjevanje

in

Varčevanje za nakupe
do 500 eur
Varčevanje za nakupe
nad 500 eur
Varčevanje za pokojnino
Varčevanje z energijo

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

NE VELJA NEKOLIKO SREDNJE PRECEJ ZELO
(1)
(2)
(3)
(4)
VELJA (5)
33
24
21
26
22
26,2%
19,0%
16,7% 20,6%
17,5%
21
35
27
26
21
16,3%
27,1%
20,9% 20,2%
16,3%
28
27
20
30
24
21,7%
20,9%
15,5% 23,3%
18,6%
36
9
17
33
33
28,1%
7,0%
13,3% 25,8%
25,8%
47
29
25
19
10
36,2%
22,3%
19,2% 14,6%
7,7%
18
24
35
31
22
13,8%
18,5%
26,9% 23,8%
16,9%
Vir: lasten

Za varčevanje za pokojnino se jih je v tem času odločalo še bistveno manj kot za ostale
izdatke. Skoraj 60 % vprašanih ni posvečalo pozornosti (ali zgolj v manjši meri)
varčevanju za pokojnino. Posamezniki imajo v času krize druge prioritete, zato niso
naklonjeni varčevanju v takšne namene. Precej bolj so naklonjeni varčevanju z energijo.
17 % vprašanih meni, da so v veliki meri pričeli z varčevalnimi ukrepi električne energije.
V času krize se pojavi težnja pri varčevanju z različnimi energenti, kar pripomore k
zmanjšanju stroškov. Na drugi strani varčevanje z energijo spodbuja tudi država, ki
subvencionira gradnjo in obnovo objektov. S tem je želela povečati dejavnost gradbenega
sektorja, potrošnjo posameznikov in prihraniti pri porabi energije. Slednjim ukrepom lahko
posamezniki z veseljem sledijo, saj so dokaj lahko merljivi, hkrati pa so vidni učinki ter
prihranki že na krajši rok.
5.2.2 PRIPRAVLJENOST PRI REŠEVANJU KRIZE
V času krize je v veliki meri odvisno od nas posameznikov, kako jo bomo živeli in preživeli.
Pasivno čakanje na boljše čase lahko hitro privede do izgube delovnega mesta, zato je
ključnega pomena stalno izpopolnjevanje in izobraževanje. Hkrati smo lahko hitro
postavljeni pred dejstvo, da v določeni točki ne zmoremo vzdrževati našega gmotnega
stanja oz. si ne moremo več privoščiti dobrin, ki smo si jih v preteklosti brez težav. V času
krize se zmanjšajo tudi prihodki države, ki jo spremljajo in predvsem tudi obremenjujejo
nekateri drugi dejavniki strukturne narave. V nadaljevanju ankete sem želel izvedeti, če bi
bili posamezniki pripravljeni participirati pri reševanju iz krize in to po svoji moči in
zmožnostih tudi uresničiti. Najprej sem spraševal, če so si pripravljeni poiskati zaposlitev v
perspektivnejši dejavnosti. 18 % vprašanih bi ostalo zvestih svojemu podjetju, zato si niso
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pripravljeni poiskati nove zaposlitve. Nekoliko razmišlja o tem 14 % vprašanih, kar
pomeni, da so njihova delovna mesta razmeroma varna oziroma so zadovoljni z
zaposlitvijo. Na drugi strani je skoraj 40 % takšnih, ki so precej ali zelo razmišljali, da bi
poiskali novo zaposlitev.
V naslednjih dveh vprašanjih sem želel izvedeti, če so se zaposleni pripravljeni
izobraževati na stroške podjetja in na lastne stroške. Le 5 % vprašanih se ni pripravljenih
vključiti v izobraževanje, ki bi ga financiralo podjetje. Na stroške podjetja bi se
izobraževalo kar 39 % vprašanih, kar pomeni, da so slovenski zaposleni zelo zainteresirani
za izobraževanje, če jim ni potrebno delno ali v celoti pokriti šolnine. Precej manj interesa
je v primeru, če se je potrebno šolati samoplačniško. V tem primeru bi se jih zelo verjetno
dodatno izobraževalo le 8 %. Samoplačniškemu izobraževanju bi se odpovedalo oz. bi se
ga udeležilo le z manjšo verjetnostjo približno 40 % vprašanih. Na področju pripravljenosti
na izobraževanje je evidentno, da se zaposleni odločajo za izobraževanje v primeru
plačevanja šolnine s strani podjetja ali drugih virov.
Zanimiva je bila tudi opredelitev v primeru ponujenega subvencioniranega vozila. V
Nemčiji je bil v času krize zelo popularen ukrep subvencioniranega nakupa novega vozila.
Polovica vprašanih se nebi odločila za nakup novega vozila, saj se jim to ne zdi dovolj
zanimiv ukrep. Za nakup bi bila zelo zainteresirana le 2 % vprašanih. V začetku leta 2009
je v Sloveniji močno upadla prodaja novih vozil, ker so se zaradi negotovih razmer ljudje
zatekli k varčevanju.
Naslednje vprašanje se je nanašalo na zainteresiranost posameznika za varčevanje z
energijo. Vlada je predlagala ukrep, ki bi lastnikom stanovanj omogočil izolacijo in obnovo
hiš. Zaradi spremembe energentov, namenjenih ogrevanju, in zahtevah EU po zmanjšanju
emisij in onesnaževanja, je bil podan predlog, da bi zmanjšali izhajanje toplote iz
stanovanj. Za slednji ukrep bi se odločali tudi anketiranci, saj je bilo zanj zelo
zainteresiranih kar 30 % vprašanih. Precej zainteresiranih je bilo 37 % vprašanih, kar
pomeni, da bi bil omenjeni ukrep zelo zanimiv.
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Tabela 12: Pripravljenost na izboljšanje gospodarske krize

Število
Poiskati službo v perspektivnejši
dejavnosti
Odstotek
Število
Izobraževanje na stroške podjetja Odstotek
Število
Izobraževanje na lastne stroške
Odstotek
Število
Nakup novega subvencioniranega
vozila
Odstotek
Število
Poskrbeti za energijsko varčnost
stanovanja
Odstotek
Število
Pristati na daljšo delovno dobo
Odstotek

NE
VELJA
(1)
24
17,9%
7
5,2%
17
12,9%
66
49,6%
5
3,8%
51
38,3%

NEKOLI SREDNJ
KO (2)
E (3)
19
35
14,2%
26,1%
8
26
6,0%
19,4%
36
37
27,3%
28,0%
22
28
16,5%
21,1%
12
28
9,1%
21,2%
21
39
15,8%
29,3%

PRECEJ
(4)
25
18,7%
41
30,6%
31
23,5%
15
11,3%
49
37,1%
14
10,5%

ZELO
VELJA
(5)
31
23,1%
52
38,8%
11
8,3%
2
1,5%
39
29,5%
9
6,8%

Vir: lasten

Pri naslednjem vprašanju sem spraševal anketirance, če so se pripravljeni odpovedati delu
plače, da bi delodajalec lažje ohranil delovna mesta, nemoteno plačeval druge obveznosti
in bil v zaostrenih razmerah konkurenčen. Na to vprašanje je 49 % vprašanih odgovorilo,
da niso pripravljeni na znižanje dohodkov. Približno četrtina vprašanih je v manjši meri
pripravljena na zmanjšanje. Le 2 % vprašanih bi bila brez težav pripravljena na
zmanjšanje dohodka.
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Slika 9: Pripravljenost na znižanje plače

Vir: lasten, priloga 7
Podobno kot pri pripravljenosti za znižanje plače se tudi pri podaljševanju delovne dobe
zaposleni niso pripravljeni odpovedati svojim že pridobljenim pravicam. Tako 38 %
vprašanih ni pripravljenih na daljšo delovno dobo, nekoliko pa bi bilo pripravljenih
podaljšati delovno dobo 16 % vprašanih. Približno 7 % vprašanih je pripravljenih brez
težav podaljšati delovno dobo. V tej smeri posamezniki nismo pripravljeni blažiti krize,
kajti pokojninski sistem v precejšni meri bremeni javne finance. Slovenija in na splošno
Evropa se soočata z demografskimi težavami, kar pomeni vse bolj starajoče se
prebivalstvo in večje obremenitve pokojninske blagajne. Najpogostejši ukrep držav s
takšnimi trendi je podaljševanje delovne dobe.
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Slika 10: Pripravljenost na podaljšanje delovne dobe

Vir: lasten, priloga 8

5.2.3 INFORMIRANOST POSAMEZNIKOV O GOSPODARSKI KRIZI

Osnova za ustrezno reagiranje v času krize in participacija posameznika pri reševanju
krize je njegova informiranost. Nekateri so o krizi dobro informirani, spet drugi vedo zelo
malo, zato je tudi glede tega težko pričakovati, da se bodo posamezniki vedli, kot bi želeli
gospodarstveniki in predvsem politiki. Posameznike sem spraševal, kako so seznanjeni
oziroma informirani s potekom gospodarske krize. Z odgovorom dovolj je odgovorilo 17 %
vprašanih. 41 % vprašanih je odgovorilo, da so o gospodarski krizi informirani srednje. Z
odgovorom, da o krizi vedo premalo, je odgovorilo 34 % vprašanih. Zaskrbljujoč je
odgovor, da o krizi 8 % vprašanih ne ve nič oziroma jih to ne zanima.
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Slika 11: Informiranost posameznikov o gospodarski krizi

Vir: lasten, priloga 9
Zelo pomemben je tudi vir informiranja o gospodarski krizi, ki bolj ali manj objektivno
poroča o trenutni situaciji. Kot glavni vir informacij za posameznika o gospodarski krizi so
največkrat izbrali televizijo in medmrežje. Kar 43 % vprašanih je menilo, da se o
gospodarski krizi največ informirajo preko televizije. Odstotek več omenjeno tematiko
spremlja preko medmrežja. Omenjena medija sta v zadnjem času vse bolj povezana, zato
ne čudi dejstvo, da sta najbolj popularna pri informiranju. Preostalim virom sta prepustila
le 13 %. Med drugim tiskani mediji obsegajo le 7 % informiranja ter radio le 4 %.

Slika 12: Viri informiranja posameznikov o gospodarski krizi

Vir: lasten, priloga 10
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6 CILJI OZIROMA DOSEŽKI RAZISKAVE
Opravljena raziskava je pokazala, da Slovenija konec leta 2011 kljub kopici sprejetih
ukrepov še vedno ni izšla iz krize, kot smo si želeli in predstavljali leta 2009. Izkazalo se
je, da v Sloveniji nimamo izdelane strategije, predvsem pa je prisotno pomanjkanje volje,
da bi se soočili z izzivi sedanjega časa.
V raziskavi sem ugotovil, da podjetja in posamezniki niso zadovoljni z načinom reševanja
ekonomsko-gospodarske krize. Izkazalo se je, da ni zgolj kriza kriva za trenutno klimo v
državi, ki vlada že nekaj let, in ki ji nekako ni videti konca. Na plan so prišle težave
tranzicije, neučinkovitosti države, demografska slika, politično-gospodarske naveze,
nezmožnost oblikovanja in predvsem uresničevanja strategij.
Doseženi rezultati so pokazali, da Vlada RS ni sprejela učinkovitih paketov reševanja iz
krize, saj so anketiranci na strani podjetij izrazili nezadovoljstvo nad sprejetimi ukrepi.
Omenjeno potrjuje tudi statistika o zmanjševanju poslovne dejavnosti, povečanju
brezposelnosti, močnemu upadu novoustanovljenih podjetij… Prevladuje mnenje, da se
pomaga podjetjem, ki so imela težave že dlje časa ter se s tem le podaljšuje agonijo in
odlaša s prenehanjem njihovega delovanja. To je veljalo predvsem za podjetja z nizko
dodano vrednostjo. Problematična so bila tudi podjetja, ki so bila močno zadolžena in niso
poravnavala svojih obveznosti oziroma so svojo osnovno dejavnost izkoriščala za
financiranje drugih dejavnosti. Potrebno bi bilo vzpostaviti pogoje za prijazno poslovno
okolje ter prilive zaposlenim, proračunu in lastnikom.
Na strani posameznikov prevladuje negotovost glede dogodkov v bodoče. Posamezniki so
se le v manjši meri pripravljeni odpovedati pravicam in drugim ugodnostim. V času krize
so se morali odpovedati trošenju, saj jim finančna sredstva tega niso omogočala.
Posledično bi bili pripravljeni sprejeti ukrepe, ki so dosegljivi in realni. Določenih večjih in
nepotrebnih nakupov v času zaostrenih razmer na trgu dela ni pričakovati. Potrebno bi
bilo začeti z majhnimi dejanji. Prevladuje tudi mnenje, da sedanje razmere niso zgolj
posledica gospodarske krize, ampak tudi pomanjkljivo delujočega sistema in porušenega
sistema vrednot, zato ljudje smatrajo reševanje krize zgolj na njihov račun za neprimerno.
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7 PREVERITEV HIPOTEZ
V uvodu magistrskega dela sem predstavil tri hipoteze, ki sem jih preko naloge tudi
utemeljil:

1. Protikrizni ukrepi, namenjeni gospodarskim subjektom, niso dovolj učinkoviti.
Prvo hipotezo sem potrdil, saj Slovenija v primerjavi z drugimi državami po gospodarskih
in finančnih kazalcih zelo počasi napreduje. Propadanje podjetij se nadaljuje, roki za
plačevanje obveznosti se podaljšujejo, umirja se število na novoustanovljenih podjetij,
raste število brezposelnih, gradbeni sektor se še vedno zmanjšuje… Omenjeni hipotezi
pritrjujejo tudi delodajalci, ki niso zadovoljni s sprejetimi ukrepi. Slednji so neprimerni in
po njihovem mnenju premalo učinkoviti. Svoje bi morala v prvi vrsti opraviti tudi država, ki
bi s pričetimi projekti in tudi finančno pomočjo EU bistveno pripomogla h gospodarski
rasti. Podjetja so imela predvsem veliko težav s plačevanjem obveznosti in plačilno
nedisciplino. Večji nadzor bi morala imeti tudi država, ki bi morala striktno nadzirati, komu
in pod kakšnimi pogoji namenja finančna sredstva. Tako se je dogajalo, da so namenjali
finančna sredstva za subvencioniranje delovnega časa, po poteku ukrepa pa se je delavca
odpustilo. Bistveno premalo naporov in časa se namenja nadzoru. Podobno je z
neplačevanjem prispevkov, ko delodajalci dlje časa niso poravnavali obveznosti.
Po mojem mnenju je bilo preveč pozornosti namenjene reševanju težav in bistveno
premalo iskanju vzrokov za nastalo situacijo. Slednje še zlasti velja za finančne ustanove,
ki so zaostrile pogoje financiranja, potem ko so financirale dvomljive projekte.

2. Fiskalne in monetarne rešitve predlaganih in sprejetih ukrepov ne vzpodbujajo
razvojnih ter investicijskih projektov.
Omenjeno hipotezo sem potrdil, saj Slovenija tekom krize ni sprejela ukrepov oziroma ni
pričela s projekti, ki bi zagnali razvoj in izgradnjo infrastrukturnih projektov. Nekateri
projekti so bili planirani že pred krizo, nedokončani projekti pa so se izvajali z zamikom,
ker je primanjkovalo finančnih sredstev. Tuje države so tekom gospodarske krize velika
sredstva namenjale investicijam, ki so krepile gospodarsko rast. Tako so obnavljali in
gradili avtoceste, železniške proge ter mostove. Sredstva so namenjali tudi za razvoj
programov in projektov, ki so povezani z varovanjem okolja in zmanjševanjem
onesnaževanja. Opravljena anketa je pokazala, da so podjetniki zainteresirani za projekte,
ki so namenjeni razvoju in novim investicijam. Omenjene aktivnosti se v času krize po
podjetjih zmanjšajo, saj obstajajo določene finančne obveznosti, ki so neodložljive. Tu gre
predvsem za plačevanje davkov in prispevkov, zato podjetja razvojne programe nekoliko
odložijo. Posledično bi jim pomoč države še kako prav prišla. Podjetjem z razvojnimi
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ambicijami bi veljalo pomagati v večji meri (Zakon o dohodnini, Uradni list RS, št.
125/08). Država je sicer povečala sredstva, namenjena raziskavam in razvoju, vendar še
vedno zaostaja za deležem BDP-ja, ki ga za tovrstne namene narekuje EU. Država je
predvsem s svojo ekspanzivno politiko v času krize povečevala sredstva za socialne
transfere, ki so učinkovali začasno in so ohranjali delovna mesta. Zmanjšanemu obsegu
proizvodnje ali čakanju na delo anketirana podjetja niso bila naklonjena. S sprejetjem
pokojninske reforme, ki je kasneje padla na referendumu, je še pospešila bežanje
zaposlenih pred podaljšanjem delovne dobe. Tako so se pritiski na socialne transfere še
povečali. V bodoče bi kazalo ublažiti primanjkljaj v državni blagajni s povečanjem davka
na premoženje in onesnaževalce okolja ter pod drobnogled vzeti bančne ustanove, ki se
jim je pomagalo kljub financiranju slabih projektov.

3. Posameznik se
gospodarstva.

ne

zaveda

svoje

vloge

pri

okrevanju

ter

vzpodbujanju

Tretjo hipotezo sem potrdil, saj so posamezniki po večini mnenja, da so za reševanje krize
odgovorni gospodarstveniki in voditelji velikih podjetij ter politiki. Po večini so mnenja, da
imajo majhen vpliv pri izhodu iz krize, zato so v manjši meri pripravljeni vlagati napore in
finančna sredstva v izboljšanje lastnega in družbenega blagostanja. Tudi raziskava na
nivoju EU je pokazala, da posamezniki le v manjši meri participirajo pri reševanju iz krize.
Ljudje se slabo zavedajo svoje vloge. Navadno gledajo na svoj interes. V luči reševanja
krize bi moral posameznik poizvedeti po poreklu izdelka, sestavin, delovne sile, porabljene
energije, proizvedenih odpadkov in izpustov… Posamezniki so se navadno pripravljeni
odzvati na pobudo države po soudeležbi v določenih projektih. Tako se radi odzovejo na
subvencije ali plačilo izobraževanja, subvencije pri obnavljanju objektov… V takšnih
primerih izboljšujejo svoj položaj na trgu dela, pripomorejo k varčevanju z energijo in
vzpodbujajo rast. Zgodbo o uspehu na omenjenem področju smo lahko videli lansko leto v
Nemčiji, kjer so posamezniki prejeli subvencijo za nakup novega vozila. Posamezniki se
težje odpovedo pridobljenim pravicam, kot so podaljšanje delovne dobe, znižanje plače …
Omenjeno niti ni čudno, saj finančno krizo, ki naj bi jo reševali, pripisujejo tudi drugim
dejavnikom. Slednji so bili prisotni že pred krizo in v sedanjem času zaostrujejo situacijo,
ki otežuje delovanje gospodarstva.
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8 UPORABA REZULTATOV RAZISKAVE IN PRISPEVEK K
STROKI
Omenjena tema bo v bodoče predmet še mnogih raziskav, saj ne dosegamo gospodarske
rasti, kot smo si jo želeli tekom okrevanja od gospodarske krize. Pred nami je kopica
izzivov, ki se jih bomo morali lotiti. Raziskava je pokazala, da v Sloveniji protikrizni ukrepi
niso bili ustrezni, zato ne gre v takšni meri pomagati podjetjem, ki izkoriščajo pomoč
države, in finančnim ustanovam, vključenim v investiranje spornih poslov brez ustreznega
kritja.
Na drugi strani je potrebno po vzoru tujih držav večja sredstva nameniti za razvoj in tudi
za večje projekte, ki jih financira država in tako zagotavlja delovna mesta.
Tudi država ima omejen proračun, zato je čas nekoliko restriktivnega financiranja t. i.
dvomljivih projektov ter subvencioniranja delovnih mest, ki se po preteku subvencije
zapirajo. Ponuditi je potrebno možnost za prekvalifikacijo in ustvarjanje kvalitetnih
delovnih mest, ki bodo zaposlenim zagotavljala plačilo in državi stabilne prispevke. Tudi
samozavestnejši zaposleni bodo pripravljeni trošiti več in zagotavljati plačilo
proizvajalcem, ponudnikom storitev in tudi državi.
Sedanji gospodarski krizi smo priča že kar nekaj let. Sprva je bilo pričakovati, da bomo
hitreje izšli iz nje, vsaj tako je bilo predstavljano s strani političnih veljakov, ki so se
srečevali na različnih zasedanjih. Že takrat se niso poenotili, da je potrebno krizo reševati
skupno, usklajeno ter prilagojeno izzivom, pred katerimi se je znašla Evropa.
Najprej so bili vsi mnenja, da je kriza izključno stvar finančnega sektorja in kasneje
realnega sektorja, ki je povzročil propad nekaterih neperspektivnih podjetij in panog.
Podjetja v tekstilni in drugih neperspektivnih dejavnostih so bila že pred krizo na robu
preživetja. Kasneje se je izkazalo, da je problem širši ter da sistem vsebuje še nekatere
druge anomalije, ki so potrebne odprave oziroma sprememb.
Zasledil sem celo vrsto predlogov za reševanje iz krize, ki so se vsaj z moralnega vidika
izkazali za problematične. Tako s perspektive podjetij kot tudi posameznikov je bilo
zaznati nezadovoljstvo in tudi mnenja o neustreznosti ukrepov. Podjetja so bila dokaj
skeptična glede ustreznosti, saj si z ukrepi niso mogla pomagati v zadostni meri. Pomoč
so dobila tudi nekatera podjetja, ki sredstev niso uporabila v luči premostitve oteženega
poslovanja, temveč izkoriščanja sistema. V magistrskem delu opozarjam na nujnost
strožjega nadzora nad poslovanjem podjetij in finančnih ustanov ter zaostritve pogojev
dodeljevanja sredstev.
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Tudi posameznike je potrebno vzpodbuditi k boljšemu spremljanju nastalih gospodarskih
razmer. Vzpodbujati je potrebno interes po izobraževanju, saj je Slovenija majhna in nima
drugih naravnih virov, zato se je nujno osredotočiti na znanje. Naj pripomnim, da
nekatere vire vendarle ima. Še naprej je treba vzpodbujati projekte, ki temeljijo na
varovanju okolja in čisti energiji. To so projekti, ki imajo plemenita ozadja ter zagotavljajo
kvalitetnejše življenje. Ljudje so v večini mnenja, da je nastala situacija posledica
neprimernega ravnanja lastnikov velikih podjetij in države ter da je tudi izhod v njihovih
rokah. Vsak posameznik bi se moral vprašati tudi, kaj lahko sam stori za boljši jutri.
Ne politika in ne stroka si nista enotni pri reševanju iz krize, saj skupaj še nista realizirali
projektov, ki bi bili učinkoviti za izhod iz nje. Moja magistrska naloga prispeva k stroki
spoznanje, da je potrebno napraviti odločne korake pri sprejemanju ukrepov. Ukrepi
morajo biti transparentni, jasni, koreniti, najvažneje pa je, da se prično izvajati. Ni dovolj
zgolj uvajati ukrepe in namenjati denar za podpiranje netransparentnega poslovanja in
kvazi projektov in poslov. Dovolj je netransparentnega in škodljivega ravnanja,
klientelizma ter zatiskanja oči na strani države. Posledično se velikih projektov ni mogoče
lotiti. Rezultati naloge so v pomoč zainteresiranim pri diagnosticiranju težav pri izvajanju
sprejetih protikriznih ukrepih in njihovi implementaciji. Opisana je njihova (ne)izvedba,
zbrani so tudi odzivi podjetij in posameznikov. Tekom raziskave sem zaznal, da podjetja
niso bila zadovoljna s sprejetimi ukrepi, medtem ko je na strani vlade slišati kopico
samohvale o učinkovitosti protikriznih ukrepov. Naloga kaže tudi na nezadovoljstvo ljudi in
premajhno zavedanje posameznikov o njihovem vplivu na nastalo situacijo. Moje mnenje
je, da bi bilo možno z ustreznim pristopom in predvsem z dejanji ljudi prepričati, da bodo
morali biti bolj kooperativni pri reševanju iz krize. Vse omenjeno je možno uporabiti pri
sprejemanju novih rešitev, ki bodo podprte z dejanji.
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9 ZAKLJUČEK
Gospodarsko-finančna kriza se je v Evropo razširila iz ZDA, kar so najprej zaznali finančni
trgi. Kasneje se je kriza razširila tudi v realni sektor, kar se je odrazilo v drastičnem
zmanjšanju BDP-ja po državah. Močno se je zmanjšala tudi mednarodna trgovina, saj so
države Evrope medsebojno zelo povezane.
Države so pričele sprejemati različne protikrizne ukrepe ter tako blažiti upad proizvodnje,
storitev, gradbenega sektorja ter pomagati finančnim institucijam za normalno
financiranje gospodarstva in posameznikov. Pri tem velja opozoriti, da so države
sprejemale različne ukrepe, čeprav so EU in tudi širše skupine sprejele smernice, direktive
in priporočila za oblikovanje protikriznih ukrepov. Temu je do določene mere sledila tudi
Slovenija, ki je skrbela predvsem za ohranjanje števila zaposlenih, investicije v podjetjih in
vzpodbujanje ekoloških in varčnih investicij. Brezposelnost se sprva ni povečevala v
takšnem obsegu, kot je bilo pričakovati predvsem zaradi ukrepov, ki so bili prejeti, vendar
se je po prenehanju le-teh ponovno pričela povečevati. Posledično so se povečevali
socialni transferi, kar je vplivalo na državni proračun.
Izkazalo se je, da ima Slovenija z nekaterimi državami izven EU razmeroma majhno
blagovno menjavo, ki bi jo veljalo v bodoče povečati in izkoristiti, saj omenjeno zaradi
regionalne povezanosti zmanjšuje tveganje v tovrstnih krizah. Podjetja so imela težave
zlasti s tekočim zagotavljanjem sredstev, zato ni bilo mogoče posvečati takšne pozornosti
iskanju novih trgov. V Sloveniji se tudi ni krepilo rasti s pomočjo velikih projektov in
obnove velike infrastrukture, česar so se posluževale nekatere tuje države.
Že v preteklosti se je izkazalo, da ima po kriznem obdobju zelo pomembno vlogo pri
ponovni rasti država. Omenjenega so se posluževale tudi nekatere tuje države, ki so v
tem času gradile in obnavljale avtoceste, železnice, mostove in elektrarne. Slednjih
projektov bi se lahko poslužili tudi v Sloveniji. Potrebno bi bilo pomagati gospodarstvu z
ustreznimi programi in podpreti predvsem dejavnosti, ki imajo perspektivo ter zagotavljajo
kvalitetna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Slednjega v Sloveniji bistveno
primanjkuje, nenazadnje tudi zaradi neprijaznega podjetniškega okolja. Učinkoviti ukrepi
države prinašajo predvsem razbremenitev gospodarstva, javna dela v keynesijanskem
slogu z infrastrukturnimi projekti, preusmeritev državnih izdatkov z manj prioritetnih
področij na pomembnejša in pospeševanje povpraševanja po domačih proizvodih. V
Sloveniji se je tekom dveh desetletij oblikovalo in naposled pokazalo še nekaj stvari, ki so
mogoče z vidika poslovanja velikih podjetij in finančnih ustanov še bolj problematične kot
zgolj gospodarska kriza. Anomalije bi morali odpraviti ter vzpostaviti sistem, ki bo temeljil
na transparentni, učinkoviti in pošteni ureditvi. Povzeti bi bilo potrebno ukrepe in sanirati
finančni sektor, vpeljati ustrezno makroekonomsko politiko in vzpostaviti dialog s sindikati
in ga voditi na primeren način.
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Slednji je zelo pomemben, ko se pričnemo pogovarjati o strukturnih spremembah, ki so
nujno potrebne. Omenjene reforme morajo sprejeti tudi druge države. Do krize je
prevladovalo mnenje, da imajo države članice nekako urejena področja, ki bi lahko v
primeru krize zamajala finančne trge in stabilnost skupne valute. Tekom krize se je
pokazalo, da države področij nimajo urejenih ter da celo izkrivljajo realno sliko.
Upočasnjena gospodarska rast pomeni nižje davčne osnove in s tem nižjo vsoto pobranih
davkov. Sprejemanje takšnih zakonov in strukturnih reform je v tem času še bolj težavno,
ker zakonodajalec pogosto naleti na odpor interesnih skupin. V krizi bi kazalo iskati nove
davčne vire predvsem pri davku na premoženje in pri okoljskih dajatvah. S tem bi ublažili
ekspanzivno politiko, ki se odraža v povečevanju socialnih transferov.
V času krize je potrebno učinkoviteje podpreti dobre projekte oziroma nova delovna
mesta, ki vračajo denar preko prispevkov in tako zmanjšujejo brezposelnosti. Nujni so tudi
monetarni ukrepi, preko katerih država uravnava finančno politiko. S prevzemom evra
smo prevzeli tudi nekatere obveznosti, ki jih sprejema Evropska centralna banka, zato
moramo upoštevati tudi njena navodila. ECB lahko z zmanjšanjem obrestnih mer poveča
potrošnjo gospodinjstev ali gospodarstva. Država je v času krize želela predvsem ohranjati
stabilnost bank pred množičnim dvigovanjem prihrankov, možnim propadom banke…
Banke nenazadnje financirajo gospodarstvo in gospodinjstva, kar bi v nasprotnem primeru
še bolj zaostrilo situacijo.
Hkrati obstajajo tudi tako imenovani slabi krediti, ki so jih odobravale banke za prevzeme
podjetij. Podjetja so zašla v težave, zato nastane problem pri vračanju kredita s strani
najemojemalca, kar ogrozi vračanje dolga tudi banke, ki se je mogoče zadolžila pred tem.
Eno izmed pozitivnih področij je investiranje v raziskave in razvoj. Raziskovalci privedejo
do novoustanovljenega podjetja ali razširjenja podjetja, kjer pridejo do novih tržnih
produktov in storitev. V tem procesu se na dolgi rok gospodarstvo prestrukturira v
visokotehnološkega, podjetja pa postajajo nosilci dejavnosti z zelo visoko dodano
vrednostjo. Zaposlujejo tako kvalitetno kot dobro plačano delovno silo.
S tem bi počasi pričeli dohitevati bolj razvite države, kajti Slovenija precej zaostaja pri
proizvodnji izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Zagotovili bi bolje plačana in stabilna
delovna mesta, kar je perspektivnejše tudi za državo. Nenazadnje Slovenija močno
zaostaja pri namenjanju deleža BDP-ja za raziskave in razvoj. Nekoliko je povečala delež v
času krize, vendar so bistveno manjša sredstva namenjala podjetja, ker so imela v času
krize druge prioritete. Slovenija dosega v povprečju 70 % dodane vrednosti na
zaposlenega v evropskem podjetju in le 63,7 % dodane vrednosti na zaposlenega v
evropskem mikro podjetju. Mikro podjetij je v Sloveniji kar 93 %.
Podjetniška aktivnost se je v zadnjih letih precej zmanjšala, o čemer priča upočasnitev
rasti novonastalih podjetij, podaljševanje poravnavanja finančnih obveznosti,
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zmanjševanje števila zaposlenih, povečanje števila stečajev… Veliko rezerv ima Slovenija
pri črpanju evropskih sredstev, ki jih do sedaj zaradi različnih razlogov ni izkoristila.
Nezadovoljstvo so izrazili podjetniki, ki so bili do sprejetih protikriznih ukrepov dokaj
nezaupljivi. Po večini so jih smatrali za nekoristne in neustrezne, saj naj bi pomagali
podjetjem, ki nimajo perspektive. Omenjeno se je dejansko tudi izkazalo, saj smo bili
priča povečanemu številu stečajev po prenehanju ukrepov. Pomoči bi morala biti deležna
podjetja, ki imajo zdrave temelje. Zato bi bilo potrebno večjo pozornost nameniti nadzoru
nad dodeljevanjem pomoči, saj bi jo lahko porabili bistveno bolj koristno.
V času krize je ključno tudi usklajeno sprejemanje kratkoročnih ukrepov in dolgoročnih
strukturnih reform. Kratkoročni ukrepi zahtevajo previdno presojo in načrtovanje, da bi se
izognili nesorazmernemu povečanju stroškov in delu tveganj za zvišanje ravni
brezposelnosti.
Pomembno je, da se investicije povezujejo z aktivnim programom strukturnih reform na
način, ki bo pomagal omiliti negativen vpliv krize na potencialni proizvod in s tem olajšal
konsolidacijo javnih financ. Reforme, ki jih je mogoče izvesti brez stroškov, bi morale
predstavljati posebno prioriteto. Investicije in strukturne reforme, ki bodo oblikovane s
ciljem spodbujanja razvoja, vključujočega na znanju temelječega, zelenega in bolje
povezanega gospodarstva, bodo prispevale k reševanju dolgoročnejših izzivov, kot so
podnebne spremembe in spodbujanje gospodarske rasti za večje število in boljša delovna
mesta. Osredotočiti bi se morali tudi na učinkovito prometno in energetsko infrastrukturo.
Pozornost bi morali namenjati razvoju železniškega prometa in infrastrukture. Energetska
politika naj bi zagotavljala varno in kakovostno oskrbo z energijo, ki bo podpirala
gospodarstvo in bo temeljila na zniževanju emisij toplogrednih plinov ter varstvu in
ohranjanju okolja. Slovenija nima velikih naravnih bogastev, vendar bi lahko vseeno bolje
izkoristila obstoječe. S tem mislim predvsem na boljšo izkoriščenost gozdov, poljedelstva
in destinacij, namenjenih turizmu. Posledično bi se morali osredotočiti na posameznika in
na njegove zmožnosti ter znanje. Človeški kapital bi bilo potrebno izkoristiti v večji meri.
Ker ima Slovenija malo prebivalcev, je lahko bistveno bolj fleksibilna pri uveljavljanju
novih strategij, novih storitev… V magistrskem delu sem iskal potencial, ki obstaja pri
posameznikih, da Slovenija izide iz krize kot uspešna, na znanju temelječa država. Ljudje
so pripravljeni na omenjenem tudi graditi, čeprav se po raziskavi sodeč počutijo nemočne
v prizadevanjih za gospodarsko rast. Prevladuje mnenje, da so za sedanje stanje krivi
tranzicijsko preoblikovanje, managerski prevzemi, finančni sektor…
S pravim pristopom je mogoče ljudem vliti upanje, da je reševanje krize tudi njihova
odgovornost. Z vzpodbudo jim je potrebno ponuditi možnost, da izboljšajo svojo
konkurenčnost in povečajo vpliv na trgu.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETA POSAMEZNIKI

1.

Po vašem mnenju je vzrok gospodarske krize Slovenije v:
sploh ni
vplivalo

a)
b)
c)

zelo je
vplivalo

ameriški investicijski krizi
preveliki
proizvodnji
pomanjkanja
virov

svetovni
finančnih

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

d)

zaustavljeno kreditiranje

1

2

3

4

5

e)

politika
preoblikovanja
podjetij v času tranzicije

1

2

3

4

5

f)

managerski odkupi

1

2

3

4

5

g)

nekonkurenčno
gospodarstvo

1

2

3

4

5

f)

kriza je izmišljena

1

2

3

4

5

2.

Gospodarska kriza bo najbolj prizadela:
Najmanj

v

zasebnem

najbolj

a)

zaposlene
sektorju

b)

zaposlene
sektorju

c)

samozaposlene

d)

brezposelne

1

2

3

4

5

e)

študente

1

2

3

4

5

f)
g)

upokojence
drugo__________________

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

v

javnem

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Moj trenutni status je zaposlen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

v zasebnem sektorju
v javnem sektorju
samozaposlen
brezposeln
študent
upokojenec
drugo___________________

4. Za sedanjo gospodarsko krizo sem predvideval, da bo:
Najmanj
najbolj
a)

za
mene
pričakovana

b)
c)

povsem

1

2

3

4

5

mislil sem, da bo nastopila
nekoliko kasneje

1

2

3

4

5

posledice sem že občutil

1

2

3

4

5
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d)

posledice šele pričakujem

1

2

3

4

5

e)

moje panoge ne bo doletela

1

2

3

4

5

f)
g)

me ne zanima
drugo__________________

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.

Ali je sedanja kriza že prizadela vašo panogo oz. vpliva na višino vašega
dohodka?

a)

posledice so že prisotne

1

2

3

4

b)

spremembe šele pričakujem

1

2

3

4

5

c)

vpliva verjetno ne bo

1

2

3

4

5

Najmanj

najbolj

5

6. Že v času visoke gospodarske rasti sem mislil/a na:
Najmanj
najbolj
a)
b)

boljšo zaposlitev
izobraževanje
izpopolnjevanje

in

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

c)

varčevanje za nakupe do
1000 eur

1

2

3

4

5

d)

varčevanje za nakupe nad
1000 eur

1

2

3

4

5

e)
f)

varčevanje za pokojnino
varčevanje z energijo

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

g)

drugo__________________

1

2

3

4

5

7.

Ali bi bili trenutno glede na situacijo pripravljeni sprejeti nekatere ukrepe
ter pomagati pri reševanju krize?
Najmanj

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

poiskati
službo
v
perspektivnejši dejavnosti

najbolj

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

nakup
novega
subvencioniranega vozila

1

2

3

4

5

pristati na znižanje plače

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

se dodatno izobraževati na
stroške podjetja
izobraževanje na svoje
stroške

povzeti
ukrepe
za
varčevanje z energijo
poskrbeti za energijsko
varčnost stanovanja
pristati na daljšo delovno
dobo
drugo__________________

8. O
a)
b)
c)
d)
e)
f)

protikriznih ukrepih sem seznanjen:
dovolj
srednje
premalo
ne vem nič
me ne zanima
drugo_________________
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9. O protikriznih ukrepih se informiram največ preko:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

radio
televizija
medmrežje
tiskani mediji
pri delodajalcu
drugo_________________

10.Starostna skupina:
g) 16-30
h) 31-45
i) 46-60
j) 61-75
Hvala za sodelovanje!
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PRILOGA 2: ANKETA PODJETJA
Z gospodarsko krizo se soočamo:
malo

zelo

a)

Kriza vpliva na poslovanje
podjetja

1

2

3

b)
c)

Krizo smo pričakovali
Na krizo smo se pripravljali

1
1

2

3
3

1.

Z gospodarsko krizo se soočamo :

a)

Kriza vpliva na poslovanje
podjetja

5
4
4

malo

b)

zelo

2

3

4

5

1

2

3

4

5

c)
d)

Na krizo smo se pripravljali
Poslovanje smo prilagodili

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

f)

Racionalizacija
potrebna

1

2

3

4

5

g)

Dela imamo še več

1

2

3

4

5

2.

Krizo smo pričakovali

1

5

bo

še

Najprej smo pričeli z varčevanjem pri:
najmanj

a)
b)

Materialnih stroških
Reprezentanci

1
1

2
2

najbolj

3
3

4
4

5
5

c)

Pisarniškem materialu

1

2

3

4

5

d)

Voznem parku

1

2

3

4

5

e)

Razvoju

1

2

3

4

5

f)
g)

Investicijski dejavnosti
Marketingu

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

d)

Sponzorstvu in donatorstvu

1

2

3

4

5

e)

Zniževanju plač

1

2

3

4

5

f)

Zniževanju
stroškov
z
naslova
pravic
delavcev(manjši
regres,
manj za malico,…)

1

2

3

4

5

3. V bodoče bo potrebno zaradi krize razmisliti o :
malo
bolj
a)

Popolni ukinitvi dejavnosti

1

2

3

4

5

b)

Zmanjšanem
aktivnosti

1

2

3

4

5

c)

Ukinitvi nerentabilnih delov
podjetja

1

2

3

4

5

d)
e)

Novih produktih
Novih tehnologijah

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

obsegu
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4.
a)
b)
c)
d)

e)

e)

f)

5.
b)
b)
c)

Pri poslovanju podjetja bi si pri izboru ukrepov pomagali z:
najmanj
najbolj
Investiranjem v opremo
Investiranjem v prevozna
sredstva
Subvencioniranju
delovnega časa
Nakupom
tehnološke
opreme
Garancijah za zavarovanje
bančnih
kreditov
s
subvencionirano obrestno
mero
Povečevanju
spodbujanje
razvoja in
projektov

sredstev za
tehnološkega
raziskovalnih

Sofinanciranje vlaganj v
čiste in tehnološke projekte

Investiranjem v opremo
Investiranjem v prevozna
sredstva
Subvencioniranju
delovnega časa
Nakupom
opreme

e)

Garancijah za zavarovanje
bančnih
kreditov
s
subvencionirano obrestno
mero

g)

6.
a)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Dosedanje ukrepe bi ocenili s sledečimi ocenami:
najmanj
najbolj

d)

f)

1

tehnološke

Povečevanju sredstev za
spodbujanje tehnološkega
razvoja in raziskovalnih
projektov
Sofinanciranje vlaganj v
čiste in tehnološke projekte

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

V bodoče bi bilo potrebno z vidika boljšega poslovanja v vašem podjetju okrepiti:
najmanj
najbolj
Razvoj
v

proizvodna

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

b)

Investicije
sredstva

c)
d)

Marketing
Prodajno mrežo

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

e)

Zadržanje
kadra

1

2

3

4

5

izobraženega

7. Po našem mnenju je protikriznih ukrepov(izbrišite črko pred odgovorom ali
obarvajte odgovor):
a)
preveč
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b)
c)
d)
e)

ravno prav
zadovoljivo
premalo
drugo_________

8. Sprejeti ukrepi so po večini:
a)
zelo primerni
b)
primerni
c)
pomanjkljivi
d)
neprimerni

e)

drugo_________

9. Število zaposlenih:
a) 1-10
b) 11-50
c) 51-200
d) 200 in več
Hvala za sodelovanje!
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PRILOGA 3
Perspektivnost dejavnosti za njen obstoj

Popolni ukinitvi dejavnosti
Zmanjšanem
obsegu
aktivnosti
Ukinitvi nerentabilnih delov
podjetij
Novih produktih
Novih tehnologijah
Vir: lasten

Ne velja
1
25

2
16

3
7

4
0

Zelo
velja 5
0

24

13

11

0

1

9
0
0

5
3
0

16
4
3

8
14
20

14
31
29

PRILOGA 4
Kvantitativnost protikriznih ukrepov v %
ODGOVOR
ODSTOTEK
PREVEČ
2%
RAVNO PRAV
2%
ZADOVOLJIVO
23%
PREMALO
56%
DRUGO
17%
Vir: lasten

PRILOGA 5
Zadovoljstvo anketiranih nad sprejetimi ukrepi v %
ODGOVOR
ODSTOTEK
ZELO
PRIMERNI
0%
PRIMERNI
14%
POMANJKLJIVI
50%
NEPRIMERNI
19%
DRUGO
17%
Vir: lasten
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PRILOGA 6
Zanimanje anketirancev za gospodarsko krizo:
ODGOVOR
NE VELJA
NEKOLIKO
SREDNJE
PRECEJ
ZELO VELJA
Vir: lasten

ODSTOTEK
65%
11%
16%
2%
6%

PRILOGA 7
Pripravljenost na znižanje plače
ODGOVOR
NE VELJA
NEKOLIKO
SREDNJE
PRECEJ
ZELO VELJA
Vir: lasten

ODSTOTEK
49%
24%
23%
2%
2%

PRILOGA 8
Pripravljenost na podaljšanje delovne dobe
ODGOVOR
NE VELJA
NEKOLIKO
SREDNJE
PRECEJ
ZELO VELJA
Vir: lasten

ODSTOTEK
38%
16%
29%
10%
7%
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PRILOGA 9
Informiranost posameznikov o gospodarski krizi
ODGOVOR
DOVOLJ
SREDNJE
PREMALO
NE VEM NIČ
ME NE
ZANIMA
VIR: lasten

ODSTOTEK
17%
41%
34%
6%
2%

PRILOGA 10
Viri informiranja posameznikov o gospodarski krizi
ODGOVOR
ODSTOTEK
RADIO
4%
TELEVIZIJA
43%
MEDMREŽJE
44%
TISKANI
MEDIJI
7%
DELODAJALEC
2%
Vir: lasten
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