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POVZETEK  

 

S pričetkom finančne krize je dejavnost gradbeništva doživela velik upad gradbenih del, kar 

se je odrazilo v zmanjšanju števila zaposlenih v tej dejavnosti. Zaposlenost v gradbeništvu je 

doživela največji padec izmed vseh ostalih dejavnosti v Sloveniji. Ugotovili smo, da vrednost 

opravljenih gradbenih del pozitivno vpliva na delovno aktivno prebivalstvo v gradbeništvu. 

Hkrati pa smo ugotovili, da poleg vrednosti opravljenih gradbenih del na zaposlenost v 

gradbeništvu vplivajo tudi naslednji kazalniki: zaupanje v gradbeništvo, velika konkurenca v 

dejavnosti in zagotovljeno delo. Država, banke in gradbena podjetja morajo čim prej sprejeti 

ukrepe, da se bo stanje v gradbeništvu izboljšalo.  

 

Ključne besede:  poslovni cikli, finančna kriza, gradbeništvo, zaposlenost, korelacija, multipla 

linearna regresija, t-test. 

SUMMARY  

With the start of the financial crisis the construction industry suffered a large decline in 

construction work, which has resulted in decreasing employment in this sector. Employment 

in the construction sector has seen the most dramatic fall among all industries in Slovenia. We 

found that the value of construction put in place has a positive impact on the working 

population in the construction industry. We also realized that beside the value of construction 

put in place, employment in the construction industry is also affected by the following 

indicators: confidence in the construction industry, fierce competition and guaranteed work. 

The state, banks and construction companies shall take immediate steps to improve the 

situation in the construction industry. 

 

Key words: business cycles, financial crisis, construction, employment, correlation, multiple 

linear regression, t-test. 
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1 UVOD 

 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

 

Če se ozremo v zgodovino, vidimo, da se gospodarstvo giblje ciklično. V obdobju ekspanzije 

so gospodarska rast in drugi makroekonomski agregati pozitivni in rastejo ter je zato splošno 

stanje v gospodarstvu zelo dobro. Z nastankom recesije pa gospodarska rast in ostali 

makroekonomski agregati padejo. Posledično se splošno stanje v gospodarstvu zelo poslabša. 

S tem se poslovni cikel zaključi in temu sledi novo obdobje ekspanzije. Če traja recesija več 

časa, govorimo o krizi (Samuelson in Nordhaus 2002, 443). Država skuša uravnavati to 

ciklično gibanje prek denarne in fiskalne politike ter zagotoviti, da je gospodarska rast 

dolgoročno pozitivna in čim bolj stabilna.  

 

Trenutna finančna kriza je prišla nepričakovano in nihče ni bil pripravljen nanjo. Začela se je 

v Združenih državah Amerike (ZDA) in postopoma zajela ves razviti svet. Najprej se je 

pojavila na nepremičninskem trgu, kjer je prišlo do poka nepremičninskega balona. Sledili so 

stečaji ameriških investicijskih bank, panika na borznih trgih in padec vseh borznih indeksov 

po svetu. Zaradi globalizacije finančnih trgov se je kriza zelo hitro prenesla iz ene države v 

drugo, sledil pa je tudi zelo hiter prenos v realni sektor. Prišlo je do zmanjšanja gospodarske 

aktivnosti in posledično se je svetovno gospodarstvo znašlo v recesiji. 

 

Kriza je hud udarec namenila tudi gradbeništvu v Evropski uniji (EU). Nekatere članice so to 

občutile bolj, druge manj. Na ravni celotne EU je prvi padec opravljenih gradbenih del sledil 

v letu 2008 in sicer za 2,8 % glede na predhodno leto, v letu 2009 še za 7,7 % in v letu 2010 

še za nadaljnjih 3,5 %  (Eurostat 2012a). V letu 2011 je bilo začutiti rahlo okrevanje, saj se je 

vrednost opravljenih gradbenih del povečala za 1,1 % (Eurostat 2012a). 

 

V Sloveniji je dejavnost gradbeništva v prejšnjem desetletju ustvarjala viden del gospodarske 

aktivnosti, ki pa je v obdobju krize doživela največji padec. Po podatkih SURS (2012a) je bila 

vrednost gradbenih del, opravljenih v letu 2011, nižja za več kot 50 % v primerjavi z letom 

2008, ko je bila gradbena dejavnost na vrhuncu. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila 

nižja za skoraj 60 %, vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih pa za 45 % 

(SURS 2012a).  

 

Zaradi zmanjševanja vrednosti gradbenih del, so delodajalci temu primerno prilagodili tudi 

število zaposlenih. V začetku krize so to dosegli večinoma z nepodaljševanjem pogodb o 

zaposlitvi za določen čas ter odpuščanjem trajno presežnih delavcev, konec leta 2010 in v letu 

2011 pa se je zgodilo nekaj odmevnejših stečajev velikih gradbincev (ZRSZ 2011, 3). 

Zaposlenost se že od začetka krize stalno zmanjšuje v večini dejavnostih zasebnega sektorja, 

kjer pa dejavnost gradbeništva beleži največji upad (Banka Slovenije 2012a, 24). Število 
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zaposlenih se je v gradbeništvu vse do leta 2008 povečevalo in je doseglo več kot 92.000 

zaposlenih, nato pa se je začelo zmanjševati in je v juniju 2012 znašalo le še dobrih 61.000 

zaposlenih (SURS 2012b). Od leta 2005 do leta 2008 je zaposlenost v gradbeništvu rasla 

nadpovprečno, zato je bil padec v času krize toliko hujši (ZRSZ 2011, 5). 

 

Nič ne kaže na to, da se bo gradbeništvo kmalu opomoglo, saj nas na to opozarjajo temeljni 

kazalniki v gradbeništvu. SURS (2012a) navaja, da gradbena aktivnost v zadnjih letih še 

vedno upada, kar je posledica zmanjšanega povpraševanja v gradbeništvu. Država varčuje in 

zmanjšuje javna naročila, podjetja se ne odločajo za nove investicije, zasebna potrošnja se 

zmanjšuje, banke pa niso pripravljene izdajati kreditov in bančnih garancij, ker so do te 

dejavnosti že preveč izpostavljene. Največja težava, s katero se trenutno sooča gradbeništvo, 

je prav gotovo plačilna nedisciplina. Banka Slovenije (2011a, 45) navaja v Poročilu o finančni 

stabilnosti, da gradbeništvo izstopa po veliki zadolženosti in po nizki likvidnosti, kar 

povzroča velike zamude pri poravnavanju obveznosti do bank. Poleg tega je na trgu prisotna 

tudi nelojalna konkurenca, saj skušajo podjetja z dumpinškimi cenami na vsak način priti do 

posla. Na slabo stanje nas opozarjajo tudi poslovne tendence v gradbeništvu, kjer posamezni 

kazalniki (poslovno stanje, zagotovljeno delo, naročila, zaposlovanje, cene itd.) kažejo 

zaskrbljujoče stanje, saj je večina kazalnikov v zadnjih letih močno padla (SURS 2012c). 

Obenem pa so se povečali tudi najpomembnejši dejavniki (nezadostno povpraševanje, težave 

pri pridobivanju kreditov, konkurenca v dejavnosti itd.), ki omejujejo gradbeno dejavnost v 

podjetju (SURS 2012č). V obdobju trajanja krize je veliko gradbenih podjetij propadlo, veliko 

pa jih še komaj živi. Napovedi za prihodnje leto pa tudi niso dobre. 

 

 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza 

 

Namen magistrske naloge je analizirati dejavnike, ki vplivajo na zaposlenost na področju 

gradbeništva v Sloveniji, in ugotoviti, zakaj je prišlo v času krize do tako velikega padca v 

zaposlenosti.   

 

Magistrska naloga ima pet ključnih ciljev. Prvič, analizirati obstoječo literaturo s področja 

obravnavane teme. Drugič, zbrati primerne podatke za analizo. Tretjič, ugotoviti povezanost 

zaposlenosti v gradbeništvu s cikličnim gibanjem gospodarstva. Četrtič, ugotoviti vpliv 

posameznih spremenljivk na zaposlenost v gradbeništvu z multiplo linearno regresijo. Petič, 

na podlagi pridobljenih rezultatov podati ukrepe, ki bodo pripomogli k temu, da bi dejavnost 

gradbeništva znova zaživela. 

 

Temeljno tezo raziskave lahko oblikujem kot: Finančna kriza je dejavnost gradbeništva zelo 

prizadela. S padcem vrednosti opravljenih gradbenih del se je zmanjšala tudi zaposlenost v 
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gradbeništvu. Na podlagi preučene literature, ugotovitve drugih avtorjev in temeljne teze 

podajamo hipoteze, ki smo jih preverili v raziskavi:   

 

 Hipoteza 1: Zaposlenost v dejavnosti gradbeništva je bolj občutljiva na ciklično gibanje 

gospodarstva kot v ostalih dejavnostih. 

 

 Hipoteza 2: Vrednost gradbenih del pozitivno vpliva na zaposlenost v gradbeništvu. 

 

 Hipoteza 3: Zaposlenost v gradbeništvu je po začetku krize manjša kot pred začetkom 

krize. 

 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

 

Prvi del magistrske naloge je slonel na preučitvi sekundarnih virov, na pregledu in analizi 

obstoječe literature na področju poslovnih ciklov, recesij, finančnih kriz in dejavnosti 

gradbeništva. V empiričnem delu smo podatke, potrebne za analizo, pridobili s spletne strani 

Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Analizo smo izvedli za obdobje 10 let na 

mesečni ravni. Vse hipoteze smo statistično obdelali z računalniškim programom SPSS. 

 

Prvo hipotezo smo preverjali tako, da smo verižne indekse delovno aktivnega prebivalstva po 

posamezni dejavnosti primerjali z verižnimi indeksi industrijske proizvodnje. Med 

preverjanjem te hipoteze smo ugotovili, da indeks industrijske proizvodnje ni primeren 

pokazatelj poslovnega cikla, zato smo ga iz nadaljnje analize izločili. Na podlagi gibanja 

zaposlenih v največjih dejavnostih v Sloveniji smo se odločili, da bomo primerjali delovno 

aktivno prebivalstvo v gradbeništvu s povprečjem ostalih dejavnosti, pri čemer je bila 

primerjava razdeljena na obdobje pred krizo in na obdobje v času krize. Osnovno hipotezo 

smo tako razdeli na dva dela: 

 na obdobje pred krizo: Zaposlenost v gradbeništvu je bila v obdobju pred krizo višja kot v 

ostalih dejavnostih. 

 na obdobje v času krize: Zaposlenost v gradbeništvu je bila v obdobju krize nižja kot v 

ostalih dejavnostih. 

 

Drugo hipotezo smo preverjali s korelacijskim koeficientom, s katerim smo ugotovili smer in 

moč linearne povezave med zaposlenostjo v gradbeništvu in vrednostjo opravljenih gradbenih 

del. Povezanost spremenljivk smo prikazali tudi z razsevnim diagramom. Ker smo želeli 

ugotoviti, katere spremenljivke poleg vrednosti opravljenih gradbenih del še vplivajo na 

zaposlenost v gradbeništvu, smo analizo nadaljevali z multiplo linearno regresijo, kjer smo 

analizirali vpliv več spremenljivk na zaposlenost v gradbeništvu. Kot neodvisne 

spremenljivke smo uporabili indeks vrednosti opravljenih gradbenih del, indeks industrijske 
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proizvodnje in indekse poslovnih tendenc skupaj z omejitvenimi dejavniki v gradbeništvu. 

Predpostavko linearne regresije o normalni porazdelitvi ostankov smo prikazali v histogramu. 

Prav tako smo prikazali kumulativni grafikon normalne porazdelitve in razsevni diagram za 

preizkus heteroskedastičnosti. 

 

Tretjo hipotezo smo preverjali s t-testom, kjer smo primerjali zaposlenost v gradbeništvu med 

dvema različnima časovnima obdobjema, in sicer smo delovno aktivno prebivalstvo v 

gradbeništvu primerjali z obdobjem pred začetkom krize in obdobjem po začetku krize.  

 

 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

 

Pri magistrski nalogi je največjo omejitev predstavljala nerazpoložljivost najnovejših 

podatkov s področja gradbeništva in manjkajoči podatki v daljši časovni vrsti, ki nam bi 

podali bolj celovito analizo. Upoštevati je treba dejstvo, da kriza še vedno traja in da smo v 

raziskavo zajeli podatke, ki so bili na razpolago do vključno avgusta 2012. Pri raziskavi smo 

se omejili na slovensko okolje. Podatke, ki smo jih uporabili, zbira SURS na podlagi vzorca, 

za katerega predpostavljamo, da velja za celotno gradbeno dejavnost. 

 

Vsebinsko je magistrska naloga razdeljena na sedem poglavij. Po pričujočem uvodu, kjer 

predstavimo problematiko naloge, namen in cilje raziskave, postavljene hipoteze ter 

metodologijo za doseganje ciljev naloge, sledi v drugem poglavju opredelitev in opis  

značilnosti poslovnih ciklov in recesij. Tretje poglavje podrobneje obravnava finančno krizo, 

in sicer med drugim predstavi nekatere definicije finančne krize, možne vrste finančnih kriz in 

njihove značilnosti, aktualnost finančnih kriz in nastanek trenutne finančne krize. Znotraj tega 

poglavja se še posebej poglobimo na vpliv finančne krize na gospodarstvo in trg dela v EU in 

Sloveniji. V četrtem poglavju predstavimo dejavnost gradbeništva, njen pomen za 

gospodarstvo ter naredimo pregled poslovanja gradbeništva v EU in Sloveniji, kjer prikažemo 

gibanje najpomembnejših kazalnikov, značilnih za gradbeništvo. Poseben poudarek 

namenimo zaposlenosti v gradbeništvu v EU in Sloveniji. Peto poglavje je namenjeno 

empiričnemu delu, kjer predstavimo uporabljeno statistično oziroma ekonometrično 

metodologijo, podatke in dobljene rezultate izračunov. Na podlagi dobljenih rezultatov 

podamo v šestem poglavju ukrepe za izboljšanje stanja v gradbeništvu. Sklep, kot zadnje 

poglavje magistrskega dela, povzema bistvena spoznanja in zaključke raziskovane teme.   
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2 POSLOVNI CIKLI IN RECESIJA  

 

 

2.1 Opredelitev poslovnih ciklov 

  

Za sodobna tržna gospodarstva je značilno stalno menjavanje obdobij rasti in padanja 

gospodarske aktivnosti ter spremljajoče nihanje pomembnih makroekonomskih agregatov 

(bruto domači proizvod (BDP), stopnja zaposlenosti, splošna raven cen, agregatna ponudba in 

povpraševanje). Ta nihanja poimenujemo »poslovni cikli«.  

 

Samuelson in Nordhaus (2002, 432-433) opredelita poslovni cikel kot nihanje celotnega 

narodnega outputa, dohodka in zaposlenosti, ki običajno traja od dve do deset let z 

gospodarskim razcvetom (ekspanzijo) ali krčenjem (kontrakcijo) v večini sektorjev 

gospodarstva. Država utegne uživati več let živahne ekonomske ekspanzije in razcveta. Temu 

utegne slediti obdobje recesije ali celo finančne krize, redko tudi podaljšane gospodarske 

krize (depresije). Takrat narodni output pade, dobički in realni dohodki se zmanjšajo, stopnja 

brezposelnosti pa poskoči, ko mnogo delavcev izgubi službo. Prej ali slej gospodarstvo 

doseže dno in začne se okrevanje gospodarstva. Okrevanje je lahko počasno ali hitro. Utegne 

biti nepopolno ali pa je lahko tako močno, da vodi v nov bum. Razcvet lahko pomeni dolgo 

obdobje visokega in stabilnega povpraševanja, mnogih zaposlitvenih možnosti in rastočih 

življenjskih standardov. Ali pa ga utegnejo označevati hitra in naraščajoča inflacija ter 

špekulacije, ki jim sledi še en nagel padec ekonomske dejavnosti. 

 

Strašek in Špes (2009, 15) definirata poslovni cikel kot vrsto nihanja agregatne ekonomske 

aktivnosti v gospodarstvu, ki temelji na tržnih principih. Ciklus je sestavljen iz faze 

ekspanzije, ki se odvija istočasno v večini ekonomskih aktivnosti  in faze recesije, ki prehaja v 

novo fazo ekspanzije naslednjega cikla. To zaporedje se vedno znova ponavlja, vendar ne v 

enakih časovnih razmikih. Časovna dimenzija poslovnega cikla niha od enega leta do deset 

oziroma celo dvanajst let (Strašek in Špes 2009, 15). 

 

Senjur (2001, 83) opredeli poslovni cikel kot periodično nihanje v gospodarski aktivnosti, ki 

ga merimo z odstopanji dejanskega realnega BDP-ja od trendne vrednosti BDP-ja. 

 

Pri tem je treba upoštevati, da realni BDP najbolj natančno predstavlja agregatno ekonomsko 

aktivnost, vendar pa ni njen edini pokazatelj. Treba je upoštevati zaposlenost, spremenljivke 

finančnih trgov, državno in zasebno potrošnjo ter ostale pomembne ekonomske spremenljivke 

(Abel in Bernanke 2005, 278). 
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2.2 Značilnosti poslovnih ciklov 

 

Za poslovne cikle je značilno, da so neredni, kar pomeni, da niso povsem enaki. Natančni 

izračuni, ki bi nam napovedali nastop, trajanje in potek poslovnih ciklov, ne obstajajo. V svoji 

nerednosti so bolj podobni spremembam vremena (Samuelson in Nordhaus 2002, 434). 

 

Na nastanek poslovnih ciklov lahko vplivajo zunanji in notranji dejavniki. Pri zunanjih je 

poslovni cikel posledica dejavnikov, ki niso del ekonomskega sistema oziroma so zunaj 

njega: vojne, revolucije in volitve, cene nafte, odkritje zlata, migracije, odkritja novih ozemelj 

in naravnih virov, znanstveni napredek in tehnološke inovacije. Pri notranjih pa je poslovni 

cikel posledica sil, delujočih znotraj ekonomskega sistema: denarna politika, fiskalna politika, 

visoke naložbe in premajhna potrošnja (Samuelson in Nordhaus 2002, 435-436). 

 

Teorija ciklov in kriz že od nekdaj opozarja na to, kako si zaporedoma sledijo inflacija ob 

polni zaposlenosti in depresija ali recesija ob naraščajoči brezposelnosti. V grobem velja 

pravilo obratno sorazmernega gibanja brezposelnosti in cen (Štajner 1976, 109). 

 

 

2.3 Značilnosti recesije  

 

V človeški zgodovini so recesije znan pojav. Mnogim prinašajo strah in negotovost in jih zato 

poimenujejo kar krize, pa čeprav gre za povsem naraven del poslovnega cikla.  

 

Ko pride do zmanjšanja gospodarske dejavnosti, gospodarstvo zdrsne v recesijo ali celo pade 

v depresijo (gospodarsko krizo). Pokazatelj recesije je negativna gospodarska rast, merjena z 

zmanjševanjem celotnega BDP-ja v dveh zaporednih četrtletjih, ki jo lahko definiramo tudi 

kot velik negativen odklon v ekonomski aktivnosti. Depresija pomeni ekstremno in 

dolgotrajno recesijo, ki traja vsaj tri leta in več, in je zanjo značilen vsaj 10-odstotni upad 

BDP-ja (Financnislovar.com 2011).  Depresija je bistveno hujša od recesije in njene posledice 

je lahko čutiti več let. Klasičen primer depresije je Velika depresija
1
 iz 30. let prejšnjega 

stoletja, ki je pretresla svetovno gospodarstvo (Financnislovar.com 2011). 

 

Poleg zmanjševanja BDP-ja pa obstajajo tudi drugi dejavniki, ki nakazujejo značilnosti 

recesije (Samuelson in Nordhaus 2002, 434):  

 močan upad potrošniških nakupov, povečanje zaloge avtomobilov in drugih trajnih 

dobrin; 

                                                 
1
 »Velika depresija« iz leta 1930 zajema dve depresiji, ki sta se zgodili v tistem času. Prva se je 

pojavila v avgustu 1929 in je trajala do marca 1933, med katero je BDP padel za 33 %. Druga je 

trajala od maja 1937 do junija 1938, med katero je BDP padel za 18,2 %. Za nameček je bila 

predhodnica »Veliki depresiji« še ena gospodarska depresija v obdobju med letoma 1893 in 1898.  
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 podjetja se odzovejo z zmanjševanjem proizvodnje, zato realni BDP pade; 

 močno padejo tudi naložbe podjetij v tovarne in opremo; 

 povpraševanje po delu se zmanjša (kar najprej opazimo kot skrajšanje povprečnega 

delovnega tedna, čemur sledita odpuščanje in višja brezposelnost); 

 zaradi zmanjšanja BDP-ja se inflacija upočasni; 

 zaradi zmanjšanega povpraševanja po surovinah njihove cene padejo; 

 plače in cene storitev običajno rastejo počasneje; 

 močno upadejo tudi poslovni dobički; 

 ko vlagatelji zaznajo padec gospodarstva, se cene delnic znižajo;  

 zmanjšano povpraševanje po kreditih običajno privede do upada obrestnih mer. 

 

Poleg negativnih posledic pa recesije prinašajo tudi pozitivne posledice (Kilar 2009): 

 zmanjšanje odvečnih zalog – v tem procesu podjetja zmanjšujejo svoje zaloge, 

proizvodnja se zmanjša in tako naredijo podlago za dolgoročno rast, ko se bo 

povpraševanje po dobrinah povečalo; 

 uravnoteženje gospodarske rasti – če je gospodarska rast prevelika in če je ta rast 

nezadržna v obdobju več let, obstaja nevarnost za nastanek nenadzorovane inflacije. 

Zaradi manjše potrošnje cene padejo in tako nastanejo razmere, v katerih gospodarstvo 

raste v normalnih okvirjih brez podivjanih cen; 

 priložnosti dobrih nakupov – vsi trgi se prilagodijo razmeram. Manjše povpraševanje 

lahko zniža ceno skoraj vsem izdelkom in naložbam, kar ponuja dobre možnosti za velike 

zaslužke, ko se gospodarstvo spet postavi na noge; 

 drugačno razmišljanje potrošnikov – potrošniki padejo na realna tla in se v večini zavejo, 

da ne morejo živeti preko svojih zmožnosti, temveč v mejah svojih dohodkov. To 

povzroči večjo stopnjo varčevanja ter s tem rast investicij in rast gospodarstva. 

 

Recesija zagotovo predstavlja priložnost podjetjem pri optimizaciji poslovanja. Nižanje 

nepotrebnih stroškov, optimizacija človeških virov in podobni prijemi lahko vodijo do 

izjemnih izboljšav. Tako lahko podjetje ohrani ali pridobi želen tržni položaj. Velika prednost 

recesije je za določena podjetja tudi z vidika človeških virov. In sicer za tista podjetja, ki 

lahko zaposlujejo. Namreč v tem obdobju je na trgu dela veliko več kakovostne ponudbe (Kos 

2009). 
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3 FINANČNA KRIZA 

 

 

3.1 Opredelitev finančne krize 

 

Ekonomisti vse do danes niso prišli do splošno sprejete definicije tega pojma, tako da si pod 

finančno krizo različni avtorji predstavljajo zelo različne pojave. Kljub temu pa je mogoče 

identificirati nekatere elemente, ki so zanjo značilni. Finančna kriza se običajno izraža v 

kopičenju ekonomskih neravnotežij, napihnjene vrednosti premoženja in nerealnim tečajem 

domače valute (Mrak 2002, 573).  

 

Abramovič (2008) definira finančno krizo kot stanje, ki ga zaznamujejo naslednje značilnosti: 

več kot 30-odstotni padci cen finančnih naložb; finančne naložbe postanejo nelikvidne; 

množičen beg vlagateljev in umik njihovih naložb s finančnega trga (panika); simultana kriza 

na več različnih finančnih trgih hkrati. Pogosta značilnost finančne krize, nujna za njeno 

dolgotrajnost, pa je tudi znaten vpliv na realno ekonomijo (Abramovič 2008). 

 

Mishkin (2004, 189) pravi, da se finančne krize pojavijo, ko pride do motenj v finančnem 

sistemu, predvsem zaradi asimetričnih informacij, kot sta negativna selekcija
2
 in moralni 

hazard
3
 na finančnem trgu. Zato finančni trgi ne morejo učinkovito razporejati sredstev od 

varčevalcev do investitorjev, kar privede do močnega upada ekonomske aktivnosti (Mishkin 

2004, 189).  

 

Strašek in Špes (2009, 61) opozarjata, da se z globalizacijo finančnih trgov stopnjuje 

nevarnost izbruha finančnih kriz in prenosa finančnih kriz iz ene države v drugo. Nevarnost 

prenosa finančnih kriz je izredno velika zaradi močnega finančnega sodelovanja med 

državami in medodvisnostjo posameznih trgov (Strašek in Špes 2009, 61).  

 

Dolgoročno gledano, krize niso neka izjemna situacija, ki bi bile tujek v gospodarskem 

sistemu. Nasprotno, krize so sestavni del gospodarskega življenja, ki zaključujejo poslovni 

cikel oziroma začenjajo novega (Lazarević 2009, 237). S krizami se rešujejo nakopičena 

gospodarska neravnovesja. In ta so sestavni del gospodarskega življenja, nastala v spletu 

ravnanj in sprejemanja odločitev gospodarskih subjektov, države in prebivalstva. Zaradi tega 

so krize tudi reden spremljevalec človeške zgodovine. Tu je vzrok, da so se v različnih 

                                                 
2
 Negativna selekcija je problem, ki se pojavi pred transakcijo: potencialno slabši posojilojemalci so 

tisti, ki najbolj aktivno iščejo posojilo, zato se pojavi večja verjetnost, da se tveganemu 

posojilojemalcu odobri posojilo. 
3
 Moralni hazard se pojavi po tem, ko se zgodi transakcija: za posojilodajalca obstaja tveganje, da se 

bo posojilojemalec vključeval v aktivnosti, ki bodo povzročile večjo verjetnost, da posojilo ne bo 

vrnjeno.  
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intervalih ponavljale v preteklosti, da jih doživljamo danes in da se jih ne bomo mogli izogniti 

niti v prihodnosti (Lazarević 2009, 237). 

 

3.2 Vrste finančnih kriz 

 

Ena izmed možnih klasifikacij finančnih kriz je glede na področje njenega nastanka (Strašek 

in Špes 2009, 61): 

 valutna kriza, 

 bančna kriza, 

 kriza dvojčkov, 

 hipotekarna kriza, 

 kriza zunanjega dolga. 

 

 

3.2.1 Valutna kriza 

 

Najbolj preprosto bi valutno krizo opredelili kot precejšnjo devalvacijo oziroma depreciacijo 

valute. Frankel in Rose (1996, 3) sta valutno krizo opredelila kot vsak »zlom valute«, v 

katerem je valuta v enem letu deprecirala nominalno za najmanj 25 % ob dodatnem pogoju, 

da gre za povečanje v stopnji depreciacije za vsaj 10 odstotnih točk v primerjavi s prejšnjim 

letom. Ta pogoj je bil v definicijo vključen zaradi tega, da ne bi kot valutne krize obravnavali 

primerov držav, v katerih so visoke stopnje depreciacije posledice visoke inflacije. Vendar ta 

definicija opredeli valutno krizo zelo ozko, saj pri tem ne upošteva vseh špekulativnih 

napadov, pred katerimi je centralna banka s svojo intervencijo uspešno ubranila tečaj domače 

valute. Po širši definiciji, ki upošteva tudi te primere, je valutna kriza vsaka kriza, ki zaradi 

špekulativnega napada na valuto povzroči njeno znatno devalvacijo ali depreciacijo ali pa 

državo prisili, da brani stabilnost deviznega tečaja s financiranjem iz deviznih rezerv in/ali s 

povišanjem obrestne mere (Mrak 2002, 606).  

 

 

3.2.2 Bančna kriza 

 

Težave v bančnem sektorju običajno izbruhnejo zaradi poslabšane kakovosti portfelja bank. V 

tem smislu je bančna kriza definirana kot kriza, ko dejanski ali potencialni navali na banke 

in/ali njihova nesposobnost rednega obnavljanja finančnih virov povzročijo bodisi 

nezmožnost bank za poravnanje svojih obveznosti bodisi intervencijo države v obliki državne 

pomoči bankam in morda tudi njihova nesolventnost (Mrak 2002, 607). Učinki bančne krize 

na gospodarsko rast so praviloma močnejši kot učinki valutne krize. Bančne krize se izredno 

hitro širijo skozi finančni sistem in zelo naglo preskočijo v realni sektor. Pri bančnih krizah 

gre za vrsto finančne krize, ki je z vidika dejavnikov, mehanizmov in učinkov zelo 
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kompleksna oziroma večplastna (Strašek in Špes 2009, 63-64). Dosedanja empirična 

raziskovanja so identificirala vrsto dejavnikov, ki vplivajo na nastanek krize (Mishkin 2004, 

189-191):  

 povečanje obrestnih mer, 

 povečanje negotovosti, 

 poslabšanje bilanc v finančnem sektorju, 

 poslabšanje bilanc nefinančnih podjetij, 

 državno davčno neravnotežje. 

 

 

Povečanje obrestnih mer 

 

Velikokrat se zgodi, da imajo banke negativne izkušnje s kreditojemalci in premalo  

informacij, zato omejijo kredite. To lahko pripelje do tega, da določeni kreditojemalci ne 

morejo dobiti kredita, čeprav so zanj pripravljeni tudi več plačati, oziroma so pripravljeni 

sprejeti tudi višjo obrestno mero. Prav zaradi tega se najboljši kreditojemalci ne odločijo za 

najem kredita, kredit pa najamejo stranke z veliko bolj tveganimi projekti, kar pomeni, da 

denar velikokrat ne pride v prave roke. Z višanjem obrestne mere namreč narašča tveganje, da 

bo banka odobrila kredit bolj tveganemu dolžniku (Strašek in Špes 2009, 64). Zaradi 

posledičnega povečanja negativne selekcije, banke ne bodo več posojale denarja, kar bo 

povzročilo zmanjšano investiranje in padec agregatne ekonomske aktivnosti (Mishkin 2004, 

189). 

 

 

Povečanje negotovosti 

 

Kadar na finančnem trgu vlada stanje negotovosti, banke zelo težko določijo, kako tvegani so 

posamezni posojilojemalci. Ker banke velikokrat obravnavajo že majhna tveganja kot velika 

tveganja, se temu primerno tudi odzovejo, kar pa velikokrat negativno vpliva na celotno 

situacijo na finančnem trgu. Zmanjšajo se količina posojil, število investicij in bančne 

aktivnosti (Strašek in Špes 2009, 65). 

 

 

Poslabšanje bilanc finančnega sektorja 

 

Banke imajo glavno vlogo pri posojanju denarja. Če se njihov kapital pomembno zniža, se jim 

zmanjšajo sredstva za posojanje, kar vodi v manjše investiranje in počasnejšo ekonomsko 

aktivnost. Poslabšanje stanja bilanc pa lahko vodi v bančno paniko, kar pa ima lahko za 

posledico propad večjega števila finančnih institucij. Kadar zavlada preplah med imetniki 

depozitov, ti hitijo v banko in želijo dvigniti vse svoje prihranke, banke pa nimajo dovolj 
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denarja, da bi vse prihranke tudi izplačale. Zaradi tega zapadejo v velike finančne težave in v 

skrajnem primeru celo bankrotirajo. Imetniki depozitov velikokrat ne poznajo realnega stanja 

o banki in zaradi tega velikokrat ravnajo izredno nepremišljeno. Razlog za to so spet 

asimetrične informacije. V teh primerih bi morala ukrepati država, ki bi pomirila varčevalce 

in jih odvrnila od navala na banke in s tem preprečila zrušitev celotnega bančnega sistema 

(Strašek in Špes 2009, 64).   

 

 

Poslabšanje bilanc nefinančnih podjetij 

 

Strašek in Špes (2009, 65) ocenjujeta stanje bilanc nefinančnega sektorja kot najbolj kritični 

dejavnik pri problemu asimetrične informiranosti v finančnem sektorju. Nefinančni sektor ima 

v državi zelo velik pomen, kajti preko njega prihajajo v banko tudi informacije. Poslabšanje 

kakovosti dolžnikov vpliva na poslabšanje bilanc nefinančnih podjetij preko več mehanizmov. 

Ker se povečajo obrestne mere, se povečajo tudi stroški gospodinjstev in podjetij. Zaradi tega 

se zmanjša denarni tok, kajti gospodinjstva in podjetja začnejo bolj varčevati, saj pričakujejo, 

da bo prišlo do poslabšanja finančnega sistema in zaradi tega si želijo ustvariti ustrezne 

finančne zaloge. Na trgu vrednostnih papirjev pride do padca cen vrednostnih papirjev, kar 

nadalje pomeni padec vrednosti zastavljenih papirjev in večjo izpostavljenost posojilodajalcev 

pri nadaljnjem padanju (Strašek in Špes 2009, 65). 

 

 

Državno davčno neravnotežje 

 

Na rastočih trgih lahko državno davčno neravnotežje povzroči strah pred neplačilom javnega 

dolga. Zato upade povpraševanje po državnih obveznicah in država prisili banke, da jih kupijo 

(Mishkin 2004, 191). Če cene teh obveznic padejo, se bilančna sredstva bank zmanjšajo, kar 

posledično vpliva na manjše posojanje bank. Navedeno lahko vpliva tudi na nagel padec 

vrednosti domače valute, saj investitorji črpajo denar iz države. To bo posledično vplivalo na 

slabše bilance stanja podjetij, ki imajo veliko dolga v tujih valutah, kar spet vodi v problem 

negativne selekcije in moralnega hazarda in s tem znižanje posojanja denarja in ekonomske 

aktivnosti (Mishkin 2004, 191). 

 

 

3.2.3 Kriza dvojčkov 

 

O krizi dvojčkov govorimo takrat, ko se hkrati pojavita bančna in valutna kriza. Kaminsky in 

Reinhart (1999, 475-498) sta analizirali krize dvojčkov in pri tem ugotovili, da se največkrat 

pojavi bančna kriza pred valutno krizo, in da bančne krize povečujejo možnost za nastanek 

valutnih kriz. Za krize dvojčkov je značilno, da je bančna kriza v tem primeru veliko hujša, 
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kakor če bi prišlo samo do bančne krize, saj valutna kriza, ki nastopi pozneje, samo še 

poslabša potek bančne krize oziroma jo celo poglobi, kajti v tem primeru pride še do kolapsa 

deviznega tečaja. Hutchinson in Neube (2002, 2) ocenjujeta, da znaša izguba BDP-ja okvirno 

13-18 %.  

 

Mishkin (2001, 11) opisuje krizo dvojčkov kot krizo, kjer se najprej pojavi valutna kriza, ki 

nato preraste v bančno krizo. V času približevanja bančni krizi je namreč bančni sistem 

države dokaj slab, kar pomeni, da je verjetnost, da bo centralna banka branila devizni tečaj 

dokaj majhna. S tem, ko centralna banka ne brani deviznega tečaja, poveča možnost za 

špekulativne napade na valuto, saj akterji zaznajo spremembe v gibanju deviznega tečaja in 

jih takoj povežejo s slabšanjem stanja v bančnem sektorju, kar nato izkoristijo za izvedbo 

špekulativnega napada. 

 

Vpliv valutne krize na nastanek bančne krize lahko nekoliko bolje prikažemo s tremi 

mehanizmi. Za prvi mehanizem je značilen neposredni učinek devalvacije valute na 

podjetniške bilance. Vrednost obveznosti, ki jih ima podjetje v tuji valuti, se zaradi 

devalvacije deviznega tečaja poveča, kar podjetju povečuje stroške in zelo slabo vpliva na 

njegovo nadaljnje poslovanje, saj je lahko nadaljnje poslovanje tudi resno ogroženo (Mishkin 

2001, 11-12). 

 

Dodatno poslabšanje bilanc bančnega sistema kot posledica devalvacije valute je značilnost 

drugega mehanizma povezovanja valutnih kriz z bančnimi krizami. Bančne institucije imajo 

velik del sredstev in tudi rezerv v tuji valuti, v tujini pa najete tudi kredite, kar pomeni, da 

imajo v tuji valuti tudi svoje obveznosti. Kadar ima banka in tudi kakšna druga finančna 

institucija obveznosti v tuji valuti in pride do devalvacije valute, se s tem povečajo stroški 

odplačevanja obveznosti, kar pa lahko ponovno ogrozi poslovanje banke ali bančne institucije 

(le kadar banka nima zaprte devizne pozicije). Ker imajo banke večje obveznosti do tujih 

posojilodajalcev, se to odraža pri dajanju posojil. Gospodinjstva in domača podjetja so tako 

deležna neugodnih posojil. Močna devalvacija valute vpliva tudi na likvidnost banke, saj se ta 

v takšnem primeru močno zmanjša in banka se znajde v resnih likvidnostnih težavah. 

Likvidnostne težave banke nastopijo predvsem zaradi tega, ker morajo banke svoj dolg, ki ga 

imajo v tuji valuti, tudi v čim krajšem času odplačati, česar pa velikokrat niso sposobne 

(Mishkin 2001, 12). 

 

Značilnost tretjega mehanizma je proučevanje učinka devalvacije na višjo inflacijo. Centralna 

banka namreč v večini držav, predvsem v državah v razvoju, nima velikega vpliva na višino 

inflacije in zaradi tega zelo težko točno napoveduje stopnjo inflacije (Mishkin 2001, 12). 

Devalvacija valute bo v državi povzročila povečanje uvoznih cen, pri čemer se podražijo 

izdelki, ki jih država uvaža. Ker pride do podražitve izdelkov, se poviša tudi stopnja inflacije. 

V primeru devalvacije valute se država zelo težko izogne porastu stopnje inflacije. Višja 
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stopnja inflacije ima vpliv tudi na obrestne mere. Če se v državi dvignejo obrestne mere, 

pomeni, da bodo imela podjetja višje stroške s krediti, torej se jim bodo povečala plačila za 

kredite, kar pa bo močno vplivalo na denarni tok v podjetju. Podjetja bodo morala nameniti 

veliko več denarja za odplačevanje kreditov, kar se bo poznalo pri investiranju denarja v 

druge projekte, saj se bodo investicije zavlekle ali pa se bodo podjetja celo odločila, da raje ne 

bodo investirala. Podjetja so pri tem tudi pogosto prisiljena, da se odločijo za veliko bolj 

tvegane investicije, ker jih premami donos, ki je pri takšnih investicijah veliko višji, vendar je 

tudi izvedljivost investicije oziroma uresničitev planiranega velikokrat vprašljiva (Mishkin 

2001, 12). 

 

Najbolj znana primera krize dvojčkov sta mehiška (1994) in indonezijska kriza (1997). 

Indonezijsko krizo lahko pripišemo k drugemu mehanizmu, kjer je devalvacija valute vplivala 

v veliki meri na bančni sektor in tako omejila pretok denarja, vendar pa se pri indonezijski 

krizi pojavijo tudi znaki tretjega mehanizma, saj je možno zaslediti izredno visoko inflacijo. 

Tudi v primeru mehiške krize je šlo za krizo dvojčkov, in sicer po tretjem mehanizmu, kajti 

tudi v Mehiki je bila prisotna visoka stopnja inflacije. Inflacija je poskočila za več kot 50 % 

(Mishkin 2001, 12). 

 

Vsi trije obravnavani mehanizmi krize dvojčkov imajo razdiralne učinke v finančnem in 

bančnem sektorju države ter vplivajo tako na finančne institucije kakor tudi na nefinančna 

podjetja, zaradi česar se posojila močno zmanjšajo in pri tem so ogrožene tudi ekonomske 

aktivnosti v državi. Zaradi omejene količine kreditov se zmanjšajo investicije v številne 

projekte, povečajo pa se investicije v bolj tvegane projekte. Veliko podjetij tudi zaradi 

omejitve posojil ne more dobiti posojila, medtem ko velikokrat pridejo posojila v napačne 

roke oziroma se s tem denarjem financirajo veliko bolj tvegani projekti (Mishkin 2001, 12). 

 

Ne nazadnje je treba v zvezi s krizo dvojčkov omeniti tudi velike finančne stroške, saj je 

prizadet tako finančni sektor kot tudi gospodarstvo kot celota; kot smo že omenili, so omejene 

gospodarske aktivnosti v državi, podjetja ne delujejo s tolikšnimi močmi, kot bi lahko, uvoz 

izdelkov v državo se zaradi devalvacije zmanjša, manj je investicij in tudi gospodinjstva 

postajajo nezaupljiva do državnega bančnega sistema, likvidnost bank se lahko izredno 

poslabša, ogrožena je tudi solventnost podjetij in bank itd. (Strašek in Špes 2009, 68). 

 

 

3.2.4 Okužbena kriza 

 

Okužbeno krizo nekateri avtorji definirajo kot možnost izbruha krize v državi A, pogojeno s 

krizo, ki se odvija v državi B. Okužbo je mogoče definirati tudi kot povečanje sogibanja cen 

in količin na trgih, pogojeno s krizo, ki se odvija na enem izmed trgov. Da pa bi to sogibanje 

razlikovali od normalnih povezav med trgi, so nekatere študije to definicijo razširile z 
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dodatkom, da do okužbe pride takrat, ko sogibanja ni možno razložiti s temeljnimi 

spremenljivkami (Strašek in Špes 2009, 68). V razmerah finančne globalizacije pride do 

prenosa okužbe zelo hitro. Neposreden indikator hitrosti in razširjenosti krize predstavljajo 

borzni indeksi.  

 

 

3.2.5 Kriza zunanjega dolga 

 

Za dolžniško krizo je značilno, da država ni več sposobna obnavljati starih kreditov in/ali 

zagotavljati svežih sredstev. Posledično je država prisiljena bodisi v razglasitev moratorija na 

odplačevanje kreditov v tujini bodisi v koordinirano reševanje problema s tujimi upniki, in 

sicer v obliki prestrukturiranja dolžniških obveznosti (Mrak 2002,  574). 

 

Krizo zunanjega dolga Strašek in Špes (2009, 72) definirata kot situacijo, ko država ni 

sposobna servisirati svojega zunanjega dolga, tako javnega kot privatnega, kar močno 

prizadene celotno gospodarstvo in finančni sistem. Tipičen primer predstavljajo finančne 

krize držav v razvoju ob koncu prejšnjega stoletja. Številne države v razvoju so v 

sedemdesetih letih znatno povečale svoje sposojanje na mednarodnih finančnih trgih, kar je 

omogočilo, da so vodile politiko velikih primanjkljajev v bilanci tekočih transakcij. V 

obdobju od leta 1972 do leta 1981 je skupina petnajstih držav v razvoju, ki so jih kasneje v 

Mednarodnem denarnem skladu poimenovali »visoko zadolžene države«, imela deficit v 

tekočih računih, ki so znašali v povprečju več kot 18 % njihovega izvoza blaga in storitev. Ti 

primanjkljaji so bili financirani z izposojanjem v tujini, v glavnem pri poslovnih bankah v 

ZDA, na Japonskem in v Evropi. Do leta 1986 se je delež njihovega zunanjega dolga že 

povečal na preko 60 % BDP-ja (Strašek in Špes 2009, 72).  

 

V letu 1982 so poslovne banke, ki so posojale državam v razvoju, pričele izgubljat upanje, da 

bodo njihova posojila odplačana v skladu z dogovori in so zato odbile možnosti novega 

zadolževanja. Ker države v razvoju niso bile sposobne zagotoviti refinanciranja zapadlih 

obveznosti in financiranja načrtovanih izdatkov, so se nenadoma znašle pod močnim 

finančnim pritiskom (Strašek in Špes 2009, 72-73). Dogovarjanje z bankami in mednarodnimi 

ustanovami, kot sta npr. Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, je doprineslo k 

majhnemu znižanju njihovega dolga. K delnemu zmanjšanju dolga so pripomogle tudi 

samostojne odločitve nekaterih upniških držav o zmanjšanju ali podaljšanju odplačilnega roka 

kreditov. Države dolžnice v tej fazi niso bankrotirale ali odklonile odplačevanja dolgov in so 

poskušale še naprej redno odplačevati obresti in glavnico v skladu s pogodbami. Zaradi 

nezmožnosti najemanja novih posojil za odplačilo obresti je državam v razvoju kot edini 

izhod iz nastalih razmer preostajalo povečanje izvoza in zmanjšanje uvoza blaga in storitev. 

Ta presežek v bilanci menjave blaga in storitev je omogočil visoko zadolženim državam 

plačevanje obresti in s tem uravnovešenje bilance tekočih transakcij. Ker pa je zmanjšanje 
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uvoza, predvsem kapitalskih dobrin, vplivalo na zmanjšano ali celo negativno gospodarsko 

rast, je v teh državah prišlo do močnega padca življenjskega standarda (Strašek in Špes 2009, 

73). 

 

Prevelik zunanji dolg je tako lahko eden izmed razlogov za izbruh krize, saj zmanjšuje 

gospodarsko rast in ostale makroekonomske dejavnike, ki so pomembni za okrevanje 

gospodarstva.  

 

 

3.3 Aktualnost finančnih kriz  

 

Finančne krize že vrsto let predstavljajo predmet poglobljenega zanimanja raziskovalcev, 

analize finančnih kriz pa segajo celo v čas pred 17. stoletjem. Aktualnost finančnih kriz z 

vidika razvijajočih ekonomij se v sodobnih razmerah globalizacije znatno povečuje. Rezultati 

številnih strokovnjakov, kot sta Bustelo in Rajan, opozarjajo na močan rušilni učinek 

finančnih kriz, ki je posebej velik v državah v razvoju. Posledica izbruha določene finančne 

krize je izguba potencialnega BDP-ja, ki je po navadi ogromna. Ravno zaradi tako velike 

rušilne moči finančnih kriz se je treba zavedati pomembnosti proučevanja tega področja, saj 

analiziranje finančnih kriz predstavlja temelj za vodenje ekonomske politike, ki mora 

zagotoviti, da poslovni ciklusi v gospodarstvu potekajo zvezno in da so obdobja recesije čim 

krajša in čim manj rušilna (Strašek in Špes 2009, 7). 

 

Finančne krize so v obdobju med koncem napoleonskih vojn in prvo svetovno vojno bile zelo 

pogoste. Globalni kapitalizem je pod vodstvom Velike Britanije prinesel hitro rast 

mednarodne trgovine in hiter razvoj infrastrukture (železnice, ceste), za katerega je bila 

značilna zlata podlaga (včasih tudi srebrna) denarja z vsem posledicami fiksne osnove za 

skupne denarne agregate (Abramović 2008). 

 

Finančne krize so v 19. stoletju močno vplivale na gospodarstvo. Poleg upada gospodarske 

aktivnosti so povzročile veliko deflacijo, ki je pogosto presegla –10 %. V tem obdobju so se 

razvile tudi različne teorije gospodarskih in finančnih ciklov, saj je do kriz prihajalo dokaj 

redno v razmiku približno 7–10 let (Abramović 2008). Ker tudi 50-odstotni padci na borzah 

niso bili neobičajni, so po navadi krize skušali reševati predvsem predstavniki »velikega 

kapitala«, ki pa so bili pri tem omejeno uspešni. Ko je v reševanje krize posegla še država, pa 

je to vodilo v dolgoročne gospodarske težave. Tako je med krizo leta 1873 (»der Krach«) 

zaradi visokih padcev tečajev delnic Avstrija zaustavila trgovanje na borzi za skoraj dva 

meseca, prepovedala oblikovanje novih delniških družb, število že delujočih pa je upadlo za 

šest sedmin v nekaj letih (Abramović 2008). V ZDA po drugi strani kljub podobnim padcem 

cen delnic in propadom nekaterih večjih bank pa država ni ukrepala, kar je že čez osem let 

spodbudilo podoben podjetniški duh kot pred finančno krizo (Abramović 2008). 
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V 20. stoletju so spoznali, da je treba proti finančnim krizam ukrepati drugače. Sprejeli so 

koncept, da centralne banke postanejo posojilodajalke v skrajni sili, kar pomeni, da poslovnim 

bankam posojajo sredstva v primeru nenadnih likvidnostnih težav, te pa so stalen 

spremljevalec finančnih kriz. S takim konceptom so želeli ohraniti zaupanje v finančni sistem. 

(Abramović 2008). 

 

Zadnja globalna finančna kriza se je zgodila v tridesetih letih preteklega stoletja, ko je prišlo 

do velike gospodarske krize, t. i. Velika depresija. Z nastankom te krize se je pokazalo, da niti 

centralna banka ne more preprečiti finančne krize. Delnice na newyorški borzi so v letih 

1929–1932 padle za 89 %, vendar so bile kljub temu posledice te krize vseeno manjše kot prej 

omenjene (»der Krach«), ki ji je sledila t. i. »Dolga depresija«, ki je trajala več kot dvajset let. 

Ta kriza je centralnim bankam nakazala, da morajo v razmerah splošne nesolventnosti 

poslovnih bank, ukrepati že pred finančno krizo z zaostritvijo pogojev financiranja. V 20. 

stoletju so bile centralne banke uspešnejše, saj v zadnjih sedemdesetih letih ni bilo zaznati 

nobenega vpliva finančnih kriz na gospodarstvo, kar pomeni, da so bile vse krize dokaj 

kratkotrajne v primerjavi s krizami v prejšnjem stoletju. (Abramović 2008). 

 

Finančne krize pa niso zgolj lastnost kapitalizma. Ena največjih finančnih kriz po drugi 

svetovni vojni je dosegla tudi Jugoslavijo. Po 7,4 % visoki gospodarski rasti v obdobju 1957–

1970 je glede na svetovne razmere sledila visoka rast tudi v sedemdesetih letih, kjer je v 

povprečju znašala 5,4 % vse do leta 1982. Taka rast je bila posledica zadolževanja v tujini. Po 

letu 1982 se je slika obrnila. Država ni dobila več novih posojil, stara posojila pa je morala 

vračati, kar je vplivalo na to, da je v osemdesetih letih povprečna gospodarska rast znašala –

0,4 % (Abramović 2008). 

 

Iz preteklih finančnih kriz lahko tako povzamemo (Abramović 2008):  

- Finančni trgi so nagnjeni k ciklom večjih rasti in padcev. 

- Ni finančne krize brez predhodne pretirane evforije vlagateljev (pretiranost sicer definira 

ravno finančna kriza) zaradi odkritij novih tehnologij ali odprtja novih trgov, ki je zelo 

pogosto povezana z množičnimi nakupi nepoučenih vlagateljev in špekulativnimi nakupi 

s posojili.  

- Ključno je zaupanje vlagateljev v finančni sistem. 

- Centralne banke so v zadnjih šestdesetih letih uspele preprečiti finančne krize v obsegu, v 

kakršnem so se krize pojavljale v stoletju pred tem, zlasti s hitrim ukrepanjem 

posojilodajalca v skrajni sili – tveganje globalne finančne krize je relativno nizko. 

- Finančne krize so bistveno bolj verjetne v državah s fiksnimi menjalnimi tečaji in zlato 

podlago.  

- Pogost sprožilec finančnih kriz ali evforij pred njimi so bili vojni spopadi.  

- Če finančna kriza nima večjega vpliva na realno ekonomijo, verjetno ne bo dolgotrajna.  
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- Različni državni ukrepi (regulacija, podržavljenje ipd.) ob finančnih krizah so se izkazali 

za dolgoročno škodljive razvoju finančnih trgov in narodnih gospodarstev. 

- Z razvojem kapitalskih trgov se je zelo povečalo število finančnih kriz na posameznih 

trgih in segmentih finančnih trgov (parcialne krize). 

- Tveganju finančne krize na posameznem trgu se vsak vlagatelj lahko izogne z globalno 

razpršitvijo premoženja. 

- Mediji delujejo zelo prociklično – v času napihovanja balonov spodbujajo evforijo, v 

času večjih padcev tečajev so vroče zgodbe o hudih izgubah. 

 

 

3.4 Nastanek trenutne finančne krize 

 

V večini proučevane literature na temo finančne krize smo zasledili, da kot vzrok nastanka 

finančne krize navajajo hipotekarno krizo v ZDA.  

 

Izkazalo se je, da so v ZDA hipotekarni kredit lahko dobile osebe, ki ga po načelih 

gospodarnega poslovanja nikoli ne bi mogle dobiti. Kredite so dajali nezaposlenim, starejšim 

ljudem brez premoženja, ljudem z zdravstvenimi težavami ipd. S krediti takim ljudem so 

kršili lastne standarde za odobritev kredita. Taki kreditojemalci so dobili posebno ime – trg 

nestandardnega kreditiranja (ang. subprime market). Upoštevali niso niti očitnega dejstva, da 

so nestandardni krediti veliko bolj tvegani za kreditodajalca in da če posodiš veliko denarja 

nepreverjenim ljudem, se lahko tudi sam hitro znajdeš v stečaju (Starikov 2011, 17-18). 

 

Krugman (2009, 150-151) odgovarja na vprašanje, zakaj so posojilodajalci zrahljali standarde. 

Prvič, ker so začeli verjeti, da bodo cene stanovanj večno rasle. Dokler se cene nepremičnin 

dvigajo, za posojilodajalca ni tako važno, ali posojilojemalec zmore odplačevati obroke: če so 

obroki previsoki, lahko posojilojemalec najame stanovanjsko premostitveno posojilo, da dobi 

več gotovinskih sredstev ali v najslabšem primeru preprosto proda svojo nepremičnino, zato 

da odplača hipoteko. Drugič, posojilojemalci se niso ukvarjali s kakovostjo danih posojil, ker 

jih niso obdržali zase. Namesto tega so jih prodali investitorjem, ki pa niso razumeli, kaj 

kupujejo (Krugman 2009, 150-151). 

 

Čuden vrtiljak se je začel obračati na ameriškem nepremičninskem trgu leta 2001. Že leta 

2002 so nestandardni krediti znašali 6 % vseh kreditov, leta 2006 pa presenetljivih 20 %. Še 

dodatnih 20 % so zavzemali alternativni krediti Alt-A. To so krediti, odobreni v primeru, ko 

imamo kreditojemalca z dobro kreditno zgodovino, saj je bankam zmeraj vračal denar, ampak 

trenutno ne more potrditi prihodkov. Rezultat je bila osupljiva situacija: 40 % vseh kreditov 

lahko v najboljšem primeru označimo kot »sumljive«. Tudi drugi del ni bil bistveno boljši. 

Nekatere banke so ponujale kredite z nefiksno obrestno mero, z vsakoletno korekcijo od 

tretjega leta naprej; na začetku je bila seveda obrestna mera smešno majhna. Druge so 
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oglaševale kredite s prvimi plačili v oddaljeni prihodnosti – brez začetnih vplačil in varščin. V 

ponudbah so bili taki pogoji, da so celo tisti Američani, ki prej niso razmišljali o nakupu 

nepremičnine, ker naj bi to dejanje preseglo njihove zmožnosti, pričeli spreminjati svoja 

prepričanja. V želji po izboljšanju življenja so mnogi začeli najemati kredite. Posledično so v 

letih 2001–2005 cene nepremičnin začele strmo naraščati. Dvakrat se je povečal obseg 

novogradenj v primerjavi z leti 1990–1995. Povečalo se je povpraševanje po gradbenih 

materialih, pohištvu in vsem drugem, kar je potrebno za zaključna dela v hišah. 

Nepremičninski trg je začel divje rasti (po več kot 10 % na leto). Posledica te mrzlice je bila 

tudi to, da je nestandardno kreditiranje dobilo še investicijsko aplikacijo. Odobrene kredite, 

pogodbe s kreditojemalci in bodoče obresti so banke in hipotekarna podjetja začela prodajati 

investitorjem. Ljudje brez denarja so jemali kredite pri ustanovah, ki same niso imele denarja 

in so same najemale kredite, da bi lahko razdale denar komurkoli. En dolg je povzročil 

nastanek drugega, povsod so bili sami dolgovi. Vse skupaj je trajalo od 6 do 7 let. 

Gospodarstvo ZDA je raslo, BDP se je večal, vsi so bili zadovoljni. Vsa ta vnaprej 

dogovorjena piramida se je držala le na stalno rastočih visokih cenah nepremičnin, to pa je 

omogočilo privabljanje na hipotekarni trg vse več igralcev s finančnimi viri. Kljub temu pa 

niti en analitik ni opozoril na to, niti en ekonomist ni pojasnil bankirjem vseh potencialnih 

škodljivih posledic njihovih dejanj. Vsi so pač vedeli, da bodo lahko dolgove reševali z 

novimi krediti. Glavni vzrok hipotekarnega in kreditnega direndaja je bila tako zmeraj 

dostopna možnost najema poceni kreditov. Te možnosti niso imele zgolj fizične osebe, imele 

so ga tudi hipotekarne in kreditne organizacije (Starikov 2011, 18-22). 

 

Dokler so cene nepremičnin rasle, je bilo videti vse lepo in prav. Le malo hipotekarnih posojil 

so prenehali odplačevati, donosnost hipotekarno zavarovanih vrednostnih papirjev je bila 

visoka in denar se je še naprej stekal na stanovanjski trg. Nekateri ekonomisti so svarili, pred 

velikim nepremičninskim balonom, ki bi, če bi počil, predstavljal resno tveganje za 

gospodarstvo. Toda balon je obstajal in leta 2006 je začel puščati: sprva počasi, potem pa 

vedno hitreje (Krugman 2009, 152). 

 

Najprej je prišlo do borznega balona. Ko je ta počil, je gospodarstvo ZDA zabredlo v recesijo. 

Ameriška centralna banka je agresivno znižala obrestne mere in hitro sanirala položaj. 

Recesija je bila plitka, brez velikih padcev BDP-ja in kratka. V borih osmih mesecih se je 

končala. Resnična zgodba pa pravi: uradno je bila recesija res kratka, a stanje na trgu dela se 

je slabšalo še dolgo potem, ko so uradno razglasili, da je recesije konec. Po poku borznega 

balona je centralna banka komaj uspela gospodarstvo potegniti iz krize, pa še to ji je uspelo 

samo zato, ker je imela dovolj sreče, da se je ravno ob pravem času napihoval nov balon 

(Krugman 2009, 152-153).  

 

Velik nepremičninski razcvet v ZDA je začel upadati jeseni leta 2005. Kar nekaj časa je 

poteklo, preden so se ljudje tega zavedli. Ko so cene narasle tako visoko, da je nakup 
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stanovanjske nepremičnine, celo brez kakršnegakoli pologa lastnega denarja in pri zelo 

privlačnih začetnih obrestnih merah, za mnoge Američane postal nekaj nedosegljivega, je 

prodaja začela slabeti. Kljub temu so cene nepremičnin še nekaj časa rasle, kar je bilo 

pričakovano. Hiše niso podobne delnicam z enotno tržno ceno, ki se spreminja vsako minuto. 

Vsaka hiša je posebna in prodajalci pričakujejo, da bo preteklo nekaj časa, da najdejo kupca. 

Zato so cene po navadi odvisne od nedavno doseženih prodajnih cen drugih hiš: prodajalci ne 

začnejo spuščati cen, dokler ne postane boleče očitno, da ne bodo prodali po ceni, ki jo 

zahtevajo. Leta 2005, po dolgem večletnem obdobju visoke rasti cen stanovanjskih hiš, so 

prodajalci pričakovali, da se bo trend nadaljeval. Zato so ponudbene cene dejansko še naprej 

naraščale, celo medtem ko je prodaja padala (Krugman 2009, 166). 

 

Konec poletja 2006 so se trgi začeli šibiti. Cene so začele padati, sprva počasi, potem pa zelo 

hitro. Iz razlage analitikov sledi, da veliko število Američanov nenadoma ni bilo več zmožno 

kriti svojih obveznosti do bank. Posledično so banke zarubile nepremičnine dolžnikov in jih 

ponudile na trgu. Iz nekega nejasnega razloga so se pojavile na trgu vse hkrati. Hiše so bile 

torej naprodaj, kupcev pa ni bilo, kar je imelo dve posledici. Prva je bila padec cen 

nepremičnin, druga pa da so se hipotekarna podjetja, ki niso bila uspešna pri prodaji teh 

nepremičnin, najprej sama prelevila v dolžnike, potem pa še propadla (Starikov 2011, 15). 

 

Sledili so negativni dogodki: porast brezposelnosti, padec plač in val stečajev, ki so bili vsi 

posledica krize. Do tega pa je prišlo zaradi množičnega neizpolnjevanja lastnih obveznosti do 

bank s strani dolžnika. 

 

 

3.5 Vpliv finančne krize na Evropsko unijo 

 

3.5.1 Vpliv krize na gospodarstvo 

 

Finančna kriza se je zaradi procesa globalizacije hitro začela širiti tudi v druge države in je v 

drugi polovici leta 2008 zajela tudi EU.  

 

Kot merilo ekonomske razvitosti EU smo uporabili kazalnik realne rasti bruto domačega 

proizvoda, ki ga prikazujemo v sliki 1. Realna rast BDP-ja v EU se je pred finančno krizo 

gibala med 2,1 % in 3,3 %, s pričetkom finančne krize v letu 2008 je sledil nagel padec, kjer 

se je rast ustavila pri 0,3 % (Eurostat 2012b). V letu 2009 pa je bila rast BDP-ja negativna in 

je znašala –4,3 %. V letu 2010 je sledila ponovna rast, kjer se je BDP ustavil pri 2 %, vendar 

je v letu 2011 sledil ponoven padec na le 1,5-odstotno rast. Za leto 2012 je napovedana nična 

stopnja rasti, v letu 2013 pa 1,3-odstotna rast glede na predhodno leto (Eurostat 2012b). 
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Slika 1: Realna rast BDP-ja v EU v % 

vir: Eurostat 2012b 

 

Ključno vlogo v gospodarstvu ima tudi finančna stabilnost, kjer naj bi finančni trgi in 

finančne institucije delovale nemoteno. ECB (2011, 9) opozarja, da se je tveganje v 

evroobmočju na področju finančne stabilnosti znatno povečalo v drugi polovici leta 2011, saj 

je suvereno tveganje krize in njeno prepletanje z bančnim sektorjem poslabšalo 

makroekonomske možnosti za rast. 

 

ECB (2011, 10) prav tako navaja štiri ključna tveganja v evroobmočju glede finančne 

stabilnosti: 

- okužba in negativne povratne informacije med ranljivostjo javnih financ, finančnega 

sektorja in gospodarske rasti, 

- kreditni krč v bančnem sektorju evro območja, 

- slaba makroekonomska aktivnost, kreditna tveganja bank in sekundarni učinki zmanjšane 

kreditne razpoložljivosti v gospodarstvu, 

- neravnovesja ključnih svetovnih gospodarstev in tveganje močne upočasnitve svetovnega 

gospodarstva. 

 

 

3.5.2 Vpliv krize na trg dela 

 

Kriza, ki se je najprej pojavila v finančnem sektorju in nato še v gospodarstvu, se je z 

zamikom pokazala tudi na trgu dela. Moški, mladi, migranti, manj izobraženi in tisti s 

kratkoročno pogodbo o delu so bili najbolj prizadeti zaradi gospodarske krize, kar je vplivalo 

na povečanje brezposelnosti (European Commission 2010, 17).  
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V zadnjem desetletju je bilo v EU doseženo najmanjše število brezposelnih v prvem četrtletju 

leta 2008, kjer je bilo zabeleženih 16,8 milijonov brezposelnih (kar ustreza stopnji 7,1 %), 

preden se je to število strmo povzpelo v luči gospodarske krize. V letih 2010 in 2011 je bila 

povprečna stopnja brezposelnosti
4
 v EU 9,7 %. V maju 2012 je bilo v EU 24,8 milijona 

brezposelnih, kar ustreza stopnji brezposelnosti 10,3 %. Med državami članicami so v maju 

2012 najnižje stopnje brezposelnosti zabeležile Avstrija (4,2 %), Nizozemska (5,1 %), 

Luksemburg (5,1 %) in Nemčija (5,5 %), najvišje stopnje pa Španija (24,5 %) in Grčija (22,7 

% v marcu 2012) (Eurostat 2012c). 

 

 

3.6 Vpliv finančne krize na Slovenijo  

 

 

3.6.1 Vpliv krize na gospodarstvo 

 

Slovenija se prav tako kot EU ni mogla izogniti finančni krizi. Kot je razvidno iz slike 2, so se 

makroekonomski agregati močno poslabšali v letu 2009, ko je Slovenija doživela velik upad 

gospodarske rasti, varčevanja, izvoza, bruto investicij v osnovna sredstva, potrošnje 

gospodinjstev in potrošnje države (Banka Slovenije 2012b, 1). V letu 2010 je sledilo počasno 

okrevanje gospodarstva, vendar je v letu 2011 sledil ponoven prehod gospodarstva v recesijo. 

Razmere so se poslabšale zaradi upada domače potrošnje; tako zaradi krčenja potrošnje 

države kot nižje potrošnje gospodinjstev, kar je posledica nižje zaposlenosti in realnega 

zmanjšanja plač. Na gospodarsko aktivnost so močno vplivale negotove razmere na 

mednarodnih trgih. Te so znižale dinamiko rasti izvoza, ki za izvozno usmerjeno 

gospodarstvo predstavlja pomembno gonilo (Banka Slovenije 2012b, 1). 

 

                                                 
4
 Stopnja brezposelnosti – odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu. Aktivno 

prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo (zaposlene in samozaposlene osebe) in 

brezposelne osebe. 
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Slika 2: Letne stopnje rasti izbranih makroekonomskih agregatov v stalnih cenah v % 

vir: Banka Slovenije 2012b, 1 

 

Znižanje proizvodne aktivnosti v Sloveniji je bilo večje kot v večini drugih držav članic EU. 

To je posledica tega, da je Slovenija majhno in zelo odprto gospodarstvo, ki je veliko bolj 

odvisno od zunanje trgovine kot večje države. Kriza je prizadela različne dejavnosti različno 

hitro in različno intenzivno. Najhitreje je padla proizvodnja v industriji, kjer so bile četrtletne 

spremembe negativne že v celi drugi polovici leta 2008. Tudi gradbeništvo je bilo zelo 

prizadeto, vendar je ta dejavnost izraziteje začutila posledice krize šele v letu 2009 (Malačič, 

2010, 2). 

 

Gospodarska kriza je izražala dogajanja tudi v finančnem sektorju. Velika odvisnost 

nefinančnih družb od bančnih posojil in njihova prezadolženost ter velika odvisnost bank od 

tujih finančnih virov in nelikviden domač kapitalski trg vplivajo na nizko in nestabilno 

gospodarsko rast, ki ne obeta hitrega okrevanja (Banka Slovenije 2011a, 13). 

 

Negativna gospodarska rast v letu 2011 nakazuje, da bi se lahko pričakovanja o daljšem 

obdobju nizke gospodarske rasti v Sloveniji uresničila. Na gospodarske razmere v Sloveniji 

vplivajo naslednji dejavniki. Prvič, zelo zaostrene razmere na mednarodnih finančnih trgih. 

Slovenija je bila jeseni leta 2011 od njih bolj odvisna kot konec leta 2010 zaradi povečanja 

neto obveznosti do tujine, zaostrenih pogojev financiranja ter znižanja bonitetnih ocen države 

in nekaterih bank. Drugič, prezadolženost sektorja nefinančnih podjetij v Sloveniji. Tretjič, v 

primerjavi z evroobmočjem nizka kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema, 

naraščanje deleža slabih naložb in zmanjševanja obsega posojil. Četrtič, nekonkurenčnost 

slovenskega poslovnega okolja in prepočasno izvajanje strukturnih reform (Banka Slovenije, 

2011b, 7). 
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Potrebnih bo več let, da bo znova dosežena predkrizna raven gospodarske aktivnosti, 

okrevanje pa bo predvsem odvisno od normalizacije razmer v mednarodnem okolju, posebej 

izvoznega povpraševanja, ki je ključno za ponovno rast slovenskega gospodarstva (Banka 

Slovenije 2009, 9).  

 

 

3.6.2 Vpliv krize na trg dela 

 

Kot je veljalo za EU so se krizne razmere v gospodarstvu z določenim odlogom pokazale tudi 

na trgu dela v Sloveniji. Ta zamuda se kaže tako pri prehodu v krizo, kakor tudi pri izhodu iz 

krize. Podatki o zaposlenosti za leto 2008 v Sloveniji praktično ne kažejo posledic 

zmanjševanja proizvodnje, do katerih je prišlo v vrsti dejavnosti v drugi polovici leta 2008, 

saj je v letu 2008 še vedno naraščalo število aktivnega prebivalstva in število zaposlenih v 

industriji. Število registriranih brezposelnih je v tretjem četrtletju leta 2008 padlo na zelo 

nizko raven, na vsega 60.500 (SURS 2012d). Šele v letu 2009 se je slika spremenila. Število 

registriranih brezposelnih je v zadnjih mesecih leta 2009 preseglo 95.000 (Malačič 2010, 2) V 

letu 2010 pa je število registriranih brezposelnih preseglo psihološko mejo 100.000. V letu 

2011 se je to število povzpelo na 112.000, v letu 2012 pa je bil zadnji dostopen podatek za 

april, kjer smo zabeležili 109.000 registriranih brezposelnih oseb (SURS 2012d). 

 

 

Slika 3: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji  

vir: SURS 2012d 

 

Iz slike 3 je razvidno, da je v času ekspanzije, to je v obdobju od leta 2006 do leta 2008, 

stopnja registriranih brezposelnih padala in je v septembru leta 2008 znašala le 6,3 %, s 

pričetkom recesije v letu 2009 pa se je stopnja začela naglo povečevati in je v januarju leta 

2012 znašala že 12,5 % (SURS 2012d). 
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Na sliki 4 smo prikazali gibanje števila delovno aktivnih prebivalcev po največjih dejavnostih 

v Sloveniji, in sicer za predelovalne dejavnosti, trgovino in gradbeništvo. Iz slike razberemo, 

da je v času ekspanzije število delovno aktivnih prebivalcev najbolj naraslo v dejavnosti 

gradbeništva, saj se je število od leta 2006 pa vse do oktobra leta 2008 povečalo, in sicer za 

43 %. Rast števila delovno aktivnih prebivalcev je doživela tudi dejavnost trgovine, vendar v 

manjšem obsegu, medtem ko je število delovno aktivnih prebivalcev v predelovalni 

dejavnosti ostalo na enaki ravni. V obdobju recesije se je slika povsem spremenila, število 

delovno aktivnih se je v vseh treh dejavnostih zmanjšalo, najmočnejši padec je bilo zaznati v 

dejavnosti gradbeništva, kjer se je število delovno aktivnih zmanjšalo za 47 indeksnih točk 

glede na vrhunec v obdobju ekspanzije. Občuten padec je bilo zaznati tudi v predelovalni 

dejavnosti, kjer se je število delovno aktivnih zmanjšalo za 18 indeksnih točk. Manjši padec v 

višini 8 indeksnih točk pa je doživela dejavnost trgovine (SURS 2012b). Iz navedenega lahko 

povzamemo, da je dejavnost gradbeništva najbolj občutljiva na gibanje poslovnega cikla v 

gospodarstvu, kar smo skušali tudi dokazati v empiričnem delu magistrske naloge. 

 

 

Slika 4: Indeks gibanja delovno aktivnih prebivalcev po največjih dejavnostih  

vir: SURS 2012b 
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4 DEJAVNOST GRADBENIŠTVA 

 

 

4.1 Pomen gradbeništva v gospodarstvu 

 

»Če je gospodarstvo podvozje in karoserija avtomobila, je gradbeništvo motor, ki ga 

poganja.« (GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala 2006, naslovnica). 

S tem lahko na kratko pojasnimo pomen gradbeništva za gospodarstvo. 

 

Ko je gradbeni sektor v razcvetu, je običajno tudi gospodarstvo, ko pa gre gradbeništvu slabo, 

gre enako tudi gospodarstvu. To trditev smo delno potrdili že v prejšnjem poglavju, kjer smo 

s sliko 2 ugotovili, da so makroekonomski dejavniki v obdobju ekspanzije rastli, z nastankom 

krize pa so ti dejavniki močno padli, kar je vplivalo tudi na stopnjo registrirane brezposlenosti 

(slika 3). Primerjali smo tudi gibanje števila zaposlenih med največjimi dejavnostmi v 

Sloveniji in ugotovili, da se je število delovno aktivnih prebivalcev v obdobju ekspanzije 

najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništva, z nastankom krize pa je bila ta dejavnost deležna 

največjega padca (slika 4), iz česar sklepamo, da obstaja soodvisnost med gibanjem 

gospodarstva in gradbeništva. Za potrditev te trditve v celoti pa je pomembno upoštevati tudi 

gibanje gospodarske aktivnosti v gradbeništvu, saj se ta v ekonomskih napovedih uporablja 

kot eden najpomembnejših pokazateljev domače in svetovne konjukture (Javornik 1997, 

1329). Če se aktivnost v gradbeništvu povečuje oziroma oživlja, se začenja obdobje 

gospodarske rasti v celotnem gospodarstvu in obratno. Zato je dejavnost gradbeništva zelo 

pomembna za obstoj in razvoj vsakega gospodarstva. Gibanju gospodarske aktivnosti v 

gradbeništvu smo namenili večji poudarek v nadaljevanju tega poglavja. 

 

Lewis (2009, 34) prav tako opozarja na to, da obstaja neko neposredno razmerje med stopnjo 

aktivnosti v gradbenem sektorju in gospodarstvu kot celoti, vendar ni jasno, ali gre za 

naključje ali za vzročno zvezo. Če gre za vzročno zvezo, se tukaj postavlja vprašanje, kdo je 

gonilna sila in kdo je tisti, ki mu sledi. To je nedvomno pomembno v političnem smislu, za 

dosego gospodarske rasti in razvoja. Hkrati pa je tudi jasno, da je z razvojem države povezan 

položaj in velikost gradbene industrije. 

 

Ta dejavnost ima tudi velike multiplikacijske učinke in odločilno pripomore h gospodarski 

rasti. Pomembno je poudariti, da je multiplikator v gradbenem sektorju od 2 do 2,5, kar 

pomeni, da ima gradbeništvo velik pozitiven vpliv tudi na rast drugih dejavnosti (Špacapan 

2008). To so predvsem dejavnosti, ki so povezane z gradbeništvom, kot so na primer 

transport, predelovalne dejavnosti, poslovno-tehnične dejavnosti, trgovina in še nekatere 

druge (Špacapan 2008). 
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Gradbeništvo pa je pomembno tudi z vidika zaposlenosti, saj je po številu zaposlenih v 

Sloveniji to tretja največja dejavnost, posredno pa vpliva na ustvarjanje delovnih mest tudi v 

drugih dejavnostih, ki so povezane z njim oziroma so njihove storitve ali proizvodi potrebni 

za izvajanje gradbene dejavnosti (ZRSZ 2011, 4). Velik delež zaposlenih v gradbeništvu daje 

dejavnosti izredno velik pomen pri zaposlovanju, pri čemer je treba upoštevati še, da je delež 

nekvalificiranih delavcev v gradbeništvu bistveno večji kot v gospodarstvu (Mencinger 1990, 

83). Za dejavnost je značilna izredno visoka fluktuacija, ki je odvisna od poslovnega cikla v 

gospodarstvu (ZRSZ 2011, 5). V času gospodarskega razcveta se potrebe po novih delovnih 

mestih močno povečajo, v času krize pa se ta trend obrne. Gibanje zaposlenosti v 

gradbeništvu v obdobju ekspanzije in recesije je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju 

magistrske naloge.  

 

Zgoraj naštete značilnosti dajejo gradbeništvu poseben pomen, zato ne preseneča, da je ta 

dejavnost v času mednarodne finančne krize deležna največje pozornosti.  

 

Za pridobitev celotne slike o dejavnosti gradbeništva je treba navesti glavna področja 

gradbeništva, pri čemer upoštevamo standardno klasifikacijo dejavnosti, ki uvršča 

gradbeništvo v dejavnost z oznako F in se deli na naslednje podskupine (SURS 2012e): 

 gradnjo stavb (organizacija izvedb stavbnih projektov, gradnja stanovanjskih in 

nestanovanjskih stavb), 

 gradnjo inženirskih objektov (gradnja cest in železnic, gradnja objektov oskrbne 

infrastrukture) in 

 specializirana gradbena dela (pripravljalna dela na gradbišču, inštaliranje pri gradnjah, 

zaključna gradbena dela, krovstvo in druga specializirana gradbena dela). 

 

 

4.2 Pregled poslovanja gradbeništva v Evropski uniji in Sloveniji 

 

 

4.2.1 Obseg gradbenih del v gradbeništvu 

 

Kriza je hud udarec namenila tudi gradbeništvu v EU in Sloveniji. Nekatere članice EU so to 

občutile bolj, druge manj (priloga 1). Po obsegu gradbenih del so največji padec doživele 

Irska, Grčija, Španija in Slovenija (Eurostat 2012č).  
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Slika 5: Indeks obsega gradbenih del v EU in Sloveniji, desezionirani podatki 

(2005=100) 

vir: Eurostat 2012d 

 

Iz slike 5 vidimo, da je gradbeništvo na ravni EU na začetku prejšnjega desetletja naraščalo 

enakomerno, v času ekspanzije je začelo naraščati hitreje, kjer je najvišji obseg gradbenih del 

doseglo v februarju leta 2008, in sicer se je obseg gradbenih del v primerjavi z letom 2005 

povečal za 9 %. Po letu 2008 se je obseg gradbenih del zmanjševal vse do danes. V juniju 

2012 se je v primerjavi z letom 2005 obseg gradbenih del zmanjšal za 13 %. Če primerjamo 

obseg gradbenih del z največjim in najmanjšim obsegom, se je ta zmanjšal za 20 % (Eurostat 

2012d). V Sloveniji je obseg gradbenih del na začetku prejšnjega desetletja naraščal dokaj 

enakomerno. Po letu 2006 je sledil razcvet in močen porast. Slovenija je najvišji obseg 

gradbenih del dosegla v septembru leta 2008, in sicer se je obseg gradbenih del povečal za več 

kot 80 % v primerjavi z letom 2005. Glavni razlog za povečanje je bila pospešena gradnja 

stanovanjskih stavb in inženirskih objektov. Po letu 2008 je sledil hiter in zelo močen padec v 

obsegu gradbenih del. V juniju 2012 se je obseg gradbenih del v primerjavi z letom 2005 

zmanjšal za 39 %. Če pa primerjamo obseg gradbenih del z največjim in najmanjšim 

obsegom, se je ta zmanjšal za 67 % (Eurostat 2012d).  

 

Tudi iz slike 6 vidimo, da ostaja aktivnost v gradbeništvu nizka. Slika prikazuje gibanje 

vrednosti gradbenih del v Sloveniji po posameznih vrstah gradbenih objektov v zadnjih štirih 

letih. Kot vidimo, so v času krize vse vrste gradbenih objektov doživele močne padce, 

največji padec pa so doživele stanovanjske stavbe, sledijo nestanovanjske stavbe in gradbeno 

inženirski objekti (UMAR 2012, 10). 
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Slika 6: Indeks vrednosti gradbenih del v Sloveniji po vrstah gradbenih objektov. 

vir: UMAR 2012, 10 

 

4.2.2 Dodana vrednost v gradbeništvu 

 

Bruto dodano vrednost v gradbeništvu nam prikazuje spodnja slika. Dejavnost gradbeništva je 

ključnega pomena za gospodarstvo tako v EU kot v Sloveniji. Kot vidimo, je bruto dodana 

vrednost bila v vseh letih višja v Sloveniji kot v EU, večji razkorak je sledil od leta 2006 

dalje, kjer je bruto dodana vrednost v Sloveniji naraščala hitreje kot v EU. Večja bruto dodana 

vrednost v obdobju ekspanzije je za Slovenijo prinesla tudi večje padce v obdobju recesije 

(Eurostat 2012e).  

 

 

Slika 7: Bruto dodana vrednost v EU in Sloveniji v % od vseh dejavnosti 

vir: Eurostat 2012e 
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4.2.3 Poslovne tendence v gradbeništvu   

 

Poslovne tendence v gradbeništvu so pomemben vir informacij o kratkoročnih gibanjih na 

tem področju, ki jih SURS zbira z anketnim vprašalnikom. Anketo o poslovnih tendencah 

izvajajo s poenotenim vprašalnikom, na podlagi poenotene metodologije in z enako periodiko, 

kot jo izvajajo v državah članicah EU že več desetletij. Zato so vsi podatki neposredno 

primerljivi. Na vprašalnike odgovarjajo direktorji gradbenih podjetij ali druge osebe na 

vodstvenem delovnem mestu. V vzorec pa zajamejo vsa velika in srednje velika podjetja ter 

delež malih podjetij. Gre za kazalnike, ki po mnenju direktorjev vplivajo na poslovanje 

gradbenih podjetij. Ponujajo kvalitativne podatke, z izjemo enega kvantitativnega vprašanja, 

na katerega podjetja odgovarjajo, za koliko mesecev imajo zagotovljenih del. Podatki za 

kazalnike so prikazani v obliki ravnotežja. Ravnotežje je razlika med pozitivnimi in 

negativnimi odgovori, izražena v odstotkih. Iz podatkov je izločen vpliv sezone (SURS 

2012f).  

 

Za gradbeništvo se zbirajo naslednji ekonomski kazalniki (SURS 2012g):  

- kazalnik zaupanja v gradbeništvo, 

- obseg gradbenih del, 

- skupna naročila, 

- pričakovana naročila, 

- zaposlovanje, 

- pričakovano zaposlovanje, 

- cene, 

- pričakovane cene, 

- tehnične zmogljivosti, 

- poslovno stanje, 

- zagotovljeno delo. 

  

Poleg teh kazalnikov pa SURS zbira tudi podatke o najpomembnejših dejavnikih, ki 

omejujejo gradbeno dejavnost. Ti so (SURS 2012č): 

- nezadostno povpraševanje, 

- slabi vremenski pogoji, 

- visoki stroški materiala, 

- visoki stroški dela, 

- visoki finančni stroški, 

- težave pri pridobivanju kreditov, 

- pomanjkanje usposobljenih delavcev, 

- pomanjkanje opreme, 

- pomanjkanje materialov, 

- velika konkurenca v dejavnosti, 
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- drugo. 

 

V nadaljevanju prikazujemo le nekaj kazalnikov in omejitvenih dejavnikov v slikovni analizi. 

Vseh ne moremo prikazati, ker bi bila magistrska naloga preobsežna. Bomo pa prikazali 

dovolj veliko število kazalnikov, ki bodo podali še en pogled na stanje v gradbeništvu. 

 

 

Kazalnik – zaupanje v gradbeništvo 

 

Iz slike 8 razberemo, da je v času ekspanzije zaupanje v slovensko gradbeništvo večje kot  

zaupanje v gradbeništvo EU. V času recesije pa je zaupanje v slovensko gradbeništvo manjše 

od zaupanja v gradbeništvo EU (Eurostat 2012f). Opazna je podobnost med gibanjem 

kazalnika zaupanja v gradbeništvo in indeksom obsega gradbenih del (slika 5).  

 

 

Slika 8: Kazalnik zaupanja v gradbeništvo v EU in Sloveniji, desezionirani podatki 

vir: Eurostat 2012f 

 

 

Kazalnik – zagotovljeno delo v mesecih 

 

Kazalnik zagotovljenega dela nam prikazuje, da so države članice EU imele v celotnem 

obdobju analize zagotovljenih veliko več mesecev dela kot v Sloveniji. Opazen je porast 

zagotovljenega dela v obdobju ekspanzije, ko je Slovenija imela zagotovljenega dela za 

največ 5,7 mesecev, EU pa kar za 8,7 mesecev. V obdobju krize je sledilo zmanjšanje 

zagotovljenega dela in je ob koncu opazovanega obdobja za Slovenijo znašalo le 3,5 mesecev, 

za EU pa 7 mesecev (Eurostat 2012g).   
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Slika 9: Zagotovljeno delo v mesecih 

vir: Eurostat 2012g. 

 

 
Kazalnik – pričakovana naročila 

 

Slika 10 nam prikazuje gibanje kazalnika pričakovanih naročil. Slovenija je v obdobju 

ekspanzije pričakovala več naročil od EU, v obdobju krize pa se je slika obrnila in je več 

naročil pričakovala EU. Opazno je veliko večje nihanje kazalnika za Slovenijo kot za EU 

(Eurostat 2012h).  

 

 

Slika 10: Pričakovana naročila v Sloveniji in EU 

vir: Eurostat 2012h. 
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Kazalnik – pričakovane cene 

 

Slika 11 nam prikazuje gibanje kazalnika pričakovanih cen. Ponovno je bilo v Sloveniji v 

obdobju ekspanzije zaznati višja pričakovanja glede cen kot v EU, kar se je v obdobju krize 

obrnilo in je EU pričakovala višje cene. V primerjavi s kazalnikom pričakovanih naročil je 

bilo tukaj zaznati manjša odstopanja med Slovenijo in EU, ki pa še vedno niso zanemarljiva 

(Eurostat 2012h).  

 

 

Slika 11: Pričakovane cene v Sloveniji in EU 

vir: Eurostat 2012h. 

 

S slikovno analizo zgornjih kazalnikov smo opazili padec vseh kazalnikov, ki sovpadajo z 

nastankom finančne krize. Padci v Sloveniji so bili večji kot v EU, kar potrjuje dejstvo, da je 

slovensko gradbeništvo v večji krizi kot evropsko. Poslovne tendence nam tako nakazujejo, 

da prihodnost gradbeništva ni obetajoča in da bo moralo preteči še nekaj časa, preden se bo 

gradbeništvo opomoglo.  

 

 

Omejitveni dejavnik – visoki finančni stroški 

 

Kot omejitveni dejavnik smo izpostavili visoke finančne stroške, ki nam v sliki 12 prikazujejo 

zelo zaskrbljujoče stanje v Sloveniji. Od leta 2008 dalje so ti stroški v Sloveniji zelo močno 

zrastli, medtem ko so v EU v celotnem opazovanem obdobju ostali na podobni ravni. V 

obdobju krize je v povprečju kar 40 % slovenskih gradbenih podjetij odgovorilo, da to za njih 

predstavlja omejitev pri tekočem poslovanju podjetja (Eurostat 2012 h). 
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Slika 12: Visoki finančni stroški v Sloveniji in EU 

vir: Eurostat 2012h 

 

Zakaj so gradbena podjetja v Sloveniji občutila, da postajajo finančni stroški vedno višji? V 

preteklosti so banke financirale večino gradenj, ker je prodaja potekala zelo dobro. Zaradi 

dobre prodaje so financirale tudi ekonomsko neupravičene projekte. Vendar jih to ni skrbelo, 

saj so se stanovanja prodajala kot za med. Z nastankom krize, pa je prodaja zelo upadla, kar je 

posledica padca kupne moči (Pavlin 2009, 17). Odplačevanje kreditov ni predvidevalo 

zmanjšanega obsega poslov. Podjetja nenadoma niso bila sposobna redno odplačevati 

kreditov, kar je bankam povzročilo veliko rast nedonosnih terjatev. Ker je bilo teh kreditov 

veliko, je to pomenilo alarmantno stanje za banke. Pred še večjim tveganjem so se zaščitile 

tako, da so popolnoma zaustavile financiranje gradbenih podjetij (Avšič 2012).  Podjetjem se 

je boniteta zaradi nerednega poravnavanja obveznosti do bank zelo poslabšala. Tudi če bi 

želela gradbena podjetja pridobiti nove kredite, bi bilo to povezano z visokimi finančnim 

stroški in zavarovanji.  Hkrati pa so banke zaradi velike izpostavljenosti do te dejavnosti, zelo 

zaostrile pogoje za izdajanje bančnih garancij, ki jih podjetja potrebujejo, da se lahko prijavijo 

na javne razpise (Elikan 2012). Banke garancije izdajajo samo tistim podjetjem, ki redno 

poravnavajo obveznosti. Pri tem pa zaračunajo zelo visoke provizije, kot zavarovanje pa 

zahtevajo depozite ali druga najkakovostnejša zavarovanja, katerih pa velika večina gradbenih 

podjetij trenutno ne more ponuditi (Elikan 2012).  

 

Omejitveni dejavnik – pomanjkanje delovne sile  

 

Iz slike 13 vidimo, da je v obdobju ekspanzije bilo prisotno pomanjkanje delovne sile tako v 

Sloveniji kot v EU. V Sloveniji je bil ta delež višji kot EU, iz česar sklepamo, da je Slovenija 

imela veliko več dela, ki pa ga ni mogla v celoti izvesti zaradi večjega pomanjkanja delovne 

sile (Eurostat 2012h). Primanjkovalo je predvsem delovne sile z nizko izobrazbeno strukturo, 
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ki ima zgolj osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Najbolj iskani so bili delavci za preprosta 

dela, zidarji, tesarji, pleskarji itd. Slovenija takega povpraševanju ni mogla zagotoviti, zato so 

se podjetja usmerila v iskanje delavcev v tujini, predvsem v države bivše Jugoslavije (ZRSZ 

2011, 8). Z nastankom krize in padcem obsega gradbenih del, pa ta dejavnik ni povzročal 

večjih omejitev, saj se je tako v Sloveniji kot v EU kazalnik zelo zmanjšal in ostal na podobni 

ravni.  

 

 

Slika 13: Pomanjkanje delovne sile v Sloveniji in EU 

vir: Eurostat 2012h 

 

 

Omejitveni dejavnik – nezadostno povpraševanje 

 

Kot še en omejitveni dejavnik smo izpostavili tudi nezadostno povpraševanje, ki je prikazano 

v sliki 14. V Sloveniji je v obdobju ekspanzije to omejitev izpostavilo le okrog 5 % podjetij, v 

EU pa je to omejitev izpostavilo okrog 20 % do 25 % podjetij. Z nastankom krize se je stanje 

spremenilo. V Sloveniji se je gibanje tega dejavnika gibalo med 25 % in 35 %, v EU pa med 

35 % do 45 %. Slika nam dejansko potrjuje dejstvo, da je bilo v času ekspanzije slovensko 

gradbeništvo veliko bolj intenzivno oziroma že skoraj preobremenjeno v primerjavi z EU. V 

obdobju krize pa se je ta trend obrnil, kar kaže na to, da v gradbeništvu primanjkuje dela na 

trgu (Eurostat 2012h).  
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Slika 14: Nezadostno povpraševanje v Sloveniji in EU 

vir: Eurostat 2012h 

 

Izsledki iz slike 14 nas niti ne presenečajo. Država je javne razpise v času krize močno 

zmanjšala in raje na tem področju varčevala (Matić 2012). Z znižanjem števila javnih 

razpisov pa je veliko gradbenih podjetij ostalo brez dela. V preteklosti je sicer gradbenim 

podjetjem dovolj dela zagotavljal avtocestni program, katerega dokončanje je sovpadalo z 

nastankom finančne krize. Zaradi krize sta se zmanjšala tudi povpraševanje po stanovanjski 

gradnji in zasebne investicije, kar je skupaj vplivalo na porast tega dejavnika. 

 

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov pa so na poslovanje gradbeništva vplivale tudi napake samih 

gradbenih podjetij. V času ekspanzije so na veliko gradila, večino gradenj pa so financirala s 

tujimi sredstvi, ki jih z nastankom finančne krize niso bila sposobna odplačevati. Večina 

največjih gradbenih podjetij v Sloveniji je že propadla, kar predstavlja zelo zaskrbljujoče 

stanje. Podjetja, ki so še ostala na trgu se soočajo z veliko plačilno nedisciplino, kar jim 

povzroča velike težave v denarnem toku. Prav tako je na trgu prisotna nelojalna konkurenca, 

saj skušajo podjetja z dumpinškimi cenami na vsak način priti do posla in tako preživeti še 

nekaj mesecev (Matić 2012). Posledica tega je neredno plačevanje dobaviteljem in 

podizvajalcem. Ko so podjetja ugotovila, da tako ne gre več, so pritisnila še na svoje 

zaposlene, najprej z nižanjem plač, nato z odpuščanjem delavcev za določen čas, na koncu pa 

še z zamujanjem in neplačevanjem obveznosti do delavcev (Matić 2012).   

 

 

4.3 Zaposlenost v gradbeništvu v Evropski uniji in Sloveniji 

 

Ker je zaposlenost odvisna od dogajanj v gospodarstvu, je bilo neizogibno, da bo z upadom 

aktivnosti v gradbeništvu to vplivalo tudi na zaposlenost v gradbeništvu. 
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V EU se je število zaposlenih povečevalo vse do leta 2007, ko je na letni ravni rast znašala 

4,9 % (Eurostat 2012i). V naslednjih letih se je število zaposlenih le še zmanjševalo. V letu 

2008 se je zmanjšalo za 0,9 %, v letu 2009 za 7,9 %, v letu 2010 za 5,7 %, v letu 2011 pa za 

3,2 %. V nekaterih državah članicah EU so bili padci še močnejši, kot recimo v Španiji, na 

Irskem in v Latviji (priloga 2) (Eurostat 2012i). 

 

V Sloveniji se je število zaposlenih v gradbeništvu povečevalo vse do leta 2008, ko je na letni 

ravni poskočilo za 12,2 % na 87.947 zaposlenih. Po tem letu se je število zaposlenih le še 

zmanjševalo. Leta 2009 se je skrčilo za 1,3 %, leta 2010 za 9,5 %, leta 2011 za 13,6 % in v 

prvih šestih mesecih leta 2012 za 9,9 % na le 61.093 zaposlenih (SURS 2012b, lastni 

izračuni).  

 

V Sloveniji je prišlo do premočne rasti zaposlovanja v obdobju ekspanzije. Hitro rast je 

generiralo več dejavnikov: splošni optimizem v gospodarstvu in prebivalstvu; velika vlaganja 

države v infrastrukturo, zlasti avtocestni program; vedno večje povpraševanje gospodinjstev 

in gospodarstva po nepremičninah, kar je ob nezadostni ponudbi zvišalo cene (novo)gradenj; 

ter lahka dostopnost bančnih posojil, tako za prebivalstvo kot podjetja. Zaradi nadpovprečne 

rasti zaposlovanja, je bil padec v času krize toliko hujši (ZRSZ 2011, 4-5). 

 

Za dejavnost gradbeništva je značilna tudi visoka fluktuacija. V Sloveniji je bilo v letu 2008 v 

tej dejavnosti zaposlenih skoraj 88.000 oseb, delodajalci iz te dejavnosti pa so prijavili skoraj 

40.000 delovnih mest, torej je bilo na dva zaposlena iz te dejavnosti v tem letu odprto eno 

prosto delovno mesto. V času gospodarskega razcveta sta število in delež potreb delodajalcev 

naraščala, ta trend pa se je v času krize obrnil (ZRSZ 2011, 5-6). 

 

Gradbeništvo je dejavnost, v kateri je zaposlenih tudi veliko tujcev. Nezadostno število 

oziroma nezainteresiranost domačih iskalcev zaposlitve, predvsem za slabše plačana delovna 

mesta, ki so pogosto še fizično naporna, z neobičajnim urnikom dela, je delodajalce prisililo, 

da iščejo delavce tudi v drugih državah. Večina delovnih mest v gradbeništvu ustreza tem 

pogojem, zato so gradbena podjetja zaposlovala delavce iz manj razvitih držav, večinoma s 

področja bivše Jugoslavije. V letih gospodarskega razcveta je zaposlovanje tujcev naraščalo, v 

času krize pa se je izdajanje delovnih dovoljenj močno zmanjšalo, delno zaradi ponudbe na 

trgu dela, delno pa zaradi manjše aktivnosti v tej dejavnosti (ZRSZ 2011, 8). 

 

Pregled poslovanja gradbeništva v zadnjem desetletju nam dejansko prikazuje poslovni cikel 

gradbeništva. Kot vidimo iz predstavljenega, je gradbeništvo v zadnjih letih doživljalo velike 

vzpone rasti, katerim so sledili tudi veliki padci. Enako je veljalo tudi za zaposlenost v 

gradbeništvu. Zato nas tukaj zanima, ali obstaja povezava (odvisnost) med zaposlenostjo v 

gradbeništvu in vrednostjo opravljenih gradbenih del, poslovnimi tendencami in omejitvenimi 

dejavniki.  
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5 VPLIV FINANČNE KRIZE NA ZAPOSLENOST V GRADBENIŠTVU 

 

V tem poglavju predstavljamo metodologijo in vire podatkov, ki smo jih uporabili za 

preverjanje hipotez. Na koncu vsakega podpoglavja podajamo rezultate izračunov. Vse 

metode, ki smo jih uporabili za preverjanje hipotez, nismo podrobno opisali, saj je opis in 

uporaba teh metod predstavljena v večini statističnih oziroma ekonometričnih besedilih (na 

primer: Nastav (2011)). Metode smo predstavili le v tolikšnem obsegu, da so razumljive za 

izvedbo postopkov. 

 

 

5.1 Gibanje zaposlenosti v gradbeništvu 

 

V tem poglavju smo preverili hipotezo 1: Zaposlenost v dejavnosti gradbeništva je bolj 

občutljiva na ciklično gibanje gospodarstva kot v ostalih dejavnostih.  

 

Do zasnove te hipoteze nas je privedlo dejstvo, da se je število delovno aktivnih prebivalcev v 

dejavnosti gradbeništva v obdobju ekspanzije povečalo bolj kot v ostalih dejavnostih, hkrati 

pa se je v obdobju recesije število delovno aktivnih prebivalcev zmanjšalo bolj kot v ostalih 

dejavnostih. To smo omenili tudi v poglavju 3, kjer smo proučevali vpliv finančne krize na trg 

dela v Sloveniji in prikazali gibanje števila delovno aktivnih prebivalcev po največjih 

dejavnostih v sliki 4.  

 

5.1.1 Metodologija in viri podatkov 

 

Hipotezo 1 smo preverjali za obdobje zadnjih desetih let na mesečni ravni. Kot spremenljivko 

zaposlenosti smo uporabili število delovno aktivnih prebivalcev po posamezni dejavnosti. 

Ciklično gibanje gospodarstva bi nam najbližje prikazala spremenljivka BDP, ki je 

najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske 

aktivnosti, vendar ga SURS ne prikazuje na mesečni ravni.  Zato smo namesto BDP-ja 

uporabili podatke za spremenljivko indeks industrijske proizvodnje, ki je prav tako pokazatelj 

ekonomske aktivnosti v gospodarstvu, vendar smo med preverjanjem hipoteze ugotovili, da 

indeks industrijske proizvodnje ni primeren pokazatelj, zato smo ga iz nadaljnje analize 

izločili. Na podlagi gibanja zaposlenih v največjih dejavnostih v Sloveniji smo se odločili, da 

bomo med sabo primerjali delovno aktivno prebivalstvo v gradbeništvu s povprečjem ostalih 

dejavnosti, pri čemer je bila primerjava razdeljena na obdobje pred krizo in na obdobje v času 

krize. Vse podatke smo pridobili iz SURS-a in jih zaradi lažje primerjave preračunali v 

verižne indekse.  
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5.1.2 Podatki 

 

Spremenljivka delovno aktivno prebivalstvo (DAP) vsebuje (SURS 2012h): 

- zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri podjetju, družbi, zavodu, drugi 

organizaciji; pri podružnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali 

družbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki podjetij, ki 

jih osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova; od 1. 1. 1999 udeleženci javnih 

del; k zaposlenim osebam ne štejemo oseb, ki delajo v teh podjetjih, družbah in 

organizacijah po pogodbi o delu ali po avtorski pogodbi, in državljanov Republike 

Slovenije s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, gradbiščih ipd. v tujini; 

- zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri osebah, ki opravljajo gospodarsko ali 

pridobitno dejavnost; pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni 

poklic; pri fizičnih osebah, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi; 

- samozaposlene osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni 

podjetniki posamezniki) in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni 

poklic (npr. samostojni raziskovalci). 

 

Ker smo DAP primerjali po posamezni dejavnosti, smo za oznake dejavnosti upoštevali 

Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008, kjer pomeni oznaka: (A) kmetijstvo in lov, 

gozdarstvo, ribištvo; (B) rudarstvo; (C) predelovalne dejavnosti; (D) oskrba z električno 

energijo, plinom in paro; (E) oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 

okolja; (F) gradbeništvo; (G) trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil; (H) promet in 

skladiščenje; (I) gostinstvo; (J) informacijske in komunikacijske dejavnosti; (K) finančne in 

zavarovalniške dejavnosti; (L) poslovanje z nepremičninami; (M) strokovne, znanstvene in 

tehnične dejavnosti; (N) druge raznovrstne poslovne dejavnosti; (O) dejavnosti javne uprave 

in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti; (P) izobraževanje; (Q) zdravstvo in socialno 

varstvo; (R) kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti; (S) druge dejavnosti; (T) 

dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo (SURS 

2012e). 

 

Z indeksom industrijske proizvodnje (IIP) mesečno spremljamo gibanja industrijske 

proizvodnje, ki je ocenjena na podlagi vrednosti proizvodnje. Enota opazovanja so podjetja in 

enote v sestavi, ki opravljajo eno ali več dejavnosti s področja rudarstva (B), predelovalnih 

dejavnosti (C) in oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D) po Standardni klasifikaciji 

dejavnosti 2008. Mesečno spremljanje gibanja IIP-ja je namenjeno zgodnjemu ugotavljanju 

sprememb v gospodarskem razvoju, zato je ta primeren za kratkoročna opazovanja in analize 

gospodarskega razvoja (SURS 2012i). Uporabili smo podatke z izločenimi vplivi sezone in 

koledarja. 
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5.1.3 Rezultati 

 

Primerjavo posamezne dejavnosti z IIP-jem nam prikazuje preglednica 1. Ta nam pove, da so 

skoraj vse dejavnosti statistično neznačilno različne, izjema je dejavnost B – rudarstvo, ki ima 

stopnjo značilnosti manjšo od 0,05. Večina dejavnosti se je tako gibala podobno kot IIP, kar 

velja tudi za dejavnost gradbeništva.  

 

Preglednica 1: T-test med posamezno dejavnostjo in IIP-jem 

 

Razlike med pari 

T-test 

Stopnja 

značilnosti povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Par 1 A - IIP -,25819 4,67585 ,42508 -,607 ,545 

Par 2 B - IIP -,68133 2,97755 ,27069 -2,517 ,013 

Par 3 C - IIP -,40034 2,95814 ,26892 -1,489 ,139 

Par 4 D - IIP -,19704 3,05578 ,27780 -,709 ,480 

Par 5 E - IIP ,10296 3,04802 ,27709 ,372 ,711 

Par 6 F - IIP -,21356 3,18510 ,28955 -,738 ,462 

Par 7 G - IIP -,17390 3,02131 ,27466 -,633 ,528 

Par 8 H - IIP -,14497 2,99776 ,27252 -,532 ,596 

Par 9 I - IIP -,14084 3,01674 ,27425 -,514 ,609 

Par 10 J - IIP ,09966 3,06117 ,27829 ,358 ,721 

Par 11 K - IIP -,10199 3,02562 ,27506 -,371 ,711 

Par 12 L - IIP ,07321 3,32902 ,30264 ,242 ,809 

Par 13 M - IIP ,08974 3,08030 ,28003 ,320 ,749 

Par 14 N - IIP ,18809 2,96472 ,26952 ,698 ,487 

Par 15 O - IIP -,09621 3,01991 ,27454 -,350 ,727 

Par 16 P - IIP -,03918 3,18517 ,28956 -,135 ,893 

Par 17 Q - IIP -,01026 3,01256 ,27387 -,037 ,970 

Par 18 R - IIP ,00627 3,01095 ,27372 ,023 ,982 

Par 19 S - IIP -,17803 3,15599 ,28691 -,621 ,536 

Par 20 T - IIP -,42679 4,28220 ,38929 -1,096 ,275 

 

vir: lastni izračuni 

 

Ker s predstavljenim izračunom ne moremo odkriti razlike med proučevanimi panogami 

dejavnostmi oziroma resnično preveriti veljavnost hipoteze, smo analizo nadaljevali tako, da 

smo izračunali povprečje vseh dejavnosti, pri čemur smo izločili dejavnost gradbeništva. Tako 

smo dobili novo spremenljivko, ki smo jo poimenovali povprečje ostalih dejavnosti. Nato 

smo to spremenljivko in dejavnost gradbeništva ločeno primerjali z IIP-jem. Rezultati so 

prikazani v preglednici 2. Iz preglednice razberemo, da je tako kot pri povprečju ostalih 
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dejavnosti kot pri dejavnosti gradbeništva rezultat statistično neznačilen, saj znaša stopnja 

značilnosti več kot 0,05. Hipoteze ne moremo niti v tem izračunu potrditi. 

 

Preglednica 2: T-test med povprečjem ostalih dejavnosti, gradbeništvom in IIP-jem 

 

Razlike med paroma 

T-test 
Stopnja 

značilnosti Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Par 1 Gradbeništvo – IIP -,21356 3,18510 ,28955 -,738 ,462 

Par 2 Povprečje ostalih 

dejavnosti – IIP 

-,12008 3,00668 ,27333 -,439 ,661 

 

vir: lastni izračuni 

 

Ker nam ni uspelo dokazati hipoteze, nas je v nadaljevanju zanimalo gibanje spremenljivke 

IIP, saj bi njeno gibanje lahko vplivalo na to, da ne moremo potrditi hipoteze. Iz slike 15 je 

sicer razvidno, da je v obdobju krize indeks kratkoročno padel, vendar je potem začel 

naraščati, medtem ko se je zaposlenost v dejavnostih še vedno zmanjševala. Ker 

spremenljivka IIP ni tipičen pokazatelj poslovnega cikla, smo jo iz nadaljnje analize izključili.  

 

 

 

Slika 15: Gibanje indeksa industrijske proizvodnje v Sloveniji 

vir: SURS 2012j 

 

Gibanje zaposlenosti po največjih dejavnostih nam prikazuje slika 4, zato smo tudi iz nje 

izhajali pri nadaljnji analizi te hipoteze. Primerjali smo spremenljivko zaposlenosti v 

dejavnosti gradbeništva s povprečno spremenljivko zaposlenosti v ostalih dejavnostih.  
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Hipotezo smo ločili na dva dela, in sicer:  

- na obdobje pred krizo, kjer smo oblikovali novo hipotezo: zaposlenost v gradbeništvu je 

bila v obdobju pred krizo višja kot v ostalih dejavnostih, 

- na obdobje v času krize, kjer smo oblikovali novo hipotezo: zaposlenost v gradbeništvu je 

bila v obdobju krize nižja kot v ostalih dejavnostih.  

 

Preglednica 3 in 4 nam prikazujeta rezultate za obdobje pred krizo. Preglednica 5 in 6 pa 

rezultate za obdobje v času krize.  

 

Preglednica 3: Statistika spremenljivke gradbeništvo in ostalih dejavnosti pred krizo 

 Povprečje N 
Stand. 

odklon 

Stand. 

napaka 

povprečja 

Par 1 Gradbeništvo 100,4805 77 1,16856 ,13317 

Povprečje 

ostalih 

dejavnosti 

100,1276 77 ,38262 ,04360 

 

vir: lastni izračuni 

 

Iz preglednice 3 vidimo, da je povprečje v zaposlenosti v gradbeništvu višje od povprečja 

ostalih dejavnosti, kar nam potrjuje, da je bila zaposlenost v gradbeništvu višja v času 

ekspanzije kot v ostalih dejavnostih. Ali je ta ugotovitev tudi statistično značilna, smo 

ugotovili v preglednici 4.  

 

Preglednica 4: T-test med spremenljivko gradbeništva in ostalih dejavnosti pred krizo 

  

Značilnosti para 

T-test 

Stopnja 

značilnosti Povprečje 

Stand. 

odklon 

Stand. 

napaka 

povprečja 

Par 1 Gradbeništvo – 

povprečje ostalih 

dejavnosti 

,35288 ,95601 ,10895 3,239 ,002 

 

vir: lastni izračuni 

 

Analizo smo delali za odvisna vzorca, za katera je značilno, da se kritično obdobje oblikuje 

samo na eni strani. V našem primeru se oblikuje na desni strani. T-test, ki znaša 3,239, nam 

prav tako pade v desno pozitivno stran. Program SPSS vedno računa stopnjo značilnosti 
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dvostransko, zato jo moramo preračunati na enostransko tako, da jo delimo z 2. Dobimo 

rezultat, da znaša stopnja značilnosti 0,001, kar pomeni, da prvi del hipoteze sprejmemo pri 

zanemarljivi stopnji značilnosti. 

 

Preglednica 5: Statistika spremenljivke gradbeništvo in ostalih dejavnosti v času krize 

 Povprečje N 
Stand. 

odklon 

Stand. 

napaka 

povprečja 

Par 1 Gradbeništvo 99,0932 44 1,23315 ,18590 

Povprečje 

ostalih 

dejavnosti 

99,9678 44 ,45060 ,06793 

 

vir: lastni izračuni 

 

Iz preglednice 5 vidimo, da je povprečje v zaposlenosti v gradbeništvu nižje od povprečja 

ostalih dejavnosti, kar nam potrjuje, da je zaposlenost v gradbeništvu nižja v času krize kot v 

ostalih dejavnostih. Ali je ta ugotovitev tudi statistično značilna, smo ugotovili v preglednici 

6.  

 

Preglednica 6: T-test med spremenljivko gradbeništva in ostalih dejavnosti v času krize 

 

vir: lastni izračuni 

 

Tudi tukaj smo naredili analizo za odvisna vzorca. Kritično obdobje se nam oblikuje v tem 

primeru na levi strani. T-test znaša -5,927 in nam pade v levo negativno stran. Iz dvostranske 

stopnje značilnosti smo izračunali enostransko stopnjo značilnosti in dobili rezultat 0,000, kar 

pomeni, da drugi del hipoteze sprejmemo pri zanemarljivi stopnji značilnosti.  

 

Če združimo obe delni hipotezi, pridemo do potrditve osnovne hipoteze, saj smo dokazali, da 

je dejavnost gradbeništva bolj občutljiva na ciklično gibanje gospodarstva kot ostale 

dejavnosti. V obdobju pred krizo je bila zaposlenost v primerjavi z ostalimi dejavnostmi 

najvišja v gradbeništvu, z nastankom krize pa je bilo v primerjavi z ostalimi dejavnostmi 

največji upad zaposlenosti zaznati prav tako v gradbeništvu. 

 

Značilnosti para 

T-test 
Stopnja 

značilnosti Povprečje 
Stand. 

odklon 

Stand. 

napaka 

povprečja 

Par 1 Gradbeništvo – 

povprečje ostalih 

dejavnosti 

-,87462 ,97883 ,14756 -5,927 ,000 
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5.2 Dejavniki, ki vplivajo na zaposlenost v gradbeništvu 

 

V tem poglavju smo preverili hipotezo 2 in hipotezo 3. 

 

- Hipoteza 2: Vrednost gradbenih del pozitivno vpliva na zaposlenost v gradbeništvu. 

 

- Hipoteza 3: Zaposlenost v gradbeništvu je po začetku krize manjša kot pred začetkom 

krize. 

 

Do postavitve hipoteze 2 nas je privedlo dejstvo, da se je vrednost gradbenih del gibala 

podobno kot zaposlenost v gradbeništvu. Vrednost gradbenih del je naraščala vse do leta 

2008, potem pa  je sledil močan padec. Podobno se je zgodilo z zaposlenostjo, kjer je število 

zaposlenih v tej dejavnosti prav tako naraščalo vse do leta 2008 in se potem začelo 

zmanjševati. Podrobno smo to temo preučili v poglavju 4. Zaradi podobnega gibanja obeh 

spremenljivk nas je tukaj razumljivo zanimal vpliv vrednosti gradbenih del na zaposlenost v 

gradbeništvu.  

 

Hipotezo 3 smo oblikovali na podlagi gibanja zaposlenih v gradbeništvu v obdobju ekspanzije 

in v obdobju recesije. Kot smo že zgoraj omenili, se je število zaposlenih v gradbeništvu 

povečevalo vse do leta 2008, kar sovpada z ekspanzijo. Z nastankom recesije pa je to število 

začelo upadati in še vedno upada. Zanimalo nas je torej, ali je finančna kriza res vplivala na 

gibanje zaposlenih v gradbeništvu. Podrobno smo gibanje zaposlenosti v gradbeništvu 

preučili v poglavju 4.  

 

 

5.2.1 Metodologija in viri podatkov 

 

Za izračun hipoteze 2 smo vse spremenljivke preračunali v indekse s stalno osnovo. Hipotezo 

smo preverili s korelacijskim koeficientom, ki nam je povedal smer in moč linearne povezave 

med spremenljivkama delovno aktivnega prebivalstva v dejavnosti gradbeništva in vrednostjo 

opravljenih gradbenih del. Povezanost smo prikazali tudi z razsevnim diagramom obeh 

spremenljivk. Ker nas je zanimalo tudi katere spremenljivke poleg vrednosti opravljenih 

gradbenih del, še vplivajo na zaposlenost v gradbeništvu, smo analizo nadaljevali z multiplo 

linearno regresijo, ki jo uporabljamo za preverjanje vpliva več neodvisnih spremenljivk na 

odvisno spremenljivko. V našem primeru smo analizirali vpliv več spremenljivk na 

zaposlenost v gradbeništvu.  Kot merilo zaposlenosti smo uporabili indeks delovno aktivnega 

prebivalstva v dejavnosti gradbeništva in je to naša odvisna spremenljivka. Kot neodvisne 

spremenljivke smo poleg indeksa opravljenih gradbenih del uporabili še indeks industrijske 

proizvodnje, indekse kazalnikov poslovnih tendenc in indekse omejitvenih dejavnikov. Pri 

multipli linearni regeresiji smo se osredotočili predvsem na multipli korelacijski koeficient, ki 
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nam je povedal moč linearne povezanosti med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami. 

Zanimal nas je tudi multipli determinacijski koeficient, ki nam je povedal delež pojasnjene 

variance zaradi linearnega vpliva vseh neodvisnih spremenljivk.  

 

Hipotezo 3 smo preverili s t-testom, kjer smo za merilo zaposlenosti prav tako uporabili 

indekse s stalno osnovo delovno aktivnega prebivalstva v dejavnosti in jih primerjali med 

dvema različnima časovnima obdobjema, in sicer z obdobjem pred krizo in z obdobjem krize. 

Kot smo že omenili, se kriza na trgu dela pokaže z določenim zamikom, zato smo za obdobje 

pred krizo upoštevali podatke od julija 2006 do junija 2009, za obdobje krize pa podatke od 

julija 2009 do junija 2012. 

 

 

5.2.2 Podatki 

 

Spremenljivko delovno aktivnega prebivalstva v gradbeništvu (DAPG) in indeks industrijske 

proizvodnje (IIP) smo opisali že pri preizkušanju hipoteze 1. Tukaj pa predstavljamo še 

preostale neodvisne spremenljivke, ki smo jih uporabili pri preverjanju hipoteze 2 in 3. 

 

Spremenljivka vrednosti gradbenih del (VGD) obsega vrednost del, ki spadajo v naslednje 

skupine gradbenih del: organizacijo izvedbe stavbnih projektov, splošno in specializirano 

gradbeništvo, vgradnjo napeljav (inštalacij) pri gradnjah, zaključna gradbena dela in vgrajeni 

material in opremo. SURS zbira podatke o obsegu vrednosti gradbenih del na podlagi 

anketnega vprašalnika, ki ga mesečno pošilja v izpolnjevanje gradbenim podjetjem. Uporabili 

smo realni indeks vrednosti opravljenih gradbenih del, ki je deflacioniran z indeksom 

gradbenih stroškov (SURS uporablja indeks, ki ga izračunava Zbornica gradbeništva in 

industrije gradbenega materiala) (SURS 2012k). Uporabili smo podatke z izločenim vplivom 

sezone. 

 

Podatki v kazalnikih poslovnih tendenc so mesečno objavljeni na podatkovnem portalu 

Statističnega urada (SURS 2012l). Kot neodvisne spremenljivke smo upoštevali naslednje 

desezionirane kazalnike (SURS 2012m): 

- zaupanje v gradbeništvo (ZAUPANJE), ki ga dobimo iz povprečja ravnotežij na 

vprašanjih o sedanjih skupnih naročilih in pričakovanem zaposlovanju, 

- pričakovana naročila (PRI_NAROČILA) v naslednjih treh mesecih, na katera lahko 

gradbena podjetja odgovorijo, da bodo zrasla, ostala nespremenjena ali padla, 

- pričakovane cene (PRI_CENE) v naslednjih treh mesecih, na katera lahko gradbena 

podjetja odgovorijo, da bodo naraščale, ostale enake ali padale, 

- poslovno stanje (POSL_STANJE) gradbena podjetja primerjajo s preteklim mesecem in 

ga lahko ocenijo kot boljše, enako ali slabše, 
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- zagotovljeno delo (ZAG_DELO), ki ga podjetja ocenjujejo v mesecih, in sicer: V primeru 

normalnih delovnih ur je že začeto ali s pogodbami dogovorjeno delo, zagotovljeno za 

…. mesecev.  

 

Kot najpomembnejše dejavnike, ki omejujejo gradbeno dejavnost v podjetju smo uporabili 

naslednje neodvisne spremenljivke (SURS 2012č): 

- nezadostno povpraševanje (NEZAD_POVP), 

- visoki stroški dela (V_STR_DELA), 

- visoki finančni stroški (V_FIN_STR), 

- pomanjkanje opreme (POM_OPREME), 

- pomanjkanje materialov (POM_MAT), 

- velika konkurenca v dejavnosti (KONKURENCA). 

 

Vse spremenljivke so preračunane v indekse s stalno osnovo (maj 2002=100), s čimer se je 

ohranila dinamika spremenljivk v času in njihova medsebojna povezanost. Pri izračunu smo 

uporabili indekse s stalno osnovo zato, ker so bile določene spremenljivke dosegljive samo v 

indeksih in smo na ta način v celoti uskladili podatke.  

 

 

5.2.3 Rezultati 

 

Hipoteza 2 

 

Pred preverjanje hipoteze z multiplo linearno regresijo nas je naprej zanimalo, kakšna je 

povezanost spremenljivke DAPG in VGD, zato smo izračunali korelacijski koeficient in 

rezultat prikazali grafično v razsevnem diagramu. 

 

Preglednica 7: Povezanost spremenljivke DAPG in VGD 

 DAP VGD 

DAPG Korelacijski koeficient 1 ,776
**

 

Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 
 ,000 

N 121 121 

VGD Korelacijski koeficient ,776
**

 1 

Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 
,000  

N 121 121 

**Korelacija je značilna pri vrednosti 0,01 (dvostransko). 

vir: lastni izračuni 
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Iz preglednice vidimo da, znaša korelacijski koeficient 0,776, kar pomeni, da gre za zelo 

močno in pozitivno linearno povezavo. Stopnja značilnosti (0,000) nam pove, da je povezava 

statistično značilna. 

 

 

Slika 16: Razsevni diagram spremenljivk DAPG in VGD 

vir: lastni izračuni 

 

Iz razsevnega diagrama je prav tako vidna zelo močna in pozitivna linearna povezanost 

spremenljivk.  

 

Na podlagi tega bi lahko potrdili hipotezo 2. Ker pa gre za multivariaten pojav, preprosto 

orodje korelacijskega koeficienta ne more primerno pokazati celotne povezave med 

proučevanima spremenljivkama. Zato smo našo analizo nadgradili še z multiplo linearno 

regresijo, kjer smo analizirali vpliv več spremenljivk na zaposlenost v gradbeništvu. Uporabili 

smo postopek »stepwise«, ki vključuje spremenljivke postopoma. Ta postopek vključi samo 

statistično značilne spremenljivke, lahko pa tudi izključi spremenljivke, ki so že v modelu, če 

postanejo neznačilne. Za neodvisne spremenljivke smo poleg indeksa VGD uporabili še IIP, 

indekse kazalnikov poslovnih tendenc in indekse omejitvenih dejavnikov. 

 

Preglednica 8: Povzetek modela multiple linearne regresije 

Model 

Multipli 

korelacijski 

koeficient 

Multipli 

determi-

nacijski 

koeficient 

Popravljena 

vrednost m. 

determinac. 

koeficienta 

Ocena 

standardne 

napake 

regresije 

Statistika razlik 

Partdete-

rminacijski 

koeficient 

F-sprememba 
Stopnja 

značilnosti 

 1 ,949
a
 ,901 ,898 4,794 ,007 7,880 ,006 

a. Neodvisne spremenljivke: VGD, ZAUPANJE, KONKURENCA, ZAG_DELO 

vir: lastni izračuni 
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Multipli korelacijski koeficient (ang. R) nam pove moč linearne povezave med odvisno 

spremenljivko in vsemi neodvisnimi spremenljivkami. V našem primeru znaša 0,949, kar 

pomeni, da gre za zelo močno povezavo. 

 

Multipli determinacijski koeficient (ang. R Square) nam pove delež pojasnjene variance 

zaradi linearnega vpliva vseh neodvisnih spremenljivk. Iz modela vidimo, da znaša multipli 

determinacijski koeficient z upoštevanjem vseh štirih spremenljivk 0,901 oziroma njegova 

popravljena vrednost (ang. Adjusted R Square) 0,898. Na podlagi tega podatka lahko 

potrdimo, da je 89,8 % variabilnosti delovno aktivnega prebivalstva v gradbeništvu (DAP) 

pojasnjene z linearnim vplivom spremenljivk vrednosti opravljenih gradbenih del (VGD), 

zaupanja v gradbeništvo (ZAUPANJE), velike konkurenca v dejavnosti (KONKURENCA) in 

zagotovljenega dela (ZAG_DELO).  

 

Preglednica 9: Test modela kot celote s testom Anova 

Model 

Varianca 

Stopinje 

prostosti 

Povprečna 

varianca F 

Stopnja 

značilnosti 

1 Regresija 24275,085 4 6068,771 264,017 ,000
a
 

Preostalo 2666,407 116 22,986   

Skupaj 26941,492 120    

a. Neodvisne spremenljivke: VGD, ZAUPANJE, KONKURENCA, ZAG_DELO 

 

vir: lastni izračuni 

 

F-test nam poda odgovor na to, ali je model kot celota primeren in ali je vsaj ena 

spremenljivka statistično značilna. V našem primeru so vse spremenljivke statistično značilne, 

zato nadaljujemo z analizo. 

 

Preglednica 10: Koeficienti multiple linearne regresije 

Model 

Nestandardni 

koeficienti 

t 

Stopnja 

značilnosti 

Parcialni 

korelacijski 

koeficient Toleranca VIF B 

Stand. 

napaka 

1 (Konstanta) 42,784 7,887 5,425 0,000       

VGD 0,418 0,019 21,498 0,000 0,894 0,462 2,165 

ZAUPANJE 0,132 0,011 11,963 0,000 0,743 0,184 5,444 

KONKURENCA -0,206 0,056 -3,692 0,000 -0,324 0,543 1,843 

ZAG_DELO 0,195 0,069 2,807 0,006 0,252 0,153 6,556 

 

vir: lastni izračuni 
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Koeficiente B (beta) uporabimo za zapis ocene multiple linearne regresijske funkcije: 

  ^ 
DAPG = 42,784 + 0,418 VGD + 0,132 ZAUPANJE – 0,206 KONKURENCA + 0,195 

ZAG_DELO 

  

Ocenjena regresijska funkcija nam po posamezni spremenljivki poda naslednje rezultate:  

- Če se indeks vrednosti opravljenih gradbenih del poveča za eno indeksno točko, se indeks 

delovno aktivnih prebivalcev v dejavnosti gradbeništva v povprečju poveča za 0,418 

indeksne točke, če so ostali pogoji nespremenjeni. Iz te razlage sklepamo, da če se bo 

vrednost opravljenih gradbenih del povečala, se bo s tem povečalo tudi število zaposlenih 

v gradbeništvu in obratno, če se bo vrednost opravljenih gradbenih del zmanjšala se bo s 

tem zmanjšalo tudi število zaposlenih v gradbeništvu. Gradbena podjetja lahko povečajo 

število zaposlenih samo v primeru, če se obseg gradbenih del poveča. Ko pa na trgu 

primanjkuje dela, se posledično zmanjša tudi obseg gradbenih del, kar vpliva na 

zmanjšanje zaposlenosti v gradbeništvu. Z analizo v zadnjih 10 letih smo ugotovili, da je 

vrednost opravljenih gradbenih del naraščala vse do leta 2008 in s tem tudi število 

zaposlenih. Z nastankom krize v gradbeništvu ob koncu leta 2008 pa se je vrednost 

opravljenih gradbenih del pričela zmanjševati, kar se je z nekaj mesečnim zamikom  

pokazalo tudi na zmanjšanju števila zaposlenih v gradbeništvu.    

 

- Če se indeks zaupanja v gradbeništvo poveča za eno indeksno točko, se indeks delovno 

aktivnih prebivalcev v dejavnosti gradbeništva v povprečju poveča za 0,132 indeksne 

točke, če so ostali pogoji nespremenjeni. Ta rezultat nas ne preseneča, saj je v obdobju 

gospodarske ekspanzije pri ljudeh in podjetjih prisoten optimizem. Podjetja na veliko 

gradijo, za kar potrebujejo večje število zaposlenih. Potrošniki pa na veliko trošijo in 

kupujejo nepremičnine. Dokler se gradi je zaupanje v gradbeništvo veliko. Z nastankom 

finančne krize se hitro pokaže še gospodarska kriza, ki ji sledi socialna in politična kriza. 

Pride do krize zaupanja. Ljudje se ustrašijo prihodnosti, zato varčujejo in zmanjšujejo 

potrošnjo (tudi za gradbene dejavnosti, torej nepremičnine), hkrati in posledično pa se 

zmanjša tudi zaposlenost v gradbeništvu. Na kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa so 

bistveno vplivale tudi odmevne afere v tej dejavnosti. Naj jih omenimo le nekaj. Pri aferi 

»Čista lopata« so direktorji največjih gradbenih podjetij sprejemali in dajali darila za 

izvedbo javnega naročila za gradnjo kontrolnega stolpa na Letališču Jožeta Pučnika v 

Ljubljani. Stroški gradnje šentviškega predora so se z aneksi povečali z 48 milijonov na 

170 milijonov evrov. Gradnja pediatrične klinike se je podražila s 50 milijonov na 90 

milijonov evrov (Černoga 2012). Pri aferi »Zemonski sporazum« so se gradbena podjetja 

kartelno dogovorila, katere dele avtocestnega križa bo kdo izvedel (Kolednik in Petovar 

2010). V javnost je postopoma pričelo prihajati vse več informacij o nečednih poslih 

gradbincev. Olja na ogenj pa so prilivali tudi mediji, ki so na veliko napihovali vse afere 

in s tem še bolj poglobili nezaupanje v gradbeništvo.  
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- Če se indeks velike konkurence v dejavnosti poveča za eno indeksno točko, se indeks 

delovno aktivnih prebivalcev v dejavnosti gradbeništva v povprečju zmanjša za 0,206 

indeksnih točk, če so ostali pogoji nespremenjeni. Sprva nam ta rezultat ne predstavlja 

logičnega ozadja, ampak če pogledamo, kaj se je dogajalo z gradbeništvom v zadnjih 

letih pridemo do naslednje logične razlage. V obdobju ekspanzije se je v gradbeništvu 

veliko gradilo, dela je bilo dovolj za vsa gradbena podjetja, zato podjetja niso občutila 

velike konkurence v dejavnosti. Z nastankom krize, se je stanje obrnilo. Država je pričela 

varčevati in ni razpisovala novih naročil, zasebni sektor se prav tako ni odločal za nove 

investicije. Na trgu je bilo kar naenkrat veliko gradbenih podjetij brez dela, zato so 

občutili, da je na trgu prisotna velika konkurenca, ki je vplivala na zmanjšanje števila 

zaposlenih v tej dejavnosti. 

 

- Če se indeks zagotovljenega dela poveča za eno indeksno točko, se indeks delovno 

aktivnih prebivalcev v dejavnosti gradbeništva v povprečju poveča za 0,195 indeksnih 

točk, če so ostali pogoji nespremenjeni. Ta trditev izhaja iz dejstva, da je bilo v obdobju 

ekspanzije na trgu veliko dela, podjetja so dobivala veliko novih poslov in si s tem 

zagotovila delo za daljše obdobje. Pri tem so potrebovala tudi večje število zaposlenih. 

Lahko bi celo rekli, da so bila podjetja preobremenjena in niso mogla v pravem roku 

zagotoviti vseh del, zato se jim je zagotovljeno delo samodejno podaljšalo za več 

mesecev. Z nastankom krize pa se je slika spremenila, usahnila so javna in zasebna 

naročila, zato je prišlo do zmanjšanja zagotovljenega dela, kar je posledično vplivalo na 

zmanjšanje zaposlenosti v gradbeništvu.  

 

Vse spremenljivke so statistično značilne, saj je stopnja značilnosti povsod manjša od 0,05.  

 

Iz preglednice 10 utemeljimo še parcialni korelacijski koeficient (ang. Partial), ki nam pove 

moč in smer linearne povezave med odvisno in neodvisno spremenljivko, pri čemer so ostale 

neodvisne spremenljivke izključene. V našem primeru ima spremenljivka VGD pozitivno 

smer in najvišjo moč, saj znaša koeficient 0,894.  

 

Multikolinearnost (povezanost med neodvisnimi spremenljivkami) nam ne povzroča težav, saj 

je VIF povsod pod 10. Če bi bil nad 10, bi nam povzročal preveliko povezanost med 

neodvisnimi spremenljivkami in bi ga morali izločiti iz nadaljnje analize. 
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Slika 17: Histogram ostankov za potrebe multiple linearne regresije 

vir: lastni izračuni 

 

Histogram nam prikazuje normalno porazdelitev ostankov našega modela. Težav z osamelci 

(enote, ki bi po vrednosti te spremenljivke odstopale od ostalih enot) nimamo. Torej je 

predpostavka linearne regresije o normalni porazdelitvi ostankov izpolnjena.  

 

 

Slika 18: Kumulativni grafikon normalne porazdelitve 

vir: lastni izračuni 

 

Kumulativni grafikon normalnosti porazdelitve (ang. P-P Plot) nam prav tako prikazuje, ali 

gre za normalno porazdelitev. Naša porazdelitev je linearna (oziroma so odstopanja od 

diagonale zelo majhna), zato nimamo težav z normalno porazdelitvijo. 
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Slika 19: Razsevni diagram za potrebe multiple linearne regresije 

vir: lastni izračuni 

 

Razsevni diagram nam pove, ali je naš model specificiran pravilno oziroma ali so v njega 

vključene pomembne spremenljivke. V diagramu ni vidnega nobenega vzorca, zato je naš 

model pravilno specificiran. Težav s heteroskedastičnostjo nimamo, torej je tudi ta 

predpostavka (o homoskedastičnosti) pri regresijski analizi oziroma izbranem modelu 

izpolnjena.  

 

Izračun multiple linearne regresije nam potrjuje našo drugo hipotezo in jo zato sprejmemo pri 

zanemarljivi stopnji značilnosti. Ugotovili smo, da spremenljivka vrednost opravljenih 

gradbenih del pozitivno vpliva na zaposlenost v gradbeništvu. Če vrednost opravljenih 

gradbenih del narašča, narašča tudi število zaposlenih v gradbeništvu in obratno, če vrednost 

opravljenih gradbenih del pada, pada tudi število zaposlenih v dejavnosti. Poleg vrednosti 

gradbenih del pa na zaposlenost v gradbeništvu vpliva tudi spremenljivka kazalnik zaupanja v 

gradbeništvo, velika konkurenca v dejavnosti in zagotovljeno delo. V obdobju ekspanzije je 

zaupanje v gradbeništvo veliko, zagotovljenega dela je za več mesecev, kar vpliva na 

povečanje zaposlenosti v gradbeništvu. Hkrati pa je na trgu prisotna majhna konkurenca, saj 

je za vse dovolj dela. Z nastankom krize, pa se zaupanje v gradbeništvo zmanjša, poleg tega je 

zagotovljenega dela le za nekaj mesecev, obenem se poveča tudi konkurenca v dejavnosti, kar 

vpliva na zmanjšanje zaposlenosti v gradbeništvu.   

 

Ostale spremenljivke, ki niso bile statistično značilne, smo po postopku »stepwise« izključili 

iz nadaljnje analize. Naš model vključuje pomembne spremenljivke in je normalno 

porazdeljen, kar nam potrjuje pravilno izbiro spremenljivk.  
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Hipoteza 3 

 

Za preverjanje hipoteze 3 smo izračun t-testa preverjali za odvisna vzorca. Dobili smo 

naslednje rezultate. 

 

Preglednica 11: Statistika spremenljivke DAPG po začetku krize in DAPG pred 

začetkom krize 

 Povprečje N Stan. odklon 
Stand. napaka 

povprečja 

Par 1 DAPG po začetku 

krize 

114,23 36 13,628 2,271 

DAPG pred 

začetkom krize 

127,93 36 10,766 1,794 

 

vir: lastni izračuni 

 

Iz preglednice 11 vidimo, da je povprečje DAPG-ja po začetku krize nižje od povprečja 

DAPG-ja pred začetkom krize, kar nam potrjuje, da je bila zaposlenost v gradbeništvu po 

začetku krize manjša kot pred začetkom krize. Ali je ta ugotovitev tudi statistično značilna, 

smo ugotovili v preglednici 12.  

 

Preglednica 12: T-test za zaposlenost v gradbeništvu 

 

Značilnosti para 

T-test 

Stopnja 

značilnosti Povprečje 

Stand. 

odklon 

Stand. 

napaka 

povprečja  

Par 

1 

DAPG po 

začetku krize –  

DAPG pred 

začetkom krize 

-13,699 23,859 3,977 -3,445 ,002 

 

vir: lastni izračuni 

 

Za odvisna vzorca je značilno, da se kritično obdobje oblikuje samo na eni strani. V našem 

primeru se oblikuje na levi strani. T-test, ki znaša –3,445, nam prav tako pade v levo 

negativno stran. Program SPSS vedno računa stopnjo značilnosti dvostransko, zato stopnjo 

značilnosti delimo z dva, da dobimo enostransko. Stopnja značilnosti tako znaša 0,001, kar 

pomeni, da sprejmemo hipotezo pri zanemarljivi stopnji značilnosti. Zaposlenost v 

gradbeništvu je po začetku krize manjša kot pred začetkom krize, torej hipotezo 3 prav tako 

potrdimo. 
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Treba je še omeniti, da smo pri izračunu upoštevali podatke za delovno aktivno prebivalstvo v 

gradbeništvu do junija 2012. Po tem obdobju sta šla v stečaj še zadnja večja gradbinca in 

nekaj manjših, kar bi nam našo hipotezo še močneje potrdilo. Upoštevati je treba, da kriza še 

vedno traja in nič ne kaže na hitro izboljšanje stanja na tem področju. 
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6 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE STANJA V GRADBENIŠTVU 

 

Razloge za padec zaposlenosti v gradbeništvu, padec vrednosti opravljenih gradbenih del in 

padec ostalih kazalnikov poslovnih tendenc ter povečanje omejitvenih dejavnikov v 

gradbeništvu gre iskati predvsem v finančni krizi.  

 

V empiričnem delu magistrske naloge smo ugotovili, da je dejavnost gradbeništva bolj 

občutljiva na ciklično gibanje gospodarstva kot ostale dejavnosti. To izhaja iz dejstva, da se 

je obseg gradbenih del v obdobju ekspanzije zelo povečal, kar je vplivalo tudi na veliko 

povečanje števila zaposlenih v tej dejavnosti. Gradbeništvo je raslo nadpovprečno v 

primerjavi z ostalimi dejavnostmi, z nastankom krize pa se je vse ustavilo. Padcu obsega 

gradbenih del je sledil največji padec v zaposlenosti v primerjavi z ostalimi dejavnostmi. 

Zaradi prevelike obremenjenosti gradbeništva v obdobju ekspanzije je v obdobju recesije 

sledil največji padec. V preteklosti je bilo narejenih veliko napak. Država bi morala javne 

razpise enakomerno porazdeliti čez daljše obdobje, da bi lahko tudi v obdobju recesije 

investirala, kar bi pripomoglo k zagonu novega poslovnega cikla. Tega država v obdobju 

krize ne počne, saj varčuje na vseh področjih, vendar bi morala za blažitev stanja v 

gradbeništvu vsekakor povečati investicije, kar bi doprineslo k povečanju števila zaposlenih v 

tej dejavnosti in posledično tudi v ostalih dejavnostih.  

 

V nadaljevanju empiričnega dela magistrske naloge smo ugotovili, da na zaposlenost v 

gradbeništvu vpliva vrednost opravljenih gradbenih del, zaupanje v gradbeništvo, velika 

konkurenca v dejavnosti in zagotovljeno delo. Če se povečuje vrednost opravljenih gradbenih 

del, zaupanje v gradbeništvo in zagotovljeno delo ter zmanjšuje konkurenca v dejavnosti, se 

povečuje število zaposlenih v tej dejavnosti in seveda obratno. Za povečanje vrednosti 

opravljenih gradbenih del v obdobju krize mora država povečati število javnih razpisov, 

spodbuja naj energetsko obnovo javnih in zasebnih objektov, pospeši naj stanovanjsko 

gradnjo in pomaga naj pri iskanju poslov v tujini, kar bo vplivalo tudi na povečanje 

zagotovljenega dela gradbenih podjetij. Gradbena podjetja si morajo s poštenim 

pridobivanjem del ter spoštovanjem rokov in plačilnih pogojev ponovno pridobiti zaupanje v 

gradbeništvo. Vodstva v podjetjih naj se pričnejo zavedati, da podjetje predstavljajo vsi 

zaposleni in da njihovo nestrokovno ravnanje vpliva na njihovo zaupanje. Z zaposlenimi naj 

se pogovarjajo in jih obveščajo o vseh težavah. Velik vpliv na zaupanje v gradbeništvo so 

pustile tudi afere, ki so se v zadnjih letih zgodile v gradbeništvu. Managerski odkupi podjetij, 

razna izčrpavanja podjetij, korupcije, kartelna dogovarjanja ipd. je vplivalo na nezaupanje v 

gradbeništvo. Država bi morala ta dejanja čim prej sodno preganjati, vendar se vsi ti procesi 

vlečejo zelo dolgo, kar pri ljudeh vzbuja dvome v pravno državo. Država mora biti pri 

svojem delovanju bolj transparentna, saj si bo le na ta način pridobila ponovno zaupanje 

ljudi. Velika konkurenca v dejavnosti predstavlja še en vpliv na zaposlenost v gradbeništvu. 

Kot smo že omenili, se je v obdobju ekspanzije veliko gradilo, javnih razpisov je bilo na 
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pretek in podjetja so lahko izbirala, katera dela bodo izvajala, zaradi česar niso občutila 

velike konkurence na trgu. Če pri katerem od razpisov niso bila uspešna, so posel pridobila 

na drugih razpisih. Z nastankom krize se je vse spremenilo. Na trgu je primanjkovalo dela, 

država je pričela varčevati in zaustavila je javne razpise. Prav tako so se ustavile zasebne 

investicije. Hkrati pa so banke ustavile financiranje gradbenih projektov, kar je privedlo do 

tega, da so podjetja nenadoma ostala brez posla. Če so želela gradbena podjetja pridobiti 

posle, so morala svoje cene zelo znižati, včasih tudi pod lastno ceno, saj se je na trgu bil pravi 

boj za pridobitev posla, kar je posledično vplivalo na to, da so podjetja občutila zelo veliko 

konkurenco v dejavnosti. Če bi država javne razpise enakomerno razporedila čez daljše 

časovno obdobje, bi podjetja v času ekspanzije in recesije občutila zdravo konkurenco v 

normalnem obsegu. Za izboljšanje trenutnega stanja pa mora država, kot smo že zgoraj 

omenili, povečati število javnih razpisov. Banke pa se morajo ponovno približati podjetjem 

in sprostiti kreditni krč. 

 

Kot smo videli, ni zgolj sama finančna kriza kriva za tak padec v gradbeništvu. Ključno vlogo 

so odigrale tudi država, banke in sama podjetja, ki morajo zdaj sprejeti določene ukrepe, da 

lahko izboljšajo stanje v gradbeništvu in v celotnem gospodarstvu.  

 

 

6.1 Ukrepi države 

 

Država je sicer nekatere ukrepe za oživitev gradbeništva že sprejela. Ukrepe prikazujemo po 

posameznih ministrstvih. 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sprejelo (MG 2012, 8-9): 

- Zakon o delnem povračilu nadomestila plače, s katerim so želeli preprečiti množična 

odpuščanja delavcev zaradi trenutnega zmanjšanja števila naročil in posledično obsega 

poslovanja podjetij. 

- Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, s katerim so tudi želeli 

preprečiti množična odpuščanja in s tem povezanega obsega poslovanja. 

- Shema pomoči male vrednosti, ki je namenjena samozaposlovanju presežnih kadrov 

oziroma brezposelnih. 

- Predlog novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, s katerim so želeli 

zmanjšati sivo ekonomijo. 

- Aktivnosti na področju reševanja problematike odpuščanja delavcev preko t. i. slamnatih 

podjetij s spremembo Zakona o delovnih razmerjih. 

 

Ministrstvo za gospodarstvo je sprejelo (MG 2012, 10-13): 

- Politiko spodbujanja internacionalizacije podjetij z namenom povečanja večje 

konkurenčnosti slovenskih podjetij v mednarodni menjavi ter zmanjšanje stroškov in 

tveganja pri vstopanju na tuje trge. 
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- Politiko spodbujanja tujih neposrednih investicij z namenom privabljanja tujih 

investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo 

zagotavljale nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. 

- Politika spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, ki nudi razvojne garancije s 

subvencijo obrestne mere, kar bo omogočilo lažji dostop do vira financiranja, nižje 

stroške financiranja in možnost koriščenja moratorija na odplačilo kredita ter garancije za 

tehnološke projekte, ki bodo spodbujale podjetja za izvedbo projektov, omogočale 

konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšale tržni položaj in širile dejavnosti za 

izboljšanje financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. 

- Spodbujanje prostega pretoka blaga, ki vsebuje Uredbo o določitvi harmoniziranih 

pogojev za dajanje gradbenih proizvodov na trg. 

- Aktivnosti tržnega inšpektorata Republike Slovenije, ki nadzoruje skladnost gradbenih 

proizvodov z veljavnimi predpisi. 

 

Ministrstvo za pravosodje je sprejelo (MG 2012, 13-14): 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju, s katerim želijo 

zagotoviti večjo učinkovitost izvršbe s skrajšanjem in poenostavitvijo izvršilnih 

postopkov ter poplačilo upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katerim želijo poenostaviti postopke za 

reševanje insolventnosti in prisilne poravnave. 

 

Ministrstvo za promet načrtuje (MG 2012, 14-15): 

- projekte pri razvoju cestne, železniške, pristaniške in letališke infrastrukture, ki 

vključujejo investicije v investicijsko in redno vzdrževanje državnega cestnega omrežja, 

novelo nacionalnega programa izgradnje avtocest, dograjevanja in posodabljanja 

pristaniških in letaliških infrastrukturnih zmogljivosti. 

 

Ministrstvo za finance bo (MG 2012, 15): 

- podpiralo izvedbo večjih projektov slovenskim gradbenim in drugim podjetjem v tujini, v 

smislu zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov in povečala 

varnostne rezerve SID banke za podporo tem projektom. 

 

Gospodarska zbornica Slovenije je predlagala tudi nekaj drugih predlogov za izboljšanje 

stanja v gradbeništvu (MG 2012, 20-25): 

- spremembo na področju javnega naročanja in zagotavljanja plačil na tak način, da se 

uvede plačevanje obveznosti v 30 dneh s sankcijami za naročnike, 

- pri izbiri najugodnejšega ponudnika naj se upošteva ekonomsko najugodnejšo ponudbo in 

ne samo najnižjo ceno, 

- neposredno plačevanje podizvajalcev, 
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- navedba ocenjene vrednosti del v razpisni dokumentaciji, 

- hitrejša izvršba zapadlih neplačil, 

- pomoč gradbenim podjetjem pri nastopih na tujih trgih in zagotavljanje finančne podpore 

kot so: krediti, garancije ter zavarovanje kreditov in poslov, 

- javni stanovanjski sklad naj odkupi stanovanja in gradi nova stanovanja za najem, 

- večje stimuliranje energetsko učinkovite obnove obstoječega stanovanjskega fonda 

(javnega in privatnega), 

- priprava operativnega načrta za pospešitev gradnje in obnove socialnih, šolskih in vseh 

drugih stavb v javni lasti (tudi s pomočjo kohezijskih sredstev EU), 

- spodbude za investicije na lokalnem nivoju za energetiko in lokalne javne službe 

(ekološke naložbe), 

- priprava infrastrukturnih projektov s področja prometa, energetike in varstva okolja 

(dokončanje obstoječega avtocestnega programa, obnova obstoječega sistema državnih 

cest, program izgradnje tretje in četrte razvojne osi, program izgradnje in obnove 

železniških povezav, program izgradnje novih energetskih objektov (elektrika, plin) in 

objektov varstva okolja (odlagališča in čistilne naprave, vodovarstveni objekti) na 

državnem, regionalnem in lokalnem nivoju), 

- sprejem predloga Zakona o umeščanju objektov državnega pomena v prostor, 

- sprejem Zakona o financiranju železniške infrastrukture. 

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je predlagala (MG 2012, 25-27):  

- ureditev plačilne discipline tako v sistemu javnega naročanja, kot tudi med podjetji, 

- preprečevanje dela na črno, 

- še bolj poostren nadzor Tržnega inšpektorata, 

- pospeševanje energetsko učinkovite gradnje z dosledno uveljavitvijo Pravilnika o 

učinkoviti rabi energije v stavbah. 

 

Ukrepi ministrstev, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 

so bili zakonsko podprti oziroma so v postopku sprejemanja, vendar samo sprejemanje 

zakonov ne bo dovolj za rešitev gradbeništva. Te predloge je treba pričeti čim prej izvrševati 

in zagnati nov poslovni cikel. Tega do sedaj ni bilo zaznati, saj so investicije države zamrle na 

vseh področjih, kar se pozna na obsegu gradbenih del. 

 

Vsekakor je treba urediti področje javnih naročil, saj zaradi nekonkurenčnih razpisnih 

pogojev usihajo raziskave in razvoj, ki so bistvene za razvoj gradbeništva. Predlagamo, da se 

pri izbiri izvajalca upošteva tako merilo, kjer se izloči najnižjo in najvišjo ceno in iz ostalih 

ponudnikov izbere tistega, ki je prvi pod povprečno ceno. S tem bi se zmanjšal obseg 

dumpinških cen, kar bi podjetjem omogočilo, da postanejo ponovno konkurenčna na zdravih 

temeljih.  
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Prav tako je treba omeniti zahteve javnih naročnikov do gradbenih izvajalcev, ki v obdobju 

krize postajajo vedno bolj nerazumne, ko gre za bančne garancije, financiranje in 

prevzemanje tveganj. Zahtevajo se visoke vrednosti garancij in visoka lastna udeležba pri 

financiranju posla, kar privede do prevzemanja velikega tveganja za gradbena podjetja. Zopet 

se potrjuje ugotovitev, da je Zakon o javnem naročanju treba spremeniti in ga prilagoditi 

trenutnim razmeram na trgu.  

 

Država bi morala več storiti na področju likvidnosti. Banke bi morala dokapitalizirati in  

odpisati slaba posojila, ki povzročajo kapitalsko neustreznost bank. Izboljšanje njihovih 

bilanc pa je ključnega pomena za obuditev trga.  

 

 

6.2 Ukrepi bank  

 

Banke so zaradi lastne kapitalske neustreznosti, nestrokovnosti in nepravilnih odločitev v 

preteklosti popolnoma ustavile kreditiranje projektov gradbenih podjetij, vendar je sprostitev 

kreditnega krča bank ključnega pomena za preživetje gradbenih podjetij. Podjetja lastnih 

projektov (stanovanjske gradnje) brez kreditov ne morejo začeti in niti dokončati. 

Stanovanjska gradnja je povsem zamrla in s tem velik prihodek za podjetja. S takim 

ravnanjem pa si banke odžirajo velik delež prihodka. 

  

V gradbeništvu je skoraj vsak posel zavarovan z bančnimi garancijami. Še preden podjetje 

pridobi posel, mora v fazi oddaje ponudbe na javnih razpisih pridobiti bančno garancijo za 

resnost ponudbe, ob podpisu pogodbe mora zagotoviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti in ob zaključku del še garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Poleg 

navedenih garancij pa so aktualne tudi garancije za zanesljivost plačila. Gradbena podjetja 

imajo trenutno velike težave s pridobivanjem bančnih garancij, saj jih banke ne želijo izdajati, 

ker so že preveč izpostavljene do gradbene dejavnosti. Vendar banke na ta način silijo v 

propad še tista gradbena podjetja, ki še nekako živijo. Če že izdajo garancije, zahtevajo 

depozite v znesku garancije in zastavitev premoženja, kar je v teh časih za gradbena podjetja 

izjemno težko. Sprostitev izdajanja garancij je ključnega pomena za pridobivanje novih 

poslov na javnih razpisih. 

 

 

6.3 Ukrepi gradbenih podjetij  

 

Podjetja so naredila tudi nekaj napak. Z nastankom krize, ko se je obseg del zelo zmanjšal, 

temu niso primerno prilagodila števila zaposlenih. Lahko rečemo, da so bila podjetja vse 

preveč socialno naravnana do zaposlenih. Prepočasno krčenje zaposlenih pa je vplivalo tudi 

na večje število stečajev. Podjetja, ki se še trudijo za obstanek na trgu, morajo zato sprotno 

prilagajati število zaposlenih glede na vrednost opravljenih gradbenih del.  
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Podjetjem naj bo edini cilj likvidnost in solventnost. Trenutno naj se ne ukvarjajo z 

dobičkonosnostjo in pričakovanji lastnikov, če želijo preživeti. Odprodajo naj vse nepotrebno 

premoženje. Če imajo primerne lastnike za dokapitalizacijo podjetja, naj se dokapitalizirajo, 

saj sami ne bodo mogli zagotoviti lastnih trajnih virov. 

 

Še ena težava pesti podjetja. Med zalogami imajo veliko neprodanih stanovanj, ker ne želijo 

spustiti cen na raven, ki bi jih trg prenesel, a na ta način bi si lahko izboljšala svojo likvidnost. 

V prihodnosti bodo morala stanovanja na trgu ponuditi po ceni, pri kateri se bo oblikovalo 

povpraševanje.  

 

Gradbena podjetja morajo začeti iskati delo tudi v tujini, saj ga v Sloveniji trenutno 

primanjkuje. Naj ne čakajo samo na pomoč države in sprostitev financiranja bank, ampak naj 

skušajo tudi sama poiskati rešitev iz krize. 
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7 SKLEP 

 

Gradbena dejavnost je v obdobju ekspanzije, tj. od leta 2006 do 2008, rasla nadpovprečno. Z 

začetkom finančne krize v ZDA, se je kriza zaradi globalizacije hitro razširila tudi v realni 

sektor in tako zajela ves svet, vključno z EU in Slovenijo. Od leta 2009 dalje se je 

gradbeništvo začelo ohlajati, saj je bilo zaznati upadanje ekonomskih kategorij in poslovnih 

tendenc v gradbeništvu. Obseg gradbenih del se je tako v primerjavi z letom 2008 v EU 

zmanjšal za 20 %, v Sloveniji pa kar za 67 %. Zmanjšali so se tudi kazalniki poslovnih 

tendenc: kazalnik zaupanja v gradbeništvo, zagotovljeno delo v mesecih, pričakovana naročila 

in pričakovane cene. Obenem pa so se povečali omejitveni dejavniki: visoki finančni stroški, 

nezadostno povpraševanje in velika konkurenca v dejavnosti. Upad aktivnosti v gradbeništvu 

je neizogibno vplival tudi na zaposlenost v tej dejavnosti. V EU se je število zaposlenih od 

leta 2008 do 2011 zmanjšalo za 17 %. V Sloveniji pa se je to število od leta 2008 do junija 

2012 zmanjšalo za 34 %. Zaposlenost se že od začetka krize stalno zmanjšuje v večini 

dejavnosti zasebnega sektorja, kjer pa dejavnost gradbeništva beleži največji upad. 

 

Na podlagi pregledane literature, dosedanjih raziskav in lastnih izkušenj iz področja 

problematike gradbeništva in s tem povezane zaposlenosti smo podali tri hipoteze, ki smo jih 

proučevali v raziskovalnem delu.  

 

Pri prvi hipotezi smo trdili, da je zaposlenost v gradbeništvu bolj občutljiva na ciklično 

gibanje gospodarstva kot v ostalih dejavnostih. Delovno aktivno prebivalstvo v gradbeništvu 

je bilo v obdobju ekspanzije višje kot v povprečju v ostalih dejavnosti. V obdobju recesije 

(krize) pa je bilo to število manjše kot v povprečju v ostalih dejavnostih.  S to ugotovitvijo 

potrjujemo prvo hipotezo. 

 

Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, ali vrednost opravljenih gradbenih del pozitivno vpliva na 

zaposlenost v gradbeništvu. Ugotovili smo, da gre za zelo močno, linearno in pozitivno 

povezavo, saj znaša korelacijski koeficient 0,776. Ker pa gre za multivariaten pojav, preprosto 

orodje korelacijskega koeficienta ne more primerno prikazati celotne povezave med 

spremenljivkama. Zato smo z multiplo linearno regresijo ugotovili, da poleg vrednosti 

opravljenih gradbenih del na zaposlenost v gradbeništvu vpliva tudi zaupanje v gradbeništvo, 

velika konkurenca v dejavnosti in zagotovljeno delo. Pozitiven vpliv na zaposlenost v 

gradbeništvu smo ugotovili pri spremenljivkah vrednosti opravljenih gradbenih del, zaupanja 

v gradbeništvo in zagotovljenega dela. Negativen vpliv pa pri spremenljivki velike 

konkurence v dejavnosti. Multipli korelacijski koeficient znaša 0,949, kar pomeni, da gre za 

zelo močno linearno povezavo med delovno aktivnim prebivalstvom v gradbeništvu in 

neodvisnimi spremenljivkami: vrednosti opravljenih gradbenih del, zaupanja v gradbeništvo, 

velike konkurence v dejavnosti in zagotovljenega dela. Multipli determinacijski koeficient pa 

znaša 0,901, oziroma njegova popravljena vrednost 0,898, kar pomeni, da je 89,8 % 
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variabilnosti delovno aktivnega prebivalstva v gradbeništvu pojasnjenega z linearnim vplivom 

neodvisnih spremenljivk.  

 

Pri tretji hipotezi smo preverjali, ali je zaposlenost v gradbeništvu po začetku krize res manjša 

kot pred začetkom krize. Primerjali smo delovno aktivno prebivalstvo v gradbeništvu v dveh 

različnih obdobjih in ugotovili, da je povprečje delovno aktivnega prebivalstva v gradbeništvu 

po začetku krize manjše kot pred začetkom krize. Naša hipoteza je tako potrjena. 

 

Analiza je pokazala, da je kriza vplivala na zmanjšanje vrednosti opravljenih gradbenih del, ki 

se kaže skozi dejavnik zagotovljenega dela, in s tem povezane velike konkurence v 

dejavnosti. Pereč problem v gradbeništvu je tudi plačilna nedisciplina, saj dejavnost 

gradbeništva najbolj izstopa po veliki zadolženosti in nizki likvidnosti, kar povzroča velike 

zamude pri poravnavanju obveznosti. Podjetja se soočajo z visokimi finančnimi stroški, ki jim 

onemogočajo nadaljnjo delo in preživetje. Vse skupaj pa je povzročilo nizko poslovno kulturo 

in nezaupanje v gradbeništvo, kar je vplivalo na zmanjšanje števila zaposlenih v tej 

dejavnosti.  

 

Gradbeništvu primanjkuje dela, ker država varčuje in s tem znižuje javna naročila. Zasebni 

sektor se zaradi slabe gospodarske aktivnosti, nezaupanja v gradbeništvo in vse večjih težav 

pri pridobivanju finančnih virov ne odloča za nove investicije. Lastne investicije gradbenih 

podjetij so zaustavljene, saj jih bančni sektor ne želi financirati, ker je že preveč izpostavljen 

do te dejavnosti. Gradbena podjetja pa lastnih investicij zaradi velikega začetnega vložka 

sama ne morejo financirati. V obdobju ekspanzije so banke kreditirale večino gradenj, kredite 

pa zavarovale s hipotekami na ta stanovanja. Dokler so se stanovanja na veliko prodajala, ni 

bilo nobenih težav. Z nastankom krize pa se je kupna moč prebivalstva zmanjšala, kar je 

vplivalo na močen upad prodaje stanovanj. Največjo težavo pa v gradbeništvu predstavlja 

nelojalna konkurenca, ki z dumpinškimi cenami sili podjetja v propad.  

 

Za izboljšanje stanja v gradbeništvu naj država poveča število javnih naročil, začne naj 

nekatere infrastrukturne investicije, spodbuja naj energetsko obnovo javnih objektov in 

pomaga pri iskanju poslov v tujini. Spremeni naj Zakon o javnem naročanju in ga prilagodi 

trenutnim razmeram na trgu. Uredi naj plačilno disciplino in preprečuje delo na črno ter 

poostri nadzor tržnega inšpektorata. Biti mora transparentna in poskrbeti za delovanje pravne 

države. Banke naj sprostijo kreditni krč in omogočijo izdajanje bančnih garancij, kar je 

ključnega pomena za pridobivanje novih poslov. Sama gradbena podjetja pa morajo, če želijo 

preživeti krizo, sproti prilagajati število zaposlenih glede na obseg del. Edini cilj naj jim bo 

čim večja likvidnost in solventnost. Prevelike zaloge naj zmanjšajo z nižanjem cen 

neprodanih stanovanj in skušajo na ta način pritegniti potencialne kupce. Nove posle pa naj 

začnejo iskati tudi v tujini, ker jih v Sloveniji primanjkuje. Vodstva gradbenih podjetij so z 

različnimi aferami povzročila nezaupanje v to dejavnost, kar zelo vpliva na njihovo 
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poslovanje. Zaupanje si lahko povrnejo le s poštenim pridobivanjem del, spoštovanjem rokov 

in plačilnih pogojev. Zaupanje do zaposlenih pa naj si povrnejo z odprto komunikacijo in 

obveščanjem o vseh težavah v podjetju.  

 

Zavedati se je treba, da so krize del poslovnega cikla in da za vsakim padcem gospodarske 

aktivnosti pride ponovna rast. Kako hitro bo prišlo do ponovne rasti, pa je odvisno od 

ukrepanja države, bank in podjetij.   
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PRILOGE 

Priloga 1 Obseg gradbenih del v EU in posamezni članici 

Priloga 2 Zaposlenost v EU in posamezni članici 



 

 



Priloga 1 

 

Obseg gradbenih del v EU in posamezni članici 

 

Enota: Odstotna sprememba v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. 

Podatki so prilagojeni glede na delovne dni. 

 

država/leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU (27 držav) 0,6 2,0 0,9 2,5 3,3 2,5 -2,8 -7,7 -3,5 1,1 

EU (15 držav) 0,8 2,1 0,8 2,3 2,9 2,0 -3,4 -8,0 -3,5 0,8 

EU (17 držav) -0,3 1,1 0,0 3,2 3,3 2,0 -4,4 -7,0 -7,1 -0,3 

Belgija -1,5 0,1 3,8 0,4 3,4 1,7 1,1 -3,7 -1,1 5,6 

Bolgarija 3,1 3,7 34,8 32,1 24,4 27,7 11,8 -14,2 -14,3 -13,0 

Češka 2,9 9,5 8,6 5,2 6,3 6,8 -0,2 -0,6 -7,3 -3,5 

Danska -1,2 2,2 -0,2 2,7 3,1 -5,5 7,5 -12,2 -9,0 5,5 

Nemčija -4,3 -4,2 -5,3 -5,1 6,0 2,8 -0,3 0,0 0,3 13,3 

Estonija 22,6 6,1 12,5 22,4 26,9 13,5 -13,3 -29,8 -8,5 26,7 

Irska 2,0 7,4 25,4 9,6 3,0 -13,7 -29,0 -36,2 -30,2 -17,1 

Grčija 39,1 -5,7 -15,9 -38,7 3,6 14,3 7,7 -17,5 -29,2 -28,7 

Španija 0,6 7,2 2,3 10,9 2,2 -4,3 -16,3 -11,3 -20,2 -18,4 

Francija -0,5 -0,4 0,5 3,6 2,4 4,5 -1,9 -5,1 -5,1 2,2 

Italija 5,1 2,8 1,9 0,9 3,8 6,4 -0,7 -11,6 -3,5 -2,9 

Ciper 3,2 6,5 4,4 2,9 4,1 6,8 2,3 -10,6 -8,0 -9,5 

Latvija 12,1 13,1 13,1 15,5 13,3 13,6 -3,1 -34,9 -23,4 12,5 

Litva 21,7 28,0 6,6 9,8 21,8 22,3 3,7 -48,4 -8,0 22,3 

Luksemburg 1,9 0,9 -1,1 -0,9 2,3 2,7 -1,2 0,5 0,2 2,0 

Madžarska 18,0 2,7 4,3 15,7 -0,7 -14,0 -5,2 -4,4 -10,4 -7,8 

Malta 22,8 -4,9 5,7 19,3 4,6 7,7 5,8 -7,1 -1,2 -0,5 

Nizozemska -3,2 -4,9 -2,6 3,2 2,4 5,6 3,2 -5,5 -11,0 4,4 

Avstrija 0,5 12,3 5,0 4,9 5,9 3,9 -0,8 -1,7 -4,0 0,0 

Poljska -10,0 -7,0 -1,9 9,2 15,5 16,3 10,4 4,4 3,6 15,8 

Portugalska -1,1 -8,6 -4,4 -4,5 -6,3 -4,0 -1,2 -6,6 -8,5 -10,2 

Romunija 4,6 3,2 1,5 6,4 15,6 33,1 26,7 -15,1 -13,4 3,0 

Slovenija 7,5 9,6 0,7 2,0 15,7 18,5 15,5 -20,9 -16,9 -25,6 

Slovaška 4,2 5,6 5,9 14,4 15,5 5,5 11,4 -11,1 -4,4 -2,0 

Finska 1,4 4,2 4,4 5,1 7,8 10,2 4,0 -13,1 11,9 9,8 

Švedska 0,3 0,0 0,1 3,0 8,0 6,2 4,2 -3,5 5,9 7,5 

Velika Britanija 4,6 5,6 3,5 -0,5 1,4 2,3 -1,3 -11,6 7,3 2,5 

 

 

 

 

 





Priloga 2 

 

Zaposlenost v EU in posamezni članici 

 

Enota: Odstotna sprememba v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. 

 

 

država/leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU (27 držav) -0,5 0,6 1,4 2,5 4,1 4,9 -0,9 -7,9 -5,7 -3,2 

EU (15 držav) 0,4 1,5 1,9 1,7 3,8 4,4 -1,8 -8,2 -5,7 -4,1 

EU (17 držav) 0,8 1,8 1,9 1,3 3,7 5,0 -1,9 -9,0 -5,1 -4,8 

Belgija -0,4 6,3 -1,4 3,0 4,9 5,6 3,2 -0,1 1,5 2,2 

Bolgarija 0,7 9,5 15,7 20,2 15,3 10,8 6,5 -10,4 -20,7 -10,0 

Češka -3,6 0,9 2,0 0,5 2,1 1,1 1,0 -2,2 0,9 -3,4 

Danska -2,2 -3,4 0,2 5,3 5,6 6,8 -4,3 -12,6 -9,7 0,3 

Nemčija -7,8 -7,5 -5,8 -6,5 0,2 1,6 0,7 1,3 2,1 3,4 

Estonija 7,5 3,6 6,9 8,7 15,0 16,5 0,5 -16,0 -18,2 0,2 

Irska 1,9 4,2 10,1 15,2 10,4 3,8 -8,6 -38,2 -22,1 -1,0 

Grčija 4,0 8,4 1,3 6,9 -1,1 2,6 4,0 -1,3 -9,8 -17,2 

Španija 5,5 6,1 7,2 4,6 7,9 6,1 -9,1 -23,0 -12,6 -15,6 

Francija 0,7 0,4 1,9 2,7 4,4 4,2 2,3 -1,9 -1,4 -0,6 

Italija : : : : : : : : : : 

Ciper 5,4 6,8 5,1 4,6 4,5 5,7 3,9 -4,7 -5,8 -4,9 

Latvija 2,8 6,4 13,8 15,3 16,4 28,1 0,7 -37,7 -18,7 8,9 

Litva 14,7 8,7 4,1 4,0 10,3 19,0 8,1 -21,5 -17,7 3,8 

Luksemburg 3,0 1,3 0,5 1,0 1,2 0,2 0,9 -1,6 -0,6 -1,9 

Madžarska 3,0 1,9 5,2 2,6 6,5 -7,0 -5,3 -8,1 0,3 -1,8 

Malta 7,9 -3,8 -7,1 -8,3 0,2 5,3 -2,6 -7,1 -7,5 -4,5 

Nizozemska -1,2 -4,6 -3,2 -1,0 0,1 1,3 0,6 -2,4 -3,4 -2,2 

Avstrija -3,5 4,3 -0,8 -1,1 0,6 1,9 -1,0 3,0 -1,0 2,1 

Poljska -11,0 -15,3 -10,3 8,5 5,3 7,3 4,4 3,9 1,3 7,6 

Portugalska -0,1 -7,5 -2,7 -3,5 -5,8 -4,0 -2,0 -7,7 -8,0 -10,5 

Romunija -5,3 4,0 -3,8 10,8 1,1 12,7 7,3 -15,5 -14,8 -0,6 

Slovenija -0,4 -0,6 -1,6 4,8 5,9 12,9 12,2 -1,4 -9,5 -13,6 

Slovaška 1,6 4,0 2,7 6,9 9,3 6,0 9,1 2,0 -2,6 -3,6 

Finska 1,9 3,1 -1,7 8,0 2,6 6,6 5,2 -5,7 -1,8 2,4 

Švedska -0,8 0,2 -1,8 2,5 7,4 7,5 4,9 1,0 -0,6 7,7 

Velika Britanija -1,6 -0,1 2,7 4,5 3,9 0,3 0,0 -2,8 -10,8 -3,0 

 


