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POVZETEK 

Magistrska naloga se osredotoča na posledice gospodarske krize z vidika materialne blaginje, 

psihosociološkega stanja prebivalcev in emigracij v tuje države na primeru Slovenije. V 

uvodnem delu so predstavljeni osnovni pojmi in dogodki, ki se navezujejo na gospodarsko 

krizo, nato pa je prikazan pregled dosedanjih raziskav posledic gospodarske krize, ki se 

nanašajo na obravnavana področja. V empiričnem delu so s pomočjo kvantititavne 

metodologije, predvsem regresijske analize in analize anketnega vprašalnika, preverjene 

hipoteze o vplivu gospodarske krize na materialno blaginjo, psihično zdravje in odseljevanje 

prebivalcev v tujino. Opravljena raziskava je potrdila, da gospodarska kriza poslabšuje 

materialno blaginjo in psihično zdravje ter pospešuje migracije Slovencev v tuje države. 

Ključne besede: gospodarska kriza, posledice gospodarske krize, materialna blaginja, psihično 

zdravje, migracije. 

SUMMARY 

Master's thesis focuses on the consequences of the economic crisis in terms of material well-

being, psychosocial status of the population, and immigration to foreign countries in 

Slovenia's case. The introductory section presents the basic concepts and events that relate to 

the economic crisis, and then an overview of previous studies, which relate to the areas 

covered. In the empirical part are tested the hypotheses about the impact of the economic 

crisis on material well-being, mental health, and migration to foreign countries, with the 

quantitative methods: regression analysis and questionnaire. The performed quantitative study 

confirmed that the economic crisis is worsening materials and mental health, and is increasing 

the migration of Slovenes into foreign countries. 

Keywords: economic crisis, the consequences of the economic crisis, material well-being, 

mental health, migration. 
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 UVOD 

V uvodnem delu podrobneje pojasnujemo obravnavani problem, določamo namen, cilje in 

hipoteze raziskave ter opredeljujemo predostavke, omejitve in metode raziskovanja.  

 Opredelitev obravnavanega problema  

Finančna kriza, ki se je leta 2007 pojavila v ZDA in se nato nadaljevala v globalno 

gospodarsko krizo, se je hitro razširila tudi na Evropske trge ter tako prizadela tudi 

gospodarstvo Slovenije. 

Finančno krizo definiramo kot razkroj finančnih trgov, ko se problemi moralnega hazarda in 

negativne selekcije poslabšajo in privedejo do nesposobnosti finančnih trgov, da učinkovito 

kanalizirajo sredstva subjektom, ki imajo najbolj produktivne investicijske priložnosti. 

Finančna kriza gospodarstvo z visokim outputom in učinkovitim delovanjem finančnih trgov 

prenese v stanje neravnovesja in ostrega upada outputa (Mishkin 1991, po Strašek in Špes 

2009, 8).  

Samuelson in Nordhaus (2002, 434) navajata značilnosti gospodarske krize, ki so: upad 

potrošniških nakupov, povečanje zalog avtomobilov in trajnih dobrin, zmanjšanje 

prizovodnje, upad realnega BDP-ja, upad investicij, višja brezposelnost, upad cen surovin 

zaradi manjšega povpraševanja po njih, upad poslovnih dobičkov in obrestnih mer. Sklepamo 

lahko, da gospodarska kriza posega v različne sfere ekonomskega in družbenega delovanja in 

tako neposredno vpliva na življenjske pogoje posameznikov. 

Prebivalci se soočamo s številnimi posledicami, ki zajemajo različne segmente življenja. 

Danes smo tako v Sloveniji priča visoki stopnji brezposelnosti, povečanju javnega dolga in 

splošnemu nezadovoljstvu prebivalstva zaradi zmanjšanja kupne moči in ostalih posledic, ki 

jih je kriza prinesla s seboj.  

Štiblar (2008, 167) navaja tri posledice finančne krize v Sloveniji. Pri tem kot prvo posledico 

izpostavlja, da se finančna kriza prek posojilnega krča razširi v realni sektor gospodarstva na 

način, da bodisi primanjkuje posojil bodisi pa so posojila kratkoročna in je njihova cena 

prevelika. Nadalje avtor navaja, da je posledica finančne krize tudi upad proizvodnje in 

investicij zaradi zmanjšanega izvoza, kar je posledica recesije v tujini. Tretja posledica krize 

pa se nanaša na zmanjševanje potrošnje ob zniževanju plač in izgubi zaposlitev prebivalstva. 

Količine nakupov luksuznih in trajnih dobrin se prav tako zmanjšujejo. Obnašanje 

prebivalstva je racionalnejše, bolj se pogajajo in iščejo vrednosti v izdelkih in storitvah. 

Nelikvidnost bank in pomanjkanje kapitala je kot neposredna posledica globalne krize močno 

vplivala tudi na slovensko gospodarstvo. Štiblar (2008, 11) poudarja, da gre za največjo krizo 
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od osamosvojitve Slovenije oziroma za večino Slovencev največjo krizo doslej, česar se 

mnogi po izbruhu krize niso zavedali.  

Od leta 2014 Slovenija znova beleži gospodarsko rast. Kljub temu vsesplošna situacija ni niti 

približno takšna, kot je bila pred krizo. Ekonomist Bogomir Kovač1 (b. l., po Cetinski 2013) 

trdi, da pred letom 2020 težko pričakujemo izboljšanje gospodarske situacije, kot razlog pa 

navaja neprimerno zdravljenje krize zaradi nezmožnosti razumevanja njenih ključnih 

vzrokov.  

Gospodarska kriza je poleg podjetij in javnega sektorja neposredno prizadela tudi prebivalstvo 

RS. V medijih se na dnevni ravni poroča o posledicah gospodarske krize. Pogosto poslušamo 

o povečanju relativne stopnje tveganja revščine in večanju števila prebivalcev, ki živijo na 

pragu tveganja revščine, o propadu številnih slovenskih podjetij, o brezposelnosti mladih. 

V magistrski nalogi se osredotočamo na tri sklope posledic gospodarske krize za prebivalstvo 

RS. Prvi sklop posledic smo poimenovali sprememba materialne blaginje. Dejstvo je, da 

gospodarska kriza posredno vpliva na zmanjšanje osebnega dohodka – plač in pokojnin, 

povečanje brezposelnosti, težjo zaposljivost posebnih skupin, večanje davčnih obremenitev, 

uknitev in/ali omejitev socialnih transferjev. Vse našteto pa vpliva na materialno blaginjo 

prebivalcev. UMAR (2013a) opozarja, da plače zasebnega sektorja stagnirajo od konca leta 

2011, zmanjšana je gospodarska aktivnost, zaostrujejo se pa tudi razmere v bančnem sistemu, 

saj se kreditna aktivnost zmanjšuje. Kriza vpliva tudi na spremembe pri nakupovalnih 

navadah Slovencev. V zadnjih sedmih letih se koncentracija nakupov v živilskih prodajalnah 

zmanjšuje zaradi pojava diskontnih trgovin, ki po nižjih cenah ponujajo svoje artikle. Po 

nekaterih ocenah naj bi diskontne trgovine v Sloveniji že dosegale 15– 20 % tržni delež. 

SURS (2014a) ugotavlja, da je v letu 2013 težko preživelo mesec s svojimi dohodki 22 % 

gospodinjstev Slovenije, plačevanje stanovanjskih stroškov je za 38 % gospodinjstev v letu 

2013 pomenilo veliko breme, za 52 % gospodinjstev pa srednje veliko breme, medtem ko za 

samo 10 % gospodinjstev ti stroški niso predstavljali bremena. Značilen je podatek, da je v 

letu 2012 vsako dvajseto gospodinjstvo vsaj enkrat prejelo kakšno denarno ali materialno 

pomoč dobrodelne ustanove.  

Osrednja tema drugega tematskega sklopa posledic so psihosociološke posledice. Skorajda na 

dnevni ravni mediji poročajo o povečanju revščine, ljudje so vedno bolj zaskrbljeni in 

posegajo po antidepresivih, nekateri pa celo razmišljajo o samomoru. Predsednica Zbornice 

kliničnih psihologov Slovenije Sana Čoderl Dobnik2 (b. l., po STA 2014a) opozarja, da so 

psihične motnje, kot so depresija in anksioznost, od začetka gopodarske krize v porastu. 

Vzroka sta negotovosti, povezane s službo, in razpad osnovnih človeških vrednot v družbi. 

                                                 
1 Podatki o primarnem viru niso navedeni. 
2 Podatki o primarnem viru niso navedeni. 
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Tudi psihiater Peter Pregelj3 (b. l., Po STA 2014b) poudarja, da je zaradi krize vedno več 

psihičnih motenj in samomorov, kar je doslej povzročilo že 2,4 milijard evrov stroškov. Po 

drugi strani pa je prisoten tudi sociološki vidik. Ljudje se zaradi finančnih stisk bolj 

premišljeno odločajo o preživljanju prostega časa, odhodu na družbene dogodke, počitnice, 

kar posredno vpliva na njihov družbeni status in psihološko počutje.  

Tretji tematski sklop obravnava vse bolj aktualno temo. Gre za spremembe v demografski 

strukturi, ki so med drugim tudi posledica emigracij prebivalstva v tuje države, ki ponujajo 

boljše življenjske pogoje, večje možnosti zaposlitve in napredovanja. Pri tem pa v okviru 

magistrske naloge posebno pozornost namenjamo odhodu mladega in izobraženega kadra v 

tujino. Leta 2012 se je iz Slovenije odselilo 7.997 državljanov. Podatki pa kažejo, da je 

odseljenih še veliko več, saj mnogi državljani naknadno odjavijo svoje stalno bivališče. 

Opazen je tudi beg možganov, ki vodi v nacionalno katastrofo, zaskrbljenost pa izražajo tudi 

akademiki na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Zupanič 2012). 

Osrednja problematika magistrske naloge so torej v prvi vrsti konkretne posledice 

gospodarske in finančne krize na življenjske pogoje Slovencev. Poskušali smo ugotoviti, kako 

gospodarska kriza vpliva na prebivalstvo Slovenije ter kako se prebivalstvo odziva nanjo. Za 

obdobje gospodarske krize v Sloveniji smo privzeli obdobje od leta 2009 do konca leta 2013, 

pri čemer so pri analizah sekundarnih podatkov uporabljeni podatki do zadnjega 

razpoložljivega leta. 

 Namen in cilji raziskave 

Osnovni namen teoretičnega dela magistrske naloge je predstavitev teoretičnih izhodišč 

gospodarske in finančne krize v Sloveniji. Prav tako želimo pojasniti širitev globalne krize v 

Slovenijo, njene začetke, vzroke ter se v nadaljevanju dotakniti dosedanjih raziskav, ki se 

nanašajo na posledice gospodarske krize v svetu in Sloveniji. 

V empiričnem delu naloge želimo s pomočjo kvantitativne raziskave predstaviti posledice 

gospodarske krize za prebivalstvo Slovenije, pri čemer se omejujemo na tri izbrana področja 

posledic gospodarske krize. Namen empiričnega dela je oceniti dejansko stanje, preveriti 

učinke gospodarske krize na prebivalstvo oziroma ugotoviti, v kolikšni meri je gospodarska 

kriza poslabšala življenjske pogoje Slovencev glede na izbrane sklope posledic. Prav tako 

želimo predstaviti s kakšnimi težavami kot posledicami krize se soočajo prebivalci Slovenije.  

Izhajajoč iz predstavljene problematike magistrske naloge smo si zastavili naslednje cilje: 

· izvesti kritični pregled literature in virov, ki obravnavajo gospodarsko krizo, njene vzroke 

in širitev v Slovenijo; 

                                                 
3 Podatki o primarnem viru niso navedeni. 
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· pripraviti pregled dosedanjih raziskav na področju posledic gospodarske krize 

neposredno za prebivalstvo; 

· v empiričnem delu identificirati in določiti posledice gospodarske krize, pri čemer se 

osredotočamo na izbrana tri področja posledic za prebivalstvo RS, in sicer na: 

· spremembo materialne blaginje: ugotoviti, kako se je spremenila materialna 

blaginja zaradi vpliva gospodarske krize; 

· psihosociološke posledice: oceniti vpliv gospodarske krize na psihosociološko 

življenje Slovencev; 

· emigracije: preveriti stanje emigracij v tujino od začetka gospodarske krize in 

vpliv gospodarske krize na selitev prebivalstva iz Slovenije s poudarkom na 

mlajši in izobraženi populaciji; 

· na podlagi ugotovljenih posledic predlagati konkretne ukrepe za izboljšanje položaja 

prebivalcev. 

 Hipoteze raziskave 

Za vsak tematski sklop posledic gospodarske krize smo oblikovali hipotezo, ki jo bomo 

preverili s pomočjo kvantitativne raziskave. Hipoteze so naslednje: 

Hipoteza 1: Gospodarska kriza poslabšuje materialno blaginjo prebivalstva.  

Hipotezo 1 smo preverili s pomočjo korelacijske analize in regresije sekundarnih podatkov o 

materialni blaginji pred in po gospodarski krizi, ki smo jih pridobili iz baz SURS-a. Hipotezo 

1 smo dodatno preverili s pomočjo ankete. 

Hipoteza 2: Gospodarska kriza poslabšuje psihično zdravje prebivalstva Slovenije.  

Hipotezo 2 smo preverili s pomočjo korelacijske analize in regresije sekundarnih podatkov o 

psihičnem zdravju prebivalstva pred in po gospodarski krizi, ki smo jih pridobili iz baz 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hipotezo 2 smo dodatno preverili s pomočjo ankete. 

Hipoteza 3: Gospodarska kriza vpliva na povečevanje migracij prebivalstva iz Slovenije v 

tujino. 

Hipotezo 3 smo preverili s pomočjo korelacijske analize in multiple regresije sekundarnih 

podatkov, ki so na voljo v bazah podatkov SURS-a, ter s pomočjo ankete. Pri regresijski 

analizi smo kot odvisno spremenljivko uporabili podatke o emigracijah. Podatki za odvisno in 

dve neodvisni spremenljivki so se nanašali na obdobje od leta 2004 naprej.  
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 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

pridobivali podatke iz sekundarnih virov. Teoretični del torej temelji na deskriptivnem 

raziskovalnem pristopu. Za opisovanje in opredelitev ključnih ugotovitev opravljenih 

raziskav, pojavov in teoretičnih izhodišč smo uporabili metodo deskripcije, s komparativno 

metodo smo primerjali več ugotovitev različnih avtorjev, metodo kompilacije pa smo 

uporabili za povzemanje stališč in sklepov. 

Za empirični del smo uporabili kvantatitvno metodologijo. Hipoteze smo preverili s pomočjo 

analize sekundarnih podatkov ter s pomočjo ankete. Sekundarne podatke smo zbrali iz baz 

podatkov Statističnega urada RS ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporabili smo 

kvantitativne metode, in sicer korelacijsko in regresijsko analizo. Pri korelacijski analizi smo 

kot mero linearne povezanosti uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Ta nam pove 

povezanost med dvema spremenljivkama. Predznak kaže smer, absolutna vrednost 

korelacijskega koeficienta pa kaže jakost povezanosti. Vrednosti so na intervalu med 1 in -1. 

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS.  

Kot obdobje trajanja gospodarske krize v Sloveniji smo šteli obdobje od leta 2009 do konca 

leta 2013. V okviru H1 smo uporabili podatke od leta 2000 do zadnjega razpoložljivega leta, 

tj. do konca leta 2014. Za testiranje H2 smo uporabili podatke od leta 1997 do konca leta 

2013. Pri H3 pa smo obravnavali podatke, ki se nanašajo na obdobje od vstopa Slovenije v 

EU do konca leta 2014. Obdobje pred gospodarsko krizo bo zajemalo podatke od leta 2004 do 

2008, medtem ko bo obdobje gospodarske krize zajemalo podatke od leta 2009 do konca leta 

2013. Podatki o plačah so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin. Podatki o 

BDP in BDP/prebivalca pa so deflacionirani na podlagi implicitnega deflatorja BDP, ki je 

izračunan kot kompozitni indeks iz različnih indeksov cen, ki so bili uporabljeni pri 

deflacioniranju različnih posameznih komponent BDP, skladno z metodologijo SURS-a. 

Bazno leto je leto 2000. 

Za namen dodatne osvetlitve posamezne hipoteze smo izvedli tudi anketo. Želeli smo namreč 

doseči ustrezno geografsko razpršenost anketirancev, saj raziskava temelji na celotni 

Sloveniji. Iz tega razloga smo podatke poskušali pridobiti na ravni 12 uradnih statističnih regij 

Slovenije. Iz vsake posamezne regije smo poskusili pridobiti ustrezni delež pravilno 

izpolnjenih vprašalnikov, delež izpolenjenih vprašalnikov za vsako regijo pa smo določili 

sorazmerno glede na število prebivalcev regije v celotnem prebivalstvu Slovenije. Vzorčni 

način temelji na enostavnem slučajnem vzorčenju, vzorec pa je omejen na osebe med 18 in 65 

let. Anketirali smo skupaj 122 oseb. Anketiranje smo izvajali s pomočjo spletnega 

vprašalnika, torej preko spleta. Zaradi nezadostnega odziva določenih skupin prebivalcev iz 

posameznih regij smo si pomagali tudi s telefonskim anketiranjem. Pridobljene podatke smo 

analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS in spletnega orodja 1KA. Iz z anketo 
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pridobljenih podatkov smo prikazali porazdelitve ter preverili reprezentativnost vzorca s 

pomočjo χ2 testa.  

Anketa je razdeljena na dva dela. Prvi del vsebuje osnovna demografska vprašanja, s katerimi 

smo pridobili podatke o spolu, starosti, stopnji izobrazbe in statistični regiji. Nato sledi drugi 

del ankete, ki vsebuje ključno vsebino, in sicer tri tematske sklope vprašanj, ki se nanašajo na 

materialno blaginjo, psihosociološke posledice in demografske posledice (migracije) 

gospodarske krize.  

S pomočjo prvega tematskega sklopa, ki obravnava spremembo materialne blaginje, smo 

dodatno preverili hipotezo 1. Prevladujejo zaprta vprašanja, s katerimi smo ugotovljali, na 

kakšen način se je spremenila materialna blaginja prebivalcev zaradi posledic gospodarske 

krize, in sicer: ali so se zgodile spremembe na področju zaposlitve, višine plače, socialnih 

transferjev, varčevanja in nakupnih navad. Z drugim tematskim sklopom, ki obravnava 

psihosociološke posledice, smo ugotavljali, ali so zaradi posledic finančne krize pri 

prebivalstvu prisotne psihične motnje. Prav tako smo ugotavljali, ali so se zgodile kakšne 

spremembe na področju družbenega življenja zaradi posledic gospodarske krize. Prevladujejo 

prav tako zaprta vprašanja. Drugi tematski sklop smo uporabili za namen preverjanja hipoteze 

2. Tretji tematski sklop obravnava demografske spremembe v smislu emigracij slovenskega 

prebivalstva v tujino zaradi posledic gospodarske krize in se osredotoča na vprašanja o 

pripravljenosti za odselitev prebivalstva v tuje, razvitejše države. Vsebuje tudi eno vprašanje, 

namenjeno osebam med 18 in 35 let, ker se v tem delu posebej osredotočamo na mlajše 

prebivalstvo. Prevladujejo vprašanja zaprtega tipa. S tretjim tematskim sklopom smo tudi 

dodatno preverili hipotezo 3.  

Za opisano obliko ankete smo se odločili, ker smo želeli doseči enostavnost in hitrost pri 

izpolnjevanju same ankete. Anketa pri naši raziskavi predstavlja zgolj komplementarno 

osvetlitev obravnavanih področij, kajti bistvene podatke, ki se nanašajo na testiranje hipotez, 

smo že pridobili iz ustreznih baz. 

 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da bodo kazalniki, ki jih bomo uporabili za posledice gospodarske krize v 

okviru treh tematskih sklopov, ustrezno merili materialno blaginjo, psihično zdravje ter 

emigracije. Predpostavljamo, da so posledice, ki jih preverjamo v posameznih hipotezah, 

neželene, saj nakup cenenih proizvodov pomeni nižji standard za prebivalstvo; slabše 

psihično zdravje vodi v bolniške odsotnosti in s tem v dodatne stroške za državo ter v slabšo 

kakovost življenja; emigracije v tujino pa pomenijo izgubo človeškega kapitala ter s tem 

izgubo potencialnega proizvoda za domačo državo, za posameznega emigranta pa izključitev 

iz domačega kulturnega in socialnega življenjskega okolja. V okviru zastavljene ankete 

predpostavljamo, da bodo anketiranci odgovarjali na zastavljena vprašanja iskreno, kar bo 
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prispevalo k veljavnosti in zanesljivosti raziskave. 

Poglavitna vsebinska omejitev raziskave se nanaša na tri področja posledic gospodarske krize, 

in sicer na posledice, ki se tičejo materialne blaginje, na psihosociološke posledice ter na 

enega od vidikov demografskih posledic, to so migracije v tujino.  

Časovni okvir raziskave predstavlja obdobje pred krizo (od leta 2004 do leta 2008) ter 

obdobje od nastopa krize naprej (od leta 2009 do konca leta 2013). Raziskava s pomočjo 

anketnega vprašalnika je bila izvedena v drugem četrtletju leta 2015. V krajevnem smislu je 

raziskava omejena na območje Slovenije. Pomembno metodološko omejitev predstavlja 

relativno majhen vzorec, in sicer 122 vzorčnih enot. V tem smislu je omejena možnost 

posploševanja rezultatov analize ankete izven Slovenije, saj uporabljeni vzorec ni 

reprezentativen za območje izven Slovenije. Prav tako je nekoliko omejena možnost 

posploševanja rezultatov iz vzorca na populacijo. Rezultati so torej potencialno veljavni le za 

Slovenijo, reprezentativnost pa smo statistično testirali. 

Kar zadeva sekundarne podatke, za obdobje 2000Q1 in 2000Q2 so podatki za spremenljivki 

nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih in nakup avotmobila v 

prihodnjih dvanajstih mesecih le ocenjeni, saj podatki za omenjeno obdobje v času izvedbe 

raziskave niso bili na voljo. Iz podatkov za spremenljivko povprečna mesečna plača ter iz 

podatkov o BDP in BDP na prebivalca je izločen vpliv inflacije tako, da so podatki ustrezno 

deflacionirani. V primeru plač je bil uporabljen indeks cen življenjskih potrebščin, v primeru 

BDP pa implicitnega deflatorja BDP, skladno z metodologijo SURS. Bazno leto je leto 2000. 

Leta 2005 je prišlo do preloma serije zaradi spremembe metodologije in je pri podatkih o 

plačah do vključno leta 2004 upoštevana stara metodologija. Pri podatkih za januar 2005 je 

torej upoštevana nova metodologija izračuna povprečnih mesečnih plač. Osnovna razlika med 

staro in novo metodologijo je v tem, da so v raziskovanje vključene tudi pravne osebe z eno 

ali dvema zaposlenima osebama v zasebnem sektorju. 
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 GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI 

O gospodarski krizi je v zadnjih letih veliko govora po celem svetu. Nekatera evropska 

gospodarstva so še vedno globoko v recesiji, medtem ko nekatere države že zaznavajo 

gospodarsko rast in krepitev gospodarskih aktivnosti. Kar zadeva Slovenijo, se po podatkih 

Statističnega urada RS pozitiven trend rasti bruto domačega proizvoda (glede na enako 

četrtletje predhodnega leta) od zadnjega četrtletja leta 2013 konstantno nadaljuje tudi skozi 

leto 2014. V nadaljevanju smo definirali osnovne pojme, ki se navezujejo na gospodarsko 

krizo, opisana je širitev gospodarske krize v Slovenijo in njeni vzroki. 

 Opredelitev pojmov 

Za celovito razumevanje posledic gospodarske krize, ki so poglavitna tema magistrske naloge, 

je nujno najprej opredeliti in pojasniti osnovne pojme, ki so povezani z gospodarsko krizo. O 

neravnovesju gospodarstva in znakih gospodarske krize je pisal že Karl Marx v svojem 

življenjskem delu. Po temeljitem pregledu ekonomske literature ugotavljamo, da ni 

vsesplošne definicije gospodarske krize. V največji meri avtorji opisujejo značilnosti kriz in 

pri tem se velikokrat pojavljajo pojmi kot so finančni zlom, finančna kriza, depresija, recesija, 

poslovni ciklus. Ugotavljamo, da je skupna značilnost vsem opredelitvam nestabilnost v 

gospodarskih aktivnostih in ovirana gospodarska rast. Gospodarska kriza zaradi svojih 

razsežnosti zajema več vidikov in vpliva tako na usodo nacionalnih gospodarstev in velikih 

korporacij kot tudi na usodo majhnega človeka.  

Samuelson in Nordhaus (2002, 434) v Ekonomiji gospodarsko krizo opredeljujeta s pomočjo 

njenih glavnih značilnosti, pri čemer omenjata: upad potrošniških nakupov in povečanje zalog 

trajnih dobrin in avtomobilov. Posledično se podjetja odzovejo z zmanjšano proizvodnjo, kar 

privede do upada realnega BDP-ja. Prisoten je upad investicij podjetij v opremo in tovarne. 

Zmanjšano je povpraševanje po delu, kar se najprej kaže v skrajšanju delovnega tedna, nato 

sledijo odpovedi in večanje brezposelnosti. Zmanjšuje se povpraševanje po surovinah in 

njihova cena. Prisoten je upad poslovnih dobičkov in znižanje cen delnic ter zmanjšanje 

obrestnih mer, saj je tudi povpraševanje po kreditih manjše. 

Izraz finančna kriza se tudi pogosto različno uporablja zaradi svoje abstraktnosti. Mrak (2002, 

573) opredeljuje finančno krizo z naslednjimi značilnostmi: večanje ekonomskih neravnotežij, 

napihnjene vrednosti premoženja, nerealni devizni tečaj domače valute, nepričakovana izguba 

zaupanja do domačega bančnega sistema in valute, strukturne težave in slabosti finančnega 

sektorja v državi, prekinitev dostopa do tujih virov financiranja, propadi finančnih in 

nefinančnih subjektov, padci vrednosti premoženja. Finančna kriza se torej pojavlja na več 

različnih področij, in sicer (Mrak 2002, 574): 



 

9 

 

 

· Valutna kriza: pri valutni krizi pride do devalvacije/depreciacije, spremembe obrestnih 

mer ali spremembe deviznih rezerv zaradi špekulativnega napada na vrednost valute, ki je 

običajno povezan z neko drugo valuto. 

· Bančna kriza: pri bančni krizi imajo banke težave z obnavljanjem svojih finančnih virov. 

Gre za dejanske ali potencialne navale na banke in intervencijo države ali drugih 

finančnih institucij v obliki finančnih pomoči zaradi preprečevanja nelikvidnosti in 

nesolventnosti. V kolikor bančna kriza zajame večje število bank, lahko privede do krize 

celotnega finančnega sektorja, kar vključuje tudi trg vrednostnih papirjev. 

· Dolžniška kriza: značilnost dolžniške krize je, da država ni sposobna obnavljati starih 

kreditov in/ali zagotoviti novih sredstev. Iz tega razloga je država prisiljena razglasiti 

moratorij na odplačevanje kredita v tujini ali pa prestrukturirati dolžniške obveznosti v 

dogovoru s tujimi upniki. 

Tudi Abramovič (2008) definira finančno krizo s pomočjo njenih ključnih elementov, in sicer: 

več kot 30-odstotni padec cen finančnih naložb, nelikvidnost finančnih naložb, umik naložb 

vlagateljev s finančnega trga (panika) in simultana kriza na več trgih istočasno.  

Po Štiblarju (2008, 106–107) so znaki finančne krize naslednji: počasnejša gospodarska in 

trgovinska rast v svetu, padec cen surovin, posojilna suša, spremenjeni (obrnjeni) tokovi 

kapitala, padec indeksa transportnih cen, padec indeksa potrošniške klime, manjša pomoč 

revnim državam, dilema glede »samozavarovanja« države, upad prodaje avtomobilov.   

Iz navedenih pojasnitev finančne in gospodarske krize lahko sklepamo, da se razlika med 

finančno in gospodarsko krizo kaže predvsem v tem, da je finančna kriza vezana na valuto, 

finančne naložbe in na splošno bančni sistem, medtem ko se gospodarska kriza razvije iz 

finančne krize in močno vpliva na celotno nacionalno gospodarstvo, mednarodno trgovino, 

politko.  

Klasična definicija poslovnega ciklusa pravi, da gre za vrste nihanj ekonomske aktivnosti, ki 

temeljijo na tržnih principih. Ciklus sestavlja ekspanzija, ki se odvija istočasno v večini 

ekonomskih aktivnosti, in recesija, ki preide v novo fazo ekspanzije naslednjega cikla. Takšno 

zaporedje se vedno znova ponavlja v neenakih časovnih okvirih (Mitchell in Burns 1946, po 

Strašek in Špes 2009, 15). Gre torej za gibanje ali izmenjavo ekonomskih aktivnosti, pri 

čemer je ena faza napredek oziroma ekspanzija, druga faza pa je stagnacija, v kateri 

ekonomija več ne raste oziroma se zmanjšuje.  

Velja ločiti pojma ekonomska depresija in recesija. Recesija se v ekonomski teoriji definira 

kot negativna ekonomska rast, ki traja dve zaporedni četrtletji, medtem ko druga definicija 

recesijo opredeljuje kot negativen odklon v državni ekonomski aktivnosti, ki traja nekaj 

mesecev (Kilar 2014). Gre torej za zmanjševanje ekonomskih aktivnosti, ki traja več mesecev. 

Finančni slovar (2009–2011) navaja, da se učinki recesije lahko kažejo v stopnji 

nezaposlenosti, proizvodnji, zmanjšani trgovinski aktivnosti in višini realnih prihodkov. 
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Recesija je običajno del normalnega ekonomskega cikla. Lahko jo povzročijo enkratni 

dogodki. Centralne banke običajno znižajo obrestne mere zaradi spodbujanja gospodarstva in 

nato se gospodarska aktivnost običajno povečuje. 

Pri ekonomski depresiji gre za resnejši in dolgotrajnejši pojav. Ekonomisti zagovarjajo dve 

bistveni značilnosti depresije, in sicer upad BDP-ja več kot 10 % in recesija, ki traja tri leta ali 

več (Finančni slovar 2009–2011). Depresija povzroča razdejanja v bančnem sistemu, 

proizvodnji in na borzi, padec cen, zmanjševanje investicij, povečanje stečajev in večjo 

brezposelnost (Kilar 2014). 

 Širitev gospodarske krize v Slovenijo  

Gospodarska kriza, ki je izbruhnila v ZDA, je neposredno vplivala tudi na evropsko 

ekonomijo. Vse razvite evropske države so že v letu 2008 začele čutiti učinke finančnega 

zloma v ZDA. Tudi Slovenija pri tem ni bila izjema.  

Širitev gospodarske krize v Slovenijo je potekala skozi tri faze (Metalurg 2009):  

1. faza: gre za časovno obdobje od avgusta 2007 do avgusta 2008. V tej fazi je Slovenijo 

zajela finančna kriza, ki je prizadela javne ustanove s t. i. toskičnimi papirji. Prednost je bila v 

tem, da so slovenske institucije toksičnih papirjev imele zelo malo in je bil v skladu s tem 

učinek finančne krize takrat omejen. 

2. faza: obdobje septembra in oktobra 2008. V tem časovnem okviru se je kriza prenesla iz 

finančnega v realni sektor. Omrtvičenost medbančnega trga je močno zaostrila težave pri 

financiranju realnega sektorja. Temu je sledil upad cen nepremičnin, kar je povzročilo težave 

v sektorju nepremičnin, zmanjšalo se je tudi število izdanih gradbenih dovoljenj. 

3. faza: gre za obdobje od novembra 2009 naprej, ki predstavlja obdobje finančne in 

gospodarske krize v Sloveniji. V letu 2009 je gospodarska rast negativna, povečala se je tudi 

stopnja brezposelnosti. Najbolj prizadete panoge so: gradbeništvo, avtomobilska industrija, 

prevozništvo ter industrija trajnih potrošnih dobrin.  

Za nastop gospodarske krize štejemo obdobje upada BDP-ja. Kot prikazuje slika 1, do 

vključno leta 2008 BDP raste in je gospodarska rast pozitivna. V letu 2009 BDP močno 

upade, kar predstavlja nastop oziroma prisotnost gospodarske krize. Začetek leta 2014 pa je 

zaznamovala rast BDP-ja in konec gospodarske krize v Sloveniji.   
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Slika 1: BDP v mio EUR v stalnih cenah iz leta 2000, 2000-2014 

Vir: SURS b. l.e. 

BDP na prebivalca uporabljamo za primerjavo življenjskega standarda med državami in nam 

pove tudi razvitost neke države. Tudi BDP na prebivalca do začetka leta 2008 konstantno 

raste, nato pa z letom 2009 močno pade. 

  

Slika 2: BDP na prebivalca v stalnih cenah iz leta 2000, 2000-2014 

Vir: SURS 2015b. 

Negativni vplivi krize so se v Sloveniji sprva kazali v obliki povečanja obrestnih mer 

poslovnih bank zaradi večjega tveganja in pomanjkanja likvidnosti, upada slovenskega izvoza 

zaradi recesije v državah uvoznicah slovenskega blaga in storitev ter prekinitvi posojil iz 

tujine slovenskim bankam podružnicam, ki so močno povezane s svojimi centralnimi bankami 

v tujini (Štiblar 2008, 139–140). 
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Podatki iz leta 2009 kažejo, da se je gospodarska kriza v Sloveniji širila iz predelovalnih 

industrij na storitveni sektor. Na upad izvoza blaga in obsega proizvodnje je vplival zlom 

tujega povpraševanja po domačem blagu. Širjenje krize na storitveni sektor se je kazalo v 

obliki padca izvoza transportnih storitev, kar je tesno povezano z nizkim izvozom podjetij v 

predelovalnih dejavnostih. Kriza je vplivala tudi na trg dela predelovalnih dejavnosti z rastjo 

registrirane brezposelnosti, zaostrene gospodarske razmere pa so vplivale tudi na znižanje 

plač v predelovalnem sektorju. Prisoten je bil padec prihodkov trgovin na drobno ter upad 

trošenja prebivalstva pri nakupu avtomobilov (Kovač 2009). 

 Vzroki gospodarske krize 

Dogodki po letu 2007 so močno vplivali na svetovno gospodarstvo in borzo. Ekonomisti 

trdijo, da gre za najhujšo krizo po veliki depresiji v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Začetki 

finančne krize se pogosto omenjajo v kontekstu poka t. i. finančnega ali hipotekarnega 

mehurčka vodilnega svetovnega gospodarstva ZDA. Shiller (2008, 28) je mnenja, da je bil 

nepremičninski mehur glavni vzrok nepremičninske in kasneje globalne gospodarske krize, s 

katero se je svet soočil. Kot je v preteklem poglavju razloženo, se gospodarske aktivnosti 

gibljejo ciklično. Nihanja ciklov težko predvidimo, saj so odvisni od različnih dejavnikov. Po 

fazi prosperitete in razcveta prihaja do obdobja recesije. Veliko bolj dramatičen in razsežnejši 

scenarij je zaznamoval preteklo finančno krizo. Za razumevanje vzrokov gospodarske krize 

velja pojasniti delovanje in pok finančnega in hipotekarnega mehurja ter začetek in potek 

same krize v ZDA. 

Vse se je začelo z množično izposojo denarja za nakup nepremičnin, ki so se ponujale po 

izredno visokih cenah. Banke so ponujale nezanesljivim komitentom ugodne kredite za 

izredno nizko ceno in posledično tudi z nizkimi anuitetami. Zaradi obvladovanja tveganja je v 

celoten proces bilo vključenih več skupin in posrednikov. Banke, ki so ponujale posojila, niso 

namreč svojega denarja vezale na dejansko premoženje, ki je bilo predmet posojila, temveč so 

svojo pravico do obresti prodajale vlagateljem, kar je pripeljalo do zapletenega sestavljenega 

paketa (Mattick 2013, 13).  

Štiblar (2008, 86) navaja 8 skupin, ki so se s pomočjo listinjenja vrinile v razmerje med 

posojilodajalcem in posojilojemalcem: 

· Hipotekarni posrednik: oblikuje predlog banki za pridobitev hipotekarnega posojila, pri 

čemer subjekitvno in nerealno oceni vrednost nepremičnine in odplačilno sposobnost 

posojilojemalca. 

· Banka: ponuja hipotekarno posojilo kupcu in terjatev proda drugi banki ali finančni 

ustanovi. 

· Originator: finančna ustanova, ki kreira novi vrednostni papir hipotekarne obveznice 

ABS (asset backed securitites), v katerem so zapakirane likvidne hipoteke – z njimi je 

mogoče trgovati, kar z originalnim hipotekarnim posojilom ni mogoče. 
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· Upravljavec terjatve do začetnega posojilojemalca: skrbi za plačevanje anuitet lastnikom 

hipotekarnih obveznic. 

· Upravljavec novega vrednostnega papirja: skrbi za pravilno hrambo vrednostnega 

papirja. 

· Podjemnik: gre za podjemnika novega finančnega instrumenta CDO (collateralized debt 

obligation) – nova naložba, ki temelji na hipotekarnih zadolžnicah, v katere so zapakirane 

različne terjatve – tudi iz plačilnih kartic. 

· Agencija za ocenjevanje bonitet: ocenjuje boniteto hipotekarnih obveznic. Ocenjevalci 

dajo nerealno dobro oceno vrednostnemu papirju CDO, saj so od njegovega izdajatelja 

plačani. 

· Zavarovalnica: zavaruje terjatev iz hipotekarne obveznice v primeru neplačila. 

Osnovno posojilo se torej pretvori v vrednostni papir zaradi prenašanja tveganja med nosilci, 

vsak akter pa za svoje storitve zahteva provizijo oziroma plačilo. Posledično naraščajo stroški 

posla, ki se poplačajo, če narašča tržna cena nepremičnin, ki je odvisna od povpraševanja po 

nepremičninah oziroma količine posojil. Na ta način se napihuje tako finančni kot 

nepremičninski mehur. Celotna shema hipotekarnih posojil je slonela na predpostavkah, da 

bodo kupci nepremičnin lahko odplačevali najeta posojila ter da bodo cene nepremičnin še 

naprej rasle. Na ta način bodo kupci z nakupom hiš dejansko pridobili. Shema posrednikov se 

je s pokom finančnega mehurja podrla. Kupci so torej v kratkem ugotovili, da ne bodo s 

svojimi rednimi dohodki zmožni odplačevati najetih posojil, saj je njihovo posojilo postalo 

mnogo večje (Štiblar 2008, 86–90).  

Zaradi nakupovanja listinjenih hipotekarnih posojil se je veliko finančnih subjektov zapletlo v 

dogajanja na hipotekarnem trgu. Posledice so bile smrtonosne in takojšnje. Veliko bank je 

propadlo ali so se bile prisiljene združevati (Mattick 2013, 13). 

Banke so tako ostajale brez svežega kapitala in možnosti ponujanja kreditov. V kratkem so 

krizo začeli čutiti tako posamezniki, ki denar potrebujejo za lastno eksistenco, kot tudi 

podjetja, ki so prav tako odvisna od denarja za operativne stroške in investicije. Posledično je 

prišlo do manjše potrošnje, gospodarske aktivnosti so se prav tako zmanjšale, temu je sledila 

brezposelnost, socialna kriza in povečanje javnega dolga. Neizbežno je bilo, da takšna 

finančna kriza pripelje do globalnih razmer in finančni zlom v ZDA prenese po vsem svetu, 

saj je veliko nacionalnih gospodarstev odvisno in tesno povezano z ameriško ekonomijo, ki 

velja za vodilno v svetu.   

Kriza se je v ZDA najprej začela kot nepremičninska, nato se je prenesla na finančno 

področje. Širitev krize je potekala v dveh smereh: globalno – na Evropo in druge dele sveta 

ter v realnem gospodarstvu iz finančnih trgov, kjer se je tudi začela (Štiblar b. l). 

Pravnik Kaiser (2013, 140) smatra, da razpada ameriškega gospodarstva ni možno razložiti 

enostavno z neposrednimi vzroki. Po njegovem mnenju gre za odziv na dinamiko, ki se je 
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razvijala desetletja in na ta način spodkopavala temelje ameriškega gospodarstva. Ključna 

prvina te dinamike je rast trošenja, v katero je ZDA drsela od sedemdesetih letih naprej. Njena 

najizrazitejša simpotoma sta trgovinski in proračunski primanjkljaj. 

Buiter (2007, 1) je mnenja, da je finančna kriza produkt »popolne nevihte«, ki združuje 

številne mikroekonomske in makroekonomske napake. Med mikroekonomske napake šteje: 

nepremišljeno listinjenje, pomanjkljivosti v poslovnem modelu bonitetnih agencij, prociklično 

obnašanje finančnega vzvoda v finančnem sistemu in zahtevami ustreznosti kapitala, socialno 

neučinkovito disintermediacijo, zmanjšane spodbude za zbiranje in širjenje informacij o 

tveganju nasprotne stranke. Med makroekonomske pomanjkljivosti, ki so prispevale h krizi, 

sodita: pretirano globalno ustvarjanje likvidnosti s ključnimi centralnimi bankami in ex-ante 

nasičenost z globalnimi varčevanji, ki jih je v svetovno gospodarstvo prinesel vstop številnih 

držav z visokim varčevanjem (zlasti Kitajska). 
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 POSLEDICE GOSPODARSKE KRIZE 

V predhodnem poglavju smo se ozrli na nekaj ključnih opredelitev in dogodkov, ki so 

zaznamovali svetovno gospodarsko krizo in tako neposredno vplivali tudi na Slovenijo. 

Pojasnili smo začetke in vzroke krize ter predstavili razširitev krize v Slovenijo. Namen 

pričujočega poglavja je predstaviti pregled dosedanjih raziskav in ugotovitev iz različnih 

delov sveta s področja posledic gospodarske krize. V nadaljevanju pa predstavljamo tudi 

pregled stanja pred in po začetku krize v Sloveniji na obravnavanih treh področjih.  

 Pregled dosedanjih raziskav na področju posledic gospodarske krize  

Materialna ali ekonomska blaginja kaže življenjski standard prebivalstva, ta pa je dober 

indikator gospodarskega stanja v državi. Nestabilnosti v gospodarskem sistemu vodijo v 

slabšanje življenskega standarda in zmanjšanje kupne moči prebivalstva.  

Življenjski standard zajema naslednja podpodročja: dohodki prebivalstva, premoženje, 

ekonomska varnost, socialna izključenost in revščina, potrošnja, delo in zaposlitev ter 

stanovanja. Rast vrednosti kazalnikov na podpodročjih dohodkov, premoženja, ekonomske 

varnosti ter dela in zaposlitve ugodno vplivajo na materialno blagino, medtem ko rast 

vrednosti kazalnikov na podpodročjih revščine, socialne izključenosti in stanovanj neugodno 

vplivajo na materialno blaginjo (UMAR, SURS, ARSO, NIJZ b. l.). 

Sinonim za blaginjo ali blagostanje je kakovost življenja. Namen raziskave (Somarriba 

Arechavala, Zarzosa Espina in Pena Trapero 2014), ki je primerjala kakovost življenja v 

državah EU med letoma 2007 in 2011, je bil oceniti in količinsko opredeliti vpliv 

gospodarske krize na blaginjo Evropejcev. V raziskavi so bili zajeti kazalniki, ki predstavljajo 

več dimenzij kakovosti življenja, in sicer: premoženje, dohodki, delo, zdravje, družba, fizično 

okolje, varnost, izobraževanje in sreča. Ključne ugotovitve raziskave so pokazale, da je 

osemnajst držav (od obravnavanih sedemindvajset držav članic) doživelo padec kakovosti 

življenja, pri čemer je največji padec prisoten v Latviji in Grčiji. Rezultati raziskave so tudi 

pokazali, da je sedem držav članic celo doživelo rahel porast kakovosti življenja, medtem ko 

je v Nemčiji v času krize zabeležen znanten porast kakovosti življenja. 

Tako kot kažejo izsledki omenjene raziskave, so tudi mnoge druge raziskave pokazale, da so 

nekatere države v času gospodarske krize zabeležile upad blaginje, medtem ko je pri nekaterih 

državah zabeleženo rahlo ali celo večje izboljšanje blaginje. Razlog teh razlik je poskušal 

raziskati avtor Bjørnskov (2013) v svoji raziskavi. Kot ugotavlja, so značilnosti držav, ki so 

utrpele izrazitejše padce kakovosti življenja, razmeroma šibke pravne institucije, zahtevnejši 

tržni predpisi v smislu neliberarnega tržnega režima ter nizka raven socialnega zaupanja. 

Avtor nadalje ugotavlja, da ima pomembno vlogo pri manjšem padcu kakovosti življenja v 
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času gospodarske kriza predvsem visoka raven svobode v predpisih in relativno liberalno 

tržišče. 

Kar zadeva področje delovne sile, predvsem brezposelnosti in njenega vpliva na subjektivno 

blaginjo brezposelnih oseb in ostalega prebivalstva, so raziskovalci uporabili dve veliki 

raziskavi, ki sta zajeli več kot tri milijone vprašanih Američanov. Iz raziskav izhaja, da 

nedenarni stroški brezposelnosti za brezposelne osebe pomenijo večkrat večji strošek kot 

stroški v primeru nižjih prihodkov za brezposelnost, medtem ko so posredni učinki 

nedenarnih stroškov brezposelnosti na ravni celotne populacije petnajstkrat večji. Za tiste, ki 

so še vedno zaposleni, je povečanje brezposelnosti za eno odstotno točko ekvivalentno 4-

procentnem upadu dohodka gospodinjstva. Raziskovalci so prav tako ugotovili, da je varnost 

zaposlitve pomemben kanal za posredne učinke brezposlenosti (Helliwell in Huang 2014). 

Avtorica raziskave o učinkih krize na kakovost življenja ugotavlja, da je ključni parameter 

razvoja posameznika njegovo dobro počutje oziroma zadovoljstvo (Lova 2009). 

Raziskava o vplivu socialnega kapitala v času krize kaže, da se skupnosti in narodi z boljšim 

socialnim kapitalom in zaupanjem učinkoviteje odzivajo na gospodarsko krizo (Heliwell, 

Huang in Wang 2013).  

Številni državljani so v času gospodarske krize ostali brez zaposlitve, ki je bila edini vir 

prihodkov in se zaradi tega morajo soočati s pomembnimi vprašanji zagotavljanja osnovnih 

življenjskih pogojev. Veliko mladih diplomantov je v težkem položaju, saj nimajo veliko 

možnosti za zaposlitev po končanem študiju, kar lahko privede do razočaranja nad sabo in nad 

celotnim obstoječim sistemom izobraževanja in gospodarskega stanja v državi. Zaradi 

finančne stiske se nekateri prebivalci morajo odpovedati letnim počitnicam, plačljivim 

aktivnostim, rekreaciji, zabavi, omejiti izhode z družino in družbo. Vse navedeno lahko vpliva 

na psihosociološko stanje prebivalcev in privede do negativnih posledic, ki se odražajo na 

psihičnem zdravju, družbenem življenju in splošnem počutju.  

Večina raziskovalcev soglaša z dejstvom, da neželena izguba zaposlitve povečuje tveganje za 

pojavom psihičnih motenj in njenih somatskih posledic. Veliko raziskav je pokazalo močno 

povezavo med izgubo delovnega mesta in pojavom obolenj, kot so depresija, anksioznost, 

odvisnost in antisocialno vedenje. 

Kot ugotavljajo avtorji raziskave (Zavras idr. 2012) o vplivu gospodarske krize in ostalih 

demografskih in socio-ekonomskih dejavnikov na samooceno zdravja Grkov, v času 

gospodarske krize obstaja večja verjetnost za slabše samoocenjevanje zdravja prebivalcev. 

Ugotovitev je v skladu s številnimi raziskavami, ki kažejo, da se v času finančne krize 

dejansko poslabšuje zdravstveno stanje prebivalcev. Raziskava je prav tako pokazala, da je 

slabša samoocena zdravja pogosteje prisotna pri nezaposlenih, upokojencih, starejših in 

gospodinjah.  
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Skupina raziskovalcev iz Univerze v Oxfordu je primerjala stopnjo samomorov pred in po 

letu 2007 ter ugotovila, da je med letoma 2008 in 2010 zabeleženih dodatnih najmanj 10.000 

samomorov, ki so povezani z recesijo v Evropi in Severni Ameriki. Ugotovili so tudi, da 

izguba zaposlitve in dolgovi povečujejo tveganje za samomorilno razmišljanje in vedenje 

(Reeves, McKee in Stuckler 2014).  

Izsledki raziskave o vplivu brezposelnosti v času gospodarske krize na stopnjo 

samomorilnosti v Evropskih državah kažejo, da je na področju vzhodne in južne Evrope 

povečanje brezposelnosti najbolj negativno vplivalo na stopnjo samomorilnosti. Ugotovitve 

raziskave so tudi, da se je na omenjenih območjih tudi največ povečala stopnja brezposelnosti. 

Gre namreč za države z najmanj razvitim zavarovanjem za primer brezposelnosti. V nasprotju 

s tem, porast brezposelnosti v Skandinavskih državah, ki sicer imajo najvišjo stopnjo zaščite 

za primer brezposelnosti, ni pomembneje vplival na povečanje samomorilnosti. Raziskava je 

torej dokazala, da dobro urejeno zavarovanje za brezposlenost pozitivno vpliva na manjšo 

stopnjo samomorilnosti (Norström in Grönqvist 2014). 

Raziskovalca z Univerze Stanford sta želela ugotoviti, kako je recesija poslabšala zdravje 

ljudi v Evropi in Severni Ameriki. Ugotovitve raziskave so, da se ljudje med krizo 

odpovedujejo plačljivim zdravstvenim storitvam in redkeje obiskujejo zdravnike, povečalo se 

je število depresivnih, ljudje varčujejo na hrani in zdravilih. Na območju ZDA je z izgubo 

službe več kot pet milijonov ljudi ostalo brez zdravstvene oskrbe, v Veliki Britaniji pa je 

10.000 družin izgubilo streho nad glavo. Grčija ima posebej zaskrbljujočo situacijo, saj je 

število samomorov v času krize naraslo za 60 %. Avtorja nadalje ugotavljata, da je med krizo 

na območju Evrope in Severne Amerike zabeleženih več kot 10.000 samomorov (Henley 

2013). 

Razen negativnih posledic za zdravje ljudi in njihovo socialno življenje ocenjujemo, da je 

gospodarska kriza povzročila spremembe tudi na področju demografske strukture oziroma 

migracij. Zaradi nezadovoljstva s trenutno gospodarsko situacijo velikokrat ljudje poskušajo 

poiskati boljše življenjske pogoje v bolj razvitih državah. Razlogi so običajno povezani z 

boljšimi zaposlitevnimi in življenjskimi pogoji. 

Avtorji raziskave o vplivu gospodarske krize na migracije znotraj Evrope (Koehler idr. 2010) 

poročajo, da je kriza imela velik vpliv na gibanja migrantov znotraj Evrope, čeprav njeni 

učinki v vseh državah niso enotni. Manj doseljencev v času krize je zabeleženih predvsem v 

državah, ki so pred krizo doživele velike prilive delovnih migrantov, in sicer na Irskem, v 

Španiji in Združenem Kraljevstvu, prav tako pa je nižja stopnja imigracij v letu 2009 

zabeležena tudi v Belgiji in Latviji. Kljub temu je večina večjih držav prejemnic delovne sile, 

kot so Italija in Španija, tudi v letu 2009 še naprej beležila rast priseljencev. Obstajajo dokazi, 

da je gospodarska kriza vplivala tudi na razlike v migracijah med spoloma. Vzroke gre iskati 

v naraščanju brezposelnosti v dejavnostih, v katerih prevladujejo moški, kot je npr. 

gradbeništvo, in tudi zaradi povečanja povpraševanja po dejavnostih, ki jih večinoma 
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opravljajo ženske, npr. zdravstvena nega. Iz tega sledi, da se je število tujih delavk v času 

gospodarske krize povečalo. To zlasti velja za naslednje države: Italija, Irska in Španija. 

Raziskovalci so prav tako ugotovili, da je v času gospodarske krize veliko več tujcev 

emigriralo iz držav članic EU v primerjavi s priseljenci iz držav, ki niso članice EU, čeprav so 

takšne države bolj prizadete z brezposelnostjo. To je posledica dejstva, da se tujci iz EU 

soočajo z manj ovirami pri ponovnem vstopu na evropski trg dela kot tisti iz držav nečlanic. 

Po podatkih Eurostata (2014) se je v letu 2009 v Evropo preselilo 857.000 priseljencev, kar je 

znatno manjše število v primerjavi z letom 2007, ko je število priseljenev znašalo 1,5 

milijonov in v letu 2006 več kot dva milijona. Iz omenjenega lahko sklepamo, da je število 

priseljencev na začetku gospodarske krize občutno padlo. 

V času gospodarske krize so azijske države zabeležile znaten porast izseljencev zaradi 

nezmožnosti matičnih držav, da ustvarjajo delovna mesta. To se posebej nanaša na Bangladeš, 

Indonezijo in Filipine (Abella in Ducanes 2009, 144). 

V naslednjem poglavju sledi podrobnejši pregled stanja pred in po začetku krize v Sloveniji, 

ki se nanaša na tri obravnavana področja, in sicer: spremembo materialne blaginje, 

psihosociološke posledice gospodarske krize in posledice na področju demografske strukture, 

ki se osredotočajo na odselitve prebivalcev v tuje države. 

 Sprememba materialne blaginje 

Raba izraza blaginja se pojavlja kot sinonim za kakovost življenja. Definicije kakovosti 

življenja oziroma blaginje se običajno povezujejo s predlaganimi merili in se ponekod merijo 

le ekonomski (materialni) in socialni vidiki blaginje, ponekod pa ekonomski in okoljski vidik 

blaginje, vse pogosteje pa tudi vse tri dimenzije blaginje: ekonomska, socialna in okoljska 

blaginja (Murn 2010, 3). 

Materialna blaginja je ena izmed dimenzij blaginje prebivalstva, saj ima blaginja prebivalstva 

široko razsežnost (Murn 2010, 13). 

Blaginjo prebivalcev torej opazujemo kot širši koncept in v skladu s tem lahko sklepamo, da 

nanjo vpliva več različnih dejavnikov, in sicer: ekonomski, socialni, okoljski, psihološki, 

demografski. 

Preglednica 1 prikazuje spremembo materialne blaginje prebivalcev Slovenije zaradi vpliva 

gospodarske krize. Podatki kažejo, da se je od leta 2008 materialna blaginja slabšala, največje 

nazadovanje pa je zabeleženo leta 2012 zaradi zmanjševanja gospodarske aktivnosti, znižanja 

plač in drugih prejemkov ter v skladu s tem akumiliranega vsakoletnega zniževanja delovne 

aktivnosti prebivalstva. Vodilni in dopolnilni kazalniki materialne blaginje iz leta 2012, v 

primerjavi s kazalniki iz leta 2008, kažejo poslabšanje na podpodročjih zaposlovanja, 
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dohodkov, socialne izključenosti in revščine. Podpodročje premoženje in ekonomska varnost 

kaže izboljšanje predvsem zaradi nominalne rasti kazalnika, njegova realna rast pa je znižana. 

Upočasnjena rast potrošnje je bila prisotna v obdobju 2008–2011, v letu 2012 pa je začela 

nazadovati. Stanovanjska prikrajšanost se je znižala, kar pomeni izboljšanje blaginje na tem 

področju. Materialna blaginja prebivalcev Slovenije v primerjavi s povprečjem EU se je v 

obdobju od leta 2008 do leta 2012 poslabšala. Podatki kažejo, da je gospodarska kriza 

blaginjo Slovencev v letih 2011 in 2012 precej bolj poslabšala, kot je povprečje v EU. 

Gospodarska aktivnost v Sloveniji je leta 2012 močno upadla, brezposelnost pa se je 

povečevala hitreje kot v povprečju EU. To je prispevalo k poslabšanju materialne blaginje 

Slovencev na vseh podpodročjih v primerjavi s povprečjem držav članic EU, razen 

podpodročja stanovanjska prikrajšanost, kjer se je razkorak med Slovenijo in EU zmanjšal 

(UMAR, SURS, ARSO, NIJZ b. l.). 

Preglednica 1: Spremembe blaginje, Slovenija in Slovenija : EU v obdobju 2008–2012 

Podpodročje Slovenija Slovenija:EU 

Dohodki prebivalstva: bruto prilagojeni razpoložljivi 
dohodek gospodinjstev in nepridobitnih institucij, ki 

opravljajo storitve za gospodinjstva, v SKM 
- - 

Premoženje prebivalstva in ekonomska varnost: obseg 

finančnih sredstev na prebivalca, v evrih 
+ - 

Revščina in socialna izključenost: stopnja tveganja 

revščine, v % 
- - 

Potrošnja: dejanska individualna potrošnja na 
prebivalca, nacionalni koncept, v SKM + - 

Delo in zaposlitev: stopnja delovne aktivnosti 

prebivalcev v starostni skupini 20−64 let, v % - - 

Stanovanja: stopnja stanovanjske prikrajšanosti, v % + + 

 

Legenda: izboljšanje blaginje je označeno z znakom +, poslabšanje blaginje z znakom -. 
Vir: UMAR, SURS, ARSO, NIJZ b. l. 

UMAR (2014, 12) v Poročilu o razvoju navaja, da se pod vplivom gospodarke krize 

materialni standard vse bolj znižuje, medtem ko kazalniki kakovosti življenja stagnirajo. 

Osnovni razlog za slabšanje materialne blaginje je upad zaposlenosti v letu 2013, ki je 

prisoten že peto leto zapored. Prav tako so se zaradi vpliva krize realno znižale plače, 

pokojnine in socialni transferji. Zaradi slabšanja kupne moči se je v letu 2012 in 2013 

zmanjševala tudi zasebna potrošnja prebivalcev. 

3.2.1 Trg delovne sile 

Trg dela je pomemben mehanizem pri prilagajanju gospodarstva velikim šokom, kot je 

gospodarska kriza, ki je močno vplivala nanj. Odziv trga dela na krizo je možen s pomočjo 

prilagajanja stroškov dela, mobilnosti dela (geografska mobilnost in mobilnost med sektorji) 
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ter prilagajanja količine angažiranega dela – zlasti s spremembami števila zaposlenih ali s 

spremembami količine delovnih ur. Odziv gospodarstva na krizo je torej v prvi vrsti s 

spremembami zaposlenosti in spremembami višine plač (Kajzer idr. 2009, 79). 

Kot omenjeno, gospodarska kriza nedvomno vpliva na trg delovne sile. Posledice 

gospodarske krize se odražajo zlasti na brezposelnosti. Brezposelnost se je torej povečala, 

število delovno aktivnih pa se je zmanjšalo.  

Zaradi zmanjšanega povpraševanja po delu, kot posledice varčevanja in uravnavanja javnih 

financ v času gospodarske krize, se zaoustrujejo razmere in kriteriji pri zaposlovanju. Pri tem 

je velika težava, s katero se soočajo tudi nekatere druge evropske države, brezposelnost 

mladih. Posebej ogrožene pri zaposlovanju so tudi posamezne skupine težje zaposljivih oseb, 

kot so ženske, starejše osebe, osebe z invalidnostjo.  

V času krize se ženske soočajo z večjimi težavami pri iskanju zaposlitve, povečal se je tudi 

plačilni razkorak med ženskami in moškimi. Po podatkih Evrobarometra tako v Sloveniji kot 

v državah EU obstaja prepričanje, da imajo delodajalci drugačne kriterije glede na spol pri 

iskanju zaposlenih (Jordan 2013). Zaradi gospodarske krize se je tudi zaposlovanje invalidov 

zmanjšalo (Štrancar 2011).  

Padec gospodarskih aktivnosti pod vplivom svetovne gospodarske krize v letu 2009 je močno 

vplival na gibanja na trgu dela v Sloveniji. Raziskava, ki je opravljena v obdobju 2008–2010, 

kaže, da se je najbolj poslabšal položaj mladih, nizko izobraženih oseb in moških. 

Brezposelnost mladih izhaja iz neskladij na trgu dela, ki je povezana s strukturo vpisa v 

terciarno izobraževanje po področjih in dejanskimi potrebami. Po drugi strani pa so razlogi za 

brezposelnost mladih tudi zaposlitve za določen čas, ki jih delodajalci zaradi zmanjšanega 

povpraševanja niso podaljševali. Slabši položaj moških na trgu dela v primerjavi z ženskami 

izhaja iz večjega padca gospodarske aktivnosti v dejavnostih, kot je npr. gradbeništvo, ki 

vključuje zaposlovanje pretežno moške delovne sile. Padec gospodarske aktivnosti v 

gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih je prav tako razlog za močno znižanje stopnje 

delovne aktivnosti nizko izobraženih (Kajzer 2011, 14–15). 

Čeprav se trg dela v Sloveniji v novejših časih prilagaja razmeram, ki jih je povzročila 

gospodarska kriza, so podatki, ki se nanašajo na obdobje 2008–2013, še vedno zaskrbljujoči. 

V Ekonomskih izzivih avtorji prispevka opozarjajo, da so se tako pri nas kot v državah EU v 

obdobju 2008–2013 razmere na trgu dela poslabšale predvsem za iste skupine prebivalstva: 

mladi, nizko izobraženi in moški. Vzroke za nadpovprečno slabe zaposlitvene možnosti za 

moške in nizko izobražene gre iskati predvsem v nadaljevanju upada aktivnosti v 

predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Na poslabšanje zaposlitvenih možnosti mladih je 

poleg prej opisanih razlogov vplivalo tudi pomanjkanje izkušenj v zaostrenih razmerah na 

trgu dela in manjše povpraševanje po delu. Pomemben problem na trgu dela v obdobju 2008–

2013 je tudi naraščanje dolgotrajne brezposelnosti. Podatki kažejo, da se je v omenjenem 
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obdobju stopnja dolgotrajne brezposelnosti več kot podvojila. Zaskrbljujoč podatek pa je tudi, 

da se je zelo dolgotrajna brezposelnost (več kot 24 mesecev) skoraj potrojila. Segmentacija 

trga glede na tip zaposlitve in glede na starost zaposlenih je prav tako več let pereč problem 

trga dela. Zaposlitev mladih je v največji meri prisotna v obliki zaposlitve za določen čas ali v 

obliki drugih možnosti fleksibilnega zaposlovanja, zlasti študentskega dela. Segmentacija trga 

glede na starost zaposlenih se nanaša na nizko stopnjo delovne aktivnosti mladih (15–24 let), 

po drugi strani pa je prisotna tudi nizka stopnja delovne aktivnosti starejših (55–64 let) 

(Kajzer idr. 2014, 49). Iz preglednice 2 je razvidna porast brezposelnosti po starostnih 

skupinah od leta 2008 do leta 2013. 

Preglednica 2: Stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji glede na starost, v % 

 

15–24 

let 

25–54 

let 

55–64 

let 

2004 16,1 5,4 3,1 

2005 15,9 5,6 4,2 

2006 13,9 5,4 2,5 

2007 10,2 4,5 3,3 

2008 10,4 3,7 4 

2009 13,6 5,3 3,6 

2010 14,7 7 4 

2011 15,7 7,8 6,3 

2012 20,6 8,3 6,2 

2013 21,6 9,7 7 

2014 20,3 9,3 7,8 

Vir: OECD 2015. 

3.2.2 Plače 

Kot je pojasnjeno v predhodnem poglavju, se gospodarstva na šoke oziroma krize načeloma 

odzivajo s spremembami v višini plač in v stopnji zaposlenosti, oba primera pa neposredno 

prizadeneta predvsem prebivalce države. Številne raziskave kažejo, da se je zniževanje plač 

izkazalo kot neučinkovita poteza, saj ima negativen vpliv na delovno produktivnost in 

motivacijo zaposlenih. V času gospodarske krize finančni prispevki in nagrade bistveno 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu.  

Če analiziramo podatke iz leta 2012, ki se nanašajo na razpoložljivi dohodek gospodinjstev, 

se je po podatkih SURS-a ta glede na leto prej zmanjšal v enajstih statističnih regijah. 

Največji upad razpoložljivega dohodka gospodinjstev se beleži v Zasavski regiji (za 4,9 %), 

najmanjši pa v Podravski regiji (za 1,9 %). Sredstva za zaposlene, ki vključujejo bruto plače 

in socialne prispevke delodajalcev, predstavljajo več kot 60 % vseh dohodkov, ki jih prejmejo 

gospodinjstva (Korenič 2014). Preglednica 3 vsebuje podatke o rasti sredstev za zaposlene 

(bruto plače in socialni prispevki) po statističnih regijah do vključno leta 2012. Kot je 
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razvidno po do sedaj razpoložljivih podatkih, je le Pomurska regija beležila vsakoletno rast 

sredstev za zaposlene v času krize, v najslabšem položaju pa je bila Osrednjeslovenska regija.  

Preglednica 3: Rast sredstev za zaposlene po statističnih regijah 

  Na prebivalca, stopnje rasti (%) 

  2009 2010 2011 2012 2009-2012 

Slovenija -1,4 1,2 -0,3 -1,7 -2,3 

Osrednjeslovenska -3,4 0,3 -1,5 -2,9 -7,4 

Goriška -2,4 1,2 0 -2 -3,2 

Obalno-kraška 1 0,1 -0,3 -3,5 -2,7 

Zasavska 0 0,7 0 -3,3 -2,7 

Notranjsko-kraška 0 1,3 -0,7 -2,9 -2,4 

Gorenjska -2,1 1,9 0,6 -2,6 -2,3 

Jugovzhodna -1,9 2,8 0,1 -2,5 -1,5 

Savinjska -1,3 2,2 0,1 -1,9 -1 

Podravska -0,1 0,9 -0,8 0,3 0,3 

Spodnjeposavska 1 1,6 0,4 -1,6 1,3 

Koroška  -1,1 1,3 2,9 1,1 4,2 

Pomurska 4,6 0,7 1,6 5,4 12,9 

Vir: SURS 2014b.  

Zasebni sektor se je na gospodarsko krizo odzval z upočasnjeno rastjo plač, najprej v 

industriji in kasneje tudi v tržno storitvenih dejavnostih. Pri tem velja poudariti, da se rast plač 

nanaša izključno na rast osnovne plače, prispevka iz izrednih in nadurnih izplačil pa sta bila 

negativna. Beleži se tudi občutno zmanjšanje izrednega izplačila plač, ki izhaja iz uspešnosti 

poslovanja podjetij. Na okrepitev plač zasebnega sektorja v letih 2010 in 2011 je vplival dvig 

minimalne plače in odpuščanje zaposlenih z nižjimi plačami. Plače v javnem sektorju je od 

začetka gospodarske krize zaznamovala plačna reforma, ki je imela namen odpraviti 

nesorazmerja med posameznimi poklicnimi skupinami javnih uslužbencev. Rast plač javnega 

sektorja je sicer v letu 2009 bila nekoliko nižja zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov, ki so rast 

v letih 2010 in 2011 povsem ustavili. Zaradi poslabšanega javnofinančnega položaja so 

sprejeli še ostrejši varčevalni ukrepi, ki je povprečno bruto plačo v državnem sektorju v letih 

2012 in 2013 nominalno znižal. V zadnjih dveh letih se je ustavila rast plač tudi v javnih 

družbah. Velja izpostaviti, da se je javni sektor v primerjavi z zasebnim sektorjem tako kot pri 

prilagajanju zaposlenosti krizni situaciji tudi na področju prilagajanja plač pričel kasneje 

prilagajati razmeram (Kajzer idr. 2014, 58–59). 

Kar zadeva višino minimalne plače, je do izjemnega povečanja te prišlo leta 2010, ko se je 

gospodarska aktivnost v času krize slabšala. Vzrok za zahtevo sindikatov po višanju 

minimalne plače je bila prejšnja zakonska ureditev iz leta 2006, ki ni vključevala naknadne 

uskladitve minimalne plače, če se preseže dejanska inflacija v primerjavi z napovedano, s 

katero se sicer usklajuje. Sočasnost gospodarske krize in dviga minimalne plače je privedla do 
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precejšnje spremembe v rasti minimalne in povprečne bruto plače, medtem ko sta ti dve rasti 

v obdobju 1996–2009 bili v povprečju povsem izenačeni (UMAR 2013b). 

3.2.3 Potrošnja gospodinjstev 

Potrošnja gospodinjstev sodi med pomembnejše elemente gospodarske rasti, saj ima velik 

vpliv na BDP. Slovenske potrošnike je v preteklih letih zaznamovala gospodarska kriza in s 

tem tudi krčenje potrošnje in manjša kupna moč. Opravljene so številne raziskave o obnašanju 

slovenskih potrošnikov v času krize, izsledki raziskav pa so večinoma povezani z bolj 

premišljenim odločanjem potrošnikov o nakupih, pogostejšimi nakupi v diskontnih trgovinah, 

nakupi v času akcij in posebnih ugodnosti.    

Trgovci ugotavljajo, da se kupci v času krize obnašajo bolj racionalno, dajejo prednost 

potrebam pred željami. Manj je nenačrtnih in impulzivnih nakupov, saj se kupci v trgovine 

odpravljajo z nakupovalnim listkom. Povpraševanje po izdelkih trgovske in hkrati cenejše 

znamke je bistveno večje. Prisotno je tudi pozorno spremljanje akcij in ugodnosti. Prav tako 

je opažen večji obisk trgovin v času posebnih ugodnih nakupov in popustov (Zupančič 2012).   

Zorko (2011) navaja, da se v času krize slovenski potrošniki o nakupih odločajo racionalnejše 

in pri tem nazorno pojasnjuje: »Ljudje kupijo v Sparu samo izdelke, ki so v akciji, potem 

gredo v Mercator in tam izkoristijo pike, določene stvari kupijo še v Leclercu ali Tušu, morda 

obiščejo tudi diskont in na koncu dosežejo svoj prihranek.« 

V marcu leta 2009 se je prvič izvajala raziskava Trženjskega monitorja Društva za marketing 

Slovenije o vplivu recesije na slovensko populacijo. Takrat je vpliv recesije občutilo 52 % 

vprašanih, leto dni kasneje je ta delež znašal 64 %, medtem ko je leta 2011 več kot 70 % 

vprašanih občutilo vpliv recesije. Glede na rezultate raziskav, je recesija zajela vseh pet 

segmentov raziskave, ki so zastavljeni glede na pričakovanja v zvezi z obsegom porabe in 

finančnim stanjem (Čehovin 2011). Z raziskavo je ugotovljeno, da so se vprašani pripravljeni 

odpovedati predvsem nakupom oblačil in obutve, nato potovanjem in dopustom, sledijo hrana 

in pijača, luksuzne dobrine ter zabava in prosti čas. Slaba polovica vprašanih se je dejansko 

odpovedala potovanjem, medtem ko se jih je okoli 40 % odpovedalo večjim investicijam, 

nakupom pohištva, oblačil in obutve, izdelkom za prosti čas, športnim aktivnostim in zabavni 

tehnologiji. Okoli 25 % Slovencev je znižalo nakupe živil, približno enak odstotek jih je 

omejilo stroške prevoza (Dernovšek 2010). Tudi leta 2014 je bila peto leto zapored opravljena 

ista raziskava Trženjskega monitorja, ki je razkrila, da so se kazalniki zaznav gospodarske 

krize prvič nekoliko obrnili v pozitivno smer. 56 % vprašanih je navedlo, da še zmeraj trošijo 

manj, takšnih je leto prej bilo 61 %. Raziskava je tudi pokazala, da 75 % vprašanih nakupuje 

vse bolj načrtno in premišljeno, prisotno je tudi razporejanje nakupov med različnimi trgovci 

(54 %). Povečal se je delež vprašanih, ki se odločajo za trgovske blagovne znamke (35 %), 

povečal pa se je tudi obisk diskontnih trgovin (44 %, pred tremi leti pa 32 %). Vedni večji 
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delež (77 %) vprašanih se pri nakupih drži vnaprej pripravljenega nakupovalnega listka. Enak 

delež spremlja in preverja informacije o cenah in akcijah (Ferluga 2014). 

Stergar (2013) pa trdi, da se med letoma 2009 in 2011 poraba slovenskih gospodinjstev kljub 

gospodarski krizi ni bistveno skrčila. S poglobitvijo krize leta 2012 se je začel tako 

razpoložljivi dohodek kot tudi sama potrošnja gospodinjstev hitreje zmanjševati. 

Interstat je leta 2012 in 2014 izvedel raziskavo med slovenskimi potrošniki, ki je obravnavala 

občutenje gospodarske krize in nakupe prehrambnih izdelkov. Raziskava iz leta 2014 je 

razkrila, da se je povečal delež vprašanih, ki so navedli, da zelo skrbno preverjajo, kaj si lahko 

privoščijo in se pri prehrambnih nakupih morajo občasno tudi omejiti (podatki iz leta 2012 – 

27,1 %, podatki iz leta 2014 – 35 %). Prav tako se je zmanjšal delež anketiranih, ki prisegajo 

na izdelke slovenskega porekla ne glede na ceno (v letu 2012 – 40,4 %, v letu 2014 –30 %). 

Zvišal se je odstotek anketiranih, ki so sicer lojalni slovenskim izdelkom, vendar le pod 

pogojem, da razlika v ceni s tujim konkurenčnim izdelkom ni previsoka (v letu 2012 –      

48,5 %, v letu 2014 – 54,8 %). Raziskava je razkrila, da se je po podatkih iz leta 2014 v 

primerjavi z letom 2012 poraba gospodinjstev dejansko povečala. Leta 2012 je največji delež 

anketiranih za mesečeni nakup prehrambnih izdelkov porabil med 101 in 200 EUR (65 %), 

medtem ko je v letu 2014 največji delež anketiranih mesečno porabi namenil znesek nad 300 

EUR (37,4 %). V letu 2014 več kot 80 % vprašanih meni, da so cene prehrambnih izdelkov na 

slovenskem trgu previsoke (Interstat 2014).  

Raziskava družbe Nielsen iz leta 2014 je pokazala, da zaradi občutka recesije večina 

potrošnikov spreminja nakupne navade – kupujejo le najosnovnejše in se odpovedajo luksuzu. 

Raziskava je prav tako razkrila, da se indeks potrošnikovega zaupanja pri večini evropskih 

držav izboljšuje, v Sloveniji pa ostaja na isti ravni. 86 % Slovencev verjame, da trenutno ni 

primeren čas za nakup izdelkov, ki bi si jih sicer privoščili. Napovedi za naprej so, da bodo 

potrošniki še manj zvesti ponudnikom, bolj iznajdljivi in tehmološko usmerjeni. To bo 

povzročilo cenovne vojne ponudnikov, vzpon trgovskih znamk in agresivne marketinške 

aktivnosti (Instore 2014).    

Nakupne navade potrošnikov se spreminjajo tudi z vidika obiskov diskontnih trgovin. Cena 

postaja vedno pomembnejši dejavnik pri odločanju o nakupu in zato so diskontne trgovine v 

zadnji letih bistveno povečale svoj tržni delež v Sloveniji. 

Kot navaja Žabkar4 (b. l., po Amon in Kokošar 2014) vodja ključnih naročnikov raziskovalne 

družbe, rezultati raziskave Shopper Trends kažejo, da kar 22 % Slovencev v diskontnih 

trgovinah porabi največji del proračuna za izdelke široke potrošnje. Delež takšnih potrošnikov 

je leta 2012 znašal 14 %. Podatki iz leta 2014 prav tako kažejo, da je v zadnjih štirih tednih 

                                                 
4 Podatki o primarnem viru niso navedeni. 
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diskontno trgovino obiskalo 87 % potrošnikov, medtem ko bil je leta 2012 ta delež nižji, in 

sicer 70 %.  

Izsledki raziskave GFK – Nakupovalni monitor tudi kažejo, da so pred sedmimi leti diskontne 

trgovine zavzemale slabe 3 % tržnega deleža, medtem ko se je v letu 2012 ta odstotek dvignil 

na 20 %. V skladu s tem večji trgovci, ki so prisotni na slovenskem trgu, beležijo stagnacijo 

rasti in upad prodaje. Povečanje tržne moči diskontnih trgovin razkriva, na kakšen način so se 

potrošniki prilagodili krizi. Nakupujejo manj in pogosteje, iščejo najboljše razmerje med 

kakovostjo in ceno, bolj so pozorni in odzivni na akcije in ugodne ponudbe, nakupi so 

preudarni (Ovsenik 2014). 

3.2.4 Socialni transferji 

V času gospodarske in socialne krize je povsem razumljivo, da ljudje postajajo vedno bolj 

odvisni od socialnih prejemkov in socialnih pomoči. Pri določenih primerih zelo ogroženih 

prebivalcev gre za zagotavljanje osnovnih pogojev za preživetje in dostojno življenje. Dejstvo 

je, da so se od začetka gospodarske krize izdatki za socialno zaščito bistveno povečali. Po 

drugi strani je naraščanje števila upravičencev do socialnih prejemkov za državo v veliko 

breme zaradi slabe finančne situacije v državni blagajni. Iz tega razloga je država v letu 2012 

zaostrila pogoje za uveljavljanje pravic iz naslova socialnih prejemkov. Čeprav je takšen 

ukrep najverjetneje omilil razmere v državni blagajni, velja izpostaviti, da za prebivalce 

takšne rešitve niso najbolj priljubljene.  

Za države v razvoju je svetovna gospodarska kriza imela uničujoč učinek na stopnjo tveganja 

revščine, predvsem zaradi tega, ker je bil odziv socialne zaščite omejen (McCord 2010). 

Nekateri podatki namreč kažejo (Kersnik 2009, 72), da socialni transferji (socialni in 

družinski prejemki, brez pokojnin) zelo ugodno vplivajo na stopnjo tveganja revščine, saj bi 

bila brez njih stopnja tveganja revščine skoraj dvakrat višja.    

Socialne transferje lahko razdelimo na transferje, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sem sodijo otroški, starševski dodatki, dodatki za nego otroka, denarne socialne pomoči, 

nadomestilo brezposelnim, invalidski dodatki, invalidnine, različne štipendije, doživljenjske 

mesečne rente. Druga skupina socialnih transferjev se izplačuje iz občinskih proračunov, in 

sicer: kadrovske štipendije ter delno plačilo za izgubljen dohodek. V tretjo skupino pa sodijo 

transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Gre za 

letni dodatek, varstveni dodatek, invalidnino, razne ostale dodatke, denarna nadomestila in 

preživnino (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 

Sloveniji – ZUTPG, Ur. l. RS, št. 114/06 3. člen).  

Posamezniki imajo pravico do denarne socialne pomoči v primeru nezmožnosti samostojnega 

zagotavljanja svojega preživetja, zato je ta tesno povezana s trgom dela. Do večanja števila 
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upravičencev prihaja torej zaradi večjega števila brezposelnih, delno pa tudi zaradi zniževanja 

dohodkov zaposlenih (Kajzer idr. 2009, 86–87). Razlogi za povečanje števila upravičencev do 

denarne socialne pomoči so prav tako značilnost aktualne gospodarske krize. Preglednica 4 

prikazuje zadnje razpoložljive podatke o povprečnem mesečnem številu prejemnikov denarne 

pomoči. Kot je razvidno, je v letu 2010 opaženo največje povprečno število denarne socialne 

pomoči za določeno obdobje in največje povprečno število enkratne izredne denarne socialne 

pomoči.  

Preglednica 4: Povprečno mesečno število prejemnikov denarne socialne pomoči 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Denarna socialna pomoč 
za določeno obdobje 55.696 52.910 43.197 36.355 41.826 48.255 46.764 

Trajna denarna socialna 

pomoč 472 468 446 439 425 411 391 

Izredna denarna socialna 

pomoč 1.074 1.173 821 969 1.014 979 939 

Enkratna izredna denarna 

socialna pomoč 3.735 3.513 2.764 2.638 3.952 4.079 3.557 

Viri: SURS 2009, 21; SURS 2010, 21; SURS 2011, 21; SURS 2012, 21; SURS 2013a, 21. 

Nihanja v številu zaposelnih in brezposelnih in višina njihovih dohodkov so zelo povezana z 

obsegom nekaterih socialnih transferjev. To posebej velja za nadomestila za primer 

brezposelnosti in denarno socialno pomoč. Po razpoložljivih podatkih je moč opaziti, da se je 

v času boljših razmer na trgu dela število upravičencev iz omenjenih dveh skupin 

izboljševalo, medtem ko je v letu 2009 ta številka pričela postopoma naraščati (Kajzer idr. 

2009, 85). 

Izdatki, ki so neposredno povezani s posledicami gospodarske krize in demografskimi 

spremembami, so tudi v letu 2011 imeli najhitrejšo rast. V primerjavi s predhodnim letom so 

se v letu 2011 najbolj povečali izdatki za primer brezposelnosti, realno za 20,1 %. Posledica 

rasti izdatkov za brezposelnost je povečano število prejemnikov nadomestil za brezposelnost 

za 19,2 % in višjih nadomestil. Zvišali so se tudi izdatki za družino in otroke, realno za 0,7 %. 

Na izdatke za starost odpade največji del sredstev za socialno zaščito in so največ prispevali k 

rasti. Struktura izdatkov po področjih se z leti bistveno ne spreminja. Od začetka gospodarske 

krize se povečuje delež izdatkov za brezposelnost, najbolj pa se je znižal delež za bolezen in 

zdravstveno varstvo (UMAR 2014, 168). 

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da so se skupni izdatki za socialne prejemke iz leta v leto 

do leta 2012 povečevali. Največji razkorak med zneski je zabeležen med letoma 2007 in 

2008, in sicer v znesku 598.000 EUR. Po trenutno razpoložljivih podatkih so največji skupni 

izdatki zabeleženi v letu 2011. Največ izdatkov za posamezno področje je bilo v letu 2012, in 

sicer za področje Starost. 
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Preglednica 5: Izdatki za socialne prejemke po področjih, v mio EUR 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skupaj 6.472 6.885 7.175 7.773 8.406 8.668 8.884 8.800 

Bolezen/zdravstveno varstvo 2.093 2.211 2.307 2.616 2.766 2.799 2.805 2.835 

Invalidnost 552 583 585 612 625 624 614 564 

Starost 2.741 2.622 2.833 2.995 3.256 3.422 3.558 3.560 

Smrt hranitelja 129 515 534 583 614 606 618 588 

Družina/otroci 557 590 597 662 744 770 789 746 

Brezposelnost 212 190 147 141 209 238 291 270 

Nastanitev 4 5 5 4 3 3 3 6 

Druge oblike soc. izključenosti 184 168 167 159 190 207 205 231 

Viri: SURS b. l.l. 

V letu 2012 so se socialna nadomestila in podpore v denarju in naravi prvič v času krize 

znižali, v letu 2013 pa so se ohranili na podobni ravni. Znižanje je posledica ukrepov, ki so 

spremenili merila upravičenosti in zaostrili pogoje pri uveljavljanju socialnih pravic. Pod 

vplivom uveljavljenih sprememb iz leta 2012 so se starševska nadomestila in nekateri drugi 

družinski prejemki v letu 2013 celo še dodatno znižali (UMAR 2014, 45).  

3.2.5 Gospodarske aktivnosti in davčne obremenitve 

Gospodarska kriza je imela velik vpliv na gospodarke aktivnosti v Sloveniji. Osrednja tema 

medijev tako v preteklih letih kot tudi pogosto danes so stečaji številnih podjetij, padec 

gospodarske aktivnosti, dokapitalizacije, spremembe v fiskalni politiki.  Po analizi literature 

in medijskih člankov ugotavljamo, da so leto 2012 posebej zaznamovali črni scenariji v 

slovenskem gospodarstvu. Padec gospodarske aktivnost je imel močen vpliv na trg dela, 

gibanje cen in bančni sistem. Slovenija v času gospodarske krize sodi med države članice EU, 

ki beležijo največji padec gospodarske aktivnosti. 

Direktor UMAR-ja, Boštjan Vasle (2012), je na akademiji Aktivnega državljanstva in 

podjetništva leta 2012 izjavil, da je Grčija edina država, ki beleži večji padec gospodarske 

aktivnosti kot Slovenija. V nadaljevanju je sklepal, da Slovenija zaostaja predvsem pri 

produktivnosti, raven zaposlenosti pa je na evropski ravni. 

Slovenija sodi med države, ki so v obdobju 2008–2013 imele največji padec gospodarske 

aktivnosti (UMAR 2014, 51). Po rahlem izboljšanju v letu 2010 in 2011 se je leta 2012 

gospodarska aktivnost v vseh statističnih regijah Slovenije skrčila (za 2,5 %). Največji padec 

gospodarske aktivnosti je zabeležila Zasavska regija (-7,8 %), najmanjši pa Koroška regija (-

1,0 %) (UMAR 2014, 214). V letu 2013 je ponovno prišlo do padca gospodarske aktivnosti, 

ki je bil znova med največjimi v EU, zabeležena pa je skromna rast produktivnosti (0,9 %) v 

večini dejavnosti zasebnega sektorja, izjeme so gradbeništvo in finančno-zavarovalniške 

dejavnosti (UMAR 2014, 114). Trg dela je imel v tem obdobju zaostrene razmere, saj se je 
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število delovno aktivnih zmanjšalo in ostalo medletno nižje, medtem ko se je stopnja 

registrirane brezposelnosti zvišala (UMAR 2013a). 

Nekatere panoge je gospodarska kriza posebej prizadela; pri tem velja izpostaviti 

gradbeništvo. V letu 2009 se je vrednost opravljenih del v gradbeništvu zmanjšala za petino, 

kar predstavlja eno največjih znižanj v EU. Na zmanjšano gradbeno aktivnost je vplivala 

nelikvidnost v panogi. Ekonomist Ivo Lavrač ugotavlja, da se je plačilna nedisciplina razširila 

po celotni gradbeni panogi, največ škode pa občutijo predvsem mala podjetja, ki so kot 

podizvajalci povezana z velikimi, obenem pa so tudi v večji meri vključena v stanovanjsko 

gradnjo, ki predstavlja najbolj prizadet segment gradbeništva. Gradbena panoga ima prav tako 

največji delež neporavnanih obveznosti do bank in do podjetij. Iz podatkov Ajpesa lahko 

razberemo, da je povprečni dnevni znesek neporavnanih obveznosti gradbenih podjetij v letu 

2010 znašal 75,8 milijona evrov. Značilen je tudi podatek, da je januarja 2010 zabeleženih 

nekaj manj kot 1.200 gradbenih podjetij, ki so se uvrstili na seznam neplačnikov. Pri tem je 

treba upoštevati, da gre le za podjetja z že blokiranimi bančnimi računi. Po podatkih davčne 

uprave se je leta 2009 število neplačnikov v gradbeni panogi povečalo kar za 25 %. Skupni 

davčni dolg je konec leta 2009 znašal dobrih 155 milijonov evrov, zvišal pa se je za skoraj   

32 % (Marn 2010). Po novejših podatkih iz leta 2014 je vrednost opravljenih gradbenih del v 

prvih štirih mesecih tega leta večja za 40 % kot v istem obdobju leta 2013. Podatki SURS-a 

kažejo, da se situacija v gradbeni panogi postopoma izboljšuje. Po šestih letih upadanja (od 

leta 2007 do 2012) se je v letu 2013 povečalo tudi število gradbenih dovoljenj za stavbe 

(Demšar, Kastelic in Lavrič 2014). 

Poleg gradbene panoge, je kriza zelo prizadela tudi avtomobilsko industrijo. Največje 

zmanjšanje povpraševanja je zabeleženo v letu 2008. Zmanjšanje prodaje avtomobilov na 

evropskih trgih je vplivalo tudi na manjšo proizvodnjo in tako neposredno prizadelo tudi 

slovenske dobavitelje avtomobilskih delov, avtoprevoznike in druga logistična podjetja. V 

skupini Hidria so v drugem polletju leta 2008 zabeležili postopno zniževanje naročil za 10 do 

15 %. Pri pomembnejšem slovenskem proizvajalcu avtomobilskih delov, Johnson Controls 

NTU, je število naročil upadlo za 30 %, medtem ko je skupina TPV zabeležila 25 % padec 

naročil. Krizo so občutili tudi prevozniki, saj se je znatno povečal odstotek odpovedi naročil 

prevozov (25–30%), medtem ko je ta odstotek pri prevozu avtomobilov še večji. Upočasnjen 

obrat avtomobilov so v letu 2008 zaznali tudi v strateško pomembnem podjetju Luka Koper. 

Za preživetje kriznih razmer se podjetja odločajo za odpuščanje zaposlenih s pogodbo za 

določen čas, prerazporeditvijo delovnih ur in krajšim delovnim časom (Modic in Nuredini 

2009). 

Pri trgovinski dejavnosti, ki je po številu oseb, ki delajo, druga največja dejavnost v Sloveniji, 

so v času krize tudi zabeležena gibanja prihodkov od prodaje. V trgovinsko dejavnost sodijo 

trgovine na drobno, trgovine na debelo in trgovine z motornimi vozili in popravili le-teh. Od 

vseh zaposlenih v trgovinski dejavnosti največ oseb dela v trgovini na drobno, in sicer       
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47,9 %, v trgovini na debelo pa 39,4 %. Najmanjši odstotek odpade na prodajo, vzdrževanje 

in popravila motornih vozil. Po podatkih SURS-a je moč sklepati, da prihodek od prodaje v 

trgovini na drobno in debelo v zadnjih letih upada. V letu 2013 so podjetja s trgovino na 

drobno ustvarila 11.555 milijonov EUR prihodka, kar je za 5,2 % manj kot v letu 2012. V 

trgovini na debelo je leta 2013 ustvarjeno 11.601 milijonov EUR prihodka, in sicer za 6,7 % 

manj kot leto prej. Če primerjamo navedene podatke z letom 2008, bomo ugotovili, da se je 

prihodek v trgovini na drobno znižal za 8,2 %, medtem ko je v trgovini na debelo zabeležen 

bolj drastičen padec, in sicer za 26,3 %. Prebivalstvo se v času gospodarske krize lažje 

odpove luksuznim in trajnim dobrinam, v skladu s tem pa je bila trgovina na drobno z neživili 

(brez motornih goriv) v juniju 2014 za slabih 19 % pod povprečjem iz leta 2008. Najbolj 

prizadeta je bila prodaja z gradbenim materialom in pohištvom. Realni prihodek iz omenjenih 

trgovin je v maju 2014 bil za kar 46,8 % nižji od povprečnega realnega prihodka v letu 2008. 

Trgovina na drobno z živili je v juniju 2014 bila za slabih 16 % pod povprečjem iz leta 2008 

(Lunder in Troha Ažbe 2014). 

Težko je napovedati, kdaj bo konec krize za trgovino na drobno. Dejstvo je, da je v preteklih 

letih trgovina na drobno sodila med dejavnosti, ki so imela največji padec optimizma, vendar 

se situacija postopoma izboljšuje, saj kazalniki zaupanja v trgovino na drobno v letu 2014 

kažejo ugodnejši položaj kot v preteklem letu. 

Gospodarka kriza je povzročila stečaje pri veliko slovenskih podjetij. Med njimi so tudi večja, 

znana podjetja, kot so MURA, SCT, PREVENT. Po podatkih Ajpesa je v letu 2009 bilo 332 

začetih stečajnih postopkov, izbrisanih podjetij iz registra zaradi stečaja pa 269. V letu 2010 

je bilo izbrisanih 291 podjetij, začetih stečajnih postopkov pa 510. Leto 2011 beleži 675 

začetih stečajev, medtem ko je izbrisov iz registra zaradi stečaja 398 (Furlan 2012). Leta 2013 

je po podatkih Ajpesa v stečaju končalo 883 podjetij, kar je za 70 % več kot leta 2012 

(Morozov 2014).  

Poleg upada gospodarske aktivnosti je gospodarska kriza povzročila spremembe tudi na 

področju fiskalne politike. Pri tem bomo izpostavili dvig stopnje DDV-ja, ker je ta direktno 

vplival na širše prebivalstvo. Po Keynesu dvig davkov v času recesije ni optimalna rešitev. 

Kljub temu se je večina EU držav odločila za dvig stopnje DDV. Tudi Slovenija pri tem ni 

bila izjema. Kot krizni ukrep je Vlada RS 1. julija 2013 zvišala prej veljavno spodnjo stonjo 

DDV-ja z 20 % na 22 %. Istega dne je zvišana tudi nižja stopnja z 8,5 % na 9,5 %. Dvig 

davkov je pomenil direktni udarec po žepu končnih potrošnikov, na kar se potrošniki 

načeloma odzovejo z manjšo porabo. Po drugi strani pa manjša poraba pomeni tudi manjše 

prihodke in nižje gospodarske aktivnosti. Dvig davkov torej ni priljubljena poteza tako za 

gospodarstvo kot za prebivalstvo, je pa po mnenju Vlade bil nujen ukrep za dvig prihodkovne 

strani v proračunu. Spremembe na področju davkov slabo vplivajo tako na stabilnost 

gospodarskega okolja kot na kupno moč prebivalstva.  
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Gospodarstveniki namreč ugotavljajo, da stalne negotovosti, ki zadevajo spremembe na 

področju davčne zakonodaje, slabo vplivajo na načrtovanje investicij in novih zaposlitev, saj 

so takšne odločitve preveč tvegane v tako nestabilnem okolju (Dernovšek 2014). 

Ekonomist Igor Masten v svoji raziskavi o posledicah dviga stopnje DDV-ja ugotavlja, da 

višji DDV negativno vpliva na zasebno porabo, nadproporcionalno pa prizadene predvsem 

tiste z nižjimi dohodki. Nadalje avtor ugotavlja, da višji DDV znižuje BDP, investicije, uvoz 

in izvoz (Kovač 2013). 

 Psihosociološke posledice 

Gospodarska kriza je nedvomno vplivala na večjo brezposelnost. Slika 3 prikazuje splošno 

zdravstveno stanje prebivalcev glede na status aktivnosti: zaposlen/samozaposlen in 

brezposeln. Iz grafa izhaja, da so brezposelni pri vseh opazovanih letih v večini pri 

kategorijah »srednje«, »slabo« in »zelo slabo«, medtem ko so zaposleni oziroma 

samozaposleni v večini pri kategorijah »zelo dobro« in »dobro«. Lahko torej sklepamo, da 

brezposelnost negativno vpliva na splošno zdravstveno stanje oseb. 

 

Slika 3: Splošno zdravstveno stanje oseb glede na trenutni status aktivnosti 

Vir: SURS b. l.d. 

Kriza, s katero se soočamo že nekaj let, ni le finačna kriza, ki nas materialno omejuje. Gre 

tudi za duševno in socialno krizo ter krizo temeljnih vrednot, saj v času gospodarske krize 

državljani doživljajo spremembe, ki se tičejo njihove lastne eksistence, zdravstvenih, 

socialnih in ostalih pravic. S posledicami gospodarske krize se vsak posameznik sooča na svoj 

način. Dejstvo je, da pri določenih osebah posledice gospodarske krize povzročajo 

spremembe na področju psihičnega zdravja, družbenega življenja in navad posameznikov.  
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Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija sta leta 2009 izdali opozorilo, da se 

bo zaradi globalne finančne krize povečalo število obolenj in psihičnih bolezni. Predvidevanja 

so, da bo kriza zaradi grozeče revščine in brezposelnosti povzročila povečanje mentalnih 

obolenj in samomorov. Nekateri podatki kažejo, da v času gospodarske krize farmacevtska 

podjetja beležijo upad prodaje, saj si zaradi povečanja brezposelnosti v EU ljudje ne morejo 

več privoščiti zdravil (Koprivnikar 2009). 

Tako psihično zdravje kot splošno dobro počutje in zdravje ljudi je pomembno tudi z 

ekonomskega vidika, saj je kot del človeškega kapitala ključno za produktivnost in boljše 

ekonomske izide. Mednarodne primerjave so pokazale, da je višja raven zdravja povezana z 

večjo ekonomsko rastjo (Nolimal 2013). 

V nadaljevanju smo podrobneje predstavili vpliv gospodarske krize na psihično zdravje, 

spremembo družbenega statusa zaradi učinkov gospodarke krize ter spremembe v preživljanju 

prostega časa, ki so povezane z gospodarsko krizo ter dosedanje raziskave na navedene teme. 

3.3.1 Psihično zdravje in samomori 

Številne raziskave so dokazale, da gospodarska kriza negativno vpliva na zdravje ljudi, saj 

prinaša nove obremenitve, s katerimi se posamezniki težko soočajo. Ljudje so vse bolj 

zaskrbljeni, bojijo se prihodnosti in negotovosti, ki jih je prinesla gospodarska kriza. Ne vidijo 

ustreznih rešitev, kar jih lahko privede do psihičnih obolenj in depresij. Raziskave kažejo, da 

takšne ali drugačne posledice krize prizadenejo tako zaposlene kot tudi brezposelne 

posameznike. 

Če analiziramo zdravje in zadovoljstvo zaposlenih v Sloveniji, je po ugotovitvah pete 

evropske raziskave o delovnih razmerah Slovencev le 13,5 % delavcev zadovoljnih s 

trenutnimi delovnimi razmerami, evropsko povprečje pa je 25 %. Značilen je tudi podatek, da 

79 % vprašanih čuti stres na delovnem mestu, preutrujenost pa je prisotna pri 40 % 

zaposlenih. Slabih 75 % delavcev se ne čuti sposobnih, da bi do svojega 60. leta delali na 

trenutnem delovnem mestu. Več kot 50 % vprašanih pa je omenilo, da v službo hodijo tudi, če 

so bolni, saj se bojijo, da bi zaradi bolniške odsotnosti izgubili službo (Eurofound 2010).  

V krizi ljudje zanemarjajo svoje zdravje. Temu v prid kaže dejstvo, da se je v času krize delež 

zdravniških pregledov, ki jih delodajalci morajo zagotoviti zaposlenim, zmanjšal skoraj za 

polovico. Ljudje se v današnjem času počutijo ogorčeni zaradi pojavov neetičnih obnašanj, 

kot so: izkoriščanja, trpinčenja, klientelizem, korupcija, grabežljivost in nepotizem. Takšni 

izidi imajo močen vpliv na stopnjo zdravja, počutja, lojalnosti, zaupanja, motiviranosti in 

produktivnosti aktivnega prebivalstva (Nolimal 2013). 

Gospodarska kriza je torej prinesla večjo negotovost, skrb za preživetje, pa tudi spremembe v 

družbi. Razpadajo temeljne človeške vrednote, kot so solidarnost in povezanost z ljudmi, ki 
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lahko ljudem pravzaprav olajšajo razne težave. V današnjem svetu se ljudje srečujemo z 

individualizmom – uspeh za vsako ceno, ugotavlja predsednica Zbornice kliničnih psihologov 

Slovenije Čoderl Dobnikova in poudarja, da so depresivne in anksiozne motnje od začetka 

gospodarske krize v porastu (STA 2014a). 

Zaradi gospodarske krize so mnogi ostali brez zaposlitve. Izkazalo se je, da brezposelnost ni 

le ekonomski problem, saj se odraža tudi na zdravju posameznikov. Zaradi brezposelnosti 

pride do povečanja obolevnosti in zgodnjega umiranja. Ugotovitve raziskovalcev z ameriške 

univerze Duke kažejo, da je delež brezposelnih, ki so doživeli srčni napad, v času recesije 

večji za 35 % kot delež zaposlenih s podobnimi dejavniki tveganja. Brezposleni zaradi 

pomanjkanja prihodkov pogosteje zanemarjajo skrb za zdravje, varčujejo pri prehrani in se 

počutijo manjvredno (Nolimal 2013). 

Izguba službe pomeni tudi izgubo dohodka in nezmožnost plačevanja položnic in ostalih 

življenjskih stroškov, nekateri posamezniki rešitev vidijo samo še v samomoru.  

Psihiater Peter Pregelj navaja, da rast brezposelnosti in negotovih zaposlitev na ravni 

populacije privede do večjih psihičnih težav, katerih vzrok je kronični stres, pozneje pa se 

lahko pojavijo tudi samomorilna vedenja. Izstopa podatek, da je po posameznih slovenskih 

regijah stopnja brezposelnosti povezana s stopnjo samomorilnosti. Večja kot je brezposelnost, 

več je tudi samomorov. Največja stopnja samomorilnosti je v Štajerski in Prekmurski regiji, 

najmanjša pa v regijah pri italijanski meji. Po mednarodni metodologiji je v letu 2010 

ocenjeno, da psihiatrične psihične motnje državo stanejo okoli 2,4 milijarde evrov, kar je 

okoli 8 % BDP. Psihične motnje torej bistveno prispevajo k slabšanju finančne situacije v 

državi (Rebernik 2014). 

Ugotovitve raziskave o učinkih recesije na zdravje državljanov EU kažejo, da je v letu 2009 

tako pri starih kot pri novih članicah EU opažena rast samomorov za najmanj 5 % (razen 

Avstrije, ki je zabeležila manjšo rast) (Stuckler idr. 2011).  

Tipičen primer samomora zaradi učinkov gospodarske krize je primer lastnika podjetja 

Varkos. Gre za nekdaj uspešnega poslovneža, ki je zaradi likvidnostnih težav podjetja, ki jih 

je povzročila plačilna nedisciplina naročnikov, storil samomor. Takšnih in podobnih primerov 

je v Sloveniji kar veliko. 

Poleg samomorov je zaradi gospodarske krize tudi vse več odvisnosti, zlasti od alkohola. Ta 

trend opažajo v centrih za socialno delo, vendar zaenkrat nimajo konkretnejših podatkov, kajti 

redki se odločijo poiskati pomoč. Po nekaterih podatkih je alkohol med ključnimi vzroki za 

prezgodnjo umirljivost v Sloveniji. 

Od začetka gospodarske krize je v treh letih vsako leto v povprečju 850 oseb v Sloveniji 

umrlo zaradi prekomernega pitja alkohola. Negativne posledice pitja so opazne zlasti med 



 

33 

 

 

osebami, ki pripadajo nižjemu ekonomskemu sloju, kar je posebej vidno v regijah z višjo 

brezposelnostjo (Nolimal 2013).  

3.3.2 Družbeni status 

Družbeni status razumemo kot položaj posameznika na hierarhični družbeni lestvici. Družbeni 

status posameznika določa njegovo ekonomsko stanje, družbena moč in družbeni ugled. 

Ekonomsko stanje ali ekonomski položaj posameznika je odvisen od njegovega premoženja 

in dohodka. Družbeno moč definiramo kot stopnjo, do katere posameznik ali skupina odloča o 

ravnanju drugih oseb, četudi jim drugi nasprotujejo. Prav tako pomeni možnost, da 

posameznik uresničuje svoje interese in cilje in vpliva na dogajanja v družbi. Družbeni ugled 

pomeni količino spoštovanja, ki ga posamezniki uživajo v družbi (Počkar idr. 2009, 76–77).  

Nedvomno je aktualna gospodarska kriza spremenila družbeni status mnogim prebivalcem, 

zlasti ekonomsko stanje. Pogostokrat posamezniki uživajo visoko družbeno moč in ugled v 

družbi zaradi poklica, ki ga opravljajo. Dejstvo je, da so med aktualno krizo številni prebivalci 

ostali brez zaposlitve in tako izgubili svojo dosedanjo družbeno moč in ugled. Na ta način se 

je spremenil tudi njihov status v družbi. Ne uživajo več enakih možnosti in pravic, ki so jih 

imeli pred izgubo zaposlitve. Gre denimo za vodilne položaje, preko katerih posamezniki 

lažje in hitreje uresničnujejo določene pravice, uporabo službenega avtomobila in ostalih 

ugodnosti, ki jih je prinašal položaj v podjetju.  

Spremembe v ekonomskem stanju posameznikov, ki so posledica gospodarske krize, se 

nanašajo zlasti na povečanje stopnje tveganja revščine. Revščino lahko definiramo kot 

nezmožnost posameznika, da zadvolji osnovne življenjske potrebe, kar posledično negativno 

vpliva na njegovo zdravje in družbeni ugled. S pomočjo stopnje tveganja revščine izražamo 

relativno revščino, ki nam pove, koliko ljudi je pravzaprav revnih v primerjavi z ostalimi 

prebivalci. Stopnja tveganja revščine izraža, kolikšen odstotek ljudi prebiva v gospodinjstvih, 

katerih razpoložljivi dohodek je pod pragom tveganja revščine. 

V preglednici 6 so razvidni podatki o pragu in stopnji tveganja revščine do leta 2013. Stopnja 

tveganja revščine se je v letu 2009 (dohodkovno leto 2008) znižala na najnižjo raven. V letu 

2010 (dohodkovno leto 2009) je pri stopnji tveganja revščine zabeležen najvišji skok, in sicer 

za 1,4 odstotne točke, najvišja raven pa je zabeležena v letu 2013, in sicer 14,5 %, kar 

predstavlja 291.000 oseb (dohodkovno leto 2012), ki so živeli pod pragom tveganja revščine. 
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Preglednica 6: Prag in stopnja tveganja revščine 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mesečni prag tveganja revščine 
(EUR) 466 495 545 593 587 600 606 593 

Stopnja tveganja revščine (% 
oseb) 11,6 11,5 12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 

Vir: SURS 2013b. 

Tudi prag tveganja revščine je spremljal gospodarsko krizo. Do leta 2009 je beležil rast, nato 

pa je prišlo do padca v letu 2010 (587 EUR na mesec). Do leta 2012 je naraščal in dosegel 

najvišjo raven (606 EUR na mesec). V letu 2013 je upadel za 13 EUR na mesec in znašal 593 

EUR na mesec. 

Podatki torej kažejo, da se je stanje v zvezi z revščino v času gospodarske krize precej 

poslabšalo. Stopnja tveganja revščine od leta 2009 konstantno narašča. Tudi stopnja tveganja 

socialne izključenosti (Intihar 2014), ki pomeni kombinacijo stopnje tveganja revščine, resne 

materialne prikrajšanosti in nizke delovne intenzivnosti gospodinjstva, je dober pokazatelj 

sprememb ekonomskega položaja prebivalcev v času krize. Po podatkih SURS-a se je ta v 

letu 2013 zvišala z 19,6 % na 20,4 %. 

Podatki SURS-a za leto 2013 kažejo, da je v Sloveniji živelo 410.000 oseb z visokim 

tveganjem socialne izključenosti, kar je več za 18.000 v primerjavi z letom prej (Intihar 

2014). Podatki so precej alarmantni in kažejo na zelo slabo socialno situacijo v državi. Po 

navedbah določenih avtorjev statistični podatki ne kažejo dejanskega stanja in pravih 

razsežnosti revščine. Dejansko stanje naj bi bilo še slabše, saj Rdeči križ Slovenije in 

Slovenska karitas beležita, da se med prejemniki pomoči najdejo tudi redno zaposleni, kljub 

temu da je brezposelnost eden ključnih vzrokov revščine in socialne izključenosti 

prebivalstva. 

Razen občutka varnosti in rednega dohodka, ki ga zaposlenost prinaša ljudem, posredno 

vpliva tudi na kakovost življenja posameznika tako v socialnem kot v psihološkem pogledu, 

in sicer (UMAR 1998, po Kersnik 2009, 75):  

· določa dnevno strukturo časa,  

· omogoča družbene stike tudi izven delovnega časa,  

· povezuje kolektivne in osebne cilje,  

· je vir statusa in identitete,  

· je vir zakonitosti in kontrole.  
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3.3.3 Spremembe v preživljanju prostega časa 

Ugotovitve raziskav kažejo, da so Slovenci v času krize skrčili svojo porabo in tako 

spremenili svoje nakupno vedenje. Razen prihrankov na področju hrane in pijač raziskave 

kažejo, da so potrošniki omejili tudi zabavne plačljive aktivnosti, odpovedajo se luksuznim in 

trajnim dobrinam, omejujejo letni dopust, nakup časopisov. 

Strokovnjaki s področja tržnih raziskav ugotavljajo, da potrošniki s prihranki želijo ustvariti 

rezerve, zato se odrekajo dobrinam, ki niso nujne in jih namenjajo v fond za hude čase in 

starost. Pri tem odlagajo večje nakupe in luksuzne dobrine. Luksuz pa si posamezniki 

definirajo glede na njihov vrednostni sistem in številne objektivne okliščine. Potrošniki 

varčujejo tudi na sredstvih, ki so namenjeni prostemu času, sledijo slaščice, obleka, obutev ter 

dopust (Medved 2009).  

Ključne ugotovitve anketne raziskave iz leta 2009, ki je proučevala potovalne navade 

Slovencev v času gospodarske krize, so spremembe v mišljenju in obnašanju, ki se kažejo v 

najvišji občutljivosti na ceno, na katero do tedaj slovenski turisti niso bili pozorni. Slovenski 

prebivalci se za potovanja odločajo v zadnjem hipu in izbirajo destinacije v bližini kraja 

bivanja. Prav tako se raje odločajo za krajša potovanja (3–5 dni) (Lazar 2010, 41).  

Raziskava Slovenske turistične organizacije je pokazala, da se je v letu 2011 povečal delež 

Slovencev, ki na počitnice ne bodo šli zaradi pomanjkanja denarja. Prisotno je tudi rahlo 

povečanje gotovinskih kreditov za dopust ali obročno odplačevanje potovanj pri turističnih 

agencijah (Gole 2011).  

V letu 2009 je opazen upad prodaje dnevnega časopisja v primerjavi z letom prej. Naklade so 

upadle vsem dnevnim časopisom in časnikom (Elikan 2009). To lahko povežemo z vplivom 

gospodarske krize in njenimi učinki na preživljanje prostega časa. 

Tudi raziskava Trženjskega monitorja iz spomladi leta 2009 kaže, da je v istem letu 50 % 

anketirancev odgovorilo, da za storitve v turizmu trošijo manj kot prej. 49 % jih je 

odgovorilo, da za zabavno tehniko trošijo manj kot prej,  45 % anketirancev za plačljive 

športne aktivnosti in izdelke za prosti čas trošijo manj kot prej. 43 % anketirancev troši manj 

kot prej za kulturne izdelke in storitve (knjige, kulturne prireditve) (Trženjski monitor 2009).  

Spremembe v preživljanju prostega časa med krizo se kažejo tudi na področju iger na srečo. 

Rezultati raziskave Fakultete za družbene študije Nova Gorica kažejo porast igranja iger na 

srečo v času gospodarske krize. Raziskovalci so ugotovili, da 40 % državljanov igra igre na 

srečo ter poudarjajo, da ljudje igre na srečo morda vidijo kot rešitev iz finančne krize in ne kot 

dejansko potrošnjo (P. J. 2009). 
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 Demografske spremembe – emigracije 

Zaradi slabe gospodarske in socialne situacije v državi vedno več ljudi razmišlja o odhodu v 

tujino, ki naj bi ponujala boljše zaposlitvene možnosti in ugodnejše življenjske pogoje. Veliko 

ljudi v Sloveniji ne vidi rešitve za svojo trenutno finančno situacijo, ki včasih ne omogoča 

dostojnega življenja, in zaradi tega poskušajo poiskati nove priložnosti v tujih državah. Pri 

tem so posebej zanimive države, kot so Avstrija, Nemčija in Skandinavske države, zunaj 

Evrope pa se prebivalci odločajo za Kanado ali Avstralijo. Gre torej za zelo razvite države, ki 

so socialno bolj urejene, ponujajo boljši življenjski standard in materialno blaginjo. 

Značilen je podatek, da je se je v prvih osmih mesecih leta 2012 iz Slovenije odselilo 7.997 

prebivalcev, kar je skoraj dvakrat več kot leto prej ali celo desektrat več kot leta 1995 

(Zupanič 2012).  

Obstajajo podatki, da se prebivalci v obmejnem območju velikokrat odločajo za delo v 

sosednji državi, ki ponuja boljše zaposlitvene možnosti, kot je npr. Avstrija, ki velja za državo 

z najnižjo stopnjo brezposelnosti v EU.  

Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da se vse več mladih prebivalcev in strokovnjakov odloča za 

odselitev, saj menijo, da imajo večje možnosti za uspeh in napredovanje v karieri in osebnem 

življenju. Mladi ljudje, ki so se izobraževali v Sloveniji, svoje znanje in sposobnosti 

izkoriščajo v tujini in tako vlagajo v tuje trge dela, namesto da bi v matični državi izkoriščali 

svoje potenciale in tako domačemu gospodarstvu ponudili svojo dodano vrednost. 

3.4.1 Odločitev o odhodu v tujino 

Razlogi za odselitev v tujino so različni. Običajno gre za ekonomske, družinske, kulturne, 

verske, politične (npr. stanje vojne) razloge. V tem poglavju se osredotočamo zgolj na 

ekonomske razloge, ki slovenske prebivalce potiskajo v tujino.  

Eden od ekonomskih razlogov za odhod v tujino je vsekakor slaba možnost zaposlitve 

oziroma nezadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo.  

Avtor Oteiza (1968, 127–128) je mnenja, da se migranti o odhodu v tujino odločajo na 

podlagi primerjav matične državo z državo, v katero nameravajo emigrirati. Pri tem 

izpostavlja štiri pomembne dejavnike, s pomočjo katerih migranti primerjajo državi. Po 

analizi teh dejavnikov se migranti odločajo o tem, katera država je najbolj primerna za 

življenje. Dejavniki so: 

· Razlike v dohodku med državami; 

· Razlike v podpori, ki jih oseba prejme v matični državi v primerjavi s podporo v državi, 

kamor se oseba želi odseliti; 
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· Relativne razlike v povprečni plači strokovnjakov v primerjavi z nacionalnim 

povprečnim dohodkom prebivalca; 

· Ostale razlike: politična in institucionalna stabilnost, zaposlitve in napredovanja. 

Po prebiranju številnih stališč in mnenj migrantov iz Slovenije, ki so dostopni na spletu o 

vzrokih za odločitev o odhodu, so med ključnimi razlogi za odselitev izboljšanje 

ekonomskega stanja in blaginje. Ljudje navajajo, da so v tujini boljši objektivni življenjski 

pogoji in zaposlitvene možnosti, ugodnejše denarne in nedenarne pravice za delavce, ki 

izhajajo iz delovnega razmerja, boljše pravice iz naslova socialnih transferjev, boljši 

stanovanjski in izobraževalni pogoji. Kot naslednji najpogostejši razlog prebivalci omenjajo, 

da sta v tujini karierno napredovanje in uspeh odvisna le od sposobnosti in prizadevanj 

posameznika ter da je posameznik v tujini bolj cenjen in spoštovan kot v Sloveniji. Kot tretji 

razlog se navaja nezadovoljstvo s politično situacijo v državi in pri tem se omenjajo dejanja 

nekaterih politikov, ki so na kriminalen način prispevali k slabšanju finančnega stanja v 

državi, kar posledično plačujejo vsi davkoplačevalci, na ta način pa je dodatno ogrožen njihov 

življenjski standard. 

3.4.2 Beg možganov 

Beg možganov ali odliv možganov je pojem, ki se uporablja že vrsto let in pomeni emigracijo 

visoko izobraženega kadra in strokovnjakov. Definicijo lahko opazujemo v ožjem in širšem 

pomenu. V ožjem pomenu beg možganov uporabljamo, kadar govorimo o emigraciji visoko 

izobraženega kadra in strokovnega osebja iz nerazvitih držav v razvite, če gre za enosmerni 

tok oziroma prevlado odtoka nad dotokom, širši pomen pa pomeni množično preseljevanje 

oseb z visoko izobrazbo iz ene države v drugo (Mali in Vehovar 1990, po Panič 2004, 11). 

Mnogi avtorji opozarjajo, da je odhod mladih diplomantov iz Slovenije pereč problem, zlasti 

v času ekonomske krize, ki je prispevala k omejenim zaposlitvenim možnostim. Velja 

prepričanje, da tudi v primerih, ko mladi diplomanti dobijo zaposlitev, njihova znanja in 

sposobnosti niso dovolj cenjena in so občutno manj plačana kot v tujih razvitih državah. V 

osnovi mobilnost in pridobivanje izkušenj v tujini v nobenem smislu nista negativna, ključno 

težavo pa predstavlja dejstvo, da se odseljeni strokovnjaki ne vrnejo nazaj v Slovenijo.  

Trend odhajanja izobraženega kadra iz Slovenije je opazen v času aktualne gospodarske krize, 

zlasti mladih in sposobnih strokovnjakov. Raziskava Mladina 2013 je pokazala, da se je 

skoraj tretjina vprašanih pripravljena izseliti iz Slovenije. Kot ciljne države so najpogosteje 

navedene Avstrija, ZDA in Nemčija. Soavtor raziskave z oddelka za sociologijo mariborske 

filozofske fakultete Rudi Klanjšek izpostavlja, da mladi diplomanti želijo poiskati svojo 

priložnost v tujini zaradi omejenih zaposlitvenih možnosti v Sloveniji. 77 % vprašanih, ki so 

izrazili željo po odhodu, je kot razlog navedlo ekonomske razloge, med njimi pa so 

prevladovali moški od 24 do 27 let. Nina Milenkovič Kikelj iz Mladinskega sveta Slovenije 
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opozarja, da pri izseljevanju iz Slovenije ni več ključna težava le beg možganov, ampak tudi 

beg delovne sile, saj so nekateri mladi prisiljeni oditi zgolj zaradi zaslužka s trebuhom za 

kruhom in se ne vrnejo več v svojo državo. Podatki kažejo, da je večina odseljenih ali 3.500 

oseb izbralo eno izmed držav EU, napogosteje pa Nemčijo in Avstrijo. Okoli 500 se jih je 

odločilo za Švico, 450 za ZDA, dobrih 200 oseb pa je odšlo v Avstralijo ali Oceanijo. Skoraj 

vsaka druga oseba je imela med 25 in 45 let (Študentska organizacija Slovenije 2014). 

Beg možganov je posebej značilen za znanstvenike in zdravnike. Nekdanji direktor Inštituta 

Jožef Štefan, Vito Turk, pojasnjuje, da so v času kriznih razmer v tujini boljše možnosti za 

mlade in ambiciozne. Razvite članice EU in ostale razvite države sveta, kot so ZDA, 

Avstralija in Kanada, si želijo mladih iz nerazvitih držav vzhodne Evrope in Azije ter 

ponujajo dodatna sredstva za njihovo dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, pri čemer 

je poudarek na raziskovalnem delu. V nadaljevanju Turk opozarja, da se stanje v Sloveniji 

zlasti na raziskovalnem področju iz leta v leto slabša in postaja nacionalna katastrofa. Težava 

je v tem, da se uspešni Slovenci ne vračajo nazaj v slabe ekonomske pogoje. To velja 

predvsem za znanstveno področje, kjer je cena najvišje ocenjene raziskovalne ure 40 EUR, 

kar je po mnenju Turka izredno malo (Strniša 2009).  
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 EMPIRIČNI DEL 

Empirični del naloge sestoji iz predstavitve kvantitativne analize sekundarnih podatkov, 

rezultatov anketnega vprašalnika in ključnih ugotovitev raziskave ter ukrepov, ki bi lahko 

izboljšali položaj prebivalcev v zvezi z negativnimi posledicami, ki jih je prinesla 

gospodarska kriza.  

Empirični del v osnovi sloni na treh hipotezah, vsaka od njih pa je povezana z določenim 

sklopom posledic gospodarske krize. Testirali smo torej: ali gospodarska kriza poslabšuje 

materialno blaginjo prebivalstva, ali gospodarska kriza poslabšuje psihično zdravje 

prebivalstva Slovenije in ali gospodarska kriza vpliva na povečevanje migracij prebivalstva iz 

Slovenije v tujino. 

Podatke, ki smo jih vključili v statistične analize, smo pridobili iz baze podatkov SI-STAT 

Statističnega urada Republike Slovenije ter podatkovne baze Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje, in sicer na podlagi kodiranja stanja in bolezni po MKB-10, poglavje 5. Za hipotezi 1 

in 3 smo zbrali podatke na ravni četrtletij, kar nam je omogočilo večje število opazovanj ter 

potencialno bolj zanesljive rezultate. Za hipotezo 2 pa smo na voljo imeli le podatke na letni 

ravni. 

Sekundarne podatke smo analizirali s pomočjo korelacijske in regresijske analize. 

 Analiza sekundarnih podatkov 

V nadaljevanju podrobno predstavljamo rezultate in interpretacije opravljenih kvantitativnih 

analiz, s pomočjo katerih smo testirali postavljene hipoteze. Rezultati so podani po ustreznih 

podpoglavjih.  

Velja izpostaviti, da smo pri regresijski analizi testirali večje število modelov, vendar smo za 

prikaz izbrali le modele, ki v največji meri ustrezajo predpostavkam regresije. Pri tem smo 

bili pozorni na naslednje vidike: izbrani model vsebuje le statistično značilne spremenljivke, 

ki nimajo težav s kolinearnostjo oziroma multikolinearnostjo, izbrani model je kot celota 

statistično značilen, izbrani model ima najvišji popravljeni determinacijski koeficient. Pri 

testiranju hipotez smo kot statistično značilne spremenljivke upoštevali tiste, pri katerih je 

vrednost stopnje značilnosti 0,05 ali manj. V nekaterih primerih, ko je bil upravičen 

dvostranski preizkus, pa smo kot statistično značilne spremenljivke upoštevali tudi tiste, ki so 

znotraj mejne vrednosti za stopnjo značilnosti 0,10.  
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4.1.1 Vpliv gospodarske krize na materialno blaginjo 

 

Izbrali smo sedem spremenljivk, s pomočjo katerih smo merili materialno blaginjo. Izbrane 

spremenljivke so: povprečna mesečna neto plača, stopnja registrirane brezposelnosti, nakup 

avtomobila v prihodnjih dvanajstih mesecih, nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih 

dvanajstih mesecih, primernost trenutka za večje nakupe, primernost trenutka za varčevanje in 

kazalnik zaupanja potrošnikov.  

Gibanje izbranih spremenljivk smo prikazali s pomočjo grafov, ki sledijo v nadaljevanju. 

Slika 4 prikazuje povprečne mesečne neto nominalne plače. Iz grafa lahko sklepamo, da se 

plače povečujejo iz četrtletja v četrtletje zaradi vpliva inflacije in zaradi povečevanja realnih 

plač. V opazovanem obdobju je najnižja mesečna plača zabeležena v prvem četrtletju leta 

2000 in je znašala 574,40 EUR, medtem ko je navišja povprečna mesečna plača znašala 

1.026,60 EUR, in sicer v zadnjem četrtletju leta 2014. Kar bi lahko izpostavili iz grafa kot 

povezavo z vplivom gospodarske krize na povprečne mesečne neto plače, je dejstvo, da je do 

leta 2009 opažena skokovitejša rast plač v primerjavi z obdobjem po letu 2009, kjer je ta rast 

nekoliko upočasnjena. 

 

Slika 4: Povprečna mesečna neto plača v EUR 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.i; SURS b. l.j; SURS b. l.k. 
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Slika 5: Stopnje registrirane brezposelnosti po četrtletjih, v % 

Vir: SURS 2015a. 

Stopnja registrirane brezposelnosti nam pove delež registriranih brezposelnih oseb med 

aktivnim prebivalstvom in je pogosto dober pokazatelj gospodarske razvitosti neke države. Iz 

slike 5 lahko vidimo gibanje stopnje brezposelnosti v izbranem obdobju. V letu 2008 je bila 

stopnja registrirane brezposelnosti najnižja, in sicer je v tretjem četrtletju znašala 6,4 %, 

medtem ko je najvišja stopnja brezposelnosti v opazovanem obdobju zabeležena v prvem 

četrtletju leta 2014, in sicer 14,1 %. Graf nazorno prikazuje povečanje brezposelnosti od 

začetka gospodarske krize v Sloveniji. 

 

Slika 6: Nakup avtomobila v prihodnjih dvanajstih mesecih po četrtletjih 

Vir: SURS b. l.g. 

Iz kazalnika, ki kaže pripravljenost vprašanih za nakup avtomobila v prihodnjih dvanajstih 

mesecih, je razvidno, da so vrednosti v opazovanem obdobju vedno negativne. Od leta 2010 
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do drugega četrtletja leta 2012 so vprašani vedno manj pripravljeni za nakup avtomobila v 

prihodnjih mesecih.  

 

Slika 7: Nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih po četrtletjih 

Vir: SURS b. l.h. 

Slika 7 prikazuje pripravljenost vprašanih za nakup ali gradnjo stanovanja v prihodnjih 

dvanajstih mesecih. Gre za podatke, ki merijo pričakovanja ljudi glede prihodnjih materialnih 

pogojev. Vrednosti pri tem kazalniku so vedno negativne. V prvem četrtletju leta 2009 je 

prisotna najvišja negativna vrednost, kar pomeni, da so v tem času vprašani bili najmanj 

pripravljeni za nakup ali gradnjo stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih.   

 

Slika 8: Primernost trenutka za večje nakupe po četrtletjih 

Vir: SURS b. l.a 

Slika 8 prikazuje primernost trenutka za večje nakupe oziroma pripravljenost vprašanih glede 

na njihovo finančno stanje za večji nakup, npr. pohištva, gospodinjskih aparatov, TV. 
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Vrednosti na grafu segajo do 100 oziroma do -100. Večja kot je pozitivna vrednost, bolj so 

vprašani pripravljeni za večji nakup, večja kot je negativna vrednost, manj so vprašani 

pripravljeni za večji nakup. Kot je razvidno iz grafa, so v opazovanem obdobju vprašani 

pesimistični glede večjih nakupov, v času gospodarske krize pa je to še najbolj prisotno. 

 

Slika 9: Primernost trenutka za varčevanje po četrtletjih 

Vir: SURS b. l.b 

Slika 9 prikazuje primernost trenutka za varčevanje glede na splošno gospodarsko stanje. Pred 

nastopom gospodarske krize so vrednosti na grafu dosegale najvišjo pozitivno raven, kar 

pomeni, da so vprašani bili bolj pripravljeni za varčevanje. Temu sledi drastičen upad 

vrednosti na grafu, nato pa se v času gospodarske krize vrednosti nekoliko nagibajo v 

pozitivno smer ter po letu 2012 znova upadejo pod ničlo. 

 

 

Slika 10: Kazalnik zaupanja potrošnikov po četrtletjih 

Vir: SURS b. l.c. 
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Kazalnik zaupanja potrošnikov kaže povprečje ravnotežij iz odgovorov o pričakovanem 

gospodarskem stanju in brezposelnosti, pričakovanem finančnem stanju v gospodinjstvu in 

možnosti za varčevanje. V opazovanem obdboju, torej od leta 2000 do leta 2014, so vrednosti 

tega kazalnika vedno negativne. Najslabše zaupanje potrošnikov je zabeleženo ravno v času 

nastopa gospodarske krize, in sicer ob koncu leta 2008. 

Korelacijska analiza 

Preglednica 7 prikazuje povzetek analize korelacij med posameznimi spremenljivkami z BDP 

in BDP na prebivalca.  

Preglednica 7: Korealcije med BDP in BPD na prebivalca in izbranimi spremenljivkami 

materialne blaginje 

Spremenljivka BDP v stalnih cenah 2000 (mio 

EUR) 

BDP na prebivalca 

 Korelacijski 

 Koeficient 

  Stopnja 

značilnosti 

N 

 

Korelacijski 

 Koeficient 

  Stopnja 

značilnosti 

N 

 

Realne povprečne mesečne 

neto plače 

0,657 0,000 60 
 

0,590 0,000 60 
 

Primernost trenutka za večje 

nakupe 

-0,183 0,161 60 
 

0,097 0,460 60 
 

Primernost trenutka za 

varčevanje 

   0,288 0,025 60 
 

0,336 0,009 60 
 

Kazalnik zaupanja 

potrošnikov 

-0,264 0,042 60 
 

-0,190 0,146 60 
 

Stopnja registrirane 

brezposelnosti 

-0,392 0,002 60 
 

-0,477 0,000 60 
 

Nakup avtomobila v 

prihodnjih 12 mesecih 

-0,150 0,330 44 
 

0,018 0,910 44 
 

Nakup ali gradnja 

stanovanja v prihodnjih 12 

mesecih 

-0,260 0,088 44 
 

-0,096 0,536          44 
 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS 2015b; SURS b. l.a; SURS b. l.b; SURS b. l.c; 

SURS b. l.e; SURS b. l.f; SURS b. l.g; SURS b. l.h; SURS b. l.i; SURS b. l.j; SURS b. l.k. 

 

S korelacijsko analizo smo želeli preveriti, kako je vsaka izbrana odvisna spremenljivka 

povezana z neodvisno spremenljivko BDP oziroma ugotoviti, ali je BDP kot ključni 

pokazatelj gospodarskega stanja države sploh povezan s posameznimi spremenljivkami 

materialne blaginje. V nadaljevanju so podane intepretacije korelacijskih koeficientov med 

izbranimi odvisnimi spremenljivkami in neodvisno spremenljivko BDP. 
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Korealcijski koeficient za spremenljivko realna povprečna mesečna plača znaša 0,657 in je 

statistično značilen s stopnjo značilnosti nižjo od 0,05. Jakost povezave je zmerna. Višji BDP 

je torej v povezavi z višjimi realnimi povprečnimi mesečnimi plačami. Korealcijski koeficient 

za spremenljivko primernost trenutka za večje nakupe znaša -0,183. Ni statistično značilen, 

saj je stopnja značilnosti višja od 0,05. Povezava je neznatna, ker je nižja od 0,19. 

Korealcijski koeficient za spremenljivko primernost trenutka za varčevanje znaša 0,288 in je 

statistično značilen s stopnjo značilnosti nižjo od 0,05. Povezava je nizka. Višji BDP je v 

povezavi s povečanjem primernosti trenutka za varčevanje. Korealcijski koeficient za 

spremenljivko kazalnik zaupanja potrošnikov znaša -0,264 in je statistično značilen, saj je 

stopnja značilnosti nižja od 0,05. Povezava je nizka. Višji BDP je v povezavi z nižjim 

zaupanjem potrošnikov. Korealcijski koeficient spremenljivke stopnja registrirane 

brezposelnosti znaša -0,392 in moč povezave je zmerna. Vpliv je statistično značilen, saj je 

stopnja značilnosti nižja od 0,05. Pri višjem BDP-ju bo manjša stopnja registrirane 

brezposelnosti. Korealcijski koeficient za spremenljivko nakup avtomobila v prihodnjih 

dvanajstih mesecih znaša -0,150. Ni statistično značilen, saj je stopnja značilnosti višja od 

0,05. Moč povezave je neznatna. Korealcijski koeficient za spremenljivko nakup ali gradnja 

stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih znaša -0,260. Ni statistično značilen, saj je stopnja 

značilnosti višja od 0,05. Povezava je nizka. 

Regresijska analiza 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati enostavne regresijske analize. Z regresijami smo 

ugotavljali, ali prisotnost oziroma odsotnost krize vpliva na izbrane kazalnike materialne 

blaginje ter v kakšni smeri je ta vpliv. Vsebinska neodvisna spremenljivka je »nastop krize«, 

ki zavzame vrednost 1 v četrtletjih od leta 2009 do vključno leta 2013 ter vrednost 0 v ostalih 

četrtletjih. Z regresijami smo prav tako merili tudi vpliv gibanja (intenzivnosti) krize na 

določeni kazalnik materialne blaginje. Pri tem smo kot vsebinsko neodvisno spremenljivko 

izbrali BDP ali BDP na prebivalca.  

Kot tehnična neodvisna spremenljivka je ponekod vključen tudi linearni trend, v nekatere 

modele pa smo vključili tudi regresijsko konstanto. Odvisna spremenljivka je posamezni 

kazalnik materialne blaginje.  
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Preglednica 8: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – mesečna 

plača  

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta 532,529 5,460  97,533 0,000   

Spremenljivka 

čas »T« 
1,090 0,198 0,541 5,518 0,000 0,573 1,745 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka) 

27,044 7,256 0,366 3,727 0,000 0,573 1,745 

Popravljeni R2 = 

0,674 

Standardna napaka = 

20,061 

F-test = 62,108 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je realna povprečna mesečna plača. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.e; SURS b. l.i; SURS b. l.j. 

V nadaljevanju podajamo intepretacijo modela iz preglednice 8. Lahko sklepamo, da je 

vključena vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu statistično značilna oziroma ima 

vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, 

ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s 

kolinearnostjo ni, saj je vrednost tolerance višja od mejne vrednosti 0,1, prav tako je tudi 

vrednost VIF manjša od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljen determinacijski 

koeficient, ki znaša 0,674, pomeni, da 67,4 % variabilnosti odvisne spremenljivke povprečna 

mesečna neto plača lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v model vključenih (neodvisnih) 

spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,000, kar je manj od mejne 

vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. Lahko torej pri 

zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena spremenljivka, ki je vključena v 

model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz preglednice 8 ustrezen, saj ta v 

zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije. 

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko nastop krize znaša 27,044. Sklepamo lahko, da se 

bo v primeru prisotnosti krize realna povprečna mesečna plača v povprečju povečala za 

27,044 EUR pri vseh ostalih nespremenjenih pogojih. Ugotavljamo torej pozitivno 

povezanost s prisotnostjo krize. Takšni povezanosti lahko pripišemo več možnih vzrokov. 

Vzrok vidimo predvsem v nizki rasti cen ali celo deflaciji v zadnjem času in s tem posledični 

rasti realnih plač. Vzroki so lahko tudi politični, npr. sprejetje Zakona o minimalni plači iz 

leta 2010, ki je izrazito zvišal minimalno plačo. Vzrok lahko poiščemo tudi v dejstvu, da se v 

času gospodarske krize občutno poveča brezposelnost oziroma pride do krčenja delovnih 

mest, manj ljudi torej prejema plačo, obenem pa se preostalim zaposlenim poveča 

produktivnost in posledično tudi plača.  
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Zelo verjetno pa se je zaradi krize rast plač vsaj zmanjševala, zato je bila izvedena tudi 

regresija za stopnje rasti plač, da bi ugotovili, ali morda gospodarska kriza upočasnjuje rast 

plač, vendar nam ni uspelo potrditi statističnega vpliva krize na rast plač. 

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 

realna povprečna mesečna plača'' = 532,529 + 27,044*nastop krize (dummy spremenljivka) 

+ 1,090* Linearni trend (T). 

Preglednica 9: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – stopnja 

brezposelnosti 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta 9,875 0,284  34,752 0,000   

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka) 
1,075 0,492 0,276 2,184 0,033 1,000 0,000 

Popravljeni R2 = 0,060 Standardna napaka = 1,797 F-test = 4,771 Točna stopnja 

značilnosti = 0,033 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je stopnja registrirane brezposelnosti. 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS 2015a; SURS b. l.e. 

Sledi interpretacija modela iz preglednice 9. Ugotavljamo, da je vključena vsebinska 

pojasnjevalna spremenljivka v modelu statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno 

spremenljivko, saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. 

Test kolinearnosti je pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj je 

vrednost tolerance višja od mejne vrednosti 0,1, prav tako je tudi vrednosti VIF manjša od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,060, pomeni, da 6 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke stopnja registrirane brezposelnosti lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v 

model vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 

0,033, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično 

značilen. Ugotavljamo, da je model iz preglednice 9 ustrezen, saj ta v zadostni meri izpolnjuje 

predpostavke regresije. 

Koeficient beta za spremenljivko nastop krize znaša 1,075 in nam pove, da se bo v primeru 

prisotnosti krize stopnja registrirane brezposelnosti v povprečju povečala za 1,075 odstotnih 

točk pri vseh ostalih nespremenjenih pogojih. Ugotovili smo pozitivno povezanost med 

prisotnostjo krize in stopnjo brezposelnosti. Vzroke vidimo tako na makroekonomski kot na 

mikroekonomski ravni. Nekateri izmed teh so: zmanjšanje gospodarske aktivnosti in izvoza, 

nižji obseg proizovodnje, krčenje stroškov, odpoved naročil. 
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Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 

stopnja registrirane brezposelnosti'' = 9,875 + 1,075*nastop krize (dummy spremenljivka).  

Preglednica 10: Rezultati regresijske analize »intenzivnost krize« – stopnja 

brezposelnosti 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardn

a napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta 34,230 1,394  24,559 0,000   

BDP -4,949 0,000 -1,492   -17,832 0,000 0,367 2,728 

Spremenljivka 

čas »T« 

       0,147 0,009 1,382 16,513 0,000 0,367 2,728 

Popravljeni R2 =  

0,849 

Standardna napaka = 0,721 F-test = 

166,338 

Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je stopnja registrirane brezposelnosti. 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS 2015a; SURS b. l.e. 

Sledi interpretacija modela iz preglednice 10. Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v 

modelu je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna 

stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, 

da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance višje od 

mejne vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,849, pomeni, da 84,9 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke stopnja registrirane brezposelnosti lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v 

model vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 

0,000, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično 

značilen. Lahko torej pri zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena 

spremenljivka, ki je vključena v model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz 

preglednice 10 ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Pri beta koeficientu za spremenljivko BDP, ki znaša -4,949, ugotavljamo negativno 

povezanost. V primeru povečanja BDP za eno odstotno točko se bo stopnja registrirane 

brezposelnosti v povprečju zmanjšala za 4,949 odstotnih točk pri vseh ostalih nespremenjenih 

pogojih. Vzrok vidimo v dejstvu, da rast BDP pomeni povečanje proizvodnje in obenem tudi 

ustvarjanje novih delovnih mest, kar pomeni nižjo brezposelnost. 

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 
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stopnja registrirane brezposelnosti'' = 34,230 - 4,949*BDP + 0,147*Linearni trend (T).  

Preglednica 11: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – primernost 

trenutka za večje nakupe 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardn

a napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka) 
-13,006 4,595 -0,259 -2,831 0,006 0,414 2,415 

Spremenljivka 

čas »T« -0,562 0,076 -0,680 -7,433 0,000 0,414 2,415 

Popravljeni R2 = 

0,792 

Standardna napaka = 

13,223 

F-test = 115,280 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je primernost trenutka za večje nakupe. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.a. 

V nadaljevanju odstavka podajamo interpretacijo modela iz preglednice 11. Lahko sklepamo, 

da je vključena vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu statistično značilna oziroma 

ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive 

meje, ki znaša 0,05, če v skladu z možnostjo za enostranski test vrednost stopnje značilnosti 

razpolovimo. Test kolinearnosti je pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s 

kolinearnostjo ni, saj je vrednost tolerance višja od mejne vrednosti 0,1, prav tako je tudi 

vrednost VIF manjša od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,792, pomeni, da 79,2 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke primernost trenutka za večje nakupe lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v 

model vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 

0,000, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično 

značilen. Lahko torej pri zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena 

spremenljivka, ki je vključena v model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz 

preglednice 11 ustrezen, saj ta v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije. 

Pri beta koeficientu za spremenljivko primernost trenutka za večje nakupe, ki znaša -13,006, 

ugotavljamo negativno povezanost, saj se bo v primeru prisotnosti krize primernost trenutka 

za večje nakupe v povprečju zmanjšala za 13,006 točk pri ostalih nespremenjenih pogojih. 

Vzroke lahko povežemo z dejstvom, da se ljudje v času krize težje odločajo za nakupe, pri 

katerih morajo odšteti večje vsote denarja. Odločitve sprejemajo racionalnejše in večje 

nakupe odlagajo za boljše čase.  

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 
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primernost trenutka za večje nakupe'' = -13,006*nastop krize (dummy spremenljivka) -

0,562*Linearni trend (T).  

Preglednica 12: Rezultati regresijske analize »intenzivnost krize« – primernost trenutka 

za večje nakupe 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardn

a napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta   -103,578 21,887  -4,732 0,000   

Spremenljivka 

čas »T« -0,848 0,124 -0,973 -6,812 0,000 0,470 2,129 

BDP na 

prebivalca 0,037 0,009 0,611 4,281 0,000 0,470 2,129 

Popravljeni R2 =  

0,435 

Standardna napaka = 

11,436 

F-test = 23,697 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je primernost trenutka za večje nakupe. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS 2015b; SURS b. l.a.  

Sledi interpretacija modela iz preglednice 12. Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v 

modelu je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna 

stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, 

da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance višje od 

mejne vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,435, pomeni, da 43,5 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke primernost trenutka za večje nakupe lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v 

model vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 

0,000, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično 

značilen. Lahko torej pri zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena 

spremenljivka, ki je vključena v model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz 

preglednice 12 ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Pri beta koeficientu za spremenljivko BDP na prebivalca, ki znaša 0,037, ugotavljamo 

pozitivno povezanost. V primeru povečanja BDP na prebivalca za 1.000 EUR se bo 

primernost trenutka za večje nakupe v povprečju povečala za 0,037 točk pri vseh ostalih 

nespremenjenih pogojih. BDP na prebivalca predstavlja merilo razvitosti države. Vzrok 

pozitivne povezanosti vidimo v tem, da je v bolj razvitih državah večja potrošnja oziroma se 

ljudje lažje odločajo za nakup dražjih dobrin.  

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 
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primernost trenutka za večje nakupe'' = -103,578 + 0,037*BDP na prebivalca - 

0,848*Linearni trend (T).  

Preglednica 13: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – kazalnik 

zaupanja potrošnikov 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. Beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta -15,218 1,382  -11,015 0,000   

Spremenljivka 

čas »T« -0,091 0,050 -0,210 -1,829 0,073 0,573 1,745 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka) 
-9,581 1,836 -0,600 -5,218 0,000 0,573 1,745 

Popravljeni R2 =  

0,553 

Standardna napaka = 5,076 F-test = 37,546 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je kazalnik zaupanja potrošnikov. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.c. 

Na podlagi modela iz preglednice 13 ugotavljamo sledeče. Vsebinska pojasnjevalna 

spremenljivka v modelu je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, 

saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05, če v skladu z 

možnostjo za enostranski test vrednost stopnje značilnosti razpolovimo. Test kolinearnosti je 

pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance 

višje od mejne vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,553, pomeni, da 55,3 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke primernost trenutka za varčevanje lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v 

model vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 

0,000, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično 

značilen. Lahko torej pri zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena 

spremenljivka, ki je vključena v model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz 

preglednice 13 ustrezen, saj ta v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije. 

Beta koeficient za spremenljivko nastop krize znaša -9,581. Ugotavljamo negativno 

povezanost  prisotnosti krize s kazalnikom zaupanja potrošnikov. V primeru prisotnosti krize 

se bo kazalnik zaupanja potrošnikov v povprečju zmanjšal za 9,581 točk pri vseh ostalih 

nespremenjenih pogojih. Vzrok vidimo v sledečem. Kazalnik zaupanja potrošnikov odraža 

razpoloženje potrošnikov, na razpoloženje potrošnikov pa vplivajo številni dejavniki, 

zagotovo tudi gospodarsko stanje neke države. Ker se v času krize gospodarske razmere 

slabšajo, je nižje tudi zaupanje potrošnikov in potrošniški optimizem. 
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Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 

kazalnik zaupanja potrošnikov'' = -15,218 - 9,581*nastop krize (dummy spremenljivka) -  

0,091*Linearni trend (T).  

Preglednica 14: Rezultati regresijske analize »intenzivnost krize« – kazalnik zaupanja 

potrošnikov 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. Beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta -52,944 10,676  -4,959 0,000   

Spremenljivka 

čas »T« -0,465 0,068 -1,069 -6,838 0,000 0,367 2,728 

BDP 7,984 0,000 0,587 3,756 0,000 0,367 2,728 

Popravljeni R2 =  

0,471 

Standardna napaka = 5,524 F-test = 27,258 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je kazalnik zaupanja potrošnikov. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.e; SURS b. l.c. 

Sledi interpretcija modela iz preglednice 14. Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu 

je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja 

značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, da pri 

vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance višje od mejne 

vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljen determinacijski 

koeficient, ki znaša 0,471, pomeni, da 47,1 % variabilnosti odvisne spremenljivke kazalnik 

zaupanja potrošnikov lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v model vključenih (neodvisnih) 

spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,000, kar je manj od mejne 

vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. Lahko torej pri 

zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena spremenljivka, ki je vključena v 

model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz preglednice 14 ustrezen, saj v 

zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko BDP znaša 7,984. Ugotavljamo pozitivno 

povezanost. V primeru povečanja BDP za eno odstotno točko se bo kazalnik zaupanja 

potrošnikov v povprečju povečal za 7,984 točk pri vseh ostalih nespremenjenih pogojih. 

Vzrok je naslednji. Rast BDP pozitvno vpliva na razpoloženje potrošnikov in posledično 

pomeni tudi večji potrošniški optimizem in pozitivnejše subjektivno zaznavanje blaginje.  

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 
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kazalnik zaupanja potrošnikov'' = -52,944 + 7,984*BDP - 0,465*Linearni trend (T).    

Preglednica 15: Rezultati regresijske analize »intenzivnost krize« – primernost trenutka 

za varčevanje 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardizi

ran koef. 

beta 

T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta -82,664 13,496  -6,125           0,000   

Spremenljivka 

čas »T« -0,449 0,086 -0,900 -5,224 0,000 0,367 2,728 

BDP 1,567 0,000 1,004 5,832 0,000 0,367 2,728 

Popravljeni R2 =  

0,358 

Standardna napaka = 6,984 F-test = 17,467 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 60 

Odvisna spremenljivka je primernost trenutka za varčevanje. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.e; SURS b. l.b. 

V nadaljevanju podajamo interpretacijo na podlagi modela iz preglednice 15. Vsebinska 

pojasnjevalna spremenljivka v modelu je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno 

spremenljivko, saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. 

Test kolinearnosti je pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj 

so vrednosti tolerance višje od mejne vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 

10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,358, pomeni, da 35,8 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke primernost trenutka za večje varčevanje lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh 

v model vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 

0,000, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično 

značilen. Lahko torej pri zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena 

spremenljivka, ki je vključena v model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz 

preglednice 15 ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Pri beta koeficientu za spremenljivko BDP, ki znaša 1,567, smo ugotovili pozitivno 

povezanost. V primeru povečanja BDP za eno odstotno točko se bo primernost trenutka za 

varčevanje v povprečju povečala za 1,567 enot pri vseh ostalih nespremenjenih pogojih. Ob 

rasti BDP se poveča tudi varčevanje potrošnikov, saj se poveča razpoložljivi dohodek, s tem 

pa tudi potrošnja in varčevanje, kar je skladno z ekonomsko teorijo.  

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije: 

primernost trenutka za varčevanje'' = -82,664 + 1,567*BDP - 0,449*Linearni trend (T).  
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4.1.2 Vpliv gospodarske krize na psihično zdravje prebivalstva Slovenije 

Izbrali smo pet spremenljivk, ki odražajo duševno stanje, in z njimi merili psihično zdravje 

Slovencev. Izbrane spremenljivke so različna duševna obolenja, in sicer: duševne in 

vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, razpoloženjske (afektivne) motnje, 

nevrotske, stresne in somatoformne motnje, vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi 

motnjami, in telesnimi dejavniki, motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi. Podatki v grafu 

na Y osi predstavljajo število prvega obiska zdravnika zaradi določene motnje. V 

nadaljevanju smo gibanja izbranih spremenljivk od leta 1997 do leta 2013 tudi grafično 

prikazali. 

 

Slika 11: Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi 

Vir: NIJZ 2015. 

Po mednarodni klasifikaciji bolezni MKB-10 pod duševne in vedenjske motnje zaradi 

uživanja psihoaktivnih snovi sodijo duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola, 

opioidov, kanabinoidov, sedativov in hipnotikov, kokaina, drugih stimulansov (vključno s 

kofeinom), halucinogenov, tobaka, hlapljivih topil ter duševne in vedenjske motnje zaradi 

uživanja več drog in drugih psihoaktivnih snovi. Graf na sliki 11 prikazuje gibanje števila 

prvega obiska zdravnika zaradi omenjenih motenj. V času gospodarske krize ni opaziti 

porasta tega števila, ravno nasprotno, v času gospodarske krize je prisoten upad obiska 

zdravnika zaradi takšnih motenj.  
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Slika 12: Razpoloženjske (afektivne) motnje 

Vir: NIJZ 2015. 

Razpoloženjske oziroma afektivne motnje zajemajo naslednja stanja in bolezni: manična 

epizoda, bipolarna afektivna motnja, depresivna epizoda, ponavljajoča se depresivna motnja, 

trajne razpoloženjske (afektivne) motnje, druge razpoloženjske (afektivne) motnje in 

neopredeljena razpoloženjska (afektivna) motnja. Torej, ta sklop zajema depresijo, ki jo 

pogosto imenujemo kot bolezen sodobnega sveta. Graf na sliki 12 prikazuje gibanje števila 

prvega obiska zdravnika zaradi razpoloženjskih motenj. Med letom 2008 in 2009 je to število 

v opazovenem obdobju najvišje, kar lahko povežemo z začetkom gospodarske krize. Po tem 

obdobju število prvega obiska zdravnika zaradi razpoloženjskih motenj začne upadati.  

 

Slika 13: Nevrotske, stresne in somatoformne motnje 

Vir: NIJZ 2015. 



 

56 

 

 

Pri nevrotskih, stresnih in somatoformnih motnjah gre za naslednja stanja in bolezni: fobične 

anksiozne motnje, druge anksiozne motnje, obsesivno-kompulzivna motnja, reakcija na hud 

stres in prilagoditvene motnje, disociativne (konverzivne) motnje, somatoformne motnje in 

druge nevrotske motnje. Graf prikazuje gibanje števila prvega obiska zdravnika zaradi 

omenjenih motenj. Kot je razivdno, se število v opazovanem obdobju iz leta v leto drastično 

spreminja. Tudi v času, ki ga štejemo za obdobje gospodarske krize pri nas, se ta številka v 

različnih letih različna. Med letoma 2009 in 2010 številka upade pod 39.000, nato pa do leta 

2012 raste in potem ponovno upade do 37.000 obiskov. 

 

 

Slika 14: Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 

Vir: NIJZ 2015. 

Pri vedenjskih sindromih, povezanih s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki, gre za 

naslednja stanja in bolezni: motnje prehranjevanja, neorganske motnje spanja, spolna 

disfunkcija, ki jo ne povzroča organska motnja ali bolezen, duševne in vedenjske motnje, 

povezane s poporodnim obdobjem, ki niso uvrščene drugje, zloraba snovi, ki ne ustvarjajo 

odvisnosti. Graf prikazuje gibanje števila prvega obiska zdravnika zaradi omenjenih motenj. 

Med letoma 2008 in 2009 je moč opaziti porast tega števila, nato sledi upad do leta 2012, ko 

znova prične rasti.  
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Slika 15: Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi 

Vir: NIJZ 2015. 

Med motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi sodijo naslednja stanja in bolezni: specifične 

osebnostne motnje, trajne osebnostne spremembe, ki jih ni mogoče pripisati možganski 

poškodbi in bolezni, motnje navad in nagibov, motnje spolne identitete, motnje spolne 

preference, psihološke in vedenjske motnje, povezane s spolnim razvojem in naravnanostjo, 

druge motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi. Graf prikazuje gibanje števila prvega obiska 

zdravnika zaradi omenjenih motenj. Najvišja vrednost tega števila je v času gospodarske krize 

prisotna med letoma 2011 in 2012. 
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Korelacijska analiza 

Preglednica 16 prikazuje povzetek analize korelacij med posameznimi odvisnimi 

spremenljivkami z neodvisnima spremenljivkama BDP in BDP na prebivalca. 

Preglednica 16: Korealcije med BDP in BPD na prebivalca in izbranimi 

spremenljivkami psihičnega zdravja 

Spremenljivka BDP v stalnih cenah 2000 (mio 

EUR) 

BDP na prebivalca 

 Korelacijski 

 koeficient 

  Stopnja 

značilnosti 

N 

 

Korelacijski 

 koeficient 

  Stopnja 

značilnosti 

N 

 

Duševne in vedenjske 

motnje zaradi uživanja 

psihoaktivnih snovi 

-0,684 0,002 17 
 

-0,716 0,001       17 
 

Razpoloženjske (afektivne) 

motnje 

   0,889 0,000 17 
 

0,831 0,000       17 
 

Nevrotske, stresne in 

somatoformne motnje 

-0,110 0,676 17 
 

-0,074 0,777       17 
 

Vedenjski sindromi, 

povezani s fiziološkimi 

motnjami in telesnimi 

dejavniki  

0,464 0,061 17 
 

0,400 0,112         17 
 

Motnje osebnosti in vedenja 

v odrasli dobi 

-0,842 0,000 17 
 

-0,825 0,000      17 
 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS 2015b; SURS b. l.e; NIJZ 2015. 

 

S korelacijsko analizo smo želeli preveriti, kako je vsaka izbrana odvisna spremenljivka 

(duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, razpoloženjske oziroma 

afektivne motnje, nevrotske, stresne in somatoformne motnje, vedenjski sindromi, povezani s 

fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki, motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi) 

povezana z BDP oziroma ugotoviti, ali je BDP kot ključni pokazatelj gospodarskega stanja 

države sploh povezan s posameznimi spremenljivkami psihičnega zdravja prebivalstva 

Slovenije. V nadaljevanju so podane intepretacije korelacijskih koeficientov med izbranimi 

odvisnimi spremenljivkami in neodvisno spremenljivko BDP. 

Korealcijski koeficient za spremenljivko duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja 

psihoaktivnih snovi znaša -0,684 in je statistično značilen s stopnjo značilnosti nižjo od 0,05. 

Višji BDP je v povezavi z nižjim številom duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja 

psihoaktivnih snovi. Povezava je zmerna. Korealcijski koeficient za spremenljivko 

razpoloženjske (afektivne) motnje znaša 0,889 in je statistično značilen s stopnjo značilnosti 

nižjo od 0,05. Višji BDP je torej v povezavi z več razpoloženjskimi oziroma afektivnimi 

motnjami. Povezava je visoka. Korealcijski koeficient za spremenljivko nevrotske, stresne in 
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somatoformne motnje znaša -0,110. Ni statistično značilen, saj je stopnja značilnosti višja od 

0,05. Povezava je neznatna. Korelacijski koeficient za spremenljivko vedenjski sindromi, 

povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki, znaša 0,464. Ni statistično značilen, 

saj je stopnja značilnosti višja od 0,05. Povezava je zmerna. Korelacijski koeficient za 

spremenljivko motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi znaša -0,842 in je statistično 

značilen s stopnjo značilnosti nižjo od 0,05. Višji BDP je v povezavi z nižjim številom motenj 

osebnosti in vedenja v odrasli dobi. Povezava je visoka. 

Regresijska analiza 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati enostavne regresijske analize. Z regresijami smo 

ugotavljali, ali prisotnost oziroma odsotnost krize vpliva na izbrane kazalnike psihičnega 

zdravja prebivalstva Slovenije. Poleg tega smo ugotovili, v kakšni smeri je ta vpliv. Pri tem 

smo kot neodvisno spremenljivko določili »prisotnost krize«, ki zavzame vrednost 1 v 

četrtletjih od leta 2009 do vključno leta 2013 ter vrednost 0 v ostalih četrtletjih. Z regresijami 

smo prav tako merili vpliv gibanja (intenzivnosti) krize na posamezni kazalnik psihičnega 

zdravja prebivalstva, kot neodvisno spremnljivko pa smo določili BDP. Odvisna 

spremenljivka je posamezni kazalnik psihičnega zdravja. Ponekod smo vključili tudi tehnično 

spremenljivko linearni trend, v nekatere modele pa tudi regresijsko konstanto. 

Preglednica 17: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – duševne in 

vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka) 
6.138,400 2.786,712 0,482 2,203 0,043 1,000 1,000 

Popravljeni R2 =  

0,185 

Standardna napaka = 

6.231,278 

F-test = 4,852 Točna stopnja 

značilnosti = 0,043 

N = 17 

Odvisna spremenljivka so duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz NIJZ 2015. 

Na podlagi rezultatov regresijske analize iz preglednice 17 podajamo naslednjo interpretacijo. 

Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu je statistično značilna oziroma ima vpliv na 

odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 

0,05. Test kolinearnosti je pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, 

saj so vrednosti tolerance višje od mejne vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF 

manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,185, pomeni, da 18,5 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi lahko 
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pojasnimo z variabilnostjo vseh v model vključenih spremenljivk. Točna stopnja značilnosti 

pri F-testu znaša 0,043, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot 

celota statistično značilen. Ugotavljamo, da je model iz preglednice 17 ustrezen, saj ta v 

zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko nastop krize znaša 6.138,400. Ugotavljamo 

pozitivno povezanost. V primeru prisotnosti krize se število oseb z duševnimi in vedenjskimi 

motnjami zaradi uživanja psihoaktivnih snovi v povprečju poveča za 6.138,400 oseb pri vseh 

ostalih nespremenjenih pogojih. V času gospodarske krize se običajno veliko ljudi znajde v 

finančni stiski. Nekateri se s tem težko soočajo in posežejo po različnih substancah, ki 

vplivajo na zaznavanje in v tem poiščejo tolažbo.  

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije. 

duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi'' = 6.138,400*nastop krize 

(dummy spremenljivka).   

Preglednica 18: Rezultati regresijske analize »intenzivnost krize« – duševne in vedenjske 

motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta 10.895,864 1.121,279  9,717 0,000   

BDP -0,184 0,051 -0,684 -3,636 0,002 1,000 1,000 

Popravljeni R2 =  

0,433 

Standardna napaka = 

615,884 

F-test = 13,219 Točna stopnja 

značilnosti = 0,002 

N = 17 

Odvisna spremenljivka so duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.e; NIJZ 2015. 

Sledi interpretcija modela iz preglednice 18. Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu 

je statistično značilno oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja 

značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, da pri 

vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance višje od mejne 

vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,433, pomeni, da 43,3 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi lahko 

pojasnimo z variabilnostjo vseh v model vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja 

značilnosti pri F-testu znaša 0,002, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je 
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model kot celota statistično značilen. Ugotavljamo, da je model iz preglednice 18 ustrezen, saj 

v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko BDP znaša -0,184. Ugotavljamo negativno 

povezanost. V primeru povečanja BDP za eno odstotno točko se število oseb z duševnimi in 

vedenjskimi motnjami zaradi uživanja psihoaktivnih snovi v povprečju zmanjša za 0,184 oseb 

pri vseh ostalih nespremenjenih pogojih. Izboljšanje ekonomske situacije v državi povzroči 

tudi boljše življenjske pogoje posameznikov, npr. sklenitev delovnega razmerja, večji osebni 

dohodek ali nakup luksuzne dobrine, ki si jo posameznik prej ni mogel privoščiti. Omenjeno 

lahko motivira posameznika, da se znebi jemanja psihoaktivnih substanc in tako pozdravi 

duševne in vedenjske motnje, ki so jih te povzročile. 

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije. 

duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktvnih snovi'' = 10.895,864 – 0,184*BDP. 

Preglednica 19: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – 

razpoloženjske (afektivne) motnje 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka)  
21.568,600 7.749,560 0,571 2,783 0,013 1,000 1,000 

Popravljeni R2 =  

0,284 

Standardna napaka = 

17.328,543 

F-test = 7,746 Točna stopnja 

značilnosti = 0,013 

N = 17 

Odvisna spremenljivka so razpoloženjske (afektivne) motnje. 
Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz NIJZ 2015. 

V nadaljevanu podajamo interpretacijo modela iz preglednice 19. Vsebinska pojasnjevalna 

spremenljivka v modelu je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, 

saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti 

je pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti 

tolerance višje od mejne vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,284, pomeni, da 28,4 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke razpoloženjske (afektivne) motnje lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v 

model vključenih spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,013, kar je manj 

od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. 

Ugotavljamo, da je model iz preglednice 19 ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje 

predpostavke regresije.  
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Beta koeficient za spremenljivko nastop krize znaša 21.568,600. Ugotavljamo pozitivno 

povezanost. V primeru prisotnosti krize se število oseb z razpoloženjskimi (afektivnimi) 

motnjami v povprečju poveča za 21.568,600 oseb pri vseh ostalih nespremenjenih pogojih. 

Menimo, da so ljudje v času gospodarske krize nagnjeni k depresiji in motnjam v 

razpoloženju zaradi slabega gospodarskega in socialnega stanja v državi, zlasti pa zaradi 

vpliva medijev, ki o tem poročajo. 

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije. 

Razpoloženjske (afektivne) motnje'' = 21.568,600* nastop krize (dummy spremenljivka). 

Preglednica 20: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – nevrotske, 

stresne in somatoforne motnje 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka) 
38.322,200 14.731,510 0,545 2,601 0,019 1,000 1,000 

Popravljeni R2 =  0,253 Standardna napaka = 

32.940,659 

F-test = 6,767 Točna stopnja 

značilnosti = 0,019 

N = 17 

Odvisna spremenljivka so nevrotske, stresne in somatoformne motnje. 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz NIJZ 2015. 

Sledi interpretcija modela iz preglednice 20. Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu 

je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja 

značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, da pri 

vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance višje od mejne 

vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,253, pomeni, da 25,3 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke nevrotske stresne in somatoformne motnje lahko pojasnimo z variabilnostjo 

vseh v model vključenih spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,019, kar 

je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. 

Ugotavljamo, da je model iz preglednice 20 ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje 

predpostavke regresije.  

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko nastop krize znaša 38.322,200. Ugotavljamo 

pozitivno povezanost. V primeru prisotnosti krize se število oseb z nevrotskimi, stresnimi in 

somatoformnimi motnjami v povprečju poveča za 38.322,200 oseb pri vseh ostalih 

nespremenjenih pogojih. Vzrok povečanja motenj lahko pripišemo vsem negativnim 

posledicam gospodarske krize. Izguba dohodka oziroma zaposlitve lahko v veliki meri vpliva 
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na psihično stanje posameznika. V času vsesplošne krize so ljudje potrti in ne vidijo izhoda iz 

trenutne situacije. Znajdejo se v hudem stresu in si tako povzročijo psihično bolezen. 

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije. 

nevrotske, stresne in somatoformne motnje'' = 38.322,200*nastop krize (dummy 

spremenljivka).    

Preglednica 21: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – vedenjski 

sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardn

a napaka 

Standardiz

iran koef. 

beta 

T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka) 
5.137,400 2.000,855 0,540 2,568 0,021 1,000 1,000 

Popravljeni R2 =  

0,248 

Standardna napaka = 

4.474,047 

F-test = 6,593 Točna stopnja 

značilnosti = 0,021 

N = 17 

Odvisna spremenljivka so vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi 
dejavniki. 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz NIJZ 2015. 

Podajamo interpretacijo na podlagi modela iz preglednice 21. Vsebinska pojasnjevalna 

spremenljivka v modelu je statistično značilno oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, 

saj je točna stopnja značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti 

je pokazal, da pri vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti 

tolerance višje od mejne vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,248, pomeni, da 24,8 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke kazalnik zaupanja potrošnikov lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v model 

vključenih spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,000, kar je manj od 

mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. Ugotavljamo, 

da je model iz preglednice 21 ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko nastop krize znaša 5.137,400. Sklepamo, da se v 

primeru prisotnosti krize število oseb z vedenjskimi sindromi, povezanimi s fiziološkimi 

motnjami in telesnimi dejavniki v povprečju poveča za 5.137,400 oseb pri vseh ostalih 

nespremenjenih pogojih. Obdobje gospodarske krize s seboj prinese spremembe, ki med 

drugim zadevajo tudi čustveno in duševno stanje posameznika. Ljudje so prisiljeni varčevati, 

se odrekati oziroma drastično spremeniti svoje navade, kar lahko pospeši motnje, ki sodijo v 

kategorijo vedenjskih sindromov, povezanih s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki. 
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Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije. 

Vedenjski sindromi povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki'' = 

5.137,400*nastop krize (dummy spremenljivka).    

Preglednica 22: Rezultati regresijske analize »prisotnost/odsotnost krize« – motnje 

osebnosti in vedenja v odrasli dobi 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. Beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta 939,163 27,537  34,106 0,000   

Spremenljivka 

čas »T« -26,974 3,713 -1,332 -7,265 0,000 0,375 2,667 

Nastop krize 

(dummy 

spremenljivka)  
142,844 39,922 0,656 3,578 0,003 0,375 2,667 

Popravljeni R2 =  

0,798 

Standardna napaka = 

45,928 

F-test = 32,637 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 17 

Odvisna spremenljivka so motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi. 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz NIJZ 2015. 

Sledi interpretcija modela iz preglednice 22. Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu 

je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja 

značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, da pri 

vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance višje od mejne 

vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,798, pomeni, da 79,8 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke kazalnik zaupanja potrošnikov lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v model 

vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,000, kar 

je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. 

Lahko torej pri zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena spremenljivka, ki 

je vključena v model, statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz preglednice 22 

ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko nastop krize znaša 142,844. Ugotavljamo 

pozitivno povezanost. V primeru prisotnosti krize se število oseb z motnjami osebnosti in 

vedenja v odrasli dobi v povprečju poveča za 142,844 oseb pri vseh ostalih nespremenjenih 

pogojih. Vzrok je podoben kot pri ostalih kategorijah psihičnih motenj. Negativne posledice 

krize, ki spremenijo vsakdanjik posameznika, poslabšajo oziroma lahko med drugim 

povzročijo tudi motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi. 
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Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije. 

motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi'' = 939,163 + 142,844*nastop krize (dummy 

spremenljivka) – 26,974*Linearni trend (T).    

Preglednica 23: Rezultati regresijske analize »intenzivnost krize« – motnje osebnosti in 

vedenja v odrasli dobi 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiziran 

koef. beta 
T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Konstanta 1.359,595 103,739  13,106 0,000   

BDP  -0,028 0,005 -0,842 -6,042 0,000 1,000 1,000 

Popravljeni R2 =  0,689 Standardna napaka = 

56,980 

F-test = 36,503 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 17 

Odvisna spremenljivka so motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi. 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS b. l.e; NIJZ 2015. 

Sledi interpretcija modela iz preglednice 23. Vsebinska pojasnjevalna spremenljivka v modelu 

je statistično značilna oziroma ima vpliv na odvisno spremenljivko, saj je točna stopnja 

značilnosti manjša od sprejemljive meje, ki znaša 0,05. Test kolinearnosti je pokazal, da pri 

vključenih spremenljivkah težav s kolinearnostjo ni, saj so vrednosti tolerance višje od mejne 

vrednosti 0,1, prav tako so tudi vrednosti VIF manjše od 10.  

Zadnja vrstica preglednice vsebuje povzetek regresijskega modela. Popravljeni 

determinacijski koeficient, ki znaša 0,689, pomeni, da 68,9 % variabilnosti odvisne 

spremenljivke kazalnik zaupanja potrošnikov lahko pojasnimo z variabilnostjo vseh v model 

vključenih (neodvisnih) spremenljivk. Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,000, kar 

je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. 

Lahko torej pri zanemarljivo majhni stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena spremenljivka, ki 

je vključena v model statistično značilna. Ugotavljamo, da je model iz preglednice 23 

ustrezen, saj v zadostni meri izpolnjuje predpostavke regresije.  

Vrednost beta koeficienta za spremenljivko BDP znaša -0,028. Ugotavljamo negativno 

povezanost. V primeru povečanja BDP za eno odstotno točko se število oseb z motnjami 

osebnosti in vedenja v odrasli dobi v povprečju zmanjša za 0,028 oseb pri vseh ostalih 

nespremenjenih pogojih. Vzrok lahko pripišemo naslednjemu. Višji BDP brez dvoma vpliva 

tudi na boljšo kakovost življenja v neki državi. Med motnje osebnosti in vedenja oseb v 

odrasli dobi sodijo specifične osebnostne motnje, na katere med drugim zagotovo negativno 

vpliva tudi slabša kakovost življenja oziroma neučinkovito zdravstvo, nedostopnost ustreznih 
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zdravil. Z višjim BDP se torej izboljšuje kakovost življenja, kar posredno vpliva tudi na 

omilitev oziroma zmanjševanje tovrstnih motenj. 

Na podlagi rezultatov regresijske analize podajamo naslednjo oceno regresijske funkcije. 

motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi'' = 1.359,595 – 0,028*BDP. 

4.1.3 Vpliv gospodarske krize na migracije iz Slovenije v tujino 

  

Za razliko od prejšnjih dveh vplivov, smo pri analizi vpliva gospodarske krize na migracije 

prebivalstva iz Slovenije v tujino uporabili multivariatno regresijo.  

 

V nadaljevanju predstavljamo tudi grafe, ki prikazujejo migracije prebivalstva iz Slovenije v 

tujino. Poleg spremenljivk, ki so vključene v multivariatno regresijo, prikazujemo še dva 

dodatna kazalnika, ki sta povezana z migracijami prebivalstva iz Slovenije v tujino zaradi 

boljše ilustracije raziskovanega problema.  

 

Slika 16: Število odseljenih v tujino po četrtletjih 

Vir: SURS 2015c. 

Slika 16 prikazuje podatke o odseljenih državljanih v tuje države. Če analiziramo obdobje, ki 

štejemo za obdobje gospodarske krize v Sloveniji, lahko sklepamo, da se je število odseljenih 

iz leta v leto precej spreminjalo. če upoštevamo podatke SURS-a, je v letu 2008 zabeležen 

precejšnji porast števila odseljenih, ki se je nadaljeval tudi v leto 2009. Po letu 2009 se je 

število odseljenih precej znižalo. V letu 2012 je zabeležena rast števila odseljenih, vendar se 

številka ni približala rasti iz leta 2008. 
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Slika 17: Število prostih delovnih mest po četrtletjih 

Vir: SURS b. l.f. 

Slika 17 prikazuje podatke o številu prostih delovnih mest na območju Slovenije. Podatki so 

zbrani za vse dejavnosti, razen za dejavnost kmetijstva. V času gospodarske krize se je število 

prostih delovnih mest drastično zmanjšalo. Začetek leta 2010 je zaznamovalo najnižje število 

prostih delovnih mest v opazovenem obdobju. Številka se je nato postopoma dvigovala, v letu 

2011 pa ponovno pričela upadati.  

 

Slika 18: Število odseljenih v tujino, starostna skupina 20–34 let, letno 

Vir: SURS 2015c. 

Slika 18 prikazuje odseljene državljane v tujino, in sicer gre za starostno skupino mladih 

državljanov, starih od 20 do 34 let. V letu 2009 je bilo največ odseljenih mladih državljanov v 

opazovanem obdobju, nekaj manj kot 9.000. 
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Slika 19: Odseljeni v tujino na 1.000 prebivalcev, letno 

Vir: SURS 2015d. 

Slika 19 predstavlja razmerje med številom odseljenih v koledarskem letu in številom 

prebivalstva sredi istega leta na območju Slovenije, pomnoženo s 1.000. Kot je razvidno, je 

bilo največ odseljenih v tujino na 1.000 prebivalcev v začetku leta 2009, to leto pa štejemo za 

pričetek gospodarske krize v Sloveniji.  

Korelacijska analiza 

S korelacijsko analizo smo želeli preveriti, kako je odvisna spremenljivka emigracije v tujino 

povezana z neodvisnima spremenljivkama število prostih delovnih mest in nakup ali gradnja 

stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih. 

Preglednica 24: Korealcije med številom prostih delovnih mest in nakupom ali gradnjo 

stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih in spremenljivko emigracije v tujino 

Spremenljivka Število prostih delovnih mest Nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih 12 

mesecih 

 Korelacijski 

 koeficient 

  Stopnja 

značilnosti 

N 

 

     Korelacijski 

       koeficient       

        Stopnja 

    značilnosti 

       N 

 

Emigracije v 

tujino 

-0,360 0,016    44 
 

-0,343 0,022           44 
 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS 2015b; SURS 2015c; SURS b. l.e. 

Korealcijski koeficient za spremenljivki število prostih delovnih mest in emigracije v tujino 

znaša -0,360 in je statistično značilen s stopnjo značilnosti nižjo od 0,05. Jakost povezave je 
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nizka. Več prostih delovnih mest je torej v povezavi z nižjim odseljevanjem v tujino. Več kot 

je delovnih mest na voljo v domovini, manj ljudi bo iskalo priložnosti za zaposlitev v tujini. 

Korealcijski koeficient za spremenljivki nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih dvanajstih 

mesecih in emigracije v tujino znaša -0,343 in je statistično značilen s stopnjo značilnosti 

nižjo od 0,05. Jakost povezave je nizka. Več namer o nakupu ali gradnji stanovanja v 

prihodnjem letu je v povezavi z nižjim odseljevanjem v tujino. Če namreč več ljudi namerava 

osnovati svoj dom v domači državi, jih bo posledično tudi manj iskalo možnosti za življenje v 

tujini. 

Multivariatna regresija 

Sledijo rezultati multivariatne regresije. Odvisna spremenljivka je spremenljivka emigracije v 

tujino, neodvisni oziroma pojasnjevalni spremenljivki pa sta število prostih delovnih mest in 

nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih. Z multivariatno regresijo smo 

merili, kako izbrana kazalnika število prostih delovnih mest in namera o nakupu ali gradnji 

stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih vplivata na kazalnik emigracij – emigracije v 

tujino. 

Preglednica 25: Rezultati multivariatne regresije – emigracije v tujino 

Spremenljivka Koef. beta 
Standardna 

napaka 

Standardiz

iran koef. 

beta 

T-test 

Točna 

stopnja 

značilnosti 

Toleranca VIF 

Število prostih 

delovnih mest -0,123 0,073 -0,230 -1,678 0,101 0,079 12,734 

Nakup ali 

gradnja 

stanovanja v 

prihodnjih 12 

mesecih 

-47,855 5,523 -1,187 -8,665 0,000       0,079 12,734 

Popravljeni R2 =  

0,935 

Standardna napaka = 

878,467 

F-test = 318,256 Točna stopnja 

značilnosti = 0,000 

N = 44 

Odvisna spremenljivka so emigracije v tujino. 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov iz SURS 2015c; SURS b. l.f; SURS b. l.h. 

Sledi interpretcija modela iz preglednice 25. Vsebinski pojasnjevalni spremenljivki v modelu 

sta statistično značilni oziroma imata vpliv na odvisno spremenljivko, saj je njuna točna 

stopnja značilnosti manjša oziroma enaka meji 0,05, če v skladu z možnostjo za enostranski 

test vrednost stopnje značilnosti razpolovimo. Test multikolinearnosti je pokazal, da je pri 

vključenih spremenljivkah prisotna manjša mera multikokolinearnosti, zaradi česar je 

potrebno jemati dobljeni determinacijski koeficient z rezervo.  
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Točna stopnja značilnosti pri F-testu znaša 0,000, kar je manj od mejne vrednosti 0,05 in iz 

tega sledi, da je model kot celota statistično značilen. Torej lahko pri zanemarljivo majhni 

stopnji tveganja trdimo, da je vsaj ena spremenljivka, ki je vključena v model, statistično 

značilna.  

Vrednost parcialnega koeficienta za spremenljivko število prostih delovnih mest znaša -0,123. 

Ugotavljamo negativno povezanost. V primeru povečanja števila prostih delovnih mest za eno 

odstotno točko se bodo emigracije v tujino v povprečju zmanjšale za 0,123 odseljenih na 

1.000 prebivalcev pri vseh ostalih nespremenjenih pogojih. Vzrok vidimo v tem, da več 

delovnih mest pomeni tudi več možnosti za zaposlitev v domovini, kar odvrne ljudi od 

odseljevanja v tujino. 

Vrednost parcialnega koeficienta za spremenljivko nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih 

dvanajstih mesecih znaša -47,855. Ugotavljamo negativno povezanost. Če se nakup ali 

gradnja stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih poveča za eno točko, se bodo emigracije v 

tujino v povprečju zmanjšale za 47,855 odseljenih na 1.000 prebivalcev pri vseh ostalih 

nespremenjenih pogojih. Pripravljenost vprašanih na nakup ali gradnjo stanovanja nam pove, 

da so ljudje optimistični oziroma razpolagajo z dovolj sredstvi ali pa so kreditno sposobni za 

nakup stanovanja. To nam lahko tudi pokaže optimizem oziroma zadovoljstvo ljudi s trenutno 

situacijo, kar jih obenem tudi odvrne od odseljevanja v tuje države zaradi iskanja boljših 

življenjskih pogojev. 

emigracije v tujino'' = -0,123*število prostih delovnih mest – 47,855*nakup ali gradnja 

stanovanja v prihodnjih 12 mesecih. 

 Rezultati anketiranja 

Za pridobitev bolj zanesljivih in uporabnih rezultatov naše raziskave smo se odločili za še eno 

kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer anketiranje. Anketiranje smo aktivno izvajali med 

mesecem februarjem in majem 2015. Zaradi enostavnejšega beleženja in obdelave podatkov 

smo vprašalnik sestavili na spletu preko orodja za spletne ankete 1KA. Vprašalnik je preprost 

za izpolnjevanje, saj prevladujejo le vprašanja zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je v grobem 

sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo želeli preveriti demografske podatke anketiranca, 

v drugem delu pa vsebino, ključno za našo raziskavo. Drugi del torej vsebuje vprašanja iz treh 

sklopov posledic: materialna blaginja, psihosociološke posledice in migracije v tujino.  

Za namen boljše reprezentativnosti vzorca smo si pred pričetkom anketiranja zastavili 

ustrezno število izpolnjenih vprašalnikov glede na spol, starost, izobrazbo in statistično regijo 

bivanja anketiranca, sorazmerno podatkom na SURS-u. Kasneje smo s pomočjo teh podatkov 

ugotavljali, kolikšno število anketirancev določene ciljne skupine moramo še doseči, da bi 

izpolnili zastavljeno kvoto. 
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Prvotno smo anketiranje želeli izvesti le spletno, saj smo mnenja, da je to najhitrejši in 

najenostavnejši način pridobivanja podatkov. Za sodelovanje smo zaprosili preko družbenih 

omrežij in forumov. Po določenem časovnom obdobju zgolj spletnega anketiranja smo 

ugotovili, da nam ni uspelo doseči vseh ciljnih skupin ter da nimamo ustreznega števila točno 

izpolnjenih vprašalnikov iz vseh slovenskih regij. Nato smo se lotili telefonskega anketiranja 

le potrebnih skupin. Podatke smo pridobili iz javno dostopnih zbirk podatkov, predvsem s 

pomočjo TIS-a in preko osebnih poznanstev. Na ta način smo pridobili še ostale izpolnjene 

ankete in anketiranje uspešno zaključili v mesecu maju. 

Anketirali smo skupaj 215 oseb, od tega jih je le 122 ustrezno izpolnilo vprašalnike, ki smo 

jih uporabili v naši raziskavi. 

Najprej predstavljamo analizo reprezentativnosti našega vzorca po spremenljivkah starost, 

spol in stopnja izobrazbe, zatem tudi grafične prikaze primerjav vzorca in populacije ter 

interpretacije demografskih značilnosti anketirancev. Nato pa sledijo po posameznih 

podpoglavjih tudi rezultati anketiranja. 

Preglednica 26: Testiranje reprezentativnosti za spremenljivko starost 

  y – starost 

x – skupina 18–35 let 36–49 let 50–65 let Skupaj 

Vzorec 45 % 23 % 32% 100 % 

 

55 28 39 122 

Populacija  34,26 % 31,25 % 34,49% 100,00 % 

  466.731 425.676 469.794 1.362.201 

χ2 = 7,080 

    P = 0,029 

    
Pri izračunu χ2 testa smo izhajali iz domneve H0, da vzorec in populacija nista povezana. Na 

podlagi izračuna (χ2 = 7,080, P = 0,029) smo ugotovili, da H0 lahko zavrnemo in sklepamo, 

da sta vzorec in populacija povezana (odvisna). Ugotavljamo, da naš vzorec po starosti v 

nastrožjem statističnem smislu ni reprezentativen za celotno populacijo RS, kljub temu pa 

trdimo, da je vzorec relativno dober, kar dokazujejo majhna odstopanja od populacije – 

razvidno v sliki 20. 
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Slika 20: Primerjava strukture vzorca in populacije za spremenljivko starost 

Prevladuje starostna skupina med 18 in 35 let (45 %), 23 % anketirancev je starih med 36 in 

49 let, 32 % pa med 50 in 65 let. 

Preglednica 27: Testiranje reprezentativnosti za spremenljivko spol 

  y – spol 

x – skupina 1 – moški 0 – ženski Skupaj 

Vzorec 51 % 49 % 100 % 

 

62 60 122 

Populacija 51,35 % 48,65 % 100,00 % 

 

699.531 662.670 1.362.201 

χ2 = 0,014  
 

    

P = 0,906 

 

    

S pomočjo χ2 testa (χ2 = 0,014, P = 0,906) ugotavljamo, da ničelne domneve o nepovezanosti 

vzorca in populacije ne moremo zavrniti. Sklepamo, da je vzorec po spolu reprezentativen za 

celotno populacijo RS. 

 



 

73 

 

 

 

Slika 21: Primerjava strukture vzorca in populacije za spremenljivko spol 

 

Anketiranci moškega spola predstavljajo nekaj več kot polovico celotnega vzorca (51 %), 

medtem ko je žensk skupaj 49 %. 

Preglednica 28: Testiranje reprezentativnosti za spremenljivko izobrazba 

  y – izobrazba 

x – skupina SŠ ali manj VŠ ali VS spec., mag. ali dr. Skupaj 

Vzorec 63 % 28 % 9 % 100 % 

 

77 34 11 122 

Populacija  77,71 % 9,66 % 12,63 % 100,00 % 

  1.067.364 132.746 173.422 1.373.532 

χ2 = 0,000 

 

      

P = 46,425 

 

      

(χ2 = 46,425, P = 0,000) 

χ2 test (χ2 = 46,425, P = 0,000) je pokazal, da ničelno domnevo lahko zavrnemo in sklepamo, 

da sta vzorec in populacija povezana (odvisna). Vzorec po izobrazbi v nastrožjem statističnem 

smislu ni reprezentativen za celotno populacijo RS, trdimo pa, da je naš vzorec vseeno 

relativno dober zaradi manjših odstopanj od populacije, kar prikazuje slika 22. 
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Slika 22: Primerjava strukture vzorca in populacije za spremenljivko izobrazba 

Največ anketirancev je dokončalo srednjo šolo ali manj (63 %), sledijo visokošolski (UNI ali 

VS) ali višješolski diplomanti (28 %), najmanj pa je anketirancev z dokončano specializacijo, 

magisterijem ali doktoratom (9 %). 

 

Slika 23: Primerjava strukture vzorca in populacije za spremenljivko statistična regija 

Največ anketirancev prebiva v Osrednjeslovenski in Obalno-kraški regiji (v vsaki 23 %). Na 

ravni celotne Slovenije je odstotek prebivalstva, ki prebiva v Osrednjeslovenski regiji 27 %, 

medtem ko v Obalno-kraški regiji prebiva 6 % prebivalstva. Sledi Savinjska regija z 12 % 

anketirancev (13 % na ravni države), Podravska z 11 % (16 % na ravni države), v Pomurski, 

Gorenjski in Primorsko-notranjski  regiji pa prebiva enak delež anketirancev, in sicer v vsaki 

regiji 6 %. Na ravni populacije RS v Pomurski regiji prav tako živi 6 % anketirancev, v 

Gorenjski regiji 10 % in v Primorsko-notranjski regiji 3 %. 5 % anketirancev je iz Koroške 
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(na ravni države 3 %), 4 % pa iz Spodnjeposavske regije (na ravni Slovenije 3 %). 2 % 

anketirancev prebivata v Zasavski regiji, enak delež tudi v Goriški regiji ter Jugovzhodni 

Sloveniji. Na ravni države je struktura prebivalcev populacije med 18 in 65 let naslednja: 

Zasavska regija – 2 %, Goriška regija – 6 % in Jugovzhodna Slovenija – 7 % prebivalcev. 

4.2.1 Vpliv krize na materialno blaginjo 

S prvim sklopom vprašanj smo pridobivali podatke, ki se navezujejo na materialne pogoje 

prebivalcev v času krize. Želeli smo preveriti, ali se je spreminjal zaposlitveni status in 

dohodek vprašanih, ali so v času krize vprašani zaprosili za kakšno subvencijo ali pomoč, ali 

se čemu odrekajo. 
 

 

Slika 24: Zaposlitveni status v času krize 

Prvo vprašanje se glasi: Ali je kateri član vašega gospodinjstva (vključno z vami) v zadnjih 

letih zaradi gospodarske krize ostal brez zaposlitve? 52 % anketirancev je odgovorilo z NE, 

48 % pa pritrdilno. 

  

 

Slika 25: Zmanjšanje osebnega dohodka 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo: Ali se je vaš osebni dohodek zaradi posledic 

gospodarske krize zmanjšal? Kar slabih 70 % anketirancev je potrdilo zmanjšanje osebnega 

dohodka, 31 % pa jih je odgovorilo, da pri njih ni prišlo do znižanja dohodka.  
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Slika 26: Subvencija in socialna pomoč 

Tretje vprašanja se glasi: Ali ste zaradi posledic gospodarske krize kdaj zaprosili za 

kakršnokoli subvencijo, socialno pomoč ali pomoč s strani Rdečega križa ali Karitas?  66 % 

anketirancev je odgovorilo pritrdilno, 34 % pa jih ni poiskalo pomoči. 

 

 

Slika 27: Dodatno delo v času krize 

Pri četrtem vprašanju smo želeli izvedeti: Ali ste se v času krize odločili za dodatno delo 

zaradi finančne prikrajšanosti kot posledice gospodarske krize? Dobra polovica anketirancev 

(52 %) ni poiskala dodatnega dela v času krize, 48 % anketriancev pa se je odločilo za 

dodatno delo v času gospodarske krize. 
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Slika 28: Nakup nizkocenovnih živilskih izdelkov 

Peto vprašanje se glasi: Ali zgolj zaradi posledic gospodarske krize kupujete nizkocenovne 

živilske izdelke, ki morda imajo nižjo kakovost od dražjih živilskih izdelkov?    

51 % anketirancev je odgovorilo, da zaradi posledic gospodarske krize ne nakupujejo 

nizkocenovnih živilskih izdelkov, 49 % anketirancev pa je odgovorilo pritrdilno. 

 

 

Slika 29: Nakup cenejših oblačil in obutve 

S šestim vprašanjem smo želeli izvedeti: Ali se zaradi posledic gospodarske krize odločate za 

nakup cenejših oblačil in obutev slabše kakovosti? 65 % anketirancev je odgovrilo z DA, 35 

% pa z NE.  

 

Slika 30: Odrekanje v času krize 
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Zadnje vprašanje prvega sklopa se glasi: Ali se zaradi posledic gospodarske krize čemu 

odrekate? Velika večina anketirancev je odgovorila pritrdilno (82 %), 18 % anketirancev pa 

se v času krize ne odreka ničemur.  

4.2.2 Vpliv krize na psihosociološko življenje prebivalcev 

Drugi sklop vprašanj se nanaša najprej na psihološke, nato pa tudi na sociološke posledice 

gospodarske krize. med drugim smo ugotavljali, ali so zaradi krize pri prebivalcih prisotne 

kakšne psihične motnje, ali so se zgodile spremembe na področju družbenega življenja. 

 

 

Slika 31: Znaki psihičnih motenj 

Prvo vprašanje drugega sklopa se glasi: Ali zaradi posledic gospodarske krize (npr. finančna 

prikrajšanost, izguba zaposlitve, nezmožnost plačevanja položnic in vzdrževanja družinskih 

članov) kdaj čutite kakšne znake psihičnih motenj, kot so depresija, tesnoba, strah?  57 % 

anketirancev je odgovorilo, da v času gospodarske krize čutijo znake psihičnih motenj, 43 % 

anketirancev pa ne čuti znakov psihičnih motenj. 

 

Slika 32: Strokovna pomoč 

Pri drugem vprašanju smo želeli preveriti naslednje: Ali ste kdaj zaradi posledic gospodarske 

krize (npr. finančna prikrajšanost, izguba zaposlitve, brezposelnost, nezmožnost plačevanja 

položnic) poiskali pomoč psihologa/psihiatra? Velika večina je odgovorila z NE (88 %), 12 % 

anketirancev pa je zaradi posledic gospodarske krize poiskalo pomoč strokovne osebe. 



 

79 

 

 

 

Slika 33: Mnenje o psihičnem zdravju zaradi krize 

Tretje vprašanje se glasi: Ali menite, da gospodarska kriza poslabšuje psihično zdravje ljudi 

(npr. pojavnost depresije, anksioznosti)? Kar 94 % je odgovorilo pritrdilno, le 6 % 

anketirancev pa je mnenja, da gospodarske kriza ne poslabšuje psihičnega zdravja ljudi. 

 

 

Slika 34: Občutek manjvrednosti in podrejenosti 

S četrtim vprašanjem smo želeli izvedeti naslednje: Ali 

ste se kdaj zaradi finančne prikrajšanosti kot posledice gospodarske krize počutili manj 

vredno in podrejeno? 52 % anketirancev je potrdilo, da so se zaradi gospodarske krize čutili 

manj vredne ali podrejene, 48 % anketirancev pa ni imelo takšnih občutkov. 
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Slika 35: Mnenje o samomorih 

Peto vprašanje je: Ali menite, da je zaradi posledic gospodarske krize (npr. finančna 

prikrajšanost, izguba zaposlitve, brezposelnost, nezmožnost vzdrževanja družinskih članov) 

več samomorov v Sloveniji? 83 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno, 17 % anketirancev 

pa je mnenja, da gospodarska kriza nima vpliva na večanje samomorov. 

 

Slika 36: Druženje s prijatelji 

Pri šestem vprašanju nas je zanimalo naslednje: Ali se zaradi posledic gospodarske krize na 

splošno manj družite s prijatelji? Večina (54 %) je zanikala, da se zaradi krize manj druži s 

prijatelji, 46 % pa jih je odgovorilo pritrdilno. 
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Slika 37: Težave v odnosih 

Sedmo vprašanje se glasi: Ali ste se zaradi posledic gospodarske krize (npr. finančna 

prikrajšanost) kdaj sprli s partnerjem/partnerico? 53 % anketirancev je na vprašanje 

odgovorilo pritrdilno, 47 % pa je zanikalo težave v odnosu s partnerjem/partnerico zaradi 

krize. 

4.2.3 Vpliv krize na migracije v tuje države 

Zadnji sklop vprašanj obravnava migracije v tuje države. Želeli smo preveriti, ali se zaradi 

gospodarske krize ljudje odločajo za odseljevanje v tuje države. Zadnji dve vprašanji se 

osredotočata le na mlade prebivalce.  

 

  

Slika 38: Odseljevanje v tuje države zaradi boljših življenjskih pogojev 

Pri prvem vprašanju smo želeli izvedeti naslednje: Ali menite, da gospodarska kriza pospešuje 

odseljevanje v tuje države, ki omogočajo boljše življenje zaradi večje možnosti zaposlitve ter 

višjega dohodka? Velika večina (93 %) je odgovorila pritrdilno, le 7 % anketirancev pa 

smatra, da gospodarska kriza ne pospešuje odseljevanja v tuje države z boljšimi pogoji 

življenja. 
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Slika 39: Odseljevanje v tuje države 

Drugo vprašanje iz zadnjega sklopa se glasi: Ali poznate koga, ki bi se rad ali se je že izselil 

iz Slovenije zaradi posledic gospodarske krize? 74 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno, 26 

% pa jih ne pozna nobenega, ki bi se rad ali se je že izselil iz Slovenije zaradi posledic 

gospodarske krize. 

 

Slika 40: Pripravljenost na odselitev 

Pri tretjem vprašanju smo želeli izvediti: Ali ste se pripravljeni odseliti iz Slovenije v državo z 

višjim življenjskim standardom in boljšimi zaposlitvenimi pogoji? 70 % vprašanih se je 

pripravljeno odseliti iz Slovenije, 30 % vprašanih pa se ne bi odselilo iz Slovenije v državo z 

višjim življenjskim standardom in boljšimi zaposlitvenimi pogoji. 
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Slika 41: Odseljevanje mladih izobražencev 

Četrto vprašanje obravnava mlado populacijo in se glasi: Ali menite, da je gospodarska kriza 

prispevala k odseljevanju mladih izobražencev (beg možganov) iz Slovenije? Velik odstotek 

vprašanih (89 %) je na vprašanje odgovoril z DA, le 11 % pa jih meni, da gospodarska kriza 

ni prispevala k odseljevanju mladih diplomantov. 

Zadnje vprašanje iz zadnjega sklopa vprašanj se nanaša le na anketirance med 18 in 34 let in 

se glasi: Koliko časa je poteklo od zaključka vašega izobraževanja do pridobitve redne 

zaposlitve?   

 

Slika 42: Čas do redne zaposlitve 

Možni odgovori so bili: manj kot eno leto, 1–2 leti, več kot 2 leti, od zaključka izobraževanja 

sem še vedno brezposeln/brezposelna, in sicer (v nadaljevanju vprašani vpišejo trajanje 

brezposelnosti v letih).  

V manj kot enem letu je zaposlitev dobilo 40 % anketirancev. Eno do dve leti je minilo za 

pridobitev prve zaposlitve pri 2 % vprašanih, več kot dve leti do prve zaposlitve pa je poteklo 

pri 18 % anketirancev.  

Zadnji odgovor je zahteval, da anketiranci v prazno okence vpišejo, koliko časa od zaključka 

izobraževanja so brezposelni. Odgovori so prikazani v preglednici 29. 
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Preglednica 29: Trajanje brezposelnosti 

  Odgovori Frekvenca 

  Moj odgovor je več kot dve leti, ampak gre za samozaposlitev, ne za 
redno zaposlitev 

1 

  Se še izobražujem na mag. stopnji – razlog: po diplomiranju nisem nikjer 

našla/dobila zaposlitve 
1 

  0,3 1 

  Še nisem dokončala izobraževanja  1 

  Študent 1 

  Sem študentka in opravljam študentsko delo 1 

  3 leta 1 

  Nisem še redno zaposlena, študiram 1 

  1 3 

  2 2 

  4 1 

  5 1 

  Še nadaljujem študij 1 

  Manj kot 1 leto 1 

  8 1 

  Skupaj 18 

 Ugotovitve in predlagani ukrepi za izboljšanje položaja prebivalcev 

 

Po izvedenih analizah sekundarnih podatkov in opravljenem anketiranju sledijo ugotovitve 

naše raziskave. Pred tem poudarjamo, da so rezultati regresijskih analiz ocene modelov in so 

podani pri stopnji tveganja 5 % ali manj, v primerih dvostranskega preizkusa pa so 

upoštevane tudi spremenljivke znotraj vrednosti za stopnjo značilnosti 0,10. Kar zadeva 

analizo, opravljeno s pomočjo anketnega vprašalnika, opozarjamo, da je možnost 

posploševanja rezultatov iz vzorca na populacijo nekoliko omejena. 

Prva hipoteza se glasi: Gospodarska kriza poslabšuje materialno blaginjo prebivalstva.  

V korelacijsko analizo smo vključili sedem odvisnih spremenljivk, ki odražajo materialno 

blaginjo prebivalcev, in poskušali ugotoviti, ali je BDP kot pokazatelj gospodarskega stanja 

neke države povezan z izbranimi spremenljivkami in kako. Pri odvisnih spremenljivkah 

realna povprečna mesečna plača in stopnja brezposelnosti smo ugotovili zmerno povezavo z 

BDP. V primeru povečanja BDP se bodo povečale plače, tudi realne povprečne mesečne 

plače, stopnja registrirane brezposelnosti pa se bo zmanjšala. Pri treh spremenljivkah smo 

ugotovili, da niso statistično značilne, saj je njihova stopnja značilnosti višja od 0,05. Prav 

tako je bila pri omenjenih treh spremenljivkah povezava neznatna oziroma nizka. Pri dveh 

preostalih spremenljivkah, kazalnik zaupanja potrošnikov in primernost trenutka za 

varčevanje, smo ugotovili, da je višji BDP v povezavi z nižjim kazalnikom zaupanja in več 
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primernimi trenutki za varčevanje. V sklopu regresijske analize smo predstavili osem 

regresijskih modelov. Pri štirih regresijskih analizah smo uporabili neodvisno spremenljivko 

dummy nastop krize in merili, ali ima prisotnost oziroma odsotnost krize vpliv na izbrane 

kazalnike materialne blaginje ter v kakšni smeri je ta vpliv, pri ostalih štirih regresijah pa je 

bila neodvisna spremenljivka BDP oziroma BDP na prebivalca. Merili smo vpliv 

intenzivnosti krize na izbrane kazalnike materialne blaginje. Pri regresijah, s katerimi smo 

merili vpliv prisotnosti oziroma odsotnosti krize na izbrane kazalnike, smo ugotovili, da se v 

primeru prisotnosti krize poveča stopnja registrirane brezposelnosti, manj je primernih 

trenutkov za varčevanje, prav tako je kazalnik zaupanja potrošnikov nižji, povečajo pa se 

realne povprečne mesečne plače. Pri merjenju vpliva intenzivnosti krize na izbrane kazalnike 

smo ugotovili, da se v primeru povečanja BDP stopnja brezposelnosti zmanjša, kazalnik 

zaupanja potrošnikov pa se poveča. Prav tako se poveča tudi primernost trenutka za 

varčevanje. V primeru povečanja BDP na prebivalca za 1.000 EUR se poveča tudi primernost 

trenutka za večje nakupe. Z anketnim vprašalnikom smo izvedeli, da večina anketirancev 

(vključno z njihovimi svojci) v času gospodarske krize ni ostala brez svoje zaposlitve, pri 

večini anketirancev pa je v času gospodarske krize prišlo do zmanjšanja osebnega dohodka. 

Večina anketirancev je v času gospodarske krize zaprosila za kakšno subvencijo ali socialno 

pomoč. Dobra polovica anketirancev je v času gospodarske krize poiskala dodatno delo. Več 

kot polovica anketirancev je odgovorila, da zaradi posledic gospodarske krize ne nakupuje 

nizkocenovnih živilskih izdelkov. Večina anketirancev je odgovorila, da se zaradi posledic 

gospodarske krize odloča za nakup cenejših in manj kakovostnih oblačil in obutev. Na 

vprašanje: Ali se v času gospodarske krize čemu odrekate? je velika večina anketirancev 

odgovorila pritrdilno. Glede na navedene ugotovitve prvega sklopa posledic, ki obravnavajo 

materialno blaginjo, sklepamo, da večina rezultatov govori v prid prvi zastavljeni hipotezi in 

jo zato potrjujemo. 

Druga hipoteza se glasi: Gospodarska kriza poslabšuje psihično zdravje prebivalstva. 

S korelacijsko analizo smo poskusili preveriti, ali in kako je vsaka izbrana odvisna 

spremenljivka, ki odraža psihično zdravje oseb, povezana z BDP. Vključili smo pet odvisnih 

spremenljivk, ki pravzaprav predstavljajo določene psihične motnje, in pri tem ugotovili, da je 

višji BDP povezan z nižjim številom duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja 

psihoaktivnih snovi. Povezava je zmerna. Prav tako je višji BDP v povezavi z nižjim številom 

motenj osebnosti in vedenja v odrasli dobi. Povezava je visoka. Dve spremenljivki nista bili 

statistično značilni, korealcijski koeficient za spremenljivko razpoloženjske (afektivne) 

motnje pa je pokazal, da je višji BDP v povezavi z več razpoloženjskimi oziroma afektivnimi 

motnjami. Slednje lahko utemeljimo z dejstvom, da se nekatere motnje lahko pojavijo z 

zamikom ali pa posamezniki ne prepoznajo takoj njihovih simptomov. Namreč, vzroki za 

pojav takšnih motenj se v posamezniku lahko kopičiju v času trajanja gospodarske krize, po 

določenem času oziroma ko krize ni pa tovrstne motnje pravzaprav izbruhnejo. Po drugi strani 

pa so nekatere motnje v porastu tudi v času večje blaginje oziroma višjega BDP in so 
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posledica preveč lagodnega življenja. V sklopu regresijske analize smo prikazali sedem 

regresijskih modelov. Z regresijami smo merili, ali in kako prisotnost oziroma odsotnost 

gospodarske krize vpliva na izbrane kazalnike psihičnega stanja oseb, pri tem pa smo kot 

neodvisno spremenljivko določili dummy nastop krize. Poleg tega smo merili tudi vpliv 

intenzivnosti krize na posamezni kazalnik psihičnega zdravja prebivalstva, kot neodvisno 

spremnljivko pa smo določili BDP. Pri regresijah, s katerimi smo merili vpliv prisotnosti ali 

odsotnosti krize na izbrane kazalnike, smo ugotovili, da se v primeru prisotnosti krize poveča 

število oseb z duševnimi in vedenjskimi motnjami zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, število 

oseb z razpoloženjskimi (afektivnimi) motnjami, število oseb z nevrotskimi, stresnimi in 

somatoformnimi motnjami, število oseb z vedenjskimi sindromi, povezani s fiziološkimi 

motnjami in telesnimi dejavniki ter število oseb z motnjami osebnosti in vedenja v odrasli 

dobi. Pri regresijah, s katerimi smo merili vpliv intenzivnosti krize na posamezni kazalnik 

psihičnega zdravja oziroma motnjo, pa smo ugotovili, da se v primeru povečanja BDP 

zmanjša število oseb z motnjami osebnosti in vedenja v odrasli dobi, zmanjša pa se tudi 

število oseb z duševnimi in vedenjskimi motnjami zaradi uživanja psihoaktivnih snovi. S 

pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da večina anketirancev zaradi posledic 

gospodarske krize (npr. finančna prikrajšanost, izguba zaposlitve, nezmožnost plačevanja 

položnic in vzdrževanja družinskih članov) čuti znake psihičnih motenj, kot so depresija, 

tesnoba in strah, velika večina anketirancev pa zaradi posledic finančne krize ni poiskala 

strokovne pomoči (psihologa ali psihiatra). Kar 94 % anketirancev je mnenja, da gospodarska 

kriza poslabšuje psihično zdravje ljudi. Več kot polovica anketirancev se je zaradi posledic 

gospodarske krize kdaj čutila podrejeno ali manjvredno. Večina anketirancev je mnenja, da je 

zaradi posledic gospodarske krize več samomorov. Več kot polovica anketirancev se zaradi 

posledic gospodarske krize manj druži s prijatelji. Pri večini anketirancev je zaradi posledic 

gospodarske krize prišlo do težav v partnerskem odnosu. Glede na podane ugotovitve analiz 

sekundarnih podatkov in odgovore naših anketirancev lahko drugo hipotezo potrdimo. 

Tretja hipoteza se glasi: Gospodarska kriza vpliva na povečevanje migracij prebivalstva iz 

Slovenije v tujino. 

V korelacijsko analizo smo vključili odvisno spremenljivko emigracije v tujino in poskušali 

ugotoviti, ali in kako je ta odvisna spremenljivka povezana z dejavniki gospodarske krize 

oziroma njihovimi simptomi. Analiza je pokazala, da je manjše število prostih delovnih mest 

(kar je značilno za obdobje krize) povezano z večjim številom odselitev v tujino ter da je 

podobno manjše število namer o nakupu ali gradnji stanovanja v prihodnjih dvanajstih 

mesecih (kar je zopet značilno za obdobje krize) povezano z večjim številom odselitev v 

tujino. Multivariatna regresija, v katero smo vključili enako odvisno in neodvisni 

spremenljivki, pa je dodatno pokazala, da se v primeru povečanja števila prostih delovnih 

mest za eno odstotno točko emigracije v tujino zmanjšajo za 0,123 odseljenih na 1.000 

prebivalcev. V kolikor se nakup ali gradnja stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih 

poveča za eno enoto, se bodo emigracije v tujino zmanjšale za 47,855 odseljenih na 1.000 
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prebivalcev. Z anketnim vprašalnikom smo izvedeli, da velika večina anketirancev smatra, da 

gospodarska kriza pospešuje odseljevanje v tuje države z boljšimi pogoji življenja. Večina 

anketirancev pozna nekoga, ki bi se rad ali se je že izselil iz Slovenije zaradi posledic 

gospodarske krize. Kar 70 % vprašanih se je pripravljeno odseliti iz Slovenije v državo z 

višjim življenjskim standardom in boljšimi zaposlitvenimi pogoji. Velika večina vprašanih 

meni, da je gospodarska kriza prispevala k odseljevanju mladih izobražencev (beg možganov) 

iz Slovenije. Z vprašanjem, na katero so odgovorili le anketiranci do 34 leta starosti, pa smo 

izvedeli, da je pri 40 % anketirancev poteklo manj kot eno leto od zaključka študija do 

pridobitve redne zaposlitve, 1–2 leti do pridobitve redne zaposlitve je minilo pri 2 % 

anketirancev, več kot dve leti do prve zaposlitve pa je minilo pri 18 % anketirancev. Glede na 

rezultate, ki zadevajo tretji sklop posledic gospodarske krize, ugotavljamo, da v večji meri 

govorijo v prid naši tretji hipotezi in jo zato potrjujemo. 

Kot smo lahko prebrali iz zgoraj navedenih ugotovitev, gospodarska krize poslabšuje 

materialno blaginjo, psihično zdravje ljudi ter pospešuje migracije prebivalstva v tujino. 

Položaj prebivalcev zaradi posledic gospodarske krize je nedvomno slabši kot v času pred 

nastopom krize. Za odpravo ali omilitev posledic gospodarske krize je nujno spodbujanje 

gospodarske rasti in investicij. Prav tako je jasno, da ima pri tem pomembno vlogo tudi 

država. Na tej točki se ne ukvarjamo z makroekonomskimi in političnimi vprašanji, temveč 

podajamo nekaj specifičnih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k boljšemu položaju najbolj 

ogroženih skupin.  

Za skupino mladine menimo, da je nujno potrebno strogo omejiti vpise bodočih študentov v 

programe oziroma smeri suficitarnih poklicov (predvsem družboslovne smeri) ter promovirati 

poklice, ki jih primanjkuje (naravoslovje, računalništvo, medicina), a so obenem ključni za 

rast in razvoj gospodarstva. Mladim je potrebno ponuditi več možnosti za pridobivanje 

pomembnih izkušenj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu delovne sile. Prav tako je 

potrebno bolj spodbujati samozaposlovanje oziroma podjetništvo po končanem študiju. 

Mladim družinam z nižjimi dohodki omogočiti zares ugodno stanovanjsko kreditiranje. 

Sprožiti takojšnje ukrepanje oziroma sankcionirati vsakega delodajalca v primeru 

nepravočasnega izplačila ali neizplačila plače. Okrepiti zaščito v primeru brezposelnosti, 

ponuditi tudi psihološko pomoč, če je potrebna. Posameznikom z več finančnimi bremeni 

ponuditi svetovanje in pomoč pri racionalnejši porabi razpoložljivih sredstev in vračanju 

dolgov. Upokojencem z nižjimi pokojninami omogočiti nižje tarife pri plačevanju elektrike, 

vodooskrbe, morebitne najemnine. Ustrezno poskrbeti za socialno najbolj ogrožene družine in 

brezdomce na način, da vsi pridobijo enake možnosti za vsaj en topel obrok dnevno. 
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 SKLEP  

 

V relativno kratki zgodovini samostojne Slovenije smo zabeleželi doslej najobsežnejšo 

gospodarsko krizo, ki se je uradno pričela leta 2009 in končala z letom 2014. Krizo v 

Sloveniji je povzročila globalna finančna kriza, v prvi vrsti pa zlom nepremičninskega trga v 

ZDA. Gospodarska kriza je imela vpliv na mnoge državljane in tako neposredno prizadela 

različne sfere življenja posameznikov. Posledice oziroma učinke gospodarske krize na 

prebivalstvo smo obravnavali skozi tri izbrane kategorije oziroma sklope posledic.  

 

Prvi sklop posledic smo poimenovali sprememba materialne blaginje in postavili naslednjo 

hipotezo: Gospodarska kriza poslabšuje materialno blaginjo prebivalstva. V teoretičnem delu 

smo materialno blaginjo opazovali skozi več podpodročij, ki zadevajo trg delovne sile, plače, 

potrošnjo gospodinjstev, socialne transferje, gospodarske aktivnosti in davčne obremenitve ter 

poskušali prikazati bistvene spremembe, ki jih je povzročila kriza na omenjenih podpodročjih. 

V sklopu empričnega dela smo izvedli regresijsko analizo, s katero smo merili vpliv 

prisotnosti/odsotnosti ter intenzivnosti gospodarske krize na izbrane kazalnike materialne 

blaginje. Rezultati regresijske analize so pokazali, da se v primeru prisotnosti krize poveča 

stopnja registrirane brezposelnosti, zmanjša se primernost trenutka za varčevanje, zmanjša se 

kazalnik zaupanja potrošnikov, povečajo pa se realne povprečne mesečne plače. Ugotovili 

smo tudi, da se v primeru povečanja BDP stopnja brezposelnosti zmanjša, kazalnik zaupanja 

potrošnikov pa se poveča, prav tako se poveča tudi primernost trenutka za varčevanje. V 

primeru povečanja BDP na prebivalca se poveča tudi primernost trenutka za večje nakupe. 

Rezultati anketnega vprašalnika so v večji meri pokazali, da so vprašani zaradi posledic 

gospodarske krize občutili poslabšanje materialne blaginje. Dobljeni rezultati so torej potrdili 

našo hipotezo. Rezultati naše raziskave so skladni z raziskavo iz leta 2014 (Somarriba 

Arechavala, Zarzosa Espina in Pena Trapero) o vplivu krize na blaginjo Evropejcev, saj 

rezultati omenjene raziskave kažejo, da je več kot polovica obravnavanih držav v času 

gospodarske krize doživela upad kakovosti življenja. 

Drugi sklop posledic se osredotoča zlasti na posledice v psihološkem počutju, obenem pa se 

dotaknemo tudi sprememb na sociološkem področju prebivalcev. Postavili smo hipotezo: 

Gospodarska kriza poslabšuje psihično zdravje prebivalstva. V okviru teoretičnega dela smo 

predstavili nekaj pomembnejših raziskav, ki obravnavajo vpliv krize na psihično zdravje in 

samomore, vpliv gospodarske krize na družbeni status ljudi ter tudi nekatere spremembe v 

preživljanju prostega časa, ki jih je povzročila gospodarska kriza. Z regresijsko analizo smo 

ugotavljali, kako prisotnost/odsotnost in intenziteta gospodarske krize vplivata na izbrane 

kazalnike psihičnega zdravja. Rezultati regresijske analize so pokazali, da se v primeru 

prisotnosti gospodarske krize poveča število oseb z duševnimi in vedenjskimi motnjami 

zaradi uživanja psihoaktivnih snovi, število oseb z razpoloženjskimi (afektivnimi) motnjami, 

število oseb z nevrotskimi, stresnimi in somatoformnimi motnjami, število oseb z vedenjskimi 

sindromi, povezanimi s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki ter število oseb z 
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motnjami osebnosti in vedenja v odrasli dobi. V primeru povečanja BDP se zmanjša število 

oseb z motnjami osebnosti in vedenja v odrasli dobi, zmanjša pa se tudi število oseb z 

duševnimi in vedenjskimi motnjami zaradi uživanja psihoaktivnih snovi. Analiza rezultatov 

anketnega vprašalnika je pokazala, da večina odgovorov naših anketirancev govori v prid 

postavljeni hipotezi. Hipotezo iz drugega sklopa posledic smo torej potrdili. Do podobnih 

ugotovitev sta prišla raziskovalca z Univerze Stanford, ki sta ugotovila, da se ljudje med krizo 

odpovedujejo plačljivim zdravstvenim storitvam in redkeje obiskujejo zdravnike, povečalo se 

je število depresivnih, ljudje varčujejo na hrani in zdravilih (Henley 2013). 

V tretjem sklopu posledic se ukvarjamo s problematiko odseljevanja prebivalcev v tuje države 

kot posledico gospodarske krize v Sloveniji. V skladu s tem smo postavili naslednjo hipotezo: 

Gospodarska kriza vpliva na povečevanje migracij prebivalstva iz Slovenije v tujino. V 

teoretičnem delu smo predstavili dejavnike primerjav pri odločanju ljudi za odhod v tujino iz 

ekonomskih razlogov ter posebno pozornost namenili t. i. begu možganov ali odselitvam 

izobraženega kadra v tuje države. Z multivariatno regresijo smo merili, kako kazalnika, ki se 

nanašata na materialno blaginjo neke države, in sicer število prostih delovnih mest in namera 

o nakupu ali gradnji stanovanja v prihodnjih dvanajstih mesecih, vplivata na emigracije v 

tujino. Rezultati so pokazali, da se v primeru povečanja števila prostih delovnih mest 

emigracije v tujino zmanjšajo, v kolikor pa se namera o nakupu ali gradnji stanovanja v 

prihodnjih dvanajstih mesecih poveča, se bodo emigracije v tujino zmanjšale. S pomočjo 

anketnega vprašalnika smo prišli do podobne ugotovitve, in sicer da večina anketirancev 

smatra, da gospodarska kriza pospešuje odseljevanje v tuje države z boljšimi pogoji življenja. 

Prav tako je velika večina vprašanih mnenja, da je gospodarska kriza prispevala k 

odseljevanju mladih izobražencev iz Slovenije. Rezultati, ki zadevajo tretji sklop posledic 

gospodarske krize, so potrdili našo tretjo hipotezo. V letu 2012 se je iz Slovenije odselilo več 

kot 8.000 državljanov, kar je največ doslej od osamosvojitve Slovenije. Med odseljenimi je 

največ držvljanov izbralo Nemčijo (vsak četrti) in Avstrijo (vsak sedmi), kar glede na samo 

izbiro držav lahko povežemo z učinki gospodarske krize. Podatki iz leta 2014 kažejo, da je 

kar 74 % odseljenih državljanov odšlo iskat nove priložnosti v države EU, največ pa jih je 

tudi leta 2014 izbralo Avstrijo in Nemčijo. 

Nesporno je, da so gospodarske nestabilnosti, ki jih je povzročila gospodarska kriza, 

poslabšale življenjske pogoje mnogih prebivalcev. Med krizo je več deset tisoč ljudi izgubilo 

službo, pri večini je kupna moč padla. Prav tako velja poudariti, da je ciklično gibanje 

gospodarstva povsem normalen proces. Finančne krize so torej pojav, ki ne sme presenetiti in 

zato pri tem ključno vlogo ima odziv samega gospodarstva nanjo. Pri pretekli gospodarski 

krizi je zares šlo za krizo večjih razsežnosti, pravzaprav za globalno gospodarsko in socialno 

krizo. Zagotovo je čas, da se iz preteklih dogodkov nečesa naučimo in spremenimo stvari na 

boljše. Predvsem je potrebno vlagati v človeški kapital oziroma promovirati poklice, ki nas 

lahko vodijo iz krize. Kot pereč problem vidimo nezaposljive mlade diplomante, po drugi 

strani pa primanjkuje strokovnjakov s področja naravoslovja, medicine, računalništva, 
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tehnoloških ved. To razmerje je potrebno uskladiti, saj gospodarstvo za svojo okrepitev 

potrebuje ključne kadre, inovativnost, nova znanja. Naša zaključna misel temelji na tem, da 

spodbujanje družbe znanja in inovativnosti lahko veliko pripomore k izboljšanju trenutne 

situacije v našem gospodarstvu.  

Posledice gospodarske krize smo razdelili v tri sklope in tako poskušali zajeti ključna in 

splošna področja, na katera je kriza potencialno imela največji vpliv pri navadnem prebivalcu. 

Možnosti nadaljnjega raziskovanja vidimo bodisi v dopolnitvi teh področij ali pa na 

osredotočanju na le eno skupino prebivalcev. Nadaljnje raziskave bi lahko temeljile tudi na 

proučevanju učinkov gospodarske krize na izbrano gospodarsko panogo. Zanimivo bi bilo 

raziskati tudi druge vidike, npr. kakšne učinke je gospodarska kriza imela na načrtovanje 

prihodnosti pri mladi populaciji.  

Prispevek k stroki predstavljajo rezultati naše raziskave, s katerimi dopolnjujemo obstoječe 

ugotovitve in znanja o posledicah gospodarske krize na področju materialne blaginje, 

psihosociološkega stanja ljudi in odseljevanja v tuje države zaradi gospodarske krize, na 

primeru ene države – Slovenije. Izidi opravljene raziskave, ki so pokazali predvsem negativne 

posledice gospodarske krize na življenjske pogoje prebivalcev, naj bi spodbudili tako 

posameznike kot tudi skupine, ki lahko s svojim delovanjem spremenijo trenutno stanje, da je 

za napredek na raziskovanih področjih potrebno storiti nekaj sprememb. Naš predlog 

sprememb pa predvsem temelji na nenehnem vlaganju v družbo znanja.  
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PRILOGA 

Priloga 1       Anketni vprašalnik 

  





 

 

 

                                                                                                                                Priloga 1 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Demografski podatki: 

1. Spol:  

 

 Moški  
 Ženski  

2. V katero starostno skupino spadate?  

 

 18 - 35 let  

 36 - 49 let  

 50 - 65 let  

3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   

 

 Srednjšolska izobrazba ali manj  
 Višja in visokošolska izobrazba (univerzitetna, visokošolska)  
 Specializacija, magisterij, doktorat  

4. V kateri statistični regiji prebivate?  

 

 POMURSKA  

 PODRAVSKA  

 KOROŠKA   

 SAVINJSKA  

 ZASAVSKA  

 GORIŠKA  
 SPODNJEPOSAVSKA  

 JUGOVZHODNA SLOVENIJA  

 OSREDNJESLOVENSKA  

 GORENJSKA  

 PRIMORSKO-NOTRANJSKA (NOTRANJSKO-KRAŠKA)  
 OBALNO-KRAŠKA  

Spremembe na področju materialne blaginje: 

1. Ali je kateri član vašega gospodinjstva (vključno z vami) v zadnjih letih zaradi 
gospodarske krize ostal brez zaposlitve?   

 

 DA  

 NE  

2. Ali se je vaš osebni dohodek zaradi posledic gospodarske krize zmanjšal?    

 

 DA  

 NE 

3. Ali ste zaradi posledic gospodarske krize kdaj zaprosili za kakršnokoli subvencijo, 
socialno pomoč ali pomoč s strani Rdečega križa ali Karitas?   
 

 DA  

 NE  
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4. Ali ste se v času krize odločili za dodatno delo zaradi finančne prikrajšanosti kot 
posledice gospodarske krize?   

 

 DA  

 NE  

5. Ali zgolj zaradi posledic gospodarske krize kupujete nizkocenovne živilske izdelke, ki 
morda imajo nižjo kakovost od dražjih živilskih izdelkov?    

 

 DA  

 NE  

6. Ali se zaradi posledic gospodarske krize odločate za nakup cenejših oblačil in obutev 
slabše kakovosti?   
 

 DA  

 NE  

7. Ali se zaradi posledic gospodarske krize čemu odrekate?  

 

 DA  

 NE  

Spremembe na področju psihičnega zdravja in socialnega življenja: 

1. Ali zaradi posledic gospodarske krize (npr. finančna prikrajšanost, izguba zaposlitve, 
nezmožnost plačevanja položnic in vzdrževanja družinskih članov) kdaj čutite kakšne 
znake psihičnih motenj kot so depresija, tesnoba, strah?   
 

 DA  

 NE  

2. Ali ste kdaj zaradi posledic gospodarske krize (npr. finančna prikrajšanost, izguba 
zaposlitve, brezposelnost, nezmožnost plačevanja položnic) poiskali pomoč 
psihologa/psihiatra?   

 

 DA  

 NE  

3. Ali menite, da gospodarska kriza poslabšuje psihično zdravje ljudi (npr. pojavnost 

depresije, anksioznosti)?   

 

 DA  

 NE  

4. Ali ste se kdaj zaradi finančne prikrajšanosti kot posledice gospodarske krize počutili 
manj vredno in podrejeno?   

 

 DA  

 NE

5.  Ali menite, da je zaradi posledic gospodarske krize (npr. finančna prikrajšanost, 
izguba zaposlitve, brezposelnost, nezmožnost vzdrževanja družinskih članov) več 
samomorov v Sloveniji?   
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 DA  

 NE  

6. Ali se zaradi posledic gospodarske krize na splošno manj družite s prijatelji?   

 

 DA  

 NE  

7.  Ali ste se zaradi posledic gospodarske krize (npr. finančna prikrajšanost) kdaj sprli s 
partnerjem/partnerico?   

 

 DA  

 NE  

Spremembe na področju demografske strukture – odseljevanje v tujino: 

1. Ali menite, da gospodarska kriza pospešuje odseljevanje v tuje države, ki omogočajo 
boljše življenje zaradi večje možnosti zaposlitve ter višjega dohodka?   
 

 DA  

 NE 

2. Ali poznate koga, ki bi se rad ali se je že izselil iz Slovenije zaradi posledic 
gospodarske krize?   

 

 DA  

 NE  

3. Ali bi se bili pripravljeni odseliti iz Slovenije v državo z višjim življenjskim 
standardom in boljšimi zaposlitvenimi pogoji?    

 

 DA  

 NE  

4. Ali menite, da je gospodarska kriza prispevala k odseljevanju mladih izobražencev 
(beg možganov) iz Slovenije?   
 

 DA  

 NE  

5.  Koliko časa je poteklo od zaključka vašega izobraževanja do pridobitve redne 
zaposlitve?   

 

 Manj kot 1 leto  

 1 leto - 2 leti  

 Več kot 2 leti  
 Od zaključka izobraževanja sem še vedno brezposeln, in sicer (v nadaljevanju 

vpišite trajanje brezposelnosti v letih): ________________________________ 

 


