
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S
A

N
D

R
A

 B
E

R
A

 
2

0
1

6
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

SANDRA BERA 

KOPER, 2016 

MAGISTRSKA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Koper, 2016 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST IN 

PROSTOVOLJNA NEZAPOSLENOST V SLOVENIJI 

Sandra Bera 

Magistrska naloga 

Mentor: doc. dr. Tanja Kosi Antolič 

 



 

 

 



 

III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava prostovoljno brezposelnost in nezaposlenost v Sloveniji v 

obdobju 1997–2013. Rezultati kaţejo, da sta pojava prisotna, njun obseg pa se je z zadnjo 

gospodarsko krizo povečal. Prostovoljna brezposelnost, poenostavljeno ocenjena kot trendna 

anketna brezposelnost, kar bi sicer veljalo v razmerah popolne konkurence na trgu dela, je v 

obravnavnem obdobju v povprečju  predstavljala 7 odstotkov aktivnega prebivalstva. Obseg 

prostovoljne nezaposlenosti pa na osnovi seštevanja določenih kategorij neaktivnih oseb 

ocenjujemo na 8 odstotkov delovno sposobnega prebivalstva. Med realno plačo in oţjo oceno 

prostovoljne nezaposlenosti smo zaznali zmerno negativno povezanost, v primeru širše ocene 

tega pojava pa povezanosti ne moremo potrditi. Učinkovitejša aktivacijska in socialna politika 

ter spodbudnejše okolje za zaposlovanje bi pojav zmanjšali. 

Ključne besede: brezposelnost, vrste brezposelnosti, prostovoljna brezposelnost, prostovoljna 

nezaposlenost, dejavniki prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti. 

SUMMARY 

The Master's thesis analyzes voluntary unemployment and nonemployment in Slovenia over 

the period 1997–2013. The results confirm their existence and show they have increased 

during the last economic crisis. Voluntary unemployment, simplified evaluated as trend 

survey unemployment rate, which would apply in a situation of perfect competition in the 

labor market, is on average estimated at 7 percent of the active population. The extent of 

voluntary nonemployment, estimated by the aggregation of certain categories of inactive 

persons, represents 8 percent of the working age population. Our analysis confirms the 

existence of a modest negative relationship between the real wage and the narrow estimate of 

voluntary nonemployment, while this cannot be confirmed in the case of its broad estimate. 

This phenomenon could be reduced by more efficient activation and social policy and a more 

conductive environment for employment. 

Keywords: unemployment, types of unemployment, voluntary unemployment, voluntary 

nonemployment, factors of voluntary unemployment and nonemployment. 

UDK: 331.56(043.2) 
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1 UVOD 

Naloga s teoretičnega in statističnega vidika preučuje problematiko prostovoljne 

brezposelnosti in nezaposlenosti. V uvodu najprej predstavljamo obravnavana koncepta, nato 

pa opredelimo namen in cilje magistrske naloge ter hipoteze. V nadaljevanju so predstavljene 

metode raziskovanja obravnavanih pojavov, vključno s statističnim preverjanjem hipotez. 

Uvodno poglavje zaključujemo s predpostavkami in omejitvami raziskovanja.  

1.1    Osnovno o prostovoljni brezposelnosti in prostovoljni nezaposlenosti 

Problematika brezposelnosti je v Sloveniji po začetku zadnje gospodarske krize postala 

podobno pereča kot v prvih letih po osamosvojitvi. Najvišje število brezposelnih po letu 1993 

je bilo doseţeno januarja 2014, ko je bilo na ZRSZ registriranih 129.843 brezposelnih oseb in 

je stopnja registrirane brezposelnosti
1
 znašala 14,2 odstotka. Januarja 2015 je število 

brezposelnih oseb upadlo na 124.279, stopnja brezposelnosti pa na 13,5 odstotka (ZRSZ 

2015b, ZRSZ 2015c). V istem obdobju je stopnja anketne brezposelnosti
2
 po sezonsko 

prilagojenih podatkih v Sloveniji znašala 9,4 odstotka, medtem ko je v evro-območju dosegla 

11,4 odstotka (Eurostat 2015). Število delovno aktivnih oseb
3
 je po podatkih iz ADS-a v 

prvem četrtletju 2013 prvič po letu 2008 padlo pod 900.000, v zadnjem četrtletju 2014 pa 

doseglo 914.000 oseb. Po drugi strani se je rezervna delovna sila, ki jo predstavljajo neaktivne 

(a delovno sposobne) osebe,
4
 v obdobju 2008–2014 povečala za 35.000 oseb

5
 (SURS 2015e).  

                                                
1
 Registrirane brezposelne osebe so osebe, stare vsaj 15 let, ki izpolnjujejo splošne zdravstvene pogoje 

za delo, so prijavljene na ZRSZ, so pripravljene sprejeti zaposlitev in jo same tudi aktivno iščejo. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni deleţ registriranih brezposelnih oseb med aktivnim 

prebivalstvom (SURS 2014a, UMAR 2011a). 
2
 Anketna brezposelnost meri število brezposelnih po mednarodno primerljivih merilih Mednarodne 

organizacije dela (MOD, angl. ILO) s pomočjo ankete o delovni sili (ADS). Po merilih MOD je oseba 

brezposelna, če v zadnjem tednu pred anketiranjem: (1) ni delala (ni bila zaposlena ali samozaposlena 

in ni opravila nikakršnega dela za plačilo), (2)  aktivno išče delo, (3)  je v naslednjih dveh tednih 

pripravljena sprejeti delo, (4) je sicer ţe našla delo, a ga bo začela opravljati po anketiranju. Stopnja 
anketne brezposelnosti predstavlja odstotek anketno brezposelnih v aktivnem prebivalstvu (SURS 

2014b, UMAR 2011a).  
3
 Med delovno aktivno prebivalstvo po ADS spadajo osebe, ki so v zadnjem tednu pred anketiranjem 

opravile kakršno koli delo za plačilo, dobiček ali za druţinsko blaginjo, ali imele status zaposlene ali 

samozaposlene osebe, čeprav niso delale (SURS 2014b, UMAR 2011b). 
4
 Neaktivno prebivalstvo predstavljajo delovno sposobne osebe (osebe, stare 15 let in več), ki niso 

razvrščene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe (SURS 2014b).  
5
 V obdobju 1997–2007 je bilo povprečno 701.000 neaktivnih, nato pa se je povprečje v obdobju 

2008–2014 povečalo na 732.000 neaktivnih oseb. Po letu 2007 je število pod vplivom gospodarske 

krize vztrajno naraščalo in rekordno vrednost doseglo leta 2013 (752.000). V letu 2014 se je njihovo 

število po nastopu gospodarske krize prvič zmanjšalo (SURS 2015e, Svetin 2015b). 
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Brezposelnost v splošnem zajema osebe, ki so brez zaposlitve, a jo aktivno iščejo in so jo 

pripravljene kmalu sprejeti. Nekoliko drugačen (predvsem širši) koncept je nezaposlenost, ki 

zajema vse delovno sposobne osebe, ki so brez zaposlitve oziroma dela. To pomeni, da gre za 

tiste delovno sposobne osebe, ki niso delovno aktivne (torej zaposlene ali samozaposlene), 

ampak so brezposelne ali neaktivne (Biegert 2011, 1; OECD 2002, 23, 43).  

Oseba je prostovoljno brez zaposlitve oziroma plačanega dela takrat, ko je njena osebno 

sprejemljiva plača višja od trţne plače
6
 (Nevile 1979, 110). Če to nekoliko razširimo na vse 

pogoje dela, lahko kot prostovoljno brez dela opredelimo tisto osebo, ki pod veljavnimi 

trţnimi pogoji dela (npr. plačila, kraja dela, časa dela ipd.) ni pripravljena sprejeti zaposlitve 

oziroma plačanega dela. V ekonomski teoriji se izraz prostovoljna nezaposlenost pogosto ne 

loči od termina prostovoljna brezposelnost (Nevile 1979, 110; Samuelson in Nordhaus 2002; 

566567). Glede na uveljavljeno terminologijo MOD, ki brezposelne opredeljuje oţje od 

nezaposlenih, pa imata izraza drugačen pomen. V teoretičnem delu magistrske naloge, 

skladno z ekonomsko teorijo, termina uporabljamo enoznačno (tj. prostovoljne brezposelnosti 

ne ločimo od prostovoljne nezaposlenosti). V empiričnem delu magistrske naloge pa koncepta 

natančneje definiramo in empirično ločeno ocenjujemo.   

Pojav prostovoljne brezposelnosti je prisoten v vseh drţavah. Dejavniki, ki so pogosto 

povezani s prostovoljno brezposelnostjo, so: nerealna pričakovanja glede dela, pretirana 

pričakovanja glede ravni plače, sezonska in kratkotrajna narava dela, ugodni socialni transferji 

in druge socialne ugodnosti
7
 (Standing 1981, 564–578).  

Klasična ekonomska teorija, ki je prevladovala v 18. in 19. stoletju, pravi, da je v 

prostotrţnem gospodarstvu vsa brezposelnost, ki presega frikcijsko, prostovoljna. Klasični trg 

dela je sestavljen iz povpraševanja po delu in ponudbe dela, ki v ravnoteţju določata polno 

zaposlenost, pri kateri so brezposelni le delavci, ki so se sami odločili, da pri dani trţni plači 

ne bodo delali (Samuelson in Nordhaus 2002, 567–569; Hughes in Perlman 1984, 34). 

Ekonomija se uravnava samodejno in svobodno, brez poseganja drţavnih institucij na trg 

dela. Takšno prepričanje je prevladovalo vse do uveljavitve Keynesianske teorije v 

                                                
6
 Tržna plača je cena za delo, ki je določena na osnovi ponudbe dela (delojemalcev) in povpraševanja 

po delu (delodajalcev). Gre za tisto raven plač, pri kateri je obseg povpraševanja po delu enak obsegu 

ponudbe dela, kar pomeni, da prostovoljna brezposelnost v trţnem ravnovesju ne obstaja (Samuelson 
in Nordhaus 2002, 567). 
7
 Gre za ugodnosti in spodbude, ki jih organizira drţava, lokalna skupnost ali druga institucija zaradi 

zadovoljevanja socialnih potreb in interesov svojih prebivalcev in obsegajo zlasti programe socialnih 

spodbud in socialnih sluţb na področju izobraţevanja, zaposlovanja, pomoči pri pridobitvi stanovanja, 

varstva predšolskih otrok, varstva mlade druţine, varstva otrok, mladine in druţine, varstva 
posameznikov s posebnimi potrebami ter varstva starejših in obnemoglih. Socialni transferji pa se 

nanašajo na prenos sredstev od določenega nosilca socialnega sistema posameznikom (Bubnov 

Škoberne in Strban 2010, 45, 47). 
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štiridesetih letih 20. stoletja, na oblikovanje katere so močno vplivale spremenjene razmere na 

trgu, ki so bile zaznamovane z obema svetovnima vojnama in veliko svetovno gospodarsko 

depresijo v prvi polovici tridesetih let 20. stoletja. 

Keynesianska teorija poudarja pomen neprostovoljne brezposelnosti, do katere pride, ko 

realne plače padejo (tj. cene dobrin narastejo bolj kot cena dela) in postane obseg ponudbe 

dela višji od obsega povpraševanja po delu ob obstoječi trţni plači. Dopušča sicer tudi 

moţnost obstoja prostovoljne brezposelnosti, a meni, da zniţanje ravni (realne) plače ob 

hkratnem obstoju neprostovoljne brezposelnosti ne vodi do rešitve problema brezposelnosti 

(Hughes in Perlman 1984, 34).  Keynes in njegovi somišljeniki vidijo rešitev za brezposelnost 

v poseganju drţave na trg dela (Norčič 2000, 331–354). 

Po drugi svetovni vojni (1939–1945) so se začele razvijati nove teorije brezposelnosti. 

Neoklasični model, ki se je razvil v šestdesetih letih 20. stoletja, definira vso brezposelnost v 

prostotrţnem gospodarstvu kot prostovoljno (Standing 1981, 564). Gre za pogled, ki je 

soroden klasični teoriji. Brezposelnost ustvarjajo nezaposleni posamezniki, ki ne privolijo v 

zniţanje plač na raven ravnoteţnega nivoja, ker je delo pri tej niţji ravni plače zanj neugodna 

izbira (Norčič 2000, 229). Ovire za ravnoteţno delovanje trga dela vidijo v radodarnih 

nadomestilih za brezposelnost, zaščiti delavcev pri zaposlovanju in pred odpuščanjem ter 

drugih posegih, ki dvigujejo plače nad ravnoteţno ravnijo ali ustvarjajo togost, ki preprečuje 

uravnoteţenost ponudbe in povpraševanja na trgu dela (Sengenberger 2011, 2122). 

V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja se je razvila postkeynesianska teorija, ki 

temelji na kritiki neoklasične sinteze. Postkeynesianci so mnenja, da je brezposelnost stalno 

prisotna in da so mehanizmi prilagajanja v ekonomiji, tudi v primeru stabilne monetarne in 

fiskalne politike, preslabi, da bi brezposelnost popolnoma odpravili (Hicks 1957 1932, 

4445; Tobin 1975, 201202). 

Monetarizem, ki je bil prav tako najbolj dejaven v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. 

stoletja, je nasprotoval keynesianizmu. Monetaristi so zagovarjali stališče, da ponudba denarja 

neposredno vpliva na raven cen, ne pa tudi na zaposlenost. Centralna banka bi se morala 

osredotočiti na nadzor nad ustvarjanjem denarja s ciljem stabilnosti cen, saj količina denarja v 

obtoku raste hitreje kot proizvodnja blaga in storitev ter predstavlja glavno spremenljivko, s 

katero se lahko nadzoruje inflacija (Norčič 1994, 283284; Hetzel 2013, 9194). Sočasen 

pojav visoke brezposelnost in inflacije v sedemdesetih letih 20. stoletja je zavrnil delovanje 

kratkoročne Phillipsove krivulje
8
 (Doehring 2013, 1). Monetaristi so jo nadgradili s 

                                                
8
 Prvotna kratkoročna Phillipsova krivulja prikazuje negativno korelacijo med spremembo nominalnih 

plač in brezposelnostjo. V nadaljnjem razvoju Phillipsove krivulje se namesto rasti plač v razmerju do 

stopnje brezposelnosti upošteva inflacija (Senjur in Zajc Kejţar 2009, 41). Vendar ta negativna 
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pričakovanji in v teoriji se pojavi s pričakovanji razširjena Phillipsova krivulja. Dolgoročno se 

stopnja brezposelnosti vedno vrača k isti ravni ne glede na raven cen, torej tudi ob višji 

stopnji inflacije. Stopnja brezposelnosti je na ravni naravne stopnje brezposelnosti oziroma 

neinflatorne
9
 stopnje brezposelnosti (NAIRU; angl. Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment), h kateri se gospodarstvo nagiba na dolgi rok (Hughes in Perlman 1984, 35). 

Vračanje k NAIRU privede do navpične dolgoročne Phillipsove krivulje, vsa brezposelnost, 

ki se pojavi ob NAIRU, pa je prostovoljna (Malačič, Kešeljević in Sambdt 2009, 5; 

Senbenberger 2011, 26). 

Danes velika večina ekonomistov sprejema koncept NAIRU (Malačič, Kešeljević in Sambdt 

2009, 6). Anderton (2000, 583) NAIRU enači s stopnjo prostovoljne brezposelnosti in jo torej 

razume kot odstotek aktivnega prebivalstva, ki so prostovoljno brezposelni. Pojasnjuje, da je 

v času gospodarske ekspanzije brezposelnost majhna, kar je povezano z odsotnostjo ciklične 

brezposelnosti (tj. brezposelnosti, ki je posledica cikličnega nihanja gospodarske dejavnosti). 

V času gospodarske recesije oziroma depresije pa se pojavi ciklična brezposelnost, ki je 

neprostovoljna. Na daljši rok (tj. ob upoštevanju dolgoročnega trenda) se cikel zgladi in 

pridemo do dolgoročno ravnoteţne ravni zaposlenosti, ki jo lahko razumemo kot polno 

zaposlenost, in do dolgoročno ravnoteţne stopnje brezposelnosti. Anderton (2000, 583) 

nadaljuje, da takrat, ko je gospodarstvo na ravni polne zaposlenosti, ni neprostovoljne 

brezposelnosti. Pri dolgoročno ravnoteţni ravni plač pa se pojavljajo posamezniki, ki se sami 

odločijo, da ne bodo delali. Te imenuje prostovoljno brezposelni.  

1.2     Namen in cilji raziskave 

Z magistrsko nalogo ţelimo prispevati k empiričnemu proučevanju in ocenjevanju 

prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti v Sloveniji. Za merjenje prostovoljne 

brezposelnosti smo uporabili (skladno z Andertonom 2000, 583) koncepta dolgoročne/trendne 

brezposelnosti in neinflatorne stopnje brezposelnosti (NAIRU), ki sta bila v Sloveniji ţe 

preučevana (Senjur in Zajc Kejţar 2009; Malačič, Kašeljević in Sambt 2009). K obstoječi 

literaturi ţelimo prispevati dodatne ocene in zajeti še leta po začetku gospodarske krize. 

Dodatno smo − na osnovi analize podrobnejših podatkov iz ADS-a − podali še lastne ocene 

prostovoljne nezaposlenosti, ki jih za Slovenijo še nismo zasledili. 

Namen magistrske naloge je večplasten. Prvič, pregledati obstoječo ekonomsko teorijo o 

konceptu in dejavnikih prostovoljne brezposelnosti. Drugič, skušati oceniti obseg 

                                                                                                                                                   
povezanost deluje le na kratek rok, na dolgi rok namreč stopnja brezposelnosti ne pade pod NAIRU 

(Anderton 2000, 589591). 
9
 Stopnja brezposelnosti, ki ne pospešuje inflacije. 
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prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti v Sloveniji v obdobju 19972013. Tretjič, 

predstaviti predloge za zmanjšanje tega pojava v Sloveniji.  

Osnovna cilja magistrske naloge sta poglobitev in razširitev znanja o prostovoljni 

brezposelnosti in nezaposlenosti v Sloveniji, vključno z ocenjevanjem njenega obsega in 

gibanja v omenjenem obdobju. Magistrska naloga ima pet oţjih ciljev. Prvič, pregledati 

domačo in tujo literaturo ter preučiti teorije brezposelnosti in jih povezati s prostovoljno 

brezposelnostjo. Drugič, preučiti dostopne statistične podatke o brezposelnosti/nezaposlenosti 

in njihovo uporabnost za ugotavljanje in ocenjevanje prostovoljne 

brezposelnosti/nezaposlenosti. Tretjič, pregledati različne empirične pristope k ocenjevanju 

prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti ter oceniti njen obseg v Sloveniji. Četrtič, 

pregledati dejavnike prostovoljne brezposelnosti/nezaposlenosti, kot izhajajo iz literature in 

empiričnih raziskav, ter preveriti povezanost prostovoljne brezposelnosti/nezaposlenosti z 

realnimi plačami v Sloveniji. Petič, na osnovi izsledkov raziskave podati predloge za 

zmanjšanje števila prostovoljno brezposelnih in nezaposlenih. 

Na osnovi dosedanje literature (Senjur in Zajc Kejţar 2009; Malačič, Kašeljević in Sambt 

2009; Vodopivec 1995; Burchardt in Le Grand 2002; Anderton 2000) smo oblikovali 

temeljno tezo, ki pravi, da sta prostovoljni brezposelnost in nezaposlenost prisotni v Sloveniji, 

njun obseg pa se s pojavom gospodarske krize zvišuje.  

Z nalogo smo preverjali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Obseg prostovoljne brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 19972013 predstavlja v 

povprečju 5–8 odstotkov aktivnega prebivalstva.  

Pri preverjanju te hipoteze prostovoljno brezposelnost poenostavljeno merimo kot dolgoročno 

oziroma trendno anketno brezposelnost, kar sledi pojmovanju Andertona (2000, 583). 

Hipoteza 2: Obseg prostovoljne nezaposlenosti v obdobju 19972013 predstavlja v povprečju 

6–8 odstotkov delovno sposobnega prebivalstva.  

Prostovoljno nezaposlenost merimo s seštevanjem določenih kategorij delovno sposobnega 

prebivalstva na osnovi podrobno členjenih podatkov iz ADS-a. 

Hipoteza 3: Obsega prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti sta se od začetka  

gospodarske krize (tj. od leta 2009) do vključno leta 2013 v Sloveniji zvišala.  

Hipoteza 4: Med prostovoljno brezposelnostjo oziroma nezaposlenostjo in realno plačo v 

Sloveniji obstaja negativna povezanost.  

S preverjanjem zadnje hipoteze skušamo potrditi navedbo Mouhammeda (2011, 101), da z 

naraščanjem realnih plač obseg prostovoljne brezposelnosti oziroma nezaposlenosti pada. To 
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povezanost preverjamo za obdobje od leta 1997 do leta 2013 v Sloveniji na osnovi lastnih 

ocen prostovoljne brezposelnosti oziroma nezaposlenosti in sekundarnih podatkov o realnih 

plačah v Sloveniji. 

1.3     Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični del in empirično analizo. Teoretični del, ki 

predstavlja vrste in teorije brezposelnosti ter posebej metode merjenja in dejavnike 

prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti, temelji na pregledu literature. Pri tem 

opisujemo in med seboj primerjamo poglede različnih (skupin) avtorjev in šol ekonomske 

misli. 

Pri empirični analizi so uporabljeni sekundarni viri podatkov iz SURS-a. Pri ocenjevanju 

prostovoljne brezposelnosti najprej (pri prvem pristopu) izhajamo iz koncepta neinflatorne 

stopnje brezposelnosti oziroma NAIRU, kar je skladno z definicijo prostovoljne 

brezposelnosti, kot jo poda Anderton (2000, 583–584). NAIRU izračunamo iz koeficientov 

Phillipsove krivulje, ki jo za ta namen kot regresijsko enačbo ocenimo z metodo najmanjših 

kvadratov (angl. ordinary least squares, OLS). Nato (pri drugem pristopu) izračunamo 

dolgoročno stopnjo brezposelnosti, ki bi jo v razmerah popolne konkurence na trgu dela (ki 

sicer na slovenskem trgu ne velja) lahko razumeli kot stopnjo prostovoljne brezposelnosti. Za 

izračun trendne stopnje brezposelnosti uporabimo Hodrick-Prescott filter (HP filter) kot 

univariatno statistično metodo ocenjevanja, kar je posledica kratke dolţine časovne vrste. S 

filtrom splošno anketno stopnjo brezposelnosti ločimo na ciklično in trendno komponento. S 

tem glajenjem iz serije podatkov izločimo ciklično komponento in identificiramo trendno 

komponento. Dobljene trendne stopnje brezposelnosti primerjamo z empiričnimi izračuni, ki 

sta jih za Slovenijo za obdobje 19972008 izdelala Senjur in Zajc Kejţar (2009). Na osnovi 

lastne ocene letnih trendnih stopenj anketne brezposelnosti in števila aktivnega prebivalstva 

(ocenjenega s strani SURS-a na osnovi ADS-a) naposled izračunamo število prostovoljno 

brezposelnih oseb v posameznem letu obdobja 19972013. Pri interpretaciji teh ocen smo 

sicer zadrţani, saj zaradi uravnavanja slovenskega trga dela (tj. odsotnosti popolne 

konkurence) precenjujejo problematiko prostovoljne brezposelnosti v Sloveniji.  

Pri ocenjevanju prostovoljne nezaposlenosti izhajamo iz pogleda, da so prostovoljno 

nezaposlene vse tiste delovno neaktivne, a delovno sposobne osebe, ki so v ADS-u izrazile: 

(1) da ţelijo delati, vendar dela ne iščejo, (2) ali da iščejo delo, vendar ga niso pripravljene 

sprejeti v dveh tednih, in (3) da ne ţelijo delati, vendar niso upokojenci, učenci, dijaki, 

študenti ali nezmoţni za delo. Seštevek oseb po omenjenih skupinah skupaj privede do ocene 

števila prostovoljno nezaposlenih. Pri tem so uporabljeni letni podatki SURS-a iz ADS-a za 

obdobje 1997–2013.  
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Grafično in s Pearsonovim koeficientom korelacije ponazarjamo in preverjamo povezanost 

med prostovoljno nezaposlenostjo oziroma brezposelnostjo in realno plačo. To izračunamo na 

osnovi podatkov SURS-a o povprečnih letnih plačah in indeksih cen ţivljenjskih potrebščin v 

Sloveniji za  obdobje 19972013. 

Izračuni števila prostovoljno nezaposlenih, analiza njihove strukture in medletne dinamike ter 

korelacijska analiza so izvedeni v programu Microsoft Excel in v statističnem programu 

SPSS. 

1.4    Omejitve in predpostavke  

Pri ocenjevanju obsega prostovoljne brezposelnosti uberemo dva pristopa, ki imata določene 

omejitve. Pri prvem izhajamo iz koncepta neinflatorne stopnje brezposelnosti oziroma 

NAIRU, ki ga – sledeč Andertonu (2000, 583) – poenostavljeno enačimo s stopnjo 

prostovoljne brezposelnosti na dolgi rok, kar je lahko (zlasti z vidika prevladujoče ekonomske 

teorije) ena od omejitev naloge. Ţe pri samem izračunu NAIRU je v ozadju predpostavka, da 

ni dolgoročnega izključevanja (trade-off) med inflacijo in brezposelnostjo, in da se stopnja 

brezposelnosti na daljši rok giblje okoli NAIRU. Ekonomske sile, ki samostojno vzpostavljajo 

ravnoteţje, naj bi bile dovolj močne, da bi vedno znova potiskale stopnjo brezposelnosti nazaj 

na njeno trendno raven (Kajzer idr. 2010, 82). Pri drugem pristopu prostovoljno brezposelnost 

poenostavljeno ocenimo z izračunom dolgoročne brezposelnosti, kar pa je (skladno s klasično 

ekonomsko teorijo) primerno le v razmerah popolne konkurence na trgu dela. Ta pa za 

slovenski trg dela, ki je precej uravnavan, ni značilna, zato trendna stopnja brezposelnosti v 

Sloveniji presega prostovoljno brezposelnost. 

Zaradi omejitev prvih dveh pristopov izračunavamo še obseg prostovoljne nezaposlenosti, pri 

čemer uberemo drugačen pristop, ki ima po naši oceni manj omejitev. Ta pristop temelji na 

uporabi podrobnejših podatkov o kategorijah oseb na trgu dela v Sloveniji, ki jih SURS 

pridobi z ADS-om. Empirična analiza je omejena na obdobje 19972013. Določeno omejitev 

lahko predstavlja nenatančnost podatkov iz ADS-a o določenih kategorijah oseb (zlasti 

neaktivnih), ki so pomembne za ocenjevanje prostovoljne nezaposlenosti.  

Omenjene omejitve so po potrebi poudarjene tudi pri interpretaciji rezultatov.  
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2 VRSTE IN TEORIJE BREZPOSELNOSTI  

Brezposelnost je teţko natančno definirati, zajema pa tri pogoje: da je oseba brez zaposlitve, 

da ima potrebo oziroma ţeljo po zaposlitvi in da aktivno išče zaposlitev (Standing 1981, 563; 

Murphy in Topel 1997, 295). Ekonomska teorija opredeljuje različne vrste brezposelnosti, ki 

jih skupaj s teorijami (vzrokov) brezposelnosti podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. 

2.1    Vrste brezposelnosti 

Preseţki obsega ponudbe na trgu dela
10

 se kaţejo v pojavu različnih vrst brezposelnosti, ki so 

rezultat premajhnega povpraševanja po delu aktivnega prebivalstva oziroma prevelike 

ponudbe dela, neusklajenosti med strukturo ponudbe dela in strukturo povpraševanja po delu 

glede na znanje in veščine delavcev ali neustreznega delovanja trga dela. V tem poglavju so 

podrobneje predstavljene poglavitne vrste brezposelnosti, ki se razlikujejo predvsem po 

vzrokih nastanka in obstoja. Predstavljene so kronološko po posameznih ekonomskih teorijah 

oziroma smereh brezposelnosti. 

Najprej predstavljamo prostovoljno brezposelnost, ki odraţa predvsem verjetnost lastne izbire 

delovno sposobnega posameznika za neaktivnost oziroma nedelo. Nato je predstavljena 

tehnološka brezposelnost, ki se pojavi zaradi vpeljave novih tehnologij v delovni proces, 

zaradi česar prihaja do odpuščanj zaposlenih. Hitre tehnološke spremembe pa lahko privedejo 

tudi do problema dolgoročne strukturne brezposelnosti, ki je podrobneje obravnavana v 

okviru odkrite brezposelnosti. Strukturna brezposelnost je povezana s spremembami v 

strukturi gospodarstva in neučinkovitostmi na trgu dela, vključno z neusklajenostjo med 

strukturo ponudbe in povpraševanja po delu glede na usposobljenost delavcev. Odkrita 

brezposelnost vključuje tudi frikcijsko in ciklično brezposelnost ter brezposelnost zaradi 

neskladne rasti. Frikcijska brezposelnost je povezana s prehodi iz izobraţevanja ali druge 

oblike neaktivnosti na trg dela in prostovoljnimi odločitvami za spremembo delovnega mesta. 

Ker je prehodne narave, predstavlja najmanj problematično vrsto brezposelnosti, ki je v 

gospodarstvu vedno prisotna. Ciklična brezposelnost je navadno kratkotrajna in se pojavlja 

občasno zaradi cikličnih nihanj gospodarske aktivnosti oziroma obsega proizvodnje. 

Brezposelnost zaradi neskladne rasti je povezna z nenadnimi nihanji na demografsko-

socialnem in ekonomskem področju (na primer visoka nataliteta, nenadna povečanja ponudbe 

                                                
10

 Na trgu dela se srečujeta ponudba in povpraševanje po delu. Ponudbo dela predstavljajo delavci, ki 
so na voljo gospodarstvu. Označuje jo število delovnih ur, ki jih ţeli v pridobitni dejavnosti opraviti 

prebivalstvo. Krivulja ponudbe dela je naraščajoča in prikazuje razmerje med realno plačo in količino 
ponujenega dela, medtem ko povpraševanje po delu predstavljajo delodajalci in je določeno z mejnim 

proizvodom dela. Krivulja povpraševanja po delu je padajoča in prikazuje razmerje med realno plačo 

in količino delovnih vloţkov, po katerih povprašujejo delodajalci (Samuelson in Nordhaus 2002, 

226229, 751).  
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dela, neustrezna struktura investicij, hiter tehnološki razvoj in drugih posebni razlogi, ki niso 

odvisni od gospodarskih ciklov). Pojavi se tudi v času gospodarskega razcveta in traja daljše 

obdobje.  

Naposled predstavljamo še prikrito brezposelnost, ki zajema delno zaposlenost ali 

podzaposlenost ter latentno brezposelnost. Do podzaposlenosti pride med zaposlenimi 

delavci, ki ţelijo delati na drugem (zanje boljšem) delovnem mestu ali pa so zaposleni za 

krajši delovni čas in ţelijo delati več, hkrati pa se ne morejo registrirati kot brezposelne osebe. 

Latentno brezposelne so osebe, ki niso zaposlene ali samozaposlene, prav tako niso 

registrirane ali razvrščene kot brezposelne (ker niso aktivni iskalci zaposlitve), vendar so se 

pod določenimi pogoji pripravljene zaposliti. Med njimi je veliko apatičnih posameznikov, ki 

so obupali nad iskanjem zaposlitve.   

2.1.1    Prostovoljna brezposelnost 

V osnovi ločimo prostovoljno in neprostovoljno brezposelnost. V ekonomski literaturi se 

zanju pojavlja več definicij, v praksi (tj. pri spremljanju brezposelnih za namene politik trga 

dela ali socialnih politik ter pri merjenju obsega brezposelnosti) pa je med njima teţko 

postaviti mejo. 

V 17. stoletju je v Evropi vladala revščina, ki bi jo po mnenju merkantilistov lahko zmanjšali 

z večjo proizvodnjo dobrin. Virov za proizvodnjo dobrin je bilo dovolj, zagotoviti je bilo 

treba le še povpraševanje in s tem delo. Vsi so imeli pravico in dolţnost delati. Brezposelni so 

bili le brezdomci in berači. Zaradi večanja števila brezdomcev in beračev, so sprejeli zakone, 

na osnovi katerih so jih prisilno zaposlili in so morali delati brez plačila. Z naraščanjem 

prebivalstva je bilo vedno manj dela na razpolago, kljub temu pa so morali delati vsi. 

Brezposelne osebe, ki so bile za delo sposobne in jih ni bilo moţno prisilno zaposliti doma, so 

poslali v kolonije, ki so matično drţavo oskrbovale s prihodkom in surovinami (Garraty 1978, 

33–37, 45). Delo je bilo najpomembnejši element v proizvodnji dobrin, zato so se 

merkantilisti bolj ukvarjali s samim zagotavljanjem dela, kot pa da bi poskrbeli za ustvarjanje 

delovnih mest za vedno večje število prebivalcev (ibid., 273). Trdili so, da drţavno bogastvo 

in moč temeljita na zunanji trgovini, obilju ţlahtnih kovin in velikem številu prebivalstva, ki 

zagotavlja delo (Norčič 1994, 2728). Svobodno udejstvovanje človeka na ekonomskem 

področju se je začelo uveljavljati šele z razpadom merkantilizma in začetkom klasične 

politične ekonomije (ibid., 31). 

Po klasični teoriji, ki se je razvila v Angliji v 18. stoletju in je prevladovala vse do uveljavitve 

Keynesove teorije v štiridesetih letih 20. stoletja, je brezposelnost veljala za prostovoljno 

(Svetlik 1985, 25; Norčič 2000, 64). Po prepričanju klasikov se ekonomija uravnava 
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samodejno in svobodno, brez potrebnega poseganja drţavnih institucij na trg dela, kot to 

poznamo danes (na primer s sistemom socialnih transferjev, minimalnimi plačami
11

 idr.). 

Izhajali so iz predpostavke, da je polna zaposlenost naravno stanje in da se za vsakega najde 

delo, če le hoče delati (Svetlik 1985, 25; Hughes in Perlman 1984, 34). Polna zaposlenost 

predstavlja ravnoteţje na trgu dela, ki je doseţeno, ko je obseg ponudbe dela s strani delavcev 

enak obsegu povpraševanja po delu pri prevladujočih ravneh plač in cen, brez vmešavanja 

drţave.  

Klasično
12

 pojmovanje prostovoljne brezposelnosti dobro utemeljuje Sayev
13

 model trţnega 

oziroma naravnega ravnovesja, po katerem se na trgu dela samodejno vzpostavlja ravnoteţje 

med ponudbo dela in povpraševanjem po delu. Vsi, ki ţelijo delati, lahko najdejo zaposlitev 

za »normalno« plačo. Če je ponudba dela večja od povpraševanja po delu, se plače ustrezno 

zniţajo. Po prilagoditvi lahko ponovno vsi dobijo zaposlitev, vendar za niţjo plačo. Po tej 

(klasični) teoriji so prostovoljno brezposelni tisti posamezniki, ki niso pripravljeni sprejeti 

dela pri trţni plači. Z vidika te teorije so nezaţelena vsa vmešavanja drţave v delovanje trga 

dela, na primer uvedba nadomestil za brezposelnost ali drugih socialnih transferjev, saj naj bi 

trg sam po sebi odpravljal problematiko brezposelnosti (Svetlik 1985, 26). Po Von Misesu
14

 

(1949, 598) bi se brezposelnost v trţnem gospodarstvu morala obravnavati kot prostovoljna, 

saj so alternativne dejavnosti v takšnem gospodarstvu vedno na voljo. V očeh posameznika je 

brezposelnost ena od dveh moţnosti, med katerima mora izbrati.  

V prvi polovici 20. stoletja sta svet zajeli dve svetovni vojni in najhujša svetovna gospodarska 

depresija, kar je vplivalo na oblikovanje keynesianske teorije. Keynes (18831946) je ovrgel 

do takrat prevladujoče stališče klasikov, da trţno gospodarstvo samodejno dosega polno 

zaposlenost in da je vsa prisotna brezposelnost prostovoljna. Opazil je, da gospodarstvo ni 

zmoţno v polni meri zaposliti vseh proizvodnih dejavnikov, ki so na razpolago, kar se je 

kazalo v obliki stalne prisotnosti brezposelnosti, ki ni temeljila na prostovoljnosti (Tobin 

1972, 13). Keynes (2008 [1936]) je sicer potrjeval obstoj prostovoljne brezposelnosti, ki jo 

je povezoval »z zavrnitvijo ali nezmoţnostjo, da bi enota dela […] sprejela nagrado, ki 

                                                
11

 Minimalna plača je bila določena leta 2006 z Zakonom o določitvi minimalne plače (ZDMP, Ur. l. 
RS, št. 114/06, 36/08, 13/10) kot najniţje mesečno plačilo za opravljeno delo v polnem delovnem 

času.   
12

 V smislu klasične ekonomske šole oziroma 18. in 19. stoletja.  
13

 Jean Baptiste Say (17671832) je bil francoski ekonomist, ki je pripadal ekonomski šoli klasičnega 

liberalizma, ki se je razvil v 19. stoletju. V ekonomski teoriji je najbolj prepoznaven po Sayovem 
zakonu, ki pravi, da ponudba ustvarja lastno povpraševanje (Say 2001, 56; Norčič 1994, 75). 
14

 Ludwig Edler von Mises (18811973) je bil avstrijski ekonomist in sociolog, ki je pripadal 

ekonomski šoli klasičnega liberalizma (Rothbard 2008).  
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ustreza vrednosti izdelka glede na njeno mejno produktivnost« (Viner
15

 1936, 148). Vendar je 

hkrati poudaril obstoj in pomen neprostovoljne brezposelnosti, do katere pride, ko realne 

plače padejo (tj. cene dobrin narastejo bolj kot cena dela) in postane obseg ponudbe dela višji 

od obsega povpraševanja po delu pri obstoječi trţni plači (Hughes in Perlman 1984, 34; 

Standing 1981, 563). Po Keynesu so osebe neprostovoljno brezposelne, kadar trţna plača 

presega njihove oportunitetne stroške dela (angl. shadow wage), t. j. stroške dela, pri katerih 

bi bila oseba ravnodušna med sprejemom ali zavrnitvijo ponudbe za delo (Hahn 1987, 1). 

Neprostovoljno brezposelni bi raje ţeleli delati pri dani realni plači, kot pa bili brezposelni, 

vendar jih delodajalci pri tej ali niţji plači ne zaposlijo, saj bi zniţanje plač vplivalo na 

zniţanje produktivnosti vseh zaposlenih (Yellen 1984, 200). Keynes je opozoril, da zniţanje 

ravni (realne) plače ob hkratnem obstoju neprostovoljne brezposelnosti ne vodi do rešitve 

problematike brezposelnosti (Hughes in Perlman 1984, 34).  

Po keynesianski teoriji trg dela ni vedno v ravnovesju in ne more sam zagotavljati stabilnosti, 

kar je veljalo za do tedaj prevladujočo klasično teorijo. Keynes je videl rešitev za 

brezposelnost v poseganju drţave na trg dela v obliki organizacije javnih del in drţavnih 

investicij v gospodarstvo. Drţava naj bi bila tista, ki bi vodila ekonomsko politiko in bila 

stalno pripravljena za sprejemanje ukrepov proti depresiji, inflaciji in brezposelnosti ter za 

povečanje gospodarske aktivnosti (Norčič 2000, 331354).  

Po drugi svetovni vojni se je razvila postkeynesianska teorija, ki nove poglede gradi na teoriji 

Keynesa, a postavlja drugačne temelje ekonomski analizi (Norčič 1994, 291). Tobin
16

 (1975, 

201202) je bil mnenja, da so tudi v primeru stabilne monetarne in fiskalne politike, skupaj s 

prilagodljivimi cenami in plačami, mehanizmi prilagajanja v ekonomiji preslabi, da bi 

popolnoma odpravili vztrajen pojav brezposelnosti. Tudi Hicks
17

 (1957 1932, 4445) je bil 

mnenja, da je brezposelnost stalno prisotna. Prostovoljno brezposelnost je povezoval z 

obdobji stavke zaposlenih, ki se uporablja kot glavno oroţje sindikatov, s katerim ţelijo 

prisiliti delodajalca, da sprejme pogoje zaposlenih delavcev. Med stavko se zaposleni namreč 

prostovoljno odločijo, da določen čas ne bodo hodili v sluţbo, torej gre za prostovoljno 

brezposelnost (ibid., 140).  

                                                
15

 Kanadski ekonomist Jacob Viner (18921970) je bil v 30-ih letih 20. stoletja zagovornik čikaške 

ekonomske šole, ki je pripadala neoklasični ekonomski šoli. V času velike depresije je nasprotoval 

Keynesu. Strinjal se je sicer s keynesiansko politiko javne porabe, vendar je trdil, da je Keynesova 
analiza pomanjkljiva in ne zdrţi na dolgi rok (Emmett 2008, Spiegel 2008).  
16

 James Tobin (19182002) je bil ameriški ekonomist, ki je pripadal postkeynesianski ekonomski 

šoli. Nadgradil je razumevanje finančnih institucij in monetarne teorije ter poudaril pomen premoţenja 
in bogastva za večjo potrošnjo (Hester 2008).  
17

 John Richard Hicks (19041989) je bil britanski ekonomist, ki je pripadal postkeynesianski 

ekonomski šoli.  
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V šestdesetih letih 20. stoletja se je razvila sodobna neoklasična teorija,
18

 ki podobno kot 

klasična teorija zagovarja koncept proste trţne ekonomije, ki ima vgrajeno teţnjo po polni 

zaposlenosti in svobodno odločitev posameznika v zvezi z zaposlovanjem, iskanjem 

zaposlitve, izbiro časa dela ali trajanja brezposelnosti. Neoklasiki povezujejo ovire za 

ravnoteţno delovanje trga dela tudi s špekulacijami s plačano brezposelnostjo, zaradi katere 

lahko posamezniki pobegnejo iz sistema zaposlitve tudi za daljše obdobje (Sengenberger 

2011, 2122). Gre za špekulacije v povezavi z radodarnimi nadomestili za brezposelnost, 

drugimi oblikami socialne pomoči brezposelnim, zavarovanjem za primer brezposelnosti, 

aktivnostmi na področju sive ekonomije, zaščito pri zaposlovanju in drugimi posegi, ki 

dvigujejo plače nad ravnoteţno ravnijo ali ustvarjajo togost, ki preprečuje uravnoteţenost trga 

dela (Sengenberger 2011, 2122; Garside 1980, po Svetlik 1985, 2728). Zaradi vmešavanja 

drţave ali interesnih skupin v delovanje trga dela se tako pojavijo posamezniki, ki pri višje 

postavljeni ceni dela ne morejo najti zaposlitve in so neprostovoljno brezposelni (Samuelson
19

 

in Nordhaus 2002, 237238, 568). 

Lucas Jr.
20

 (1981, 240) kritizira Keynesovo stališče glede neprostovoljne brezposelnosti, saj je 

neprostovoljni element prisoten pri vseh brezposelnih, in sicer v smislu, da nihče ne izbere 

slabše moţnosti, če ima moţnost izbrati boljšo. Hkrati pa je pri vseh brezposelnih prisoten 

tudi prostovoljni element; ne glede na to, kako slaba moţnost za zaposlitev obstaja, se lahko 

namreč posameznik vedno odloči, ali jo bo sprejel. Neoklasiki (Joll idr. 1983, 312) 

brezposelnost opredeljujejo kot prostovoljno, kadar je ni mogoče popraviti z upravljanjem 

povpraševanja po delu in kadar izhaja iz optimalnega iskalnega obnašanja posameznika, ki  

maksimira svoje koristi. 

Po letu 1956 se je začel razvijati tudi monetarizem, ki je bil najbolj dejaven v sedemdesetih in 

osemdesetih letih 20. stoletja ter je močno nasprotoval keynesianizmu. Friedman
21

 je prvi 

obravnaval naravno stopnjo brezposelnosti (NAIRU), iz katere je izpeljan koncept 

prostovoljne brezposelnosti. Prostovoljna brezposelnost je ponazorjena s pomočjo navpične 

                                                
18

 Začetki neoklasične teorije segajo v 80. leta 19. stoletja. Klasiki so proučevali splošne zakonitosti in 
rezultate konkurenčnega mehanizma, medtem ko so takratni neoklasiki analizo začeli s potrošnikovimi 
potrebami in cenami povpraševanja. Zavračali so klasično delovno teorijo vrednosti, po kateri je delo 

edini izvor vrednosti, in v središče raziskovanja postavili človeka s svojimi potrebami (Norčič 1994, 

154156). 
19

 Paul Anthony Samuelson (19152009) je bil ameriški ekonomist, ki je ekonomske probleme 

obravnaval z orodji postmarshallianske in keynesianske analize, kar je poimenoval »neoklasična 
sinteza«, ki jo je skupaj z William Dawbney Nordhaus (rojenim 1941) predstavil v knjigi Ekonomija 

(Norčič 1994, 241). 
20

 Robert Emerson Lucas Jr. (rojen 1937) je ameriški ekonomist, ki pripada neoklasični 
makroekonomski šoli.  
21

 Milton Friedman (19122006) je bil ameriški ekonomist, ki je predstavljal čikaško ekonomsko šolo, 

v 60. letih 20. stoletja pa začel promovirati monetarizem (Norčič 1994, 283288). 



 

13 

dolgoročne Phillipsove krivulje, ki kaţe, da se dolgoročno stopnja brezposelnosti vedno vrača 

k isti ravni ne glede na raven cen (Hughes in Perlman 1984, 35). Dejanska inflacija je enaka 

pričakovani, vsa brezposelnost, ki se pojavi ob NAIRU, pa je prostovoljna (Malačič, 

Kešeljević in Sambdt 2009, 5; Senbenberger 2011, 26). 

Teţnja po doseganju cilja polne zaposlenosti je v nacionalnih in mednarodnih politikah 

zaposlovanja prisotna vse od druge svetovne vojne naprej. Današnja mednarodna zaposlitvena 

politika se še vedno nagiba h konceptu polne zaposlenosti. MOD poziva vse drţave članice, 

da sledijo k dejavni politiki za spodbujanje polne, produktivne in svobodne izbire zaposlitve. 

Za vse, ki so na razpolago za delo in ga iščejo, bi se morala najti zaposlitev (Sengenberger 

2011, 1718). Sodobni avtorji (npr. Haan in Uhlendorff 2007, 6) med prostovoljno 

brezposelne pogosto štejejo osebe, ki zavrnejo delo zaradi nizkih plač oziroma se sami 

odločijo za brezdelje, med neprostovoljno brezposelne pa štejejo osebe, ki so bile odpuščene 

zaradi ekonomske krize, padca proizvodnje, stečaja podjetja ali organizacijskega 

prestrukturiranja in so pripravljene delati pri dani trţni plači. Ekonomisti danes več pozornosti 

posvečajo (bolj problematični) neprostovoljni brezposelnosti.  

2.1.2   Tehnološka brezposelnost  

Z avtomatizacijo proizvodnje ali vpeljavo novih strojev in tehnologij v proizvodne ali delovne 

procese lahko pride do odpuščanj zaposlenih. Gre za tehnološko brezposelnost, ki jo 

povzročajo tehnološke spremembe, in predstavlja del strukturne brezposelnosti.  

Ţe klasični ekonomisti so navajali ovire na trgu dela, ki onemogočajo ravnoteţno delovanje 

trga dela in povzročajo tehnološko brezposelnost. Gre za pritiske sindikatov na povečanje 

plač, kar povzroči zmanjšanje dobička, zvišanje cen proizvodov in s tem zmanjšanje 

potrošnje. To povzroči substitucijo dela s kapitalom, kar privede do mehanizacije in 

avtomatizacije delovnih procesov ter povzroča tehnološko brezposelnost (Svetlik 1985, 29). 

Zgodnji koncept tehnološke brezposelnosti je povezan s primerom britanskih tekstilnih 

delavcev, ki so bili odpuščeni med letoma 1811 in 1817 zaradi avtomatizacije dela, kar je 

vodilo v mnoţično brezposelnost. Pojavilo se je gibanje imenovano ludizem, ki je ime dobilo 

o Edvardu (Nedu) Luddu. Ludisti so nasprotovali rabi avtomatizacije, če je ta vplivala na 

zniţevanje plač ali delovnih ur (Binfield 2004, 23). 
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Marx
22

 je tehnološke spremembe povezoval s kapitalizmom. Tehnološko brezposelnost je 

zajel v analizi rasti organske sestave kapitala, v kateri opozarja na vse večjo substitucijo 

variabilnega kapitala, ki ga predstavlja delo, s konstantnim, katerega ena glavnih oblik je nova 

tehnologija oziroma stroji (Svetlik 1985, 30). Opozarja predvsem na dejstvo, da se razmerje 

med variabilnim in konstantnim kapitalom ne spremeni zato, ker se zmanjša masa človeškega 

dela, temveč zato, ker se poveča masa ţe opredmetenega dela, ki ga spravlja v gibanje (Marx 

1973, 246). Kapitalizem naj bi ogroţal vse več nezadovoljnih brezposelnih ljudi, po drugi 

strani pa naj bi usihala akumulacija kapitala.  

Ludistični in marksistični pogled na tehnološko brezposelnost izraţata, da uvedba strojev ljudi 

ni osvobodila dela, temveč povzročila brezposelnost in nehumano izkoriščanje tistih, ki so še 

zaposleni (Campa 2014, 87).  

Tudi Keynes (1930, 3) je v svojem eseju omenjal takratne velike tehnične napredke v 

proizvodnji in transportu ter napovedal, da bodo v prihodnosti drţave zbolele za novo 

boleznijo, ki jo je poimenoval tehnološka brezposelnost. Definiral jo je kot brezposelnost, do 

katere pride zaradi odkritij ekonomične rabe dela s povečano hitrostjo in s tem novo uporabo 

dela. Vendar to teţavo omenja le kot začasno fazo neprilagojenosti, ki se bo dolgoročno 

rešila.  

V štiridesetih letih 20. stoletja so nekateri ekonomisti dopolnili Marxov pogled na tehnološke 

spremembe s tem, da se brezposelnost ne veča konstantno, ampak se giblje v ciklih (Colyer 

1937, po Svetlik 1985, 30; Schumpeter 2004 1934, 250). Ti cikli so, zaradi vse hitrejših in 

neprekinjenih strukturnih sprememb v gospodarstvu, ki jih povzročajo inovacije, vse krajši. 

Inovacije se pojavljajo tako pogosto, da je ekonomski sistem neprestano v neravnovesju in je 

zato brezposelnost trajna (Fitoussi in Georgescu-Roegen 1980, po Svetlik 1985, 30). Svetlik 

(1985, 31) navaja, da brezposelnost nastaja zaradi inovacij, ker se v ekonomiji pojavljata dve 

asimetriji: (1) kapital se hitreje kopiči v novih proizvodnih vejah, kot pa se lahko iz njih 

umakne, nove tehnologije in proizvodi pa se veliko hitreje proizvajajo kot porabljajo; (2) v 

kriznih obdobjih se omeji obseg proizvodnje, kar privede do odpuščanja delavcev, medtem ko 

se v času razvoja dvignejo cene, čemur sledi ustrezno večje zaposlovanje. Kljub temu 

inovacije ustvarjajo več delovnih mest, kot jih uničijo, ter tako vplivajo na povečanje 

zaposlenosti in zniţanje brezposelnosti (Mouhammed 2011, 102).  

Druga dopolnitev Marxovega pogleda na organsko sestavo kapitala se navezuje na to, da se je 

kapitalistični sistem vse do devetdesetih let 20. stoletja uspešno prilagajal novim razmeram, 

tako da so krizo zaposlovanja reševali z odpiranjem novih področij dela, kar se je kazalo v 

                                                
22

 Karl Marx (18181883) je bil nemški ekonomist in revolucionarni socialist, katerega delo je 

temeljilo na takratnem razumevanju dela v odnosu do kapitala. Klasično delovno teorijo vrednosti je 

interpretiral s stališča delavskega razreda (Norčič 1994, 117119).  
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pretakanju delovne sile iz primarnega (kmetijskega) v sekundarni (proizvodni) in nato v 

terciarni (storitveni) sektor (Svetlik 1985, 30). Ţe v osemdesetih letih 20. stoletja je tudi v 

terciarni sektor začela prodirati tehnologija, za katero je značilno, da je izjemno zanesljiva, se 

hitro razvija in prodira na vsa področja dela in ţivljenja ter hkrati nadomešča intelektualne 

spretnosti. Pri tem ločimo dva tipa tehnologij: (1) popolnoma novo, ki spodbuja zaposlovanje 

(npr. računalnik), in (2) tehnologijo, ki nadomesti obstoječo (npr. mikroprocesor) in 

zaposlovanje krči (Jenkins in Sherman 1979, po Svetlik 1985, 32). 

Po letu 1990 se je z začetkom internetne dobe začelo pojavljati vedno več literature, ki 

obravnava probleme avtomatizacije in pojav umetne inteligence. Nobel (1995) obsoja 

informacijsko revolucijo in razmah informacijske tehnologije v tem smislu, da je 

razvrednotila strokovno usposobljenost ter povzročila, da ljudje delajo več ur, v slabših 

razmerah, pod večjim stresom, z manj spretnosti, varnosti, energije, ugodnosti in plačila. 

Ayres (1998) poudarja dejstvo, da so nova delovna mesta lahko manj zadovoljiva od starih v 

smislu plač, izpopolnitve in varnosti. Za nekatere socialne razrede sta globalizacija in 

avtomatizacija lahko dobri, za druge pa slabi. 

Rifkin (2004, 2526) opozarja na radikalno spreminjanje narave dela, ki bo imelo globoke 

posledice za prihodnost druţbe in napoveduje konec dela v tej obliki, ki smo ga poznali 

doslej. Inteligentni stroji v obliki računalniške programske opreme, robotike, nanotehnologije 

in biotehnologije vse bolj zamenjujejo človeško delo v kmetijskem, proizvodnem in 

storitvenem sektorju. Ljudje, ki izgubijo nizko kvalificirane zaposlitve, pogosto izgubijo 

edino delo, ki so ga sposobni narediti. Napoveduje, da bo v 21. stoletju vse več telesnega in 

umskega dela, ki ga bodo opravljali cenejši in učinkovitejši misleči stroji. Zahtevale se bodo 

nove poklicne spretnosti, zlasti na bolj prefinjenem področju znanja. Kot edini novi 

razvijajoči se sektor navaja sektor znanja, v katerem pa so delovna mesta po svoji naravi 

elitna, njihovo število pa omejeno (na primer potrebe samo po najboljših strokovnjakih − 

specialistih, medtem ko bodo navadni strokovnjaki večinoma izgubili delo, saj bo inteligentna 

tehnologija spretnejša, hitrejša in cenejša alternativa). Pravi (ibid., 57–58), da je naivno 

verjeti, da se bo masa delavcev uspela uspešno prekvalificirati v znanstvenike, tehnologe, 

računalniške programerje, tehnike na visoki ravni, profesorje, računovodje, svetovalce in 

podobno. Podobno meni Summers (2014), ki navaja, da bodo tokratne spremembe veliko 

obseţnejše in bodo zajele več sektorjev, kjer se bo delo bolj izgubljalo, kot pa ustvarjalo. 

Tabarrok (2003) po drugi strani navaja argumente proti tezi, da avtomatizacija proizvaja 

strukturno brezposelnost in da nova tehnologija uničuje delovna mesta. Kot argument navaja 

zmoto koncepta tehnološke brezposelnosti, povezanega s primerom ludistov, ki so verjeli, da 

nova tehnologija uničuje delovna mesta. Pravi, da če bi se to uresničilo, bi zaradi povečane 

storilnosti v roku dveh stoletij ostali vsi brez dela. Kot primer navaja rast produktivnosti v 

računalniški industriji, ki je pripeljala do padca cen in večje industrije. Kratkoročna 

brezposelnost se pri večji produktivnosti lahko pojavi le, če je povpraševanje po delu 
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neelastično. Vendar pa je pojav brezposelnosti v širšem obsegu pri rastočih industrijah manj 

verjeten. Prav tako navaja, da večja produktivnost vodi do višjih realnih plač in zmanjšuje 

brezposelnost. V povezavi s teorijo gospodarskih ciklov navaja, da pozitivni šoki v času 

gospodarske rasti, ki so povzročeni s produktivnostjo, prav tako vodijo do niţje 

brezposelnosti.  

Produktivnost je dolgo veljala za gibalo ustvarjanja delovnih mest, ki je omogočala podjetjem 

proizvajati več blaga ob niţjih stroških ter s cenejšim blagom spodbujala povpraševanje, ki je 

vodilo k večji proizvodnji in produktivnosti. Sčasoma so proizvajalci povečevali 

produktivnost in začeli proizvajati dosti več blaga z dosti manj delavci (Carson 2003, po 

Rifkin 2004, 21). Kljub argumentom, ki jih navaja Tabarrok (2003), tehnološka brezposelnost 

torej še vedno obstaja in se povečuje. Campa (2014, 88) navaja, da se katastrofa izgube dela 

zaradi tehnologije še vedno lahko zgodi. Nove tehnološke spremembe se namreč razlikujejo 

od prejšnjih. Realna novost so predvsem situacije, ko se umetna inteligenca in njeni izdelki 

(računalniki, roboti, avtomatizirana industrija, internet itd.) prepletajo z globalizacijo. Navaja 

sum, da so do izbruha zadnje svetovne krize, ki se je začela septembra 2008 s stečajem banke 

Lehman Brothers, privedle ne le špekulacije bankirjev, ampak tudi pospešen razvoj 

računalniške tehnologije. Krugman (2013) opozarja, da so se teţave doslej reševale z bolj 

intenzivnim izobraţevanjem, s pojavom umetne inteligence pa se te teţave ne morejo reševati 

na ta način. Pri tem navaja poročilo svetovalne druţbe McKinsey Global Institut, ki poroča o 

številnih novih tehnologijah, ki so »moteče« za obstoječ trg in druţbene ureditve. Med 

prizadetimi naj bi bili tudi tisti, ki so se doslej obravnavali kot visoko usposobljeni ter so v 

pridobivanje znanj in veščin vloţili veliko časa in denarja. Navaja primer napredne robotike, 

ki lahko dodatno zmanjša zaposlenost v predelovalnih dejavnostih in nadomesti tudi nekatere 

zdravstvene delavce.  

Tehnološke spremembe so po mnenju nekaterih ekonomistov dobre v smislu povečanja 

produktivnosti, po mnenju drugih pa slabe, predvsem v smislu večje brezposelnosti. Vzroki za 

tehnološko brezposelnost se v ekonomski literaturi in razpravah znanih ekonomistov 

omenjajo v povezavi z inovacijami in uvajanjem novih tehnologij, ki vplivajo na zmanjšanje 

delovnih mest. Zaradi uvajanja novih tehnologij se danes srečujemo z novim fenomenom, in 

sicer visoko produktivnostjo − višjo kot kadar koli prej v zgodovini. Človekove potrebe po 

hrani, oblačilih, domu, transportu se sedaj izpolnjujejo z veliko manj delovnega napora, kot je 

to bilo potrebno v preteklosti. Tehnološka brezposelnost je torej povzročena zaradi novih 

tehnologij, ki omogočajo visoko produktivnost. Kot del strukturne brezposelnosti predstavlja 

resen problem, ki ga ni moč reševati zgolj z dodatnim izobraţevanjem. Zajema 

neprostovoljno brezposelne osebe, ki dela ne dobijo zaradi cenejših in učinkovitejših robotov.    

Mit o delu in blaginji, ki velja kot rešitelj problematike brezposelnosti, je zahvaljujoč 

tehnologiji zavrţen. Ker dobrine proizvajamo veliko hitreje in z manj delovnega napora, bi 

lahko bila rešitev brezposelnosti v krajšem delovniku. Ţe Keynes (1930, 5) je napovedal, da 

se bo delovni teden do leta 2030 drastično zmanjšal na petnajst ur tedensko. S tem bi se 
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bistveno izboljšala kakovost ţivljenja, saj bi posamezniki imeli več prostega časa, več časa za 

druţino in zdrav način ţivljenja. Tudi Rifkin (2004, 32) navaja, da povečana produktivnost 

pomeni, da lahko manj človeškega dela proizvede več blaga in storitev in je lahko krajšanje 

delovnega časa alternativa krčenju dela. 

2.1.3    Frikcijska brezposelnost 

Frikcijska brezposelnost spada med najmanj problematične vrste brezposelnosti. Gre za 

brezposelnost, ki traja v prehodnem obdobju oziroma krajši čas, na primer ko se delavec 

prezaposli iz enega delovnega mesta na drugo ali, ko šele vstopi iz izobraţevanja na trg dela. 

Vzroke ima v nenehnih pretokih ljudi v mesta in iz mest. Pojavi se, ko študenti prvič iščejo 

zaposlitev, ko se posameznik preseli v drug kraj in si išče delo, ko se ţenska po porodniškem 

dopustu odloči za ponovno zaposlitev ipd. (Levine 2013, 5).  

Vzroke za nastanek frikcijske brezposelnosti ekonomisti pripisujejo slabemu delovanju trga 

dela in slabemu pretoku informacij o prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve. 

Kalachek (1973, 7982) vidi vzroke v heterogenosti delovnih mest in iskalcev zaposlitve. Ti 

namreč ne sprejmejo vsake ponujene zaposlitve, ampak izbirajo delovna mesta, ki jim najbolj 

ustrezajo, prav tako delodajalci ne zaposlijo prvega ponujenega kandidata za zaposlitev, 

temveč izbirajo kadre, ki so zanje najbolj ustrezni.  

Frikcijska brezposelnost je v gospodarstvu vedno prisotna. Koliko je na trgu dela ustreznih 

prostih delovnih mest, tolikšna je tudi frikcijska brezposelnost. Ustreznost delovnih mest je 

odvisna od različnih meril, na primer od stopnje in vrste izobrazbe brezposelne osebe, 

sposobnosti in zahtev glede plač in delovnih pogojev ter same lokacije delovnega mesta. Ta 

merila pomembno vplivajo na trajanje brezposelnosti – več, ko jih je izpolnjenih, 

kratkotrajnejša bo brezposelnost (Svetlik 1985, 3535). Tesno pa so povezani tudi s 

prostovoljno odločitvijo posameznika, da se ne bo zaposlil, kako dolgo bo brezposeln, ali pa 

da bo še naprej izbiral med prostimi delovnimi mesti, izbiral uro dela ipd. (Sengenberger 

2011, 21). Frikcijska brezposelnost je torej povezana s prostovoljno brezposelnostjo, ki smo 

jo obravnavali v podpoglavju 2.1.1., vendar v tej obliki ne predstavlja večje ekonomske in 

socialne problematike, saj gre le za začasno brezposelnost. 

Veliko ali večina frikcijske brezposelnosti je prostovoljna, saj odraţa individualno obnašanje 

iskalca zaposlitve. Pri frikcijski brezposelnosti gre za začasno prostovoljno brezposelnost 

posameznika, ki je zavrnil delo zaradi iskanja boljše zaposlitve ali zaradi pričakovanja, da bo 

našel drugo v določenem času (Hughes in Perlman 1984, 3536). Tovrstna brezposelnost ne 

predstavlja socialne teţave, saj navadno traja samo od odhoda iz enega delovnega mesta na 

drugo (Hicks 1957 1932, 44). Vendar pa se lahko posameznikova pričakovanja bistveno 

razlikujejo od realnosti na trgu dela, kar lahko privede tudi do tega, da pričakovani čas iskanja 



 

18 

nove zaposlitve traja bistveno dlje časa, s tem pa se tudi posameznikov status brezposelnosti 

spremeni (Hughes in Perlman 1984, 36).   

2.1.4    Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja 

Brezposelnost je povezana tudi z gospodarsko rastjo in padcem agregatnega proizvoda. 

Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja se kaţe kot preseţek ponudbe dela nad 

povpraševanjem po njej zaradi cikličnosti gibanja proizvodnje ali njene neskladne rasti 

(Svetlik 1985, 36).  

Ciklična brezposelnost se zgodi v času recesije, ko povpraševanje po blagu in storitvah v 

gospodarstvu pada in se nekatera podjetja na to odzovejo z zmanjšanjem proizvodnje in 

odpuščanjem delavcev, ne pa z zniţevanjem plač in cen (Levine 2013, 2). V tem primeru v 

gospodarstvu obstaja več delavcev, kot je na voljo delovnih mest, kar se odraţa v 

brezposelnosti. Ker gre za brezposelnost, ki izhaja iz cikličnega, ponavljajočega se nihanja 

agregatnega proizvoda, so jo ekonomisti poimenovali ciklična brezposelnost. Ko si 

gospodarstvo opomore, ciklična brezposelnost navadno izgine, zato se ekonomisti v času 

recesije raje osredotočajo na reševanje temeljnih vzrokov gospodarske recesije kot pa 

neposredno na reševanje ciklične brezposelnosti (Svetlik 1985, 36).  

Keynes (2008 [1936]) je utemeljil, da ciklična ekonomska gibanja občasno povzročajo 

brezposelnost, ki ni odvisna od proste volje posameznika. Z rastjo brezposelnosti se 

zmanjšujejo dohodki prebivalstva, kar vpliva na upad potrošnje in posledično podjetnike sili k 

nadaljnjim omejitvam ekonomske aktivnosti in k odpuščanju delavcev. Tudi Haan in 

Uhlendorff (2007, 6) navajata, da je večji del ciklične brezposelnosti neprostovoljen. Med 

recesijo je torej brezposelnost višja, kadar pa se pojavi gospodarska rast, brezposelnost upade. 

Gre za kratkotrajno brezposelnost, ki je večinoma neprostovoljna in je posledica recesije, z 

oţivljanjem gospodarske rasti pa izgine.  

Brezposelnost zaradi neskladne rasti se, za razliko od ciklične, pojavi v času gospodarskega 

razcveta in traja daljše obdobje. Do takšnih primerov prihaja večinoma v manj razvitih 

drţavah. Navadno nastopi zaradi visokega naravnega prirastka prebivalstva, zaradi neustrezne 

strukture investicij, hitrega tehnološkega razvoja in drugih nenadnih povečanj ponudbe dela 

(Svetlik 1985, 36). Tudi ta oblika brezposelnosti je večinoma neprostovoljna, saj bi 

posamezniki sicer ţeleli delati, vendar dela, kljub gospodarskemu razcvetu, ne dobijo zaradi 

premajhnega povpraševanja na trgu dela.  

2.1.5    Strukturna brezposelnost 

Strukturna brezposelnost predstavlja najbolj problematično vrsto brezposelnosti, ki se pojavi, 

če na trgu dela obstaja neusklajenost med znanjem in spretnostmi ljudi, ki ţelijo delati, ter 
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potrebami delodajalcev oziroma številom prostih delovnih mest (Nallari 2010; Samuelson in 

Nordhaus 2002, 567). V ekonomski literaturi se pojavljata dva vidika strukturne 

brezposelnosti. Eden je vezan na pokritost z neustreznimi delovnimi mesti oziroma strukturno 

brezposelnost, ki se pojavi, ko se na nekaterih trgih dela pojavi več delavcev, kot je na voljo 

delovnih mest, plače pa se iz neznanega razloga ne zmanjšujejo, da bi se trg dela uravnovesil. 

Drugi vidik pa zajema pojav, ko delovne sposobnosti in znanja iskalcev zaposlitve na trgu 

dela niso iskane (Svetlik 1985, 37). V slednjem primeru prihaja do problematike dolgoročne 

strukturne brezposelnosti, ker prekvalifikacije delavcev navadno trajajo dlje časa in terjajo 

več denarja. 

Antončič (1984, 166) navaja tri vzroke strukturne brezposelnosti. Padec povpraševanja po 

določeni vrsti dela povezuje s tehnološkimi spremembami ali spremenjenim povpraševanjem 

po proizvodih. Drugi vzrok vidi v selitvi gospodarske dejavnosti v druge kraje, pri čemer se 

delavci ne selijo hkrati z njo. Zadnji vzrok vidi v nenadnem povečanju ponudbe določene 

vrste dela v določenem kraju, ki je ni mogoče dovolj hitro alocirati.  

Richardson idr. (2000, 8) navajajo, da je vzroke za strukturno brezposelnost mogoče razumeti 

tudi kot posledico interakcije med negativnimi makroekonomskimi šoki in institucionalno 

rigidnostjo (na primer učinek višine in trajanja nadomestil za brezposelnost na strukturno 

brezposelnost). Medtem Sengenberger (2011, 21) vidi vzroke v namernih javnih ali zasebnih 

intervencijah v prosto delovanje trga dela, kar se odraţa na izkrivljenem trgu, visoki 

pogajalski moči delavcev ter pretiranih plačah in drugih stroških dela.  

Levine (2013, 2) povezuje strukturno brezposelnost z neskladji na trgu dela. Navaja, da je 

zaposlovanje v rastočih podjetjih (s prostimi delovnimi mesti) ovirano z neskladji med 

spretnostmi ali lokacijo iskalcev zaposlitve in zahtevami po strokovnih znanjih ali lokacijo 

razpoloţljivih delovnih mest. Oviro predstavljata tudi struktura brezposelnih, med katerimi so 

trajno in začasno brezposelni, in značilnost institucij na trgu dela, na primer trajanje 

nadomestila za brezposelnost.  

Kadar je razlog za brezposelnost izključno v neskladjih na trgu dela, se pojavita frikcijska in 

strukturna brezposelnost. Obe vključujeta proces »ujemanja posameznika z delovnim 

mestom« (angl. »worker-to-job matching porocess«), vendar je ključna razlika predvsem v 

prostovoljnosti in trajanju brezposelnosti. Frikcijska brezposelnost je prostovoljna in/ali 

kratkoročna, kar pa ne velja za strukturno brezposelnost, ki izhaja iz ovir pri ujemanju delavca 

s prostimi delovnimi mesti in je pogosto dolgoročna (Levine 2013, 2; Drobnič 1985, 39). 

Bistveno manj problematična je sezonska brezposelnost, ki jo nekateri obravnavajo kot obliko 

strukturne brezposelnosti, saj sposobnosti sezonskih delavcev niso potrebne čez celo leto, 

temveč le v času določene sezone (Williams 1994, 75). Tovrstna brezposelnost ima dokaj 

predvidljiv vzorec in ni tako problematična kot klasična oblika strukturne brezposelnosti.  
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Po pojavu zadnje recesije, ki se je v Sloveniji začela v letu 2008, so ekonomisti ponovno 

mnoţično preučevali ciklične dejavnike, ki lahko privedejo do strukturne brezposelnosti. 

Chen idr. (2011, 15) so pri raziskovanju dolgoročne brezposelnosti, ki se je pojavila po letu 

2009, raziskovali pomembnost strukturnih in cikličnih dejavnikov pri pojasnjevanju 

brezposelnosti. Dokazali so, da imajo strukturni šoki velik vpliv na stopnjo brezposelnosti, ki 

se je pojavila z zadnjo recesijo. Tudi Levine (2013, 3) navaja, da se pod določenimi pogoji 

ciklična brezposelnost lahko razvije v strukturno. Če gospodarstvo raste počasneje v daljšem 

obdobju po koncu recesije in povzroči, da stopnja brezposelnosti ostane visoka še nekaj časa, 

lahko brezposelnost, ki se je začela kot ciklična, postane strukturna. Navedeno utemeljuje z 

dejstvom, da se veščine in znanja brezposelnih oseb slabšajo in zastarevajo čez čas. Oseba, ki 

je ostala brez zaposlitve zaradi pojava recesije, ob nastanku brezposelnosti s svojimi 

veščinami in znanji še ustreza potrebam delodajalcev, vendar pa dlje, ko ostaja v tem statusu, 

večja je verjetnost, da bodo znanja zastarela. Ko se gospodarstvo okrepi in se odprejo nova 

delovna mesta, se lahko zgodi, da ta ista oseba zaradi dolgotrajne brezposelnosti
23

 nima več 

veščin in znanj, ki se zahtevajo na razpoloţljivih delovnih mestih.  

Janoski, Luke in Oliver (2014, 29) navajajo naslednje dejavnike, ki nakazujejo na strukturno 

brezposelnost: (1) dolgoročno naraščanje brezposelnosti v zadnjih desetih letih, (2) 

upočasnitev zaposlovanja, (3) daljšanje časa brezposelnosti, (4) padec števila zaposlenih in 

(5) povečevanje finančne nestabilnosti, ki povzroča ciklično krizo bolj pogosto kot v 

preteklosti. Delong (2010, 1–2) navaja, da se z daljšanjem časa brezposelnost ciklična 

brezposelnost lahko razvije v strukturno. Pri tem dodaja, da se pri visoki brezposelnosti lahko 

v treh letih ciklična brezposelnost razvije v strukturno, ki predstavlja resno nevarnost.  

Tudi na slovenskem trgu dela se posledice recesije še vedno odraţajo v strukturni 

brezposelnosti. Dolgoročno se struktura
24

 brezposelnosti slabša skupaj z dolgotrajno
25

 

brezposelnostjo, ki pod vplivom počasnega prestrukturiranja gospodarstva po začetnih šokih 

vztrajno narašča ţe od leta 2009. V zadnjih šestih letih se je močno skrčila zaposlenost v 

delovno intenzivnih panogah, zlasti v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Velik priliv 
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 Dolgotrajni brezposelnosti so najbolj izpostavljeni starejši nad 50 let, niţje izobraţeni, osebe s 
poklicno izobrazbo, osebe z visokošolsko (predvsem terciarno) izobrazbo in osebe s poklici za 

preprosta dela (ZRSZ 2015a, 3–10). 
24

 Oblikovale so se različne skupine brezposelnih, ki so za delodajalce manj zanimive. Problematično 
skupino brezposelnih predstavljajo mladi do 29 let, predvsem tisti s terciarno izobrazbo, starejši, 

brezposelni brez izobrazbe, invalidi, osebe z zdravstvenimi in drugimi omejitvami ter dolgotrajno 
brezposelni, med katere se štejejo osebe, ki so na ZRSZ prijavljene eno leto ali več in med katerimi 

prevladujejo naštete skupine brezposelnih (ZRSZ 2014b, 1725). 
25

 Po podatkih OECD (2016) se stopnja dolgotrajne brezposelnosti v letih po gospodarski krizi 
konstantno povečuje (leta 2009 je znašala 30,1 odstotka, leta 2014 pa kar 54,5 odstotka). V letih 2013 

in 2014 je bilo dolgotrajno brezposelnih ţe več kot polovica vseh registrirano brezposelnih, kar je 

močno nad povprečjem OECD, ki znaša malo več kot tretjino vseh brezposelnih. 
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brezposelnih oseb iz teh dejavnosti, večinoma starejših in z niţjimi stopnjami izobrazbe, je 

vplival na strukturo brezposelnosti. Strukturna neskladja se bodo sčasoma poglobila, 

predvsem pri delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo poklicno izobrazbo. Z leti bodo trg dela 

zapustile kompetentne osebe, priliva mladih, ki bi zapolnili ta delovna mesta, pa ne bo, kar se 

lahko dolgoročno negativno odrazi na razvoju slovenskega gospodarstva (ZRSZ 2014b).  

Del strukturne brezposelnosti, ki izhaja iz upada proizvodnje in prestrukturiranja 

gospodarstva, bi lahko opredelili kot neprostovoljno. Tovrstna brezposelnost dolgoročno 

predstavlja resno teţavo. Del strukturne brezposelnosti pa je lahko tudi odraz preteklih 

odločitev posameznika in predstavlja prostovoljno brezposelnost. Kalachek (1973, 7992) 

navaja, da je prostovoljna v primerih, kadar izvira iz nerealnih prizadevanj posameznika, 

povezanih s plačo, poklicem in krajem dela.  

2.1.6    Prikrita brezposelnost 

Obstajajo različni koncepti skrite ali prikrite brezposelnosti, ki zajema ekonomsko neaktivne 

osebe, ki se ne odraţajo v uradnih statističnih podatkih o brezposelnosti. Brezposelnost v 

splošnem zajema le osebe, ki so brez zaposlitve, vendar jo aktivno iščejo. Tisti, ki so 

prenehali aktivno iskati delo, se uradno ne štejejo med brezposelne, čeprav niso zaposleni 

(Sengenberger 2011, 45). Podobno je s podzaposlenimi osebami, ki delajo manj ur, kot bi jih 

raje in jih uradna statistika prav tako ne uvršča med brezposelne (MOD 1998, 2–3).  

Skladno s teorijo človeških virov, ki predpostavlja, da je treba sposobnosti vseh ljudi čim 

bolje razviti in jih tudi čim bolj produktivno izkoristiti, je vsaka niţja stopnja produktivnosti, 

slabša izraba delovnega časa in zaposlitev na neustreznih delovnih mestih oblika prikrite 

brezposelnosti. Prikrito brezposelni pa so tudi tisti delovno sposobni prebivalci, ki niso 

zaposleni in tudi ne iščejo zaposlitve (Svetlik 1985, 38). Pojavlja se v obliki latentne 

brezposelnosti in podzaposlenosti. 

Latentna brezposelnost zajema osebe, ki niso zaposlene in ne iščejo aktivno zaposlitve, a bi se 

vendarle ţelele zaposliti. Nastaja zaradi apatije do trga dela, preteklih negativnih izkušenj pri 

iskanju zaposlitve ali zaradi drugih osebnih in druţinskih razmer (Sengenberger 2011, 45). 

Hipotezi o dodatnem in apatičnem delavcu sta se pojavili v tridesetih letih 20. stoletja. Prva 

pravi, da če izgubi delo glava druţine, se med iskalci zaposlitve pojavijo še drugi člani 

druţine, ki prej niso delali (ţena, otroci, starejši druţinski člani). Hipoteza o apatičnem 

delavcu pa omenja brezposelnost v času velike in rastoče brezposelnosti, ko je zaposlitev 

teţko poiskati in jo obdrţati. Takrat so fizični in psihični napori ter stroški iskanja zaposlitve 

tako veliki, da ne odtehtajo plače, ki bi jo posameznik lahko dobil v primeru zaposlitve.  

Posameznik si sicer ţeli delati, vendar zaposlitve ne išče aktivno ali pa čisto obupa nad 

iskanjem le-te. V času večjih moţnosti zaposlovanja pa se tudi apatični delavci aktivirajo in iz 

latentnih postanejo pravi aktivni iskalci zaposlitve – brezposelni (Svetlik 1985, 44).  
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Med latentno brezposelnimi je tudi veliko oseb, ki bi se sicer bile pripravljene zaposliti, če bi 

jim to dopuščale osebne, druţinske, zakonske, zdravstvene in druge podobne razmere, na 

primer zdravstvene ovire, otroško varstvo, bliţina delovnega mesta, moţnost izobraţevanja 

ipd. (Björklund 1989, 12).  

V latentni brezposelnosti so torej elementi prostovoljne brezposelnosti, saj imajo osebe 

pasiven odnos do iskanja zaposlitve. Svetlik (1985, 38) navaja, da bi v primeru prikrite 

brezposelnosti morali upoštevati merilo prostovoljnosti. Med prikrito brezposelne tako uvršča 

tudi osebe, ki niso zaposlene, niso aktivne pri iskanju zaposlitve, a si jo vendarle ţelijo.  

Björklund (1989, 6) loči prikrito in delno brezposelnost. S prikrito brezposelnostjo označuje 

posameznike, ki nimajo zaposlitve in si ţelijo, da bi jo imeli, vendar je ne iščejo aktivno. Z 

delno brezposelnostjo pa označuje tiste posameznike, ki so sicer zaposleni, pa bi ţeleli delati 

več. Tako pridemo do druge oblike prikrite brezposelnosti, in sicer podzaposlenosti.  

Aktivno prebivalstvo je lahko podzaposleno ali prezaposleno. Oba pojava sta tesno povezana 

s časom, in sicer: dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi delovnimi urami ali z zaposlitvijo za 

vse ţivljenje. Vsakdo lahko v časovnem okvirju opravlja delo znotraj zakonsko ali kolektivno 

dogovorjenega standarda o delovnem času. Kadar je ta krajši, govorimo o podzaposlenosti, 

kadar je daljši, pa o prezaposlenosti (Sengenberger 2011, 47).  

Prezaposlenost pomeni, da nekateri delavci delajo z nadpovprečno intenzivnostjo, delajo 

nadure, opravljajo delo, ki presega njihove delovne sposobnosti, delajo, čeprav so ţe 

upokojeni in opravljajo poleg redne zaposlitve še popoldansko obrt ali honorarno delo 

(Svetlik 1985, 43). 

Podzaposlenost pa se pojavlja med: (1) zaposlenimi in samozaposlenimi delavci, ki ţelijo biti 

na boljšem delovnem mestu, (2) (samo)zaposlenimi za krajši delovni čas, ki si ţelijo delati za 

polni delovni čas, in (3) zaposlenimi, ki na delovnem mestu ne morejo izkoristiti svojih 

potencialov in si ţelijo biti bolj produktivno zaposleni (Svetlik 1985, 39–40). Te osebe se ne 

morejo registrirati kot brezposelne osebe, vendar pa se lahko vpišejo v evidenco iskalcev 

zaposlitve in tako koristijo nekatere storitve ZRSZ.
26
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 ZRSZ izvaja storitve in aktivnosti za osebe, vpisane v evidenco brezposelnih oseb in evidenco 
iskalcev zaposlitve, v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10, 21/13, 

63/13, 100/13,  90/15). Osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v bazo brezposelnih, se lahko vpišejo 
v evidenco iskalcev zaposlitve in tako dostopajo do nekaterih storitev in aktivnosti s področja 

vseţivljenjske karierne orientacije in posredovanja v zaposlitev. V evidenco iskalcev zaposlitve se 

lahko prijavijo osebe, ki so zaposlene, samozaposlene, upokojene, gospodinjci, dijaki, študentje ali 
drugače delovno neaktivni oziroma osebe, katerih zaposlitev je ogroţena. Med slednje sodijo osebe po 

vročeni redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali osebe, ki imajo do poteka pogodbe za določen čas še 3 

mesece ali manj (ZRSZ 2014a). 
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Skladno s standardno mednarodno opredelitvijo, ki jo je MOD sprejel leta 1998, temelji 

definicija delovno aktivnih oseb, ki so podzaposlene, na treh merilih: (1) osebe so 

pripravljene delati dodatne ure, (2) osebe so na voljo za opravljanje dodatnih delovnih ur in 

(3) osebe delajo manj od določenega praga delovnega časa (MOD 1998, 2). 

Svetlik (1985, 4142) povezuje podzaposlenost z neustrezno zaposlenostjo, do katere pride, 

kadar zaposleni opravljajo delo, ki je pod njihovo delovno zmoţnostjo in usposobljenostjo, ali 

pa opravljajo delo, ki je drugačno od njihovega poklicnega področja. V slednjem primeru gre 

za pretakanje odkrite strukturne brezposelnosti v prikrito. 

2.2    Teorije brezposelnosti 

Skladno s klasično ekonomsko teorijo
27

 (18. in 19. stoletje) je trţni mehanizem zanesljivo 

sredstvo za uravnavanje ponudbe dela po povpraševanja po delu in s tem za reševanje 

problematike brezposelnosti. Zunanji posegi v obliki sindikatov, zakonov o minimalni plači, 

davkov in drugih predpisov, ki odvračajo zaposlovanje, za uravnavanje trga dela niso potrebni 

oziroma so lahko škodljivi (Ackerman idr. 2006, 2).  

Na začetku 20. stoletja, ki je bilo zaznamovano z dvema svetovnima vojnama in svetovno 

gospodarsko depresijo, so Keynes (18831946) in njegovi nasledniki poudarjali obstoj 

ciklične naravne brezposelnosti in priporočali vladne posege v gospodarstvo (na primer 

finančne spodbude, javno financiranje novih delovnih mest ipd.), ki vplivajo na zmanjšanje 

brezposelnosti med recesijo (Ackerman idr. 2006, 5; Sengenberger 2011, 1920; Tobin 1975, 

201202).  

Keynesianska teorija je zašla v teţave, ko sta brezposelnost in inflacija začeli hkrati naraščati 

in se je pojavila stagflacija. Friedman (19122006), vodilni predstavnik monetarizma, ki se je 

začel razvijati po letu 1956, je skupaj z drugimi ekonomisti poskušal pojasniti vzroke 

inflacije. V šestdesetih letih 20. stoletja se je pojavila sodobna različica klasične ekonomije – 

                                                
27

 Glavna predstavnika klasične ekonomske teorije sta Adam Smith (17231790) in David Ricardo 

(17721823), ki sta zagovarjala delovno teorijo vrednosti. Smith je sicer bil menja, da bo v delitvi dela 
povečana količina kapitala skozi akumulacijo nevtralizirala povečanje prebivalstva. Ricardo pa je 

videl stvari drugače, saj so se kljub naraščajoči industriji vrstile teţave na ekonomskem področju, ki so 

bile posledica dveh vojn, ki jih je takrat Anglija bojevala z ameriškimi kolonialnimi silami in 
Napoleonom. Rešitev je videl v tem, da se gospodarstvo osvobodi drţavnega uravnavanja (Norčič 

1994, 4748, 5960). Pomemben predstavnik klasikov je tudi Jean Babtise Say (17671832), ki je 
razvil zakon o trgih, znan kot Sayev zakon, ki pravi, da je produkcija tista, ki odpira povpraševanje 

(ibid., 75, 87). 
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neoklasična ekonomska teorija,
28

 ki poudarja vlogo prostih trgov pri zagotavljanju najvišje 

stopnje gospodarske rasti (Sengenberger 2011, 2122).  

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene posamezne teorije brezposelnosti. 

2.2.1    Klasična in neoklasična teorija brezposelnosti 

Predstavniki klasične in neoklasične šole so zagovarjali samouravnavanje trga dela, na 

katerem se srečujeta ponudba in povpraševanje, ki določata ravnoteţno ceno in ravnoteţno 

količino. Ceno dela predstavlja realna plača, medtem ko količino oziroma obseg 

razpoloţljivega dela predstavljajo tako delavci kot ponudniki dela (Holte 1988, 2516). 

 

Slika 1: Klasična brezposelnost 

Vir: Samuelson in Nordhaus 2002, 237, 568. 

Klasična teorija (18. in 19. stoletje) trdi, da je trg dela sestavljen iz povpraševanja po delu in 

ponudbe dela. S slike 1 je razvidno, da je krivulja povpraševanja po delu (D) negativna 

funkcija realne plače (W). Če se plače povečajo, se povpraševanje po delu (L) zmanjša in 

obratno. Ponudba dela, ponazorjena s krivuljo S, pa izhaja iz izbire delavca, ali bo svoj čas 
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 Predstavniki zgodnje neoklasične ekonomske teorije med leti 1871 in 1874 so bili W. S. Jevons, 

Carl Menger in Leon Walras. Menili so, da klasična delovna teorija vrednosti ne more pojasniti sil, ki 
določajo cene. V ekonomijo so vpeljali pomen subjektivne vrednosti in mejnih količin, s katerimi so 

bolje pojasnili posameznikove odločitve, kar poznamo pod pojmom marginalizem (Norčič 1994, 154; 

Landreth in Colander 2012, 234236). Pomemben predstavnik neoklasične teorije je bil tudi Alfred 

Marshall (18421924), ki je takrat oblikoval novi tok ekonomske misli s poudarkom na trţnem 

gospodarstvu in, poleg Walrasa, velja za očeta neoklasične teorije (ibid., 284287). Paul Samuelson je 
neklasično teorijo matematično dodelal leta 1947 v svojem delu Osnove ekonomske analize (ibid., 

407).  
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porabil za delo ali prosti čas. Krivulja ponudbe dela je pozitivna funkcija realne plače, saj so 

delavci pripravljeni delati več, če se realna plača poveča. V ravnovesju, ki je ponazorjeno s 

točko E, se povpraševanje po delu in ponudba dela srečata v točki, ki določa ravnoteţno 

realno raven plač in polno zaposlenost (Mouhammed 2011, 100; Samuelson in Nordhaus 

2002, 237, 568).    

Vendar polna zaposlenost ne pomeni, da brezposelnost ne obstaja. Kadar trg deluje normalno, 

se ravnoteţna plača in količina dela samodejno vzpostavita in vsakdo, ki ţeli delati pri dani 

plači, jo lahko dobi. Ni pa neprostovoljne brezposelnosti (Ackerman idr. 2006, 1–2; 

Samuelson in Nordhaus 2002, 237). Vsa brezposelnost, ki presega frikcijsko, pa je 

prostovoljna in je povzročena z nepripravljenostjo posameznikov, da bi delali pri dani realni 

plači (Hughes in Perlman 1984, 34). Na sliki 1 je prostovoljna brezposelnost ponazorjena z 

razdaljo med točkama E in F. 

Kadar trg dela ne deluje pravilno, se pojavi »klasična« brezposelnost. Slika 1 prikazuje 

klasično brezposelnost v primeru nepravilnega delovanja trga zaradi učinka dogovorjenih 

visokih plač. Povečanje plače nad ravnoteţno raven vpliva na zmanjšanje zaposlenosti na trgu 

dela, saj ponudba in povpraševanje na trgu nista uravnoteţena. Količina klasične 

brezposelnosti je predstavljena z razdaljo med točkama E' in F'. Gre za posameznike, ki pri 

dogovorjeni ravni plače ne morejo najti zaposlitve, čeprav bi ţeleli, in so torej neprostovoljno 

brezposelni (Samuelson in Nordhaus 2002, 237238, 568).  

Do nepravilnega delovanja trga dela lahko pride zaradi moči sindikatov, ki pridobijo trţno 

moč na osnovi pravnega monopola pri zagotavljanju storitev trga dela za določeno podjetje ali 

panogo in s tem prisilijo podjetje, da zagotovi plače, ugodnosti in delovne razmere, ki so nad 

trţno vzdrţnimi oziroma konkurenčno določenimi ter s tem povečujejo stroške dela 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 237). 

Do brezposelnosti lahko pride tudi zaradi zakonsko postavljene minimalne plače, ki je višja 

od ravnoteţne, zaradi česar delodajalci najemajo manj delavcev. Pri tej višji plači delodajalci 

ţelijo zaposliti le količino delavcev, ki jo ponazarja razdalja med črtama 0 in LD na sliki 1. Na 

trgu obstaja torej preseţek dela v količini oziroma obsegu, ki ga predstavlja razdalja med 

točkama 0 in LS. Gre za neprostovoljno brezposelne, ki si ţelijo delo, vendar zaradi previsoko 

postavljene minimalne plače le-tega ne dobijo. Pravne omejitve so v tem primeru preprečile 

prilagajanje ravnovesja na trgu in povzročile brezposelnost pri posameznikih, ki ţelijo delati, 

vendar dela pri postavljeni minimalni plači ne morejo dobiti. Pogosto gre za nekvalificirane 

delavce in iskalce prve zaposlitve (Ackerman idr. 2006, 2).  

Pojavljajo se tudi druge motnje, ki povzročajo brezposelnost zaradi zagotavljanja manjšega 

števila delovnih mest od optimuma. Gre za razne predpise, ki vplivajo na zmanjšan obseg 

proizvodnje oziroma poslovanja podjetij in tako omejujejo povpraševanje po delu. Med njimi 

so predpisi s področja dela (na primer glede varnosti pri delu, zaposlovanja in odpuščanja), 
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tehnični standardi, visoki davki ter dolgi in zapleteni administrativni postopki pri poslovanju 

podjetij. Motnjo lahko predstavlja tudi dobrohotna socialna politika drţave, ki zajema 

zavarovanje (in s tem nadomestila) za primer brezposelnosti in druge socialne transferje, kar 

vpliva na zmanjšanje ponudbe dela, saj se zmanjša pripravljenost posameznikov za iskanje 

dela. Do padca rasti zaposlovanja pa lahko pride tudi zaradi uvajanja varčnih tehnologij.  

(Ackerman idr. 2006, 2). 

Z vidika klasične ekonomske teorije bi torej trg dela deloval najbolje, če ne bi bilo raznih ovir 

in vmešavanj v obliki predpisov o minimalni plači, ki so višje od ravnoteţne plače, pritiskov 

sindikatov na povečanje plač ter predpisov in socialnih programov, ki ovirajo pravilno trţno 

obnašanje. Na ta način bi se trg dela sam uravnaval, edina brezposelnost, ki bi obstajala, pa bi 

bila prostovoljna brezposelnost (Beker 2012, 13). 

V šestdesetih letih 20. stoletja se je pojavil podoben, neoklasični pogled, ki je vso 

brezposelnost definiral kot prostovoljno (Standing 1981, 564). Predstavniki sodobne 

neoklasične ekonomske teorije
29

 pravijo, da brezposelnost ustvarjajo nezaposleni 

posamezniki, ki ne privolijo v zniţanje plač na ravnoteţno raven, ker je delo pri tej niţji ravni 

plače zanje neugodna izbira (Norčič 2000, 229).  

Neoklasična ekonomska teorija meni, da ima prosta trţna ekonomija, ki je učinkovita in v 

kateri posamezniki delujejo racionalno, vgrajeno teţnjo po ustvarjanju polne zaposlenosti. Če 

trajna brezposelnost presega frikcijsko, je to večinoma zaradi prostovoljne izbire 

posameznikov, ki se svobodno odločajo v zvezi z zaposlovanjem, iskanjem zaposlitve, izbiro 

ure dela ali časa trajanja brezposelnosti (Sengenberger 2011, 21). Garside (2015, 135) navaja, 

da ekonomski subjekti razpolagajo z zadostnimi informacijami, ki jim omogočajo učinkovito 

prilagajanje spremenljivim trţnim razmeram. Teorija je bila v nadaljevanju dopolnjena s 

Pigoujevim učinkom realnih blagajn, po katerem naj bi brezposelnost ob fleksibilnem trgu 

dela povzročila zniţanje plač in posledično tudi cen. Posledica tega sta realno povečanje 

ponudbe denarja in povečanje kupne moči denarja (zaradi padca cen), zaradi česar se 

ekonomski subjekti počutijo bogatejše in povečajo povpraševanje. Na ta način naj bi 

samouravnalni trţni mehanizem gospodarstvo spet pripeljal do polne zaposlenosti (Sušjan 

2006, po Bembič 2012, 24).  

Zaznana nihanja v brezposelnosti so predvsem rezultat prostovoljnih optimalnih odločitev, ki 

jih delavci in delodajalci sprejemajo na učinkovitem trgu dela. Prav tako se lahko delavci 

odločijo za manj dela in večjo porabo prostega časa namesto sprejetja dane realne plače. Še 
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 Predstavniki sodobne neoklasične teorije, ki se je razvila po drugi svetovni vojni, so Friedman z 
delom Kapitalizem in svoboda, 1962 (angl. Capitalism and Freedom), Oliver Williamson z delom Trg 

in hierarhije, 1975 (angl. Marketand Hierarchies), in James Buchanan z delom Pogodbeništvo in 

demokracija, 1986 (angl. Contractarianism and Democraca) (ibid., 414, 509, 513). 
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bolj drastični posledici, ki temeljita na predpostavki, da plače ne bodo nikoli dovolj privlačne, 

sta umik posameznika s trga dela za nedoločen čas in sprememba ţivljenjskega sloga v smeri 

izrabljanja drţavnih socialnih ter drugih ugodnosti in priloţnosti, ki jih lahko uţivajo kot 

brezposelni, ter opravljanja dela na črno
30

 (Minford 1983, 214). 

Neoklasiki so v nadaljevanju menili, da do trajne neprostovoljne brezposelnosti v prosti trţni 

ekonomiji ne more priti. Če obstaja, je to posledica vladnih prepisov ali kolektivnih akcij, ki 

na trgu dela povzročajo pomanjkljivosti in ovirajo delovanje trga ter s tem gospodarsko rast. 

Brezposelnost, ki presega trţno ravnoteţje je lahko strukturna. Povzročena je zaradi namernih 

javnih ali zasebnih intervencij v prosto delovanje trga, kar povzroča izkrivljanje trga, 

pretirane plače in s tem previsoke stroške dela (Sengenberger 2011, 21).  

Podobno kot klasiki so tudi neoklasiki ključne kandidate za politiko izkrivljanja trga videli v 

radodarnih nadomestilih za brezposelnost, minimalnih plačah, zaščiti pri zaposlovanju in 

drugih posegih, ki so dvigovali plače nad ravnoteţno ravnijo ali pa ustvarile togost, ki 

preprečuje uravnovešenost trga. Predlagajo, da naj bo politika ukrepov usmerjena v 

odstranjevanje togosti na trgu dela oziroma spodbujanje proţnosti ter prosto prilagajanje 

realne cene dela (plače, bonitet idr.) ravnoteţju med ponudbo dela in povpraševanjem po delu 

(ibid., 22). Oboji, neoklasiki in klasiki, so zagovarjali koncept proste trţne ekonomije, ki ima 

vgrajeno teţnjo po polni zaposlenosti. V primeru prostega delovanja trga priznavajo le obstoj 

prostovoljne, ne pa tudi neprostovoljne brezposelnosti.  

2.2.2    Keynesianska in postkeynesianska teorija brezposelnosti 

Keynesianska teorija brezposelnosti izhaja iz del Johna Maynarda Keynsa, v katerih je 

izpodbijal trditev klasikov, da se trg samodejno uravnava in omogoča polno zaposlenost. Trdil 

je, da delavci ne bi odobravali zniţanja plač in bi se temu uprli, zaradi česar plače ne bi padle 

dovolj nizko, da bi se trg dela, vključno z zaposlenostjo, samodejno uravnaval. Velik pomen 

je pripisal ravni agregatnega povpraševanja v gospodarstvu in pričakovanjem podjetij glede 

prihodnje donosnosti. Četudi bi plače lahko hitro upadle, bi to naredilo več škode kot koristi. 

Delavci, ki bi imeli niţje plače, bi namreč manj potrošili, zaradi česar bi se zmanjšalo 

povpraševanje po blagu in storitvah, podjetja pa bi posledično zmanjšala število zaposlenih. 

Majhno agregatno povpraševanje po blagu in storitvah lahko vodi v začaran krog 

brezposelnosti, nizkih dohodkov in nizke porabe (Ackerman 2006, 5). 
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 Po EK (2014) gre pri delu na črno za po naravi zakonito plačano delo, ki ni prijavljeno javnim 
avtoritetam in ne vključuje nelegalnih oblik dela. V Sloveniji je zakonsko definirano z novim 

Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1, Ur. l. RS, št. 32/14, 47/15), s 

katerim so se globe za delo in zaposlovanje na črno v letu 2015 zvišale kar za 25 odstotkov.  
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Holte (1988, 13) je keynesiansko teorijo brezposelnosti povezal s pogledom, da je 

povpraševanje po delu določeno s količino dela, ki je potrebna za izdelavo zahtevane količine 

proizvodov. Proizvedena količina proizvodov in storitev je monotono naraščajoča funkcija 

zaposlenosti. Zaposlovanje se odraţa v proizvodnji, proizvodnja ustvarja dohodek (zaposlenih 

in lastnikov), dohodek pa ustvarja povpraševanje po proizvodih. Povečanje povpraševanja 

spodbudno vpliva na zaposlenost in obratno. Če je povpraševanje prenizko lahko pride do 

(visoke) brezposelnosti.  

 

Slika 2: Keynesijanska brezposelnost 

Vir: Samuelson in Nordhaus 2002, 568. 

Zaradi plač, ki niso proţne navzdol oziroma so lepljive (angl. sticky wages), se pojavlja 

brezposelnost, ki je na sliki 2 prikazana kot razdalja med točkama E' in F'. Gre za 

neprostovoljno brezposelnost, do katere pride, ko realne plače padejo (tj. cene dobrin 

narastejo bolj kot cena dela), obseg ponudbe dela pa postane večji od obsega povpraševanja 

po delu, ob obstoječi trţni plači (Keynes 2008 [1936], 7–8). Keynes sicer dopušča tudi 

moţnost obstoja prostovoljne brezposelnosti, a meni, da zniţanje ravni (realne) plače ob 

hkratnem obstoju neprostovoljne brezposelnosti ne vodi do rešitve problematike 

brezposelnosti (Hughes in Perlman 1984, 34).   

Vzrok ciklične brezposelnosti je Keynes identificiral v pojavu nezadostnega povpraševanja po 

delu. Rešitev problema je videl v spodbujanju agregatnega povpraševanja po proizvodih in 

storitvah in s tem potrebe po najemanju delavcev (Ackerman 2006, 5). Po njegovem 

prepričanju je brezposelnost povzročena zaradi negotovosti dobička in gospodarske rigidnosti, 

kar ima za posledico nezadostno povpraševanje po delu; ne le v času gospodarske recesije, 

ampak trajno (Sengenberger 2011, 19). 
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Polno zaposlenost je Keynes opredelil kot stopnjo zaposlenosti, pri kateri ni neprostovoljne 

brezposelnosti (Viner 1936, 150). Po mnenju keynesiancev bi jo lahko dosegli le z 

ekspanzivno monetarno in fiskalno politiko, upravljanjem povpraševanja in proti-cikličnimi 

ukrepi. Pri tem bi mikroekomska politika morala nadzirati inflacijske pritiske in spodbujati 

učinkovitost s sprejemanjem raznih predpisov, protimonopolnimi institucijami in ustrezno 

dohodkovno politiko (Sengenberger 2011, 1920). Po mnenju Keynesa bi drţava morala 

vplivati na trg dela z uvedbo raznih ukrepov (na primer z zniţevanjem obrestne mere, 

povečanjem javne potrošnje ipd.), vendar tudi takšne prilagoditve ne bi bile zadostne, da bi 

popolnoma izključile vztrajno brezposelnost (Tobin 1975, 201202).   

Po drugi svetovni vojni se je razvila postkeynesianska teorija, ki temelji na kritiki neoklasične 

sinteze. Njena predstavnica Robinsonova
31

 meni, da bi koncept ravnoteţja bil razumen samo 

v pogojih popolne gotovosti in da bi samo nove investicije lahko spremenile ponudbo, ki bi se 

prilagodila povpraševanju. V nadaljevanju trdi, da razdelitev ne poteka na osnovi mejne 

produktivnosti, kot to trdi neoklasična sinteza, ampak je opredeljena v trenutku, ko so dane 

realne plače, saj so takrat vse cene, vrednost kapitala in dobičkonosna stopnja določene 

(Norčič 1994, 291292).  

Postkeynesianci se osredotočajo na rigidnost plač in odstopajo od Keynsovega stališča, da je 

neprostovoljna brezposelnost rezultat nezadostnega povpraševanja na trgu (in ne posledica 

rigidnih plač). Niţanje plač po mnenju postkeynesiancev vodi do zniţanja povpraševanja po 

dobrinah in k zniţanju zaposlenosti, kar povečuje neprostovoljno brezposelnost (Wojick in 

Pernecky 1994, 292, 297; Norčič 1994, 306). 

2.2.3    Monetaristična teorija brezposelnosti 

Monetaristi
32

 so preučevali ekonomske pojave v povezavi z denarjem in njegovimi 

posledicami. Nasprotovali so keynesianizmu in zagovarjali stališče, da ponudba denarja 

neposredno vpliva na raven cen, ne pa tudi na realne spremenljivke, kot je zaposlenost. Po 

mnenju Friedmana in njegovih somišljenikov količina denarja v obtoku določa nominalni 

narodni dohodek, inflacija pa je čisti monetarni fenomen, ki izvira iz dejstva, da količina 

denarja v obtoku raste hitreje kot proizvodnja blaga in storitev (Norčič 1994, 283284). Pojav 

in preboj njihovih idej sta spodbudila hkratno naraščanje brezposelnosti in inflacije s 
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 Joan Robinson (19031983) je bila britanska ekonomistka, ki je pripadala postkeynesianski 

ekonomski šoli. 
32

 Monetarizem je bil najbolj aktualen v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. 
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premikom t. i. Beveridgove krivulje,
33

 ki prikazuje razmerje med brezposelnostjo in prostimi 

delovnimi mesti, navzgor (Senenberger 2011, 21).  

Monetaristi so v številnih pogledih tesno povezani s klasično teorijo, ki jo s svojimi 

ugotovitvami nadgrajujejo. Stališče monetaristov, da obstaja naravna stopnja brezposelnosti, h 

kateri se gospodarstvo nagiba, je skladna s klasičnim pogledom, da je vsa brezposelnost v 

popolnoma trţnem sistemu prostovoljna. Izraz naravne stopnje brezposelnosti, ki je skladna z 

nepospešeno stopnjo inflacije, je uvedel Friedman (Hughes in Perlman 1984, 35). Med 

njenimi dejavniki je navedel dejanske strukturne značilnosti trga dela in trga blaga, vključno s 

trţnimi pomanjkljivostmi, stroški za pridobivanje informacij o prostih delovnih mestih in 

razpoloţljivosti dela (Tobin 1972, 5). Če se ti dejavniki spreminjajo, se spreminja tudi 

naravna stopnja brezposelnosti. 

Po prepričanju monetaristov bi se centralna banka morala osredotočiti na nadzor nad 

ustvarjanjem denarja s ciljem stabilnosti cen (Hetzel 2013, 91). Ključni del montaristične 

teorije je vezan na razvoj pričakovanj v povezavi s Phillipsovo krivuljo, ki kaţe povezanost 

med brezposelnostjo in inflacijo. V 70. letih 20. stoletja se je pojavila stagflacija, ki odraţa 

hkraten pojav brezposelnosti in inflacije, kar se po zakonitostih, ki jih odraţa originalna 

Phillipsova krivulja,
34

 ne bi smelo zgoditi. Friedman je ugotovil, da se s prilagoditvijo 

Phillipsove krivulje lahko pojasni pojav stagflacije. Vključil je vlogo pričakovanj in tako se je 

v ekonomiji pojavila Phillipsova krivulja pričakovanj. Trdil je, da obstaja vrsta različnih 

Phillipsovih krivulj za vsako stopnjo pričakovane inflacije. Če ljudje pričakujejo, da bo prišlo 

do inflacije oziroma rasti ravni cen, to predvidevanje ustrezno upoštevajo pri svojem 

odločanju oziroma obnašanju. Z naraščajočo stopnjo inflacije bi sicer centralna banka lahko 

ohranjala niţjo stopnjo brezposelnosti, vendar polne zaposlitve ne bi dosegla (ibid. 100101). 

Friedman je trdil, da bo na dolgi rok gospodarstvo ponovno v stanju, v katerem se bo 

uveljavila naravna stopnja brezposelnosti. Ta naravna stopnja brezposelnosti predstavlja 

prostovoljno brezposelnost, ki pomaga, da se trg dela izprazni in omogoči določitev realne 

plače, ki je konsistentna z ravnoteţji na vseh drugih trgih (Norčič 1994, 286). 

Phillipsova krivulja je ključnega pomena za pojasnjevanje prostovoljne brezposelnosti, zato je 

podrobneje obravnavana v naslednjem poglavju, ki obravnava tako kratkoročno kot tudi 

dolgoročno Phillipsovo krivuljo. 
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 S pomočjo Beveridgove krivulje prikazujemo povezavo med ponudbo in povpraševanjem po delu, 
pri čemer je povpraševanje po delovni sili prikazano s pomočjo kazalnika pomanjkanja delovne sile, 

ponudba delovne sile pa s pomočjo stopnje brezposelnosti (Kajzer idr. 2013, 21). 
34

 Originalna Phillipsova krivulja, ki jo je razvil William Phillips, kaţe preprosto negativno oziroma 
obratno razmerje med stopnjo brezposelnosti in stopnjo rasti cen.  
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2.3    Phillipsova krivulja 

Phillips (1958, 299) je prvi preučeval povezavo med brezposelnostjo in stopnjo rasti plač. V 

članku (ibid.) je objavil rezultate svoje raziskave, s katero je ugotovil, da je spremembo 

stopnje rasti plač mogoče pojasniti s stopnjo brezposelnosti. Phillipsova krivulja je postala 

pomembno makroekonomsko orodje.  

Pri prvotni (kratkoročni) Phillipsovi krivulji se nizka stopnja brezposelnosti in nizka stopnja 

rasti plač izključujeta (angl. trade-off). Prikazana je kot negativna korelacija med spremembo 

nominalnih plač in brezposelnostjo. Vendar ta korelacija deluje le na kratek rok. Izključevanje 

med njima je namreč posledica denarne iluzije in nepopolnih podatkov o trgu dela (Anderton 

2000, 589591).  

 

Slika 3: Kratkoročna, s pričakovanji razširjena in dolgoročna Phillipsova krivulja 

Vir: Anderton 2000, 591; Hoover 2008. 

V nadaljnjem razvoju Phillipsove krivulje se je namesto rasti plač v razmerju do stopnje 

brezposelnosti upoštevala stopnja rasti cen oziroma inflacija. Phelps (1967) je predpostavljal, 

da so inflacijska pričakovanja adaptivna, kar pomeni, da se oblikujejo na osnovi preteklih 

stopenj inflacije (Senjur in Zajc Kejţar 2009, 4142). Kratkoročna Phillipsova krivulja je na 

sliki 3 prikazana s krivuljo PC1. Kadar med delavci in delodajalci obstaja prepričanje, da se 

cene ne bodo spremenile, obstaja ravnovesje v točki A. Vlada ali centralna banka lahko 

kratkoročno zniţata brezposelnost s povečanjem oziroma spodbuditvijo agregatnega 

povpraševanja, zaradi česar se gospodarstvo premakne iz točke A v točko Z. To privede do 

rasti proizvodnje in s tem padca brezposelnosti ter rasti cen. Kadar so delavci v denarni iluziji, 

v obdobjih inflacije višje nominalne plače dojemajo kot povečanje realnih plač. Zaradi tega so 

prej pripravljeni sprejeti delo (Sengenberger 2011, 22). Govorimo o pojavu navidezne ali 

iluziorne kratkoročne Phillipsove krivulje, ki po neoklasični makroekonomiji izhaja iz 

napačnih zaznav glede realnih plač ali relativnih cen (Samuelson in Nordhaus 2002, 633). 
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Vendar je zniţanje stopnje brezposelnosti le začasno, dokler si delavci zaradi boljšega 

pogajalskega izhodišča (tj. niţje brezposelnosti) ne izborijo višjih plač, ki pomenijo dvig 

stroškov dela in slej ko prej rast cen proizvodov (Anderton 2000, 591). Delavci, ki niso v 

denarni iluziji, opaţajo rast cen in pričakujejo njihovo nadaljnjo rast (npr. v višini pet 

odstotkov letno), zato se še bolj zavzeto pogajajo za višje plače, kar pomeni dodatni pritisk na 

rast cen oziroma višjo inflacijo. Sledi premik iz točke Z v točko B, ker realne plače zaradi 

rastoče inflacije upadejo, delavci pa zapuščajo delovna mesta. Brezposelnost se torej vrne na 

raven 0A, ki predstavlja naravno stopnjo brezposelnosti, vendar pri 5-odstotni inflacijski 

stopnji. Višja inflacija postane stalna, krivulja PC2 pa je nova kratkoročna Phillipsova 

krivulja. Na isti način se lahko z višanjem stopnje inflacije kratkoročna Phillipsova krivulja 

dvigne na PC3 in gospodarstvo premakne iz točke B v točko C (Anderton 2000, 591).  

Skladno s prvotno Phillipsovo krivuljo lahko vlade in centralne banke uravnavajo zaposlenost 

v gospodarstvu s trgovanjem nizke inflacije v zameno za nizko stopnjo brezposelnosti. Ta 

pogled je prevladoval vse do sočasnega pojava visoke inflacije in visoke brezposelnosti, 

imenovanega stagflacija, med letoma 1960 in 1970 (Doehring 2013, 1). Phelps
35

 in Friedman 

sta izpodbijala teoretične temelje prvotne (kratkoročne) Phillipsove krivulje. Trdila sta, da 

vlada ne more trajno trgovati višje inflacije za niţjo stopnjo brezposelnosti (Hoover 2008). 

Prvotna Phillipsova krivulja prav tako ne more pojasniti sočasnega pojava nizke inflacije in 

nizke brezposelnosti po letu 1990 (Brayton, Roberts in Williams 1999, 2728).  

Danes večina ekonomistov sprejema stališče Phelpsa in Friedmana, da obstaja stopnja 

brezposelnosti, ki je zdruţljiva s stabilno stopnjo inflacije (Hoover 2008). Številni jo 

imenujejo stopnja brezposelnosti, ki ne pospešuje inflacije (NAIRU) oziroma poenostavljeno 

neinflatorna stopnja brezposelnosti. 

V nadaljevanju se v teoriji pojavi razširjena oblika Phillipsove krivulje, ki vključuje 

racionalna pričakovanja, ki se nanašajo na prihodnje cene (Senjur in Zajc Kejţar 2009, 64). 

Pričakovanja posameznikov glede spremembe plač se odraţajo v spremembi količine 

ponudbe dela. Phillipsova krivulja je pravzaprav krivulja ponudbe dela. Vsakdo, ki je 

pripravljen ponuditi delo pri dani plači, je zaposlen. Obstaja le prostovoljna brezposelnost 

(Nevile 1979, 110110). Po teoriji racionalnih pričakovanj
36

 so posamezniki tisti, ki 

racionalno maksimizirajo svoje koristi in tekoče počistijo trge, da bi dosegli ravnoteţno ceno, 

                                                
35

 Edmund Phelps (rojen 1933) je ameriški ekonomist, ki je razvil pojav naravne stopnje 
brezposelnosti. 
36

 Teorija racionalnih pričakovanj se je pričela uveljavljati v začetku šestdesetih let 20. stoletja. Njen 

predstavnik John Fraser Muth (19302005) je leta 1961 publiciral članek o trgih vrednostnih papirjev 
in blaga, v katerem je poudaril pomen dosegljivih informacij, ki omogočajo maksimirati natančnost 

napovedovanja cen in se skoraj nemudoma vključujejo v tekoče odločanje špekulantov, katerih 

napovedovanja so racionalna v tako določenem smislu (Blaug 1985, po Norčič 1994, 288). 
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ki odstrani preseţno povpraševanje. Na trgu se torej izoblikuje taka cena, kot je pričakovana 

(Blaug 1985, po Norčič 1994, 289). Kot pravi Norčič (1994, 290), je teorija racionalnih 

pričakovanj po svojem bistvu modernizirana neoklasična makroekonomska teorija, ki se od 

sedanje neoklasične šole razlikuje v tem, da dopušča, da lahko samo nepričakovane 

spremembe ponudbe denarja začasno vplivajo na realni sektor gospodarstva, da pa so vse 

predvidene spremembe, ki sledijo iz ukrepov ekonomske politike, nemudoma kompenzirane s 

tekočimi odločitvami ekonomskih subjektov.  

S pričakovanji razširjena Phillipsova krivulja je na sliki 3 ponazorjena z ravno črto v obliki 

regresijske premice. Vlade danes sprejemajo to (s pričakovanji razširjeno) obliko padajoče 

Phillipsove krivulje kot temeljni element modelov makroekonomskih napovedi. Sprejeta je 

tudi s strani večine različnih makroekonomskih šol. Zgodnji sodobni neoklasiki 

predpostavljajo, da se cene prosto prilagajajo in da se pričakovanja oblikujejo racionalno. Ta 

predpostavka pomeni, da bi morala biti Phillipsova krivulja, ki je na sliki 3 ponazorjena s 

pričakovanji razširjeno krivuljo, zelo strma in da bi morala biti odstopanja od NAIRU 

kratkotrajna (Hoover 2008).  

Dolgoročno torej ni izključevanja med inflacijo in brezposelnostjo. Vsako ekspanzivno 

vmešavanje vlade se odraţa le v obliki višje inflacije, medtem ko se brezposelnost vedno vrne 

na naravno stopnjo brezposelnosti, ki je na sliki 3 ponazorjena z razdaljo 0A (Anderton 2000, 

591). Gre za stopnjo brezposelnosti, pri kateri ni pritiskov na inflacijo (NAIRU), oziroma za 

stopnjo brezposelnosti, ki ohranja rast plač v skladu z rastjo produktivnosti (Sengenberger 

2011, 21; Hoover 2008). Vračanje k NAIRU privede do dolgoročne Phillipsove krivulje, ki je 

na sliki 3 prikazana kot navpična krivulja, ki poteka skozi točko A. Centralna banka in vlada 

lahko torej uporabljata denarno in proračunsko politiko za zniţanje brezposelnosti pod 

vzdrţno raven le za kratek čas. Obstaja minimalna raven brezposelnosti, ki jo gospodarstvo 

lahko dolgoročno vzdrţuje (Samuelson in Nordhaus 2002, 593). Sama problematika izbire 

med inflacijo in brezposelnostjo pa na dolgi rok ne obstaja, saj je dejanska inflacija enaka 

pričakovani (Bhaduri 2002, 359). 

Na osnovi pregleda literature Malačič, Kašeljević in Sambdt (2009, 4–5) podajo različne 

moţne definicije naravne stopnje brezposelnosti. Naravna stopnja brezposelnosti se pogosto 

navaja kot: 

 tista raven brezposelnosti, ob kateri je vsa brezposelnost prostovoljna; 

 tista raven brezposelnosti, ob kateri je število prostih delovnih mest v gospodarstvu enako 

številu brezposelnih delavcev;  

 tista stopnja brezposelnosti, pri kateri je Phillipsova krivulja navpična, saj je takrat 

dejanska inflacija enaka pričakovani; 

 tista stopnja brezposelnosti, ob kateri so tokovi v brezposelnost in trajanje brezposelnosti 

normalni (Ehrenberg in Smith 2006, 545);  
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 tista stopnja dolgoročne brezposelnosti, ki ni odvisna od vodenja monetarne in fiskalne 

politike (Beyer in Farmer 2007, 798);  

 tista stopnja brezposelnosti, ki je konsistentna s konstantno stopnjo inflacije (Chiarini in 

Piselli 2001, 595).  

Novejši teoretični pristopi za neupravičeno povišanje plače, dohodkovno neenakost in 

brezposelnost krivijo moč sindikatov. Povečanja plač, ki niso sorazmerna z rastjo 

produktivnosti dela, namreč povzročajo inflacijo. Ackerman (2006, 6) povezuje 

brezposelnost, ki je višja od NAIRU, z nizko produktivnostjo in počasnim gospodarstvom, 

brezposelnost, ki je niţja od NAIRU, pa z večjo proizvodnjo in inflacijo.  

Koncept NAIRU in navpična dolgoročna Phillipsova krivulja sta po mnenju nekaterih 

avtorjev tesno povezana s prostovoljno brezposelnostjo in njenim merjenjem, kar je 

podrobneje obravnavano v poglavju 3, kjer so predstavljeni načini merjenja prostovoljne 

brezposelnosti. Nekateri avtorji jo povezujejo s strukturno brezposelnostjo. Ko sta trg blaga in 

trg dela v ravnovesju, se gospodarstvo nagiba k NAIRU, ki zajema prostovoljno in strukturno 

brezposelnost, razloge zanjo pa lahko iščemo v nepopolnosti informacij o razpoloţljivih 

delovnih mestih (Grant 2002 in Crary 2000, po Malačič, Kašeljević in Sambdt 2009, 5). King 

in Morley (2007, 556, 559, 560) menita, da imajo statistično najbolj značilen vpliv na NAIRU 

naslednji štirje dejavniki: strukturni premiki na trgu dela, nadomestila za brezposelne, realne 

minimalne plače in rast produktivnosti dela, ki se zaradi tega tudi najbolj pogosto pojavljajo v 

teoretičnih modelih.  
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3 OCENJEVANJE PROSTOVOLJNE BREZPOSELNOSTI IN 

NEZAPOSLENOSTI V SLOVENIJI 

V poglavju 2 smo predstavili vrste in teorije brezposelnosti ter koncept prostovoljne 

brezposelnosti. Skladno z ekonomsko teorijo smo termina prostovoljna brezposelnost in 

prostovoljna nezaposlenost uporabljali enoznačno. Za namene merjenja pojavov pa je 

aktualnejša definicija MOD, ki brezposelne opredeljuje oţje od nezaposlenih. Zato najprej (v 

poglavju 3.1) natančneje definiramo pojma prostovoljna brezposelnost in prostovoljna 

nezaposlenost, nato pa se lotimo njunega ocenjevanja. 

V poglavju 3.2 ocenjujemo prostovoljno brezposelnost. Najprej predstavljamo različne načine 

merjenja prostovoljne brezposelnosti, kot izhajajo iz ekonomske teorije, nato pa na dva od teh 

načinov ocenimo stopnjo in na osnovi nje še obseg prostovoljne brezposelnosti (z uporabo 

Phillipsove enačbe in, alternativno, z izračunom trendne brezposelnosti). Pri tem uporabljamo 

podatke SURS-a o stopnji anketne brezposelnosti za obdobje 1997–2013.  

V poglavju 3.3 merimo še obseg prostovoljne nezaposlenosti. Ocenjevanje poteka s 

seštevanjem ustreznih kategorij oseb na trgu dela. Natančneje, k številu prostovoljno 

brezposelnih (ki smo ga pred tem ocenili v poglavju 3.2), prištejemo določene kategorije 

neaktivnih oseb. Skupni seštevek omenjenih kategorij privede do števila prostovoljno 

nezaposlenih. Pri tem uporabljamo podatke SURS-a iz ADS-a za obdobje 1997–2013.  

Na koncu povzamemo in primerjamo rezultate vseh pristopov in jih interpretiramo v luči 

zadnje gospodarske krize v Sloveniji. 

3.1    Delovni definiciji prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti 

Prostovoljna brezposelnost − ki smo jo ţe predstavili v podpoglavju 2.1.1 − zajema predvsem 

osebe, ki pod veljavnimi trţnimi pogoji dela (npr. višina plače, kraj dela, čas dela ipd.) niso 

pripravljene sprejeti zaposlitve oziroma plačanega dela (Nevile 1979, 110; Standing 1981, 

563; Von Mises 1949, 598; Haan in Uhlendorff 2007, 6; Joll idr. 1983, 312; Viner 2011, 148; 

Hughes in Perlman 1984, 1). V nadaljevanju pojasnjujemo razliko med brezposelnostjo in 

nezaposlenostjo ter ju povezujemo s pojmom prostovoljnosti.  

Brezposelnost v splošnem zajema osebe, ki so brez zaposlitve, a jo aktivno iščejo in so jo 

pripravljene kmalu sprejeti. Merimo jo s stopnjo brezposelnosti, ki predstavlja deleţ 

brezposelnih v aktivnem prebivalstvu in je najbolj razširjen kazalnik stanja na trgu dela 

(Murphy in Topel 1997, 295). Pri tem ločimo stopnjo registrirane brezposelnosti in stopnjo 

anketne brezposelnosti, ki smo ju definirali ţe v poglavju 1.1. Registrirana brezposelnost je v 

primerjavi z anketno, ki se meri s pomočjo ADS-a, višja, saj so merila MOD pri opredelitvi 

osebe kot brezposelne stroţji od meril ZRSZ. Anketna brezposelnost (po metodologiji MOD) 

je mednarodno primerljiva in odraţa boljšo sliko dejanskega stanja na trgu dela kot stopnja 
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registrirane brezposelnosti (SURS 2014a, SURS 2014b). Zato v analizi kot merilo stopnje 

brezposelnosti uporabljamo stopnjo anketne brezposelnosti. 

Nezaposlenost je definirana širše od brezposelnosti, saj zajema vse delovno sposobne osebe, 

ki so brez zaposlitve oziroma dela, torej tako brezposelne kot tudi neaktivne osebe (OECD 

2002, 43). Obojni so brez zaposlitve, vendar jo brezposelni aktivno iščejo, kar pa ne velja za 

neaktivne osebe. Neaktivne osebe predstavljajo tiste delovno sposobne osebe, ki niso 

razvrščene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe (SURS 2014b). 

Neaktivnost je povezana z različnimi vzroki, kot so skrb za gospodinjstvo, nega druţinskih 

članov, izobraţevanje, nezmoţnost za delo ali zgodnja upokojitev (Biegert 2011, 3–5; 

Burchard in Le Grand 2002, 10, 19–20). Po uveljavljenih merilih se torej nezaposleni ločijo 

od brezposelnih po pravilu razpoloţljivosti za delo in aktivnem iskanju zaposlitve. Pri tem 

Jones in Riddell (2002, 1, 5) opozarjata na skupino oseb, ki ţelijo delati, čeprav dela trenutno 

ne iščejo. Gre predvsem za osebe, ki verjamejo, da za njih ni razpoloţljivih delovnih mest 

(angl. »discouraged workers«). Zaradi neaktivnosti pri iskanju zaposlitve se te osebe ne 

uvrščajo med brezposelne, ampak nezaposlene. Po mnenju nekaterih ekonomistov bi sicer 

morale biti uvrščene med brezposelne (Jones in Riddell 2002, 1, 6; Biegert 2011, 4).  

V podpoglavju 2.1.1 smo prostovoljno brezposelne opredelili kot osebe, ki so brez zaposlitve, 

jo aktivno iščejo in so jo pripravljene kmalu sprejeti, vendar le pod pogojem, da zaposlitev 

predstavlja boljšo moţnost od brezdelja. Prostovoljno nezaposleni pa so širša skupina, ki 

poleg prostovoljno brezposelnih zajema tudi nekatere neaktivne osebe. Za namene statistične 

analize bomo med prostovoljno nezaposlene poleg prostovoljno brezposelnih šteli tiste 

neaktivne osebe (tj. delovno sposobne osebe brez zaposlitve oziroma dela) za katere velja, da: 

(1) ţelijo delati, a dela ne iščejo aktivno ali ga niso pripravljeni v kratkem sprejeti ali (2) ne 

ţelijo delati, a niso neaktivni zaradi nezmoţnosti za delo, izobraţevanja ali upokojitve.  

3.2    Ocenjevanje prostovoljne brezposelnosti 

Pri ocenjevanju prostovoljne brezposelnosti v Sloveniji kot izhodišče uporabljamo koncept 

trendne brezposelnosti oziroma NAIRU, ki ga Anderton (2000, 583) enači s stopnjo 

prostovoljne brezposelnost, kot ţe omenjeno v podpoglavju 1.1. To pomeni, da je ekonomija 

v polni (ţeleni) zaposlenosti, saj le takrat ni prisotne neprostovoljne brezposelnosti. Vsi 

delovno spodobni, ki so brez dela, so prostovoljno brezposelni. Takšen koncept prostovoljne 

brezposelnosti je predstavljen na sliki 4. 
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Slika 4: Prostovoljna brezposelnost 

Vir: Anderton 2000, 584. 

Slika 4 kaţe krivulji ponudbe dela: krivulja Sdelavci prikazuje število delavcev, ki so 

pripravljeni delati ob različnih plačah, krivulja Sdelo pa predstavlja število prebivalcev, ki bi 

ţeleli delati, vendar ne pri (prenizki) dani plači. Uradna statistika kaţe, da v ekonomiji obstaja 

brezposelnost v obsegu EF, ki pa je v tem primeru prostovoljna. Ravnoteţna polna 

zaposlenost obstaja pri točki E. Pri ravnoteţni plači W se delavci EF sami odločijo, da ne 

bodo delali. Gre torej za prostovoljno brezposelne, ki predstavljajo del aktivnega prebivalstva, 

ki zavrača delo pri dani plači. Naravno stopnjo brezposelnosti dobimo, če obseg naravne 

brezposelnosti EF delimo z aktivnim prebivalstvom 0F.  

Stopnjo prostovoljne brezposelnosti izračunavamo po dveh pristopih. Pri prvem pristopu jo 

ocenjujemo z izračunom NAIRU. Tega izračunamo iz koeficientov Phillipsove krivulje, ki jo 

ekonometrično ocenimo z metodo najmanjših kvadratov. Pri drugem pristopu jo 

poenostavljeno enačimo z dolgoročno oziroma trendno stopnjo brezposelnosti. To izračunamo 

z glajenjem dejanske stopnje brezposelnosti z uporabo HP filtra, ki iz časovne serije izloči 

ciklično komponento (filter je primeren predvsem v razmerah stabilne inflacije). V obeh 

primerih uporabljamo podatke SURS-a iz ADS-a za obdobje 1997–2013. Dobljene rezultate 

nato primerjamo z empiričnimi izračuni Senjurja in Zajc Kejţarjeve (2009) za Slovenijo za 

obdobje 1997–2008. Na osnovi lastne ocene letnih trendnih stopenj anketne brezposelnosti in 

števila aktivnega prebivalstva (ocenjenega s strani SURS-a na osnovi ADS-a) smo izračunali 

še število prostovoljno brezposelnih oseb v posameznem letu za obdobje 1997–2013. Ker 

slovenski trg ni popolno konkurenčen, te ocene najverjetneje precenjujejo število prostovoljno 

brezposelnih v Sloveniji.  

Podatke o anketni brezposelnosti so pri preučevanju prostovoljne brezposelnosti uporabljali 

tudi drugi avtorji. Rama (1999), na primer, je pri raziskovanju problematike prostovoljne 

brezposelnosti na Šrilanki izhajal iz četrtletnih podatkov o anketni brezposelnosti za leto 

1995, ki so bili zbrani s pomočjo ADS na vzorcu 4000 gospodinjstev. Z uporabo regresijskega 
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modela Probit je brezposelnost analiziral v povezavi z izbranimi značilnostmi posameznikov 

(starost, spol, lokacija, izobrazba, poklicno usposabljanje, vodenje gospodinjstva po 

posameznih druţinskih članih). Z analizo podatkov o pričakovanjih posameznikov glede 

najniţje sprejemljive plače v povezavi z dejansko odločitvijo za brezposelnost je ugotovil, da 

je brezposelnost na Šrilanki v veliki meri prostovoljna. Po njegovih ocenah so velik del 

prostovoljno brezposelnih predstavljali mladi, dokaj izobraţeni posamezniki, ki ţivijo pri 

starših, imajo koristi od druţinske podpore in niso pripravljeni delati pri dani trţni plači. 

Burchard in Le Grand (2002) sta poskušala oceniti, v kolikšni meri je vedenje posameznika v 

odnosu do dela posledica dejavnikov, na katere sam ne more vplivati in v kolikšni meri 

posledica uveljavljanja osebnih preferenc. Pri tem sta uporabila podatke o brezposelnosti, 

zbrane z britansko raziskavo med gospodinjstvi (angl. The British Household Panel Survey – 

BHPS) za obdobje 1991–1999. Izdelala sta modele verjetnosti, da je oseba zaposlena (z 

uporabo večstopenjskega pristopa), in nato rezultate primerjala z dejanskim stanjem vsakega 

posameznika. Če je model napovedal, da ima oseba veliko verjetnost, da je zaposlena, v 

resnici pa ni bila, sta jo opredelila kot prostovoljno brezposelno. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je bil prostovoljno brez zaposlitve 1 od 10 nezaposlenih moških; deleţ pri 

ţenskah je bil podoben. Zaradi nedostopnosti podatkov takšne analize za Slovenijo v tej 

nalogi ne moremo izvesti.  

3.2.1  Ocenjevanje prostovoljne brezposelnosti na osnovi dolgoročne Phillipsove krivulje 

Prvotno Phillipsovo krivuljo, ki je nastala kot razmerje med rastjo plač in stopnjo 

brezposelnosti, je mogoče izpeljati iz podatkov o trgu dela. Senjur in Zajc Kejţarjeva (2009, 

14) na ta način opredeljujeta naravno stopnjo brezposelnosti. V nadaljevanju vključita 

predpostavko, da se cene oblikujejo na osnovi stroškov dela na enoto proizvoda, ter s tem 

dobita povezavo med cenami in plačami, kar jima omogoči prehod na Phillipsovo krivuljo, ki 

namesto rasti plač v razmerju do stopnje brezposelnosti upošteva inflacijo. Ugotavljata, da je 

v Sloveniji med stopnjo rasti nominalnih bruto plač in stopnjo rasti cen ţivljenjskih potrebščin 

(inflacijo) tesna, skoraj linearna povezava. Skladno s tem je mogoče prvotno Phillipsovo 

krivuljo, ki kaţe razmerje med stopnjo rasti plač in stopnjo brezposelnosti, pretvoriti v 

različico Phillipsove krivulje, ki kaţe razmerje med inflacijo in stopnjo brezposelnosti ter se v 

sodobni makroekonomiji bolj uporablja kot prvotna različica (ibid., 80, 81).  

Tudi v tej nalogi preverjamo korelacijo med stopnjo inflacije in stopnjo rasti nominalnih neto 

plač v Sloveniji. Za ocenjevanje uporabljamo serijo letnih podatkov SURS-a (2015f) o stopnji 

inflacije,
37

 izračunane kot medletna sprememba ravni cen ţivljenjskih potrebščin in 
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 Do leta 1998 se je kot merilo inflacije uporabljal indeks cen na drobno, od leta 1998 dalje pa ima to 
funkcijo indeks cen ţivljenjskih potrebščin (ICŢP), ki meri spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov 
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nominalnih neto plač
38

 za obdobje 1997–2013. Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,828 in 

kaţe, da med spremenljivkama obstaja dokaj močna pozitivna povezanost.
39

 To pomeni, da je 

ocenjevanje Phillipsove krivulje, ki povezuje inflacijo in stopnjo brezposelnosti, smiselno. 

Merjenje prostovoljne brezposelnosti je tesno povezano z enačbo navpične dolgoročne 

Phillipsove krivulje in konceptom NAIRU, pri izračunu katerega je v ozadju predpostavka, da 

ni dolgoročnega izključevanja (angl. »trade-off«) med inflacijo in brezposelnostjo ter da se 

stopnja brezposelnosti na daljši rok giblje okoli NAIRU (Richardson idr. 2000, 6). 

Izključevanje med inflacijo in brezposelnostjo na kratek rok lahko zapišemo z naslednjo 

enačbo (Ball in Mankiw 2002, 118–119): 

 ∏ = ∏
e
 – a(U – U*),      (1) 

pri čemer je ∏ dejanska inflacija, ∏
e 
pričakovana inflacija, U dejanska stopnja brezposelnosti, 

U* pa NAIRU, ki prevladuje, ko se inflacijska pričakovanja potrdijo. Gre za enačbo 

Phillipsove krivulje, ki je razširjena z inflacijskimi pričakovanji. Naklon Phillipsove krivulje 

je odvisen od parametra α (α > 0). V U* je vgrajeno izključevanje med inflacijo in 

brezposelnostjo. NAIRU avtorja (ibid.) enačita s stopnjo brezposelnosti, ki jo gospodarstvo 

doseţe na dolgi rok, pri čemer izhajata iz razlage racionalnih inflacijskih pričakovanj. V 

daljšem časovnem intervalu bi povprečje pričakovane inflacije moralo biti enako povprečju 

dejanske inflacije. Prav tako bi v enako dolgem intervalu povprečna brezposelnost morala biti 

enaka povprečni naravni stopnji brezposelnosti. Dolgoročno torej stopnja brezposelnosti U ne 

more odstopati od NAIRU. Tudi NAIRU skozi čas ni konstantna, ampak se lahko spreminja. 

Pri empiričnem ocenjevanju enačbo (1) zapišemo: 

  ∏ = ∏
e
 – a(U – U*) + v,     (2)  

pri čemer v označuje šok ali slučajne vplive oziroma motnje. Spremembe v izključevanju med 

inflacijo in brezposelnostjo torej odraţajo naravna stopnja brezposelnosti U* in motnje v. Pri 

tem U* odraţa, kako dobro se ponudba dela ujema z delovnimi mesti, v pa odraţa motnje v 

normalnem inflacijskem procesu, ki so lahko povzročene zaradi embarga na nafto ali 

spremembe valutnega tečaja. V enačbo je treba vgraditi tudi pričakovanja glede inflacije, pri 

                                                                                                                                                   
in storitev končne potrošnje glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe 
predmetov končne porabe doma in v tujini. Košarico za izračun indeksa sestavlja 684 reprezentativnih 

izdelkov in storitev, katerih deleţ v skupni potrošnji prebivalstva je večji od 0,1 % in katerih cene 

lahko najbolje odraţajo gibanje cen sorodnih artiklov oziroma splošno gibanje cen (SURS 2014d, 

12). 
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 Podatki o povprečni mesečni neto plači oziroma nominalni neto plači so do vključno leta 2004 po 

stari metodologiji. Metodologija se je v obdobju 19972013 spreminjala, zato za ocenjevanje 
uporabljamo serijo letnih podatkov SURS (2006; 2013a; 2013b; 2014e), ki zajema podatke po novi in 

stari metodologiji. 
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 Korelacija je statistično značilna pri zanemarljivi stopnji tveganja 0.01 (dvostranski test). 
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čemer je pričakovana inflacija enaka kot v zadnjem inflacijskem obdobju: ∏
e
 = ∏–1 (Phelps 

1967, 256; Ball in Mankiw 2002, 119). Gibanje inflacije v zadnjih dekadah 20. stoletja je 

potrdilo, da napovedovanje prihodnje inflacije s preteklo ni daleč od racionalnega. Z vgradnjo 

pričakovanj se enačba, ki prikazuje izključevanje med inflacijo in brezposelnostjo, nadgradi v:  

∏ = ∏–1 – a(U – U*) + v.     (3)                                     

Phelps (1967, 256) je v nadaljevanju iz te enačbe izpeljal stopnjo brezposelnosti U*, ki ne 

pospešuje inflacije (∏ = 0) in so jo pozneje imenovali NAIRU (Senjur in Zajc Kejţar 2009, 

4142; Blanchard 2003, 163169). Pri tem je na NAIRU treba gledati kot na stopnjo 

brezposelnosti, pri kateri je inflacija stabilna, visokofrekvenčni šoki (predstavljeni z v) pa so 

odsotni. Ekonomske sile, ki samostojno vzpostavljajo ravnoteţje, naj bi bile dovolj močne, da 

bi vedno znova potiskale stopnjo brezposelnosti nazaj na njeno ravnoteţno raven (Kajzer idr. 

2010, 82).  

V preteklosti so bile za Slovenijo ţe narejene empirične ocene NAIRU (Malačič, Kešeljević 

in Sambdt 2009, Senjur in Zajc Kejţar 2009, Kajzer idr. 2010, Tong 2014), pri katerih je bila 

za izhodišče ocenjevanja NAIRU uporabljena osnovna enačba (1) Phillipsove krivulje, 

razširjena z inflacijskimi pričakovanji, ki jo lahko zapišemo tudi v naslednji obliki: 

∏t =  U* –  Ut, (4) 

pri čemer je ∏t sprememba inflacije, ki je enaka razliki med dejansko inflacijo v času t (∏t) 

in pričakovano stopnjo inflacije (∏–1), ki je oblikovana v času t–1. Za namene regresijskega 

ocenjevanja lahko enačbo (4) zapišemo: 

∏t = B –  Ut + v. (5) 

Pri tem predpostavljamo, da je U* konstanta, ki predstavlja tisto stopnjo brezposelnosti U, ki 

zagotavlja, da je ∏t = 0, pri čemer velja: B = αU*. Iz te povezave lahko izračunamo U*: U* 

= B/α (Senjur in Zajc Kejţar 2009, 42, 82).  

Tudi v tej nalogi NAIRU izračunavamo tako, da na letnih in četrtletnih podatkih za obdobje 

1997–2013 najprej ocenimo enačbo (5), nato pa iz ocenjenih parametrov (B in α) izračunamo 

NAIRU. Za ocenjevanje potrebujemo serijo podatkov za spremembo inflacije (slednja je 

izmerjena z ICŢP) in stopnjo anketne brezposelnosti
40

 za obdobje 1997–2013. Pri letnih 

podatkih je sprememba inflacije (∏) izračunana kot razlika med (medletno) inflacijo v 

tekočem letu in inflacijo v predhodnem letu, pri četrtletnih podatkih pa kot razlika med 

inflacijo v tekočem četrtletju in inflacijo v enakem četrtletju predhodnega leta. 
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 Za ocenjevanje uporabljamo serijo letnih in četrtletnih podatkov SURS-a na osnovi ADS; za 
obdobje 1997–2007 podatke po Svetin (2015a, 2015b), za obdobje 2008–2013 pa podatke SURS-a 

(2015d, 2015e). 
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Enačbo (5) smo najprej ocenili z uporabo nefiltriranih letnih podatkov za obdobje 1997–2013. 

Determinacijski koeficient kaţe skoraj ničelni deleţ pojasnjene variabilnosti odvisne 

spremenljivke. Na neustreznost modela pa kaţejo tudi rezultati analize variance, F-test in 

previsoke P-vrednosti (za rezultate glej preglednico P1 v Prilogi 1). Vrednosti niso statistično 

značilne, zato smo enačbo ocenili na daljši časovni seriji četrtletnih podatkov.  

Preglednica 1 kaţe opisno statistiko za stopnjo anketne brezposelnosti (pojasnjevalna 

spremenljivka) in stopnjo inflacije (odvisna spremenljivka). 

Preglednica 1: Opisna statistika za spremenljivke Phillipsove krivulje 

 

Stopnja anketne 
brezposelnosti (%) 

Stopnja inflacije – 

sprememba ravni cen v 
posameznem četrtletju (%) 

Aritmetična sredina 6,83 1,15 

Mediana 6,85 1,1 

Modus 6,9 1,1 

Standardni odklon 1,41 0,98 

Koeficient sploščenosti 0,99 0,27 

Koeficient asimetrije 0,58 0,23 

Minimum 4,1 -1,1 

Maksimum 11,1 3,7 

Število opazovanja 68 68 

Vir: lastni izračun na osnovi podatkov SURS-a (2015d; 2015f) in Svetin (2015a).  

Na osnovi četrtletnih podatkov je povprečna stopnja anketne brezposelnosti v obdobju 1997–

2013 znašala 6,8 odstotka, najniţja 4,1 odstotka (leta 2008), najvišja pa 11,1 odstotka (leta 

2013). Porazdelitev je asimetrična v levo (koeficient asimetrije je namreč pozitiven: 0,6) in 

nekoliko koničasta (koeficient sploščenosti znaša 1,0).   

Povprečna četrtletna inflacija je v obdobju 1997–2013 znašala 1,15 odstotka. Aritmetična 

sredina se nekoliko razlikuje od preostalih srednjih vrednosti, kar kaţe na rahlo asimetričnost 

porazdelitve. Koeficient asimetrije (+0,23) kaţe na rahlo asimetrijo v levo, po sploščenosti pa 

je porazdelitev spremenljivke blizu normalni.  

Raztreseni diagram (slika 5) kaţe na šibko
41

 negativno povezanost med spremembo stopnje 

inflacije in stopnjo anketne brezposelnosti. 
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 Na osnovi ocenjenega determinacijskega koeficienta (R
2
=0,004) ugotavljamo, da je le 0,4 odstotka 

variance stopnje inflacije pojasnjene z linearnim vplivom stopnje anketne brezposelnosti. Preostalih 

99,6 odstotka variance povzročajo neznani dejavniki. 
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Slika 5: Povezava med spremembo stopnje inflacije in stopnjo anketne brezposelnosti, 

1997–2013 (četrtletni podatki) 

Vir: podatki SURS-a (2015d; 2015f) in Svetin (2015a). 

Linearno enačbo (5) smo z uporabo nefiltriranih četrtletnih podatkov za obdobje 1997–2013 

ocenili z metodo navadnih najmanjših kvadratov in dobili naslednji rezultat:                       

 =  0,1861 – 0,044 × U.  (6) 

Regresijski koeficient stopnje brezposelnosti znaša 0,044, a je statistično neznačilen (P-

vrednost: 0,601). Po tej oceni je sicer NAIRU v tem obdobju znašal: 

U* = 0,186/–(–0,044) = 4,2 %,  (7) 

vendar ta ocena stopnje prostovoljne brezposelnosti ni uporabna zaradi statistične 

neznačilnosti regresijskega koeficienta in zelo nizkega deleţa pojasnjene variance spremembe 

inflacije (za podrobnejše podatke glej Prilogo 1). 

Največja nihanja v slovenskem gospodarstvu so bila v letu 1999, ko sta na nagel porast 

inflacijske stopnje vplivali uvedba DDV-ja in povečanje cen nafte na svetovnih trgih, ter letih 

2009 in 2010, ko je svetovna gospodarska kriza močno vplivala na slovensko gospodarstvo 

(BS 2001, 7; BS 2009, 18; BS 2010, 7–10; UMAR 2014, 160). Z izločitvijo teh let iz analize 

se vrednost determinacijskega koeficienta nekoliko zviša (R
2
=0,022), vendar je negativna 

povezava med rastjo inflacije in stopnjo brezposelnosti še vedno šibka in statistično 

neznačilna. V tem primeru NAIRU znaša: 

U* = 0,41/–(–0,085) = 4,8 %,  (8) 

a zaradi statistične neznačilnosti regresijskega koeficienta in zelo nizkega deleţa pojasnjene 

variance spremembe inflacije, tudi ta ocena ni veljavna.  

y = -0,044x + 0,1861

R² = 0,0042
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Enačbo (5) smo ocenili še s serijo podatkov SURS-a (2015a; 2015b) o povprečni stopnji 

inflacije,
42

 vendar tudi v tem primeru rezultati niso zadovoljivi. Vpliv stopnje anketne 

brezposelnosti na spremembo inflacije je sicer negativen, a statistično neznačilen. Ocenili 

smo tudi različico modela, v kateri namesto dejanske stopnje anketne brezposelnosti 

uporabimo podatke za sezonsko prilagojeno stopnjo anketne brezposelnosti (Eurostat 2015), 

ki prav tako ne da dobrih rezultatov. Model smo skušali izboljšati tudi z vključitvijo 

časovnega odloga odvisne spremenljivke in dodatno še z vključitvijo stopnje rasti cene nafte
43

 

kot dodatne pojasnjevalne spremenljivke (za rezultate glej Prilogo 1). Nobena različica ne da 

zadovoljivih rezultatov, zato končne in veljavne ocene NAIRU za obdobje 1997–2013 ne 

bomo podali, ampak se bomo oprli na druge metode ocenjevanja prostovoljne brezposelnosti.   

Razloge za slabe rezultate ocenjevanja Phillipsove krivulje bi lahko iskali v posledicah vstopa 

Slovenije v Eurosistem, ki ga nadzira ECB s ciljem ohranjanja stabilnosti cen oziroma 

varovanja vrednosti evra (ECB 2015). Denarna politika je centralizirana na ravni evro-

območja, institucije trga dela pa so še naprej določene na nacionalni ravni. Zaradi izgube 

domače denarne politike je potrebna večja fleksibilnost plač in zaposlenosti, da bi se 

nacionalno gospodarstvo lahko odzvalo na asimetrične šoke, povezane z nezaposlenostjo. 

Inflacija je eksogena, določena na ravni ECB in se ne odziva na stopnjo brezposelnosti v 

posameznih članicah evro-območja, vpliva pa na realne plače, medtem ko so plače endogene, 

oblikovane na ravni nacionalnega gospodarstva in ne vplivajo na inflacijo. Phillipsova 

krivulja torej ni več enako uporabna za vodenje denarne politike (Calmfors 2001, po Senjur in 

Zajc Kejţar 2009, 14). Ugotovili smo, da z ocenjevanjem Phillipsove krivulje izključevanja 

med spremembo inflacije in stopnjo brezposelnosti ne moremo potrditi.  

Ocene stopnje brezposelnosti U* oziroma NAIRU, ki so jih za Slovenijo na osnovi ocene 

Phillipsove krivulje podali drugi avtorji, so: 

 Malačič, Kešeljević in Sambdt (2009, 25) so naravno stopnjo brezposelnosti v obdobju 

1997Q2–2008Q2 ocenili na 6,3 odstotka;  

 Senjur in Zajc Kejţarjeva (2009, 83) sta naravno stopnjo brezposelnosti na osnovi letnih 

podatkov za obdobje 1993–2007 ocenila na 6,4, na osnovi četrtletnih podatkov za 

obdobje 1997Q1–2008Q2 pa na 6,1 odstotka (ibid., 90); 

 Tong (2014, 46), ki je ocenjeval NAIRU oziroma stopnjo brezposelnosti, ki proizvaja 

stabilno stopnjo inflacije, z uporabo mesečnih podatkov za vse drţave Evropske unije za 

obdobje januar 1996–oktober 2013, je za Slovenijo ocenil, da se giblje med 4,2 in 10,8 

odstotka (dno je dosegel leta 2008, nato pa je konstantno rastel); 
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 Povprečna stopnja inflacije, merjena z ICŢP na četrtletni osnovi (povprečje četrtletja tekočega 
leta/povprečje istega četrtletja prejšnjega leta).  
43

 Uporabili smo serijo podatkov EIA (2015) o ceni nafte (v UDS za sodček), izračunani kot povprečje 
mesečnih cen nafte Brent na terminskih trgih v Evropi. 
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 OECD (
 
2014) meri NAIRU za drţave članice vsako leto (a ga povezuje s strukturno in 

ne prostovoljno brezposelnostjo), povprečna ocenjena NAIRU v Sloveniji pa je v 

obdobju 1999–2013 znašala 6,4 odstotka (za podrobne podatke po drţavah in letih glej 

Prilogo 2). 

Do odstopanj pri ocenah prihaja zaradi uporabe različne metodologije in podatkov. Medtem 

ko naša ocena NAIRU temelji na nefiltriranih podatkih, Tong (2014) in OECD (2014) pri 

svojih izračunih NAIRU uporabljata filtrirane oziroma zglajene podatke.  

3.2.2    Ocenjevanje stopnje trendne (prostovoljne) brezposelnosti z uporabo HP filtra 

Prostovoljno brezposelnost v tem poglavju poenostavljeno merimo kot dolgoročno oziroma 

trendno anketno brezposelnost. Dolgoročna brezposelnost bi se namreč v razmerah popolne 

konkurence na trgu dela (skladno s klasično ekonomsko teorijo) pribliţala prostovoljni 

brezposelnosti.  

Za ocenjevanje trendne stopnje brezposelnosti se najpogosteje uporabljata dve metodi 

glajenja, in sicer Kalmanov filter in Hodrick-Prescott (HP) filter. Pristop filtriranja oziroma 

glajenja deluje tako, da iz serije podatkov izloča ciklične komponente in identificira trendno 

komponento (Richardson idr. 2000, 5). Dejanska (v našem primeru anketna) stopnja 

brezposelnosti je torej razdeljena na ciklično in trendno (dolgoročno) komponento. V nalogi 

za glajenje serije uporabimo HP filter, s katerim je trendna stopnja brezposelnosti določena 

kot tehtano drseče povprečje dejanske stopnje brezposelnosti (Senjur in Zajc Kejţar 2009, 72, 

92).  

V razmerah stabilne inflacije je trendna stopnja brezposelnosti blizu NAIRU. HP filter lahko 

torej uporabimo tudi za ocenjevanje NAIRU, vendar le, kadar je inflacija v preučevanem 

obdobju razmeroma stabilna. Richardson idr. (2000, 37) sicer opozarjajo na nekatere 

praktične slabosti te metode. Pri ocenjevanju trendne brezposelnosti je temeljna slabost slaba 

natančnost ocen v primeru pojava velikih in nenadnih sprememb v stopnji brezposelnosti. Ta 

pomanjkljivost je prisotna tudi v našem primeru, saj preučevano obdobje (1997–2013) 

vključuje obdobje gospodarske krize po letu 2008, ko se je brezposelnost opazno povečala. 

Pri uporabi HP filtra za ocenjevanje NAIRU pa sta pomembni naslednji pomanjkljivosti: (1) 

slabša povezava ocenjenih kazalnikov z inflacijo in (2) manjša zanesljivost ocenjenih 

kazalnikov na koncih vzorca.  

Poglejmo podatke o stopnji anketne brezposelnosti in inflaciji (tj. harmoniziranem indeksu 

cen ţivljenjskih potrebščin, HICP), saj so pomembni za primernost analize z uporabo metode 

HP filtra. Uporabljamo letne in četrtletne podatke za obdobje 1997–2013. 

Stopnja anketne brezposelnosti je v obdobju pred nastopom krize v letu 2009 znašala od 4,1 

do 7,5 odstotka. Najniţjo raven je dosegla v tretjem četrtletju 2008, ko je bila le 4,1-odstotna, 
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nato pa se je od začetka krize poviševala in v prvem četrtletju 2013 dosegla 11,1 odstotka 

(UMAR 2014, 160). Glede na to, da je stopnja inflacije v vzorčnem obdobju relativno 

stabilna, pri stopnji brezposelnosti pa, z izjemo prvega četrtletja 2013, prav tako ni večjih 

nenadnih sprememb, smo ocenili, da je uporaba metode glajenja s HP filtrom primerna za 

oceno trendne brezposelnosti. 

 

Slika 6: Gibanje stopnje inflacije in stopnje anketne brezposelnosti v Sloveniji, 1997–

2013 

Vir: OECD 2015c, SURS 2015c. 

S slike 6 je razvidno, da je bila stopnja inflacije v preučevanem obdobju precej spremenljiva. 

Teţave v letu 1999 sta povzročila predvsem dva močna inflacijska šoka: učinki uvedbe DDV 

in izredna podraţitev nafte na svetovnih trgih (BS 2001, 7). Od leta 2002 se je inflacija nato 

občutno zniţala. Nizka in stabilna inflacija je bila tudi pogoj, da je Slovenija lahko prevzela 

evro kot domačo valuto v letu 2007. Prevzem evra je vplival na povišanje cen v nekaterih 

skupinah indeksa cen ţivljenjskih potrebščin, zaradi česar se je stopnja inflacije nekoliko 

zvišala (UMAR 2007, 1–2). Z nastopom finančne in ekonomske krize je prišlo do hitrega 

zniţevanja inflacijske stopnje v letu 2009, kar je bilo poleg šibkega domačega povpraševanja 

povezano tudi z visokimi cenami energentov leta 2008 (BS 2010, 7–10). Rahel porast stopnje 

inflacije v letu 2013 pa je posledica zvišanja stopenj DDV (BS 2014, 7). V obdobju 1997–

2013 je bila torej inflacija preveč spremenljiva, da bi lahko HP filter uporabili tudi za 

ocenjevanje NAIRU (oziroma, da bi NAIRU poenostavljeno enačili s trendno stopnjo 

brezposelnosti). 

Trend brezposelnosti je z uporabo HP filtra opredeljen kot tehtano povprečje premikajoče 

dejanske brezposelnosti. Dejanska serija podatkov yt je sestavljena in trendne komponente τt 

in ciklične komponente ct, kar bi lahko zapisali kot (Kim 2004, 1): 
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yt = τt + ct, t = 1, 2, … , T (9) 

Hodrick in Prescott (1997, 3) sta izolirala ciklične komponente ct od dejanske serije podatkov 

yt z naslednjim optimizacijskim problemom: 

            
           

 

 

   

                           
 

 

   

            
(10) 

pri čemer   predstavlja pozitivni parameter glajenja trendne komponente τt. Prvi del funkcije 

minimizira oziroma kaznuje variabilnost ciklične komponente, drugi del pa minimizira 

variabilnost rasti trendne komponente τt. S spreminjanjem   določimo gladkost trenda. Večja 

vrednost    pomeni bolj izglajen trend. Ko se    pribliţuje neskončnosti (    ), 

komponenta rasti dobi obliko linearega trenda, ko se pribliţuje 0 (    ), pa postane 

komponenta rasti enaka dejanski seriji podatkov yt, ciklična komponenta ct pa se izniči (Kim 

2004, 1). V praksi se za letne podatke uporablja vrednost    = 100, za četrtletne podatke    = 

1600, za mesečne podatke pa    = 14400 (Malačič, Kešeljević in Sambdt 2009, 32).  

Za glajenje smo najprej uporabili letne (   = 100) in nato še četrtletne (   = 1600) podatke za 

stopnjo anketne brezposelnosti iz podatkovne baze SURS-a za obdobje 1997–2013. Na serijo 

podatkov o gibanju dejanske stopnje brezposelnosti smo v programu Microsoft Excel 

aplicirali metodo glajenja s HP filtrom in na ta način izločili ciklično komponento ter 

identificirali trendno komponento.  

S filtriranjem dobljena trendna stopnja brezposelnosti, iz katere je izločena ciklična 

komponenta, bi v razmerah popolne konkurence predstavljala prostovoljno brezposelnost. 

Trendna stopnja brezposelnosti v Sloveniji, kjer trg dela sicer ni popolno konkurenčen 

(prostovoljna brezposelnost pa je posledično najverjetneje niţja od trendne), je bila do leta 

2008 razmeroma stabilna (slika 7). V obdobju 1997–2008 je znašala povprečno 6,4 odstotka, 

nato pa se je postopno povečevala. V obdobju 2009–2013 je bila v povprečju 7,9-odstotna, 

medtem ko je v celotnem preučevanem obdobju znašala 6,8 odstotka.  



 

47 

 

Slika 7: Gibanje stopnje anketne brezposelnost in njene trendne komponente, 1997–

2013 

Vir: SURS 2015e in lastna ocena izglajene stopnje brezposelnosti. 

Na sliki 8 so predstavljeni rezultati analize četrtletnih podatkov (   = 1600), v katero so za 

primerjavo vključene tudi ocene trendne komponente, ki sta jih izdelala Senjur in Zajc 

Kejţarjeva (2009, 72, 109–110). Za podrobnejše izračune glej preglednico v Prilogi 3. 

Ocenjena trendna brezposelnosti je v obdobju 1997Q1–2013Q4 v povprečju znašala 6,8 

odstotka. Metoda HP filtra na osnovi četrtletnih podatkov kaţe padajočo trendno stopnjo 

anketne brezposelnosti vse do leta 2008. V obdobju 1997–2004 se je trendna stopnja 

brezposelnosti gibala med 6,1 in 7,2 odstotka, v obdobju 2005–2008 pa je še naprej padala in 

dosegla najniţje vrednosti (med 5,4 in 5,9 odstotka) v preučevanem obdobju. Po letu 2008 se 

je trend obrnil in začel naraščati vse do konca leta 2013, kar lahko pripišemo pojavu 

gospodarske krize v Sloveniji. Trendna stopnja brezposelnosti se je s 5,8 odstotka, kolikor je 

znašala v zadnjem četrtletju leta 2008, postopoma zviševala in v letu 2013 presegla vrednost 

10,0 odstotkov.  

S slike 8 je razvidno, da se naše četrtletne ocene trendne stopnje brezposelnosti dobro ujemajo 

z oceno trendne komponente, ki sta jo za obdobje 1997Q1–2008Q2 z uporabo HP filtra 

izdelala Senjur in Zajc Kejţar (2009). Za podrobnejše podatke glej Prilogo 4. Padajoča trenda 

obeh ocen sovpadata, razlika pa se pojavi pri zadnjih štirih četrtletjih, s katerimi se serija 

podatkov pri Senjurju in Zajc Kejţarjevi (2009) zaključi. Razliko med izračuni, ki je sicer 

majhna, je moţno pripisati eni od v uvodu omenjeni slabosti metode HP filtra, in sicer, da je 

moţna manjša zanesljivost kazalnikov na koncih vzorca. Pri lastnih izračunih je v analizo 

zajeto tudi obdobje 2008Q3–2013Q4, zaradi česar se natančnost ocen izboljša, je pa 

vprašljiva za zadnje leto opazovanja (2013).   
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Slika 8: Gibanje trendne komponente stopnje anketne brezposelnosti po lastnih ocenah 

in ocenah Senjurja in Zajc Kejžarjeve (2009), 1997Q1–2013Q4 

Vir: lastni izračun in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2015d), Senjur in Zajc Kejţar (2009, 72, 
109–110). 

Povprečna trendna stopnja brezposelnosti v obdobju 1997–2013, ocenjena z uporabo HP filtra 

na osnovi četrtletnih podatkov, znaša 6,8 odstotka. Najniţje vrednosti doseţe v obdobju 

2005–2008 (med 5,5 in 6,0 odstotka), najvišjo vrednost pa v zadnjem četrtletju 2013 (10,3 

odstotka).  

3.2.3    Ocena obsega prostovoljne brezposelnosti 

V predhodnih podpoglavjih smo z različnimi pristopi ocenili NAIRU in dolgoročno stopnjo 

brezposelnosti, ki ju lahko (skladno s pojmovanjem Andertona 2000, 583–584) 

poenostavljeno enačimo s stopnjo prostovoljne brezposelnosti. Sedaj lahko izračunamo tudi 

obseg prostovoljne brezposelnosti. Število prostovoljno brezposelnih (PB) dobimo tako, da 

število aktivnega prebivalstva (AP) pomnoţimo s stopnjo prostovoljne brezposelnosti, ki je 

enaka NAIRU ali dolgoročni stopnji brezposelnosti:  

PB = AP × NAIRU. (11) 

Ker naše ocene NAIRU (glej poglavje 3.2.1) temeljijo na ocenah koeficientov, ki niso 

statistično značilni, niso primerne za nadaljnjo analizo. Namesto NAIRU zato uporabimo 

ocene dolgoročne stopnje brezposelnosti, ki smo jih za posamezna četrtletja obdobja 1997–

2013 izračunali s HP filtrom (glej poglavje 3.2.2). Podatki o številu aktivnega prebivalstva 

(ocenjenega na osnovi ADS-a) so iz podatkovne baze SURS-a.   
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Število aktivnega prebivalstva (AP) predstavlja imenovalec stopnje anketne brezposelnosti 

(U). Sestavljajo ga delovno aktivni prebivalci (DA) in brezposelne osebe (BO) skupaj, kar je 

mogoče zapisati z naslednjo enačbo (SURS 2014b): 

  
  

  
      

  

      
     

(12) 

iz česar sledi: 

AP = BO + DA.  (13) 

Poglejmo najprej podatke o številu aktivnega prebivalstva. Četrtletni podatki iz ADS-a so na 

voljo od leta 1998 naprej (Svetin 2015a; glej Prilogo 4). Pred tem se je ADS izvajala letno, z 

začetkom v letu 1993 (SURS 2014a; 2014b; Svetin 2015b).  

Preglednica 2: Ocenjeno število prostovoljno brezposelnih oseb v Sloveniji, 1997–2013 

Čas (leto) 

Ocena trendne 
stopnje 

brezposelnosti (%) z 
uporabo HP filtra – 

lastni izračun 

Število aktivnega 
prebivalstva 

(v 1000) 

Število 
prostovoljno 

brezposelnih 

(v 1000) 

Ocene trendne stopnje 
brezposelnosti (%) z 

uporabo HP filtra – 
Senjur in Zajc Kejţar 

(2009, 109) 

1997 7,06 967 68 7,4 

1998 6,93 978 68 7,4 

1999 6,81 959 65 7,5 

2000 6,68 969 65 7,5 

2001 6,57 979 64 7,4 

2002 6,48 979 63 7,3 

2003 6,42 961 62 7,2 

2004 6,38 1.007 64 7,2 

2005 6,39 1.016 65 7,1 

2006 6,44 1.022 66 7,0 

2007 6,55 1.035 68 6,9 

2008 6,74 1.042 70 ni podatka 

2009 7,03 1.042 73 ni podatka 

2010 7,40 1.042 77 ni podatka 

2011 7,83 1.020 80 ni podatka 

2012 8,29 1.014 84 ni podatka 

2013 8,77 1.008 88 ni podatka 

Vir: lastni izračun na osnovi podatkov SURS-a (Svetin 2015b). 

Z uporabo enačbe (11) smo izračunali število prostovoljno brezposelnih za obdobje 1997–

2013. V Preglednici 3 prikazujemo oceno števila prostovoljno brezposelnih, ki temelji na 
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letnih ocenah trendne brezposelnosti, ocenjene s HP filtrom. V preučevanem obdobju je bilo 

povprečno 70.073 prostovoljno brezposelnih, kar predstavlja 7 odstotkov aktivnega 

prebivalstva.
44

  

Rezultate trendne stopnje anketne brezposelnosti smo primerjali tudi z empiričnimi izračuni, 

ki sta jih na letni osnovi za obdobje 1997–2007 izdelala Senjur in Zajc Kejţarjeva (2009, 

109). Po njunih izračunih je povprečna trendna stopnja brezposelnosti na osnovi HP filtra v 

obdobju 1997–2007 znašala 7,3 odstotka, po naših pa je povprečna ocena nekoliko niţja in za 

isto obdobje znaša 6,6 odstotka, za celotno preučevano obdobje 1997–2013 pa 7 odstotkov.  

Na sliki 9 primerjamo gibanje ocenjenega števila prostovoljno brezposelnih oseb z dejanskim 

številom anketno in registrirano brezposelnih oseb v preučevanem obdobju.  

 

Slika 9: Gibanje ocenjenega števila prostovoljno brezposelnih oseb, anketno in 

registrirano brezposelnih oseb v Sloveniji, 1997–2013 

Vir: Svetin 2015b, ZRSZ 2015b.  

V preučevanem obdobju se je število brezposelnih oseb znatno povečalo. Pred izbruhom 

gospodarske krize v letu 2009 je imela brezposelnost negativen trend. V obdobju 1997–2005 

se ocenjeno število prostovoljno brezposelnih, ki izhaja iz NAIRU, ocenjene z uporabo HP 

filtra, zmanjša za 4,9 odstotne točke, nato pa začne konstanto naraščati vse do leta 2013, ko 

doseţe najvišje vrednosti. Število anketno in registrirano brezposelnih oseb v letu 2006 

znatno upade in najniţje vrednosti doseţe v letu 2008. Po izbruhu gospodarske krize je prišlo 

do velikega priliva registrirano brezposelnih oseb, ki so po strukturi večinoma starejši in niţje 
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 V obdobju 1997–2013 je bilo v povprečju 1.003.083 aktivnih prebivalcev. 
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izobraţeni, kar je strukturna neskladja močno poglobilo. Spremembe na trgu dela se bodo še 

dolgo izraţale v strukturni brezposelnosti, saj se je v zadnjih letih močno zmanjšala 

zaposlenost v delovno intenzivnih panogah, zlasti v gradbeništvu in predelovalnih 

dejavnostih, zaradi česar se je strukturna brezposelnost povečala (ZRSZ 2014b, 17). 

Registrirana brezposelnost tako ostaja na visoki ravni nad 100.000 vsa leta po izbruhu krize. 

Število anketno brezposelnih pa prvič preseţe prag 100.000 brezposelnih v letu 2013. 

Gospodarska kriza torej močno vpliva na vse predstavljene oblike brezposelnosti. Kot 

najmanj ciklična in torej najbolj stabilna se pokaţe prostovoljna brezposelnost, ki izhaja iz 

NAIRU, ocenjene z uporabo HP filtra. 

3.3    Ocenjevanje prostovoljne nezaposlenosti  

V tem podpoglavju empirično ocenjujemo število prostovoljno nezaposlenih. Pri tem najprej 

izhajamo iz predpostavke, da je celotna anketna brezposelnost neprostovoljna in prostovoljno 

nezaposlene izračunamo s seštevkom kategorij neaktivnih oseb, ki so v ADS-u izrazile: (1) da 

ţelijo delati, vendar dela ne iščejo, ali (2) da iščejo delo, vendar ga niso pripravljene sprejeti v 

dveh tednih, ali (3) da ne ţelijo delati, a niso upokojenci, učenci, dijaki, študenti ali nezmoţni 

za delo. Pri ocenjevanju, pri katerem seštevamo navedene kategorije, uporabljamo letne 

podatke SURS-a iz ADS-a za obdobje 1997–2013.  

V nadaljevanju nato izhajamo iz predpostavke, da je tudi del anketne brezposelnosti 

prostovoljen in seštevku navedenih kategorij dodamo še lastne (letne) ocene števila 

prostovoljno brezposelnih oseb, ki smo jih dobili z uporabo HP filtra. 

Dobljeni obseg prostovoljne nezaposlenosti po letih nato primerjamo z gibanjem splošne 

nezaposlenosti v Sloveniji za preučevano obdobje.  

3.3.1    Nezaposlenost v Sloveniji na osnovi Ankete o delovni sili 

Delovno sposobno prebivalstvo (DSP) sestavljajo delovno aktivni (DA) in nezaposleni (NZ), 

ki so stari vsaj 15 let, kar lahko zapišemo kot (SURS 2014b):  

DSP = DA + NZ.     (14) 

Med delovno aktivno prebivalstvo uvrščamo osebe, stare najmanj 15 let, ki delajo in so 

obvezno socialno zavarovane: osebe v delovnem razmerju, samozaposlene osebe ali osebe, ki 

opravljajo delo za plačilo, dobiček ali druţinsko blaginjo. Med nezaposlene štejemo vse 

brezposelne (BO) in neaktivne osebe (NO), ki so delovno sposobne (SURS 2014b; OECD 

2002, 43), torej velja: 

NZ = BO + NO.    (15) 



 

52 

Če (16) vstavimo v (15), torej dobimo: 

DSP = DA + BO + NO.   (16) 

Osnovna razlika med brezposelnimi in neaktivnimi osebami je predvsem v njihovi aktivnosti 

iskanja zaposlitve. Brezposelne osebe štejemo med aktivno prebivalstvo (AP), saj aktivno 

iščejo delo, kar pa ne velja za neaktivne osebe. Po uradni definiciji so neaktivne osebe 

delovno sposobne osebe, ki zaradi različnih vzrokov (npr. invalidnost, začasna nezaposljivost, 

skrb za gospodinjstvo, upokojitev, izobraţevanje) ne iščejo dela ali ga niso pripravljene takoj 

sprejeti, zato niso razvrščene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe (SURS 

2014b; Lebar idr. 2014, 11; Svetin 2013).  

Murphy in Topel (1997, 295–299) sta nezaposlenost v Zdruţenih drţavah Amerike izračunala 

z uporabo enačbe (15), pri čemer sta za enoto mere uporabila čas, porabljen v vsaki kategoriji, 

izraţen kot odstotek leta. Rezultati njune raziskave so pokazali, da nezaposlenost, izračunana 

po enačbi (15), bolje odraţa realno stanje na trgu dela kot sama brezposelnost. Statistika 

brezposelnosti namreč ne zajema oseb, ki zaradi obupa nad iskanjem zaposlitve zapustijo trg 

dela in postanejo neaktivne. Spremembe na trgu dela močno vplivajo predvsem na iskalce 

zaposlitve, ki so dolgotrajno brezposelni in zaradi daljše nezaposlenosti obupajo nad iskanjem 

zaposlitve ter izpadejo iz aktivnega prebivalstva. Tudi Jones in Riddell (2002, 1–6) opozarjata 

na skupino oseb, ki bi sicer ţeleli delati, vendar dela trenutno ne iščejo in so zato po 

uveljavljenih merilih uvrščeni med neaktivne osebe. 

3.3.2    Ocena obsega prostovoljne nezaposlenosti  

Pri ocenjevanju obsega prostovoljne nezaposlenosti najprej izhajamo iz predpostavke, da so 

merila ADS-a za brezposelnost vendarle dovolj stroga in je brezposelnost v celoti 

neprostovoljna. Prostovoljno nezaposlenost dobimo s seštevkom neaktivnih, a delovno 

sposobnih oseb, ki so v ADS-u izrazile:  

 da ţelijo delati, vendar dela ne iščejo, ali 

 da iščejo delo, vendar ga niso pripravljene sprejeti v dveh tednih, ali 

 da ne ţelijo delati, a niso upokojenci, učenci, dijaki, študenti ali nezmoţni za delo. 

Podrobni četrtletni podatki o neaktivnih osebah za preučevano obdobje niso dostopni, zato 

smo uporabili letne podatke SURS-a (Svetin 2013, 2014), ki so skupaj z lastnimi ocenami 

prostovoljne nezaposlenosti predstavljeni v Prilogi 5.  

Po tej prvi oceni je v letih 1997–2013 v povprečju 129.000 neaktivnih oseb, ki so 

prostovoljno nezaposlene, kar predstavlja 18 odstotkov celotnega števila neaktivnega 

prebivalstva in 8 odstotkov delovno sposobnih oseb.  
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Slika 10: Gibanje števila neaktivnih oseb, ki so prostovoljno nezaposlene, 1997–2013 

Vir: lastni prikaz na osnovi podatkov SURS-a (Svetin 2013; 2014). 

Slika 10 prikazuje letno gibanje in strukturo števila neaktivnih oseb, ki so prostovoljno 

nezaposlene. Največ je neaktivnih oseb, ki ne ţelijo delati, a niso upokojenci, učenci, dijaki, 

študenti ali nezmoţni za delo. Teh je za obdobje 1997–2013 v povprečju 67.000. Sledijo jim 

neaktivne osebe, ki ţelijo delati, vendar dela ne iščejo in jih je bilo v istem obdobju v 

povprečju 58.000. Najmanj pa je neaktivnih oseb, ki iščejo delo, a ga niso pripravljene 

sprejeti v dveh tednih (povprečno 4.000 za preučevano obdobje). Po letu 2004 je število 

prostovoljno nezaposlenih padalo in doseglo minimum leta 2008 s 111.000 prostovoljno 

nezaposlenih. Z izbruhom gospodarske krize se je njihovo število do leta 2013 povečalo za 

23,4 odstotka in doseglo najvišjo vrednost 137.000 v letu 2013.  

Med ostalimi kategorijami neaktivnih oseb, ki jih ne uvrščamo med prostovoljno nezaposlene, 

se deleţ upokojencev z leti vztrajno povečuje. Tako se je v preučevanem obdobju število 

upokojencev povečalo kar za 28 odstotkov. Upokojencem sledijo učenci, dijaki in študenti, ki 

predstavljajo povprečno 22 odstotkov neaktivnih oseb, ki ne ţelijo delati, njihovo število pa z 

leti rahlo upada. Najmanjši deleţ predstavljajo nezmoţni za delo, katerih število se je v letih 

po izbruhu gospodarske krize v letu 2009 nekoliko povečalo.  

V nadaljevanju izhajamo iz predpostavke, da je tudi del anketne brezposelnosti prostovoljen 

in tako seštevku zgornjih treh kategorij prostovoljno nezaposlenih oseb dodamo še lastne 

(letne) ocene števila prostovoljno brezposelnih oseb, ki smo jih dobili z uporabo HP filtra. Pri 

tej drugi oceni obsega prostovoljne nezaposlenosti (PN) izhajamo iz osnovne enačbe 

nezaposlenosti (16) in analogno zapišemo: 

PN = PBO + PNO,   (17) 
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pri čemer PBO predstavlja prostovoljno brezposelne osebe, PNO pa neaktivne osebe, ki so 

prostovoljno nezaposlene.  

Z uporabo enačbe (17) smo izračunali število prostovoljno nezaposlenih za obdobje 1997–

2013. Rezultati izračunov po posameznih letih so prikazani v preglednici v Prilogi 5. Gibanje 

števila prostovoljno nezaposlenih v preučevanem obdobju po strukturi pa je razvidno s slike 

11. Najniţje število doseţejo v letu 2002 (175.000), najvišje pa v letu 2013 (225.000). V 

preučevanem obdobju je bilo v povprečju 199.000 prostovoljno nezaposlenih, kar predstavlja 

12 odstotkov delovno sposobnega prebivalstva. Doseţena najvišja vrednost v letu 2013 

predstavlja 24-odstotno povečanje v primerjavi z letom pred nastopom krize, ko je bilo v 

povprečju prostovoljno nezaposlenih 181.000 oseb. Le malo več kot tretjino prostovoljno 

nezaposlenih so v preučevanem obdobju predstavljale prostovoljno brezposelne osebe. 

 
Opomba:  Za leto 2002 ni prikazan podatek za število neaktivnih oseb, ki iščejo delo, a ga niso 

pripravljene sprejeti v dveh tednih, ker je ocena za objavo premalo natančna. 

Slika 11: Gibanje števila prostovoljno nezaposlenih, 1997–2013 

Vir: lastni prikaz na osnovi podatkov SURS-a (Svetin 2013; 2014). 

Prostovoljna nezaposlenost se je po nastopu krize bistveno povečala. Dejavniki, ki povzročajo 

prostovoljno brezposelnost in nezaposlenost, so predstavljeni v poglavju 4. V obdobju 1997–

2008 se je obseg prostovoljne nezaposlenosti zmanjšal in bil leta 2008 12,1 odstotka niţji kot 

leta 1997. V letu 2008 pa se je negativni trend obrnil v pozitivnega. V obdobju 2008–2013 se 

je prostovoljna nezaposlenost povečala za 24,3 odstotka. Gospodarska kriza se je torej močno 

odrazila tudi v ocenjeni prostovoljni nezaposlenosti. 
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3.4    Primerjava rezultatov in razprava 

Različni empirični pristopi k ocenjevanju prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti dajejo 

različne ocene njunega obsega. V podpoglavju 3.2 smo obseg prostovoljne brezposelnosti 

najprej poskušali oceniti z uporabo Phillipsove enačbe. Preizkusili smo različne modele, a 

nobena različica ni dala statistično značilnih rezultatov. Ugotovili smo, da z ocenjevanjem 

Phillipsove krivulje izključevanja med spremembo inflacije in stopnjo brezposelnosti ne 

moremo potrditi. Zato smo se v nadaljevanju oprli na ocenjevanje prostovoljne brezposelnosti 

z izračunom trendne brezposelnosti oziroma uporabo HP filtra. Pri tem smo uporabili podatke 

SURS-a o stopnji anketne brezposelnosti in stopnji inflacije za obdobje 1997–2013. Dobljena 

ocena števila prostovoljno brezposelnih je predstavljala enega od vhodnih elementov za 

ocenjevanje obsega prostovoljne nezaposlenosti v podpoglavju 3.3; dodatno smo pri tem 

uporabili še podrobne podatke SURS-a o neaktivnih osebah iz ADS-a za obdobje 1997–2013. 

 

Slika 12: Ocene števila prostovoljno nezaposlenih in prostovoljno brezposelnih za 

obdobje 1997–2013 

Vir: lastni izračun na osnovi podatkov SURS-a (Svetin 2013; 2014). 

Slika 12 prikazuje ocene obsega prostovoljne brezposelnosti in prostovoljne nezaposlenosti 

(za podrobne podatke glej Prilogo 5). Število prostovoljno brezposelnih oseb, ocenjenih z 

uporabo HP filtra (črtkana črta), po letu 2004 narašča. Povprečna ocena števila prostovoljno 

brezposelnih za celotno preučevano obdobje znaša 70.000, kar predstavlja 7 odstotkov 

aktivnega prebivalstva in je skladno s prvo hipotezo, ki je torej ne zavrnemo (H1: Obseg 

prostovoljne brezposelnosti v Sloveniji v obdobju 1997–2013 predstavlja v povprečju 5–8 

odstotkov aktivnega prebivalstva.). Povečanje (ocenjenega) števila prostovoljno brezposelnih 

v preučevanem obdobju (1997-2013) za 29,5 odstotka je skrb vzbujajoče, a je vsaj delno 

ciklične narave. V obdobju 1997–2005 se je obseg prostovoljne brezposelnosti namreč zniţal 

(za 4,9 odstotka), z začetkom gospodarske krize v letu 2009 pa je začel vztrajno naraščati vse 
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do leta 2013 (skupaj za 20,6 odstotka). Rezultati analize torej kaţejo, da gospodarska kriza 

povečuje tudi obseg  prostovoljne, ne le dejanske (splošne) brezposelnosti.  

Ocena prostovoljne nezaposlenosti daje širšo in po mnenju nekaterih sodobnih ekonomistov 

(Murphy in Topel 1997, 295–299; Jones in Riddell 2002, 1–6) bolj realno sliko o stanju na 

trgu dela kot prostovoljna brezposelnost, saj poleg prostovoljno brezposelnih zajema tudi 

neaktivne, a delovno sposobne osebe, ki so prostovoljno nezaposlene (glej podpoglavje 3.3.2). 

V nalogi smo prostovoljno nezaposlenost ocenjevali po dveh pristopih: 

 prvi (oţji) pristop zajame tri kategorije neaktivnih, a delovno sposobnih oseb, ki so 

prostovoljno nezaposlene (glej podpoglavje 3.2.2) in predpostavlja, da so merila ADS-a za 

brezposelnost dovolj stroga, da lahko brezposelnost v celoti obravnavamo kot 

neprostovoljno; 

 drugi (širši) pristop poleg omenjenih treh kategorij neaktivnih prebivalcev zajame še 

prostovoljne brezposelne osebe (katerih število smo ocenili z uporabo HP filtra) in tako 

daje višje ocene kot prvi pristop.  

Po širši (drugi) oceni je bilo v obdobju 1997–2013 v povprečju prostovoljno nezaposlenih 

199.000 oseb, kar predstavlja 12 odstotkov delovno sposobnega prebivalstva. Med 

prostovoljno nezaposlenimi je bilo v preučevanem obdobju v povprečju: (1) 35 odstotkov 

prostovoljno brezposelnih, (2) 33 odstotkov neaktivnih oseb, ki ne ţelijo delati, a niso 

upokojenci, učenci, dijaki, študenti ali nezmoţni za delo, (3) 29 odstotkov neaktivnih oseb, ki 

ne ţelijo delati, vendar dela ne iščejo in (4) 2 odstotka oseb, ki iščejo delo, a ga niso 

pripravljene sprejeti v dveh tednih. Ta širša ocena prostovoljne nezaposlenosti (12 odstotkov 

delovno sposobnega prebivalstva) pa odstopa od druge hipoteze, po kateri je obseg 

prostovoljne nezaposlenosti v preučevanem obdobju predstavljal 6–8 odstotkov delovno 

sposobnega prebivalstva. Najniţji, 10-odstotni deleţ prostovoljno nezaposlenih v delovno 

sposobnem prebivalstvu je bil doseţen v letu 2008, najvišji, 13-odstotni pa v letu 2013. Te 

(visoke) ocene bi lahko bile veljavne, če bi slovenski trg dela ustrezal (neo)klasičnemu 

modelu trga dela, kjer so plače in obseg zaposlenosti v večji meri določeni trţno. Slovenski 

trg dela pa nima teh značilnosti, ampak je precej uravnan (predpisane so minimalne plače in 

različni dodatki ter zakonsko podrobno urejeni postopki in pogoji zaposlovanja in 

odpuščanja). Posledično naša širša ocena zajema tudi del neprostovoljne strukturne in 

dolgoročne brezposelnosti ter tako precenjuje problematiko prostovoljne nezaposlenosti.   

Kot bolj realistične ocenjujemo rezultate po prvem (oţjem) pristopu ocenjevanja prostovoljne 

nezaposlenosti. Po tej oceni predstavlja prostovoljna nezaposlenost 8 odstotkov delovno 

sposobnega prebivalstva, kar potrjuje drugo hipotezo.  

Slika 12 prikazuje gibanje ocen števila prostovoljno brezposelnih ter prostovoljno 

nezaposlenih po obeh pristopih, širšem in oţjem. Rezultati kaţejo, da sta se prostovoljna 

brezposelnost in prostovoljna nezaposlenost po padcu gospodarske aktivnosti v letu 2009 
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bistveno zvišali, kar potrjuje tretjo hipotezo (H3: Obsega prostovoljne brezposelnosti in 

nezaposlenosti sta se od začetka gospodarske krize (tj. od leta 2009) do vključno leta 2013 v 

Sloveniji zvišala.). S trajanjem krize se je število prostovoljno brezposelnih in nezaposlenih 

povečevalo. Razloge za naglo povečanje bi lahko iskali v strukturnih neskladjih na trgu dela, 

ki z leti le naraščajo in se poglabljajo, predvsem pa v dejavnikih, ki vplivajo na obravnavani 

pojav in so podrobneje predstavljeni v naslednjem poglavju.  
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4 DEJAVNIKI PROSTOVOLJNE BREZPOSELNOSTI IN NEZAPOSLENOSTI  

Najprej predstavljamo kratek pregled literature glede dejavnikov prostovoljne brezposelnosti 

in nezaposlenosti. Ker je koncept prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti tesno povezan 

z realnimi plačami (tj. plačami v stalnih cenah oziroma cenah iz istega, baznega leta), tudi 

sami preverjamo povezanost realnih plač z obema pojavoma. S tem preverjamo četrto 

hipotezo, ki pravi, da je med prostovoljno brezposelnostjo oziroma nezaposlenostjo in realno 

plačo v Sloveniji v obdobju 1997–2013 obstajala negativna povezanost. Povezanost 

ponazarjamo in preverjamo grafično z razsevnim grafikonom in s Pearsonovim koeficientom 

korelacije. Na osnovi pregleda literature in rezultatov analize naposled podajamo predloge za 

zmanjšanje prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti.  

4.1    Pregled literature 

Na pojav prostovoljne brezposelnosti in prostovoljne nezaposlenosti vplivajo številni 

dejavniki, ki jih z vsebinskega vidika v grobem razvrstimo na: institucionalne (npr. 

nadomestila za brezposelne, vloga sindikatov pri oblikovanju plač), strukturne (npr. izobrazba 

prebivalstva), demografske (npr. starostna struktura) in psihološke (npr. pričakovanja 

posameznikov). V nadaljevanju navajamo dejavnike prostovoljne brezposelnosti in 

nezaposlenosti, kot izhajajo iz teoretičnih in empiričnih raziskav. 

Murphy in Topel (1997, 295) ugotavljata, da padec povpraševanja po delu s strani podjetij 

privede do zniţanja plač, kar se odraţa predvsem pri manj izobraţenih in usposobljenih 

delavcih. Ob niţjih plačah so brezposelni manj motivirani za iskanje zaposlitve, zato se 

poveča prostovoljna brezposelnost. Nekateri se čez čas celo za vedno umaknejo s trga dela, 

zato se poveča tudi nezaposlenost. Podobno Gillespie (2002, 77) in Mouhammed (2011, 101) 

navajata, da z naraščanjem realnih plač obseg prostovoljne brezposelnosti pada. Cooper in 

John (2012, 8184) izpostavljata povezavo med realno plačo in posameznikovo odločitvijo za 

delo ali prosti čas, ki jo v nadaljevanju pretvorita v odločitev med prostim časom in potrošnjo. 

Ugotavljata, da višje realne plače iz dohodkovnega vidika na ţe zaposlene vplivajo tako, da so 

manj pripravljeni delati (spodbuja se nedelo), medtem ko pri brezposelnih in nezaposlenih 

pride do učinka nadomestitve prostega časa z delom (spodbuja se delo).  

Beker (2012, 13) dodaja, da sta tako prostovoljna kot neprostovoljna brezposelnost posledica 

nepopolnosti na trgu dela, ki preprečuje, da bi se realne plače prilagajale trgu dela. Togost 

realnih plač sicer na dolgi rok izgine; kako dolgo bo prilagajanje trajalo, pa je odvisno od 

institucionalnih značilnosti trga dela. Na togost trga dela imajo velik vpliv sindikati, 

minimalne plače, obdavčitev plač, visoka nadomestila za brezposelnost, zaščita zaposlenih 

pred odpuščanjem ipd. (Blanchard in Wolfers 1999, 12).  
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Pripravljenost brezposelnih in nezaposlenih za delo pa je tesno povezana tudi s pričakovanji 

glede višine plače. Cooper in John (2012, 372) navajata, da bo posameznik pripravljen 

sprejeti delo le, če bo ponujena plača presegla njegovo pričakovano plačo. Brown in Taylor 

(2009, 2–3) analizirata vpliv pričakovanj glede plač na brezposelnost na vzorcu britanskega 

prebivalstva v obdobju 1996–2002. V nadaljevanju tudi ugotavljata, da je uvedba novega 

sistema druţinskega kreditiranja v letu 1999 vplivala na višja pričakovanja glede plače pri 

brezposelnih osebah (Brown in Taylor 2009, 4). Empirični dokazi potrjujejo pozitivno 

povezanost med pričakovano plačo
45

 in trajanjem brezposelnosti ali nezaposlenosti (Kiefer in 

Neumann 1979; Lancaster in Chesher 1983; Jones 1988; Blackaby idr. 2007; Addison, 

Centeno in Portuga 2010).  

Med dejavniki, ki vplivajo na prostovoljno brezposelnost, je tudi sistem socialnih transferjev 

in drugih ugodnosti za brezposelne. Aaronson, Mazumder in Schechter (2010, 39–41) 

ugotavljajo, da se povprečno trajanje brezposelnosti povečuje s trajanjem ugodnosti za 

brezposelne.
46

 V nadaljevanju navajajo, da s podaljšanjem trajanja ugodnosti posamezniki, ki 

bi sicer bili izločeni iz aktivnega prebivalstva, dlje ohranjajo status brezposelne osebe. 

Podobno ugotavlja Vodopivec (1995, 1), ki dodaja, da se izhodi v zaposlitev znatno povečajo 

tik pred iztekom ugodnosti. Opozarja tudi, da sistem posameznikom omogoča, da v 

določenem obsegu delajo preko civilnih pogodb
47

 in so hkrati upravičeni do socialnih 

transferjev,
48

 kar lahko podaljša vztrajanje v formalni brezposelnosti (ibid. 5). Dolenc idr. 

(2012, 130) z empirično analizo proţne varnosti v Sloveniji in primerjavo z drugimi drţavami 

članicami EU ugotavljajo, da se Slovenija spopada z visoko rigidnostjo delovne zakonodaje in 

hkrati beleţi radodarna nadomestila za brezposelne.  

Biegert (2011, 30) navaja, da sistem socialnega varstva in institucije trga dela vplivajo ne le 

na zaposlovanje in brezposelnost, temveč tudi na neaktivnost prebivalstva. Poudarja pomen 

posameznih socialnih transferjev in drugih ugodnosti (npr. socialna pomoč, starševsko 

varstvo, otroški dodatek, invalidnine), ki pomembno vplivajo na obe kategoriji – tako 

brezposelne, kot tudi neaktivne. Sengenberger (2011, 91) prav tako ugotavlja, da lahko večja 

                                                
45

 Brown in Taylor (2009, 2) opredeljujeta pričakovano plačo kot najniţjo plačo, pri kateri je 
posameznik pripravljen delati. 
46

 Ocenjujejo, da se je trajanje brezposelnosti v Zdruţenih drţavah Amerike, v času od julija 2008 do 
julija 2009, povečalo za 3,1 tedna za vsak dodaten teden prejemanja ugodnosti za brezposelne (ibid. 

39). Oceno so naredili z uporabo koncepta elastičnosti med dejavnikoma po Katzu in Meyeru (1990), 

ki sta ugotovila, da se je povprečno trajanje brezposelnosti, v času recesije v zgodnjih 90. letih 20. 
stoletja, povečalo za 0,16–0,2 tedna za vsak dodatni teden podaljšanja prejemanja ugodnosti za 

brezposelne (ibid. 39).  
47

 Pogodbeno delo ureja Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/01) v 11. poglavju.  
48

 S prenovljeno zakonodajo na področju trga dela se je pogodbeno delo za prejemnike denarnega 
nadomestila omejilo na znesek 200 EUR. V primeru višjega prejemka se nadomestilo ustrezno zniţa 

(67. člen ZUTD-A, Ur. l. RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 90/15).  
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velikodušnost javne dohodkovne podpore povzroči daljša obdobja brezposelnosti in s tem 

višjo stopnjo brezposelnosti, saj upravičenci prenehajo iskati zaposlitev in postanejo 

prostovoljno brezposelni ali nezaposleni. Tudi Llaudes (2005, 27–28, 33–35) navaja, da daljše 

trajanje prejemanja ugodnosti brezposelnih podaljšuje čas brezposelnosti in dodaja, da se s 

tem zmanjšuje vpliv brezposelnih na plače in učinkovitost iskanja zaposlitve. Opozarja tudi 

na aktivno politiko trga dela, ki lahko z nudenjem pomoči pri iskanju zaposlitve pomaga 

dolgotrajno brezposelnim, da postanejo bolj privlačni za delodajalce in se potegujejo za 

delovna mesta ter s tem vplivajo na rast plač.  

Betterndorf in Broer (2003, 22) navajata, da se z niţanjem obdavčitve plač in stroškov 

socialnega zavarovanja poveča aktivnost pri ponovnem iskanju zaposlitve, in sicer predvsem 

pri starejših posameznikih.
49

  

Kopačeva (2004, 79–81) poudarja pomen aktivacije posameznika in navaja dimenzijo 

motivacije posameznika za delo, ki se nanaša na razmerje med višino socialnih prejemkov 

(denarnih nadomestil in denarnih pomoči) in višino neto plačila za delo na trgu dela. To 

razmerje mora biti tako, da se udejstvovanje posameznika na trgu dela finančno izplača. 

Drţave zato ţe vrsto let postavljajo določene pogoje za socialne prejemke, in sicer predvsem 

v smislu pripravljenosti in razpoloţljivosti za delo ter aktivnega iskanja zaposlitve. Poudarek 

je na spodbujanju aktivnega pristopa posameznikov za vključitev na trg dela. Temeljni cilj 

aktivacije je doseganje polne zaposlenosti
50

 (ibid. 111).  

Blanchard in Wolfers (1999, 18) ter Sengenberger (2011, 91) ugotavljajo, da lahko 

dolgotrajno brezposelni zaradi daljšega obdobja delovne neaktivnosti izgubijo znanja in 

veščine, potrebna za delo, in tudi zato prenehajo z iskanjem zaposlitve. Pomanjkanje znanj in 

veščin uvrščamo med strukturne dejavnike. V primeru umika iz aktivnega iskanja 

zaposlenosti, ki je v tem primeru neodvisna od trenutnih realnih plač, osebe postanejo 

prostovoljno brezposelne.  

Betterndorf in Broer (2003, 18–23) prav tako poudarjata, da se nekatera gospodinjstva 

zavestno odločajo, da svojega časa ne bodo namenila iskanju zaposlitve, ker je to za njih bolj 

racionalno. Višji stroški iskanja zaposlitve vodijo do višje prostovoljne brezposelnosti. Pri 

tem ugotavljata, da imajo na odločitev glede udejstvovanja na trgu dela velik vpliv starost 

posameznika, sistema socialnega zavarovanja in obdavčitev plač. S preučitvijo starostnega 

                                                
49

 Brezposelne osebe v starosti 59–63 let se zaradi ukrepa zmanjšanja obdavčitve plač odločajo za 
ohranitev aktivnosti in ne zapuščajo trga dela, četudi so pred tem ţe nehale iskati zaposlitev. 
50

 Skladno s ciljem strategije Evropa 2020 je doseči cilj 75-odstotne stopnje zaposlenosti v starosti 

med 20. in 64. letom starosti do leta 2020. Slovenija zaostaja za tem ciljem. V prvem četrtletju leta 
2015 je dosegla 67,5-odstotno stopnjo zaposlenosti v tej starostni skupini. Za večji napredek je treba 

pozornost posvetiti najbolj ranljivim skupinam, med katere, po navedbi Evropske komisije in OECD, 

sodijo starejše osebe, mladi, dolgotrajno brezposelni in nizko izobraţeni (MDDSZ 2015, 6). 
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profila prostovoljno brezposelnih v Zdruţenih drţavah Amerike ugotavljata, da je 

brezposelnost višja pri mlajših posameznikih in delavcih, starih med 55 in 60 let, ki 

prostovoljno zapuščajo trg dela. Starejši člani gospodinjstva, mlajši od 54 let, z niţjimi 

pričakovanji glede plače, so pripravljeni delati več pri danih realnih plačah. Brezposelnost 

konstantno upada s staranjem posameznikov in doseţe nično točko pri starosti 54 let.
51

  

Haan in Uhlendorff (2007, 1, 4) preučuje vpliv izobraţevanja, števila otrok, starosti in regije 

na prostovoljno
52

 in neprostovoljno brezposelnost moških v Nemčiji v času od leta 2000 do 

leta 2005. Velik del prostovoljno brezposelnih predstavljajo poročene ţenske, medtem ko je 

med moškimi več (okoli polovica) neprostovoljno brezposelnih (ibid. 4). Prostovoljno 

brezposelni moški so v povprečju tri leta starejši od neprostovoljno brezposelnih ali 

zaposlenih moških. Podobno kot Betterndorf in Broer (2003) ugotavlja, da se število 

prostovoljno brezposelnih moških povečuje z bliţanjem upokojitve (ibid. 7). Majhni otroci 

nimajo pomembnega vpliva na preference pri samskih moških in moških, ki ţivijo z druţino, 

medtem ko imajo regionalni kazalniki trga dela velik vpliv na posameznike. Tveganje za 

nedelo se bistveno poveča v regijah z višjo stopnjo brezposelnosti in višjim deleţem mladih 

brezposelnih. Ugotavlja tudi, da je tveganje za nedelo bistveno niţje pri samskih, bolj 

izobraţenih moških in domačinih (ibid. 21).  

Burchard in Le Grand (2002, 23) raziskujeta vpliv izbranih strukturnih in demografskih 

dejavnikov na prostovoljno nezaposlenost v Veliki Britaniji za obdobje 1991–1999. Navajata, 

da imajo dejavniki, na katere posameznik nima vpliva, med katere uvrščata spol, starost, 

etično pripadnost in status staršev, pomemben vpliv na nezaposlenost. Z upoštevanjem teh 

dejavnikov ocenjujeta, da je 35 odstotkov nezaposlenih moških in 50 odstotkov nezaposlenih 

ţensk, takšnih, ki so prostovoljno nezaposleni – to pomeni, da ne izkoristijo priloţnosti za 

zaposlitev, kadar je ta na razpolago. Z dodajanjem dejavnikov zdravstvenega stanja, izkušenj 

na trgu dela, izobrazbe, kraja bivanja in druţinskih razmer se vpliv na nezaposlenost zmanjša 

(deleţi se pri moških zniţajo za 15, pri ţenskah pa za 25 odstotnih točk). 

Prostovoljna brezposelnost in nezaposlenost sta torej povezani s številnimi dejavniki, med 

katerimi imajo pomemben vpliv predvsem institucionalni dejavniki. Med temi je tudi sistem 

oblikovanja plač. V nadaljevanju bomo preverjali povezanost pojava prostovoljne 

brezposelnosti in nezaposlenosti z realnimi plačami v Sloveniji. 

                                                
51

 Gospodinjstva gredo v svojem ţivljenjskem ciklu skozi štiri faze. V prvi fazi, ki zajema starost do 

54 let, sta ponudba dela in čas iskanja zaposlitve pozitivna, vendar se proti koncu te faze ţe 
zmanjšujeta in pri starosti 54 let doseţeta nično točko. V drugi fazi, ki traja od 55 do 60 leta, 

posamezniki več ne iščejo dela, kar pospeši padec udeleţbe na trgu dela. V naslednji fazi, pri starosti 

61 let, posamezniki prostovoljno zapuščajo trg dela, pri starosti 63 let pa so ţe upokojeni (ibid. 20).  
52

 Med prostovoljno brezposelne šteje osebe, ki ne iščejo dela in niso pripravljene delati pri dani realni 
plači (ibid. 5). 
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4.2    Povezanost prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti z realnimi plačami v 

Sloveniji 

Ekonomisti povezujejo prostovoljno brezposelnost in prostovoljno nezaposlenost z realnimi 

plačami, ki predstavljajo dejansko kupno moč posameznika (glej predhodno podpoglavje). V 

nadaljevanju empirično preverjamo povezanost med prostovoljno brezposelnostjo in 

prostovoljno nezaposlenostjo ter realnimi plačami v Sloveniji. Povezanost preverjamo za 

obdobje od leta 1997 do leta 2013 na osnovi lastnih ocen prostovoljne brezposelnosti in 

prostovoljne nezaposlenosti (za podrobne podatke glej Prilogo 6) ter sekundarnih podatkov o 

neto povprečnih plačah, ki smo jih črpali iz baze SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014e) in jih 

preračunali v realne plače.  

Realno plačo smo izračunali tako, da smo nominalno plačo prilagodili rasti ţivljenjskih 

stroškov, kar zapišemo z enačbo: 

RPt(b) = NPt / (ICŽPt/b/100),   (18) 

pri čemer je RPt realna neto plača leta t (izraţena v cenah iz leta b, ki ga imenujemo bazno 

leto), NPt
 
nominalna neto plača, ki je enaka povprečni letni neto plači leta t, ICŽPt/b pa 

indeks (rasti) cen ţivljenjskih potrebščin v obdobju od baznega leta b do leta t (prilagojeno po 

Samuelson in Nordhaus 2002, 225; Cooper in John 2012, 82).  

 

Slika 13: Gibanje povprečne realne (cene iz leta 1997) in nominalne neto plače, 1997–

2013 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014e; 2015b). 

Pri izračunu realne plače smo kot bazno leto izbrali leto 1997. Slika 13 prikazuje gibanje tako 

izračunane realne in nominalne neto plače. Leta 2013 je povprečna realna plača, izraţena v 

ţivljenjskih stroških iz leta 1997, znašala 499,2 EUR, medtem ko je povprečna nominalna 
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plača znašala 997,0 EUR. Leta 2013 je bila nominalna plača 162 odstotkov višja kot leta 

1997, realna pa 31 odstotkov višja kot leta 1997. 

Realna neto plača je v letu 2007, ko je Slovenija v obdobju po osamosvojitvi beleţila najvišjo 

gospodarsko rast,
53

 v povprečju zrasla kar za 4,2 odstotka (BS 2008, 9). V istem letu je prišlo 

do največjega padca prostovoljne brezposelnosti, ocenjene z uporabo HP filtra (za 10,7 

odstotka). Velik preobrat se je zgodil leta 2009 z nastopom gospodarske krize. Upočasnila se 

je rast realne neto plače, število prostovoljno brezposelnih pa se je v tem letu močno povečalo 

(za 15,8 odstotka). Gibanja na sliki 14 kaţejo na pozitivno povezanost med spremenljivkama.  

 

Slika 14: Stopnje medletne rasti realnih plač in prostovoljne brezposelnosti v obdobju 

1997–2013 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014e; 2015b; 2015e).  

Prvi vtis o pozitivni povezanosti med povprečno realno plačo in prostovoljno brezposelnostjo 

potrdi razsevni grafikon na sliki 15. Determinacijski koeficient (R
2
=0,479) je srednje visok in 

kaţe, da lahko v obdobju 1997–2013 z gibanjem realnih plač linearno pojasnimo 48 odstotkov 

variance (ocenjenega) števila prostovoljno brezposelnih.  

Povezanost med povprečno realno plačo in ocenjenim številom prostovoljno brezposelnih (z 

uporabo HP filtra) smo preverjali tudi s Pearsonovim koeficientom korelacije. Korelacija med 

spremenljivkama je bil v obdobju 1997–2013 zmerna (0,7) in pozitivna. Podatki kaţejo, da sta 

bila povprečna realna plača in število prostovoljno brezposelnih med seboj srednje močno 

pozitivno povezana.  

                                                
53

 Leta 2007 je Slovenija dosegla 6,1-odstotno agregatno realno gospodarsko rast, katere posledica je 
bilo visoko povečanje skupne zaposlenosti za 2,7 odstotka in zniţanje stopnje registrirane 

brezposelnosti na 4,6 odstotka (BS 2008, 9). 
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Slika 15: Povezanost med povprečno realno neto plačo in številom prostovoljno 

brezposelnih v obdobju 1997–2013 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014e; 2015b; 2015e). 

Nadaljujemo s pregledom gibanja stopnje medletne rasti povprečne realne plače in števila 

prostovoljno nezaposlenih v preučevanem obdobju. Spomnimo, da stopnja rasti števila 

prostovoljno nezaposlenih po prvi (oţji) oceni izhaja iz predpostavke, da so pri anketni 

brezposelnosti merila brezposelnosti dovolj stroga, da ne zajamejo prostovoljno brezposelnih. 

Stopnja rasti števila prostovoljno nezaposlenih po drugi (širši) oceni pa izhaja iz 

predpostavke, da ta vključuje tudi prostovoljno brezposelne. S slike 16 je razvidno, da je 

gibanje stopnje rasti števila prostovoljno nezaposlenih po obeh ocenah v preučevanem 

obdobju podobno. V letih 2000 in 2001 je realna plača močno zrasla, s čimer bi lahko bil 

povezan močan medletni padec prostovoljno nezaposlenih v letih 2001 in 2002. V letih 2003–

2005 je realna plača na medletni ravni rahlo naraščala za okoli 2 odstotka letno, medtem ko je 

stopnja medletne rasti števila prostovoljno nezaposlenih po obeh ocenah dosegla najvišjo 

vrednost v letu 2004, ko je Slovenija vstopila v EU. Večjemu porastu realne plače v letu 2007 

je sledil močan padec prostovoljne nezaposlenosti v letih 2007 in 2008. Z nastopom 

gospodarske krize v letu 2009 je medletna sprememba realne plače začela upadati, stopnja 

rasti števila prostovoljno nezaposlenih po obeh ocenah pa je ponovno dosegla rekordno 

vrednost leta 2013. Slika 16 sicer ne kaţe jasne povezanosti med stopnjama rasti povprečne 

plače in prostovoljne nezaposlenosti, vseeno pa ugotavljamo, da močnim medletnim porastom 

povprečne realne plače sledi padec prostovoljne nezaposlenosti in obratno – večjim padcem 

povprečne realne plače sledi porast prostovoljne nezaposlenosti.  
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Slika 16: Stopnje rasti povprečne realne neto plače in prostovoljne nezaposlenosti v 

obdobju 1997–2013 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014e; 2015b) in 
Svetin (2013; 2014). 

Slika 17 daje prvi vtis o negativni povezavi med povprečno realno plačo in oţjo oceno števila 

prostovoljno nezaposlenih. Vrednost determinacijskega koeficienta (R
2
=0,266) kaţe, da je z 

linearnim vplivom gibanja realne plače pojasnjenih 27 odstotkov variance števila prostovoljno 

brezposelnih. 

 

Slika 17: Povezanost med povprečno realno neto plačo in ožjo oceno števila prostovoljno 

nezaposlenih v obdobju 1997–2013 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014e; 2015b) in 

Svetin (2013; 2014). 
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Slika 18 kaţe na zelo šibko negativno povezanost med povprečno realno plačo in širšo oceno 

števila prostovoljno nezaposlenih. Determinacijski koeficient (R
2
=0,003) je sicer zelo nizek in 

kaţe, da je z linearnim vplivom povprečne realne plače pojasnjene le 0,3 odstotka variance 

števila prostovoljno nezaposlenih (v širšem smislu). 

 

Slika 18: Povezanost med povprečno realno neto plačo in širšo oceno števila 

prostovoljno nezaposlenih v obdobju 1997–2013 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014e; 2015b) in 
Svetin (2013; 2014). 

Povezanost med realno plačo in prostovoljno nezaposlenostjo smo preverjali tudi s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Korelacija med povprečno realno neto plačo in oţjo 

oceno števila prostovoljno nezaposlenih je zmerna (-0,5), negativna in statistično značilna. Po 

drugi strani je korelacija med povprečno realno plačo in širšo oceno števila prostovoljno 

nezaposlenih neznatna (-0,1), negativna in statistično neznačilna (za podrobne podatke glej 

Prilogo 7). 

Četrte hipoteze (H4: Med prostovoljno brezposelnostjo oziroma nezaposlenostjo in realno 

plačo v Sloveniji obstaja negativna povezanost.) ne moremo v celoti potrditi. Zavračamo del 

hipoteze, ki se nanaša na negativno povezanost med realno plačo in prostovoljno 

brezposelnostjo. Podatki namreč kaţejo, da je bila v preučevanem obdobju povezanost med 

realno plačo in prostovoljno brezposelnostjo pozitivna. Potrdimo pa lahko negativno 

povezanost med realno plačo in oţjo (bolj realistično) oceno prostovoljne nezaposlenosti. Ta 

kaţe, da lahko padec plač ljudi odvrne od aktivnega iskanja zaposlitve. Negativno povezanost 

med realno plačo in širšo oceno prostovoljne nezaposlenosti (ki poleg prostovoljno neaktivnih 

zajema tudi prostovoljno brezposelne) smo sicer zaznali, a je zaradi statistične neznačilnosti 

ne moremo potrditi. Vendar ta širša ocena prostovoljno brezposelnost najverjetneje 

precenjuje, kar smo pojasnili v podpoglavju 3.4. 
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4.3    Predlogi za zmanjšanje prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti 

Od začetka zadnje gospodarske krize predstavlja brezposelnost eno izmed večjih ekonomskih 

problematik v drţavi. Najbolj problematični sta dolgoročna in strukturna brezposelnost, vedno 

večjo teţavo pa predstavlja tudi prostovoljna brezposelnost; v času krize so se vse tri 

povečale. Po začetku krize je začela naraščati tudi neaktivnost drţavljanov, kar predstavlja 

dodatno skrb. EK (2011, 9) navaja, da bi bilo ponekod treba uvesti ustrezne metode za 

identifikacijo oseb, ki niso pripravljene delati (gre za prostovoljno brezposelne ali 

nezaposlene osebe) in prilagoditi sistem oblikovanja realnih plač. Po navedbah Biegerta 

(2011, 3) si oblikovalci evropske politike s spodbujanjem socialne integracije in vključenosti 

posameznika prizadevajo povečati ponudbo dela in spodbuditi udeleţbo vseh druţbenih 

skupin, kar vključuje tako brezposelne kot tudi druge neaktivne, a delovno sposobne osebe.  

Rešitve za zmanjšanje prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti bi lahko iskali v smeri 

uresničevanja načel proţne varnosti.
54

 Potrebna je večja aktivacija prostovoljno brezposelnih 

in nezaposlenih. K aktivaciji brezposelnih oseb pri nas je prispevala leta 2010 sprejeta 

zakonodaja na področju trga dela (ZUTD), s katero se je povečala dostopnost storitev APZ-ja 

za zaposlene, ki so pred iztekom zaposlitve. S sprejetjem Zakona za uravnoteţenje javnih 

financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 47/13, 56/13, 

63/13, 99/13, 101/13, 107/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15, 24/16) in s spremembami 

ZUTD v letu 2013 se je zniţala višina nadomestil za brezposelne in skrajšalo obdobje 

njihovega prejemanja, kar je dodatno prispevalo k aktivaciji brezposelnih. Kljub napredku na 

področju programov APZ
55

 pa Slovenija nima pripravljenih neposrednih ukrepov za 

zmanjšanje prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti. Nabor ukrepov APZ-ja (MDDSZ 

2016) je sicer dovolj širok, a bi bila potrebna večja ciljna usmerjenost na dolgotrajno 

brezposelne in brezposelne z manj veščinami, s čimer bi aktivirali tudi del prostovoljno in 

strukturno brezposelnih. Kljub zaostrenim pogojem ZRSZ-ja pri opredelitvi osebe kot 

brezposelne sklepamo, da so med registrirano brezposelnimi (ki jih je več kot brezposelnih po 

ADS-u) tudi prostovoljno brezposelni. Skozi ukrepe APZ-ja se torej lahko bolj aktivira del 

brezposelnih, ki smo jih opredelili kot prostovoljno brezposelne. Zaradi vztrajanja v 

brezposelnosti (ki je značilno za prostovoljno brezposelne) sklepamo, da je teh največ v 
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 Strategija Evropa 2020 (EK 2010, 1819) kot načine reševanja strukturne brezposelnosti navaja 
uresničevanje načel proţne varnosti in omogočanje pridobivanja novih kvalifikacij. Načela proţne 

varnosti zajemajo: (1) izboljšanje obstoječih razmer na trgu dela EU in omogočanje večje udeleţbe na 

trgu dela za posameznika (zmanjšanje segmentacije), (2) lajšanje prilagodljivosti delavcev in podjetij, 
(3) zmanjšanje brezposelnosti in (4) podpora vstopa na trg dela za vse ter (5) laţji in hitrejši prehodi 

med različnimi pogodbami, ki so pravna osnova za opravljanje dela (Zupančič 2009, 25). 
55

 Smernice APZ-ja za obdobje 2016–2020 so: (1) zmanjšanje dolgotrajno brezposelnih, (2) povečanje 
zaposljivosti in zaposlenosti najbolj ranljivih skupin brezposelnih oseb in (3) odprava strukturne 

brezposelnosti (MDDSZ 2015, 22). 
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skupini dolgotrajno brezposelnih. Ukrepe APZ-ja bi bilo treba dopolniti s ciljno usmerjenimi 

programi za dolgotrajno brezposelne ter povečati obseg razpoloţljivih sredstev
56

 za izvajanje 

posameznih programov APZ-ja.  

V prihodnje bi bilo treba sprejeti tudi ukrepe za aktivacijo neaktivnih (a delovno sposobnih) 

oseb, ki predstavljajo rezervno delovno silo, njihovo število pa se je v zadnji gospodarski krizi 

povečalo. Ukrepi APZ-ja so namreč namenjeni večji aktivnosti le tistega prebivalstva, ki je ţe 

aktivno na trgu dela (brezposelnih in drugih, ki iščejo zaposlitev,
57

 ter zaposlenih). V letih 

2013 in 2014 je bil prvič v Sloveniji izpeljan program aktivacije,
58

 namenjen spodbujanju 

neaktivnih oseb za ponovno aktivacijo na trgu dela. V prihodnje bi se poleg programov APZ-

ja morali redno izvajati tudi programi socialne aktivacije za obravnavo neaktivnih oseb. Za 

vključitev v te programe bi bile najbolj primerne osebe, ki jih posebne komisije ZRSZ-ja in 

CSD-ja
59

 uvrstijo v evidenco začasno nezaposljivih, in dolgotrajni prejemniki denarne 

socialne pomoči. Te komisije bi lahko poleg ocene razlogov za začasno nezaposljivost podale 

tudi mnenje o primernosti vključitve kandidata v programe socialne aktivacije. Nalogo 

poglobljene individualne obravnave začasno nezaposljivih posameznikov bi lahko prevzeli na 

CSD-ju, medtem ko bi na ZRSZ-ju individualno obravnavali dolgotrajne prejemnike denarne 

socialne pomoči. Osebe, ki bi na ta način bile določene kot primerne za aktivacijo, bi se nato 

posredovale v program socialne aktivacije. V okviru tega programa bi strokovni tim izvedel 

individualno in skupinsko obravnavo vključenih in jih usposobil za ponovno aktivacijo na 

trgu dela. Socialna in delovna aktivacija neaktivnih bi se lahko pospešila s sodelovanjem z 

delodajalci (npr. Obrtno zbornico, Gospodarsko zbornico Slovenije in Zdruţenjem 

delodajalcev Slovenije) in nevladnimi organizacijami, ki bi udeleţencem omogočili vključitev 

v programe usposabljanja na delovnem mestu, delovne preizkuse ali prostovoljno delo. K 

sodelovanju bi jih lahko spodbudili z razširitvijo ukrepov APZ-ja, ki so trenutno namenjeni le 

registrirano brezposelnim. Omogočiti bi jim bilo treba vključitev v programe 

subvencioniranja zaposlitev, programe javnih del, oprostitve plačila davščin v primeru 

zaposlitve osebe iz te ciljne skupine, dostop do programov usposabljanja in nekaterih storitev 
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 Leta 2012 in 2014 so se s programom Prvi izziv
56

, ki je po ugotovitvah ZRSZ-ja (2016) eden izmed 

najuspešnejših programov APZ-ja, povečala sredstva, namenjena zmanjšanju brezposelnosti mladih, 
leta 2013 pa se je povečal tudi obseg javnih del, v katere se od leta 2014 naprej lahko vključujejo le 

dolgotrajno brezposelne osebe, a se po navedbah OECD-ja (2015b, 2; 2015d, 2) še vedno namenja 

premalo sredstev za programe APZ-ja. 
57

 ZUTD opredeljuje drugega iskalca zaposlitve kot delovno aktivno ali neaktivno osebo in študenta, 

ki išče zaposlitev. 
58

 Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb za ponovni vstop na trg dela je pokazala, da so se 
kot najbolj primerna ciljna skupina izkazali prejemniki denarne socialne pomoči in dolgotrajno 

brezposelne osebe, ki so začasno nezaposljivi zaradi zdravstvenih in drugih teţav in zato niso vodeni v 

evidenci brezposelnih oseb (Lebar idr. 2014, 78–83).   
59

 Gre za komisije, oblikovane skladno s 40. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih 
(ZSVarPre, Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 110/11, 40/12, 14/13, 99/13, 90/15). 
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ter aktivnosti s področja vseţivljenjske karierne orientacije. Te spremembe bi okrepile 

sodelovanje med ZRSZ in CSD ter spodbudile delodajalce v smeri aktivacije neaktivnih.  

Manjša segmentacija na trgu dela lahko prispeva k zmanjšanju prostovoljne brezposelnosti in 

nezaposlenosti. S prenovljeno delovno zakonodajo v letu 2013 (Zakon o delovnih razmerjih, 

ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13, 47/15) se je povečala proţnost pri zaposlovanju in 

odpuščanju delavcev (krajši odpovedni roki, moţnost vključevanja delavcev v ukrepe ZRSZ-

ja v času odpovednega roka, niţje odpravnine za zaposlene za nedoločen čas, poenostavitev 

postopkov sklenitve in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zmanjšanje administrativnih ovir) ter 

pravna varnost zaposlenih za določen čas (preprečevanje veriţenja pogodb in uvedba 

odpravnin za zaposlene za določen čas), a se je zmanjšalo varovanje zaposlitve za nedoločen 

čas. Uredilo se je varstvo ekonomsko odvisnih oseb, omejilo pa se je tudi število napotenih 

agencijskih delavcev pri uporabniku, ki ne sme presegati 25 odstotkov vseh zaposlenih, v 

kvoto pa se štejejo le delavci, ki so pri agenciji zaposleni za določen čas. S temi ukrepi se je 

segmentacijo oziroma razlike v obravnavi različnih skupin oseb na trgu dela nekoliko 

zmanjšalo. Kljub temu pa se je deleţ začasnih zaposlitev v skupnem številu zaposlitev, ki 

presega evropsko povprečje ţe zadnjih deset let, povečal tudi v letu 2014 (UMAR 2015, 136). 

Zaradi razširjenosti študentskega dela ostaja deleţ začasnih zaposlitev med mladimi, starimi 

15–24 let, najvišji v EU. Sklepamo lahko, da se v praksi namesto pogodbe o zaposlitvi še 

vedno (pogosto neupravičeno) uporabljajo druge oblike dela (avtorsko, pogodbeno ali 

študentsko delo) ali celo delo na črno. To povečuje ocenjeno prostovoljno brezposelnost in 

nezaposlenost. Učinkovitost izvajanja delovne zakonodaje v praksi bi se lahko povečala z 

večjim in učinkovitejšim inšpekcijskim nadzorom. Deleţ začasnih zaposlitev v skupnem 

številu zaposlitev pa bi se lahko zmanjšal tudi z izenačevanjem finančnega bremena 

(obdavčitve) med različnimi oblikami pogodb. Pri tem je sicer v zadnjih dveh letih bil storjen 

pomemben korak naprej.
60

 Leta 2014 so se zvišali socialni prispevki za delo preko podjemne 

in avtorske pogodbe, a je slednja še vedno davčno razmeroma ugodna. Od leta 2015 se višje 

prispevke (po običajnih stopnjah) plačuje še pri študentskem delu. Ena izmed glavnih 

prednostih teh pogodb pred pogodbo o zaposlitvi pa ostaja proţnost pogodbenega razmerja.  

Večja razlika med minimalno in povprečno plačo bi pospešila zaposlovanje nizko izobraţenih 

oseb. Slovenija se je leta 2013 uvrstila med drţave EU z najvišjo ravnjo minimalne plače 

glede na povprečno bruto plačo, kar slabo vpliva na zaposlovanje nizko izobraţenih oseb 

(OECD 2015a, 33). Po oceni EK (2015) kar 19 odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji zasluţi 

manj kot 105 odstotkov minimalne plače, kar nas uvršča na prvo mesto med drţavami EU. 

                                                
60

 Delni premik je bil narejen ţe leta 2014 z dodatno obremenitvijo avtorske in podjemne pogodbe z 

višjimi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po Zakonu o invalidskem in pokojninskem 
zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/12 , 39/13,  99/13 , 101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15). 

Leta 2015 pa se je s spremembo ZUJF-a uvedlo plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje tudi za študentsko delo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
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Previsoko postavljena minimalna plača zmanjšuje učinkovitost APZ-ja in zvišuje davčno 

obremenitev ter strošek dela
61

 nizko kvalificiranih delavcev, kar povzroči manjše 

zaposlovanje teh delavcev. Skladno s priporočili OECD-ja (2015a, 33) bi bilo treba umiriti 

rast minimalne plače in postopoma povečati razliko med minimalno in povprečno plačo. 

Veljavna zakonodaja bi se lahko dopolnila tako, da se za tiste kategorije delavcev, ki jih je 

med dolgotrajno brezposelnimi največ, dovoli niţja plačila od trenutne minimalne plače (na 

primer glede na zahtevnost in vrsto dela po tarifnih razredih po kolektivnih pogodbah). 

Rešitev bi se lahko iskala tudi v smeri opustitve zakonsko določene enotne minimalne plače. 

V tem primeru bi se oblikovanje plače prepustilo trgu ali pa panoţnim sindikatom, medtem ko 

bi drţava zavarovala posameznike pred revščino z uvedbo raznih davčnih olajšav. S tem bi se 

pospešila rast gospodarstva in zmanjšala brezposelnost. 

S pojavom prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti se Slovenija sooča tudi s potrebami 

po racionalizaciji sistema socialnih transferjev, in sicer z bojem proti neupravičenemu 

prejemanju denarne socialne pomoči in uvedbo stroţjih meril za koriščenje drugih socialnih 

ugodnosti (nadomestila za brezposelne, otroški dodatki, niţje plačevanja vrtca idr.). Omejiti 

bi bilo treba skupni znesek prejemkov iz različnih socialnih transferjev, ki bi sicer še 

zagotavljal socialno varnost, vendar njihov seštevek (vsaj pri dolgotrajno brezposelnih) ne bi 

smel biti višji od dohodkov posameznika z minimalno plačo. Tako bi bil posameznik bolj 

motiviran za iskanje zaposlitve in bolj pripravljen sprejeti tudi slabše plačano delovno mesto. 

S prenovljeno zakonodajo na področju socialnega varstva leta 2010 (ZSVarPre in Zakon o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ZUPJS, Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 

14/13, 99/13, 14/15, 57/15) se je pravica do denarne socialne pomoči sicer ţe vezala na pogoj 

aktivnosti pri iskanju zaposlitve,
62

 vendar so ti ukrepi namenjeni le brezposelnim, torej 

aktivnim osebam, in so vezani na ukinitev (le) denarne socialne pomoči, ne pa tudi drugih 

socialnih ugodnosti. Še vedno ni ukrepov za neaktivne, a delovno sposobne osebe. Tudi za te 

bi bilo treba sprejeti finančne spodbude in jih vezati na določeno aktivnost. 
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 Z dopolnitvijo Zakona o minimalni plači (ZMinP, Ur. l. RS, št. 13/10, 92/15) leta 2015 so se iz 
minimalne plače izvzeli dodatki za nočno in nedeljsko delo ter delo na praznike in dela proste dneve, 

kar je povečalo varnost zaposlenih in jih dodatno zaščitilo pred revščino, a se s tem zvišuje strošek 

dela. 
62

 Po ZUTD-ju se oseba preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb in s tem izgubi pravico do 

denarne socialne pomoči če: odkloni podpis zaposlitvenega načrta, vključitev v program APZ, 
ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri razgovoru za zaposlitev ne prizadeva za pridobitev 

zaposlitve, če dela na črno ali ni aktiven iskalec zaposlitve. Zakon o socialnem varstvu (ZSV, Ur. l. 

RS, št. 03/07, 61/10, 62/10, 57/12) navaja, da je upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je 
brezposelna oseba, v času prejemanja denarne socialne pomoči, dolţan sprejeti vsako zaposlitev ali 

delo in če jo odkloni ali prekine, brez ustrezne utemeljitve ali upravičenega razloga, izgubi pravico do 

denarne socialne pomoči. 
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Nižja nadomestila za brezposelnost lahko pospešijo aktivacijo prostovoljno brezposelnih. V 

letu 2013 se je na osnovi ZUJF-a in spremembe ZUTD-ja višina denarnih nadomestil za 

brezposelnost zniţala, čas upravičenosti do nadomestila pa sicer skrajšal. Postavljen je tudi 

najvišji znesek denarnega nadomestila v višini 892,5 EUR bruto, kar lahko posameznike, ki 

so pred nastankom brezposelnosti prejemali višjo bruto plačo, ki se sicer upošteva kot osnova 

za odmero denarnega nadomestila, odvrne od prostovoljne brezposelnosti. Vendar pa so 

nadomestila za brezposelnost v razmerju do minimalne plače, ki trenutno znaša 790,7 EUR 

bruto in 561,5 EUR neto,
63

 dokaj visoka, kar lahko vodi v prostovoljno brezposelnost, zato bi 

bilo treba to razmerje zmanjšati. S spremembami zakonodaje na področju trga dela se je neto 

nadomestitvena stopnja
64

 po letu 2011 začela zmanjševati pri kratkotrajni brezposelnosti, pri 

daljših obdobjih brezposelnosti (nad 7, 13 in 25 mesecev) pa ni zaznati bistvenega izboljšanja 

(za podrobnejše podatke glej Prilogo 8). Ocenjujemo, da bi se z zniţanjem te pospešile 

vrnitve v zaposlitev. Nadomestila bi morala biti tesno povezana tudi z aktivnim 

vključevanjem brezposelnih v programe APZ-ja in iskanjem zaposlitve (čimprejšnje 

aktiviranje takoj po prijavi v evidenco brezposelnih). S tem bi se brezposelne hitreje 

spodbudile k aktivnemu iskanju zaposlitve, omejil pa bi se tudi prehod v dolgotrajno 

brezposelnost.  

Prostovoljno brezposelne in nezaposlene bi lahko aktivirali tudi s prilagoditvijo sistema 

oblikovanja plač, izboljšanjem sistema socialnih ugodnosti in nižjo obremenitvijo plač. 

Nekaterih registrirano brezposelnih ni mogoče spodbuditi ali prisiliti v zaposlitev pri dani 

neto plači, če je ta niţja od posameznikove pričakovane plače, oziroma ni opazno višja od 

vsote socialnih ugodnosti, ki jih prejema. Plače bi po mnenju EK (2011, 9) morale v vseh 

poklicih in gospodarskih dejavnostih rasti skladno s produktivnostjo dela. Kadar so te 

prenizke, nekatere registrirano brezposelne osebe niso pripravljene sprejeti dela, z zavrnitvijo 

zaposlitve pa so črtane iz evidence brezposelnih pri ZRSZ-ju in tako niso več upravičene do 

storitev APZ-ja, kar ni povsem skladno z načelom varne proţnosti (iz strategije Evropa 2020), 

po kateri bi vsi morali dobiti podporo za vstop na trg dela. Določeni posamezniki so morda 

vseeno pripravljeni delati, vendar ne pri ponujeni plači in v tem primeru raje izberejo 

alternativne moţnosti. Ponovno formalno zaposlitev so pripravljeni sprejeti, če ta ustreza 

njihovim osebnim merilom (npr. glede višine plače, oddaljenosti kraja dela, razporeditve 

delovnega časa ipd.). Sistem socialnih ugodnosti bi bilo treba izboljšati in prilagoditi v smeri 

spodbujanja prehoda iz neaktivnosti ali sive ekonomije v formalno zaposlitev. Torej, če bi se 

posamezniku materialno stanje z zaposlitvijo izboljšalo ali vsaj ne poslabšalo, bi se bil ta bolj 

motiviran ponovno formalno zaposliti. Pri tem je treba poleg višine neto plače, ki bi jo 
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 Izračunano ob predpostavki, da posameznik ne uveljavlja olajšave za vzdrţevane druţinske člane.  
64

 Neto nadomestitvena stopnja (angl. net replacement rate) meri radodarnost nadomestil za 
brezposelnost in drugih socialnih prejemkov ter predstavlja deleţ dohodkov, ki jih posameznik ohrani, 

ko preide v brezposelnost glede na višino plače v času zaposlenosti (EK 2016). 
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prejemal v primeru formalne zaposlitve, upoštevati tudi vse socialne ugodnosti, do katerih bi 

bil upravičen tudi kot zaposlen (npr. otroški dodatek, subvencija za plačilo vrtca ipd.). Rešitve 

bi bilo treba iskati v tej smeri, da se posameznikom s formalno zaposlitvijo materialno stanje 

dejansko izboljša – tudi v primeru višje plače in zaradi tega posledično niţjih socialnih 

transferjev ali celo neupravičenosti do njih. Kombinacija visoke obdavčitve plač in visokih 

nadomestil za brezposelnost namreč prispeva k večji brezposelnosti. Glede na to, da imamo v 

Sloveniji še vedno dokaj visoka nadomestila in visoko obdavčene plače,
65

 bi lahko iskali 

rešitve za zvišanje neto dohodkov zaposlenih (v tem primeru neto plač) tudi na tem področju. 

Ob zniţanju dohodnine ali prispevkov delojemalcev iz plače bi se lahko zvišale neto plače 

zaposlenih, kar bi pozitivno vplivalo na aktivacijo prostovoljno brezposelnih in nezaposlenih. 

Tovrstno zniţanje dajatev bi lahko sicer povzročilo pomembno izgubo javnofinančnih 

prihodkov, zato bi morda veljalo razmisliti o ciljni usmeritvi na skupino dolgotrajno 

brezposelnih in izravnavi posledic izpada davčnih prihodkov drţave z zniţanjem določenih 

javnih izdatkov. 

Prostovoljna brezposelnost in nezaposlenost se bosta v prihodnjih letih zmanjševali, če bomo 

imeli bolj spodbudno okolje za zaposlovanje. To poleg bolj racionalnega socialnega sistema, 

laţjega zaposlovanja in odpuščanja ter niţje davčne obremenitve dela pomeni še zmanjšanje 

administrativnih ovir pri ustanovitvi in poslovanju podjetij. Poleg ţe omenjenih ukrepov so 

torej pomembni tudi ukrepi za večjo preglednost predpisov ter bolj enostavno in cenejše 

poslovanje podjetij. 
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 Slovenija se je leta 2013 uvrstila na deseto mesto med 34 članicami OECD-ja po obdavčitvi dela. 
Povprečna obdavčitev dela je bila v Sloveniji 42,3 odstotka, medtem ko je povprečje OECD-ja znašalo 

35,9 odstotka (OECD 2014). 
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5 SKLEP 

V magistrski nalogi smo preučevali problematiko prostovoljne brezposelnosti in 

nezaposlenosti na način, ki doslej v Sloveniji še ni bil obravnavan. Z nastopom zadnje 

gospodarske krize v letu 2009 se je brezposelnost močno povečala. Izrazitejši sta postali 

dolgotrajna strukturna brezposelnost ter nizka aktivnost prebivalstva – predvsem mladih in 

starejših. S tem se je povečalo število neaktivnega prebivalstva in njihovega deleţa v delovno 

sposobnem prebivalstvu. Veliko je oseb, ki so zmoţne delati, a so vseeno brez zaposlitve – 

nekatere zato, ker je ne morejo najti, druge zato, ker je sploh ne iščejo ali pa zaradi obupanosti 

ali drugih razlogov trg dela zapustijo. Pri teh gre za prostovoljno brezposelne in nezaposlene 

osebe, ki predstavljajo rezervno delovno silo.  

Prispevek naloge k znanosti predstavlja potrditev prisotnosti prostovoljne brezposelnosti in 

nezaposlenosti v Sloveniji ter njuna ocena obsega, ki se je s pojavom gospodarske krize 

zvišal. Na osnovi bogate podatkovne baze SURS-a, temelječe na ADS-u, smo naredili oceno 

prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti v Sloveniji v obdobju 1997–2013. Empirična 

analiza je potrdila pričakovanja, da pojava obstajata, njun obseg pa se je s pojavom zadnje 

gospodarske krize povečal. Pri prvem pristopu smo skušali prostovoljno brezposelnost oceniti 

z izračunom NAIRU iz koeficientov Phillipsove krivulje, ki smo jo ocenili z metodo 

najmanjših kvadratov. Statistična neznačilnost koeficientov kaţe, da v preučevanem obdobju 

ni bilo izključevanja med inflacijo in brezposelnostjo. Statistično neznačilne rezultate, zaradi 

katerih ocena NAIRU ni bila veljavna, pa bi lahko vsaj delno pripisali vstopu Slovenije v 

Eurosistem, ki ga nadzira ECB s ciljem ohranjanja stabilnosti cen oziroma varovanja 

vrednosti evra (ECB 2015). Pri drugem pristopu prostovoljno brezposelnost poenostavljeno 

izmerimo kot dolgoročno oziroma trendno (anketno) brezposelnost, kar storimo z uporabo 

metode glajenja s HP-filtrom, ki iz časovne serije izloči ciklično komponento. Po tej oceni, ki 

bi prostovoljno brezposelnost dobro odsevala v razmerah popolne konkurence (ki pa za 

slovenski trg dela ne velja), je v preučevanem obdobju bilo povprečno 70.000 prostovoljno 

brezposelnih oseb oziroma 7 odstotkov aktivnega prebivalstva. Ta ocena potrjuje prvo 

hipotezo magistrske naloge. Primerjava gibanja števila prostovoljno brezposelnih s številom 

anketno in registrirano brezposelnih pokaţe, da je gospodarska kriza opazno povečala vse tri 

oblike brezposelnosti. Nagel porast splošne brezposelnosti po začetku gospodarske krize v 

letu 2008 sicer zmanjšuje natančnost ocene prostovoljne brezposelnosti, ki je tako precenjena 

in bi, kot ţe omenjeno, veljala v razmerah popolne konkurence. 

Pri ocenjevanju prostovoljne nezaposlenosti, ki je širša kategorija od prostovoljne 

brezposelnosti, smo na izviren način izmerili obseg tega pojava v Sloveniji ter s tem 

prispevali k znanosti. Najprej smo izhajali iz predpostavke, da je celotna anketna 

brezposelnost neprostovoljna in prostovoljno nezaposlene izračunali s seštevkom izbranih 

kategorij neaktivnih oseb. Rezultati te prve (oţje) ocene kaţejo, da je bilo v letih 1997–2013 

med neaktivnimi osebami v povprečju 129.000 oseb, ki so bile prostovoljno nezaposlene, kar 
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predstavlja 8 odstotkov delovno sposobnih oseb. Ta ocena je skladna z našo drugo hipotezo. 

Po padcu gospodarske aktivnosti v letu 2009 se je tudi prostovoljna nezaposlenost povečala. 

Pri drugi (širši) oceni pa smo izhajali iz predpostavke, da je tudi del anketne brezposelnosti 

prostovoljne in seštevku izbranih kategorij doda še lastne (letne) ocene števila prostovoljno 

brezposelnih oseb, ki smo jih dobili z uporabo HP filtra. Po tej oceni je bilo v preučevanem 

obdobju v povprečju prostovoljno nezaposlenih 199.000 oseb, kar predstavlja 12 odstotkov 

delovno sposobnega prebivalstva. Ta (širša) ocena bi bila veljavna ob predpostavki, da 

slovenski trg dela ustreza (neo)klasičnemu modelu trga dela, kjer so plače in obseg 

zaposlenosti v večji meri določeni trţno. Slovenski trg dela je precej uravnavan, zato 

ocenjujemo, da širša ocena zajema tudi del neprostovoljne strukturne in (druge) dolgoročne 

brezposelnosti ter tako precenjuje problematiko prostovoljne nezaposlenosti, zato prvo (oţjo) 

oceno ocenjujemo kot bolj realistično. Rezultati raziskave potrjujejo obstoj prostovoljne 

brezposelnosti in nezaposlenosti v Sloveniji in povečanje njunega obsega v času gospodarske 

krize, kar predstavlja izhodišče nadaljnjega raziskovanja tega pojava. Obstoječi oceni obsega 

prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti bi bilo čez določeno časovno obdobje potrebno 

dodati še ocene za leta po zaključku gospodarske krize ter tako spremljati gibanje pojava v 

Sloveniji.   

Pri pregledu dejavnikov prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti ugotavljamo, da 

ekonomisti pojava pogosto povezujejo z realnimi plačami, ki predstavljajo dejansko kupno 

moč posameznika. Na osnovi grafične in korelacijske analize ugotavljamo, da je v Sloveniji v 

obdobju 1997–2013 med realno plačo in prostovoljno brezposelnostjo obstajala pozitivna 

povezanost, med realno plačo in prostovoljno nezaposlenostjo po oţji (po našem mnenju bolj 

realistični) oceni pa negativna povezanost. Smiselno bi bilo raziskati tudi druge dejavnike, ki 

vplivajo na prostovoljno brezposelnost in nezaposlenost. 

Ključni element učinkovitosti oziroma dobrega delovanja trga dela (in s tem manjše 

prostovoljne brezposelnosti in nezaposlenosti) je zadostna sposobnost prilagajanja, tako na 

sistemski ravni kot ravni posameznika. Slovenski trg dela je še vedno precej uravnavan (s 

predpisi glede zaposlovanja, pogojev dela, plačila in odpuščanja) in tako dokaj rigiden, 

njegovo učinkovitost pa zmanjšujejo še nekatere slabosti socialne politike (npr. razmeroma 

visoko razmerje med nadomestili za brezposelnost in dohodki v zaposlitvi). Za izboljšanje 

učinkovitosti na trgu dela je torej treba povečati proţnost na trgu dela in prilagoditi sistem 

socialne varnosti. Delovnopravna zakonodaja je z zadnjimi dopolnitvami sicer bolj proţna, a 

podjetjem še vedno ne omogoča, da bi se lahko z zaposlovanjem (le) preko pogodb o 

zaposlitvi v zadostni meri prilagodili spremembam v obsegu povpraševanja po njihovih 

proizvodih. Zato uporabljajo tudi podjemne pogodbe, študentsko delo in tesnejše sodelovanje 

s samostojnimi podjetniki, kar povečuje segmentacijo na trgu dela. Spodbude za večjo 

formalno zaposlenost in manjšo prostovoljno brezposelnost/nezaposlenost je treba iskati tudi 

v smeri večje aktivacije in motivacije posameznikov za delo. Izdatki drţave za APZ so v 

Sloveniji razmeroma nizki. Ukrepe APZ-ja bi bilo treba dopolniti in bolj ciljno usmeriti na 
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dolgotrajno brezposelne (med katere spadajo tudi prostovoljno brezposelni, zaradi značilnega 

vztrajanja v brezposelnosti). Oblikovati bi bilo treba programe socialne aktivacije za 

neaktivne, a delovno sposobne osebe z okrepljenim sodelovanjem ZRSZ-ja in CSD-ja. Te 

ukrepe bi bilo treba uskladiti s sistemom socialne varnosti in sicer predvsem v smeri proţne 

varnosti: z ustrezno kombinacijo ukrepov se lahko namreč hkrati doseţe izboljšanje veščin 

posameznikov (brezposelnih in neaktivnih, a delovno sposobnih) glede na potrebe trga dela, 

omogoča večjo udeleţbo na trgu dela in zagotavlja (vsaj minimalno) dohodkovno varnost. 

Ker radodarna nadomestila za brezposelnost prispevajo k vztrajanju v brezposelnosti, bi jih 

bilo treba zniţati, upravičenost do njih pa še naprej vezati na aktivno iskanje zaposlitve, ki bi 

se moralo v praksi stroţje preverjati. Osebe bi bilo treba aktivirati ţe takoj po prijavi v 

evidenco brezposelnih in jih čim prej vključiti v ukrepe APZ-ja, s čimer bi omejili prehode v 

dolgotrajno brezposelnost. K spodbudam za formalno zaposlitev bi prispevalo tudi zniţanje 

davčne obremenitve dela, ki bi zvišalo neto dohodke delavcev. Posebno pozornost je treba 

nameniti razliki med dohodki delavca z minimalno plačo in vsoto socialnih prejemkov v 

brezposelnosti (ali nezaposlenosti) ter s tem povečati spodbude za zaposlitev. Povečanje 

zaposlenosti (ter zniţanje splošne in morda tudi prostovoljne brezposelnosti) bi lahko dosegli 

tudi z določanjem različnih minimalnih plač po panogah (glede na njihovo produktivnost) ali 

pa s popolno ukinitvijo minimalne plače, pri čemer bi drţava zavarovala posameznike pred 

revščino z uvedbo posebnih davčnih olajšav in/ali dodatkov k (nizki) plači. Omenjeni izzivi 

predstavljajo izhodišče za podrobnejše raziskovanje načinov za zmanjšanje prostovoljne 

brezposelnosti in nezaposlenosti v prihodnosti.  
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 Priloga 1 

 

Prikaz rezultatov letnih in četrtletnih ocen modelov 

Ocena modelov z letnimi podatki 

Preglednica P1: Ocena povezave med stopnjo anketne brezposelnosti in spremembo 

medletne stopnje inflacije66  

Regresija – statistika* 

R 0,00776 

R2 0,00006 

Popravljen R2 -0,06660 

Standardna napaka ocene 1,57878 

Število opazovanj 17 

ANOVA** 

 
df SS MS F Značilnost F 

Regresija 1 0,002 0,002 0,001 0,976 

Preostanek 15 37,388 2,493 

  Skupaj 16 37,391       

    
95 % interval zaupanja razlike 

Model Koeficienti 
Standardna 

napaka 

t-

statistika 

P-

vrednost 
Spodnji Zgornji Spodnji Zgornji 

(konstanta) -0,417 2,007 -0,208 0,838 -4,694 3,860 -4,694 3,860 

Stopnja anketne 

brezposelnosti (%) -0,009 0,289 -0,030 0,976 -0,624 0,607 -0,624 0,607 

* pojasnjevalne spremenljivke: (konstanta), Stopnja anketne brezposelnosti. 

** odvisna spremenljivka: Sprememba medletne stopnje inflacije. 

Iz rezultatov modela, prikazanih v Preglednici P1, je razvidno, da vrednosti niso statistično 

značilne, zato je model slab. Vrednost determinacijskega koeficienta (R
2
=0,00006) kaţe 

skoraj ničelni deleţ pojasnjene variabilnosti odvisne spremenljivke. Z analizo variance 

(ANOVA) in F-testom smo preverjali, ali sta obravnavani skupini povprečij enaki ali ne. 

Rezultati kaţejo, da model ni ustrezen. Tudi P-vrednosti spremenljivke bi morale biti manjše 

od 0,05 ali vsaj 0,1, da bi bil model dober. 

Preglednica P2: Ocena povezave med stopnjo anketne brezposelnosti in spremembo 

povprečne letne stopnje inflacije  

Regresija – statistika* 

R 0,06415 

R2 0,00411 

Popravljen R2 -0,06228 

Standardna napaka ocene 1,82836 

Število opazovanj 17 

                                                
66

 Spremembo stopnje inflacije smo izračunali tako, da smo od podatka o stopnji inflacije iz tekočega 
obdobja t odšteli podatek preteklega obdobja t-1. 

 



Priloga 1 

2 

ANOVA** 

 
df SS MS F Značilnost F 

Regresija 1 0,207 0,207 0,062 0,807 

Preostanek 15 50,143 3,343 

  Skupaj 16 50,351       

     
95 % interval zaupanja razlike 

Model Koeficienti 
Standardna 

napaka 

t-

statistika 

P-

vrednost 
Spodnji Zgornji Spodnji Zgornji 

(konstanta) 0,091 2,324 0,039 0,969 -4,862 5,045 -4,862 5,045 

Stopnja anketne 

brezposelnosti (%) 

-0,083 0,334 -0,249 0,807 -0,796 0,629 -0,796 0,629 

* pojasnjevalne spremenljivke: (konstanta), Stopnja anketne brezposelnosti. 

** odvisna spremenljivka: Sprememba povprečne letne stopnje inflacije. 

Model smo ocenili še s povprečno letno stopnjo inflacije. Tudi v tem primeru ocena modela 

ne da statistično zadovoljivih rezultatov. Stopnja anketne brezposelnosti ima sicer negativen 

vpliv, vendar ni statistično značilen. Nadaljevali smo z ocenjevanjem modelov z uporabo 

četrtletnih podatkov.  

Ocena modelov s četrtletnimi podatki 

Preglednica P3: Ocena povezave med stopnjo anketne brezposelnosti in spremembo 

medletne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega leta 

Regresija – statistika* 

R 0,06461 

R2 0,00417 

Popravljen R2 -0,01091 

Standardna napaka ocene 0,96243 

Število opazovanj 68 

ANOVA** 

 
df SS MS F Značilnost F 

Regresija 1 0,256 0,256 0,277 0,601 

Preostanek 66 61,133 0,926 

  Skupaj 67 61,390 

   
     

95 % interval zaupanja razlike 

Model Koeficienti 
Standardna 

napaka 

t-

statistika 

P-

vrednost 
Spodnji Zgornji Spodnji Zgornji 

(konstanta) 0,186 0,583 0,319 0,751 -0,978 1,350 -0,978 1,350 

Stopnja anketne 

brezposelnosti (%) -0,044 0,084 -0,526 0,601 -0,211 0,123 -0,211 0,123 

* pojasnjevalne spremenljivke: (konstanta), Stopnja anketne brezposelnosti. 

** odvisna spremenljivka: Sprememba medletne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega 

leta. 

Ocena modela še vedno ne daje dobrih rezultatov. F-statistika ni značilna. Deleţ pojasnjene 

variabilnosti odvisne spremenljivke je še vedno zelo majhen (R
2
=0,004). Vpliv 
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brezposelnosti je sicer negativen, a ni statistično značilen. NAIRU na osnovi teh izračunov 

je 4,2 (0,186/-(-0,044) = 4,2), vendar ocena ni uporabna zaradi statistične neznačilnosti 

rezultatov modela. 

Preglednica P4: Ocena povezave med stopnjo anketne brezposelnosti in spremembo 

medletne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega leta z uporabo 

dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk
67

 

Regresija – statistika* 

R 0,67815 

R2 0,45989 

Popravljen R2 0,43458 

Standardna napaka ocene 0,71975 

Število opazovanj 68 

ANOVA** 

 
df SS MS F Značilnost F 

Regresija 3 28,231 9,410 18,165 0,000 

Preostanek 64 33,155 0,518 

  Skupaj 67 61,385 

   
     

95 % interval zaupanja razlike 

Model Koeficienti 
Standardna 

napaka 

t-

statistika 

P-

vrednost 
Spodnji Zgornji Spodnji Zgornji 

(konstanta) 0,243 0,534 0,454 0,651 -0,824 1,309 -0,824 1,309 

Stopnja anketne 

brezposelnosti (%) -0,053 0,086 -0,619 0,538 -0,225 0,119 -0,225 0,119 

Prvi odlog spremembe 
stopnje inflacije (o.t.) 0,502 0,068 7,343 0,000 0,365 0,638 0,365 0,638 

Sprememba stopnje rasti 
cene nafte Brent v USD 

(v o.t.) -0,019 0,228 -0,082 0,935 -0,473 0,436 -0,473 0,436 

* pojasnjevalne spremenljivke: (konstanta), Stopnja anketne brezposelnosti, Prvi odlog spremembe 

stopnje inflacije, Sprememba rasti cene nafte. 

** odvisna spremenljivka: Sprememba medletne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega 
leta. 

Ocena razširjene Phillipsove krivulje z dodajanjem dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk da 

sicer boljše ocene, vendar model še vedno ni dovolj dober. Deleţ pojasnjene variabilnosti 
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 Prvi odlog spremembe stopnje inflacije smo izračunali tako, da smo od podatka o spremembi 
stopnje inflacije iz tekočega obdobja t odšteli podatek preteklega obdobja t-1. Spremembo rasti cene 

nafte pa smo izračunali tako, da smo od podatka o stopnji medletne rasti cene nafte Brent v USD iz 
tekočega obdobja t odšteli podatek preteklega obdobja t-1. Izhajali smo iz cene nafte (v UDS za 

sodček), izračunane kot povprečje mesečnih cen nafte Brent na terminskih trgih v Evropi (EIA 

2015). Na tej osnovi smo izračunali povprečne četrtletne cene nafte iz katerih smo nato izračunali 
stopnje medletne rasti cene nafte SCNt, tako da smo cene nafte tekočega obdobja CNt delili s ceno 

nafte istega obdobja preteklega leta CNt-1, ki smo ji odšteli 1 in produkt pomnoţili s 100 po formuli 

SCNt = (CNt/CNt-1-1)×100. 
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odvisne spremenljivke je srednje visok (R
2
=0,435). Z dodajanjem spremenljivk je 

pojasnjene 43 odstotka variance spremembe inflacije. F-statistika da sicer odlično oceno z 

visoko stopnjo značilnosti modela (Značilnost F = 0,000), a so P-vrednosti vseh spre  

menljivk, razen prvega odloga spremembe stopnje inflacije, previsoke. NAIRU na osnovi 

teh izračunov je 4,6 (0,243/-(-0,053) = 4,6), kar je sicer smiseln rezultat, vendar tudi ta 

ocena ni uporabna zaradi statistične neznačilnosti rezultatov P-vrednosti. 

Preglednica P5: Ocena povezave med desezonirano stopnjo anketne brezposelnosti
68

 in 

spremembo medletne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega leta 

z uporabo dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk 

Regresija – statistika* 

R 0,67728 

R2 0,45870 

Popravljen R2 0,43333 

Standardna napaka ocene 0,71900 

Število opazovanj 68 

ANOVA** 

 
df SS MS F Značilnost F 

Regresija 3 28,037 9,346 18,078 0,000 

Preostanek 64 33,086 0,517 

  Skupaj 67 61,123 

   
     

95 % interval zaupanja razlike 

Model Koeficienti 
Standardna 

napaka 
t-

statistika 
P-

vrednost 
Spodnji Zgornji Spodnji Zgornji 

(konstanta) 0,131 0,464 0,282 0,779 -0,797 1,059 -0,797 1,059 

Stopnja anketne 
brezposelnosti – 

desezonirana (%) 0,501 0,068 7,343 0,000 0,365 0,637 0,365 0,637 

Prvi odlog spremembe 
stopnje inflacije (o.t.) 0,009 0,032 0,280 0,781 -0,054 0,072 -0,054 0,072 

Sprememba stopnje 

rasti cene nafte Brent 

v USD (v o.t.) -0,034 0,068 -0,507 0,614 -0,170 0,101 -0,170 0,101 

* pojasnjevalne spremenljivke: (konstanta), Stopnja anketne brezposelnosti – desezonirana, Prvi 

odlog spremembe stopnje inflacije, Sprememba rasti cene nafte. 

** odvisna spremenljivka: Sprememba medletne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega 

leta. 

Tudi različica modela, v kateri namesto stopnje anketne brezposelnosti uporabimo sezonsko 

prilagojene podatke stopnje anketne brezposelnosti, ne da dobrih rezultatov.  

                                                
68

 Desezonirana stopnja anketne brezposelnosti je stopnja anketne brezposelnosti, prilagojena za 
sezonsko komponento. Sezonsko prilagojene podatke po posameznih četrtletjih smo črpali iz baze 

Eurostat. 
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Preglednica P6: Ocena povezave med stopnjo anketne brezposelnosti in spremembo 

povprečne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega leta 

Regresija – statistika* 

R 0,03366 

R2 0,00113 

Popravljen R2 -0,01400 

Standardna napaka ocene 2,11753 

Število opazovanj 68 

ANOVA** 

 
df SS MS F Značilnost F 

Regresija 1 0,336 0,336 0,075 0,785 

Preostanek 66 295,940 4,484 

  Skupaj 67 296,276 

   
     

95 % interval zaupanja razlike 

Model Koeficienti 
Standardna 

napaka 
t-

statistika 
P-

vrednost 
Spodnji Zgornji Spodnji Zgornji 

(konstanta) -0,132 1,283 -0,103 0,918 -2,693 2,429 -2,693 2,429 

Stopnja anketne 
brezposelnosti (%) -0,050 0,184 -0,274 0,785 -0,418 0,317 -0,418 0,317 

* pojasnjevalne spremenljivke: (konstanta), Stopnja anketne brezposelnosti. 

** odvisna spremenljivka: Sprememba medletne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega leta. 

Naredili smo še oceno s četrtletnimi podatki o povprečni stopnji inflacije, vendar tudi v tem 

primeru rezultati niso bili zadovoljivi. Vpliv brezposelnosti je sicer negativen, a statistično 

neznačilen.  

Preglednica P7: Ocena povezave med stopnjo anketne brezposelnosti in spremembo 

povprečne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega leta z uporabo 

dodatnih pojasnjevalnih spremenljivk 

Regresija – statistika* 

R 0,32818 

R
2
 0,10770 

Popravljen R2 0,06587 

Standardna napaka ocene 2,03325 

Število opazovanj 68 

ANOVA** 

 
df SS MS F Značilnost F 

Regresija 3,000 31,935 10,645 2,575 0,062 

Preostanek 64,000 264,582 4,134 

  Skupaj 67,000 296,516       
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95 % interval zaupanja razlike 

Model Koeficienti 
Standardna 

napaka 
t-

statistika 
P-

vrednost 
Spodnji Zgornji Spodnji Zgornji 

(konstanta) 0,970 1,513 0,641 0,524 -2,053 3,994 -2,053 3,994 

Stopnja anketne 
brezposelnosti –  

desezonirana (%) -0,245 0,244 -1,005 0,319 -0,731 0,242 -0,731 0,242 

Prvi odlog spremembe 
stopnje inflacije (o.t.) 0,383 0,146 2,629 0,011 0,092 0,673 0,092 0,673 

Sprememba stopnje 

rasti cene nafte Brent 

v USD (v o.t.) -0,652 0,643 -1,012 0,315 -1,937 0,634 -1,937 0,634 

* pojasnjevalne spremenljivke: (konstanta), Stopnja anketne brezposelnosti, Prvi odlog spremembe 
stopnje inflacije, Sprememba rasti cene nafte. 

** odvisna spremenljivka: Sprememba povprečne stopnje inflacije glede na isto četrtletje prejšnjega 

leta. 

Tudi z dodajanjem spremenljivk se rezultati niso izboljšali. Prilagojeni R
2
 je še vedno nizek 

in kaţe, da je z dodajanjem spremenljivk pojasnjeno le 6 odstotka variance spremembe 

inflacije. F-statistika je sicer boljša, vendar model še vedno ni dovolj dober. Tudi P-

vrednosti dveh spremenljivk še vedno niso statistično značilne.  
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Letne ocene OECD-ja za NAIRU  

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) redno ocenjuje NAIRU, ki jo 

povezuje s strukturno brezposelnostjo in s katero preučuje povezavo med nezaposlitveno 

vrzeljo in inflacijo. Metodologija ocenjevanja temelji na Philipsovi enačbi in uporabi metod 

glajenja s pomočjo HP filtra ali Kalmanovega filtra (Guichard in Rusticelli 2011, 10, 15). 

NAIRU predstavlja pomemben kazalnik za ugotavljanje prihodnjih inflacijskih pritiskov v 

posameznih OECD drţavah (ibid., 5). Letne ocene NAIRU za obdobje 1999–2013 so 

prikazane v spodnji preglednici. 

Najvišje povprečje ocenjene NAIRU so med drţavami OECD v obdobju 1999–2013 dosegle 

Španija (15,0 odstotkov), Slovaška (14,3 odstotka), Poljska (12,8 odstotka) in Grčija (12,1 

odstotka), najniţje Norveška (3,5 odstotka), Švica (3,6 odstotka), Koreja (3,6 odstotka) in 

Islandija (3,8 odstotka). Najniţje ocene NAIRU je Slovenija dosegla v letu 2008 (5,5 

odstotka), nato pa se je vsa leta konstantno povečevala, kar lahko pripišemo posledicam 

recesije, ki je Slovenijo zajela leta 2009. V povprečju znaša ocenjena NAIRU za Slovenijo po 

podatkih OECD-ja za obdobje 1999–2013 6,4 odstotka.  

Preglednica P3: Letna ocena NAIRU za države OECD (v %) 

Drţava 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Avstralija 7,5 7,1 6,8 6,4 6,5 6,3 5,9 5,5 5,3 5,1 5,0 5,0 5,3 5,3 5,2 

Avstrija 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 

Belgija 8,3 8,3 8,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 7,9 

Češka 6,1 6,4 6,9 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 7,5 7,3 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 

Čile 6,6 6,9 7,4 7,9 8,6 8,8 8,9 9,0 8,8 8,5 8,2 8,0 7,5 7,3 7,2 

Danska 5,9 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,8 6,0 6,2 

Estonija .. .. .. 11,9 11,5 10,8 10,1 9,6 9,4 9,4 9,5 9,3 9,3 9,5 9,1 

Finska 11,7 11,4 11,0 10,2 9,6 9,2 8,9 8,6 8,3 7,9 7,6 7,4 7,9 8,0 7,9 

Francija 9,5 9,3 9,0 8,6 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,6 8,7 8,9 

Grčija 10,6 11,0 11,1 10,9 10,9 10,8 10,6 10,8 10,8 10,9 11,4 12,0 13,0 14,2 15,2 

Irska 10,3 9,6 9,0 8,4 7,8 7,8 7,7 7,7 7,8 8,2 8,5 8,8 9,4 10,0 10,5 

Islandija 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 

Italija 9,5 9,5 9,4 9,3 9,2 8,9 8,7 8,4 8,1 7,8 7,7 7,7 7,8 8,0 8,1 

Izrael 9,3 9,6 10,1 10,8 11,6 12,0 11,5 11,2 10,6 9,8 9,3 9,1 9,0 8,4 7,5 

Japonska 3,3 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Kanada 8,8 8,4 8,1 7,8 7,5 7,3 7,2 7,1 6,9 6,8 6,8 6,8 7,1 7,1 7,1 

Koreja 3,6 4,2 4,2 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 

Luksemburg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,0 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,2 5,5 5,7 

Madţarska 8,3 7,6 6,9 6,4 6,3 6,6 6,7 6,9 7,2 7,7 8,1 8,6 9,6 10,2 10,4 

Mehika 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,5 4,7 4,8 

Nemčija  7,9 8,0 8,0 8,1 8,3 8,6 8,9 9,1 9,1 8,8 8,3 7,8 7,5 7,0 6,6 

Nizozemska 5,0 4,6 4,3 4,1 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 

Norveška 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 

Nova 

Zelandija 
6,9 6,8 6,5 6,1 5,7 5,4 5,0 4,6 4,5 4,4 4,5 4,9 5,6 6,0 6,1 

Poljska 11,7 12,0 14,1 15,7 16,9 17,0 16,9 16,3 15,0 13,1 11,3 10,0 9,6 9,5 9,4 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EO&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EO&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Drţava 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Portugalska 6,0 6,0 6,2 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,9 8,3 8,7 9,2 9,8 10,4 11,1 

Slovaška 13,5 14,4 15,3 15,9 16,5 16,9 16,8 16,2 14,9 12,9 11,5 11,0 11,9 13,2 13,9 

Slovenija .. .. 6,8 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6,0 5,7 5,5 5,7 6,1 6,7 

Španija 15,2 14,8 14,5 14,2 14,0 13,8 13,5 13,4 13,3 13,6 14,0 14,5 15,5 16,6 17,5 

Švedska 8,2 7,9 7,5 7,1 6,9 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,4 7,5 7,4 

Švica 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

Turčija 7,6 7,4 7,4 7,2 7,2 7,6 8,2 8,6 9,0 9,2 9,4 9,6 9,9 9,7 9,6 

Velika 

Britanija 
7,3 6,9 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,6 5,6 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,5 

Zdruţene 

drţave 

Amerike 

5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 

Opomba: »..« ni podatka 

Vir: OECD 2014. 
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Četrtletne ocene NAIRU z uporabo HP filtra za obdobje 1997–2013 

Preglednica P4: Ocene NAIRU z uporabo HP filtra in primerjava z dejansko stopnjo 

anketne brezposelnosti po četrtletjih za obdobje 1997Q1–2013Q4 

Čas 
(četrtletje) 

Stopnja anketne 
brezposelnosti (%) 

Izglajena ali trendna 
stopnja anketne 

brezposelnosti – NAIRU, 

HP trend (%) – lastne 

ocene 

Ciklična 
komponenta (HP 

cikel) 

Izglajena ali trendna 
stopnja anketne 

brezposelnosti – 

NAIRU, HP trend (%) – 

ocene Senjur in Zajc 

Kejţar (2009) 

1997Q1 6,90 7,23 -0,33 7,07 

1997Q2 6,70 7,22 -0,52 7,07 

1997Q3 6,90 7,20 -0,30 7,07 

1997Q4 7,20 7,18 0,02 7,07 

1998Q1 7,50 7,16 0,34 7,06 

1998Q2 7,30 7,14 0,16 7,06 

1998Q3 7,20 7,11 0,09 7,05 

1998Q4 7,50 7,08 0,42 7,03 

1999Q1 7,40 7,05 0,35 7,01 

1999Q2 7,30 7,02 0,28 6,99 

1999Q3 7,30 6,98 0,32 6,96 

1999Q4 7,40 6,94 0,46 6,93 

2000Q1 7,10 6,89 0,21 6,89 

2000Q2 6,90 6,85 0,05 6,86 

2000Q3 6,50 6,80 -0,30 6,82 

2000Q4 6,40 6,75 -0,35 6,78 

2001Q1 6,40 6,71 -0,31 6,75 

2001Q2 5,70 6,67 -0,97 6,71 

2001Q3 5,80 6,63 -0,83 6,68 

2001Q4 6,90 6,59 0,31 6,66 

2002Q1 6,90 6,55 0,35 6,63 

2002Q2 6,00 6,51 -0,51 6,60 

2002Q3 6,00 6,48 -0,48 6,58 

2002Q4 6,50 6,44 0,06 6,56 

2003Q1 7,00 6,40 0,60 6,53 

2003Q2 6,50 6,36 0,14 6,50 

2003Q3 6,60 6,32 0,28 6,47 

2003Q4 6,70 6,27 0,43 6,44 

2004Q1 6,80 6,22 0,58 6,40 

2004Q2 6,00 6,16 -0,16 6,36 

2004Q3 5,90 6,11 -0,21 6,31 

2004Q4 6,50 6,05 0,45 6,25 

2005Q1 6,80 5,98 0,82 6,19 

2005Q2 5,80 5,92 -0,12 6,12 

2005Q3 6,30 5,85 0,45 6,04 

2005Q4 7,20 5,79 1,41 5,95 

2006Q1 6,90 5,72 1,18 5,86 
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Čas 

(četrtletje) 

Stopnja anketne 

brezposelnosti (%) 

Izglajena ali trendna 

stopnja anketne 

brezposelnosti – NAIRU, 

HP trend (%) – lastne 

ocene 

Ciklična 

komponenta (HP 

cikel) 

Izglajena ali trendna 

stopnja anketne 

brezposelnosti – 

NAIRU, HP trend (%) – 

ocene Senjur in Zajc 

Kejţar (2009) 

2006Q2 5,90 5,66 0,24 5,76 

2006Q3 5,60 5,60 0,00 5,64 

2006Q4 5,60 5,55 0,05 5,53 

2007Q1 5,70 5,51 0,19 5,41 

2007Q2 4,60 5,48 -0,88 5,28 

2007Q3 4,40 5,48 -1,08 5,16 

2007Q4 4,70 5,49 -0,79 5,03 

2008Q1 5,10 5,52 -0,42 4,89 

2008Q2 4,10 5,58 -1,48 4,77 

2008Q3 4,10 5,66 -1,56 ni podatka 

2008Q4 4,30 5,76 -1,46 ni podatka 

2009Q1 5,30 5,89 -0,59 ni podatka 

2009Q2 5,60 6,04 -0,44 ni podatka 

2009Q3 6,20 6,21 -0,01 ni podatka 

2009Q4 6,40 6,39 0,01 ni podatka 

2010Q1 7,10 6,59 0,51 ni podatka 

2010Q2 7,10 6,81 0,29 ni podatka 

2010Q3 7,10 7,03 0,07 ni podatka 

2010Q4 7,80 7,26 0,54 ni podatka 

2011Q1 8,50 7,50 1,00 ni podatka 

2011Q2 7,70 7,74 -0,04 ni podatka 

2011Q3 7,90 7,99 -0,09 ni podatka 

2011Q4 8,70 8,24 0,46 ni podatka 

2012Q1 8,60 8,49 0,11 ni podatka 

2012Q2 8,20 8,74 -0,54 ni podatka 

2012Q3 9,20 9,00 0,20 ni podatka 

2012Q4 9,50 9,25 0,25 ni podatka 

2013Q1 11,10 9,51 1,59 ni podatka 

2013Q2 10,40 9,76 0,64 ni podatka 

2013Q3 9,40 10,01 -0,61 ni podatka 

2013Q4 9,70 10,26 -0,56 ni podatka 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2015d; Svetin 2015b), Senjur in Zajc Kejţar 

(2009, 109–110). 
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Četrtletne ocene števila prostovoljno brezposelnih oseb v Sloveniji za obdobje 1998Q1–

2013Q4 

Preglednica P5: Ocenjeno število prostovoljno brezposelnih oseb v Sloveniji po četrtletjih 

za obdobje 1998–2013 

Čas (četrtletje) 

Izglajena ali trendna stopnja 
anketne brezposelnosti – 

NAIRU, HP trend (%) 

Število aktivnega prebivalstva 
(v 1000) 

Število prostovoljno 
brezposelnih – ocena po 

NAIRU na osnovi HP trenda 

(v 1000) 

1997Q1 7,23 podatki ne obstajajo* ni podatka 

1997Q2 7,22 ni podatka** ni podatka 

1997Q3 7,20 ni podatka ni podatka 

1997Q4 7,18 ni podatka ni podatka 

1998Q1 7,16 972 70 

1998Q2 7,14 983 70 

1998Q3 7,11 982 70 

1998Q4 7,08 974 69 

1999Q1 7,05 950 67 

1999Q2 7,02 963 68 

1999Q3 6,98 966 67 

1999Q4 6,94 956 66 

2000Q1 6,89 953 66 

2000Q2 6,85 963 66 

2000Q3 6,80 988 67 

2000Q4 6,75 969 65 

2001Q1 6,71 971 65 

2001Q2 6,67 972 65 

2001Q3 6,63 994 66 

2001Q4 6,59 979 64 

2002Q1 6,55 987 65 

2002Q2 6,51 980 64 

2002Q3 6,48 994 64 

2002Q4 6,44 979 63 

2003Q1 6,40 952 61 

2003Q2 6,36 959 61 

2003Q3 6,32 958 61 

2003Q4 6,27 978 61 

2004Q1 6,22 990 62 

2004Q2 6,16 1.007 62 

2004Q3 6,11 1.030 63 

2004Q4 6,05 1.003 61 

2005Q1 5,98 1.003 60 

2005Q2 5,92 1.005 59 

2005Q3 5,85 1.027 60 

2005Q4 5,79 1.028 59 

2006Q1 5,72 1.016 58 

2006Q2 5,66 1.030 58 
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Čas (četrtletje) 

Izglajena ali trendna stopnja 

anketne brezposelnosti – 

NAIRU, HP trend (%) 

Število aktivnega prebivalstva 

(v 1000) 

Število prostovoljno 

brezposelnih – ocena po 

NAIRU na osnovi HP trenda 

(v 1000) 

2006Q3 5,60 1.031 58 

2006Q4 5,55 1.012 56 

2007Q1 5,51 1.015 56 

2007Q2 5,48 1.042 57 

2007Q3 5,48 1.053 58 

2007Q4 5,49 1.032 57 

2008Q1 5,52 1.023 56 

2008Q2 5,58 1.033 58 

2008Q3 5,66 1.067 60 

2008Q4 5,76 1.046 60 

2009Q1 5,89 1.017 60 

2009Q2 6,04 1.039 63 

2009Q3 6,21 1.064 66 

2009Q4 6,39 1.049 67 

2010Q1 6,59 1.039 69 

2010Q2 6,81 1.042 71 

2010Q3 7,03 1.041 73 

2010Q4 7,26 1.044 76 

2011Q1 7,50 1.014 76 

2011Q2 7,74 1.017 79 

2011Q3 7,99 1.026 82 

2011Q4 8,24 1.022 84 

2012Q1 8,49 1.014 86 

2012Q2 8,74 1.002 88 

2012Q3 9,00 1.019 92 

2012Q4 9,25 1.019 94 

2013Q1 9,51 999 95 

2013Q2 9,76 1.008 98 

2013Q3 10,01 1.018 102 

2013Q4 10,26 1.007 103 

* Četrtletno zbiranje podatkov iz Ankete o delovni sili se je začelo z drugim četrtletjem 1997. 

** Četrtletni podatki za leto 1997 niso dostopni. 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2015d; Svetin 2015a). 
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Podrobni letni podatki o neaktivnih osebah z ocenami prostovoljne brezposelnosti in 

prostovoljne nezaposlenosti za obdobje 1997–2013 

V spodnjih preglednicah so zbrani podrobni letni podatki, potrebni za oceno prostovoljne 

nezaposlenosti. V prvi preglednici so zbrani podrobni podatki o neaktivnih osebah, potrebni 

za izračun števila neaktivnih oseb, ki so prostovoljno nezaposlene. Te dobimo tako, da 

seštejemo neaktivne, a delovno sposobne osebe, ki so v ADS-u izrazile: (1) da ţelijo delati, 

vendar dela ne iščejo, ali (2) da iščejo delo, vendar ga niso pripravljene sprejeti v dveh tednih, 

ali (3) da ne ţelijo delati, a niso upokojenci, učenci, dijaki, študenti ali nezmoţni za delo. Gre 

za oceno števila prostovoljno nezaposlenih za obdobje 1997–2013, ki temelji na predpostavki, 

da je brezposelnost v celoti neprostovoljna. Druga preglednica pa prikazuje rezultate števila 

prostovoljno nezaposlenih oseb, ob predpostavki, da je tudi del brezposelnosti prostovoljen. 

Preglednica P6: Letni podatki o neaktivnih osebah in ocenjeno število neaktivnih oseb, 

ki so prostovoljno nezaposlene za obdobje 1997–2013 

Čas (leto) 

Število 
neaktivnih 

oseb (v 1000) 

Neaktivne 
osebe, ki ţelijo 

delati, vendar 

dela ne iščejo 

(v 1000) 

Neaktivne osebe, 
ki iščejo delo, a 

ga niso 

pripravljene 

sprejeti v dveh 

tednih (v 1000) 

Neaktivne osebe, ki ne 
ţelijo delati, a niso 

upokojenci, učenci, dijaki, 

študenti ali nezmoţni za 

delo (v 1000) 

Število 
neaktivnih 

oseb, ki so 

prostovoljno 

nezaposlene* 

(v 1000) 

1997 669 36 7 95 138 

1998 669 57 5 80 142 

1999 698 45 3 93 141 

2000 703 39 4 94 137 

2001 701 37 2 84 123 

2002 701 38 N** 74 112 

2003 739 52 4 65 121 

2004 700 96 4 51 151 

2005 698 77 5 53 135 

2006 701 80 4 53 137 

2007 698 66 4 57 127 

2008 709 52 4 55 111 

2009 711 65 5 52 122 

2010 718 60 5 55 120 

2011 740 59 4 56 119 

2012 747 54 3 59 116 

2013 752 78 4 55 137 

* Ocena števila prostovoljno nezaposlenih ob predpostavki, da so merila ADS-a za brezposelnost 
dovolj stroga, da je brezposelnost v celoti neprostovoljna.  

**N = za objavo premalo natančna ocena 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (Svetin 2013; 2014; 2015b). 
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Preglednica P7: Ocenjeno število prostovoljno brezposelnih in prostovoljno 

nezaposlenih oseb za obdobje 1997–2013 

Čas (leto) 
Število delovno sposobnih 

oseb (v 1000) 
Število prostovoljno 

brezposelnih oseb* (v 1000) 
Število prostovoljno 

nezaposlenih oseb** (v 1000) 

1997 1619 68 206 

1998 1646 68 210 

1999 1657 65 206 

2000 1672 65 202 

2001 1680 64 187 

2002 1680 63 175 

2003 1700 62 183 

2004 1707 64 215 

2005 1714 65 200 

2006 1724 66 203 

2007 1734 68 195 

2008 1751 70 181 

2009 1753 73 195 

2010 1760 77 197 

2011 1760 80 199 

2012 1761 84 200 

2013 1760 88 225 

* Ocena števila prostovoljno brezposelnih oseb po NAIRU na osnovi HP trenda. 

** Ocena števila prostovoljno nezaposlenih, ki poleg neaktivnih oseb, ki so prostovoljno nezaposlene, 
vsebuje tudi oceno števila prostovoljno brezposelnih oseb.  

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2015e; Svetin 2015b). 
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Letne ocene realnih plač za obdobje 1997–2013 

Ocene realnih plač za obdobje 1997–2013 so narejene na osnovi cen ţivljenjskih stroškov iz 

leta 1997. V tem obdobju sta se spreminjali tako metodologija kot valuta. Indeks cen 

ţivljenjskih potrebščin se izračunava od leta 1997 po novi klasifikaciji individualne porabe 

sredstev (SURS 2014c). Pri izračunavanju povprečnih mesečnih neto plač se je v tem obdobju 

metodologija spreminjala. Od leta 2005 naprej se podatki zbirajo po novi metodologiji, ki se 

od stare razlikuje tako po načinu zajetja podatkov kot tudi drugačnem statističnem urejanju 

podatkov (SURS 2013a, SURS 2013b). Leta 2007 je Slovenija sprejela novo valuto, zato so 

podatki o povprečnih mesečnih neto plačah do decembra leta 2006 preračunani iz slovenskih 

tolarjev (SIT) z uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja (1 EUR = 239,64 SIT). Na višino 

in gibanje plač pa je vplivala tudi sprememba SKD-ja. Ta se je prvič spremenila leta 2002, ko 

so se dejavnosti invalidskih podjetij prerazporedile po dejavnosti, ki jih te osebe dejansko 

opravljajo (SURS 2013a). Z letom 2008 pa je v vseh drţavah članicah Evropske unije začela 

veljati nova klasifikacija dejavnosti, poimenovana SKD 2008 (SURS 2013b). 

Preglednica P8: Ocene realnih plač za obdobje 1997–2013 (1997=100) 

Čas (leto) 

Povprečna 

mesečna neto 
plača v EUR* 

Veriţni indeksi 

cen ţivljenjskih 
potrebščin 

Indeks 

nominalne 
plače 

(1997=100) 

Indeks cen 

ţivljenjskih 
potrebščin** 

(1997=100) 

Indeks realne 

plače 
(1997=100)*** 

Realna plača 

v EUR 
(1997=100) 

1997 380,56 108,4 100,00 100 100,00 380,56 

1998 409,19 107,9 107,52 107,90 99,65 379,23 

1999 443,94 106,1 116,65 114,48 101,90 387,78 

2000 503,52 108,9 132,31 124,67 106,13 403,88 

2001 562,60 108,4 147,84 135,14 109,39 416,30 

2002 617,33 107,5 162,22 145,28 111,66 424,93 

2003 663,71 105,6 174,40 153,41 113,68 432,62 

2004 701,78 103,6 184,41 158,94 116,02 441,55 

2005 735,73 102,5 193,33 162,91 118,67 451,62 

2006 773,42 102,5 203,23 166,98 121,71 463,17 

2007 834,50 103,6 219,28 173,00 126,76 482,38 

2008 899,80 105,7 236,44 182,86 129,30 492,08 

2009 930,00 100,9 244,38 184,50 132,45 504,06 

2010 966,62 101,8 254,00 187,82 135,23 514,65 

2011 987,39 101,8 259,46 191,20 135,70 516,41 

2012 991,44 102,6 260,52 196,17 132,80 505,39 

2013 997,01 101,8 261,98 199,71 131,18 499,24 

* Podatki o povprečni mesečni plači, ki predstavlja nominalno plačo, so do vključno leta 2004 

obravnavani po stari metodologiji. 

** Indeks cen ţivljenjskih potrebščin se izračunava od leta 1997, pred tem je imel to funkcijo indeks 

cen na drobno. 

*** Realni indeksi povprečnih mesečnih neto plač so preračunani na bazno leto 1997 (1997=100). 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov SURS-a (2006; 2013a; 2013b; 2014d; 2014e). 
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Prikaz rezultatov povezanosti realnih plač, prostovoljne brezposelnosti in prostovoljne 

nezaposlenosti, narejenih s Pearsonovim koeficientom korelacije 

Preglednica P9: Opisna statistika   

 
Aritmetična sredina Standardni odklon 

Število 

opazovanj 

Povprečna realna plača  452,70 48,63 17 

Število prostovoljno brezposelnih 70,07 7,82 17 

Število prostovoljno nezaposlenih – ocena 1 128,76 11,78 17 

Število prostovoljno nezaposlenih – ocena 2 198,84 12,53 17 

Preglednica P10: Korelacija med povprečno realno plačo, prostovoljno brezposelnostjo 

in prostovoljno nezaposlenostjo v Sloveniji v obdobju 1997–2013 

 

Povprečna 

realna plača 

Število 

prostovoljno 

brezposelnih 

Število 

prostovoljno 

nezaposlenih 

– ocena 1 

Število 

prostovoljno 

nezaposlenih 

– ocena 2 

Povprečna realna plača  Pearsonov koeficient 

korelacije 1 ,692** ,515* -,053 

  (dvostranski test)   ,002 ,034 ,84 

  Število opazovanj 17 17 17 17 

Število prostovoljno 
brezposelnih 

Pearsonov koeficient 
korelacije ,692** 1 -,233 ,405 

  (dvostranski test) ,002   ,369 ,107 

  Število opazovanj 17 17 17 17 

Število prostovoljno 

nezaposlenih – ocena 1 

Pearsonov koeficient 
korelacije -,515* -,233 1 ,795** 

  (dvostranski test) ,034 ,369   ,000 

  Število opazovanj 17 17 17 17 

Število prostovoljno 

nezaposlenih – ocena 2 

Pearsonov koeficient 
korelacije -,053 ,405 ,795** 1 

  (dvostranski test) ,84 ,107 ,000   

  Število opazovanj 17 17 17 17 

* Korelacija je statistično značilna pri zanemarljivi stopnji tveganja 0.05 (dvostranski test). 

** Korelacija je statistično značilna pri zanemarljivi stopnji tveganja 0.01 (dvostranski test). 
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Sprememba neto nadomestitve stopnje za brezposelnost po letu 2011 

Preglednica P11: Neto nadomestitvena stopnja za brezposelnost glede na trajanje 

brezposelnosti, po tipih družine in letih 

Tip druţine Samski 
Samski z dvema 

otrokoma 

Druţina z enim 
zaposlenim in 

dvema otrokoma 

Zaposlen par z dvema 
otrokoma; dohodki v 

višini 67 odstotkov 

povprečne plače** 

Leto/Drţava* EU28 SI EU28 SI EU28 SI EU28 SI 

Brezposelnost več kot 2 meseca 

2011 56 76 66 86 63 80 77 87 

2012 55 66 65 75 62 72 77 85 

2013 56 68 65 77 62 72 77 84 

2014 56 68 66 78 62 71 77 83 

povprečje 56 70 66 79 62 74 77 85 

standardni odklon 0 4 1 5 0 4 0 2 

mediana 56 68 66 78 62 72 77 85 

Brezposelnost več kot 7 mesecev 

2011 45 65 56 77 53 72 71 82 

2012 44 68 54 74 52 72 70 85 

2013 44 68 54 76 51 71 69 83 

2014 44 68 53 78 51 71 69 83 

povprečje 44 67 54 76 52 72 70 83 

standardni odklon 1 2 1 2 1 1 1 1 

mediana 44 68 54 77 52 72 70 83 

Brezposelnost več kot 13 mesecev 

2011 25 0*** 38 24 35 20 59 53 

2012 25 0 37 23 35 20 58 53 

2013 26 0 38 24 35 20 59 53 

2014 25 0 37 27 34 20 59 53 

povprečje 25 0 37 25 35 20 59 53 

standardni odklon 0 0 0 2 0 0 0 0 

mediana 25 0 37 24 35 20 59 53 

Brezposelnost več kot 25 mesecev 

2011 14 0 29 24 25 20 53 53 

2012 13 0 28 23 24 20 51 53 

2013 12 0 27 24 23 20 51 53 

2014 12 0 27 27 23 20 51 53 

povprečje 13 0 28 25 24 20 52 53 

standardni odklon 1 0 1 2 1 0 1 0 

mediana 12 0 27 24 24 20 51 53 

Podatki temeljijo na 100-odstotni povprečni bruto plači zaposlene osebe. 

* EU28 predstavlja povprečje za 28 drţav Evropske unije, SI je oznaka za Slovenijo. 

** Ni podatkov za druţino z obema zaposlenima in dvema otrokoma ter dohodki v višini 100 
odstotkov povprečne plače. 

*** 0 pomeni, da ni podatka. 

Vir: lastni izračuni in prikaz na osnovi podatkov EK-ja (2016). 
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Spremenjena zakonodaja na področju trga dela je po letu 2011 vplivala na zmanjšanje neto 

nadomestitvene stopnje pri kratkotrajni, dvomesečni brezposelnosti. Najbolj se je zmanjšala 

pri samskih osebah (brez ali z otroki), kar pomeni, da samske osebe s prehodom v 

brezposelnost izgubijo več v prvih dveh mesecih brezposelnosti, kot osebe, ki so v razmerju. 

Razmerje se je v primerjavi s povprečjem EU28 sicer zmanjšalo, a še vedno ostaja nad 

povprečjem. Neto nadomestitvena stopnja brezposelnosti leta 2014 pri kratkotrajni 

brezposelnosti (več kot 2 in 7 mesecev) ostaja nad povprečjem EU28, a se pri dolgotrajni 

brezposelnosti (več kot 13 in 25 mesecev) ohranja pod evropskim povprečjem. 

 


