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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga analizira aktualno gospodarsko krizo na vzorcu izbranih držav 

članic EU. Vsebina je razdeljena na dva dela. Prvi, teoretični del, temelji na uporabi 

deskriptivnih metod proučevanja: primerjava stališč različnih avtorjev v zvezi z definicijami 

in značilnostmi gospodarskih ciklov ter izbranih gospodarskih recesij v preteklosti. Drugi, 

empirični del, pa temelji na uporabi metod statistične analize gospodarskih gibanj na vzorcu 

držav članic EU (EMU) v letih 2006–2013. Na koncu smo predstavili še sklep o klasifikaciji 

gospodarstev EU po kriteriju učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Ključne besede: recesija, depresija, gospodarska kriza, gospodarska rast, Evropska unija. 

SUMMARY 

The present project work analyses significances of actual economic crises among EU 

countries. The content is divided into two parts. First part is theoretical where we use 

descriptive methods to describe theory of business cycles and highlight selected most famous 

economic crises. Second part is empirical one, we use analytical methods to determine the 

shape of economic crises for each of EU member states, relationship between basic 

macroeconomic aggregates, such as: investment, GDP, inflation. Finally we also estimate 

efficiency of each separate economy when fighting against global economic crises. We 

conclude our project work with ranking of countries according the efficiency criteria.  

Keywords: recession, economic dispersion, economic crisis, economic growth, European 

Union. 
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1 UVOD 

Vsebinska motivacija za izbiro tematike, ki jo obravnavamo v pričujoči zaključni projektni 

nalogi, so aktualna realna dogajanja v evropskem gospodarstvu. Osrednja vsebinska ost naše 

analize so gospodarske krize in empirične značilnosti aktualne gospodarske krize v 

evropskem okolju. V tem uvodnem poglavju podrobneje opredeljujemo področje proučevanja, 

opredelimo problem in raziskovalna vprašanja, utemeljimo osrednjo hipotezo, izpeljemo 

namene in cilje ter utemeljimo uporabljene metode analize.  

1.1 Opredelitev področja proučevanja 

Vsebina pričujoče zaključne projektne naloge je umeščena na področje ekonomske analize in 

obravnava teme, ki jih povzemajo ključne besede, kot so: recesija, depresija, gospodarska 

kriza, gospodarska rast, primerjalna analiza, Evropska unija.  

Prve štiri ključne besede so tesno povezane z vsebinami t. i. poslovnih ciklov – uporabljajo se 

tudi izrazi gospodarski cikel ali ekonomski cikel. Pri tem gre za fluktuacijo gospodarske 

aktivnosti med obdobjem rasti (ekspanzije) in obdobjem stagnacije oz. kontrakcije.  

Gospodarska recesija je faza gospodarskega cikla, za katero je značilno zmanjševanje 

agregatne ekonomske aktivnosti. Gospodarska depresija pa pomeni daljše časovno obdobje 

nizke ekonomske aktivnosti na ravni narodnega gospodarstva kot celote. Gospodarska rast je 

proces povečevanja (konjunktura) ali padanja (recesija) skupnega obsega proizvodnje v 

domačem gospodarstvu (povzeto po Wikipedia 2013). 

 

Slika 1: Ekonomski cikel 

Vir: Wikipedia 2013.  

Z empiričnega (statističnega) vidika obstajajo različne vrste posameznih faz gospodarskega 

cikla. To velja zlasti za recesije, ki so na primer enojni V, podaljšani U, dvojni W, recesija L 

itd. Pri teh stiliziranih opisih recesij velja opozoriti, da včasih pravzaprav govorimo o 

kombinacijah prehodov iz konjunkture v recesijo, iz recesije v depresijo ali v konjunkturo.  
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Gospodarski cikel v obliki črke V tako opisuje pojav močne recesije in hitrega zasuka v 

konjunkturo. Podaljšani U opisuje močno recesijo, ki se počasi prelije v povratek 

konjunkture. Oblika W predstavlja zaporedje recesije, hitre konjunkture in ponovne močne 

recesije s ponovnim hitrim zasukom v konjunkturo. Recesija L pa je pojav, ko se močna 

recesija prelije v dolgotrajnejšo gospodarsko depresijo (Žižmond idr. 2005). 

Ob stiliziranih opisih oblik recesije in njihovega prelivanja v konjunkturo oziroma v depresijo 

so v teoretični in empirični literaturi izpostavljene analize nekaterih najznamenitejših recesij 

in depresij, ki so se zvrstile skozi čas. 

Z vidika zgodovinskega razvoja je prva gospodarska kriza evidentirana v tretjem stoletju, prav 

tako ena je evidentirana za štirinajsto stoletje in ena za sedemnajsto stoletje. V osemnajstem 

stoletju so evidentirane štiri gospodarske krize, v devetnajstem stoletju je evidentiranih devet 

gospodarskih kriz in v dvajsetem stoletju petnajst gospodarskih kriz. Aktualno 

(enaindvajseto) stoletje je označeno s ponovitvijo obsežnejše recesije – globalne gospodarske 

krize, ki pa ima v različnih državah različne razsežnosti in pojavne oblike (Wikipedia b. l.). 

Začetek aktualne gospodarske krize je povezan s korekcijami na trgu nepremičnin v ZDA. 

Cene so vrh na trgu dosegle v letu 2006, sledil je močan padec, ki je močno pretresel bančni 

sektor zaradi neustreznih, slabo zavarovanih hipotekarnih posojil. Zaradi globalizacije in 

močno odprtih ter liberaliziranih finančnih trgov ter prepletenosti finančnih institucij (bank) 

med državami se je potres iz ameriškega bančnega sektorja razširil v ostale države. Islandija 

je na primer doživela največjo gospodarsko krizo v svoji zgodovini, zaznamovano s 

propadom vseh treh največjih domačih bank. Enako usodo je delila Irska. Grčija prav tako 

doživlja največjo depresijo v svoji zgodovini.  

Bančna kriza v posameznih državah je vplivala na zaostritev kriterijev novega zadolževanja 

prebivalstva in gospodarstva, močno pa se je stresel tudi trg, na katerem posamezne suverene 

države trgujejo s svojim javnim dolgom.  

Prav nemoteno zadolževanje držav je eden največjih izzivov, s katerim se soočajo države z 

območja evra. Pričakovano je bilo, da se bo grški scenarij ponovil tudi v Italiji, Španiji, na 

Portugalskem in Irskem – v aktualnem času pa tudi v Sloveniji. Vse te države se soočajo s 

težavo implementacije pravih ukrepov ekonomske politike, ki bi povrnili makroekonomsko 

stabilnost. Najnovejša žrtev krize v območju evra je Ciper. Nemčija ostaja stabilna ekonomija, 

prav tako Avstrija in skandinavske države. Relativno stabilnost odražajo pribaltske države, 

nekatere države iz bloka vzhodne Evrope (Poljska, Češka, Slovaška) dosegajo »konjunkturo 

znotraj recesije v EU«. 

Če se omejimo na področje EU ali EMU, lahko torej sklepamo (predpostavljamo) o 

heterogenosti pojavnih oblik in jakosti recesije v posameznih državah članicah istega 
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ekonomskega območja (EU in EMU). Prav ta atribut gospodarske krize v EU zaradi tega 

izpostavljamo kot osrednje področje proučevanja. 

1.2 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja 

Izhajajoč iz opisanega področja proučevanja je naš osrednji problem proučevanja v pričujoči 

zaključni projektni nalogi empirična primerjava značilnosti gospodarske rasti v posameznih 

državah članicah EU v obdobju 2006–2013.  

Naša osrednja raziskovalna vprašanja pri tem so:  

· Kakšne so empirične (statistične) značilnosti gospodarske recesije v EU? 

· Ali ima gospodarska recesija v posameznih državah EU obliko enojnega V, dvojnega W 

ali podaljšanega L? 

· Kakšni so odnosi med izbranimi makroekonomskimi agregati v državah, ki tvorijo 

ekonomsko območje EU? 

· Katera država v EU je ekonomsko najučinkovitejša v spopadu s krizo? 

1.3 Osrednja hipoteza 

Naša osrednja hipoteza trdi, da obstaja med državami članicami EU heterogenost in ne 

homogenost razvijanja aktualne gospodarske krize.  

1.4 Namen in cilji 

Osnovni namen naloge je izdelati pregled statističnih (empiričnih) značilnosti gospodarske 

recesije v EU. Sledeč temu temeljnemu namenu bodo doseženi naslednji cilji: 

· opisane bodo teoretične značilnosti gospodarskega cikla; 

· predstavljene bodo najprepoznavnejše recesije; 

· opisana bodo teoretična dejstva, značilna za gospodarske recesije; 

· empirično bodo predstavljene značilnosti gospodarskih gibanj v EU; 

· izdelana bo empirična analiza med ključnimi ekonomskimi agregati v fazi recesije za 

gospodarstva EU; 

· empirično bo ugotovljena učinkovitost posameznih gospodarstev EU ob spopadanju z 

recesijo. 

1.5 Metode analize 

Po kriteriju uporabljenih metod proučevanja je vsebina pričujoče zaključne projektne naloge 

razdeljena na dva dela. Prvi del temelji na uporabi deskriptivnih metod proučevanja: 
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primerjavi stališč različnih avtorjev v zvezi z definicijami in značilnostmi gospodarskih ciklov 

ter izbranih gospodarskih recesij v preteklosti.  

Drugi del je empirični del in temelji na uporabi metod statistične analize gospodarskih gibanj 

na vzorcu držav članic EU (EMU) v obdobju 2006–2013. Uporabljene statistične metode so: 

izračunavanje koeficientov dinamike za posamezne spremenljivke, ki opisujejo gospodarsko 

rast, uporaba linearnih funkcij za analizo povezanosti med investicijami, gospodarsko rastjo in 

inflacijo. Vir uporabljenih podatkov za empirično analizo bo Eurostat.  
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2 TEORETIČNI VIDIKI GOSPODARSKIH CIKLOV 

Gospodarski cikli so osrednji pojem, okoli katerega gradimo vsebino zaključne projektne 

naloge. Deskriptivni analizi gospodarskih ciklov je namenjeno pričujoče poglavje. 

2.1 Osnovni pojmi 

Kot smo poudarili že v uvodu, je ekonomski cikel ali gospodarski cikel fluktuacija ali gibanje 

gospodarske aktivnosti med obdobjem rasti (ekspanzije) in obdobjem stagnacije oz. 

kontrakcije. Gre torej za štiri faze cikla (Finančni slovar 2011a): 

· ekspanzija (boom), 

· upočasnitev (slowdown), 

· recesija (recession) in 

· okrevanje (recovery). 

Obdobje ekspanzije dolgoročno ni vzdržno, temveč v povprečju traja od tri do pet let. Lahko 

je tudi daljše, toda učinki visoke rasti na dolgi rok so za ekonomijo lahko tudi škodljivi. 

Državne inštitucije, kot so centralne banke (npr. Banka Slovenije), s svojo monetarno politiko 

preprečujejo pregrevanje ekonomije (Finančni slovar 2011a).  

Ob koncu recesije se začne obdobje okrevanja ekonomije, po katerem se cikel zaključi in se 

začne nov cikel z novo ekspanzijo.  

Depresija ali ekonomska depresija pomeni ekstremno in dolgotrajno recesijo. Značilnosti 

ekonomske depresije so neučinkovitost pri ekonomski produktivnosti, izjemno visoka stopnja 

nezaposlenosti, številni bankroti, restriktivno posojanje denarja, bistveno manjša trgovska 

aktivnost, visoka volatilnost pri valutnih tečajih ter deflacija (padanje cen). Medtem ko je 

recesija normalen del ekonomskega cikla, depresija to ni. Čeprav natančne in vsesplošno 

sprejete definicije ekonomske depresije še vedno ni, nekateri ekonomisti zagovarjajo dva 

ključna elementa, ki sta značilna za depresijo: upad BDP-ja več kot 10 odstotkov ter recesija, 

ki traja vsaj tri leta ali več. Bistvena razlika med depresijo in recesijo je torej v obsegu in 

dolžini trajanja. V času ekonomske depresije zaupanje potrošnikov ter količina investicij 

izjemno upadeta, kar povzroči, da se ekonomija skorajda ustavi. Klasičen primer ekonomske 

depresije je Velika depresija iz 30-ih let prejšnjega stoletja, ki je pretresla svetovno 

gospodarstvo (Finančni slovar 2011b).  

Od intervala, v katerem je določena ekonomija v danem času, so odvisne povezave med 

(makro)ekonomskimi agregati. Nabor ekonomskih agregatov oziroma spremenljivk, ki so 

predmet ekonomske analize s perspektive proučevanja gospodarskih ciklov, je obsežen, 

obsežna je tudi izbira vira podatkov o ekonomskih spremenljivkah (na primer OECD, 

Eurostat, EBRD, nacionalni statistični uradi, različni ekonomski inštituti).  
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V našem primeru bomo nabor vseh spremenljivk zožili v nekaj najobičajnejših, ki so 

izpostavljene pri spremljanju konjunkturnih gibanj. 

Prva spremenljivka je bruto domači proizvod (BDP). To je osrednji makroekonomski agregat, 

katerega definicija je sopogojena z načinom merjenja BDP (poznamo proizvodno metodo, 

stroškovno metodo in metodo merjenja BDP na osnovi izdatkov). BDP v splošnem meri 

materialno bogastvo, ki je na voljo prebivalstvu določene države za končno potrošnjo v 

posameznem letu – hkrati seveda meri tudi vsoto materialnega bogastva, proizvedenega v 

določeni državi v posameznem letu, in tudi, kako se je ustvarjeno bogastvo za namene končne 

potrošnje razdelilo med lastnike proizvodnih dejavnikov. Problem BDP kot 

makroekonomskega kazalnika je seveda njegova omejenost na merjenje materialne strani 

agregatne gospodarske aktivnosti, zaradi česar so se v aktualnem času razvili številni indeksi, 

ki merijo druge segmente družbenega razvoja – kot so indeks sreče, indeks bogastva, indeks 

zadovoljstva itd.  

Druga spremenljivka so investicije. So ena ključnih makroekonomskih in mikroekonomskih 

spremenljivk in kratkoročno generirajo povpraševalni učinek in dolgoročno ponudbeni 

učinek. Vir povpraševalnega učinka je dejstvo, da vsak nov investicijski projekt sproži 

povpraševanje po dobrinah (proizvodih in storitvah), kar sproža potrebo po povečanju 

proizvodnje. Vir ponudbenega učinka pa je dejstvo, da investicijski projekti povečujejo 

proizvodne kapacitete v domačem gospodarstvu in s tem obseg t. i. potencialnega BDP oz. 

potencialne agregatne ponudbe.  

Tretja spremenljivka je stopnja zaposlenosti oziroma stopnja brezposelnosti. Stopnja 

brezposelnosti je definirana kot število brezposelnih oseb v odstotkih od aktivnega 

prebivalstva, pri čemer tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in število 

brezposelnih. V Sloveniji razlikujemo dve stopnji brezposelnosti (UMAR b. l.). Prvo merilo 

je stopnja registrirane brezposelnosti: primerja število oseb, registriranih pri enotah Zavoda 

RS za zaposlovanje (registrirano brezposelnih), s številom aktivnih po registrskih virih, ki ga 

poleg registrirano brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih mesečno 

evidentira SURS preko registra delovno aktivnega prebivalstva. Drugo merilo je stopnja 

anketne brezposelnosti; ugotavlja se s četrtletnimi anketami o delovni sili. Brezposelne osebe 

so tiste anketirane osebe, ki v referenčnem tednu niso bile delovno aktivne (v skladu z 

navodili), a aktivno iščejo delo (preko zavodov za zaposlovanje, so poslale prošnjo za 

zaposlitev ipd.) in so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti delo. Delovno aktivne pa 

so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu opravljale kakršno koli delo za plačilo, dobiček ali 

družinsko dobrobit ali imele status zaposlene ali samozaposlene osebe. 

Četrta spremenljivka je obrestna mera. Obrestna mera v sebi skriva vrednost denarja v času, 

saj predstavlja ceno, ki jo mora posameznik plačati za privilegij, da lahko določen znesek 

denarja potroši že danes in ne v prihodnosti (Stephens 2002, 7). Tako z vidika posojilodajalca 

obrestna mera pomeni prihodek, ki ga zasluži, saj se odpove likvidnosti svojih denarnih 
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sredstev in jih posodi posojilojemalcu. Slednjemu predstavlja obrestna mera strošek, ki ga 

mora plačati za izposojena denarna sredstva. Obrestna mera pomeni ceno, ki jo je treba plačati 

kot nadomestilo za odstopljena denarna sredstva (Prohaska 1994, 71). Oblikuje se glede na 

ponudbo in povpraševanje po denarju, to pa je odvisno od mnogih dejavnikov, kot so 

produktivnost kapitala v celotni ekonomiji, nagnjenost ljudi k varčevanju, inflacija in davki 

(Mramor 2000, 35). 

Peta spremenljivka je raven cen. Indeksi cen življenjskih potrebščin, ki se uporabljajo za 

preverjanje stabilnosti cen, se izračunavajo vsak mesec na osnovi t. i. »nakupovalne 

košarice«. Ta vsebuje širok izbor izdelkov, ki jih navadno kupuje povprečno gospodinjstvo. 

Vrednost celotne »nakupovalne košarice«, ki se uporablja kot merilo splošne ravni cen, 

strokovnjaki nato v rednih časovnih razmikih preverjajo, da bi ugotovili, za koliko so se cene 

spremenile. Cene so stabilne, če v povprečju niti ne rastejo (kot v inflacijskih časih) niti ne 

padajo (kot v obdobjih deflacije), ampak ostajajo razmeroma nespremenjene. Če lahko za 50 

evrov kupim približno enako »nakupovalno košarico« dobrin kot pred dvema letoma, je 

mogoče reči, da je splošna raven cen stabilna. 

Šesta spremenljivka so borzni indeksi. Borzni indeks je sredstvo za merjenje vrednosti 

borznih vrednostnih papirjev. Izračuna se iz cen izbranih delnic. Pogosto se izračunava kot 

tehtana povprečna vrednost. Investitorji z njim opisujejo razmere na trgu. Borzni indeks 

predstavlja sintetičen prikaz celotnega borznega trga. Sestavljajo ga posamezne naložbe, ki na 

tem trgu kotirajo, in sicer v vnaprej določenih deležih, ki se ponavadi določijo glede na 

relativno pomembnost posameznega izdajatelja na trgu. Poznamo različne vrste indeksov 

glede na vrsto naložbe – delniške indekse, obvezniške indekse, indekse surovin itd. Indeksi se 

uporabljajo tudi kot merilo (»benchmark«) za spremljanje uspešnosti upravljanja oziroma 

donosnosti tržnega premoženja. Kot je znano, so v obdobju ekonomske ekspanzije vlagatelji 

na kapitalskih trgih pripravljeni sprejemati večja tveganja ter ponavadi kupujejo podjetja v 

panogah, kot so tehnologija, energija in surovine. V času kontrakcije se vlagatelji ponavadi 

izogibajo tveganju z investiranjem v neciklične panoge, kot so javna storitvena podjetja 

(elektro, vodovod), zdravstvene storitve itn. Takšna podjetja namreč najlaže preživijo 

zmanjševanje gospodarske aktivnosti. 

Nekateri ekonomisti verjamejo, da trendi pri cenah delnic na kapitalskih trgih tudi kažejo na 

spremembo faze ekonomskega cikla. Premiki pri vrednotenju kapitalskih trgov naj bi bili 

vedno predhodnica spremembi faze ekonomskega oziroma gospodarskega cikla (Finančni 

slovar 2011a).  

2.2 Analiza izbranih gospodarskih kriz 

V Evropi in Ameriki so bile pogoste krize v 19. in prvi polovici 20. stoletja, posebej v 

obdobju 1815–1939. To obdobje se je začelo po koncu Napoleonovih vojn leta 1815, ki ji je 
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takoj sledila Post-Napoleonova depresija v Združenem kraljestvu (1815–1830) in dosegla 

vrhunec v veliki depresiji leta 1929–1939, ki je vodila v drugo svetovno vojno (Wikipedia 

b. l.). V nadaljevanju opisujemo nekaj najbolj odmevnih gospodarskih kriz.  

2.2.1 Gospodarska depresija 1929–1932  

Velika gospodarska kriza oz. velika depresija 1929–1932 je bilo obdobje vsesvetovne 

gospodarske recesije, ki se je pričelo leta 1929 in končalo v poznih 30-ih letih (ponekod v 

zgodnjih 40-ih letih) preteklega stoletja. Leta 1929, med 24. in 29. oktobrom, so ameriške 

borze doživele zlom, ki se je razrasel v veliko ameriško in svetovno gospodarsko krizo. V 

zgodovini Wall Streeta je 25. oktober ostal zapisan kot »črni petek«, temu pa sta sledila še 

»črni ponedeljek« in »črni torek« 29. oktobra 1929, ki sta dokončno zapečatila vrednost 

delnic, katerih tečaji so nato počasi drseli še do leta 1932. Borzni zlom leta 1929 je pomenil 

preobrat v kapitalizmu, saj je botroval ustanovitvi ameriške Zvezne komisije za vrednostne 

papirje in borzo (SEC) (Redakcija Financ 2004).  

Vzrokov za to krizo je bilo več: nesorazmerna distribucija dohodkov, neustrezne 

organizacijske strukture korporacij, neustrezen bančni sistem, neustrezna trgovinska bilanca 

ZDA, najemanje kreditov in neusklajeno kreditiranje ter nenadzorovano izdajanje vrednostnih 

papirjev in državnih obveznic.  

Borzni zlom se je začel z razprodajo 13 milijonov delnic na Wall Streetu. To je bila najhujša 

in najobsežnejša recesija v 20. stoletju. Posledice so čutile praktično vse države, še posebej pa 

mesta, odvisna od težke industrije, in kmetijska območja zaradi padca cen. V Združenih 

državah Amerike je depresija sovpadala s serijo peščenih viharjev, t. i. »Dust Bowl«, ki so 

dodatno prizadeli kmetijstvo osrednjega dela države. Obseg mednarodne trgovine se je 

zmanjšal za več kot polovico, prav tako pa tudi osebni dohodki, prihodki od davkov, cene in 

dobički (Wikipedia b. l.). 

Sorazmerno ugodni krediti so povzročili množično špekuliranje z vrednostnimi papirji in pot 

tečajev delnic navzgor je bila odprta. Banke so začele dvigovati obrestne mere, vendar 

vlagateljev to ni bistveno motilo. Vrednosti delnic so rasle veliko hitreje in intenzivneje, tako 

da višina letne obrestne mere, ki je znašala tudi 20 % (marca 1929), v očeh špekulantov ni 

bila previsoka. Dobički, ki so jih ustvarili, so bili nekajkrat višji (Štor 2002). 

Nadzor države nad gospodarstvom se je ob začetku prve svetovne vojne povečal. Vojna je 

bila financirana z devetimi velikimi posojili, stopnja inflacije je bila relativno nizka (z indeksa 

100 za leto 1913 je narasla na 217 leta 1918). Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko in Češko, ki so v 

vojni najbolj trpele, pa je prizadela huda inflacija. Najhujša je bila v Nemčiji, vrh je dosegla 

leta 1923, ko so se cene spreminjale iz ure v uro. Z obvladovanjem gospodarske krize in 

inflacije se je v svetu začelo obdobje gospodarskega vzpona, ki je trajalo šest let. ZDA so 
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postale največji investitor v tujini, valute so se stabilizirale, mednarodni trg se je začel urejati, 

mednarodna trgovina pa počasi naraščati. Deloma si je opomoglo tudi kmetijstvo. 

V času krize se je nezaposlenost v Ameriki strmo vzpenjala. Ko so usahnili krediti, se je 

zmanjšala potrošnja, povečevali pa so se bankroti in brezposelnost. Tako je bilo ob koncu leta 

1930 v ZDA kar šest milijonov brezposelnih. Zaradi krize so cene živil v mnogih deželah 

katastrofalno padle, kar so še posebej občutili kmetje. Zlom borze je povzročil verižno 

reakcijo. Ljudje so varčevali in niso več kupovali potrošnih dobrin; ker niso kupovali, so 

začele propadati trgovine in s tem tudi tovarne, kar je vodilo do brezposelnosti. Kriza v ZDA 

je trajala dalj časa, najslabše pa je bilo pozimi leta 1932, saj je bilo brezposelnih 12 milijonov 

ljudi, vsak dan je dvanajst tisoč ljudi ostalo brez službe, bankrotiralo je ogromno podjetij in 

bank, na tisoče ljudi pa je naredilo samomor. V tem času podpore za brezposelne ni bilo. 

Dobrodelne organizacije so delile hrano in nudile prenočišče, a kljub temu je nekaj ljudi 

umrlo od lakote (Trueman 2000).  

Iz ZDA se je kriza širila po vsem svetu, zato so začeli ponovno oživljati gospodarstvo. 

Reševanje krize v ZDA je povezani s Franklinom Delanom Roosveltom ter njegovo politiko 

»New Deal« ali »Novi dogovor«, s katero je izvedel obsežen program gospodarskih in 

družbenih reform. S selektivnimi krediti in drugimi ukrepi se je začela preobrazba kmetijstva 

(prav tam): 

· velika javna dela so zmanjševala množično brezposelnost,  

· z zakonodajo so urejali delovna razmerja in uvedli minimalno socialno zakonodajo, 

· sindikati so dobili pravico do pogajanj z delodajalci, 

· s protimonopolnimi zakoni je vlada skušala doseči nadzor nad največjimi koncerni in 

korporacijami. 

Tako si je gospodarstvo v letih 1934–1937 polagoma opomoglo. Države so povečevale 

investicije v oboroževalno industrijo, kmalu pa je izdelava orožja postala najpomembnejša 

dejavnost. 

2.2.2 Naftne krize  

Svet je po drugi svetovni vojni doživel devet recesij in štiri naftne krize.  

Prva naftna kriza 

Prva naftna kriza, ki je zadela svetovno gospodarstvo, je bila leta 1973, v času arabsko-

izraelske vojne. Šestega oktobra 1973 sta Egipt in Sirija nenapovedano napadla Izrael. Po 

izbruhu vojne so arabske države proizvajalke nafte začele vojno še na »drugi fronti« – na 

naftni fronti. Že 7. oktobra je Irak nacionaliziral naftno družbo IPC, istočasno so vojaške 

operacije zaustavile dobavo nafte preko naftovodov za okrog milijon sodov dnevno. Naslednji 
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dan je bilo napovedano srečanje ministrov OPEC-a z naftnimi družbami glede novih določil 

Teheranskega sporazuma, vendar je bilo srečanje zaradi vojne prekinjeno.  

16. oktobra 1973 so arabski naftni ministri zasedali v okviru OAPEC, kjer so sprejeli 

enostransko odločitev, da povišajo postavljeno ceno nafte s 3,011 na 5,119 dolarjev za sod 

surove nafte. Podražitev, ki je znašala okrog 70 odstotkov, je naftne družbe postavila pred 

dejstvo: ali sprejmejo nove cene ali pa poiščejo nove vire naftne oskrbe.  

Naftne družbe so bile povsem nepripravljene na povišanje cen, naftnih zalog niso imele, ker 

so si jih zagotavljale v okviru koncesijskih dogovorov, v tistem obdobju pa tudi ni bilo 

pomembnejših nadomestnih alternativnih virov za nafto. Samo deset dni po izbruhu vojne, 

torej 17. oktobra, so države članice OAPEC sprejele odločitev o zmanjšanju proizvodnje in 

izvoza nafte. S tem novim ukrepom so bile države članice obvezane, da zmanjšujejo 

proizvodnjo nafte po stopnji najmanj pet odstotkov mesečno, kar bo obračunano na podlagi 

dejanske proizvodnje nafte septembra 1973, vse dokler mednarodna skupnost ne prisili Izraela 

v umik z zasedenih arabskih ozemelj. Arabske države so z »naftno vojno« uspele razdeliti tudi 

zahodni svet. 

V zahodnih državah, ki so vse do takrat poznale visoko gospodarsko rast in zmerno inflacijo, 

je podražitev vseh naftnih proizvodov povzročila velik plačilnobilančni primanjkljaj ter 

pospešeno povečala inflacijo. V industrializiranih državah je ponekod inflacija presegala tudi 

20 odstotkov letno. Nekatere države, kot na primer Nemčija in Japonska, ki so bile bolj 

zaskrbljene zaradi visoke stopnje inflacije, so se na plačilnobilančne primanjkljaje odzvale z 

odločnim prilagajanjem svojih gospodarstev novim razmeram. To je pomenilo uvedbo 

ukrepov omejevalne fiskalne in monetarne politike ter posledično prilagoditev življenjskega 

standarda. Druge države, ZDA, Italija in Velika Britanija, so podobno kot številne države v 

razvoju, odlagale plačilnobilančno prilagajanje, svoje naraščajoče primanjkljaje v plačilni 

bilanci pa so financirale z zadolževanjem na mednarodnih finančnih trgih. Inflaciji se je nato 

pridružila še povečana stopnja brezposelnosti. 

Arabske države so prvič v zgodovini uporabile nafto kot orožje proti Izraelu in z embargom 

na dobavo nafte resno pritisnile na ZDA in zahod. Še v naslednjem letu 1974 si svetovno 

gospodarstvo ni opomoglo od posledic enomesečnega embarga v oktobru 1973.  

Druga naftna kriza 

Druga naftna kriza se je pojavila, ko so 13. oktobra 1987 zaprli največje naftno polje v 

Abadanu (Rubin 1999, 2). To je povzročilo splošno zmedo v zahodnem svetu in cene na trgih 

so poskočile za 20 odstotkov od postavljenih cen OPEC-a in znašale več kot 14 dolarjev za 

sod. Zaradi dviga cen so zahodne države pričakovale, da se bo proizvodnja nafte na Bližnjem 

vzhodu zaradi iranske revolucije še dodatno zmanjšala. Zaradi tega so množično kupovali 
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zaloge nafte. Aprila 1979 je cena za sod nafte znašala 14,56 dolarja. Odločitev za povečanje 

cen nafte je izhajala predvsem iz izdatne devalvacije dolarja. Inflacija je celo leto naraščala, 

prav tako cene nafte, politična kriza na Bližnjem vzhodu pa se je vse bolj zaostrovala. Konec 

leta 1979 je cena nafte znašala že 24 dolarjev za sod in je do konca leta 1980 narasla že na 

vrtoglavih 36 dolarjev za sod. Posledice krize so bile za svetovno gospodarstvo obsežne. 

Zmanjšana ponudba nafte in njena višja cena sta prisilile industrializirane države v 

gospodarsko prilagajanje ter posledično tudi v manjše povpraševanje po nafti OPEC, saj so se 

že po prvi naftni krizi začeli pojavljati alternativni energetski viri. Zaradi tega je med 

članicami OPEC-a prišlo do razkola in oblikovanja novih skupin znotraj organizacije. 

Tretja naftna kriza  

Tretja naftna kriza je bila v letih 1990–1991. Začetek krize je bil tako rekoč predviden in 

premišljen napad Iraka na Kuvajt leta 1990, saj je Irak videl veliko priložnost po ponovni 

priključitvi province k iraški državi. Kuvajt je bil hkrati država, ki je veljala za naftno najbolj 

bogato ozemlje. Ker so se na tem področju v vojno vključile vse zalivske države razen Irana, 

to vojno imenujemo zalivska vojna (Leskovič Vendramin 2004). 

Ta vojna pa se je zelo razlikovala od prejšnjih, saj ni šlo za embargo nafte, ampak za 

ekonomske sankcije proti Iraku. Zato ta vojna ni povzročila pomanjkanja nafte na svetovnem 

trgu. Prav nasprotno. Namesto primanjkljaja nafte ob izbruhu krize je bilo tržišče zasičeno z 

nafto, saj je Savdska Arabija zelo povečala črpanje nafte in tako sama pokrila izpad iraške 

nafte. 

 

Slika 2: Svetovna poraba surove nafte (v 1000 sodčkih/dan) 

Vir: KD Skladi b. l.  
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Zalivska vojna je potekala na z nafto najbolj bogatem območju, pa tokrat ni prišlo do hujše 

naftne krize. K temu je najbolj prispevala Savdska Arabija, ki je leta 1991 prispevala tretjino 

vse nafte v okviru organizacije OPEC. 

Začetek 21. stoletja označujejo visoke cene nafte in tudi relativno močne oscilacije, kar sproža 

vprašanje o vplivu cene nafte na gospodarstvo. Rast cene nafte na svetovnih trgih v avgustu 

2004 je v svetu spodbudila razmisleke o prihodnjih gibanjih cen te strateške surovine. Vsi 

analitiki so si enotni v oceni, da je nafta strateška in redka surovina, da jo bo nekega dne 

zmanjkalo in da s povečanjem porabe raste njena cena. Slednje naj bi bilo prvo pravilo v 

trgovanju z nafto, katere poraba se po drugi svetovni vojni nenehno povečuje. Ob tem 

rezultati nekaterih ekonomskih analiz (glej na primer Rasmussen, Raitman, MDS v Kovač 

2012) dokazujejo, da narašča robustnost gospodarske rasti glede na spremembe cen nafte. V 

povprečju nam 25-odstotno povišanje cen znižuje gospodarsko rast razvitih uvoznic za 0,3 

odstotne točke (Kovač 2012).  

Toda zgodbe o usodnem vplivu cen nafte na rast in inflacijo s tem ni konec. Zadnjih štirideset 

let najdemo nafto v osrčju vseh kriznih svetovnih dogodkov. Ekonomsko krizo in inflacijo je 

v sedemdesetih letih nedvomno povzročilo trikratno zvišanje cen nafte. Visoka rast 

svetovnega gospodarstva in globalizacija sta v devetdesetih temeljila na nizki ceni okoli 20 

USD za sod, leta 2008 je nafta dosegla najvišjo ceno, saj je bilo treba za sodček odšteti 150 

USD, in to samo mesec dni pred finančnim zlomom na Wall Streetu (Kovač 2012).  

2.2.3 Azijska kriza 

Po drugi svetovni vojni je bila ekonomska rast vzhodnoazijskih držav nekaj časa znatno 

hitrejša kot drugje po svetu. Azijski razvojni model je tako postal zgled drugim državam, zato 

so azijsko krizo mnogi poimenovali kriza uspeha. Azijska kriza se je začela najprej na 

Tajskem, ko je centralna banka Tajske uvedla s finančno podporo finančnim podjetjem. 

Povečala je posojila tem institucijam, za katere pa se je izkazalo, da niso rentabilne in so v 

tem času kljub izdatnemu kreditiranju propadale. Borzne cene so padale, prišlo je do bega 

kapitala in zloma valute. Vzroke za finančno krizo leta 1997 lahko iščemo v rastočem 

kratkoročnem zunanjem dolgu, delni finančni liberalizaciji, povečanem koeficientu odprtosti, 

realni apreciaciji in ekspanziji bančnega kreditiranja (Strašek 1999, 5). 

Kriza se je hitro razširila na sosednje države  s podobno ekonomsko strukturo. Devalvaciji 

tajskega bata je kmalu sledila devalvacija filipinskega pesa, malezijskega ringita, indonezijske 

rupije in singapurskega dolarja. Serija navedenih devalvacij označuje začetek valutne krize in 

časovno pokriva obdobje med julijem in oktobrom 1997. Vse to je dramatično povečalo 

občutljivost teh držav na zunanje šoke oziroma na preobrat v gibanju kapitalskih tokov. 

Posledice te krize so se kazale v naraščanju brezposelnosti, saj se mnoga podjetja niso znala 

soočiti z visokimi obrestnimi merami in padcem povpraševanja. V prvi polovici novembra 
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1997 se je pričela druga faza valutne krize, ki je sledila kolapsu hongkonškega borznega trga. 

Posledice niso občutili samo na borznih trgih Azije, temveč tudi v Južni Ameriki ter v razvitih 

državah. Ta finančna in premoženjsko cenovna kriza je tako postavila temelje za drugo fazo 

velike valutne depreciacije (Špes 2006). 

Azijska kriza je povzročila kar nekaj sprememb: nizka raven delniških trgov in visoke 

obrestne mere so zmanjšale obseg investicij, paraliziran bančni sistem ni uspel kreditirati niti 

najboljših podjetij, kar je otežilo izvozne posle. Najhuje je kriza prizadela Indonezijo, 

Malezijo, Korejo in Tajsko. V Indoneziji je zavladala huda revščina, ki jo je spremljala 

politična nestabilnost. Ostale tri države so zaznale malenkostno izboljšanje konec leta 1998. 

Drugo hudo prizadeto skupino so sestavljali Hong Kong, Singapur in Filipini, Japonska in 

Kitajska pa nista bili neposredno prizadeti. Kitajski se je zmanjšal izvoz v regijo in s tem rast, 

kar je prizadelo stopnjo zaposlenosti, predvsem pa so se zmanjšale imigracije delovne sile v to 

državo. Poglabljanje japonske recesije, katere razlog ni bila kriza, pa je še naprej vplivalo na 

te države (Špes 2006). 

Gospodarska kriza v jugovzhodni Aziji v poletju 1997 je pokazala, da celo azijski »čudež« ni 

imun na spreminjajoče se kapitalske tokove. Od junija do septembra so štiri glavne valute 

devalvirale od 20 do 30 odstotkov (Ito 1999, 111). Borzne cene so še naprej padale. Čeprav je 

šibek ekonomski in finančni sektor pravzaprav glavni krivec za nastalo situacijo, so ogromni 

napadi na valute še poglobili krizo. Pomanjkljivosti finančnega sektorja so obstajale kar nekaj 

časa, vendar jih je trg enostavno ignoriral (Qureshi 1999, 173). Države v razvoju so bile dolgo 

časa nevoščljive takemu napredku, vendar je prav kriza pokazala, da je ekonomski razvoj več 

kot samo rast. Azijsko krizo pogosto imenujemo krizo uspeha. Azijska rast naj bi bila bolj 

posledica trdega kot pametnega dela (Krugman 2002). Vlade so podpirale samo specifične 

industrije in tehnologije. Rast se lahko spodbudi z osnovnim izobraževanjem, povečanjem 

investicij in podobnim, vendar bo to imelo le neponovljiv učinek. 

2.2.4 Globalna ekonomska in finančna kriza 2008 in dolžniška kriza evro območja 

Aktualno (enaindvajseto) stoletje je označeno s ponovitvijo obsežnejše recesije – globalne 

gospodarske krize, ki pa ima med različnimi državami različne razsežnosti in pojavne oblike. 

Finančna kriza je na evropskih tleh izbruhnila proti koncu leta 2008, prve napovedi o recesiji 

v ZDA pa so se pojavile že leto prej (Wikipedia b. l.). V Sloveniji se je kriza začela kazati 

septembra 2008, ko so številna podjetja dobila napovedi o zmanjšanju naročil. 

Prva je bila prizadeta avtomobilska industrija, ki ji je kasneje sledilo gradbeništvo. Svet se je 

moral soočiti z največjo krizo po svetovni gospodarski depresiji v 30-ih letih prejšnjega 

stoletja. Med poglavitne vzroke za nastanek aktualne finančne in gospodarske krize 

prištevamo: nastanek in pok nepremičninskega balona v ZDA, prekomerno potrošnjo v ZDA, 
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premajhno regulacijo finančnega sektorja, zadolževanje preko lastnih zmožnosti pri domačih 

bankah, ki pa so najemale kredite v tujini (Kaučič 2011). 

Začetek aktualne gospodarske krize je povezan s korekcijami na trgu nepremičnin v ZDA. 

Cene so vrh na trgu dosegle v letu 2006, sledil je močan padec, ki je močno pretresel bančni 

sektor zaradi neustreznih, slabo zavarovanih hipotekarnih posojil. Zaradi globalizacije in 

močno odprtih ter liberaliziranih finančnih trgov ter prepletenosti finančnih institucij (bank) 

med državami se je potres iz ameriškega bančnega sektorja razširil v ostale države. Islandija 

je na primer doživela največjo gospodarsko krizo v svoji zgodovini, zaznamovano s 

propadom vseh treh največjih domačih bank. Enako usodo je delila Irska. Grčija prav tako 

doživlja največjo depresijo v svoji zgodovini.  

Sedanja finančna kriza ima korenine v poku balona nepremičninskih trgov, predvsem 

ameriškega. Cene nepremičnin so v ZDA in tudi drugje po svetu v zadnjih desetih letih strmo 

rasle. Glavni razlog strme rasti cen nepremičnin od leta 2000 do 2007 je bilo močno 

povečanje povpraševanja po nepremičninah, ki ima dva glavna razloga, oba pa sta povezana z 

bančnimi krediti. Prvi razlog je obilna ponudba poceni denarja, ki je povzročila, da so banke 

imele veliko likvidnih sredstev, ki so jih »morale« nekam plasirati in so jih plasirale v 

hipotekarne kredite in iz njih izvedene finančne instrumente. Drugi in seveda glavni razlog 

rasti nepremičninskega trga je prelahko odobravanje predvsem drugorazrednih hipotekarnih 

kreditov, to je kreditov tistim strankam, ki niso imele zadostne kreditne sposobnosti za nakup 

lastne nepremičnine ali pa niso bile dovolj kreditno sposobne za nakup ravno tiste (tako velike 

oziroma drage) nepremičnine, ki so jo kupile. 

Ker so cene nepremičnin neprestano rasle, in to vse od velike gospodarske krize v tridesetih 

letih naprej, je veljal občutek, da gre pri nepremičninah za izjemno varno naložbo, katere cena 

praktično ne more pasti. Ker cene nepremičnin »vedno rastejo«, si banke niso delale velikih 

skrbi z oceno kreditne sposobnosti posameznika, saj so prvič računale, da bo mogoče 

nepremičnino, če bi lastnik nehal plačevati anuiteto, dražje prodati na trgu. Zaradi velikega in 

rastočega povpraševanja po nepremičninah je prišlo do razcveta v gradbeništvu in sorodnih 

panogah. Dobički so bili visoki, podjetja so ustvarila veliko delovnih mest in prispevala h 

gospodarski rasti. Ker so imele različne interesne skupine od rasti cen nepremičnin velike 

koristi, je tak trg ustrezal skoraj vsem. Lastniki hiš so zaradi rasti vrednosti hiš dobivali 

občutek, da so bogatejši in so povečali potrošnjo. Tisti, ki hiš še niso imeli, so s pomočjo 

poceni kreditov z lahkoto prišli do njih. Industrija je imela veliko posla in je odpirala nova 

delovna mesta. Država je izkazovala dobro gospodarsko rast. Obseg zadolženosti 

gospodinjstev je strmo zrasel najprej zaradi povečanega števila hipotekarnih kreditov, nato pa 

še potrošniških kreditov (avtomobili, kreditne kartice). To je pripeljalo do tega, da so 

spregledali dejstvo, da se zaradi dobičkonosnosti stanovanjske gradnje počasi ustvarja 

presežna ponudba nepremičnin, ki jih ne bo več mogoče prodati. Ravno ta presežna ponudba 

je povzročila konec rasti cen nepremičnin in prvi padec v juliju 2007. Ko so cene nepremičnin 
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začele padati, se je zelo kmalu pokazala vsa beda drugorazrednih stanovanjskih kreditov. Hiš, 

za katere ljudje niso več mogli odplačevati anuitet, ni bilo več mogoče prodati brez izgube za 

banke. Izkazalo se je, da so terjatve do drugorazrednih kreditojemalcev vredne bistveno manj 

kot 100 %. V aktivah bilanc bank so zazijale prve luknje, prišlo je do prvih odpisov in začela 

se je bančna kriza. 

V odgovor na finančni nemir in kasnejšo krizo se je Ameriška centralna banka (FED) odzval z 

raznovrstnimi mehanizmi denarne politike, kasneje pa je v delovanje trga posegla tudi država. 

FED kakor tudi Evropska centralna banka sta ukrepali zelo podobno, znižali sta ključno 

obrestno mero. ECB je obrestno mero znižala do 1 %, FED pa jo je znižal v intervalu med 0 

in 0,25 %. 

Načeloma so v uporabi trije načini reševanja finančnih ustanov, ki so v finančni krizi postale 

nelikvidne in nesolventne; ti so: 

· dokapitalizacija bank, 

· prevzemi izvzetih solventnih delov bankrotiranih ustanov, ki jih izvedejo konkurenti, 

drugo pa gre v stečaj, 

· državne garancije za vse depozite občanov, da ne pride do navala na banke. 

Posebno razsežnost je ta finančna in gospodarska kriza dosegla v območju evra. Kriza 2008 je 

povzročila gospodarski zastoj svetovnih razsežnosti z zmanjševanjem proizvodnje in 

zaposlenosti ter je prerasla v globoko družbeno-politično krizo. Svetovno gospodarsko krizo z 

začetkom leta 2008 po globini in obsegu lahko primerjamo le z veliko gospodarsko krizo v 

30-ih letih preteklega stoletja. Kriza teh razsežnosti povzroča dvome o vzdržnosti kapitalizma 

kot družbenega sistema in grozi s političnimi prevrati, kot je bil nastop nacizma v Nemčiji leta 

1933. 

V ZDA, Islandiji in tudi v evropskih državah je bil v jedru krize bančni sistem in sistem 

trgovanja z izpeljanimi finančnimi instrumenti. Bančni sistem, vključno s centralnimi 

bankami, je omogočal pretiran obseg cenenih posojil. V ZDA je bilo v umetnih »finančnih 

produktih« skritih veliko posojil, za odplačevanje katerih posojilojemalci niso imeli zadostnih 

jamstev. Veliko posojil je bilo usmerjenih v gradnjo hiš, ki so jih kupovale družine z 

razmeroma nizkimi dohodki. Veliko povpraševanje po nepremičninah, ki ga je povzročila 

možnost najemanja posojil brez zadostnega jamstva, je povzročilo »nepremičninski balon«. V 

ozadju tega procesa so bili veliki dobički v finančnem sistemu pri trgovanju s finančnimi 

instrumenti brez ustrezne ocene tveganja. Velik obseg nezadostno zavarovanih posojil je v 

trenutku zloma borze povzročil verigo propadov bank. V procesu napihovanja balona so imele 

ključno vlogo bonitetne agencije, ki so zaradi povečevanja svojega poslovanja izdajale 

neutemeljene ugodne ocene varnosti finančnih instrumentov. 

V evro območju se je kriza v začetku zdela prenesena iz ZDA. Kasneje so se pokazale 

posebnosti, ki izvirajo iz nepopolnosti sistema skupne valute (evro). V jedru je bila prav tako 
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kot v ZDA neustrezna poslovna politika bank, ki so odobrile veliko kreditov brez ustreznih 

jamstev ali kreditojemalcem, ki so v gospodarski krizi propadli. Države so skušale reševati 

banke, vendar je bil obseg slabih kreditov tako velik, da več držav evro območja ni zmoglo 

dodatnega bremena. V gospodarski recesiji se je grozečemu zlomu bančnega sistema 

pridružila tudi javno-finančna nelikvidnost: previsok proračunski primanjkljaj in previsoki 

državni dolgovi. Najbolj kritične so bile razmere v Grčiji, na Portugalskem, Irskem, pa tudi v 

večini novih članic EU, vključno s Slovenijo.  

Evropski voditelji so 26. oktobra 2011 sprejeli ukrepe za odpravo posledic dolžniške krize, ki 

je prizadela nekatere države evrskega območja. Sprejeli so kar nekaj ukrepov:  

· Nova posojila Grčiji. EU in Mednarodni denarni sklad sta Grčiji zagotovila novo posojilo 

v višini 100 milijard evrov. To in drugi ukrepi (banke in zasebni posojilodajalci so 

privolili v 50-odstotni odpis grškega dolga) naj bi Grčiji pomagali, da javni dolg zniža na 

vzdržno raven.  

· Večja posojilna sposobnost. Voditelji so se dogovorili o povečanju sredstev evropskega 

mehanizma za finančno stabilnost, ne da bi povečali prispevek držav članic. Posojilna 

sposobnost sklada naj bi se s povečanjem prispevkov iz zasebnega sektorja okrepila na 

okoli tisoč milijard evrov (petkratno povečanje). 

· Utrditev gospodarskega upravljanja. Države evrskega območja so sprejele tudi ukrepe za 

izboljšanje gospodarskega upravljanja. Okrepile so usklajevanje na področju ekonomskih 

in proračunskih politik ter poostrile nadzor nad izvajanjem ukrepov. 
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3 APLIKATIVNI DEL  

V nadaljevanju bomo najprej opisali ekonomska gibanja v novejšem preteklem obdobju na 

obravnavanem območju, torej v Evropi in Sloveniji. Podatke smo pridobili iz gradiv Evropske 

centralne banke (ECB 2006–2013). 

3.1 Gospodarska gibanja v EU 2005–2008 

Leta 2005 je realna rast BDP v evro območju znašala 1,4 %. Gospodarska rast v evro 

območju se je v prvi polovici leta 2005 upočasnila, deloma zaradi naraščajočih cen nafte, 

začasne upočasnitve svetovne menjave in zakasnelih učinkov pretekle apreciacije evra. 

Vseeno se je v drugi polovici leta spet okrepila, predvsem zaradi vpliva vztrajno visokega 

svetovnega povpraševanja, hitre rasti dobičkov in zelo ugodnih pogojev financiranja. 

Gospodarska aktivnost je bila tako kljub visokim in spremenljivim cenam nafte razmeroma 

trdna. Rast investicij je bila v prvi polovici leta 2005 precej nižja kot v drugi polovici. 

Zmanjšanje je povzročila predvsem nižja rast investicij brez gradbeništva, na kar so najbolj 

vplivala negativna gibanja v dejavnosti prometa. Kljub temu so se bruto investicije v osnovna 

sredstva od sredine leta 2005 okrepile. Med dejavniki, ki so leta 2005 spodbujali rast 

investicij, so bili izboljšanje podjetniške učinkovitosti, povečani dobički podjetij, zelo ugodni 

pogoji financiranja in rast svetovnega povpraševanja. Dolgoročna inflacijska pričakovanja v 

evro območju so ostala trdno zasidrana na ravni, ki je skladna s cenovno stabilnostjo. Kljub 

temu je bila skupna inflacija v letu 2005 nekoliko povišana, predvsem zaradi močnega 

povečanja cen energentov, v manjši meri pa tudi zaradi dviga nadzorovanih cen in posrednih 

davkov. Skupna inflacija, merjena z indeksom HICP, je v povprečju znašala 2,2 %, kar je 

nekoliko več kot v prejšnjem letu. V drugi polovici leta je Svet ECB izražal vse resnejšo 

zaskrbljenost glede tveganj za cenovno stabilnost in poudarjal, da je treba zelo pozorno 

spremljati razvoj dolgoročnejših inflacijskih pričakovanj.  

V letu 2006 se je gospodarstvo evro območja močno krepilo. Ne glede na učinek visokih in 

spremenljivih cen nafte se je realni BDP povečal na 2,8 %. V tem letu je bila rast realnega 

BDP v povprečju precej nad potencialno. Močno se je okrepila rast investicij, ki je dosegla 

najvišjo raven po letu 2000. Pospešitev je bila največja v gradbeništvu, vendar je bila opazna 

tudi v drugih panogah. Ob ugodnem zunanjem okolju so na rast investicij pozitivno vplivali 

tudi visoka in vse močnejša rast dobičkov, pozitivna pričakovanja glede povpraševanja in 

nizki stroški zunanjega financiranja. Poleg tega so bile močne tudi gradbene naložbe. Glede 

gibanja cen je povprečna letna inflacija, merjena z indeksom HICP, leta 2006 znašala 2,2 %, 

enako kot v letu 2005. Stopnja skupne inflacije je med letom nihala in je bila pod močnim 

vplivom gibanja cen nafte. Do avgusta je sledila naraščajočemu trendu in ostajala precej nad 

definicijo cenovne stabilnosti ECB, po kateri naj bi bila pod 2 %, vendar blizu te meje. V 

preostalih mesecih do konca leta 2006 pa je letna stopnja inflacije padla pod 2 %, v glavnem 

zaradi precejšnjega padca cen nafte in baznih učinkov. 
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V letu 2007 je gospodarstvo evro območja še naprej pospešeno raslo. Realni BDP je v prvem 

četrtletju 2007 dosegel medčetrtletno stopnjo rasti v višini 0,8 %, kar je presegalo pretekla 

pričakovanja. Zaradi strukturnih reform in umirjanja plač v zadnjih letih se je zaposlenost v 

evro območju močno povečala, in sicer za približno 15,8 milijona oseb v obdobju devetih let 

od začetka tretje faze EMU, medtem ko se je v isti skupini držav v devetih letih pred letom 

1999 to število povečalo za okrog 4,5 milijona. Skladno s tem se je stopnja brezposelnosti v 

evro območju znižala z 8,2 % v letu 2006 na 7,4 % v letu 2007 in dosegla najnižjo raven v 

zadnjih 25 letih. Stopnje brezposelnosti so v nekaterih državah še vedno visoke, stopnja 

aktivnosti prebivalstva pa je po mednarodnih standardih še naprej nizka. Letna inflacija v 

2007, merjena z indeksom HICP, je znašala 2,1 %. Skupna inflacija je med letom močno 

nihala, predvsem zaradi gibanja cen energentov. Proti koncu leta se je inflacija strmo dvignila 

in dosegla stopnje precej nad 2 %. Zvišanje inflacije je bilo predvsem posledica občutne rasti 

mednarodnih cen nafte in hrane v drugi polovici leta 2007. 

V letu 2008 se je realni BDP evro območja povečal za 0,8 %, kar je precej manj kot v letu 

2007, ko je bila rast 2,7 %. Znatno pa se je v letu 2008 povišala inflacija kot posledica visoke 

rasti cen primarnih surovin. Medletna inflacija, merjena z indeksom HICP, je dosegla vrhunec 

sredi leta, ko je junija in julija znašala 4,0 %. Povprečna medletna inflacija, merjena z 

indeksom HICP, je dosegla 3,3 %, kar je najvišja raven po uvedbi evra. V letih prej je 

dosegala 2 %. 

3.2 Gospodarska gibanja v EU 2009–2012 

Leta 2009 se je realni BDP v evro območju zmanjšal za 4,0 %. Inflacija je v tem letu ostala 

nizka. Povprečna medletna inflacija je znašala 0,3 %, kar je najnižja raven od uvedbe evra 

januarja 1999. Medletna inflacija, merjena z indeksom HICP, se je znižala z 1,1 % v januarju 

na –0,7 % julija, nato pa se je decembra ponovno povečala na 0,9 %. Razlogi za takšno 

nihanje so bili predvsem v gibanju cen surovin, zlasti cen energentov. Na področju 

javnofinančne politike se je proračunski položaj v državah evro območja precej poslabšal, kar 

je bila posledica velikega gospodarskega upada in ekspanzivno naravnane javnofinančne 

politike. V skladu z jesenskimi gospodarskimi napovedmi Evropske komisije, ki so bile 

objavljene novembra 2009, se je povprečna stopnja javnofinančnega primanjkljaja evro 

območja zvišala z 2,0 % BDP v letu 2008 na 6,4 % BDP v letu 2009. 

Z vidika gospodarske rasti se je leto 2010 začelo bolje od pričakovanj. Četrtletne realne 

stopnje rasti BDP v evro območju so bile v prvi polovici leta 2010 boljše od pričakovanih, kar 

je bilo deloma posledica precejšnje podpore javnofinančnih spodbud ter oživitve svetovne 

gospodarske aktivnosti. V letu 2010 se je realni BDP v evro območju skupno povečal za 

približno 1,7 %. v letu 2010 se je inflacija okrepila, k čemur so največ prispevale svetovne 

cene primarnih surovin. Nasprotno so v domačem okolju inflacijski pritiski ostali zmerni. 

Tako se je povprečna inflacija v letu 2010 zvišala na 1,6 %. Inflacija, merjena z indeksom 
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HICP, je v letu 2010 postopno naraščala in v povprečju leta znašala 1,6 % v primerjavi z 

0,3 % v letu 2009. 

Leto 2011 je bilo izjemno leto, polno gospodarskih in finančnih izzivov. V prvem četrtletju 

2011 je realni BDP zabeležil močno medčetrtletno rast, v drugi polovici leta pa je bila realna 

rast BDP zelo šibka. Medletna inflacija, merjena z indeksom HICP, je povprečno znašala 

2,7 %. Vzrok za to so bila cenovna gibanja, ki so bila vse leto 2011 pod močnim vplivom 

rastočih cen energentov in drugih primarnih surovin, kar je vodilo k povišanim stopnjam 

inflacije. Ob tem je bila opazna močna napetost na trgih državnih obveznic za države evro 

območja.  

Stagnantne težnje so označevale tudi leto 2012. Realna gospodarska aktivnost v evro območju 

se je v tem letu zmanjšala, k čemur so najbolj prispevale šibke investicije in skromna zasebna 

potrošnja. BDP je po dveh letih umirjene pozitivne rasti upadel za 0,5 %. Medletna inflacija je 

ostala povišana, čeprav se je med letom nekoliko znižala. V povprečju je inflacija v letu 2012 

znašala 2,5 %, kar je nekoliko manj kot v letu 2011. Višja inflacija v tem letu je bila predvsem 

posledica visokih cen energentov in zvišanja posrednih davkov. Inflacija, merjena z indeksom 

HICP, je bila celo leto na povišani ravni nad 2 %. 
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4 EMPIRIČNA ANALIZA 

Namen tega poglavja je uresničiti naslednje cilje, ki smo jih opredelili v uvodu zaključne 

projektne naloge: 

· Empirično bomo predstavili značilnosti gospodarskih gibanj v državah EU. 

· Izdelana bo empirična analiza gibanja realnega BDP v fazi recesije za gospodarstva EU – 

identificirana bo stilizirana oblika poteka recesije. 

· Empirično bo ugotovljena učinkovitost posameznih gospodarstev EU ob spopadanju z 

recesijo. 

4.1 Metode empirične analize in uporabljeni podatki 

Prvi cilj empiričnega dela, to je empirična predstavitev značilnosti gospodarskih gibanj v 

državah EU, bomo dosegli z deskriptivno analizo (povzemanjem) značilnosti gibanj realne 

rasti BDP, gibanja brezposelnosti in dinamike investicij. Deskriptivni povzetek smo pripravili 

na osnovi uporabe sekundarnih podatkov iz mednarodno priznane baze podatkov Eurostat 

(2013). 

Drugi cilj empirične analize, to je opredelitev stiliziranega poteka recesije (oblika recesije), 

uresničujemo z grafično analizo časovne serije o gibanju stopenj rasti realnega BDP (2006–

2014). Grafična upodobitev časovne serije torej vključuje tudi podatke o napovedih za leto 

2013 in 2014. Podatke o dinamiki realnega BDP smo črpali iz baze podatkov Eurostat (2013). 

Analizo poteka recesije v sklopu tega cilja dopolnjujemo še z empirično evalvacijo povezav 

med tremi ključnimi makroekonomskimi agregati. Proučujemo namreč, kakšna je empirična 

zveza med investicijami in rastjo realnega BDP ter kakšna je zveza med rastjo realnega BDP 

in inflacijo. Za ta namen uporabimo preprost sistem dveh linearnih enačb: 

· Za zvezo med rastjo investicij in rastjo realnega BDP uporabimo enačbo 

INVBDP
KK ´=a , kjer je parameter alfa smerni koeficient, ki meri vpliv rasti investicij na 

rast BDP. Odvisna spremenljivka v tem primeru je povprečni koeficient rasti realnega 

BDP v času 2006–2012, neodvisna spremenljivka pa povprečni koeficient rasti investicij 

v času 2006–2012.  

· Za zvezo med rastjo realnega BDP in rastjo splošne ravni cen uporabimo enačbo 

CENEVBDP
KK ´= b , kjer je parameter beta smerni koeficient, katerega inverzna vrednost 

meri vpliv rasti BDP na inflacijo. Odvisna spremenljivka v tem primeru je povprečni 

koeficient rasti realnega BDP v času 2006–2012, neodvisna spremenljivka pa povprečni 

koeficient inflacije v času 2006–2012. 

Ker predpostavljamo linearno zvezo, smo vrednost parametrov izračunali kot: 
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Za izračun parametrov in povprečnih koeficientov dinamike izbranih spremenljivk (rast BDP, 

investicij, inflacija) smo uporabili podatke iz baze podatkov Eurostat (2013). Prav tako 

izpeljujemo grafično ponazoritev odnosov med investicijami, rastjo BDP in inflacijo (slika 3).  

 

Slika 3: Povezava med investicijami, rastjo BDP in inflacijo 

Tretji cilj je analizirati učinkovitost spopadanja gospodarstev s krizo. Za ta namen smo 

uporabili preprosto metodo parcialnega vrednotenja posamezne države z uporabo diskretnih 

številk po naslednjih štirih kriterijih: 

· povprečna relativna stopnja rasti realnega BDP, 

· povprečna relativna stopnja inflacije, 

· povprečna relativna stopnja rasti investicij, 

· povprečna relativna stopnja brezposelnosti. 

Povprečne stopnje so izračunane za obdobje 2006–2012, od tod so relativne stopnje za vsako 

posamezno državo preračunane glede na povprečje vseh držav v vzorcu. 

Vrednotenje z uporabo deskriptivnih številk smo izpeljali po naslednjem postopku: 

· Državi, ki je beležila najvišjo povprečno relativno stopnjo rasti realnega BDP, smo 

pripisali vrednost 1 po tem kriteriju, državi z najnižjo povprečno relativno stopnjo rasti 

realnega BDP pa število 28.  

· Državi, ki je beležila najnižjo povprečno relativno stopnjo inflacije, smo pripisali 

vrednost 1 po tem kriteriju, državi z najvišjo povprečno relativno stopnjo inflacije pa 

število 28.  
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· Državi, ki je beležila najvišjo povprečno relativno stopnjo rasti investicij, smo pripisali 

vrednost 1 po tem kriteriju, državi z najnižjo povprečno relativno stopnjo rasti investicij 

pa število 28.  

· Državi, ki je beležila najnižjo povprečno relativno stopnjo brezposelnosti, smo pripisali 

vrednost 1 po tem kriteriju, državi z najvišjo povprečno relativno stopnjo brezposelnosti 

pa število 28.  

Ob koncu smo sešteli število točk za vsako državo in jih razvrstili po kriteriju od države z 

najmanjšim številom točk (najučinkovitejša država, saj ima najvišjo gospodarsko rast, 

najvišjo rast investicij, najnižjo inflacijo in najnižjo stopnjo brezposelnosti) do države z 

najvišjim številom točk, kar predstavlja najmanj učinkovito državo (to je državo z najnižjo 

gospodarsko rastjo, najnižjo rastjo investicij, najvišjo inflacijo in najvišjo stopnjo 

brezposelnosti). 

4.2 Analiza po državah 

V nadaljevanju bomo podali rezultate analize gibanj realnega BDP, povprečne stopnje 

ekonomske rasti, stopnje investicij in povprečne stopnje brezposelnosti po posameznih 

državah, vključenih v obravnavo. Podatke bomo prikazali opisno in grafično. V  analizo smo 

vključili podatke o opazovanih ekonomskih gibanjih za obdobje 2006 do 2013, za leto 2014 

pa smo upoštevali Eurostatovo napoved, kar smo v analizi označili z zvezdico.  

4.2.1 Avstrija  

Za Avstrijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 4: Oblika recesije Avstrija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,62 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 4,3 % ob povprečni negativni rasti 
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investicij v obdobju 2007–2012 (–0,23 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 5): 

· 
INVBDP
KK ´= 0085,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9836,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

V primerih obeh enačb sta smerna koeficienta izračunana kot povprečje štiriletnega oziroma 

petletnega obdobja (v primeru investicij), njuno vrednost pa lahko posplošimo na vrednost 1. 

To na eni strani pomeni, da investicije v primeru avstrijskega gospodarstva v času recesije 

niso imele bistvenega multiplikativnega učinka, hkrati pa je gospodarska rast delovala v smeri 

pospeševanja inflacije.  

 

Slika 5: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Avstrije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9977, 1,0062), v drugem kvadrantu pa točka (1,023, 

1,0062). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize. 

Po kriteriju učinkovitosti je avstrijsko gospodarstvo enako gospodarstvu Švedske. Obe 

dosegata 24 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo, kar ju 

uvršča na skupno drugo mesto. Sodita torej v sam vrh ekonomsko najučinkovitejših evropskih 

gospodarstev. 

Preglednica 1: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Avstrije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

7 12 3 2 24 
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4.2.2 Belgija 

Za Belgijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 6: Oblika recesije Belgija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,42 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v tem obdobju je znašala 7,6 % ob povprečni negativni rasti investicij 

v obdobju 2007–2010 (–0,29 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 7): 

· 
INVBDP
KK ´= 0337,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9791,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Kot v primeru Avstrije lahko tudi v tem primeru vrednost obeh koeficientov posplošimo na 

vrednost 1. To na eni strani pomeni, da investicije v primeru belgijskega gospodarstva v času 

recesije niso imele bistvenega multiplikativnega učinka, hkrati pa je gospodarska rast delovala 

v smeri pospeševanja inflacije. 
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Slika 7: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Belgije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9977, 1,0062), v drugem kvadrantu pa točka (1,023, 

1,0062). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je belgijsko gospodarstvo umeščeno na 8. mesto –med Slovaško in 

Romunijo. Dosega 49 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko 

krizo. 

Preglednica 2: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Belgije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

9 14 14 12 49 

4.2.3 Bolgarija 

Za Bolgarijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki V.  

 

Slika 8: Oblika recesije Bolgarija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 
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Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,74 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2010 je znašala 11,28 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2010 (–7,56 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 9): 

· 
INVBDP
KK ´= 0898,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9625,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

V primeru Bolgarije lahko v primerjavi s predhodnima ekonomija prepoznamo bolj izrazite 

vplive investicij na BDP, pa tudi rasti BDP na rast splošne ravni cen.  

 

Slika 9: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Bolgarije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,92436, 1,0074), v drugem kvadrantu pa točka 

(1,0466, 1,0074). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v 

obdobju aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je bolgarsko gospodarstvo umeščeno na 17. mesto. Dosega 72 točk 

na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 3: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Bolgarije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

6 26 21 19 72 
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4.2.4 Ciper 

Za Ciper je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 10: Oblika recesije Cipra 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,22 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 7,03 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–7,66 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 11): 

· 
INVBDP
KK ´= 0853,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 97528,0  ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Kot v primeru Bolgarije lahko tudi v primeru Cipra identificiramo prisotnost učinka 

multiplikatorja investicij, pa tudi vpliva rasti BDP na inflacijo. 

 

Slika 11: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Cipra 
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V prvem kvadrantu je označena točka (0,92434, 1,0022), v drugem kvadrantu pa točka 

(1,0276, 1,0022). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v 

obdobju aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je ciprsko gospodarstvo umeščeno na 12. mesto. Dosega 62 točk na 

lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 4: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Cipra 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

11 19 22 10 62 

4.2.5 Češka 

Za Češko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 12: Oblika recesije Češka 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,34 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 6,4 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–3,24 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 13): 

· 
INVBDP
KK ´= 0370,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9766,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Empirične povezave med izbranimi makroekonomskimi agregati se tudi v primeru Češke 

skladajo s povezavami, značilnimi za Bolgarijo in Ciper. 
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Slika 13: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Češke 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9676, 1,0034), v drugem kvadrantu pa točka (1,0274, 

1,0034). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je češko gospodarstvo umeščeno na 6. mesto. Dosega 46 točk na 

lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 5: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Češke 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

10 17 15 4 46 

4.2.6 Danska 

Za Dansko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 14: Oblika recesije Danska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 
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Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,84. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 6,41 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–4,72 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 15): 

· 
INVBDP
KK ´= 0407,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9684,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Ocenjena empirična zveza izkazuje relativno močan multiplikativen učinek investicij na 

gospodarsko rast, pa tudi relativno močan pritisk gospodarske rasti na inflacijo. 

 

Slika 15: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Danske 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9528, 0,9916), v drugem kvadrantu pa točka (1,0240, 

0,9916). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je dansko gospodarstvo umeščeno na 11. mesto. Dosega 55 točk na 

lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 6: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Danske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

20 13 17 5 46 
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4.2.7 Estonija 

Za Estonijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 16: Oblika recesije Estonija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,44. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 11,83 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–0,23 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 17): 

· 
INVBDP
KK ´= 9979,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9522,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Ocenjena empirična zveza med investicijami in BDP nakazuje deceleracijski učinek, čeprav 

lahko zaradi povprečenja vrednost smernega koeficienta zaokrožimo na 1. Identificiramo pa 

lahko relativno močan inflacijski učinek gospodarske rasti. 
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Slika 17: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Estonije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9977, 0,9956), v drugem kvadrantu pa točka (1,0456, 

0,9956). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je estonsko gospodarstvo umeščeno na 14. mesto. Dosega 64 točk 

na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 7: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Estonije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

14 25 4 21 64 

4.2.8 Finska 

Za Finsko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 18: Oblika recesije Finska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,58 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 7,7 % ob povprečni negativni rasti 
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investicij v obdobju 2007–2012 (–1,89 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 19): 

· 
INVBDP
KK ´= 0134,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9677,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Ocenjene empirične zveze se skladajo s pričakovanji – prepoznamo lahko multiplikativen 

učinek investicij in inflacijski učinek gospodarske rasti.  

 

Slika 19: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Finska 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9811, 0,9942), v drugem kvadrantu pa točka (1,0274, 

0,9942). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je finsko gospodarstvo umeščeno na 10. mesto. Skupaj z Malto 

dosega 54 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 8: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Finske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

15 18 8 13 54 
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4.2.9 Francija 

Za Francijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 20: Oblika recesije Francija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,1 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 9,37 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–0,22 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 21): 

· 
INVBDP
KK ´= 0237,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9823,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Ocenjene empirične zveze izkazujejo relativno močan multiplikativen učinek investicij ob 

relativno šibkem pritisku gospodarske rasti na inflacijo.  
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Slika 21: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Francije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9778, 1,0010), v drugem kvadrantu pa točka (1,0190, 

1,0010). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je francosko gospodarstvo umeščeno na 4. mesto. Skupaj s Poljsko 

dosega 43 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 9: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Francije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

12 5 10 16 43 

4.2.10 Grčija 

Za Grčijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki V.  

 

Slika 22: Oblika recesije Grčija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 
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Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –4,34 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 znaša 14,35 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–15,53 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 23): 

· 
INVBDP
KK ´= 1325,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega BDP 

in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9300,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Ocenjene empirične zveze izkazujejo močan multiplikativen učinek investicij ob relativno 

močnem pritisku gospodarske rasti na inflacijo. 

 

Slika 23: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Grčije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,8447, 0,9566), v drugem kvadrantu pa točka (1,0286, 

0,9566). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je grško gospodarstvo umeščeno na 23. mesto. Dosega 103 točke na 

lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 10: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Grčije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

28 21 28 26 103 
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4.2.11 Hrvaška 

Za Hrvaško je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W. 

 

Slika 24: Oblika recesije Hrvaška 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –1,82 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 11,76 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–7,12 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 25): 

· 
INVBDP
KK ´= 0578,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 95376,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen.  

Ocenjene empirične zveze umeščajo Hrvaško v znan vzorec – prepoznan je multiplikativen 

učinek investicij na gospodarsko rast ob njenem hkratnem pritisku na inflacijo. 

 

Slika 25: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Hrvaške 
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V prvem kvadrantu je označena točka (0,9288, 0,9818), v drugem kvadrantu pa točka (1,0294, 

0,9818). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je hrvaško gospodarstvo umeščeno na 22. mestu. Dosega 89 točke 

na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 11: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Hrvaške 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

27 22 20 20 89 

4.2.12 Irska 

Za Irsko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 26: Oblika recesije Irska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –1,22 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 ja znašala 12,37 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–14,13 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 27): 

· 
INVBDP
KK ´= 1503,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega BDP 

in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9821,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Za irsko gospodarstvo lahko identificiramo izrazit multiplikativen učinek investicij na 

gospodarsko rast ob skromnem vplivu gospodarske rasti na inflacijo.  
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Slika 27: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Irske 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,8587, 0,9878), v drugem kvadrantu pa točka (1,0058, 

0,9878). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je irsko gospodarstvo umeščeno na 19. mesto. Skupaj s Portugalsko 

dosegata obe ekonomiji 76 točke na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z 

gospodarsko krizo. 

Preglednica 12: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Irske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

25 1 27 23 76 

4.2.13 Italija 

Za Italijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 28: Oblika recesije Italija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 
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Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –1,42 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 8,83 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–6,44 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 29): 

· 
INVBDP
KK ´= 0537,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9651,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Ocenjene empirične povezave med investicijami, BDP in ravnijo cen se skladajo s 

povprečjem ostalih držav – skromen multiplikativen učinek investicij ob prepoznanem vplivu 

gospodarske rasti na inflacijo. 

 

Slika 29: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Italije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9356, 0,9858), v drugem kvadrantu pa točka (1,0215, 

0,9858). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je italijansko gospodarstvo umeščeno na 16. mesto. Dosega 70 točk 

na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 13: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Italije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

26 10 19 15 70 
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4.2.14 Latvija 

Za Latvijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki V.  

 

Slika 30: Oblika recesije Latvija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,76 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 17,28 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–2,7 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 31): 

· 
INVBDP
KK ´= 0200,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9715,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Tudi za Latvijo lahko identificiramo povprečen multiplikativen učinek investicij na 

gospodarsko rast ob zmernem vplivu gospodarske rasti na inflacijo. 

 

Slika 31: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Latvije 
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V prvem kvadrantu je označena točka (0,9729, 0,9924), v drugem kvadrantu pa točka (1,0215, 

0,9924). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je gospodarstvo Latvije umeščeno na 12. mesto. Skupaj s Ciprom 

dosegata 62 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 14: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Latvije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

17 7 11 27 62 

4.2.15 Litva 

Za Litvo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki V.  

 

Slika 32: Oblika recesije Litva 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,16 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 13,14 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–1,94 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 33): 

· 
INVBDP
KK ´= 0200,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9715,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Z empiričnega vidika se odnosi med ključnimi makroekonomskimi agregati (BDP – 

investicije – inflacija) Litve skladajo z ocenami, ki smo jih dobili za sosednjo državo Latvijo. 
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Slika 33: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Litve 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9729, 0,9924), v drugem kvadrantu pa točka (1,0215, 

0,9924). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je gospodarstvo Litve umeščeno na 13. mesto. Dosega 63 točk na 

lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 15: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Litve 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

18 8 12 25 63 

4.2.16 Luksemburg 

Za Luksemburg je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega 

W.  

 

Slika 34: Oblika recesije Luksemburg 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 
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Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,02 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 4,9 % ob povprečni rasti investicij v 

obdobju 2007–2012 (4,94 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi (ponazorjeni 

sta s sliko 35): 

· 
INVBDP
KK ´= 0200,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9715,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Tudi v primeru Luksemburga se empirične ocene iz obeh enačb skladajo s predhodnima 

(Latvija in Litva). 

 

Slika 35: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo 

Luksemburga 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9729, 0,9924), v drugem kvadrantu pa točka (1,0215, 

0,9924). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je gospodarstvo Luksemburga umeščeno na 5. mesto. Dosega 44 

točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 16: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Luksemburga 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

19 9 13 3 44 
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4.2.17 Madžarska 

Za Madžarsko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 36: Oblika recesije Madžarska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,94 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 10,18 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–6,04 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 37): 

· 
INVBDP
KK ´= 0543,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9447,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Za gospodarstvo Madžarske ocenjujemo relativno močan multiplikativen učinek investicij na 

gospodarsko rast ob njenem zmernem vplivu na inflacijo.  

 

Slika 37: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Madžarske 
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V prvem kvadrantu je označena točka (0,9396, 0,9906), v drugem kvadrantu pa točka (1,0486, 

0,9906). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je madžarsko gospodarstvo umeščeno na 21. mesto. Dosega 85 točk 

na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 17: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Madžarske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

22 27 18 18 85 

4.2.18 Malta  

Za Malto je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 38: Oblika recesije Malta 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 1,5 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 6,59 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–10,38 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 39): 

· 
INVBDP
KK ´= 1326,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9870,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Malteško gospodarstvo izkazuje izrazit multiplikativen učinek investicij na gospodarsko rast 

ob izrazito skromnem vplivu gospodarske rasti na inflacijo v času recesije.  
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Slika 39: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Malte 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,89616, 1,0150), v drugem kvadrantu pa točka 

(1,0284, 1,0150). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v 

obdobju aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je malteško gospodarstvo umeščeno na 10. mesto skupaj s Finsko. 

Obe gospodarstvi namreč dosegata 54 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z 

gospodarsko krizo. 

Preglednica 18: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Malte 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

3 20 25 6 54 

4.2.19 Nemčija 

Za Nemčijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 40: Oblika recesije Nemčija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 



48 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,8 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 6,76 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–0,82 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 41): 

· 
INVBDP
KK ´= 0163,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9906,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Za gospodarstvo Nemčije lahko opredelimo zmeren multiplikativen učinek investicij na 

gospodarsko rast ob izrazito skromnem vplivu gospodarske rasti na inflacijo.  

 

Slika 41: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Nemčije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,99179, 1,008), v drugem kvadrantu pa točka (1,0176, 

1,0080). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je nemško gospodarstvo umeščeno na 1. mesto. Dosega najnižje 

število točk, to je 19 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko 

krizo. 

Preglednica 19: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Nemčije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

5 2 5 7 19 
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4.2.20 Nizozemska 

Za Nizozemsko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega 

W.  

 

Slika 42: Oblika recesije Nizozemska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,14 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 4,18 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–1,94 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 43): 

· 
INVBDP
KK ´= 0184,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9802,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Nizozemsko gospodarstvo beleži v času recesije v primerjavi z ostalimi državami iz vzorca 

relativno močan multiplikativen učinek investicij na gospodarsko rast, a tudi njen znaten vpliv 

na inflacijo.  
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Slika 43: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Nizozemske 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9806, 0,9986), v drugem kvadrantu pa točka (1,0188, 

0,9986). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je nizozemsko gospodarstvo umeščeno na 3. mesto. Dosega 26 točk 

na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 20: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Nizozemske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

13 3 9 1 26 

4.2.21 Poljska 

Za Poljsko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 44: Oblika recesije Poljska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 
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Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 3,4 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 9,8 % ob povprečni rasti investicij v 

obdobju 2007–2012 (1,93 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi (ponazorjeni 

sta s sliko 45): 

· 
INVBDP
KK ´= 0144,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9971,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Poljsko gospodarstvo izkazuje primerljiv vpliv investicij na gospodarsko rast in njeno 

vplivanje na inflacijo, kot to ugotavljamo v splošnem za preostale države iz analize.  

 

Slika 45: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Poljske 

V prvem kvadrantu je označena točka (1,0932, 1,0340), v drugem kvadrantu pa točka (1,0370, 

1,0340). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je poljsko gospodarstvo umeščeno na 4. mesto skupaj s Francijo. 

Obe gospodarstvi dosegata 43 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z 

gospodarsko krizo. 

Preglednica 21: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Poljske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

1 24 1 17 43 
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4.2.22 Portugalska 

Za Portugalsko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega 

W.  

 

Slika 46: Oblika recesije Portugalska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala -1,1 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 12,0 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–7,83 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 47): 

· 
INVBDP
KK ´= 0731,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9704,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Multiplikativen učinek investicij na gospodarsko rast je v primeru Portugalske izrazit, 

relativno močan pa je tudi vpliv gospodarske rasti na inflacijo.  

 

Slika 47: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Portugalske 



53 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9217, 0,9890), v drugem kvadrantu pa točka (1,0192, 

0,9890). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je portugalsko gospodarstvo umeščeno na 19. mesto skupaj z Irsko. 

Obe gospodarstvi dosegata 76 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z 

gospodarsko krizo. 

Preglednica 22: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Portugalske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

24 6 24 22 76 

4.2.23 Romunija 

Za Romunijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki V.  

 

Slika 48: Oblika recesije Romunija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 0,5 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 6,86 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–1,29 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 49): 

· 
INVBDP
KK ´= 0181,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9502,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 
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Značilnost romunskega gospodarstva je relativno skromen multiplikativen učinek investicij na 

gospodarsko rast ob hkrati nadpovprečno visokem vplivu gospodarske rasti na inflacijo.  

 

Slika 49: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Romunije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9217, 0,9890), v drugem kvadrantu pa točka (1,0192, 

0,9890). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je romunsko gospodarstvo umeščeno na visoko 9. mesto. 

Gospodarstvo dosega 50 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko 

krizo. 

Preglednica 23: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Romunije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

8 28 6 8 50 
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4.2.24 Slovaška  

Za Slovaško je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 50: Oblika recesije Slovaška 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala 2,1 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 12,78 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–1,39 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 51): 

· 
INVBDP
KK ´= 0354,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9945,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Slovaško gospodarstvo izkazuje nadpovprečen multiplikator investicij in izrazito skromen 

vpliv gospodarske rasti na inflacijo. 

 

Slika 51: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Slovaške 
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V prvem kvadrantu je označena točka (0,9861, 1,0210), v drugem kvadrantu pa točka (1,0266, 

0,9945). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je slovaško gospodarstvo umeščeno na 7. mesto. Gospodarstvo 

dosega 48 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 24: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Slovaške 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

2 15 7 24 48 

4.2.25 Slovenija 

Za Slovenijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 52: Oblika recesije Slovenija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –1 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 6,93 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–11,48 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 53): 

· 
INVBDP
KK ´= 1184,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9642,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Slovensko gospodarstvo izkazuje v skupini proučevanih držav največji multiplikator 

investicij, pri čemer ne izkazuje nadpovprečnega pritiska gospodarske rasti na inflacijo. 
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Slika 53: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Slovenije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,8852, 0,9900), v drugem kvadrantu pa točka (1,0268, 

0,9900). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je slovensko gospodarstvo umeščeno na 18. mesto. Gospodarstvo 

dosega 74 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 25: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 

Slovenije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

23 16 26 9 74 

4.2.26 Španija 

Za Španijo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 54: Oblika recesije Španija 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 
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Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,92 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 19,25 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–7,82 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 55): 

· 
INVBDP
KK ´= 0786,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9687,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Španija sodi po kriteriju povezav med investicijami, BDP in inflacijo v skupino držav z 

relativno visokim multiplikatorjem investicij ob prav tako relativno visokem vplivu 

gospodarske rasti na inflacijo.  

 

Slika 55: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Španije 

V prvem kvadrantu je označena točka (0,9218, 0,9908), v drugem kvadrantu pa točka (1,0228, 

0,9908). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je špansko gospodarstvo umeščeno na 20. mesto. Gospodarstvo 

dosega 83 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo. 

Preglednica 26: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Španije 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

21 11 23 28 83 
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4.2.27 Švedska 

Za Švedsko je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki dvojnega W.  

 

Slika 56: Oblika recesije Švedska 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –1 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 7,75 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–11,48 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 57): 

· 
INVBDP
KK ´= 0010,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9912,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 

Švedsko gospodarstvo sodi v sklop tistih z zanemarljivim multiplikatorjem investicij v času 

recesije ob hkratnem zanemarljivem vplivu gospodarske rasti na inflacijo. 

 

Slika 57: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Švedske 
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V prvem kvadrantu je označena točka (1,0088, 1,0098), v drugem kvadrantu pa točka (1,0188, 

1,0098). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je švedsko gospodarstvo umeščeno skupaj z Avstrijo na 2. mesto. 

Gospodarstvi dosegata 24 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z 

gospodarsko krizo. 

Preglednica 27: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo Švedske 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

4 4 2 14 24 

4.2.28 Združeno kraljestvo  

Za Združeno kraljestvo je značilno gibanje realnega BDP v obdobju 2006–2014* v obliki 

dvojnega W.  

 

Slika 58: Oblika recesije Združeno kraljestvo 

Vir: lastni izračuni na temelju podatkov Eurostat 2013. 

Povprečna stopnja rasti realnega BDP v obdobju 2008–2012 je znašala –0,6 %. Povprečna 

stopnja brezposelnosti v obdobju 2008–2012 je znašala 7,39 % ob povprečni negativni rasti 

investicij v obdobju 2007–2012 (–4,23 %). Iz tega lahko izpeljemo naslednji linearni enačbi 

(ponazorjeni sta s sliko 59): 

· 
INVBDP
KK ´= 0379,1  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo investicij.  

· 
CENBDP
KK ´= 9624,0  – ta enačba opredeljuje linearno povezavo med rastjo realnega 

BDP in rastjo splošne ravni cen. 
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Gospodarstvo Združenega kraljestva se glede na empirične ocene uvršča v skupino držav z 

največjim vplivom investicij na gospodarsko rast, a tudi z enim največjih vplivov 

gospodarske rasti na inflacijo. 

 

Slika 59: Povezave »investicije – BDP« in »inflacija – BDP« za gospodarstvo Združenega 
kraljestva 

V prvem kvadrantu je označena točka (1,9577, 0,9940), v drugem kvadrantu pa točka (1,0328, 

0,9940). Te točke so določene kot povprečni koeficienti rasti investicij, BDP in cen v obdobju 

aktualne gospodarske krize.  

Po kriteriju učinkovitosti je gospodarstvo Združenega kraljestva umeščeno na 15. mesto. 

Gospodarstvo dosega 66 točk na lestvici vrednotenja učinkovitosti spopadanja z gospodarsko 

krizo. 

Preglednica 28: Matrika ocen učinkovitosti spopadanja s krizo za gospodarstvo 
Združenega kraljestva 

Rast BDP Stopnja inflacije Rast investicij Stopnja brezposelnosti Skupaj 

16 23 16 11 66 
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5 SKLEP 

Zaključno projektno nalogo lahko nedvomno zaključimo z nedvoumnimi sklepi, ki nam jih 

ponujata tako empirični kot teoretični del vsebine. Eden izmed ključnih sklepov je zagotovo 

klasifikacija gospodarstev EU po kriteriju učinkovitosti spopadanja z gospodarsko krizo.  

 

Slika 60: Razvrstitev držav po učinkovitosti premoščanja gospodarske krize 

Po kriteriju učinkovitosti soočanja z gospodarsko krizo lahko vse proučevane države 

razdelimo v tri skupine. 

· Prva skupina so učinkovita gospodarstva. To so države, ki zasedajo prva štiri mesta – 

Nemčija, Avstrija, Švedska in Nizozemska. 

· Drugo skupino tvorijo države, ki dosegajo srednjo stopnjo učinkovitosti. Gre za glavnino 

držav, ki so na lestvici razporejene od vključno Poljske do vključno Združenega 

kraljestva. 
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· Tretjo skupino tvorijo države, ki v spopadu z gospodarsko krizo niso učinkovite. To so 

države, ki so na lestvici razporejene od vključno Italije navzdol do Grčije. 

Nadalje lahko ugotovimo, da obstaja med državami precejšnja heterogenost pri povezavi med 

tremi ključnimi makroekonomskimi agregati: investicije – BDP – inflacija. Frekvenčna 

porazdelitev je predstavljena v spodnji matriki (slika 61).  

  Velikost multiplikatorja investicij 
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 velik srednje velik Majhen 

velik 5 3 4 

srednji 1 2 4 

majhen 2 4 3 

Slika 61: Povzetek jakosti učinkov investicij na rast BDP in rasti BDP na inflacijo 

Za to temo zaključne projektne naloge smo se odločili, ker je tema aktualna in nas je 

zanimalo, katera država v EU je ekonomsko najučinkovitejša v spopadu s krizo. 

V zaključni projektni nalogi so bili doseženi naslednji zastavljeni cilji:  

· opisali smo teoretične značilnosti gospodarskega cikla,  

· predstavili smo najprepoznavnejše recesije,  

· opisali smo teoretična dejstva, značilna za gospodarske recesije,  

· empirično smo predstavili značilnosti gospodarskih gibanj v EU,  

· izdelali smo empirično analizo med ključnimi ekonomskimi agregati v fazi recesije za 

gospodarstva EU in  

· empirično smo ugotovili učinkovitost posameznih gospodarstev EU ob spopadanju z 

recesijo. 

Naša osrednja hipoteza trdi, da obstaja med državami članicami EU heterogenost in ne 
homogenost razvijanja aktualne gospodarske krize. V nalogi smo ugotovili, da obstaja med 

državami precejšnja heterogenost pri povezavi med tremi ključnimi makroekonomskimi 
agregati: investicije – BDP – inflacija. 

Na razpolago smo imeli veliko literature, predvsem za teoretični del naloge, saj se o krizi piše 
zelo veliko. Za empirični del naloge pa smo podatke pridobili iz mednarodno priznane baze 

podatkov Eurostat. Nato smo iz izbranih podatkov sestavili grafe in jih analizirali. 

Naloga je namenjena vsem, ki jih zanima, kako se države članice EU spopadajo s krizo, 

katera država dosega najvišjo povprečno relativno stopnjo rasti realnega BDP, katera 
povprečno relativno stopnjo inflacije, povprečno relativno stopnjo rasti investicij in katera 

povprečno relativno stopnjo brezposelnosti.  
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