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III

POVZETEK 

Magistrska naloga prou�uje vpliv demografskih, politi�nih in ekonomskih dejavnikov na rast 

državnih socialnih izdatkov, katerih obseg se je v evropskih državah v prejšnjem stoletju 

mo�no pove�al. Teoreti�ni del naloge pokriva vrsto razlag in teorij o rasto�i vlogi države, 

empiri�ni del pa ekonometri�no analizo panelnih podatkov za dvanajst držav v obdobju  

1983-2013. Temeljna hipoteza naloge, da je rast državnih socialnih izdatkov v izbranih 

razvitih evropskih državah predvsem posledica demografskih sprememb, politi�nega režima 

in institucionalne rigidnosti, je potrjena. Gibanje višine državnih socialnih izdatkov je 

neposredno povezano s sprejeto formalno ureditvijo in družbenim »dogovorom« ter z 

demografskimi gibanji in politi�nim odlo�anjem. 

Klju�ne besede: država blaginje, državni izdatki, socialni izdatki, interesne skupine, 

demografske spremembe, proticikli�na politika, neformalne institucije, neenakost, 

prerazdeljevanje, socialna varnost. 

SUMMARY 

This master’s thesis researches the influence of demographic, political and economic factors 

on the growth of public social expenses which have largely increased in the European 

countries over the last century. The theoretical part of the master’s thesis delivers various 

explanations and theories of the growing role of a government, whereas the empirical part 

provides the insight into the econometric analysis of the panel data for twelve countries over 

the period between 1983 and 2013. The hypothesis that the growth of public social expenses 

in chosen countries is mainly the consequence of demographic changes, political regime and 

institutional rigidness is confirmed. The movement of the level of social expenses is directly 

connected to the accepted formal system and social »agreement« and it is also connected to 

demographic movement and political process. 

  

Keywords: social welfare, government expenses, social expenses, interest groups, 

demographic changes, anticyclical politics, informal institutions, inequality, redistribution, 

social security. 
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1 Uvod 

Problematika magistrske naloge se uvrš�a na podro�je ekonomskih znanosti oziroma 

natan�neje na podro�je politi�ne ekonomije in ekonomike javne izbire. V ospredju je analiza 

vzrokov, omejitev in obvladovanja rasti državnih in socialnih izdatkov v bruto doma�em 

proizvodu (BDP), posebej vprašanja rigidnosti tovrstnih izdatkov zaradi ekonomskih, 

politi�nih in drugih dejavnikov, ki – kot pokažejo Anderson (1986), Tanzi in Schuknecht 

(2000), Legrenzi in Costas (2002) ter Scully (2001) – vplivajo na empiri�no ugotovljeno 

dejstvo krepitve vloge države v gospodarstvu v ve�ini razvitih evropskih držav v drugi 

polovici 20. stoletja. Kljub v splošnem mo�ni vlogi države v gospodarstvu pa so v nekaterih 

državah uspeli v razli�nih obdobjih delež države v BDP umiriti (npr. Nem�ija in Švica), ali 

celo zmanjšati (npr. Norveška in Velika Britanija). Vendar pri analizi v okviru magistrske 

naloge ne gre samo za ugotavljanje preteklih gibanj in povezav med razli�nimi 

spremenljivkami, temve� tudi za oblikovanje priporo�il dolgoro�ni ekonomski politiki glede 

uravnavanja rasti državnih in socialnih izdatkov. Problematika je z vidika ekonomskega, 

politi�nega in organizacijskega upravljanja sodobne države zelo pomembna.1

1.1 Opredelitev podro�ja in opis problema 

V 20. stoletju se je v razvitih evropskih državah pojavila t. i. država blaginje, ki je pomenila 

velik pritisk na pove�evanje državnih izdatkov za socialno varstvo. Delovna zakonodaja, 

državni socialni programi in politi�ni trgi so povzro�ili, da so ti izdatki iz ni� konec 19. 

stoletja v 20. stoletju izredno porasli (Eloranta 2002). Socialni izdatki so postali klju�ni 

izdatki javnega sektorja. Številni avtorji, denimo Tanzi in Schuknecht (2000) ter Singh in 

Sahni (1984) pri rasti teh izdatkov izpostavljajo institucije in politi�ni režim, kot omejitev 

rasti pa ustvarjen dohodek. 

Najbolj o�itne spremembe so se v javnem sektorju v 20. stoletju zgodile s pojavom in rastjo 

pomena socialne varnosti, za katero je v dobršni meri skrbela država. Leta 1900 sta imeli le 

današnji Avstrija in Nem�ija vzpostavljen pokojninski in zdravstveni program za srednji 

razred prebivalstva, pa še ta je bil skromen, medtem ko sta danes ta dva programa zna�ilna za 

vse razvite države in vse sloje prebivalstva (Lindert 1992; 2004). V ve�ini evropskih držav so 

ti programi oziroma izdatki precej veliki in predstavljajo med 10 in 15 odstotkov BDP. Kljub 

temu, da v zadnjem �asu obstajajo težnje po zmanjšanju javnega elementa teh programov, so 

spremembe politi�no nezaželene in težko izvedljive (Drazen 2000). Nekateri raziskovalci 

vzrokov nastanka in rasti razli�nih socialnih programov, npr. Peacock in Wiseman (1961), 

                                                 
1 V celotni magistrski nalogi je uporabljan termin državni izdatki. Gre za najpogostejši prevod 
angleških izrazov »government expenditure« in »public expenditure« v slovenski jezik, �eprav 
verjetno ni najprimernejši. Tako »government« kot »public« se namre� v veliki ve�ini primerov 
nanašata na vladne izdatke in tako bi jih bilo tudi najsmiselneje prevajati. Da pa ne bo prišlo do 
izrazoslovne zmede, bosta izraza kot obi�ajno prevajana v državne izdatke. 
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poskušajo s kombiniranjem politi�nih in ekonomskih dejavnikov pojasniti veliko rast teh 

izdatkov in krepitev države blaginje, spet drugi, npr. North (1998), pa opozarjajo na 

ekonomsko nevzdržnost obstoje�ih programov socialne varnosti in na institucionalno 

rigidnost, ki onemogo�a njihovo spremembo. 

V 20. stoletju se je tako razvila vrsta teorij in razlag, ki so poskušale pojasniti rast državnih 

(vladnih) izdatkov v BDP. Za�etek razvoja teh teorij sega v zgodnji za�etek 20. stoletja; pred 

tem je bilo namre� kar precej �asa v ospredju predvsem klasi�no prepri�anje o »nevidni roki« 

trga in liberalizmu Adama Smitha. Tedanja država je imela v gospodarstvu zelo omejeno 

vlogo; poleg izobraževanja naj bi država (vlada) zagotavljala samo še obrambo, notranji red 

in mir (policijo) in javno upravo. Še pred Smithom je sicer obstajala doktrina, imenovana 

merkantilizem, ki je med ekonomskimi dejavnostmi poudarjala predvsem trgovino, med 

ekonomskimi subjekti pa državi dajala velik pomen z vidika pridobivanja oziroma ohranjanja 

narodnega bogastva in mednarodne politi�ne mo�i (Sušjan 2001). Po Smithu pa so se za�ele 

pojavljati tudi razli�ne druge teorije, denimo nemška zgodovinska šola, katere predstavniki so 

nasprotovali ekonomskemu liberalizmu angleške klasi�ne šole in se zavzemali za mo�no 

regulatorno vlogo države v gospodarstvu, institucionalna ekonomika, ki poudarja pomen 

razli�nih formalnih in neformalnih institucij na delovanje gospodarstva ter vlogo države pri 

oblikovanju in spreminjanju teh institucij, ali pa teorija javne izbire, ki makroekonomske 

odlo�itve pojasnjuje s politi�nim trgom, vplivom interesnih skupin in rentništvom (Tanzi in 

Schuknecht 2000; Sušjan 2001).  

Obseg državne potrošnje se med državami precej razlikuje, med evropskimi državami pa je 

mogo�e najti ve� skupin. Anglosaksonske države so do sedaj vztrajno zavra�ale preveliko 

vlogo države in prisegale na gospodarski liberalizem, zato je delež državnih izdatkov v teh 

državah relativno nizek. Skandinavske države so zgodovinsko dajale prednost socialnemu 

modelu z državnim zagotavljanjem socialne varnosti in temeljnih socialnih dobrin, kot sta 

šolstvo in zdravstvo. Njihov delež v državni potrošnji je zato med najvišjimi na svetu. 

Kontinentalna Evropa je nekje vmes med anglosaksonskim in skandinavskim modelom. 

Mediteranske države so posebna skupina, ki daje manj poudarka socialni varnosti, zagotavlja 

pa klasi�ne državne funkcije, kot so vojska, policija in javna uprava. Tudi države bivšega 

komunisti�nega bloka so specifi�na skupina. V preteklosti je bilo zagotavljanje socialnih 

dobrin v teh državah izklju�na domena države. Ker je socialni naboj prehitrega uvajanja trga v 

marsikatero dejavnost, ki bi sodila na trg, prevelik, je obseg državne potrošnje v teh državah 

še danes visok. 

Ram (1987), Olson (1982), Berry in Lowery (1987) ter Cullis in Jones (1987) pravijo, da je na 

relativno velikost ali rast javnega sektorja glede na celotno gospodarstvo mogo�e gledati 

skozi dve veliki skupini razlag, povpraševanja in ponudbe. Teorije povpraševanja pravijo, da 

javni sektor naraš�a, ker tako želi oziroma tako povprašuje široka javnost, pri �emer pa je s 

tem povpraševanjem mogo�e tudi manipulirati. Na drugi strani ponudbene razlage 
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pojasnjujejo, da je najpomembnejši razlog za rasto�i delež države znotraj samega vladnega 

sektorja. Te teorije obsegajo tako politi�no-ekonomske modele, kot tudi modele birokratskega 

obnašanja in razvoja produktivnosti (Breton 1989; Drazen 2000). 

Lybeck (1986) našteva vrsto teorij o rasto�i ekonomski vlogi države. Najbolj znan model 

evolucije javne potrošnje je t. i. Wagnerjev zakon, imenovan po nemškem ekonomistu 19. 

stoletja, ki je postavil hipotezo, da se z rastjo per capita dohodka pove�uje delež javnega 

sektorja v gospodarstvu. Wagnerjev zakon sicer lahko v grobem sprejmemo, vendar le kot 

splošno ugotovitev, nikakor pa ne kot pozitivno teorijo, ki bi nam pomagala predvidevati in 

razlagati javne izdatke. Navzlic temu vrsta študij, kot navaja Alexiou (2009), predvideva 

pozitiven vpliv rasti državnih izdatkov na rast BDP, kar lahko – ob politi�nem sledenju 

ugotovitvam teh študij – pripelje do spodbude k rasti državnih (socialnih) izdatkov v BDP. 

Peacock in Wiseman (1961) sta ugotovila, da delež države v BDP ne raste ves �as 

kontinuirano, temve� skokoma. Država bi sicer rada ve�ala obseg potrošnje, vendar je 

omejena s prihodkovno stranjo prora�una. Zgodijo pa se izredne razmere, kot so vojne, 

naravne nesre�e, socialni nemiri ipd., ki državi dajejo povod za pove�anje javne potrošnje, v 

takih �asih pa se njen obseg pomakne navzgor s t. i. premestitvenim u�inkom (angl. 

»displacement effect«), ki se mu morajo prilagoditi tudi davki in/ali javni dolg. Po odpravi 

izrednih razmer, npr. po koncu vojn, bi se moral obseg javne potrošnje vrniti na prejšnjo 

raven, vendar se zelo pogosto ne vrne, zato se s�asoma stalno ve�a njen delež. 

Baumolova (1967) mikroekonomska razlaga po drugi strani pravi, da je rast državnih 

izdatkov kontinuirana. Model je bil prvotno razvit za pojasnjevanje strukturnih sprememb v 

gospodarstvu, ki ima dva sektorja, produktivnega in neproduktivnega, ki izkazujeta razli�no 

dinamiko produktivnosti dela. Kljub razlikam v produktivnosti pa so zaslužki (pla�e) med 

sektorjema med seboj prakti�no izena�eni, ker bi sicer javni sektor ne mogel zagotoviti 

ustrezne koli�ine zaposlenosti in obsega javnih storitev. Zaradi enakih pla� med sektorjema in 

nižje produktivnosti v neproduktivnem sektorju (vklju�no z javnim sektorjem) so stroški na 

enoto v nizko produktivnih panogah višji, s �imer je mogo�e (delno) pojasniti neprestano rast 

stroškov javnega sektorja in s tem tudi njegovega deleža v BDP (Baumol 1967, 415-426). 

Razlaga rasto�e vloge javnega sektorja zaradi njegove nizke produktivnosti ob isto�asno 

enakih pla�ah kot v zasebnem sektorju je dobila ime Baumolova bolezen. 

Teoriji javne izbire pravimo tudi ekonomska teorija politike in prou�uje soodvisnosti med 

gospodarskim dogajanjem, politi�nimi odlo�itvami in družbenimi institucijami. Poznavanje 

teh odnosov postavlja spoznanja teoreti�nih sklepov mikro- in makroekonomije ter teorije 

ekonomske politike v realnejši okvir in omogo�a iskanje rešitev ob upoštevanju razli�nih 

konfliktnih interesov. 

Nekatere razlage rasti državnih izdatkov je mogo�e uporabiti tudi pri razlagah meje rasti 

oziroma celo zniževanja teh izdatkov. Te razlage oziroma teorije temeljijo na »mrtvi izgubi« 
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(angl. »deadweight costs«) in na upoštevanju struktur vladanja. Na višino stroškov vplivajo 

predvsem uravnoteženost med razli�nimi interesnimi skupinami v gospodarstvu. Do 

zmanjšanja deleža državne potrošnje v BDP tako praviloma pride zaradi kr�enja socialnih 

transferjev v �asu fiskalnih kriz, ki zmanjšajo pogajalsko mo� tistih skupin, ki zahtevajo višje 

transferje, zaradi �esar se pritisk na državne izdatke nekoliko zmanjša. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Poznavanje zna�ilnih dejavnikov krepitve socialne države omogo�a razumevanje povezanosti 

delovanja gospodarstva in politi�nih trgov, na katerih racionalni parcialni interesi posameznih 

družbenih skupin presegajo narodnogospodarske interese. Namen magistrske naloge je torej 

pokazati, da so veliki in mo�ni socialni programi predvsem skupek politi�nih odlo�itev in 

institucionalnih omejitev. 

Cilj magistrske naloge je s teorijo in empiri�no analizo poiskati dejanske vzroke rasti 

državnih izdatkov ter preko institucionalnih zna�ilnosti držav in politi�nih trgov pokazati, da 

je delovanje države togo in velikokrat nepovezano z ekonomskimi spremenljivkami. Le 

osredoto�enje na prave vzvode rasti socialnih izdatkov namre� lahko omogo�i njihovo 

odpravo in s tem zmanjšanje ali vsaj ustalitev rasti državnih in socialnih izdatkov. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze naloge 

Temeljna teza magistrske naloge pravi, da je rast državnih izdatkov – zlasti v obliki rasti 

socialnih izdatkov – v izbranih razvitih evropskih državah predvsem posledica demografskih 

sprememb, politi�nega režima in institucionalne rigidnosti. 

Na podlagi do sedaj razpoložljive literature in spoznanj na obravnavanem podro�ju ter na 

podlagi logi�nega sklepanja so bile oblikovane hipoteze, ki bodo preverjane v magistrski 

nalogi.  

Temeljno hipotezo bomo preverjali s pomo�jo štirih hipotez. 

Hipoteza 1: Povišanje stopnje starostne odvisnosti v obstoje�ih sistemih javnega socialnega 

zavarovanja povišuje državne socialne izdatke v BDP. 

Podatki OECD kažejo, da je povišanje stopnje starostne odvisnosti v obdobju 1960-2013 v 

razvitih državah pove�alo javno porabo med 3 in 7 odstotnimi to�kami BDP. Pretežni del 

pove�anja so predstavljale pokojnine in izdatki za zdravstvo. Silovita rast pokojninskih 

izdatkov državnih prora�unov je bila zlasti posledica demografskih sprememb, tj. staranja 

prebivalstva, po drugi strani pa tudi razmer na trgu dela (Avramov in Maskova 2003; Duval 

2003). Nizke upokojitvene starosti in veliko pred�asnega upokojevanja je precej povišalo 

razmerje »upokojenci/aktivno prebivalstvo«, zato so tipi�ni evropski pokojninski sistemi 
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PAYG zašli v težave in v stanje dolgoro�ne nevzdržnosti. Hkrati so neugodna demografska 

gibanja povzro�ila tudi pritisk na višanje povpraševanja po zdravstvenih storitvah, kar 

predstavlja drug kanal, skozi katerega so demografske spremembe vplivale na rast deleža 

socialnih izdatkov v BDP. 

Hipoteza 2: Zvišanje stopnje demokracije v državi državne socialne izdatke v BDP pove�uje. 

Ekonomski procesi in rezultati v nekem gospodarstvu so tesno povezani s politi�nim in 

institucionalnim okoljem v državi. Razli�ne raziskave so prišle do razli�nih rezultatov, ko so 

pojasnjevale vpliv demokracije in politi�ne svobode na dolgoro�ne ekonomske izide. 

Friedman (1982) pravi, da obe svobodi – politi�na in ekonomska – delujeta vzajemno, vpliv 

demokracije na državne izdatke in gospodarsko rast pa je odvisen od kakovosti ekonomskih 

institucij. Bolj kot je država demokrati�na, ve�ja je vladna težnja po vzpostavitvi trdnih 

institucij, ki naj bi zmanjšale pritisk na javne finance in hkrati pove�ale ekonomsko aktivnost. 

Olson (1971) pa trdi, da demokracija dejansko preusmerja resurse iz investicij v potrošnjo. Po 

njegovem mnenju lahko interesne skupine veliko bolj pritiskajo na oblastnike v 

demokrati�nih kot v avtokrati�nih državah.  

Teoreti�ne in empiri�ne študije se ukvarjajo z vprašanjem povezanosti demokracije, državnih 

izdatkov in gospodarske rasti. Medtem ko so nekatere ugotovile zna�ilno pozitivno povezavo 

med demokracijo in državnimi izdatki (npr. Abrams in Settle 1999), so druge ugotovile 

negativno povezavo (npr. Persson 2002) ali pa, da zna�ilne povezave sploh ni (npr. Benabou 

1996; Brunetti 1997; Mulligan in Gil 2002). Teoreti�no in empiri�no pa je zanimiva 

ugotovitev Barra (1996; 1999) ter Plümperja in Martina (2003), da je povezava med 

demokracijo in celotnimi državnimi izdatki nelinearna, in sicer U oblike: medtem ko avtokrati 

praviloma mo�no pove�ujejo državne izdatke (predvsem za vojsko in podobne represivne 

pritiske ter za krepitev lastnega aparata in neposredne ugodnosti za pove�evanje lojalnosti), 

ve�ja stopnja demokracije zmanjšuje državne izdatke. »Prevelika« stopnja demokracije pa bi 

pripeljala do velikega pritiska razli�nih interesnih skupin na vlado za proizvodnjo in 

zagotavljanje razli�nih »javnih dobrin« in s tem do porasta državnih izdatkov. Po teh 

predvidevanjih se U oblika krivulje oblikuje na podlagi padajo�e funkcije izdatkov, potrebnih 

za vzdrževanje represije in naraš�ajo�e funkcije izdatkov, ki jih vlada v demokrati�nem boju 

za oblast namenja razli�nim interesnim skupinam. Pri�akujemo torej, da so socialni izdatki 

naraš�ajo�a funkcija stopnje demokracije. 

Hipoteza 3: Pove�anje brezposelnosti in hkratno ve�anje dohodkovne neenakosti, ki 

zaznamujeta obdobje recesije, zvišujeta državne socialne izdatke v BDP, medtem ko 

zmanjševanje brezposelnosti ob isto�asnem pri�akovanem zmanjšanju neenakosti, ki kažeta 

obdobje ekspanzije, tega deleža ne znižujeta. 
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Po Peacocku in Wisemanu (1961) delež države ne raste ves �as kontinuirano, temve�

skokoma. Ko država skuša obvladovati (izredne) družbene razmere tako, da pove�a svoje 

izdatke za razli�ne namene, predvsem pa za socialo v obliki nadomestil za brezposelnost, 

socialne pomo�i ali pa pokojnine za pred�asno upokojene, njen delež v BDP naraste. V 

obdobju krize se ljudje na te visoke socialne transfere navadijo, zato jih država po koncu 

kriznega obdobja ne ukine, saj bi to lahko zamajalo zaupanje državljanov vanjo. Državni 

izdatki v BDP tako v obdobju ekspanzije ne upadejo.

Hipoteza 4: Med državami obstaja proces konvergence deleža državnih socialnih izdatkov v 

BDP. 

Wolf (2002) pravi, da se je v nekaj zadnjih desetletjih mednarodno okolje, posebej v Evropi, 

mo�no spremenilo. EU je znotraj svojih meja precej odpravila ovire za pretok delovne sile in 

kapitala, kar je pove�alo mobilnost proizvodnih dejavnikov. Ta (potencialna) mobilnost naj bi 

sprožila realokacijo delovne sile in kapitala kot posledico tehtne »cost-benefit« analize 

državnih socialnih politik. Avtor zato meni, da odprava ovir za mobilnost proizvodnih 

dejavnikov omejuje države pri njihovi suverenosti glede oblikovanja socialnih sistemov. 

Zaradi mobilnosti predvsem delovne sile, ki vodi k izena�evanju javnih politik, se je 

izoblikovala t. i. konvergen�na hipoteza, ki pravi, da bodo tiste države (regije, podro�ja), ki 

vodijo zelo široko socialno politiko, to politiko kr�ile, države z restiriktivnimi programi pa naj 

bi jo nekoliko razširile (Garrett 1998). Koncept sigma konvergence pravi, da se variabilnost 

državnih izdatkov med državami v �asu zmanjšuje, koncept beta konvergence pa, da se raven 

državnih izdatkov v BDP med državami v �asu izena�uje.  

1.4 Metode raziskovanja 

Raziskava v okviru magistrske naloge vklju�uje teoreti�ni in empiri�ni del. Teoreti�ni del je 

usmerjen v prou�evanje, primerjavo in povezovanje razli�nih teorij in razlag, ki se dotikajo 

velikosti in rasti državnih izdatkov. Pri tem je bistveno osredoto�enje na teorije, ki povezujejo 

ekonomske in politi�ne dejavnike in tako zajemajo kar se da širok vpliv razli�nih skupin, 

trgov in institucij na spodbujanje rasti državnih izdatkov, predvsem izdatkov za socialno 

varstvo. Uporabljena je predvsem tuja literatura. 

V empiri�nem delu raziskave so oblikovani in preverjani ekonometri�ni modeli socialnih 

izdatkov. Izbira spremenljivk temelji na predvidevanjih in predlogih teorije in zajema tako 

zvezne kot diskretne spremenljivke. Pri ocenjevanju modelov sta uporabljena dva pristopa. 

Prvi je t. i. združeni (»pooled«) model, ko gre za uporabo prese�nih podatkov za ve� let 

skupaj, drugi pa predstavlja analizo panelnih podatkov za dvanajst držav (Francija, Italija, 
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Španija, Švica, Velika Britanija,2 Nem�ija,3 Gr�ija, Finska, Norveška, Tur�ija, Poljska in 

Madžarska) v obdobju 1983-2013. 

V vzorec so zajete tako države, ki so imele v celotnem prou�evanem obdobju tržni oziroma 

kapitalisti�ni sistem, kot tudi tiste, ki so izvedle t. i. tranzicijo med enim, socialisti�nim, in 

drugim, kapitalisti�nim, politi�no-ekonomskim sistemom. Med kapitalisti�nimi državami so 

vklju�ene države z manj (denimo Švica, Velika Britanija) in tiste z bolj intenzivno 

prisotnostjo države (denimo Španija, Francija). V vzorcu dvanajstih evropskih držav je tudi 

Tur�ija zaradi svoje evro-azijske pozicije in pridruženega �lanstva v EU. 

Posebej izpostavljamo, da v vzorec niso vklju�ene tiste tranzicijske države, med njimi tudi 

Slovenija, pri katerih bi zaradi razpada nekdanjih enotnih držav (Jugoslavije, Sovjetske zveze, 

�eškoslovaške) lahko prišlo do podatkovnih pomanjkljivosti, nedoslednosti ali posplošitev za 

celotno analizirano obdobje. 

Odvisna in pojasnjevalne spremenljivke, uporabljene v empiri�nem delu raziskave, so 

predstavljene v preglednici 1, iz katere so poleg simbola ter vrste in razlage spremenljivk 

vidni tudi viri, iz katerih smo �rpali podatke.  

                                                 
2 Pod imenom Velika Britanija imamo v mislih Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. 
3 Do združitve Zvezne republike Nem�ije in Nemške demokrati�ne republike v skupno državo 
operiramo s statisti�nimi podatki za dotedanjo Zvezno republiko Nem�ijo.  
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Preglednica 1: Odvisna in pojasnjevalne spremenljivke v modelu socialnih izdatkov 

Simbol Vrsta spremenljivke4 Razlaga spremenljivke Vir podatkov 

SOCvBDP Numeri�na in 

razmernostna 

spremenljivka 

(odvisna 

spremenljivka) 

Velikost socialnih izdatkov v 

BDP: razmerje med 

višinama socialnih izdatkov 

in BDP posamezne države v 

teko�ih cenah, ki kaže 

relativno velikost socialnih 

izdatkov (programov) v 

posamezni državi

OECD 2015c 

STAREJSI Numeri�na in 

razmernostna 

spremenljivka 

(pojasnjevalna 

spremenljivka) 

Demografska spremenljika: 

razmerje med številom 

prebivalcev, starih 65 let in 

ve�, in celotnim 

prebivalstvom, s katerim 

merimo vpliv ve�anja 

deleža starega prebivalstva 

na velikost socialnih 

izdatkov (programov) 

Eurostat 2015b 

DEMOC Opisna in 

urejenostna 

spremenljivka 

(pojasnjevalna 

spremenljivka) 

Stopnja demokracije: s 

spremenljivko, ki ima 

vrednosti od -10 tedaj, ko 

ima neka država povsem 

avtokrati�ni sistem, do +10, 

ko ima država visoko 

demokrati�ni sistem, 

merimo vpliv razli�nih 

politi�nih sistemov 

(ureditev) na socialne 

izdatke 

Center for Systemic 
Peace 2014 

se nadaljuje 

  

                                                 
4 Glede na na�in izražanja vrednosti spremenljivke lo�imo na številske (numeri�ne) in opisne 
(atributivne) spremenljivke. Glede na mersko lestvico pa poznamo imenske (nominalne), urejenostne 
(ordinalne), razmi�nostne (intervalne) in razmernostne spremenljivke. Ve� v Košmelj in Rovan (2000, 
15-20).  
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nadaljevanje preglednice 1 

Simbol Vrsta spremenljivke5 Razlaga spremenljivke Vir podatkov 

GINI Numeri�na in 

razmernostna 

spremenljivka 

(pojasnjevalna 

spremenljivka) 

Ginijev koeficient - 

dohodkovna porazdelitev: 

Ginijev koeficient meri 

vpliv dohodkovne 

porazdelitve ter s tem 

družbeno in politi�no 

sprejete ravni neenakosti v 

družbi na socialne izdatke 

United Nations 

University 2015 

BREZP Numeri�na in 

razmernostna 

spremenljivka 

(pojasnjevalna 

spremenljivka) 

Brezposelnost: stopnja 

brezposelnosti po 

metodologiji ILO, ki odraža 

(verjetno) prisotnost 

socialnih problemov v 

državi in s tem pritisk na 

socialne izdatke 

OECD 2015a 

RECES »dummy« 

spremenljivka: 

opisna in imenska 

(pojasnjevalna 

spremenljivka) 

Recesija: spremenljivka ima 

vrednost 0, ko država ni v 

recesiji, in 1, ko se nahaja v 

obdobju recesije 

OECD 2015b 

EU »dummy« 

spremenljivka: 

opisna in imenska 

(pojasnjevalna 

spremenljivka) 

�lanstvo v EU: 

spremenljivka ima vrednost 

0, ko država ni, in 1, ko 

država je �lanica Evropske 

unije 

Evropska unija 2015 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Magistrska naloga kljub vklju�evanju razli�nih vidikov in ved v obravnavo problematike ne 

more zajeti vseh institucionalnih raznolikosti oziroma institucionalnih sprememb v vzorec 

vklju�enih držav, predvsem držav, ki so v devetdesetih letih preteklega stoletja ponovno 

prevzele gospodarski sistem z ve�jo vloga trga in demokracijo kot komplementarno politi�no 

ureditvijo. Približek za politi�no-institucionalno ureditev predstavljajo podatki o stopnji 

demokracije, ki imajo omejitev v tem, da se v razvitih evropskih državah, ki so zajete v 

                                                 
5 Glede na na�in izražanja vrednosti spremenljivke lo�imo na številske (numeri�ne) in opisne 
(atributivne) spremenljivke. Glede na mersko lestvico pa poznamo imenske (nominalne), urejenostne 
(ordinalne), razmi�nostne (intervalne) in razmernostne spremenljivke. Ve� v Košmelj in Rovan (2000, 
15-20).  
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analizi, skozi prou�evano obdobje stopnja demokracije ni bistveno spreminjala. Z izbiro 

držav, ki so v izbranem obdobju doživele demokratizacijo politi�nega režima, skušamo to 

pomanjkljivost omejiti. 

Evropa je z vidika dolgoro�ne analize nekoliko težavna, ker se je v za�etku 90. let prejšnjega 

stoletja na geopoliti�nem podro�ju zgodilo veliko sprememb, predvsem je prišlo do 

oblikovanja novih (nacionalnih) držav, za katere se kot samostojne entitete predhodno ni 

zbiralo in urejalo podatkov, potrebnih za kakovostno analizo. Tako je lahko empiri�ni del 

naloge usmerjen zgolj v prou�evanje držav, za katere podatki v vseh letih obstajajo. 

Omejitev do dolo�ene mere predstavlja tudi dejstvo, da sedanje finan�no-gospodarske krize še 

ni povsem konec ter da posledic finan�ne stiske držav in tudi posledic politi�nih sprememb v 

Evropi še ne bo mogo�e izmeriti. Z vidika celovitosti razumevanja rasti in omejevanja rasti 

državnih socialnih izdatkov v BDP je to pomembna objektivna omejitev, hkrati pa omogo�a 

prostor za nadaljnje raziskave na tem podro�ju. 
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2 Teorije velikosti in rasti državnih izdatkov 

V tem poglavju bodo predstavljene nekatere klju�ne teorije in razlage rasti ekonomske vloge 

države v 20. stoletju. Pregled seveda ne bo povsem popoln, kajti razlag rasti državnih 

izdatkov je zelo veliko, zato bomo izpostavili le najbolj znane in hkrati tiste, ki so bile tudi 

empiri�no najve�krat preverjane. Poleg pregleda preteklih teoreti�nih raziskav na tem 

podro�ju bomo skušali podati tudi možne smeri raziskovanja v prihodnje. Osredoto�ili se 

bomo na razlago prevelike in odgovorne države, na pojasnjevanje razlik med teorijami o 

monotoni rasti državnih izdatkov v BDP in opozorili na morebitne razlike v rezultatih med 

prese�no in �asovno analizo. 

2.1 Odgovorna in prevelika država 

Kot smo že navedli, se je veliko teorij v povezavi z rastjo države in državnih izdatkov razvilo 

v 20. stoletju. Dotedanje videnje države je bilo omejeno na smithovsko zagotavljanje sistema 

izobraževanja, obrambe, notranje reda in miru ter javne uprave.  

Šele po Smithu so se za�ele pojavljati razli�ne teorije, ki so nasprotovale liberalnemu tipu 

gospodarstva, kot ga je zagovarjala klasi�na politi�na ekonomija. Med teorijami, ki so izrazito 

izpostavile vlogo države, so bile že omenjene nemška zgodovinska šola, institucionalna 

ekonomika in teorija družbene izbire (Tanzi in Schuknecht 2000, 3-5; Sušjan 2001, 75), ki pa 

niso najbolj znane. Keynesianska ekonomika je tista, ki je v 20. stoletju naredila izrazit preboj 

z idejo, da ni mogo�e vseh odlo�itev prepustiti trgu ter racionalnim posameznikom in 

poslovnežem. Ti namre� v razmerah negotovosti sprejemajo odlo�itve, ki niso v skladu z do 

tedaj prevladujo�o klasi�no miselnostjo. Tako bo denimo investicij premalo, zlasti v kriznih 

razmerah, ko je treba »kolesje« gospodarstva ponovno pognati. Klju�no vlogo ima pri tem 

država, ki se – neoziraje na obi�ajna poslovna tveganja – odlo�a tako, da spodbudi zasebno 

potrošnjo in podjetnike spodbudi k investiranju.  

S tem se je na nek na�in vzpostavilo bojno polje: zagovorniki dav�no (in kasneje prispev�no) 

financiranih socialnih programov so morali te programe prikazati kot investicije z visoko 

donosnostjo, ki prinašajo koristi celotni družbi, nasprotniki pa so izpostavljali številne 

nespodbude, vgrajene v tovrstne programe, denimo nespodbude za delo preko visokih 

nadomestil za brezposelnost, ki zavirajo rast gospodarstva (Lindert 2004, 1-2). 

Pri ugotavljanju velikosti države oziroma javnega sektorja se pojavlja vprašanje, kakšno mero 

uporabiti. Absolutni zneski državnih izdatkov sami zase ne povedo veliko o vlogi države v 

gospodarstvu, zato jih navadno primerjamo z drugimi ekonomskimi agregati, praviloma je to 

BDP. Podatek, da znaša delež državne potrošnje 44% BDP, je za mednarodne primerjave 

veliko bolj smiseln kot podatek, da državni izdatki znašajo 8 milijard EUR. Ko govorimo o 

deležu javnega sektorja v BDP, moramo opredeliti tudi a), ali delež javnega sektorja izražamo 
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z deležem javnih prihodkov ali deležem javnih (državnih) izdatkov, ker je zaradi 

prora�unskega primanjkljaja ali presežka med njima lahko razlika, ki znaša nekaj odstotnih 

to�k BDP, in b), ali je BDP izražen v tržnih cenah (kar je obi�ajno primer v mednarodnih 

primerjavah) ali po faktorskih cenah.6 Razlika med njima gre na ra�un posrednih davkov in 

subvencij, tako da je delež državne porabe pri BDP po faktorskih cenah višji kot delež pri 

BDP po tržnih cenah. 

Tudi obseg državnih socialnih izdatkov se med državami precej razlikuje (preglednica 2). 

Vzroki za to so razli�ni in o njih bo tekom tega poglavja napisanega še veliko. Dejstvo pa je, 

da so anglosaksonske države vedno zavra�ale preveliko vlogo države in prisegale na 

gospodarski liberalizem, zato je delež državne potrošnje v teh državah relativno nizek. Med 

evropskimi državami je mogo�e najti ve� skupin. Skandinavske države so zgodovinsko dajale 

prednost socialnemu modelu z državnim zagotavljanjem socialne varnosti in temeljnih 

socialnih dobrin, kot sta šolstvo in zdravstvo. Njihov delež v državni potrošnji je zato najvišji 

na svetu. Kontinentalna Evropa je nekje vmes med anglosaksonskim in skandinavskim 

modelom. Mediteranske države so posebna skupina, ki daje manj poudarka socialni varnosti, 

zagotavlja pa klasi�ne državne funkcije, kot so vojska, policija in javna uprava. Specifi�na 

skupina so tudi nekdanje socialisti�ne oz. komunisti�ne države. V preteklosti je bilo 

zagotavljanje socialnih dobrin v teh državah v popolni domeni države, zato je tudi še danes 

obseg državne potrošnje visok, saj bi prehitro uvajanje trga v marsikatero dejavnost, ki bi 

sicer sodila na trg, utegnilo biti socialno težko vzdržno. 

Ne glede na razlike v obsegu javnega sektorja pa je zelo jasna smer, ki kaže, da se je delež 

državnih socialnih izdatkov v BDP v drugi polovici 20. stoletja v veliki ve�ini obravnavanih 

držav izjemno pove�al. Preglednica 2 podaja tudi ta pregled. 

                                                 
6 Možna bi bila tudi uporaba bruto nacionalnega proizvoda ali narodnega dohodka (neto nacionalnega 
proizvoda) kot merila, s �imer bi povzro�ili dodatne probleme ocenjevanja amortizacije in neto 
faktorskih zaslužkov iz tujine. Ti agregati se med državami ocenjujejo z zelo razli�nimi metodami, 
zato bi bile mednarodne primerjave še težje. 
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Preglednica 2: Evolucija obsega državnih socialnih izdatkov v obravnavanih državah 

(v % BDP po tržnih cenah) 

Država 1985 1995 2005 2013 

Francija 26,0 29,3 30,1 32,5 

Italija 20,8 19,8 24,9 28,7 

Španija 17,8 21,4 21,1 26,5 

Švica 14,7 17,5 20,2 20,4 

Velika Britanija 19,4 19,9 20,5 23,4 

Nem�ija 22,5 26,6 27,3 26,4 

Gr�ija  16,1 17,5 21,1 21,8 

Finska 22,4 30,7 26,2 30,1 

Norveška 17,8 23,4 21,6 22,6 

Tur�ija 3,1 5,6 9,9 12,5 

Poljska 13,1 22,6 21,0 21,0 

Madžarska 22,2 22,0 22,5 20,8 

Vir: OECD 2015c. 

Ram (1987, 195), Olson (1982, 15-21), Berry in Lowery (1987, 401) ter Cullis in Jones 

(1987, 67-71) pravijo, da je na velikost ali rast javnega sektorja glede na velikost ali rast 

gospodarstva mogo�e gledati skozi dve veliki skupini razlag, povpraševanja in ponudbe. 

Teorije povpraševanja pravijo, da javni sektor naraš�a, ker tako želi oziroma tako povprašuje 

široka javnost, pomembno pa je, da je s tem povpraševanjem mogo�e tudi manipulirati, 

predvsem zaradi obstoja mo�nih interesnih skupin, nepopolnih informacij in drugih 

pomanjkljivosti delovanja trga in države (market and government failures). Na drugi strani 

ponudbene razlage pojasnjujejo, da je najpomembnejši razlog za rasto�i delež države znotraj 

samega vladnega sektorja. Te teorije obsegajo tako politi�no-ekonomske modele, v katerih se 

vlade odzivajo na primer na brezposelnost ali inflacijo, zato da bi izboljšale svoje možnosti za 

ponovno izvolitev, kot tudi modele birokratskega obnašanja in razvoja produktivnosti (Breton 

1989, 718-719; Drazen 2000, 215). 

Berry in Lowery (1987, 401) govorita o preveliki in odgovorni državi. Prevelika država je 

država, kjer je temeljni vzrok rasti javnega sektorja, merjenega z velikostjo državnih izdatkov 

v BDP, v vladnih institucijah samih, ki zahtevajo ve�anje izdatkov zaradi lastnega širjenja. 

Nadaljnje pove�anje državnih izdatkov pa je spodbujeno tudi od zunaj, torej od posameznih 

subjektov ali skupin v družbi, ki jih vodijo njihovi lastni interesi. Podjetja na primer 

samostojno ali v okviru združenj (zbornic) uveljavljajo svoje interese in pridobivajo posebne 
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koristi od države preko potegovanja za rento (angl. »rent-seeking«). Zelo pogosta na�ina sta 

udeležba v financiranju volilnih kampanj posameznih politi�nih strank in politi�no mreženje. 

Po mnenju Tullocka (1980, 98-100) je takšno potegovanje za rento v igri tedaj, ko dobi�ki 

subjektov, ki želijo dose�i posebne ugodnosti, presežejo oportunitetne stroške plus 

neposredne stroške tovrstnih akcij na politi�nih trgih. Tako nastane prevelika država, ki 

pove�uje izdatke za neposredna pla�ila posameznim subjektom ali pa se posredno pojavlja na 

trgih in regulira cene in koli�ine v interesu dolo�enih družbenih skupin.  

Odgovorna država bi se na tovrstne zunanje pritiske in akcije ter spodbude posameznih 

skupin odzvala pasivno in bi pri dolo�anju obsega državnih izdatkov upoštevala družbene 

preference, ne le preferenc posameznih subjektov ali skupin. �e je politika druga�na, kot si 

želi družba, bo prihajalo do spreminjanja politik, vse dokler dejanska politika ne bo v skladu z 

družbenimi preferencami. Politiki se na signale o napa�ni politiki takoj odzovejo; le �e 

uskladijo politiko z dejanskimi preferencami, bodo na volitvah lahko uspeli. O�itno je, da 

odgovorno vlado motivira stran povpraševanja, vlado prevelike države pa stran ponudbe 

(Lindert 2004, 102; Berry in Lowery 1987, 402). 

2.2 Razlage kontinuirane rasti državnih izdatkov 

Lybeck (1986, 15-19) našteva vrsto teorij o rasto�i ekonomski vlogi države. V nadaljevanju 

bomo predstavili klju�ne teorije z vidika našega nadaljnjega raziskovanja in pojasnjevanja 

rasti socialnih izdatkov. Mnoge od teorij so bile velikokrat empiri�no preverjane; na nekaj teh 

preverjanj bomo sproti tudi opozorili. 

2.2.1 Wagnerjev zakon 

Najbolj znan model evolucije javne potrošnje je t. i. Wagnerjev zakon, imenovan po nemškem 

ekonomistu 19. stoletja, ki je postavil hipotezo, da se z rastjo per capita dohodka pove�uje 

delež javnega sektorja v gospodarstvu. Ta pojav je Wagner zaznal empiri�no z opazovanjem 

rasti javne potrošnje v ob�inah in novih urbanih središ�ih v Nem�iji, pa tudi v drugih 

evropskih državah, v ZDA in na Japonskem. Po njegovem mnenju so vzroki za porast javne 

potrošnje v pritisku za družbenim napredkom, kar skozi politi�ni sistem in ekonomske 

dejavnike vodi do spremembe v relativnem deležu javnega in zasebnega sektorja, tako da 

javni raste hitreje kot zasebni (Lindert 1994, 20). Wagnerjev model je vseboval številne 

elemente, ki so jih ekonomisti zadovoljivo razložili šele kasneje, kot npr. visoka dohodkovna 

elasti�nost povpraševanja po »socialnih« dobrinah (šolstvo, kultura, zdravstvo, rekreacija 

ipd.), poleg tega pa je že tedaj – sicer v primitivni obliki – opozoril na tržne neu�inkovitosti 

(angl. »market failure«) in eksternalije, zaradi katerih mora država intervenirati bodisi z 

regulacijo bodisi z neposrednim zagotavljanjem javnih dobrin. Poudarek modela je bil na 
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strani povpraševanja, ki prek politi�nega procesa izvaja pritisk na pove�anje obsega javnih 

dobrin, ki naj jih zagotovi država. 

Slika 1 prikazuje model, v katerem je Wagner uporabil t. i. organsko teorijo države, ki 

predpostavlja, da se država obnaša podobno kot posameznik, ki sprejema odlo�itve o 

maksimiranju koristnosti. S stališ�a današnjih spoznanj je Wagnerjev model pomanjkljiv z 

ve� vidikov. Predvsem porasta javne potrošnje ne moremo pojasnjevati mehani�no samo s 

porastom dohodka per capita, ker na ta na�in ne moremo razložiti razlik v relativnih deležih 

med državami, ki imajo sicer enako visok dohodek. Porast dohodka per capita lahko vodi do 

porasta ali do padca javne potrošnje tako absolutno kot relativno, �e je o tem sprejeta 

družbena odlo�itev. Res pa je, da se ve�ina držav odlo�a za kr�enje javne potrošnje šele pod 

pritiskom ekonomskih omejitev, ki v kon�ni posledici prevladajo nad politi�nimi odlo�itvami 

(Lindert 1994, 20). 

Slika 1: Wagnerjev model 

Vir: Gemmell 1990, 114. 

Wagnerjev zakon je bil predmet številnih empiri�nih preverjanj. Ram (1987, 194-195) je na 

vzorcu 115 držav pokazal, da jih okoli 30% kaže znaten wagnerianski u�inek, torej rast deleža 

države v BDP ob naraš�ajo�em BDP per capita. Singh in Sahni (1984, 631) ter Lindert  

(1994, 21) pravita, da je Wagnerjev zakon pravzaprav neuporaben za pojasnjevanje rasto�e 

ekonomske vloge države, predvsem zaradi prevelike enostavnosti in problemov merjenja. Po 

mnenju Tanzija in Schuknechta (2000, 15) pa je vprašljiva predvsem njegova privzeta 

avtomati�nost. Zato lahko zaklju�imo z ugotovitvijo, da se je v zadnjem stoletju vloga države 
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v ve�ini gospodarstev mo�no pove�ala in zato lahko v grobem Wagnerjev zakon sprejmemo, 

vendar le kot splošno ugotovitev, nikakor pa ne kot pozitivno teorijo, ki bi nam pomagala 

predvidevati in razlagati javne izdatke. 

2.2.2 Peacock-Wisemanov dezalokacijski u�inek 

Peacock in Wiseman (1961, 21-31) sta ugotovila, da delež države ne raste ves �as 

kontuinuirano, temve� skokoma. Država bi sicer rada ve�ala obseg potrošnje, vendar je 

omejena s prihodkovno stranjo prora�una. Zgodijo pa se izredne razmere, kot so vojne, 

naravne nesre�e, socialni nemiri ipd., ki državi dajejo povod za pove�anje javne potrošnje, in 

v takih �asih se njen obseg pomakne navzgor s t. i. premestitvenim u�inkom  

(angl. »displacement effect«), ki se mu morajo prilagoditi tudi davki in/ali javni dolg. Po 

odpravi izrednih razmer, npr. po koncu vojn, bi se moral obseg javne potrošnje vrniti na 

prejšnjo raven, vendar se zelo pogosto ne vrne, zato se s�asoma stalno ve�a njen delež. Nekaj 

empiri�nih preverjanj je ta teorija doživela, denimo Rasler in Thompson (1985, 121; 1989, 

106-109), ter Catterjee in Hasnath (1991, 42-51), so teorijo le delno potrdili in ugotovili, da 

naj bi bila rast državnih izdatkov v BDP predvsem posledica proticikli�ne ekonomske politike 

držav, hkrati pa so ugotovili, da je veliko držav po koncu izrednih razmer znižalo obseg javne 

potrošnje, velikost javnega dolga pa se je vrnila v dolgoro�ne okvire, deloma z odpla�ilom in 

deloma z realnim razvrednotenjem zaradi inflacije. 

2.2.3 Baumolova bolezen 

Baumolova mikroekonomska razlaga po drugi strani pravi, da je rast državnih izdatkov 

kontinuirana. Model je bil prvotno razvit za pojasnjevanje strukturnih sprememb v 

gospodarstvu, ki ima dva sektorja: produktivni in neproduktivni sektor, ki izkazujeta razli�no 

dinamiko produktivnosti dela. V produktivnem sektorju se zaradi tehnoloških inovacij in 

prihrankov obsega delovna produktivnost pove�uje, v neproduktivnem pa produktivnost ne 

naraš�a oziroma naraš�a po�asneje kot v progresivnem sektorju. Med sektorjema obstaja 

velika razlika med delom in kapitalom. Produktivni sektor izkazuje visoko razmerje med 

kapitalom in delom in to je v bistvu eden od vzrokov za ve�anje produktivnosti in zniževanje 

stroškov, v neproduktivnem sektorju pa je razmerje med kapitalom in delom nizko in je delo 

prevladujo�i proizvodni dejavnik. V ta sektor naj bi spadal tudi javni sektor z državno upravo, 

šolstvom, komunalnimi dejavnostmi idr., saj so to delovno intenzivne dejavnosti, kjer 

produktivnost dela naraš�a po�asi, poleg tega pa jo je tudi težko meriti. Kljub razlikam v 

produktivnosti pa so zaslužki (pla�e) med sektorjema med seboj prakti�no izena�eni, ker sicer 

javni sektor ne bi zmogel zagotoviti ustreznega obsega zaposlenosti in javnih storitev. Zaradi 

enakih pla� med obema sektorjema in nižje produktivnosti v neproduktivnem sektorju 

(vklju�no z javnim sektorjem) so stroški na enoto višji v nizko produktivnih panogah, s �imer 
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je mogo�e (delno) pojasniti neprestano rast stroškov javnega sektorja in s tem tudi njegovega 

deleža v BDP (Baumol 1967, 415-426).  

2.2.4 Teorija javne izbire 

Teoriji javne izbire pravimo tudi ekonomska teorija politike in prou�uje soodvisnosti med 

ekonomijo, politiko (politics) in institucijami v družbi. Poznavanje teh odnosov postavlja 

spoznanja teoreti�nih sklepov mikro- in makroekonomije ter teorije ekonomske politike v 

realnejši okvir in omogo�a iskanje rešitev ob upoštevanju razli�nih konfliktnih interesov. 

Nekaj pogledov teorije javne izbire, ki pojasnjujejo rast državnih izdatkov v BDP, bomo 

pogledali v nadaljevanju. 

Beck (2003) pravi, da je klju�na pri pojasnjevanju rasto�e vloge države rast transferov 

gospodinjstvom (in delno tudi podjetjem) z namenom prerazdeljevanja dohodka. Zaradi 

transferov porastejo tako davki, kot tudi vladni izdatki. Teorija se na tem mestu namesto na 

ponudbo javnih dobrin in storitev oziroma na povpraševanje po njih osredoto�a na t. i. 

medianskega volivca in ne na povpre�nega ekonomskega subjekta. Za dolo�itev medianskega 

volivca oziroma obsega izdatkov za javne dobrine razvrstimo posameznike glede na obseg 

izdatkov, ki ga želijo. Medianski volivec je tisti, za katerega velja, da natanko polovica 

volivcev želi ve�je, polovica pa manjše vladno trošenje, hkrati pa ima medianski volivec 

dohodek v mediani vseh dohodkov, ki je lahko pod ali nad povpre�nim dohodkom. 

Dohodkovna porazdelitev je praviloma asimetri�na v desno, kar pomeni, da je mnogo ve�

ljudi z nizkim, kot pa z visokim dohodkom. Majhna skupina ljudi z zelo visokimi dohodki 

zviša dohodkovno povpre�je, zato ima posameznik z medianskim dohodkom nižji dohodek od 

povpre�nega. Predpostavimo sedaj, da bogatejši posamezniki zahtevajo ve� javnih dobrin. �e 

bi nato vsi volivci glasovali, bi ve�insko volilno pravilo pripeljalo do ravnotežnega obsega 

javnih izdatkov, ki je hkrati obseg, ki ga želi medianski volivec. Teorija medianskega volivca 

zaklju�i, da se v primeru porasta dohodka medianskega volivca zaradi prerazdelitve dohodka 

v skupnosti pove�a povpraševanje po javnih dobrinah, �eprav povpre�ni dohodek ostane 

enak. 

Teorija javne izbire zelo poudarja pomen interesnih skupin. Posamezniki namre� lahko 

oblikujejo mo�ne interesne skupine in tako lobirajo pri vladi za svojo korist. Stroški tega 

po�etja se v obliki povišanih davkov razširijo na celotno družbo (Tullock 1980, 102). 

Interesne skupine želijo skozi zakonsko regulativo in prora�unsko politiko dose�i zase 

ugodnejši položaj, kot bi ga imele na konkuren�nem trgu, in tako z navidez objektivnimi 

študijami politikom dokazujejo, kakšna škoda se lahko zgodi državi, �e ne bo sprejela 

ukrepov, ki bodo š�itili ali pospeševali prav njihove dejavnosti. Pogosto ni izklju�eno niti 

podkupovanje politikov, ki se zavzemajo za ugodnosti za neko dejavnost. Rezultat pritiska 

interesnih skupin je najve�krat ali znižanje prora�unskih prihodkov ali pove�anje 

prora�unskih izdatkov. Pri testiranju te teorije bi lahko uporabili pojasnjevalne spremenljivke, 
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kot so mo� delavskih sindikatov, števil�nost in mo� interesnih združenj, zbornic ipd. Cameron 

(1978) je predlagal še dodatno spremenljivko, tj. odprtost gospodarstva. Klju�na razlaga 

vklju�itve te spremenljivke je, da je odprto gospodarstvo bolj dovzetno za spreminjanje 

efektivnega povpraševanja, kar vodi do mo�nega vplivanja delavskih sindikatov na vlado, da 

izoblikuje primerne nasprotne ukrepe, katerih kon�ni u�inek je pove�anje vladnega sektorja. 

Lindert (2003, 4-5) povzame empiri�na preverjanja hipoteze o vplivu interesnih skupin na rast 

vladnih izdatkov v BDP in pokaže, da mnoge študije ugotavljajo zna�ilen vpliv števil�nosti in 

pogajalske mo�i sindikatov na vladne izdatke, pri �emer pa se izkaže, da ne porastejo samo 

izdatki, temve� tudi obdav�itev. Mnoge raziskave naj bi tudi ugotovile, da je odprtost 

gospodarstva dejavnik, ki je mo�no povezan z rastjo vlade. Vendar pa se izkaže, da je to 

medsektorski pojav, kajti agregatni podatki in podatki iz �asovnih vrst odlo�no zanikajo njeno 

veljavnost. 

V politološki literaturi danes prevladuje prepri�anje, da ima v upravnem in politi�nem 

procesu tudi javna uprava svoje interese. Niskanen (1971, 15) meni, da birokrati delujejo 

tako, da maksimirajo svoje koristi, kot so pove�anje oddelka, urada, števila zaposlenih, pla�e, 

službenih potovanj, družbenega ugleda (prepoznavnosti) itd. Jasno je, da bolj ko je številna 

javna uprava, težje kdo od zunaj kontrolira njeno dejavnost in vedno ve� notranjih sodelavcev 

deluje v smeri njenega pove�evanja. Tako vse kaže, da je rast javne uprave v prvi vrsti 

odvisna od njene absolutne velikosti (Mueller 1991, 237). Interes javne uprave je torej �im 

ve�ji prora�un. Niskanenov model celo nakazuje, da se zaradi delovanja javne uprave rast 

javne potrošnje ne ustavi v to�ki, ko so mejne koristi enake mejnim stroškom potrošnje, 

temve� šele v to�ki, ko so celotne koristi enake celotnim stroškom, kar pomeni, da je obseg 

javnega sektorja lahko tudi do dvakrat ve�ji, kot bi bil družbeno optimalen (Niskanen 1971, 

105). Nekaj raziskav, denimo de Bruin (1987, 250-256), je preverjalo vpliv velikosti javne 

uprave (birokracije) na rast vladnih izdatkov. �eprav je bila pri ocenjevanju uporabljena 

metoda dvostopenjskih najmanjših kvadratov (angl. »two-stage-least-squares«) z namenom 

odprave simultanosti pri podatkih, je v modelu še vedno prisotno tveganje, da gre za �isti 

definicijski u�inek. 

Teorija javne izbire pravi, da je rast državnih izdatkov v BDP pogojena tudi z usmeritvijo 

vladajo�e stranke. Socialdemokratske in laburisti�ne vlade naj bi poizkušale pove�evati obseg 

javnega sektorja, tako preko neposrednih državnih izdatkov kot z nacionalizacijo podjetij, 

produkcijskih sredstev in infrastrukture, desno usmerjene vlade pa naj bi delež države v 

gospodarstvu zmanjševale. Primera Velike Britanije in Francije to tezo potrjujeta. 

2.2.5 Ostale razlage  

Vladne izdatke je potrebno pla�ati, bodisi sedaj bodisi v prihodnosti. To dejstvo je vpleteno v 

podmeno, da je eden od vplivov na rasto�i javni sektor tudi neprisilnost financiranja. Posebej 

to velja za ekspanzijo vlade, ki bo verjetno hitrejša, �e se državljani ne bodo niti dobro 
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zavedali, kaj se pravzaprav dogaja. Vprašanje fiskalne iluzije lahko zasledujemo nazaj, prav 

do Milla, za katerega fiskalna iluzija pomeni, da državljani manj ob�utijo obdav�enje s 

posrednimi kot z neposrednimi davki in zato nimajo ob�utka, da vloga države raste tako hitro, 

kot se to dejansko dogaja. Druga dva dejavnika, ki bi lahko pojasnila fiskalno iluzijo, sta 

število davkov in delež dav�nega pove�anja, ki ga bolj povzro�a fiskalna vrzel kot pa 

eksplicitna odlo�itev parlamenta. Tudi obstoj »Pay-As-You-Earn«, po katerih pla�ujemo 

davke takoj, ko dobimo dohodke, lahko skrivajo dejanske stroške države.  

V okviru teorije politi�no-gospodarskih ciklov in politi�nega odlo�anja sta za razlago 

naraš�ajo�ih državnih izdatkov v BDP pomembni predvsem dve razlagi, vsaka od njiju pa je 

na nek na�in teorija zase. Prva govori o politi�nih dogovorih, ki vodijo k višji ali nižji stopnji 

rasti državnega poseganja v gospodarstvo. Institucije, ki vodijo k po�asnejši rasti so denimo 

»izravnavanje uravnoteženih mo�i« v ameriškem sistemu, švicarski ljudski referendumi tako 

na zvezni kot na kantonski ravni, mo� finan�nega ministra v nemški ustavi, zahteva po 

kvalificirani ve�ini pri glasovanju za nove ali pove�ane davke v finski ustavi ipd. Druga 

skupina teorij se nanaša na obnašanje vlade v politi�no-gospodarskih ciklih. Politiki, ki bi bili 

radi ponovno izvoljeni, so lahko zelo ob�utljivi na bližino naslednjih volitev in vodstvo ali 

zaostajanje v popularnosti v primerjavi s konkuren�nimi strankami. Toda simulanse 

tradicionalne proticikli�ne politike, kot so nadomestila za brezposelnost, inflacija in deficit v 

teko�em ra�unu pla�ilne bilance, je treba vgraditi v model v vsakem primeru, ne glede na to, 

ali verjamemo v politike kot benevolentne in informirane ali pa jih vidimo kot racionalne 

agente, ki maksimizirajo koristnost (volilni izid), z nepopolnimi informacijami.  

Po mnenju Musgravea (1969, 45) se vloga države v procesu razvoja spreminja. Ko je država 

nerazvita, so potrebne ceste ter druga fizi�na in socialna infrastruktura, ki jo mora zagotoviti 

država. V stadiju srednje razvitosti se država usmeri v podporo gospodarstvu, �eprav glavno 

breme razvoja sedaj nosi zasebni sektor. Ko je država razvita, se pove�uje vloga države v 

zagotavljanju izobraževanja, zdravstva in socialne varnosti. Na razli�nih razvojnih stopnjah se 

torej struktura javne potrošnje in njen obseg spreminjata, zaradi rigidnosti politi�nega procesa 

pa se to dogaja na vedno višji relativni ravni. Tak »razvojni« model javne potrošnje je 

verjetno v grobem orisu zadovoljiv, ne daje pa pojasnila za obseg javnega sektorja v danem 

trenutku za nobeno državo. 

Med politi�nimi vzroki za rast državne potrošnje se omenja tudi slabo delovanje politi�nega 

sistema, ko stranke na oblasti »kupujejo« naklonjenost volivcev s tem, da popuš�ajo njihovim 

zahtevam po višjih pla�ah in socialnih transferjih, in z razli�nimi investicijskimi projekti, ki 

imajo dvomljivo narodnogospodarsko korist. Po mnenju politologov je politi�no odlo�anje o 

javni potrošnji sistemati�no pristrano (angl. »biased«) v korist prevelikih prora�unov. 

Med dodatno omenjanimi ekonomskimi vzroki sta tudi tehnološki napredek, ki povzro�i 

potrebo po javnih dobrinah (npr. pove�anje števila avtomobilov ima za posledico 
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povpraševanje po sodobnih cestah), in sprememba kakovosti javnih dobrin, denimo dražje in 

boljše ceste, bolj opremljeni laboratoriji v šolah ipd. 

Za rast državnih izdatkov pa naj bi obstajali seveda tudi povsem družbeni razlogi, kot so rast 

prebivalstva, sprememba starostne strukture, urbanizacija in spremenjene družbene zaznave o 

dohodkovni neenakosti. Rast prebivalstva že sama po sebi zahteva ve�jo javno potrošnjo 

razli�nih oblik, kot so zdravstvo, šolstvo ipd. Ve�ji delež mlade generacije zahteva ve� vrtcev 

in šol, ve� stare generacije zahteva ve� pokojnin, ve� zdravstva in ve� socialne pomo�i. 

Urbanizacija ustvarja potrebe po stanovanjih in komunalnih napravah, ve�ja družbena averzija 

do tveganja pa ve�jo prerazdelitev dohodka in s tem tudi pove�ano vlogo države (Stanovnik 

2004, 235-236). 

2.3 Klju�ni dejavniki velikosti državnih izdatkov 

Najboljše analize dejavnikov javne potrošnje, pa naj gre za potrošnjo lokalnih skupnosti ali 

centralne države, morajo temeljiti na dolgoro�ni seriji podatkov in uporabi multivariatne 

analize. Za popolno analizo je treba vklju�iti tudi takšne pojasnjevalne spremenljivke, ki ne 

izkazujejo nujno dolo�enega trenda v podatkih; to so denimo starost populacije ali pa razli�ne 

spremenljivke, ki pojasnjujejo institucionalno okolje. Zaradi razli�nih izhodiš�nih zna�ilnosti 

držav takšna analiza omogo�a globlje in popolnejše razumevanje, predvsem pa podaja 

vpogled v razli�nost institucionalnih zna�ilnosti držav (npr. razli�nih vidikov 

demokratizacije) in zadovoljivo pojasnitev razlike v velikosti državnih izdatkov v BDP 

(Lindert 2004, 7). Tako v podpoglavju 1.2 podane teorije zaradi vklju�itve praviloma le po 

enega pojasnjevalnega dejavnika verjetno niso povsem ustrezne kot izhodiš�e empiri�nih 

analiz, temve� jih je treba dopolniti z dodatnimi, predvsem institucionalnimi 

spremenljivkami.  

Iz preglednice 3 je mogo�e izlo�iti nekaj najbolj zna�ilnih in pogostih pojasnjevalnih 

spremenljivk v modelih velikosti ali rasti državnih izdatkov v BDP. Nekatere analize 

vklju�ujejo le tipi�ne spremenljivke, ki jih predvideva teorija javnih dobrin, kot so dohodek, 

cene, preference ter razli�ne eksternalije in u�inki izrinjanja (angl. »crowding-out effects«). 

Spet druge vklju�ujejo tudi (ali celo samo) razli�ne politi�ne spremenljivke, vklju�ujo�

indikatorje demokracije, volitev, relativne pozicije razli�nih interesnih skupin, preference 

javne uprave, ideologijo, parlamentarni boj in druge institucionalne spremenljivke. Poleg tega 

je v nekaterih študijah vklju�enih nekaj drugih spremenljivk ekonomskih in družbenih 

sprememb, denimo starostna porazdelitev, dohodkovna porazdelitev, rast prebivalstva in 

delovne sile, javni dolg idr. Nekatere študije pa zajemajo tudi razli�ne eksogene šoke, 

predvsem vojne, družbene konflikte, zunanje ekonomske šoke in spremembe v družbenem 

podpiranju in zaznavanju dolo�enih politik. 
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Breton (1989, 719) izpostavlja dva možna na�ina analize državnih izdatkov, to sta uporaba 

dolgoro�nih �asovnih vrst in pa osredoto�enje na primerjavo med državami z uporabo 

prese�nih podatkov. Izkaže se, da je analiza prese�nih podatkov lahko problemati�na zaradi 

kršitve predpostavke »ceteris paribus«, hkrati pa denimo Lindert (1994, 6-7) pokaže, da je 

najustreznejša analiza, ki vklju�uje tako prese�no kot tudi �asovno analizo, s poudarkom na 

prou�evanju eksogenosti in endogenosti med spremenljivkami.  

Preglednica 3: Uporabljene spremenljivke v razli�nih ocenjevanih empiri�nih modelih 

državnih izdatkov 

Avtor(ji) Odvisna spremenljivka Pojasnjevalne spremenljivke 

Peacock 

inWiseman 

(1961) 

Rast državnih izdatkov Dohodek, rast prebivalstva, cene, raven 

zaposlenosti, javni dolg, ostali 

premostitveni u�inki 

Meltzer in 

Richard (1981) 

Velikost državnih 

izdatkov 

Spremembe posebnih pravic dolo�enih 

skupin, sprememba ekonomskega položaja 

medianskega volivca 

Mueller in 

Murrell (1985) 

Velikost državnih 

izdatkov 

Medianski dohodek, dav�ne cene, 

povpre�ni dohodek, rast prebivalstva, 

etni�na raznolikost, število interesnih 

skupin, politi�na razdrobljenost, 

dohodkovna porazdelitev, posebne pravice 

dolo�enih skupin, velikost javne uprave 

Abizadeh in 

Gray (1985) 

Velikost državnih 

izdatkov  

�as, dohodek, delež kmetijstva v BDP, 

potrošnja energije per capita, odprtost 

gospodarstva, število finan�nih posrednikov 

Berry in 

Lowery (1987) 

Velikost državnih 

izdatkov  

Med drugimi: mo� vladajo�e stranke v 

parlamentu, delež mlajših od 18 let v 

celotni populaciji, število gospodinjstev, 

javni dolg, dav�ni sistem, stopnja 

brezposelnosti, bližina volitev, velikost 

dolo�enih populacijskih skupin, interesna 

skupina proizvajalcev 

Cullis in Jones 

(1987) 

Velikost državnih 

izdatkov 

Dav�ne cene, dohodek, komplementarnost 

oziroma substitutivnost zasebnega in 

javnega sektorja, preference in okusi, 

velikost prebivalstva in njegova struktura 

se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 3 

Avtor(ji) Odvisna spremenljivka Pojasnjevalne spremenljivke 

Breton  

(1989) 

Rast državnih izdatkov Preference, dohodek, dav�ne cene, ostale 

spremenljivke, zasnovane na teoriji javnih 

dobrin, eksternalijah, medianskem volivcu, 

javni upravi 

Rasler in 

Thompson 

(1989) 

Velikost državnih 

izdatkov 

Globalne vojne in njihov permanentni vpliv 

na vojaške in nevojaške izdatke 

Tanzi in 

Schuknecht 

(2000) 

Rast državnih izdatkov Urbanizacija, ekonomski razvoj, starost 

populacije, politi�ni sistem in njegove 

spremembe 

Offer 

(2002) 

Rast javnega sektorja Vojne in financiranje z javnim dolgom, 

volilne preference, ekonomske možnosti, 

ideologija 

Vir: Študije, navedene v preglednici 3. 

Celovita analiza velikosti in rasti državnih izdatkov torej zahteva uporabo panelnih podatkov, 

dezagregacijo in nujno vklju�evanje politi�no-ekonomskih dejavnikov odlo�itvenega procesa 

(angl. »decision-making process«). Mueller in Murrell (1985, 22-31) zelo poudarjata vlogo 

politi�no-ekonomskih spremenljivk v njuni analizi. Razli�ne indikatorje velikosti države 

pojasnjujeta z medianskim dohodkom, povpre�nim dohodkom, dohodkovno distribucijo, 

rastjo prebivalstva, številom interesnih skupin, politi�no razdrobljenostjo, velikostjo javne 

uprave idr. �eprav je njune rezultate zaradi majhnega vzorca treba interpretirati zelo 

previdno, pokažejo nekaj pomembnih vplivov, in sicer, da je število interesnih skupin 

pozitivno povezano z relativno velikostjo države, da pove�anje prebivalstva povzro�i manj 

kot proporcionalno pove�anje velikosti države, da se vsaj približno potrdi hipoteza 

medianskega volivca in da imata število politi�nih strank in interesnih skupin 

komplementaren in pozitiven vpliv na velikost države. 

Berry in Lowery (1987, 403-405) sta na drugi strani uporabila multivariatno analizo in 

testirala nekaj hipotez o odgovorni in preveliki državi (Wagnerjev zakon, Peacock-

Wisemanov dezalokacijski u�inek in Baumolova bolezen). Ugotovila sta, da je za dobre in 

zanesljive rezultate potrebna razdrobitev (dezagregacija) celotne analize, saj dejavniki, ki 

vplivajo na državne izdatke za javne dobrine in storitve niso enaki dejavnikom državnih 

izdatkov za socialne transferje. Mnogi izdatki naj bi bili tudi rezultat potegovanja za rento s 

strani razli�nih interesnih skupin. Med drugim uporabita naslednje pojasnjevalne 

spremenljivke: mo� vladajo�e stranke v parlamentu, delež oseb, mlajših od 18 let, v celotni 

populaciji, število gospodinjstev, javni dolg, dav�ni sistem, stopnjo brezposelnosti, bližino 
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volitev, velikost dolo�enih populacijskih skupin in interesno skupino proizvajalcev. Za 

povojne ZDA sta z multivariatnimi ena�bami podprla hipotezo odgovorne države, prav tako 

pa sta ugotovila, da imajo zunanji vplivi – predvsem interesne skupine – pomembno vlogo. 

Analiza politi�nih dejavnikov na ekonomsko vlogo države je po mnenju Linderta (2004, 20) 

nujna in bi bila tudi zanimiva.  
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3 Socialna država 

Najve�je spremembe v javnem sektorju so se zgodile v dvajsetem stoletju z rojstvom in rastjo 

socialne države, tj. države z razvitim javnim sistemom socialne varnosti. Leta 1900 sta le dve 

državi, Avstrija in Nem�ija, imeli skromen pokojninski in zdravstveni sistem za srednji sloj 

prebivalstva, razvit dvajset let prej. Danes sta pokojninski in splošni javni zdravstveni sistem 

zna�ilna za vse razvite države. Po svoji velikosti sistema predstavljata pomemben delež BDP, 

praviloma med 10 in 15%, hkrati pa gre za dokaj toga sistema, ki se ju ljudje navadijo in jima 

tudi prilagodijo svoje obnašanje. Prav zato so poskusi sprememb, ki so v zadnjem �asu zaradi 

dolgoro�ne nevzdržnosti sedanjih sistemov vse mo�nejši in vse nujnejši, politi�no nezaželeni 

in problemati�ni. S tem je povezana tudi problematika manjših podsistemov, ki vklju�ujejo 

zavarovanje za primer brezposelnosti, pla�ila v pokojninsko in zdravstveno blagajno za tiste, 

ki niso delovno sposobni, tiste, ki imajo zelo nizke dohodke in podobno. 

Velika rast socialnih izdatkov v dvajsetem stoletju in njihovo vse težje u�inkovito upravljanje 

poraja številna vprašanja, od dileme, kaj je bil temeljni namen oblikovanje teh sistemov, do 

vprašanja, zakaj so posamezne države oblikovale razli�ne sisteme in zakaj so izdatki za 

socialno varnost v nekaterih državah rasli hitreje kot v drugih. V tem podpoglavju bomo s 

pomo�jo nekaterih ekonomskih in politoloških razlag poskusili najti odgovore na ta vprašanja 

in pojasniti rigidnosti socialnih sistemov. 

V nadaljevanju bomo najprej opredelili in razmejili pojem socialna država, nato pa preko 

razli�nih teorij poskušali razložiti, kje so vzroki za nastanek in hitro rast državnih izdatkov za 

socialno varnost. Te teorije bodo osnova za oblikovanje empiri�nih modelov v tretjem 

poglavju. Podpoglavje bomo smiselno sklenili s pregledom razvoja sistemov socialne varnosti 

v razvitih državah. 

3.1  Opredelitev socialne države in sistemov socialne varnosti 

Prvi javni sistem socialne varnosti naj bi bil oblikovan v Nem�iji v 80. letnih 19. stoletja. 

Vklju�eval je nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer bolezni ter hkrati pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje. Leta 1925 je sistem vklju�eval dve tretjini celotne delovne sile, 

predvsem t. i. modre ovratnike (angl. »blue-collar«).7 Od tedaj pa se je sistem socialne 

varnosti razširil na vse razvite države in se v ve�ini od njih tudi mo�no pove�al. 

Pokojninsko zavarovanje v številnih državah predstavlja najve�jo socialno blagajno. Tovrstno 

zavarovanje predstavlja dohodkovne transferje starejšim prebivalcem, pogoj za �rpanje pravic 

pa je v ve�ini primerov starost, v nekaterih državah tudi delovna doba ljudi ali pa zahteva po 

odsotnosti iz delovne sile. Smiselno je lo�evati med dvema osnovnima skupinama 

                                                 
7 Izraz »modri ovratniki« se uporablja praviloma za proizvodne delavce, delavce za teko�im trakom 
ipd. 
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pokojninskih sistemov, korporativisti�nimi in liberalnimi.8 Korporativisti�ni sistemi so tisti, 

kjer so prejemki odvisni od vpla�il v blagajno, sistemi pa se pretežno financirajo s prispevki. 

Obseg pravic, ki je odvisen od dohodkovnega in premoženjskega položaja posameznika, je 

zelo skromen, kar pomeni, da so osnovne pravice pogojene s pla�evanjem prispevkov. Primer 

takšnega sistema je Bismarckov sistem v Nem�iji, kjer je obseg prora�unskih intervencij 

skromen, obseg pravic iz sistema socialne varnosti pa visok. Liberalni sistem, ki je tipi�en za 

Veliko Britanijo, njegove elemente pa je mogo�e najti tudi v Belgiji in na Nizozemskem, pa 

predstavlja sistem, kjer so davki relativno pomemben vir, sistem socialne varnosti pa je precej 

skromno zasnovan in vklju�uje le majhen obseg pravic. Povsem pri�akovano je, da je zato 

obseg pravic, ki je odvisen od dohodkovnega in premoženjskega položaja posameznika, 

precej velik. V Veliki Britaniji so denimo vpla�ila za pokojninsko zavarovanje odvisna od 

pla�e, po drugi strani pa je osnovna državna pokojnina (angl. »basic state pension«) dolo�ena 

v fiksnem (minimalnem) znesku. Zdravstvene storitve so univerzalne in v celoti financirane z 

davki. 

Holzmann (1988, 95) govori še o tretjem, mešanem sistemu, ki naj bi vklju�eval tako 

zagotovljene minimalne prejemke, kot tudi prejemke, odvisne od vpla�anih prispevkov. 

Dejstvo pa je, da je takšna opredelitev pravzaprav nepotrebna, saj naj bi korporativisti�ni 

sistemi delovali prav v skladu s to opredelitvijo, kar pomeni, da naj bi zagotavljali neke 

minimalne pravice, nadaljnje pravice pa naraš�ajo z naraš�anjem prispevkov v sistem. 

Esping-Andersen (1990, 218) pa poleg korporativisti�nega in liberalnega modela predstavlja 

še socialnodemokratski model, zna�ilen za skandinavske države. Za ta model je zna�ilen 

visok obseg prora�unskih intervencij, ki z dav�nimi prihodki napajajo sistem socialne 

varnosti. Prispevki predstavljajo manjši del prihodkov. Takšno dav�no financiranje povzro�a, 

da je ve�ina pravic, ki jih zagotavlja sistem socialne varnosti, univerzalnih in torej izhajajo že 

samo iz naslova državljanstva.  

Stanovnik (2004, 192-193) pravi, da je tako v Bismarckovem modelu najpomembnejše na�elo 

recipro�nosti oziroma ekvivalence, ki pravi, da je obseg pravic praviloma sorazmeren z 

vpla�animi prispevki, v liberalnem modelu pa na�elo potreb, kjer pa so pravice iz sistema v 

precejšnji meri odvisne od dohodkovnega in premoženjskega stanja posameznika.  

Preglednica 4 kaže velikost državnih izdatkov za pokojninske in invalidske blagajne ter 

izdatkov za zdravstvene blagajne v letu 2012 v izbranih dvanajstih državah (Francija, Italija, 

Španija, Švica, Velika Britanija, Nem�ija, Gr�ija, Finska, Norveška, Tur�ija, Poljska in 

Madžarska). Pokojninski izdatki vklju�ujejo prejemke iz naslova rednih starostnih pokojnin, 

vdovske pokojnine, prejemke za nesposobnost in pred�asne pokojnine. Ureditev 

                                                 
8 Nekateri avtorji, denimo Williamson in Pampel (1993), lo�ijo med prispevnimi in neprispevnimi 
sistemi. Prav tako bi bila zanimiva analiza razlik med naložbenimi in nenaložbenimi sistemi, vendar 
pa se v tem delu posve�amo samo nenaložbenim sistemom. Korporativisti�ni in liberalni sistem se 
pogosto imenujeta tudi zavarovalni in minimalni sistem socialne varnosti. Razlaga se ne nanaša 
izklju�no na pokojninski sistem, temve� na celoten sistem socialne varnosti. 
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pokojninskega sistema se med državami nekoliko razlikuje in sledi gornjim opredelitvam. Vse 

v analizo vklju�ene države imajo tudi urejeno nacionalno zdravstveno zavarovanje, 

pomembno pa je, da to zavarovanje ne predstavlja samo dohodkovnih transferov (kar v 

glavnem velja za pokojninski sistem), temve� predvsem razli�ne storitve (zdravniške, 

bolnišni�ne ipd.). Prav tako se je treba zavedati, da sta institucionalna ureditev zdravstvenega 

zavarovanja in izvajanje v zdravstvu med državami precej bolj razli�na kot ureditev 

pokojninskega sistema. Tako imajo denimo v Veliki Britaniji, Italiji in Španiji sisteme, kjer so 

zdravniki državni (javni) uslužbenci, drugod pa so zdravniki zasebni izvajalci s sklenjenimi 

koncesijskimi pogodbami z državo. 

Preglednica 4: Velikost sistema socialnega zavarovanja v izbranih dvanajstih 

evropskih državah (2012) 

 Povpre�na 

vrednost  

(v %) 

Standardni 

odklon 

 (v odstotnih 

to�kah) 

Najmanjša 

vrednost  

(v %)

Najve�ja vrednost 

(v %)

Delež pokojninskih 

izdatkov v BDP 
12,1 2,9 8,1 17,7 

Delež zdravstvenih 

izdatkov v BDP 
9,2 1,8 5,4 11,6 

Vir: Eurostat 2015a; The World Bank 2015. 

Prva vstica preglednice 4 kaže, da so razlike v velikosti sistemov po državah razmeroma 

velike. V letu 2012 so v obravnavanih državah pokojninski izdatki predstavljali v povpre�ju 

12,1% BDP, pri �emer je bil najmanjši delež le 8,1% BDP, najve�ji pa kar 17,7% BDP. 

Standardni odklon tako znaša 2,9 odstotne to�ke. Iz druge vrstice preglednice 4 je razvidno, 

da je delež zdravstvenih izdatkov v BDP v letu 2012 v povpre�ju znašal 9,2% BDP, pri �emer 

je bil najmanjši delež 5,4% BDP, najve�ji pa 11,6% BDP. Standardni odklon tako znaša 1,8 

odstotne to�ke. Variabilnost zdravstvenih izdatkov je med državami manjša od variabilnosti 

pokojninskih izdatkov. Ker zdravstveni izdatki predstavljajo velik in pomemben del državnih 

izdatkov, lahko tudi njihovo gibanje precej vpliva na gibanje celotnih državnih izdatkov. 

3.2 Teorije za�etkov in rasti sistemov socialne varnosti 

Teorije vzrokov nastanka in rasti sistemov socialne varnosti, ki jih ponujata ekonomska in 

politološka znanost, poudarjajo razli�ne vidike in izpeljejo razli�ne, velikokrat kontradiktorne, 

sklepe. Razli�ne teorije bomo širše predstavili v sklopu petih skupin teorij: teorij kapitalizma, 

teorije politi�ne legitimnosti, Wagnerjevega zakona, demografske heterogenosti in 

Leviathanove teorije. 
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Teorije kapitalizma. Ta skupina teorij pojasnjuje vlogo kapitalizma v spodbujanju razvoja 

sistemov socialnega zavarovanja. Življenje v mestu naj bi bilo težje kot življenje na 

podeželju, predvsem potem, ko se pove�a brezposelnost. Recesija naj bi bila praviloma tudi 

izrazitejša v kapitalisti�nih družbah, kar vodi k sklepu, da naj bi se sistemi socialnega 

zavarovanja hitreje razvijali v kapitalisti�nih družbah in tako varovali najšibkejše v obdobjih 

recesij. 

Da kapitalisti�na gospodarstva potrebujejo sistem socialnega zavarovanja, je nakazal Franklin 

Delano Roosevelt, ko je leta 1934 zagovarjal »US Social Security Act«. Dejal je, da 

kompleksnost tedanje družbe in proizvodna organiziranost zahtevata druga�en sistem socialne 

varnosti, kot pa je obstajal v zgodovini, ko je zadostovala medsebojna odvisnost in podpora 

med �lani neke družine in med razli�nimi družinami znotraj manjše skupnosti. Po 

Rooseveltovem mnenju se mora celotna družba organizirati in zagotoviti ve�jo socialno 

varnost vsem posameznikom, ki jo sestavljajo. V Veliki Britaniji so prvi zagovorniki 

pokojninskega sistema dejali, da je kapitalisti�na proizvodnja ustvarila »problem iztrošenih 

industrijskih delavcev« (angl. »worn-out industrial workers problem«), ki zahteva njihovo 

zavarovanje oziroma zavarovanje nihovega zdravja in dostojnega preživetja v starosti oziroma 

iz�rpanosti (MacNicol 2002, 142). Uvedbo sistema socialne varnosti v ZDA lahko razumemo 

kot podporo tej teoriji: tako Weaver (1982, 35) kot Miron in Weil (1998) pravijo, da je bila 

velika kriza v 30. letih preteklega stoletja vzrok Rooseveltove odlo�itve o oblikovanju sistema 

socialne varnosti.  

Teorija politi�ne legitimnosti. Ta teorija pravi, da bodo programe socialnega zavarovanja 

najprej uvajale tiste države, v katerih voditelji niso izvoljeni ali pa država ne uživa 

legitimnosti iz kakšnih drugih razlogov. Pokojninski in zdravstveni sistem naj bi pregnala 

oziroma izrinila politi�no opozicijo, hkrati pa pri posameznih družbenih skupinah povzro�ila 

krepitev želje po mo�ni vlogi države. To teorijo zagovarjata predvsem Flora in Alber (1982). 

Najpogosteje uporabljan primer, ki potrjuje teorijo politi�ne legitimnosti, je oblikovanje 

socialnega sistema v Nem�iji. Bismarck je leta 1871 zapisal, da je edini na�in, kako zaustaviti 

tedanje socialisti�no gibanje, upoštevati tiste socialne zahteve, ki se zdijo upravi�ene in ki so 

tudi lahko udejanjene v tedanjem državnem in družbenem okviru (Zöllner 1982, 13). 

Bismarckova socialna usmeritev je posledica njegovega anti-socialisti�nega zakona iz leta 

1878, s katerim je uni�il socialisti�ne stranke, prepovedal številne publikacije in dal aretirati 

oziroma deportirati ve� tiso� ljudi. Socialni sistem je bil eksplicitno razumljen kot mogo�a 

metoda v boju s politi�nimi nasprotniki. Flora in Alber (1982, 18) vidita Bismarckovo 

zahtevo po uzakonitvi novega nemškega državnega in družbenega reda kot zelo iznajdljivo in 

bistro politi�no potezo, ker niti cesar niti tedanji kancler nista bila izvoljena in ker nemški 

državi, oblikovani leta 1870, ni uspelo vklju�iti tudi Avstrije, ki so jo nekateri videli kot del 

»velike Nem�ije«. Da je nemška demokrati�na stranka podprla vojna prizadevanja v letu 

1914, je videti kot zmaga Bismarckove politike vezati industrijske delavce na drugi rajh.  
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Podobno Mesa-Lago (1978, 35) razlaga oblikovanje pokojninskega sistema v Argentini leta 

1946. Tedanji pol-vojaški voditelj Juan Perón je s pokojninskim sistemom dejansko ustvaril 

zavezo med svojim vojaškim režimom in vplivnimi družbenimi skupinami, denimo sindikati. 

Mesa-Lago (1978, 41) tako pravi, da bodo nedemokrati�ne države raje oblikovale 

korporativisti�ne kot pa liberalne sisteme. To je na nek na�in pri�akovano, saj imajo 

korporativisti�ni oziroma zavarovalni sistemi zelo pomemben u�inek pri politi�no klju�ni 

skupini modrih ovratnikov, poleg tega pa pri ljudeh dajo ob�utek, da ima država njihov denar, 

zaradi �esar so ti bolj zainteresirani za preživetje oziroma ohranitev države. 

Olson (1982, 37-39) po drugi strani postavi svojo teorijo precej v nasprotje s teorijo politi�ne 

legitimnosti. Pravi namre�, da institucije socialnega zavarovanja odsevajo željo revnejših 

slojev prebivalstva po dohodkovni prerazdelitvi, zato naj bi jih demokrati�ne vlade oblikovale 

hitreje kot nedemokrati�ne. Olsonova teorija pa je s teorijo politi�ne legitimnosti hkrati 

podobna v predvidevanju, da demokrati�ne države raje kot nedemokrati�ne oblikujejo 

minimalne, prerazdelitvene socialne sisteme. 

Wagnerjev zakon. Tretja teorija nastankov sistemov socialne varnosti razlaga sistem 

socialnega zavarovanja kot luksuzno dobrino, ki jo državljani potrebujejo in trošijo šele, ko 

država postane dovolj bogata. Teorija sledi Wagnerjevi hipotezi iz leta 1892, ki pravi, da rast 

dohodka v splošnem pojasnjuje rast države v gospodarstvu. Dohodkovni u�inek naj bi na 

razvoj socialnega sistema deloval skozi nekaj mehanizmov: neposredno preko želje po 

zmanjšanju revš�ine v bogatejših državah, neposredno pa naj bi v obdobjih nizke rasti prišlo 

do kr�enja programov socialne varnosti, predvsem zato, ker naj bi ti sistemi predstavljali 

omejitev rasti. 

Dohodkovni u�inki naj bi bili denimo opazni v oblikovanju britanskega in avstralskega 

pokojninskega sistema v letu 1908. V letu 1900 so samo ZDA imele višji BDP na prebivalca 

kot ti dve državi. Obe državi sta leta 1908 oblikovali prerazdelitveni socialni sistem, 

financiran s splošnimi dav�nimi prihodki, ki odražajo »željo« po prerazdelitvi. Ta pa poraste z 

rastjo bogastva (BDP) države. 

Demografska heterogenost. Teorije heterogenosti pravijo, da so vladni programi, ki 

vklju�ujejo tudi prerazdelitvene u�inke, težje izvedljivi v državah z etni�no, jezikovno ali 

versko razli�no populacijo. Easterly in Levine (1997, 1213) trdita, da je ta teorija zelo 

primerna za pojasnjevanje razlik v državnih izdatkih med državami, Alesina, Easterly in 

Baquir (1999, 1245-1250) pa, da so na ta na�in pojasnjene razlike v izdatkih lokalnih oblasti 

med posameznimi deli ZDA. Dohodkovna heterogenost pa po drugi strani seveda pove�uje 

potrebo po transfernih programih, ki prerazdeljujejo dohodek od bogatejših k revnejšim 

slojem prebivalstva. 

ZDA so praviloma predstavljene kot primer države, kjer je demografska heterogenost vzrok 

za po�asen razvoj socialnega zavarovanja. Pregled razvoja socialnih sistemov, podan v 



29

naslednjem podpoglavju, kaže, da je bil po letu 1935, torej po letu uvedbe »Social Security 

Act«, razvoj pokojninskega sistema v ZDA zelo po�asen. Prav tako je kanadska federalna 

ureditev, ki je dejansko posledica heterogenosti, povzro�ila, da je bilo uvajanje socialnega 

pokojninskega sistema precej po�asno, po letu 1965 pa imata Quebec in preostali del Kanade 

celo lo�eni in razli�ni pokojninski shemi vpla�ilno povezanih prejemkov. 

Druga teorija demografske heterogenosti pa pravi, da bosta vzpostavitev in rast socialnega 

pokojninskega sistema v državi predvsem posledica deleža starega prebivalstva v celotnem 

prebivalstvu in s tem tudi njegove politi�ne mo�i. Tako naj ne bi socialnih pokojninskih 

sistemov spodbujali samo trenutni upokojenci, temve� tudi tisti, ki so blizu upokojitve. 

Browning (1975, 385) pride do povsem pri�akovanega rezultata, da bodo mlajši prebivalci 

manj naklonjeni »pay-as-you-go« sistemu, z ve�anjem starosti pa je ta naklonjenost višja. Ker 

v ve�ini držav delež starega prebivalstva v celotnem prebivalstvu raste, ni pri�akovati, da bi 

se socialni transferji tej skupini v prihodnosti zmanjšali. Po mnenju Petersona in Howa (1988, 

19-20) je razlog v naraš�ajo�i pogajalski mo�i »sivega lobija« (angl. »gray« lobby). 

Leviathanova teorija. Leviathanova teorija pravi, da država oblikuje sisteme socialnega 

zavarovanja z namenom �im bolj razširiti svoj vpliv. Pri tem se država praviloma soo�i z 

omejitvijo, ki ne izvira iz pomanjkanja povpraševanja po socialnem zavarovanju, temve� iz 

možnosti zbrati zadostno število prihodkov, ki bi lahko tovrstne programe pokrili. Predvsem 

vojno in povojno obdobje predstavljata možnost pove�anja dav�nih obremenitev, ki naj bi 

kasneje obstala na isti (visoki) ravni. O tem pa govori že znani Peacock-Wisemanov u�inek. 

Peacock in Wiseman (1961, 58) predstavita primer Velike Britanije in ugotavljata, da med 

vsako vojno, v kateri je država sodelovala, državna potrošnja mo�no poraste, po vojni pa se le 

malo zmanjša. Zaklju�ki britanskih vojn v letih 1902, 1918 in 1945 približno sovpadajo z 

oblikovanjem pokojnin za starostnike (1908), njihovo razširitvijo od 70 na 65-letnike (1925) 

in odpravo premoženjskega preverjanja za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja 

(1948). Peacock in Wiseman (1961) tudi pravita, da je za davke zna�ilna odvisnost od 

prehojene poti (angl. »path-dependence«). Tako denimo razširitev dohodkovnega obdav�enja 

na nizke dohodkovne skupine med prvo svetovno vojno povzro�i permanentno razširitev 

tovrstnega obdav�enja, med drugo svetovno vojno se je pojavilo tudi obdav�enje potrošnje – 

tedaj predstavljeno le kot za�asna rešitev – prav tako pa je država videla pomemben vir svojih 

prihodkov v obdav�itvi tobaka. Vsak na novo uveden davek se je po vojni ohranil, v novih 

kriznih razmerah pa so bili uvedeni zopet novi davki, ki jih do tedaj dav�ni sistem še ni imel.  

Boerska vojna je tudi stimulirala nastanek zdravstvenega zavarovanja (British Health 

Insurance), saj je slabo zdravstveno stanje nabornikov kazalo na mizerne razmere tedanjega 
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delavskega razreda.9 Razvoj japonskega zdravstvenega zavarovanja od leta 1927 naprej naj bi 

bil prav tako povezan predvsem z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja nabornikov. 

Demonstracijski u�inki. Obstaja tudi možnost, da države preprosto posnemajo svoje sosede v 

oblikovanju socialnih programov. Veliko držav je oblikovalo zelo podobne sisteme 

nemškemu, spet mnoge pa so sistem prevzele po nemški zasedbi. Prav tako obstajajo 

podobnosti med socialnimi programi �lanic Britanske skupnosti držav (Commonwealth). 

Upoštevaje zgodovinske dogodke in okoliš�ine ter politi�no ali kulturno povezanost držav se 

izkaže, da podobne države oblikujejo podobne socialne sisteme. Podobnost držav in 

zgodovinski razvoj (meddržavni demonstracijski u�inki – angl. »cross-country demonstration 

effects«) naj bi bili po tej razlagi pomembnejši pri oblikovanju socialnih sistemov od samih 

notranjih zna�ilnosti držav. 

3.3 Kratek razvoj sistemov socialne varnosti 

V tem podpoglavju oblikujemo celovito analizo dejavnikov in okoliš�in, ki so spodbudile 

nastanek in razvoj sistemov socialne varnosti in zavarovanja, pri �emer se osredoto�amo na 

razvoj pokojninskih in zdravstvenih sistemov. Za popolnejše razumevanje smo zajeli nekaj 

zgodovinskih podatkov, ki bi lahko vplivali na razvoj tovrstnih sistemov.  

3.3.1 Pokojninski sistem 

Prvi sistem socialnega zavarovanja, ki predstavlja za�etek tovrstnih množi�nih sistemov, je 

nemški pokojninski sistem, uzakonjen leta 1889, ki je s prvimi izpla�ili prejemkov 

upravi�encem pri�el v letu 1891. �eprav se je Bismarck pri oblikovanju sistema zgledoval po 

francoskem sistemu, ki je bil posledica revolucionarnega leta 1848, je bil nemški sistem prvi 

obvezni sistem, ki je zajel znaten del delavskega razreda.10 Pravzaprav je bil to sistem, ki je 

bil obvezen »samo« za nizko dohodkovne delavce modrih ovratnikov in je bil financiran s 

prispevki delodajalcev, delavcev in države. Tako prispevki kot tudi prejemki so bili vezani na 

dohodek, od delodajalcev pa je zakon zahteval, da hranijo podatke o prispevkih, ki se ti�ejo 

njihovih zaposlenih. Za tisti �as je upravljanje takšnega sistema predstavljalo velik 

administrativni dosežek, kar je presegalo zmožnosti veliko držav. V letu 1891 je bilo 

zavarovanih 11,5 milijona delavcev, celotno število prebivalcev pa je bilo tedaj 49 milijonov. 

Dohodkovna meja, pod katero je bila udeležba v sistemu obvezna, se je postopoma zviševala, 

v letu 1911 pa je bila tudi za »bele ovratnike« uvedena podobna, vendar lo�ena shema 

                                                 
9 Eder (1982, 5) denimo pravi, da so leta 1900 vojaški zdravniki zavrnili enajst od dvajsetih moških v 
Vzhodnem Londonu. 
10 Bismarck je sledil francoskemu sistemu subvencioniranih prostovoljnih pokojnin, nastalem leta 
1850. Zöllner (1982, 13) citira Bismarckov govor v Reichstagu leta 1889, ko je potekala razprava o 
pokojninskem zakonu, v katerem govornik pravi, da je, ko je bival v Franciji, spoznal, da je ve�ina 
Francozov zvestih svoji vladi v veliki meri tudi zato, ker jim ta zagotavlja državne pokojnine. 
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zavarovanja. V letu 1925 je bilo tako od 32 milijonov delovne sile in 62 milijonov celotne 

populacije 17,5 milijona ljudi zavarovanih v delavskih shemah, 2,8 milijona v shemah »belih 

ovratnikov« in 875 tiso� v lo�eni rudarski shemi. Tako je nemški pokojninski sistem dokaj 

hitro zajel precejšen del prebivalstva, �eprav je bilo kme�ko prebivalstvo iz njega izklju�eno 

vse do leta 1957 (Cutler in Johnson 2002, 15). 

Uvajanje nemškega sistema pa nikakor ni bilo osamljeno v tistem �asu. Na Danskem in v 

Novi Zelandiji sta se v letih 1891 in 1898 oblikovala sistema, ki sta bila od nemškega dokaj 

razli�na, predvsem zato, ker sta vire �rpala iz splošnih dav�nih prihodkov države in sta bila 

premoženjsko pogojena. Obe državi sta bili tedaj bogati kmetijski državi, Petersen (1990, 18) 

pa pravi, da je bila želja po zmanjšanju revš�ine kme�kega prebivalstva eden izmed vzvodov 

za oblikovanje socialnega sistema. Velika Britanija (z njo tudi Irska) in Avstralija sta prav 

tako v letu 1908 uvedli premoženjsko pogojene pokojnine. V Veliki Britaniji so pokojnine 

za�eli izpla�evati ob dopolnjenem 70. letu starosti, v Novi Zelandiji in v Avstraliji pa pri 65. 

letih. Premoženjsko testiranje je bilo denimo na Irskem kmalu precej površno uporabljano, 

kar se je dogajalo tudi drugod, kjer so uvajali tako restriktiven sistem. Premoženjsko pogojeni 

sistemi v državah Britanske skupnosti narodov so bili denimo bližje prej uveljavljenemu 

Zakonu o revežih, kot pa sistemu socialnega zavarovanja Bismarckovega tipa. Kljub temu pa 

so se ti sistemi od navedenega zakona bistveno razlikovali predvsem po tem, da so bili precej 

širši, vklju�evali pa so tudi dosti blažje pogoje za pridobitev prejemkov.11

Preglednica 5: Pregled razvoja pokojninskih sistemov 

Leto Država Razlogi in težave 
uvedbe 

Tip sistema ob 
uvedbi 

Poznejše spremembe 

1889 Nem�ija Monarhija skuša 
znižati podporo 
socialistom 

Prispevki in 
�rpanja vezani na 
dohodke. Sprva 
sistem namenjen 
»modrim 
ovratnikom« pod 
dolo�eno 
dohodkovno 
mejo 

Leta 1911 dodana 
shema za »bele 
ovratnike« pod neko 
višje dolo�eno 
dohodkovno mejo, 
razširitev na preostanek 
delovne sile v letih 
1957 in 1972 

1908 Velika 
Britanija 
(vklju�no z 
Irsko) 

Bogata, visoko 
industrializirana 
država 

Univerzalni 
sistem, zasnovan 
na testiranju 
premoženja  

Testiranje premoženja 
ukinjeno v letu 1948, 
prostovoljni sistem, 
temelje� na dohodkih, 
uveden v letu 1978 

se nadaljuje 

                                                 
11 Bruce (1968, 156) pravi, da je Zakon o revežih (angl. »Poor Law«) v Angliji obstajal vse od leta 
1601, novi sistem pokojninskega zavarovanja iz leta 1908 pa je omilil nekatere pogoje glede �rpanja 
prejemkov; tako denimo ni ve� zahteval, da so bili prejemniki izklju�eni iz volitev.  
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nadaljevanje preglednice 5

Leto Država Razlogi in težave 
uvedbe 

Tip sistema ob 
uvedbi 

Poznejše spremembe 

1919 Italija Recesija in 
družbeni nemiri po 
koncu prve 
svetovne vojne 

Bismarckov, 
pokriva vse 
zaposlene 

Sistem se v letih 1957-
61 razširi tudi na 
samozaposlene v 
kmetijstvu 

1919 Španija Družbeni nemiri 
po prvi svetovni 
vojni, �eprav 
Španija v njej ni 
bila neposredno 
udeležena 

Vklju�uje vse 
zaposlene v 
zasebnem 
sektorju z 
dohodkom pod 
dolo�eno mejo 

Reorganizacija sistema 
v letu 1963 z odpravo 
dohodkovne meje, hitra 
rast izdatkov po 
demokratizaciji države 
v poznih 70. letih 20. 
stoletja 

1930 Francija Nemški 
demonstracijski 
u�inek po 
vnovi�ni 
pridobitvi Alsace-
Lorraine v letu 
1919 

Sprva pokriva le 
»modre 
ovratnike« 

V letu 1946 sistem 
razširjen na kmete in 
»bele ovratnike«, 
vendar z minimalno 
stopnjo 
prerazdeljevanja 

1936 Norveška Uvedba 
prepre�ena zaradi 
neusklajenosti 
glede stopnje 
prerazdeljevanja 

Splošni sistem, 
temelje� na 
testiranju 
premoženja 

Preverjanje premoženja 
ukinjeno leta 1957, 
sistem, temelje� na 
dohodkih, uveden v letu 
1967 

1937 Finska Pozna uvedba 
zaradi 
nesuverenosti pred 
koncem prve 
svetovne vojne 

Sistem 
preverjanja 
premoženja z 
dodatno 
komponento 
dohodkovnega 
sistema 

Preverjanje premoženja 
ukinjeno leta 1957, 
sistem, temelje� na 
dohodkih, uveden v letu 
1960 

1948 Švica Zgodnejša uvedba 
zavirana s strani 
dobro razvitih 
zasebnih skladov 

Splošni 
dohodkovno 
osnovani sistem 

Vir: Cutler in Johnson 2002.

Oblikovalci socialnih sistemov v Skandinaviji so precej spremljali nemški koncept 

pokojninskega zavarovanja, vendar pa so pred drugo svetovno vojno sledili danskemu 

sistemu. Švedska je leta 1913 uvedla univerzalni vpla�ilno odvisen sistem, ki pa se je s�asoma 

preoblikoval v premoženjsko pogojen sistem prejemkov. Do leta 1939 sta tudi Norveška in 

Finska imeli premoženjsko pogojen sistem. 
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V �asu med svetovnima vojnama je veliko držav kontinentalne Evrope uvedlo prispev�ne 

pokojninske sisteme, obvezne za mestni delavski razred s pla�o, nižjo od dolo�ene ravni. 

Belgijski, italijanski, francoski in avstrijski sistemi so bili podobni nemškemu 

Bismarckovemu sistemu. Medvojne francoske vlade so bile sicer izzvane k oblikovanju le 

delnega sistema socialnega zavarovanja, �eprav so same želele �im bolj razširiti popularne 

sisteme po vsej državi in odpraviti nepravi�nost, po kateri so samo dolo�ene regije imele 

obvezni sistem. Italijanski, belgijski in francoski sistem so bili po drugi svetovni vojni 

reogranizirani in na novo opredeljeni, �eprav pa so ohranili vpla�ilno vezano osnovno 

strukturo prejemkov. 

Španski in portugalski socialni sistem sta ostala precej skromna, vse do vpeljave demokracije 

v ti dve državi v 70. letnih 20. stoletja. Japonski pokojninski sistem, oblikovan v letu 1942, je 

vklju�eval le skromna izpla�ila, prav tako pa je vklju�eval dokaj majhno število zaposlenih. V 

letu 1961 je tudi Japonska uvedla sistem, ki je zajel celotno delovno populacijo, problem pa 

so tedaj predstavljala nizka nadomestitvena razmerja. Ta so nato pove�ali v letu 1974.  

V neposrednem povojnem obdobju sta sistema vpla�ilno povezanih prejemkov uvedli 

Argentina in Švica, na Nizozemskem se je oblikoval liberalni sistem s popolnoma 

proporcionalno stopnjo, sistemi drugod pa so se precej razširili, in sicer tako v vojni 

nevtralnih kot v vojno vklju�enih državah. Reforme v tem obdobju so precej sledile sistemom 

premoženjsko pogojenih vpla�il. 

Uvedba univerzalnih sistemov je bila politi�no težko izvedljiva, predvsem zaradi prevelikih 

stroškov pove�anja ravni prejemkov posameznikov. Veliko pokojninskih reform v 50. in 60. 

letih preteklega stoletja je bilo usmerjenih v uvedbo (Kanada, Norveška, Finska in Švedska) 

ali razširitev (Nem�ija, Italija, Francija, ZDA in Avstrija) sistema vpla�ilno povezanih 

prejemkov. Tako naj bi ob politi�no sprejemljivih davkih in prispev�nih stopnjah zagotovili 

dovolj velika sredstva, da bi �im ve�ji del starejšega prebivalstva tudi imel koristi od 

naraš�ajo�e povojne rasti dohodkov. Velika Britanija je sistem vpla�ilno povezanih 

prejemkov uvedla v letu 1978, a je bil tedaj ve�inoma prostovoljen, saj so se �lani poklicnih 

shem lahko odlo�ili zanj ali pa tudi ne. Danes je za to državo zna�ilen sistem prispev�no 

vezanih prejemkov, pri �emer pa je zagotovljena tudi minimalna višina pokojnine.  

Pregled razvoja v preglednici 5 kaže precejšnjo institucionalno rigidnost pokojninskih 

sistemov: države vsake toliko �asa obstoje�im sistemom minimalnih prejemkov dodajo še 

elemente vpla�ilno povezanih prejemkov, medtem ko pa je opustitev sistemov vpla�ilno 

povezanih prejemkov in prehod nazaj na minimalne sisteme dejansko politi�no neizvedljiv. 

Države, ki so uvedle sisteme vpla�ilno povezanih prejemkov, so v obdobju po letu 1960 tudi 

imele precej ve�jo rast pokojninskih izdatkov (Cutler in Johnson 2002, 17). 
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3.3.2 Zdravstveni sistem 

Preglednica 6 zgoš�eno prikazuje razvoj zdravstvenega zavarovanja v vzorcu zajetih držav. Z 

nastankom sistema zdravstvenega zavarovanja razumemo sistem, ki je obvezno pokril širok 

krog ljudi, �eprav ni nujno, da so bili isto�asno izdatki za zdravstvo del državnega prora�una. 

Ponovno je bila Bismarckova Nem�ija v letu 1883 prva, ki je uvedla obvezno zdravstveno 

zavarovanje. Tako kot pri pokojninskem sistemu je tudi v zdravstvenem obvezna prisotnost v 

sistemu veljala le za »modre ovratnike«, ki so zaslužili manj od neke arbitrarno dolo�ene 

minimalne pla�e, ki pa se je v �asu precej hitro zviševala. Sistem je zagotavljal tako 

zdravstveno oskrbo, kot tudi denarna pla�ila v primeru bolezni ali nose�nosti. Leta 1889 je 

bilo 6,1 milijona delavcev v Nem�iji vklju�enih vsaj v enem delu t. i. bolezenskega sklada 

(angl. »sickness fund«), kar je predstavljalo približno 12 odstotkov celotne populacije (Ritter 

1983, 26). Podobno kot v pokojninskem so tudi v zdravstvenem sistemu prihodke 

predstavljali prispevki delodajalcev, delavcev in splošni državni prihodki. Tako prispevki kot 

prejemki so bili vezani na delav�ev dohodek. Prejemki so bili zelo strogo povezani z udeležbo 

v zavarovanju; tako je denimo prejemke za materinstvo dobila samo zavarovana ženska, ne pa 

tudi žena zavarovanega moškega (Hennock 1987, 183).12 Leta 1925 je bilo preko 18 

milijonov delavcev vklju�enih v zdravstveni sistem, kar je primerljivo s številom vklju�enih v 

pokojninski sistem. 

Avstrija, Norveška in Švica so tudi kmalu za tem vpeljale podobne sisteme socialnega 

zdravstvenega zavarovanja, �eprav pa se je razvoj v Švici kmalu prekinil zaradi nasprotovanja 

zasebnega sektorja. Prva reakcija Britancev na nemški zdravstveni sistem je bila, da 

obveznost sistema ustvarja neželeno odve�no birokracijo in državno prisilo. Ko pa se je 

ministrski predsednik Lloyd George leta 1908 vrnil z obiska v Nem�iji, je priznal, da je 

nemški sistem uspel, in hkrati predlagal, da bi tudi Velika Britanija uvedla podobnega. Tako 

kot nemški, je tudi britanski sistem, uveden leta 1911, vklju�eval neposredne denarne 

prejemke in »brezpla�ne« zdravniške storitve, obvezen pa je bil le za fizi�ne delavce in tako 

podobno kot v Nem�iji zajel približno tretjino celotne populacije (Hennock 1987, 182). 

Klju�na razlika med sistemoma pa je bila v tem, da so bili v Veliki Britaniji tako predpisani 

prispevki kot prejemki enotni za vse delavce in neodvisni od dohodka.  

Tudi Japonska je posnemala nemški sistem. Japonska predvsem vojaško vodena vlada je leta 

1927 vpeljala obvezen zdravstveni sistem za razli�ne razrede industrijskih delavcev. Obstajala 

je dohodkovna meja za obvezno udeležbo v sistemu, prispevki pa so bili odvisni od dohodkov 

posameznikov (Powell in Anesaki 1990, 36-37). V kme�ko okolje je bil zdravstveni socialni 

sistem razširjen leta 1938, �eprav je bil tedaj še prostovoljen, za »bele ovratnike« in 

pomorš�ake pa so obvezen sistem uvedli leta 1938. Leta 1943 je tako imela Japonska zelo 

širok zdravstveni sistem, ki pa so ga morali po letu 1945 spremeniti.

                                                 
12 To naj bi bila tudi razlika med nemškim in britanskim zdravstvenim sistemom. 
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Preglednica 6: Razvoj zdravstvenih sistemov 

Leto Država Razlogi in težave 
uvedbe 

Tip sistema ob 
uvedbi 

Poznejše 
spremembe 

1883 Nem�ija Monarhija �rpanje za nizko 
dohodkovne 
delavce 

Leta 1911 zgornja 
meja poraste, 
vklju�eni tudi 
državni uslužbenci 
in kmetje 

1909 Norveška Sledenje Nem�iji �rpanje za nizko 
dohodkovne 
delavce 

1911 Velika 
Britanija 

Slabo zdravstveno 
stanje nabornikov. 

�rpanje za nizko 
dohodkovne 
delavce 

Uvedba »National 
Health Service« v 
letu 1948 

1930 Francija Nemški demonstra-
cijski u�inek po 
vnovi�ni pridobitvi 
Alsace-Lorraine v 
letu 1919 

�rpanje za nizko 
dohodkovne 
delavce 

Razširjen leta 
1945 

1942 Španija Fašizem Vklju�uje vse 
pla�ane zaposlene 

Državni 
zavarovalni sistem 
uveden leta 1986 

1943 Italija Fašizem Vklju�uje vse 
pla�ane zaposlene 

Kasneje uveden 
državni 
zavarovalni sistem 

1962 Finska Poprejšnji odpor 
ruralnega 
prebivalstva, da bi 
pla�eval ugodnosti 
urbanemu 
prebivalstvu 

Splošni sistem  

1994 Švica V preteklosti 
obstoje�e 
subvencionirano 
prostovoljno 
zavarovanje; odpor 
zasebnega sektorja 
proti prisili 

Obvezno 
zavarovanje za 
oskrbo, 
prostovoljno 
zavarovanje za 
pla�ila 

Vir: Cutler in Johnson 2002. 

Francija je obvezno zdravstveno zavarovanje za delavce z nizkimi dohodki uvedla hkrati s 

pokojninskim sistemom leta 1930. Dansko zasebno zdravstveno zavarovanje je bilo vse od 

leta 1892 subvencionirano in mo�no regulirano s strani države. Velika kriza v tridesetih letih 

preteklega stoletja pa je povzro�ila, da je tudi Danska s »Social Reform Act« iz leta 1933 

okrepila svoj socialni zdravstveni zavarovalni sistem in omogo�ila tudi pravico do državne 
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starostne pokojnine, vendar le za tiste posameznike, ki so bili tudi vklju�eni v socialni 

zdravstveni sistem. Tako je zdravstveno zavarovanje postalo obvezno, �eprav je država 

eksplicitno za�ela sistem upravljati šele leta 1973. 

Veliko število sistemov socialnega zdravstvenega zavarovanja je bilo uvedenih v 40. letih 

preteklega stoletja, praviloma z državno prisilo k udeležbi in državno regulacijo že pred tem 

obstoje�ih zasebnih zdravstvenih blagajn. Na Nizozemskem so zdravniki leta 1904 zavrnili 

na�rte za uvedbo Bismarckovega sistema. Po dogovoru med zdravniki in vlado je slednja 

lahko leta 1930 oblikovala zavarovanje, ki je omogo�ilo le denarna pla�ila za bolezen, sistem 

pa je bil obvezen le za delavce z nizkimi dohodki. Pod vplivom nemške okupacije je leta 1941 

socialno zdravstveno zavarovanje dobilo svoje popolnejše mesto v danski zakonodaji. Tako 

so se pravice iz zavarovanja razširile tudi neposredno na zdravniške storitve, dohodkovna 

meja, pod katero je bila udeležba obvezna, pa se je vztrajno dvigovala. Tudi po osvoboditvi 

izpod Nemcev, je Danska nadaljevala s pod okupacijo oblikovanim sistemom.  

Francova Španija je bolezensko zavarovanje oblikovala leta 1942, tudi tam »le« za nižje 

dohodkovne razrede. Na za�etku je sistem zajel 25 odstotkov celotne populacije, po drugi 

svetovni vojni pa se je pokritost silovito razširila. Prav tako je Italija pod Mussolinijevo 

vladavino obvezni sistem uvedla leta 1943, hkrati pa je zagotovila centralizacijo in državni 

nadzor zdravstvenih blagajn. V Italiji so bili v udeležbo prisiljeni vsi mezdni delavci. 

Belgijski vzajemni skladi so bili dolgo �asa subvencionirani s strani države. Po belgijski 

osvoboditvi so delodajalci in delavci sodelovali v oblikovanju sistema socialne varnosti, ki je 

vklju�eval obvezno zdravstveno zavarovanje, sprva le z omejenim kritjem. Na Švedskem je 

za mrežo pretežno samostojnih javnih bolnišnic, financiranih z lokalnimi davki, oblikovanje 

zdravstvenega zavarovanja predstavljalo manjšo nujnost.13 Tako je neke vrste državni 

zdravstveni sistem obstajal še pred njegovim uradnim uzakonjenjem leta 1947, ko je udeležba 

v zavarovanju postala obvezna za vse zaposlene. 

Nekatere druge države so sisteme socialnega zdravstvenega zavarovanja oblikovale v 

kasnejšem obdobju. Na Finskem so denimo med obema svetovnima vojnama zavrnili 

Bismarckovo zdravstveno zavarovanje; stališ�e tedaj mo�ne kme�ke stranke je bilo, da njeni 

pristaši ne bodo pla�evali prispevkov za storitve, ki jih bodo koristili meš�ani. Šele leta 1962 

uvedeno zdravstveno zavarovanje je nato vklju�ilo celotno populacijo. V Argentini je Perón 

zdravstveno zavarovanje namenil za železni�arske delavce (1944), prav tako pa sta tovrstno 

zavarovanje imeli urejeno vojska in sodstvo, še preden se je dokon�no razširilo na vse delavce 

za �asa predsednika Illia leta 1964 (Mesa-Lago 1978, 32-37). 

                                                 
13 Blanpain, Delesie in Nys (1978, 154-161) prikazujejo razvoj zdravstvenega zavarovanja na 
Švedskem. Dav�no financiranje bolnišnic je bilo uvedeno že leta 1818 z namenom oskrbe vojakov, 
kasneje pa se je sistem ohranil, da bi zagotovil �im boljšo oskrbo širši civilni populaciji. 
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Interes ZDA za oblikovanje zvezno financiranega zdravstvenega sistema sega nazaj vsaj do 

za�etka 30. let preteklega stoletja. Tedanji predsednik Franklin Delano Roosevelt je sicer 

zdravstveno zavarovanje izlo�il iz »Social Security Act«, zato da ne bi uvedba dokaj zahtevne 

socialne sheme zavirala ostalih podro�ij, ki jih je »Act« predvidel. Z amandmaji na »Social 

Security Act« iz leta 1950 so odobrili državne izdatke za izdatke javnih zdravstvenih 

institucij. Že pred tem je predsednik Truman leta 1945 v svojem »Fair Deal« predlagal 

obvezno zdravstveno zavarovanje za celotno populacijo, vendar kongres njegovega predloga 

ni odobril, kar je v nasprotju s predvidevanji teorije, da naj bi socialne zavarovalne sheme 

lažje uvajali neposredno po vojni. Šele leta 1965 se je obveznost zdravstvenega zavarovanja 

nekoliko razširila, pa še to samo na starejše od 65 let.  

V Kanadi prvi predlogi sistema zdravstvenega zavarovanja segajo v leto 1934, vendar je 

poskus spodletel zaradi posredovanja pravosodja, ki je odlo�ilo, da zvezna vlada nima 

pristojnosti predlagati tovrstnih sistemov. Po drugi svetovni vojni je nato država 

subvencionirala zagotavljanje bolnišni�ne oskrbe v posameznih pokrajinah, v katerih so se 

tudi oblikovala pokrajinska zdravstvena zavarovanja. Temu razvoju je v letu 1966 kon�no 

sledil zakon, ki je provincam zagotavljal pokritje polovice stroškov zavarovanja, pri �emer naj 

bi v pokrajinah kot pogoj za pridobitev sredstev zagotavljali univerzalnost zdravstvene oskrbe 

(Leatt in Williams 1997). 

Primera Avstralije in Švice kažeta na razliko med subvencioniranim zasebnim in državnim 

sistemom zdravstvenega zavarovanja. Poskusi avstralske delavske vlade v obdobju 1941-

1949, da bi uvedla nacionalno zdravstveno zavarovanje so bili neuspešni zaradi odpora in 

pritiska zdravnikov, ki so se bali, da se bodo na ta na�in zmanjšale njihove cehovske rente. 

Zato je Avstralija dobila sistem visoko subvencioniranega zasebnega zdravstva. Leta 1974 je 

naslednja delavska vlada sprejela zakon, v katerem je oblikovala s splošnimi davki financiran 

sistem zdravstvenega zavarovanja, iz katerega so bili vsi državljani upravi�eni do povra�ila 

stroškov ambulantne oskrbe in do »brezpla�ne« bolnišni�ne oskrbe. Reforma iz leta 1976 je 

nato omogo�ila državljanom, da so izstopili iz tega sistema in prešli v zasebne zdravstvene 

sklade, ki so zagotavljali enake pravice kot javni sistem (Brown 1983, 34). V Švici so številni 

poskusi oblikovanja socialnega sistema vse od leta 1899 dalje vedno znova naleteli na 

neodobravanje in nasprotovanje s strani zdravnikov in zasebnih zdravstvenih skladov. Zelo 

širok, �eprav prostovoljen sistem �lanstva v subvencioniranih zasebnih skladih, je tako 

obstajal vse do leta 1994, ko je bilo uvedeno za vse obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Kratek pregled razvoja socialnih sistemov pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja kaže, 

da lahko za razli�ne države držijo sklepi razli�nih v podpoglavju 3.2 navedenih teorij. Dejstvo 

je, da lahko za vsako teorijo najdemo primer države, ki sledi njenim predvidevanjem, in 

primer države, ki ne potrjuje njenih sklepov, zato nobena od teorij nima dominantnega 

položaja v primerjavi z ostalimi. Oblikovanje ustreznega empiri�nega modela, s katerim bi 
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lahko �im bolj zadovoljivo pojasnili trende rasti socialnih izdatkov, bo torej precej zahtevno. 

Primerna izbira spremenljivk bo zato poglavitnega pomena. 

3.4 Modeli velikosti in rasti sistemov socialnega varstva 

Lassila in Valkonen (2002, 153) kot klju�ni dejavnik rasti socialnih izdatkov izpostavljata 

staranje prebivalstva. Poleg vedno višjega števila upokojencev (relativno glede na število 

zaposlenih, aktivno prebivalstvo ali celotno prebivalstvo) tudi pokojnine realno rastejo. Zaradi 

demografskih sprememb se vse bolj pove�uje tudi potreba po zdravstvenih storitvah. Avtorja 

pravita, da �e ne bo prišlo do u�inkovitejše oskrbe z zdravstvenimi storitvami ali pa do 

znižanja rasti ugodnosti oziroma pravic posameznikov, bo delež socialnih izdatkov v BDP 

ostajal visok oziroma bo celo rasel, kajti spremembe v starostni strukturi prebivalstva naj bi se 

nadaljevale tudi v prihodnje. 

V vseh obravnavanih državah pokojnine, izdatki za zdravstvo in drugi transferji predstavljajo 

najve�ji delež socialnih izdatkov. Lassila in Valkonen (2002, 155-156) ugotavljata, da gre 

najve�ji del teh izdatkov k dolo�enim skupinam prebivalstva; celoten obseg pokojnin, ki jih 

prejmejo najstarejši prebivalci tako praviloma predstavljajo kar precej višje izdatke kot so 

transferji otrokom in prebivalstvu v delovni dobi. Tudi �e pokojnine na posameznika ostanejo 

nespremenjene, bo celoten obseg pokojnin zaradi vse ve�jega števila upokojencev v 

prihodnosti rasel.  

Empiri�no testiranje zgornjih hipotez je pokazalo dokaj nizko statisti�no zna�ilno povezanost 

med staranjem prebivalstva in velikostjo socialnih izdatkov. Zato Lassila in Valkonen (2002, 

161-163) socialne izdatke razdrobita v posamezne kategorije: pokojnine, izdatki za zdravstvo 

in dohodkovna nadomestila (transferji) prebivalstvu (npr. nadomestila za brezposelnost, 

socialne pomo�i). Izkaže se, da je pozitivna povezava med deležem prebivalstva, starega 65 

let in ve� (65+), v celotnem prebivalstvu in izdatki za pokojnine statisti�no zna�ilna, kar pa se 

ne izkaže za povezavo med deležem starega prebivalstva (65+) ter zdravstvenimi izdatki in 

socialnimi transferji. Avtorja sklepata, da je rast pokojninskih izdatkov dejansko mo�no 

povezana z demografskimi spremembami, torej naraš�anjem števila pokojninskih 

upravi�encev. Izdatki za zdravstvo so sicer tudi vseskozi rasli, vendar pa ne samo zaradi vse 

ve�jega povpraševanja po zdravstvenih storitvah, temve� tudi zaradi tehnološkega napredka in 

vse dražje medicinske opreme (Cutler 2002, 898). Ko sta izlo�ila vpliv rasti cen medicinske 

opreme na rast zdravstvenih izdatkov, sta ugotovila, da povezanost med deležem starega 

prebivalstva in izdatki za zdravstvo ni statisti�no zna�ilna. Za nezna�ilno povezanost med 

deležem starega prebivalstva in socialnimi transferji pa avtorja vzrok vidita predvsem v 

politi�nih odlo�itvah o prilagajanju teh transferjev, ne pa toliko v demografskih spremembah. 

To je pravzaprav pri�akovano, saj prejemniki socialnih transferjev praviloma niso ljudje, stari 

65 let in ve�. Ugotovimo torej lahko, da imajo demografske spremembe na nekatere od 
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izdatkov (predvsem pokojnine) mo�an vpliv, ali bo ta vpliv statisti�no zna�ilen tudi za celotne 

socialne izdatke pa bo odvisno od deleža pokojnin v celotnih izdatkih. 

Smeeding in Williamson (2001, 13) izpostavljata države Severne Evrope in pravita, da so to 

države z obsežnimi in globokimi socialnimi (pokojninskimi) programi, zaradi �esar so zasebni 

pokojninski programi in var�evanja precej skromni. Ljudje zanje niso zainteresirani, saj 

pridobivajo visoke koristi (prejemke) iz državne blagajne. Tovrstni veliki socialni prejemki 

posameznikov so praviloma zna�ilni za države z visokimi razlikami v dohodkih pred 

socialnimi korektivi.14 Skandinavske države so ene izmed takšnih. Smeeding in Williamson 

(2001, 15) pomembno vlogo dajeta tudi starostni strukturi prebivalstva in trdita, da ve�je kot 

je število ljudi, starih 65 let in ve�, ve�je je tudi nadomestitveno razmerje, opredeljeno kot 

razmerje med agregatno ravnjo izpla�anih pokojnin in vpla�animi prispevki. Avtorja tako 

postavita hipotezo, da ve�ja kot je neenakost v razdelitvi faktorskih dohodkov (tj. dohodkov 

pred socialnimi korektivi), ve�ji bodo tudi socialni programi, ki bodo zagotovili manjše 

razlike v razpoložljivih dohodkih. Tako za spremenljivko starostne strukture kot za 

spremenljivko neenakosti razdelitve faktorskih dohodkov avtorja ugotovita statisti�no 

zna�ilen pozitiven vpliv na socialne pokojninske izdatke. 

Kristov, Lindert in McClelland (1992, 144) opozarjajo na odnos med rastjo povpre�nega 

dohodka in dohodkovno redistribucijo, pri �emer višja rast povpre�nega dohodka povzro�i 

višje socialne izdatke. Rast povpre�nega dohodka namre� ne pripelje nujno do rasti vseh 

individualnih dohodkov, temve� nekaterim posameznikom dohodek raste hitreje kot raste 

povpre�ni dohodek. To so posamezniki v višjih dohodkovnih razredih, kar povzro�i ve�je 

dohodkovne razlike in posledi�no ve�je prerazdeljevanje v korist nižjih dohodkovnih 

razredov.15

Kristov, Lindert in McClelland (1992, 151) so testirali postavljeno hipotezo. Ugotovili so, da 

ve�ja kot je razlika med bogatimi in srednjim razredom (razmerje med devetim in petim 

decilom dohodkovne porazdelitve), ve�ja je težnja po prerazdeljevanju. Po drugi strani pa 

ve�ja razlika med srednjim in najnižjim dohodkovnim razredom v povpre�ju privede do 

manjše prerazdlitve dohodka. Avtorji pravijo, da je zainteresiranost za politi�no 

udejstvovanje, ki povzro�a prerazdelitvene u�inke, odvisna od stopnje revš�ine, rasti 

agregatnega dohodka, socialnega �uta družbe in dohodkovne asimetrije (neenakost 

porazdelitve). V analizi so avtorji zajeli obdobje 1961-1980, ko so agregatni dohodki realno 

rasli, neenakost porazdelitve pa se je zmanjševala v vseh državah, ki so bile zajete v vzorec. 

                                                 
14 Milanovi� (2000, str. 369) denimo za merjenje neenakosti v razdelitvi dohodkov uporablja tako 
Ginijev koeficient kot tudi delež celotnih faktorskih dohodkov, ki ga prejema spodnja polovica 
najnižjega kvintila. 
15 Avtorji hkrati opozarjajo na pojav, da lahko rast dohodkov in pove�evanje razlik pripelje tudi do 
manjše prerazdelitve. Posamezniki, ki zaslužijo vedno ve�, so namre� vedno bolj odmaknjeni od 
revnejših, kar tudi zmanjša njihov »socialni �ut« in zainteresiranost za prerazdeljevanje. Politi�no mo�
pa imajo predvsem bogatejši sloji. 
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Izkazalo se je, da bolj kot so bili revni blizu srednjemu razredu (oziroma ve�ja kot je 

mobilnost med srednjimi in nizkimi dohodki), ve�ja je bila težnja po prerazdeljevanju. V 

obdobju 1980-2000, ko agregatni dohodki po nekaterih državah niso ve� rasli tako intenzivno, 

rasto�i dohodki pa tudi niso povsod pripeljali do manjše ekonomske neenakosti, gornjih 

vzorcev ni mogo�e ve� potrditi (Osberg 2003, 133). 

V zadnjem �asu so se analize gibanja socialnih izdatkov v povezavi z dohodkovno 

neenakostjo v družbi precej razširile (npr. Moene in Wallerstein 2001; Bradley et al. 2001). 

Veliko teh analiz testira model »medianskega volivca«, ki pravi, da ker ima medianski 

volivec dohodek, ki je v mediani dohodkov, potem družba teži k ponovni prerazdelitvi 

dohodkov od povpre�nega dohodka k dohodku v mediani. Prerazdelitveni u�inek je tem ve�ji, 

�im ve�ja je razlika med povpre�nim in medianskim dohodkom. Kot odvisna spremenljivka 

tako najve�krat nastopa razlika med povpre�nim in medianskim dohodkom. Mero 

intenzivnosti preferenc prebivalcev v modelih praviloma predstavljajo volilni rezultati, 

institucije pa leve in desne politi�ne stranke. Poleg teh nastopajo kot pojasnjevalne 

spremenljivke tudi demografske in ekonomske zna�ilnosti države ter sindikalna 

organiziranost in institucije oblikovanja pla� v gospodarstvu (Bradley et al. 2001, 21).  

Kritiki modela medianskega volivca trdijo, da so posamezniki, ki so bolj oddaljeni od 

srednjega in nizkega dohodkovnega razreda, manj socialno usmerjeni, imajo pa veliko 

politi�no in odlo�evalsko mo�. Bartels (2002, 16) denimo prikaže, da imajo v ZDA 

posamezniki na tretji �etrtini dohodkovne porazdelitve približno tri krat ve�ji vpliv na 

senatorje kot posamezniki na prvi �etrtini te porazdelitve. McCarty, Poole in Rosenthal (2003, 

25) prav tako na primeru ZDA ugotovijo, da bogati volivci tako republikancev kot 

demokratov niso ve� tako naklonjeni prerazdelitvi in socialni varnosti kot so bili bogati 

volivci pred �etrt stoletja.  

Woo (2003) oblikuje model, v katerem pojasnjuje vpliv razli�nih ekonomskih in politi�nih 

dejavnikov na prora�unski primanjkljaj. Njegov osnovni model zajema 57 držav, za podatke 

pa vzame povpre�je spremenljivk za obdobji 1970-1979 in 1980-1990. Avtor ugotovi, da 

dohodkovna neenakost pozitivno (in tudi statisti�no zna�ilno) vpliva na prora�unski 

primanjkljaj. Izra�unani regresijski koeficient kaže, da se pove�anje neenakosti za 10 

Ginijevih to�k odrazi v pove�anju prora�unskega primanjkljaja za 1,5-1,9 odstotka BDP. Za 

ekonomske dejavnike, to so BDP, inflacija, likvidne obveznosti in mednarodna menjava, so 

ocenjeni regresijski koeficienti v skladu s pri�akovanji (pozitiven, negativen, negativen, 

pozitiven), za politi�ne spremenljivke (spremembe v vladi, spremembe v vrhnji birokraciji, 

državni prevrati in ustavne spremembe) pa so regresijski koeficienti negativni, vendar 

statisti�no zna�ilni samo za zadnji dve spremenljivki. Poleg dohodkovne neenakosti na 

prora�unske izdatke, katerih najve�ji delež predstavljajo socialni izdatki, vplivajo torej tudi 

ostali ekonomski in politi�no-pravni dejavniki. 
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Moene in Wallerstein (2001, 863) ugotavljata, da bi morale biti analize vpliva dohodkovne 

neenakosti na socialne izdatke narejene na dezagregiranih podatkih. Pravita namre�, da ni 

nikakršnega a priori pokazatelja, da bi imele razli�ne oblike socialnih izdatkov, denimo 

socialne pomo�i, nadomestila za brezposelne, zdravstvena oskrba, pokojnine idr. podobne ali 

celo enake dejavnike, ki bi vplivali na njihovo rast. Med državami obstajajo velike razlike v 

razumevanju, ali neke vrste socialnih izdatkov, pomo�i razumemo kot prerazdelitveni 

instrument, zavarovanje ali pa kot zagotavljanje osnovnih pravic državljanov. Tovrstne 

razlike izhajajo iz želenih u�inkov prerazdelitev – v nekaterih državah je cilj prerazdelitve 

predvsem pomagati revnim delavcem, spet v drugih pa gre za pomo�i in nadomestila tistim, ki 

niso udeleženi v delovni sili. Avtorja pokažeta, da višja raven neenakosti v dohodkih pred 

obdav�enjem v povpre�ju pomeni nižje ravni izdatkov za programe, ki zavarujejo pred izgubo 

dohodka delavcev. Za razli�ne vrste socialnih izdatkov sta izpostavila razli�ne dejavnike 

velikosti in rasti socialnih izdatkov, vendar pa pri nobeni od vrst nista ugotovila pozitivne 

povezanosti rasti izdatkov z dohodkovno neenakostjo. 

Literatura, ki pokriva preverjanje teorij medianskega volivca, neenakosti in prerazdeljevanja, 

se je torej razvila v precej smeri. Kljub vsemu pa te razlage ne podajo jasnega odgovora na 

dilemo, ali ve�ja neenakost v porazdelitvi dohodka spodbudi volivce in razne institucije k 

pritiskom na prerazdeljevanje preko socialnih programov ali ve�ja zahtevana enakost 

spodbudi delavske in druge organizacije oziroma institucije k ve�jemu prerazdeljevanju. Na 

to vprašanje poskusi odgovoriti med drugim tudi institucionalna politi�na teorija. 

Dela s podro�ja »preferenc socialne politike«, katerih temelje najdemo denimo v Hall in 

Soskice (2001), podajajo precej bolj institucionalne in kompleksne razlage preferenc 

posameznih držav glede prerazdeljevanja. Korporativisti�ne (koordinirane) države – torej tiste 

z visoko stopnjo sodelovanja in usklajevanja med podjetji, državo in delavci – vlagajo v 

razvoj �loveškega kapitala in socialo na druga�ne na�ine kot to po�nejo države z liberalnimi 

usmeritvami, v katerih konkurenca (tekmovanje) praviloma nadomesti proces iskanja 

družbenega soglasja. V korporativisti�nih državah oziroma gospodarstvih je pridobivanje 

strokovnega znanja precej bolj specifi�no, trajnost ene službe daljša in posledi�no menjavanje 

zaposlitev manj pogosto kot v državah z bolj splošnim izobraževanjem in urjenjem. V 

slednjih je trg klju�ni koordinator in nagrajevalec: visoko izobraženi in sposobni dobijo 

visoke, »winner-takes-it-all« pla�e, nizko izobraženi in manj sposobni pa so nagrajeni s precej 

nizkimi pla�ami. Delo v teh državah ne predstavlja aktivnega politi�nega glasu. Gre seveda za 

t. i. liberalna gospodarstva. 

V takšnih liberalnih gospodarstvih je zaš�ita zaposlenosti nizka, prav tako je nizka zaš�ita 

pla�. Nasprotno obstajata znotraj in zunaj podjetja v korporativisti�nih gospodarstvih (mo�ni) 

zaš�iti tako delovnega mesta kot tudi pla�. Takšna politika pripelje s seboj visoka nadomestila 

za brezposelnost, dolo�eno stopnjo prezgodnjega (socialnega) upokojevanja in številne druge 

oblike socialnih programov oziroma pomo�i, ki so jih razvile evropske socialne države. Tako 
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se bo ob pove�anju dohodkovne neenakosti zaradi vgrajenih t. i. socialnih stabilizatorjev, tj. 

socialnih programov za pomo� socialno ogroženim oziroma šibkejšim posameznikom, 

pove�alo prerazdeljevanje in s tem obseg socialnih izdatkov. 

Jencks (2002, 51-53) podaja zanimivo razlago socialnih programov in neenakosti. Pravi, da so 

na eni strani ljudje, katerih edini družbeni cilj je izboljšanje položaja tistih z najslabšimi 

možnostmi, kar evropski sistem zmanjševanja neenakosti preko visokih socialnih izdatkov 

zagotavlja, na drugi strani pa so tisti, ki trdijo, da zmanjševanje neenakosti zmanjšuje 

agregatno raven potrošnje. Po mnenju avtorja so se Evropejci temu zmanjšanju potrošnje – za 

razliko od denimo Ameri�anov – pripravljeni odpovedati in imeti ve� prostega �asa. Prav tako 

dajejo prednost enakim možnostim otrok (npr. pri izobraževanju) pred potrošnjo odraslih. 

Zmanjšanje neenakosti med starši bo tako verjetno preko socialnih programov zmanjšalo 

razlike v možnostih njihovih otrok. Jencks (2002) o�itno v družbenih preferencah glede 

potrošnje in enakih možnosti vidi klju�ne razlike v velikostih socialnih programov med 

državami. 

Pri korporativisti�nih modelih, ki imajo nižjo stopnjo dohodkovne neenakosti, se izkaže, da so 

zmanjšana socialna neenakost in višji socialni izdatki skupna posledica široko zastavljenih 

socialnih programov in ekonomskega sodelovanja v tako koordiniranih družbah. Vendar pa je 

tako postavljeno hipotezo, ki izhaja iz razlag institucionalno-politi�ne teorije in empirije, 

potrebno takoj popraviti oziroma dopolniti z dejstvom, da lahko enaki socialni programi v 

razli�nih državah pripeljejo do razli�nih stopenj neenakosti, hkrati pa je do neke dolo�ene 

stopnje neenakosti možno priti tudi s precej razli�nimi socialnimi programi. Za�rtani 

programi namre� niso dovolj; pomembno je tudi njihovo izvajanje, striktnost, doslednost, 

poštenost pristojnih organov, ki politiko izvajajo, klju�na je stopnja prisotnosti korupcije v 

družbi ipd. 

Wolf (2002, 1) na problem velikosti socialnih izdatkov pogleda z drugega vidika. Pravi, da se 

je v nekaj zadnjih desetletjih mednarodno okolje, posebej v Evropi, mo�no spremenilo. EU je 

znotraj svojih meja odpravila ovire za pretok delovne sile in kapitala, kar je povzro�ilo 

precejšnjo mobilnost teh dveh proizvodnih dejavnikov.16 Ta (potencialna) mobilnost pa pelje 

do vprašanja, ali ne bodo prav zaradi nje velike razlike v socialnih izdatkih kot deležu BDP, 

ki so posledica avtonomne izbire držav, sprožile realokacijo delovne sile in kapitala kot 

posledico tehtne »cost-benefit« analize državnih socialnih politik. Avtor zato meni, da 

odprava ovir za mobilnost proizvodnih dejavnikov omejuje države pri njihovi suverenosti 

glede oblikovanja socialnih sistemov. 

Tako se je izoblikovala t. i. konvergen�na hipoteza, ki pravi da bodo tiste države (regije, 

podro�ja), ki vodijo zelo široko socialno politiko, to politiko kr�ile, države z restriktivnimi 

programi pa naj bi jih nekoliko razširile (Garrett 1998, 787). Hipoteza je postavljena ob dveh 

                                                 
16 Pri delovni sili je seveda bolj mobilna izobražena delovna sila (»high skilled labor«). 
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omejitvah: raven razvitosti in ostale relevantne zna�ilnosti države. Koncept sigma 

konvergence pravi, da se variabilnost socialnih izdatkov med državami v �asu zmanjšuje, 

koncept beta konvergence pa, da se raven socialnih izdatkov v BDP med državami v �asu 

izena�uje.  

V pojasnjevanju konvergen�ne hipoteze Rodrik (1997, 24) in Wolf (2002, 3) uporabita 

naslednje pojasnjevalne spremenljivke: delež prebivalcev, starih 65 let in ve�, v celotnem 

prebivalstvu (pri Wolfu (2002, 3) v prebivastvu med dvajsetim in petinšestdesetim letom 

starosti), sprememba stopnje brezposelnosti ter sprememba (in za�etna raven) odprtosti 

države. Prvi dve spremenljivki predstavljata pritisk na pove�evanje socialnih izdatkov s strani 

tistih skupin, ki v najve�ji meri prejemajo te izdatke, tretja pojasnjevalna spremenljivka pa 

poskuša pojasniti vpliv ve�je odprtosti države na povpraševanje po socialnem zavarovanju. 

Dodana je tudi spremenljivka za�etne ravni socialnih izdatkov. 

Wolf (2002, 7) je testiral prisotnost beta in sigma konvergence v državah EU-15 (ozek 

vzorec) in državah EU-15 plus nekatere druge svetovne države (širok vzorec). Za razdobje 

ocenjevanja je avtor vzel razdobje 1980-1997. Za oba vzorca se izkaže, da je ocenjeni 

regresijski koeficient pri spremenljivki za�etne ravni socialnih izdatkov negativen in 

statisti�no zna�ilen. Beta konvergenca naj bi tako obstajala, pri �emer naj bi bila nekoliko 

hitrejša v EU-15. 

Višja za�etna raven odprtosti države in nadaljnje odpiranje skozi obravnavano obdobje se 

odrazita v relativnem zmanjšanju deleža socialnih izdatkov v BDP, kar je v skladu s 

pri�akovanjem, da ve�ja mednarodna odprtost države ustvarja pritisk na zmanjšanje socialnih 

izdatkov. Pri obeh spremenljivkah odprtosti gospodarstva ocenjena regresijska koeficienta 

nista statisti�no zna�ilna, kakor tudi ne pri spremenljivki starostne distribucije prebivalstva. 

Raziskovalci konvergen�ne hipoteze socialnih državnih izdatkov so tako ugotovili na�elno 

prisotnost beta konvergence, prav tako pa naj se bi v EU-15 zmanjšala disperzija deležev 

socialnih izdatkov v BDP, kar potrjuje tudi sigma konvergenco. Rezultati tako kažejo, da vse 

ve�ji integracijski in globalizacijski procesi omejujejo nacionalno politi�no avtonomijo tudi 

na podro�ju izbire velikosti socialnih izdatkov. 

Cutler in Johnson (2002, 24-26) sta s svojima modeloma socialnih izdatkov dosegla relativno 

visoko stopnjo pojasnjenosti gibanja in velikosti deleža izdatkov za socialno pokojninsko 

zavarovanje v BDP. V regresije sta poleg že obi�ajno vklju�ene spremenljivke starostne 

porazdelitve prebivalstva, ki odraža vpliv demografskih sprememb na velikost socialnih 

izdatkov, vklju�ila še dodatne pojasnjevalne spremenljivke: spremembo logaritma BDP na 

prebivalca, etni�no in jezikovno raznolikost držav, politi�ni režim in nepravo (»dummy«) 

spremenljivko za lo�evanje na angleško in neangleško govore�e države. 
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V regresijski analizi pojasnjevanja rasti socialnih pokojninskih izdatkov so se za statisti�no 

najbolj zna�ilni pokazali vplivi rasti deleža prebivalcev, starih 65 let in ve� v celotnem 

prebivalstvu, spremembe logaritma BDP na prebivalca in politi�nega režima. Vsi ti vplivi so 

se pokazali kot pozitivni, kar pomeni, da so socialni pokojninski izdatki v povpre�ju rasli z 

rastjo deleža prebivalcev, starih 65 let in ve�, z rastjo BDP na prebivalca in z obstojem 

nedemokrati�nih režimov. Izkaže se tudi, da je negativen in statisti�no zna�ilen vpliv neprave 

spremenljivke za angleško govore�e države, kar pomeni, da so t. i. anglo-saksonske države v 

povpre�ju manj pove�evale deleže socialnih pokojninskih izdatkov v BDP kot ostale države. 

V regresiji, s katero sta Cutler in Johnson (2002, 51) pojasnjevala velikost socialnih 

pokojninskih izdatkov v BDP, se kot dokaj visoko statisti�no zna�ilne (5% stopnja 

zna�ilnosti) izkažejo spremenljivke starostne porazdelitve, politi�nega režima in 

spremenljivka trenda. Višji delež prebivalcev, starih 65 let in ve� naj bi v povpre�ju pomenil 

višjo raven socialnih pokojninskih izdatkov v BDP, kar je pri�akovano. Pozitiven predznak se 

pokaže tudi pri trendni spremenljivki. To je mogo�e na nek na�in pojasniti tudi kot rigidnost 

tovrstnih izdatkov; državljani namre� pri�akujejo neko konstantno rast in politiki jim to 

omogo�ijo. Ocenjeni regresijski koeficient pri nepravi spremenljivki za nedemokrati�ne 

režime pa ima negativen predznak, kar pomeni, da naj bi v povpre�ju nedemokrati�ni režimi 

imeli manjše socialne pokojninske izdatke v BDP kot demokrati�ni režimi. Kot smo omenili, 

pa je rast deleža teh izdatkov v BDP v nedemokrati�nih režimih v povpre�ju višja. 

Cutler in Johnson (2002, 28-29) poskusita tudi pojasniti vzroke razli�nega �asovnega uvajanja 

sistemov socialnih zavarovanj. Kot klju�ne spremenljivke, pri katerih se izkaže statisti�no 

zna�ilen vpliv, izpostavita etni�no raznolikost, dohodek in politi�ni režim. Ugotovita, da so 

države, ki so imele bolj etni�no raznoliko prebivalstvo, v povpre�ju kasneje uvajale socialne 

sisteme. V nasprotju z Wagnerjevim zakonom se je vpliv višjega BDP na prebivalca izkazal 

za negativnega, kar pomeni, da so bogatejše države v povpre�ju kasneje uvajale socialne 

programe. Prav tako so države z demokrati�nim politi�nim režimom v povpre�ju kasneje 

uvedle socialne sisteme. 

Rezultati analize Cutlerja in Johnsona (2002) so sicer zanimivi in pokažejo na klju�ne 

dejavnike vpliva na rast in velikost socialnih izdatkov, vendar pa je potrebno poudariti, da sta 

avtorja pojasnjevala le velikost in gibanje pokojninskih, ne agregiranih socialnih izdatkov. Že 

nekateri navajani avtorji so opozarjali na dejstvo, da lahko na posamezne socialne izdatke 

vplivajo razli�ni dejavniki, pa tudi intuitivno je temu mogo�e pritrditi. V nadaljevanju je to 

dejstvo potrebno upoštevati. 

Pregled razli�nih empiri�nih raziskav vplivov številnih spremenljivk na velikost in rast 

socialnih izdatkov v BDP izpostavi nekaj klju�nih spremenljivk, ki naj bi dobro pojasnjevale 

ta vpliv, in na nek na�in zavrne nekatere spremenljivke, ki se izkažejo za nerelevantne. V 

nadaljevanju (v 5. poglavju) oblikujemo lastni model socialnih izdatkov, v katerem bomo 

skušali zajeti klju�ne spremenljivke. 
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3.5 Demografska gibanja in javni socialni sistemi 

Navedli smo že, da na rast socialnih sistemov vplivajo demografska gibanja. Poglejmo 

podrobneje, skozi katere kanale in kako ta gibanja vplivajo na velikost in strukturo socialnih 

sistemov.  

Glede na demografske projekcije, narejene za razvite evropske države, je pri�akovati, da bodo 

celotne stopnje rodnosti (»total natality rate«) tudi v prihodnje ostale pod ravnjo obnove 

prebivalstva, ki znaša v povpre�ju 2,11 otroka na žensko. Demografi ob tem pri�akujejo, da se 

bo povpre�na pri�akovana življenjska starost še pove�evala. Nadalje projekcije kažejo, da se 

bo delež starega prebivalstva (tj. ljudi, starih 65 let in ve�) v celotnem prebivalstvu pove�al, 

delež delovno sposobnega prebivalstva (od 15 do 64 let) pa zmanjšal. To bo po pri�akovanjih 

pove�alo stopnjo starostne odvisnosti, tj. razmerje med številom starega in številom delovno 

sposobnega prebivalstva. Isto�asno naj bi se hitro pove�al tudi delež zelo starih (80 let in ve�) 

med starim prebivalstvom (65 let in ve�) (Casey et al. 2003, 6-7). Ob nespremenjenih 

starostnih mejah in mejah glede delovne dobe bodo pritiski na javnofinan�ne sisteme zelo 

veliki. Pritiskov bodo deležni seveda predvsem PAYG pokojninski sistemi, saj naj bi se 

razmerje med številom upokojencev, torej prejemnikov iz pokojninske blagajne, in številom 

oseb, ki prispevajo sredstva v to blagajno, pove�alo, ter javni zdravstveni sistemi, zlasti zaradi 

nadaljnjega napredka v medicinski tehnologiji in rasti povpraševanja po teh storitvah, ki je 

posledica naraš�anja števila, zlasti pa deleža starejših prebivalcev. 

Neobhodno dejstvo starajo�e se družbe ni povezano le s kakovostjo življenja starejših, temve�

tudi z blaginjo celotne družbe. Avramov in Maskova (2003, 56) pravita, da ima staranje 

prebivalstva pomemben vpliv na socialno-ekonomski razvoj vsake države oziroma družbe, saj 

premiki v starostni strukturi prebivalstva vodijo do novih oblik povpraševanja po storitvah in 

proizvodih, spremenila pa naj bi se tudi sestava ponudbe delovne sile. Poleg tega se sodobne 

družbe soo�ajo z izzivi medgeneracijske solidarnosti, saj je koncept PAYG sistema osnovan 

na tem, da delovno aktivni »vzdržujejo« upokojence. Nujen pogoj za vzdržnost tega koncepta 

pa je, da sedanja kohorta delovno aktivnih verjame oziroma ima zagotovila sistema, da bo 

tudi sama deležna nekih dostojnih pokojnin. �e smo povsem natan�ni, koncept kratkoro�no 

vzdrži tudi brez tega zagotovila, saj je v svojem bistvu prisilen, vendar pa je njegov 

dolgoro�ni obstanek lahko zelo negotov. 

Staranje prebivalstva bo prav tako verjetno sprožilo spremembe na finan�nih trgih in strukturi 

finan�nega premoženja. Gospodinjstva in posamezniki v svoje portfelje vklju�ujejo razli�no 

tvegane finan�ne instrumente, pri �emer je stopnja tveganja odvisna predvsem od njihove faze 

življenjskega cikla. Glede na to, da so stanovanja in druge nepremi�nine tudi investicijska 

alternativa (naložba vanje je razmeroma netvegana in hkrati tudi ne preve� donosna), lahko 

demografske spremembe vplivajo na povpraševanje in posledi�no na cene nepremi�nin.  
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Poleg tega naj bi imele pokojninske reforme, še zlasti pri�akovan nujen prehod na bolj 

zasebno financiranje, velik vpliv na finan�ne trge s tem, ko se bo pove�ala vloga 

institucionalnih investitorjev, kot so pokojninski skladi in zavarovalnice. Omejena 

razpoložljivost dolgoro�nih �asovnih serij za finan�ne cene, težave z merjenjem in dejstvo, da 

ima navadno le majhen delež prebivalstva lastniške terjatve, omejujejo obseg, v katerem je 

mogo�e kvantificirati morebitne vplive demografskih sprememb na finan�ne trge. Vendar pa 

simulacije, izvedene z uporabo modelov, ki temeljijo na teoriji »življenjskega cikla«, navadno 

kažejo, da v sedanjih razmerah zviševanje cen obveznic in zniževanje njihove donosnosti 

lahko vodi v pove�evanje dolga in preveliko državno potrošnjo, staranje prebivalstva pa naj bi 

znižalo cene finan�nega premoženja (tako delnic kot obveznic) ter tako zvišalo njegove 

donosnosti. Tako bi se zvišali stroški države oziroma njeni prihodnji izdatki, �eprav 

Blommestein (2001, 15-16) predvideva, da naj bi bilo zviševanje donosnosti delnic celo ve�je 

od zviševanja donosnosti obveznic, kar naj bi pove�alo zahtevano premijo na lastniški kapital 

(angl. »equity premium«). 

Države že dolgo iš�ejo »prave« rešitve navedenih težav, dejanskega uspeha pa je bilo do sedaj 

malo. Razlogi ti�ijo v vrsti omejitev, ki jih morajo snovalci sprememeb, politiki in nosilci 

socialne politike v državi upoštevati. Kljub vsemu pa so trenutno najbolj aktualne naslednje 

rešitve: 

- parametrske spremembe znotraj obstoje�ih sistemov, ki pomenijo popravke v 

upokojitvenih starostih, podaljševanje intervala let, ki so zajeta v izra�un osnove za 

dolo�itev pokojnine, popravek pri najnižji pokojnini, odprava in popravki pri drugih 

pravicah, kot je denimo možnost invalidskega upokojevanja ipd., 

- ve�ja udeležba posameznikov, pri �emer ta predstavlja predvsem dodatek k osnovni 

pokojnini, s katerim bi se raven prejemkov po upokojitvi bolj približala njihovi ravni v 

�asu delovne dobe, manj pa substitucija obstoje�ega socialnega sistema, 

- �im prejšnja vklju�itev na trg dela, kar je zlasti povezano z u�inkovitostjo 

izobraževalnega sistema na terciarni ravni v lu�i ustreznega planiranja zaposlitve kadrov, 

ki svojo študijsko dobo v povpre�ju kon�ajo v rednih predvidenih rokih, 

- spodbujanje k vztrajanju v delovno aktivnem prebivalstvu, k �emur bi najbolj pripomogle 

zlasti dav�ne spodbude tako za delodajalce kot za delavce in pa organizacijska klima v 

podjetjih oziroma organizacijah, ki bi starejše spodbujala k vztrajanju pri delu. 

Ustavimo se še nekoliko pri zadnji to�ki možnih ukrepov oziroma sprememb pokojninskih 

sistemov. Eden klju�nih dejavnikov, ki bi omilil sedanje dolgoro�no nevzdržno stanje javnih 

pokojninskih sistemov, bi bilo torej pove�anje zaposljivosti pri starejših starostnih skupinah 

prebivalstva (Duval 2003, 6), ki ne bi imelo vpliva zgolj na pokojninski sistem, temve� tudi 

na teko�i prora�un. Bistvene pri tem so – kot smo že omenili – vzpodbude za nadaljnje leto 

vztrajanja v aktivni populaciji. Pri odlo�anju posamezniki upoštevajo spremembo v višini 

prejetih pokojnin zaradi dodatnega leta dela in pa razmerje med letno pokojnino in letnimi 

prejemki od dela (letno pla�o) tik pred upokojitvijo, imenovano tudi nadomestitveno 
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razmerje. �e je to razmerje visoko, posamezniki ne bodo spodbujeni k dodatnemu delovnemu 

letu, in obratno (Siddiqui 1997, 464; Casey et al. 2003, 15). Duval (2003, 18-22) izvede 

ekonometri�no analizo, s katero skuša ugotavljati zna�ilnost posameznih predvidenih vplivov. 

Ugotovi, da izkazujeta regresijska koeficienta pri spremenljivki implicitnega davka na 

nadaljnje delo, vgrajenega v pokojninski sistem, in spremenljivki brezposelnosti negativen in 

statisti�no zna�ilen vpliv na vklju�enost v delovno silo pri posameznikih vseh treh starostnih 

skupin, tj. skupin 55-59 let, 60-64 let ter 65+. »Standardna« oziroma splošno sprejeta meja za 

upokojevanje ima pri skupinah 60-64 let ter 65+ statisti�no zna�ilen pozitivni vpliv. Podani 

predlogi ukrepov na trgu delovne sile so zato upoštevaje te rezultate in analize v Casey et al. 

(2003, 15, 71) smiselni. 

Velikost, razvitost in finan�na urejenost t. i. socialne države ima zelo pomemben vpliv na 

spodbujanje in omejitve rasti državnih izdatkov, po mnenju nekaterih je ureditev socialnih 

sistemov celo najpomembnejša determinanta. Zajezitev celotnih izdatkov tako skoraj nujno 

zahteva zajezitev socialnih izdatkov oziroma spremembo obstoje�ih današnjemu družbeno-

ekonomskemu okolju neprimernih sistemov. V empiri�nem delu bo zato kot pojasnjevalna 

spremenljivka vklju�ena demografska spremenljivka, ki meri pritisk na socialne izdatke.  
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4 Vzroki za rast in omejitve državnih izdatkov v teoriji in praksi  

Rezultati regresij, predstavljeni v šestem poglavju, potrjujejo temeljno hipotezo te naloge. 

Podatki za 12 razvitih držav v relativno dolgem �asovnem obdobju (1983-2013) kažejo, da je 

rast državnih izdatkov - zlasti v obliki rasti socialnih izdatkov predvsem posledica politi�nega 

režima in institucionalnih pogojev. Lahko tudi trdimo, da na dolgi rok obstaja omejitev 

velikosti in rasti državnih izdatkov preko prora�unske omejitve. 

V tem poglavju bomo razpravljali o pomenu, pojmu in vlogi države blaginje kot politi�no-

gospodarskem procesu ter o njeni krizi, do katere je prišlo (tudi) zaradi hitre rasti socialnih 

izdatkov v drugi polovici 20. stoletja. Nato pa bomo izpostavili vlogo institucij kot omejitev 

in vzvodov za ugotovljeno dejansko gibanje državnih in socialnih izdatkov. 

4.1 Država blaginje 

V ve�ini razvitih držav smo bili v 20. stoletju pri�a rasti velikosti in števila dejavnosti javnega 

sektorja, ki je posegal na �edalje ve� podro�ij javnega življenja. Država, ki naj bi skrbela za 

blaginjo svojih prebivalcev, je zasnovala razli�ne programe in instrumente, s katerimi bi 

zagotovila dostojno življenje vseh, �eprav ne v �asu in ne v prostoru ni bilo enozna�ne 

opredelitve pojmov blaginje in države blaginje. Razli�ne družbe lahko razli�no gledajo na 

blaginjo, razli�ni ljudje znotraj iste družbe jo dojemajo razli�no. Vpliv dolo�enih sprememb, 

ki jih izvede politika, na blaginjo povzemata Tajnikar (2006) in Rižner (2012). 

Celotna družbena blaginja je blaginja vseh �lanov družbe. Pogled na celotno blaginjo torej 

zahteva najprej vpogled v blaginjo vsakega posameznika oziroma skupine podobnih 

posameznikov, nato pa neke vrste agregacijo oziroma odlo�itveno pravilo, kako vse 

»posami�ne blaginje« združiti v celotno blaginjo. Tudi ekonomska teorija in nekateri njeni 

vidnejši predstavniki (seveda) na vprašanje družbene blaginje gledajo razli�no.  

Strogo Walrasovo pravilo npr. pravi, da je celotna družbena blaginja ve�ja samo, �e je z 

nekim ukrepom porasla blaginja slehernega posameznika v družbi. Jasno je, da ima tovrstno 

pravilo zgolj teoreti�no veljavo, v praksi pa ga ni mogo�e (skoraj) nikoli dose�i. Paretovo

gledanje je nekoliko milejše in pravi, da bo družba na boljšem, �e se bo nekaterim položaj po 

ukrepih izboljšal, vsem ostalim pa se ne bo poslabšal. Vemo namre�, da je v paretovskem 

gledanju ravnotežja sistem iz ravnotežja tedaj, ko je mogo�e pove�ati koristnost enega �lana 

družbe, ne da bi se zmanjšala koristnost drugega, ko pa to ni ve� mogo�e, je gospodarstvo v 

ravnotežju. Ukrepi naj bi šli po tem gledanju torej toliko �asa v smer pove�evanja blaginje 

nekaterih brez odpovedovanja pri drugih, dokler gospodarstvo oziroma družba ni v 

ravnotežju; potem to ni ve� mogo�e. Kriterij je vsekakor milejši, a še vedno zgolj teoreti�no 

zanimiv. 
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Kaldor in Hicks sta teorijo pripeljala bližje ob�utni realnosti. Dopuš�ata namre�, da nek 

vladni ukrep povzro�i tako rast blaginje posameznikov, kot tudi njeno nespremenjenost in 

celo znižanje. Družba je po njunem na boljšem tedaj, ko je vsota koristnosti vseh 

posameznikov po ukrepu višja od vsote koristnosti posameznikov pred izvedbo ukrepov. 

Matemati�no gledano se pri tem uporablja Benthamova funkcija družbene blaginje, definirana 

kot vsota individualnih koristnosti. Nekoliko druga�e isto zadevo obravnava Bernoulli-

Nasheva funkcija, ki namesto seštevanja uporabi produkt. Po tem gledanju je družba na 

boljšem tedaj, ko je produkt vseh koristnosti posameznikov v družbi po ukrepih višji od 

produkta koristnosti vseh posameznikov pred ukrepi. Vsi �lani družbe so v tej funkciji (tako 

kot tudi v Benthamovi vsoti) obravnavani enako. Možno pa je, da se razli�nim �lanom družbe 

dajejo razli�ne uteži, kar pomeni, da je koristnost nekaterih �lanov z družbenega vidika 

vredna ve� kot koristnost drugih �lanov. V tem primeru pri ra�unanju produktov upoštevamo 

tudi razli�ne uteži, logika pa ostaja nespremenjena. 

Kot zadnjega omenimo še Rawlsov kriterij, ki pravi, da je za celotno družbo in njeno blaginjo 

pomembno le, kaj se dogaja z blaginjo tistih, ki so najnižje. Ali druga�e: družba je po 

ukrepanju na boljšem samo, �e je ukrep povzro�il zvišanje blaginje �lanom družbe z najnižjo 

blaginjo. Dokler blaginja tistih, ki jim gre najslabše, ne raste, po tem kriteriju ne moremo re�i, 

da gre družbi kot celoti bolje. 

Prenos teorije v prakso pa ni enostaven. Bistvo prehoda iz teoreti�ne razprave v spremljanje 

realne družbeno-gospodarske slike namre� ni v postavitvi kriterijev, temve� v dolo�itvi 

tistega, ki dolo�a blaginjo oziroma v dolo�itvi mere blaginje. Ne obstaja namre� merska enota 

(teoreti�no bi lahko rekli, da je to »util«, vendar je v resnici neizmerljiv), ki bi enoli�no in 

objektivno odražala neko stanje posameznika in posledi�no družbe. Gledanje na blaginjo je 

izrazito subjektivno in tudi �asovno spremenljivo. Vsak svojo blaginjo namre� živi. �e nek 

posameznik, upokojenec, danes morda zasluži le 60 odstotkov svoje nekdanje pla�e, vendar 

pa ves svoj �as nameni sebi in svojim hobijem, ne pa 16 uram v službi, je seveda povsem 

subjektivno vprašanje, ali je njegova blaginja danes višja ali ne. Poleg tega so posameznikom 

v razli�nih življenjskih obdobjih klju�ne razli�ne stvari. Funkcije koristnosti se za enega 

posameznika nenehno spreminjajo, zato ni �udno, da se spreminjajo tudi za družbo kot celoto 

(Rižner 2012). 

Kot vidimo, je blaginjo izredno težko, �e ne celo nemogo�e kvantificirati. Enako težko je 

izmeriti, ali se in kako se na ra�un vladnih ukrepov spremeni blaginja posameznih skupin, še 

težje pa je teorijo prenesti na blaginjo celotne družbe. Vendar pa, kot ugotavlja Rižner (2012) 

samo merjenje blaginje v resnici niti ni potrebno, saj je že spremljanje družbe, njenih �lanov 

in njihovega življenjskega stila objektivno praviloma dovolj, da ugotovimo, ali je družba 

zadostila posameznim prej naštetim pravilom. 

Z vladnega vidika naj bi v demokrati�ni družbi vedno težili k cilju, da ukrepi zvišajo blaginjo 

celotne družbe, upoštevaje enega od omenjenih kriterijev. �e predpostavimo, da je v za�etni 
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to�ki državni prora�un uravnotežen in želimo, da tak tudi ostane, potem s pove�evanjem 

ugodnosti enemu delu družbe brez zniževanja ugodnosti preostalemu delu vlada tega cilja na 

dolgi rok ne bo dosegla. Aktualna gospodarska kriza je denimo izpostavila dejstvo, da si 

majhno odprto gospodarstvo dolgoro�no ne more dopustiti, niti si privoš�iti ve�jega 

zapravljanja finan�nih sredstev od virov, ki jih ima na voljo. �e popuš�a eni skupini, drugim 

pa hkrati ne postavi trdnih omejitev, s �imer za�asno omogo�i ve�jo koristnost nekaterih brez 

odrekanja drugim, bo lahko prej ali slej pla�ala tako, da bosta obe skupini na slabšem. Seveda 

bo tista, ki ugodnosti ni imela, pla�evala tisti, ki je v njih uživala.  

�e se še nekoliko naslonimo na že omenjeni Benthamovo ali Bernoulli-Nashevo funkcijo, 

politika favoriziranja ene družbene skupine lahko matemati�no povsem zadovolji cilj višje 

blaginje celotne družbe. Blaginja celotnega naroda se bo namre� pove�ala tudi, �e se bo 

blaginja dela družbe z manjšo utežjo ali pa manj števil�ne skupine posameznikov znižala, 

blaginja druge skupine z ve�jo utežjo ali števil�nejše skupine posameznikov pa isto�asno 

zvišala; vsota »pridobitnikov« mora biti seveda ve�ja od vsote »izgubarjev«. Neoklasi�na 

ekonomska kalkulacija je relativno nedvoumna.  

Keynes pa je v neoklasi�ni razlagi ekonomske realnosti videl vrsto pomanjkljivosti. Njegova 

ekonomska teorija pospeševanja agregatnega povpraševanja, v katerem je imela država 

klju�no vlogo, saj po Keynesu zasebni sektor zaradi negotovosti ne investira dovolj, je v 

ekonomski znanosti prevladovala približno do sredine 70. let preteklega stoletja. Vlada in 

sindikati so postali tisti, ki so »vodili« državo ter »alocirali« blaginjo med razli�ne družbene 

skupine. 

Ob tem velja spomniti na Arrowovo teorijo o nezmožnosti oblikovanja funkcije družbene 

blaginje, ki bi hkrati zadoš�ala vsem kriterijem, ki jih je postavil (Arrow 1994).17 Arrow je 

ugotovil, da iz individualnih preferenc ni mogo�e oblikovati družbene preference, ne da bi 

bila funkcija družbene blaginje diktatorska ali vsiljena. Nobena agregacija namre�, po 

Arrowu, ne pripelje do konsistentne družbene funkcije blaginje, to lahko dolo�i le diktator, ki 

pove, kaj je za družbo dobro in kaj slabo, ali pa jo vsilijo dolo�ene družbene skupine. 

Vprašanje torej je, kdo v družbi dolo�a blaginjo. V avtokrati�nih družbah so to diktatorji, v 

demokrati�nih družbah pa »vladajo�a elita«, skupaj z nekaterimi najmo�nejšimi interesnimi 

skupinami. �e denimo vlada popusti sindikatom v njihovih prizadevanjih za �im višje pla�e v 

javnem sektorju in izpad v prora�unu kompenzira denimo z dvigom obdav�itve kapitala, je 

relativno enostavno ugotoviti, kdo komu vsiljuje funkcijo družbene blaginje. 

V sredini 70. let se je v nekaterih razvitih državah pojavila t. i. stagflacija, ki je ozna�evala 

položaj stagnacije in brezposelnosti na eni stani ter sorazmerno visoko stopnjo inflacije na 

drugi strani. Po nauku keynesiancev je bil ta položaj nekaj nepredvidljivega, zato ga niso znali 
                                                 
17 Gre za kriterije racionalnosti, neodvisnosti od irelevantnih alternativ, nediktatorstva in neomejene 
domene. 
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pojasniti, za premagovanje njegovih slabosti in negativnih posledic pa niso imeli na razpolago 

u�inkovitih instrumentov ekonomske politike. Spri�o tega so mnogi za�eli dvomiti v 

prevladujo�o ekonomsko teorijo in za�eli poudarjati pomen ponudbe (namesto dotedanjega 

poudarka na povpraševanju) in pomen fiskalnih dejavnikov pri ustvarjanju gospodarske rasti. 

Tako je bila oblikovana nova smer v razvoju ekonomske teorije, imenovana ekonomika 

ponudbe (angl. »supply-side economics«). Po mnenju protagonistov ekonomike ponudbe je 

prevelika vloga države, povezana z velikimi državnimi izdatki, v preteklosti preve� bremenila 

gospodarstvo, zato je potrebno vlogo države omejiti, dav�na bremena posameznikov in 

podjetij pa znižati. Nižji davki bodo pove�ali dohodke delavcev in kapitalistov, ki bodo zato 

ve� delali, s tem pa tudi ve� var�evali in investirali. Na ta na�in se bosta pove�ali stopnja 

gospodarske rasti in zaposlenost, obenem se bo znižala stopnja inflacije in posledi�no 

pove�ala blaginja. Država naj po njihovem torej ne poskuša dolo�iti funkcije družbene 

blaginje, temve� naj to prepusti tržni alokaciji, aktivnosti države pa so zaželene na podro�jih 

tehni�nega izobraževanja, graditve gospodarske infrastrukture, zagotavljanja varnosti 

finan�nega sistema, ekologije in nacionalne neodvisnosti. Mnogi od predlaganih ukrepov 

ekonomike ponudbe so danes aktualni v številnih državah, ki se sre�ujejo s t. i. krizo države 

blaginje in njenim reformiranjem. 

Bistvo vrnitve k trgu je bilo v spoznanju, da je bilo naraš�anje državnega intervencionizma 

spremljano z zanemarjanjem pozornosti do izvajanja osnovnih nalog države, kot so 

zagotavljanje nujnih javnih del, ohranjanje reda in zakonitosti ter obramba države.18 Ob 

predpostavki omejenosti �asa in razpoložljivih resursov so postali izvajalci javnih politik 

preobremenjeni z razli�nimi aktivnostmi, tako da se niso bili ve� sposobni posve�ati izvajanju 

osnovnih aktivnosti države. Javna sredstva so bila zaradi tega pogosto neracionalno in 

neproduktivno trošena, kar je imelo za posledico poslabšanje kakovosti osnovnih storitev 

države, ki je po�ela �edalje ve� stvari, vendar te �edalje slabše. To je imelo negativne u�inke 

na delovanje trga, ki je predvsem odvisno od kakovosti izvajanja osnovnih nalog države. 

Vloga države se je tako z leti spremenila od podpore trgu k nadomeš�anju trga. V mnogih 

državah se je bistveno poslabšalo izvajanje ene izmed osnovnih nalog javnega sektorja, to je 

zagotavljanje reda in zakonitosti, kar je povzro�ilo nastanek precejšnjih nedenarnih stroškov 

za prebivalstvo. Tako je velik problem postal kriminal, ker delovanju policije in sodstva ni 

bilo zagotovljeno dovolj sredstev in pozornosti, nekateri pa so za�eli kriminal opravi�evati s 

socialnimi pogoji (Tanzi 1997, 14). Država, ki si je zelo trudila sama postavljati merila 

blaginje, je padla v lastne nezmožnosti. �eprav je z vsiljenjem družbene funkcije blaginjo 

dolo�ila, pa je operativno ni bila sposobna zagotoviti. 

Pri�akovati bi bilo, da so države z najve�jo rastjo javne porabe dosegle tudi najboljše 

socialno-ekonomske rezultate. Kljub precejšnji rasti javne porabe je bil napredek v doseganju 

raznih socialnih in ekonomskih ciljev relativno omejen. To je povzro�ilo, da se tako države z 

                                                 
18 To so po Smithu temeljne funkcije države (glej npr. Sušjan 2001, 29-30). 
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veliko, kot tiste z majhno javno porabo, ne razlikujejo bistveno v svoji »socialni razvitosti«; 

ve�ji izdatki za zdravje in izobraževanje v državah z velikim javnim sektorjem denimo ne 

prispevajo bistveno k izboljšanju zdravstvenih in izobraževalnih standardov. Najbolj 

zanimivo pa je to, da je rast države blaginje (v obliki transfernih izdatkov) o�itno le malo 

prispevala k izboljšanju premoženjskega položaja najrevnejših, pri �emer se posledi�no 

pojavlja vprašanje o smotrnosti in u�inkovitosti izvajanja dolo�enih javnih programov. To 

pomeni, da zmanjšanje velikosti javnega sektorja in s tem povezano znižanje deleža javne 

porabe v BDP naj ne bi imelo negativnih posledic v smislu poslabšanja socialne razvitosti 

družbe, kar je argument kritikov reforme javnega sektorja in države blaginje.  

4.2 Demokracija, potegovanje za rento in državna potrošnja 

Ker stopnja demokrati�nosti vpliva na mo� interesnih skupin in na njihov pritisk na vlado 

oziroma vladarja, lahko pri�akujemo, da bo politi�ni sistem pomembno vplival na velikost 

državnih izdatkov v BDP. V nekaterih sistemih imajo namre� interesne skupine veliko mo� in 

povzro�ajo precejšnjo prerazdelitev dohodka v družbi, spet v drugih je njihov domet precej 

manjši ali pa jih vlada (vladar) celo prepoveduje. 

Slika 2 prikazuje znan teoreti�ni model vpliva demokracije na državno potrošnjo in 

gospodarsko rast, ki sta ga razvila Plümper in Martin (2003, 30). Model pokaže, da z 

naraš�ajo�o stopnjo demokracije raste obseg javnih dobrin, obseg transfernih pla�il pa se 

zmanjšuje. Klju�na je tudi ugotovitev, da obstaja nelinearna povezava U oblike med 

demokracijo in državno potrošnjo. Z variiranjem politi�nega sistema se torej spreminja tako 

obseg državnih izdatkov kot njihova sestava.  

Slika 2: Demokracija in velikost državnih izdatkov 

Vir: Plümper in Martin 2003, 33. 
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Model je torej zgrajen na predpostavki racionalnega in oportunisti�nega obnašanja vlade. �e 

je politi�na participacija mo�no omejena, vlada oziroma vladar praviloma kot klju�ni 

instrument izbere rente eliti in si tako kupi politi�no podporo. Z naraš�ajo�o stopnjo 

demokracije pa se pove�uje vloga ljudstva in posledi�no raste obseg javnih dobrin, s katerimi 

si vlada zagotavlja obstoj na oblasti. Plümper in Martin (2003, 29) menita, da pove�evanje 

»proizvodnje« javnih dobrin ne samo, da koristi tistim, ki te dobrine trošijo in posledi�no 

podpirajo vlado, temve� tudi vzpodbuja gospodarsko rast.19 Tako naj bi pove�anje stopnje 

demokracije v popolnoma avtokrati�ni državi vzpodbudilo proizvodnjo javnih dobrin in 

pospešilo rast dohodka na prebivalca. Toda to drži samo do dolo�ene stopnje demokracije. �e 

se stopnja demokracije pove�uje še naprej od te »ravnotežne« stopnje, vlada pove�uje svojo 

vlogo z rastjo obsega dobrin in storitev, ki jih zagotavlja. Vendar ta rast lahko pomeni, da 

za�ne država na nekaterih podro�jih nadomeš�ati zasebni sektor, ki je sicer u�inkovitejši od 

nje. Tako se zgodi, da dobrine, ki jih »proizvaja« javni sektor niso proizvedene na ekonomsko 

optimalen na�in, prav tako pa so tudi manj kakovostne. Dodaten problem se pojavi, ko se za 

omejena sredstva bori vse ve� »javnih dobrin« in postane vprašljiva koli�ina in kakovost tudi 

tistih, ki so prvotno pripisane državi (npr. vojska, policija, državna in splošna javna uprava). 

V tem primeru rast državne potrošnje ne spodbuja ve� gospodarske rasti, temve� jo zavira.20

Logika predstavljenega modela je v skladu z ugotovitvami nekaterih drugih raziskav. Pri 

pojasnjevanju vpliva politi�nih institucij na oblikovanje in vodenje ekonomskih politik 

Persson (2002, 891) ugotavlja, da manjše kot je število volivcev, ki jim je odgovoren 

                                                 
19 Mehanizem, ki povezuje politi�ni sistem in gospodarsko rast, poteka po mnenju Plümperja in 
Martina (2003, 29) skozi obseg in kakovost javnih dobrin in storitev. Primerne in kakovostne javne 
storitve namre� omogo�ajo rast in razvoj zasebnega sektorja, ki je praviloma klju�ni motor, ki poganja 
rast celotnega gospodarstva.  
20 O vplivu demokracije obstaja zelo obsežen obseg literature, za�enši s Friedmanom (1982), ki je 
zapisal, da obstajata »dve svobodi«: politi�na in ekonomska. Delujeta vzajemno in sta lahko vir 
gospodarske rasti ali pa njen pomemben zaviralec. Demokracija na gospodarsko rast po 
Friedmanovem mnenju vpliva preko kakovosti ekonomskih institucij; bolj kot je država demokrati�na, 
ve�ja je vladna težnja po vzpostavitvi smiselnih in usklajenih ekonomskih institucij. Olson (1971, 75; 
1982, 77) pri tem dodaja, da je demokrati�na ureditev zelo nagnjena k preusmerjanju sredstev od 
investicij k potrošnji. V demokraciji lahko namre� interesne skupine preko potegovanja za rento pri 
vladi bolj intenzivno usmerjajo sredstva v potrošnjo kot v avtokrati�nih družbah in na ta na�in 
znižujejo dolgoro�no gospodarsko rast. Benabou (1996) ugotovi, da empiri�ne raziskave dajejo zelo 
razli�ne rezultate glede vpliva demokracije na gospodarsko rast. V naboru raziskav je mogo�e najti 
tako statisti�no zna�ilne negativne kot pozitivne vplive. Brunetti (1997) denimo ne najde jasne 
povezave med spremenljivkama, podobno kot Sirowy in Inkeles (1990). Alesina in Perotti (1997, 24) 
zaklju�ita, da hipoteza o zaviranju gospodarske rasti s strani demokrati�nih institucij ni podprta. 
Przeworski in Limongi (1993) povzemata 21 rezultatov 18 študij in ugotavljata, da 8 rezultatov kaže 
pozitivno povezanost med demokracijo in gospodarsko rastjo, 8 kaže negativno povezanost, pet pa ne 
najde jasne povezave. Quinn in Woolley (2001) med 8 študijami, narejenimi med letoma 1994 in 1997 
najdeta 3 z negativnim, 2 s pozitivnim, 2 z nejasnim in 1 z mešanim rezultatom. Barro (1996; 1999) pa 
je pokazal, da ni smiselno prou�evati linearnega, temve� nelinearen odnos med tipom politi�nega 
režima in gospodarsko rastjo, glej tudi Grossman (1988; 1990). Po njegovih ugotovitvah se nizke in 
visoke stopnje demokracije zna�ilno ne razlikujejo v njihovem vplivu na gospodarsko rast, medtem ko 
pa naj bi srednje stopnje demokracije izkazovale višjo spodbudo h gospodarski rasti.  
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parlament in posledi�no tudi odvisen od njihove volje, ve�ja je velikost javnega sektorja. 

Husted in Kenny (1997, 75) pokažeta, da je vklju�itev najrevnejših prebivalcev ZDA v 

volilno telo pove�ala državne izdatke. Prišlo je namre� do pove�anih zahtev po redistribuciji 

dohodka. Podobno naj bi se po raziskavi Abramsa in Settla (1999) pokazalo tudi v primeru 

uvedbe volilne pravice za ženske leta 1971 v Švici. Tovrstna sprememba politi�nega sistema 

(stopnje demokracije) je pove�ala relativni obseg državnih izdatkov v BDP in njihovo 

strukturo; tako naj bi spremembe povzro�ile kar 28 odstotno rast državnih socialnih izdatkov. 

Payne (1991, 71) ugotavlja, da po mnenju ameriških senatorjev »dobra« politika (angl. 

»politics«) v demokraciji pove�uje državne izdatke, predvsem tiste, ki oblasti pomagajo k 

vnovi�ni izvolitvi. 

Te ugotovitve lahko strnemo v naš model. Ve�jo mo� kot imajo posamezniki pri odlo�anju o 

preživetju vlade, bolj je vlada ob�utljiva na njihove potrebe in pritiske preko delovanja 

interesnih skupin, v katere so združeni. �e pogledamo avtokrati�ne države, ugotovimo, da je 

državna potrošnja v �istih diktaturah višja kot v zmernih avtokrati�nih režimih (McGuire in 

Olson 1996, 73; Wintrobe 1998, 30). Z diktatorstvom sta povezani dve vrsti stroškov. Prvi�, s 

tem, ko diktator omejuje osebno svobodo državljanov, mora na drugi strani zagotoviti zadosti 

sredstev za represijo, s katero prepre�uje, da bi v državi vzniknilo revolucionarno gibanje. 

Wintrobe (1998, 33-34) omejevanje osebne svobode pojasnjuje z omejeno svobodo govora, z 

omejitvami pri oblikovanju sindikatov in razli�nih oblik civilne družbe, prepovedjo opozicije 

in stalno prisotnostjo vojske. Takšno stanje privede do drugega problema. Z represivnim 

aparatom diktator sicer nadzira ljudi, hkrati pa se boji, da bi »opozicija« prav tako uporabila 

represijo proti njemu. Ironi�no se izkaže, da manjša kot je elita, težje je zagotoviti njeno 

lojalnost. Da bi si diktator zagotovil osebno varnost pred prevratom, ki bi ga izvedli njegovi 

lastni najožji sodelavci, se ta praviloma zavaruje s tem, da oblikuje razli�ne oblike 

tekmovanja med temi sodelavci (kar je denimo po�el Hitler) ali pa odstrani tiste, za katere 

sluti, da so postali premo�ni in preve� neodvisni (kar je po�el Stalin) (Tullock 1987, 12). 

Ko se stopnja demokracije pove�uje, državni izdatki v BDP praviloma sprva torej upadajo, saj 

se izdatki za represijo in vsemogo�no vladanje kr�ijo, manj je podkupovanja elite, hkrati pa 

na drugi strani izdatki za zagotavljanje javnih dobrin sicer rastejo, vendar je pritisk na rast 

državnih izdatkov iz tega vira manjši kot kr�enje izdatkov za elito, ker država sprva v obliki 

»javnih dobrin« zagotavlja le tiste dobrine, v proizvodnji katerih zasebni sektor dejansko ni 

najbolj u�inkovit (denimo osnovno izobraževanje) ali pa gre za podporne storitve 

gospodarstvu (npr. uprava, informacijska infrastruktura). Ker so tovrstne dobrine in storitve z 

vidika gospodarske rasti precej bolj zaželene od neproduktivnih rentnih transferjev eliti, 

tovrstni premik tudi vzpodbudi gospodarsko rast (Knack in Keefler 1995, 221; Aghion in 

Howitt 1998, 322). Po tem, ko stopnja demokracije preseže neko to�ko, pa postanejo vse 

mo�nejše dolo�ene družbene skupine, ki s svojim potegovanjem za rento državne izdatke 

pove�ujejo in usmerjajo v lastno korist (potrošnjo). Hkrati naraš�ajo�i državni izdatki 

zahtevajo vse ve�je obdav�enje, kar dodatno zmanjšuje prosti denarni tok podjetjem in 
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njihove produktivne investicije (Barro in Sala-i-Martin 1995, 255). Visoka stopnja 

demokracije tako zaradi boja interesnih skupin pove�uje rast državnih izdatkov, hkrati pa 

znižuje gospodarsko rast zaradi visokih dav�nih bremen, oblikovanja nekonkuren�nih 

položajev posameznih subjektov in neproduktivno potrošenih sredstev za potegovanje za 

rento. 

4.3 Pomen institucij kot spodbud in omejitev 

North (1998, 125) poudarja, da so se v številnih družbah in obdobjih �loveške zgodovine 

uveljavila pravila, ki so zavirala gospodarsko rast in zmanjševala gospodarsko uspešnost. 

Pravi jim institucije in jih deli na formalne in neformane. Formalne predstavljajo pisna 

pravila, zakone, ustavo in druge formalne akte, medtem ko so neformalne institucije navade, 

obi�aji, miselni vzorci in vrednostni okviri, v katerih deluje družba in ki so osnova 

medsebojnih interakcij, tudi ekonomskih. Natan�neje, North institucije opredeljuje kot 

�loveško zasnovane omejitve v strukturah politi�ne, gospodarske in socialne interakcije. 

Takšna pravila oziroma omejitve obi�ajno prispevajo k zagotavljanju reda in varnosti na trgu 

in v družbi kot celoti. Kako so te institucije dejansko u�inkovite, je odvisno od razli�nih 

okoliš�in, kot so omejena prisilna mo� vlade, neorganiziranost države, ali pa prisotnost 

mo�nih verskih zapovedi. 

Teorija racionalne izbire je pristop �loveškega odlo�anja in gospodarske uspešnosti, s katerim 

se North ni strinjal. Prepri�an je bil, da se ljudje odlo�ajo na podlagi subjektivnih zaznav 

nepopolnih ali neto�nih informacij, zato ne more obstajati konvergenca vzorcev obnašanja in 

tako tudi ni možnosti verodostojnih napovedi obnašanja ekonomskih subjektov. North sicer 

dopuš�a možnost, da teorija racionalne izbire pod dolo�enimi nadzorovanimi pogoji deluje, 

denimo na borzi, kjer udeleženci delujejo v mo�no strukturiranem institucionalnem okviru, ki 

omogo�a neprekinjeno opazovanje njihovega obnašanja.  

Menjava med ekonomskimi subjekti poteka v okviru organizacij. Gospodarska rast temelji na 

neosebni menjavi. Klju� do tovrstne menjave je prisila nekoga ali ne�esa »tretjega«, s �imer 

se zmanjša tveganje za oportunizem in prevare, ki se pojavljajo v kompleksnih družbah. Ta 

tretja »stranka« je nujna za usklajevanje in sodelovanje v interaktivnem okolju in bi jo lahko 

predstavljala formalna pravila (zakoni, ustava).  

Vendar pa North (1998) pojasnjuje, da le majhen del �loveških interakcij urejajo formalna 

pravila. V petem poglavju (North 1998) se zato osredoto�i na neformalna pravila, ki izvirajo 

iz kulture družbe in uravnavajo njeno vedenje in vedenje njenih �lanov. Kratkoro�no naj bi 

tako bila kultura tista, ki dolo�a, kako posamezniki predelujejo in uporabljajo informacije, s 

�imer lahko vpliva na na�in specifikacije neformalnih omejitev (institucij). Konvencije se 

med kulturami razlikujejo in norme prav tako. Empiri�no je mogo�e ugotoviti, katere vrste 

neformalnih omejitev bodo najverjetneje sprožile sodelovanje ali kako bodo postopne 
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spremembe teh neformalnih omejitev spremenile igro, da bi pove�ale (ali zmanjšale) 

kooperativne rezultate.  

�eprav neformalnih institucionalnih omejitev ni mogo�e neposredno opazovati, nam pisne 

pogodbe, dogovori, konvencije in sporazumi (denimo med sindikati, državo in delodajalci o 

višini socialnih prejemkov za brezposelne) ter v�asih tudi transakcijski stroški podajajo 

posredne dokaze o spremembah neformalnih omejitev. V zadnjem �asu veliko v vzorec 

zajetih držav iš�e poti iz krize države blaginje (za Nem�ijo glej npr. Gramc (2006)) in zaradi 

dolgoro�no nevzdržnih socialnih stroškov (izdatkov) poskuša rast teh izdatkov omejiti ali celo 

ustaviti. Nove »družbene pogodbe« tako temeljijo na ve�ji vlogi in odgovornosti posameznika 

ter tako nakazujejo odmik od prevelike in podporne države. V tem kontekstu ne gre samo za 

spremembo dolo�enih zakonov, temve� predvsem za miselni premik pri ljudeh. 

Razvoj politike od posameznega absolutnega vladarja k demokrati�nim vladam praviloma 

pomeni zasuk k ve�ji politi�ni u�inkovitosti in – praviloma – tudi k bolj ljudem vše�nim 

prerazdelitvam (npr. od vojske k sociali). V kolikor demokrati�na vlada omogo�a vse ve�ji 

odstotek javnega vpliva na proces politi�nega odlo�anja, odpravlja muhavost absolutisti�nega 

vladarja in razvija izpolnjevanje pogodb prek tretje strani, tj. z neodvisnim sodstvom. Vendar 

bi bilo napa�no trditi, da so rezultat tega politi�ni trgi, ki so u�inkoviti v enakem smislu, kot 

so u�inkoviti gospodarski trgi. Pri u�inkovitih gospodarskih trgih je prisotna tako mo�na 

konkurenca, da se z arbitražo in informacijsko povratno zvezo približamo Coasovim pogojem 

ni�elnih transakcijskih stroškov (North 1998, 58). Takšni trgi so precej redki že v 

gospodarstvu, v politiki pa so še redkejši. Res je, da z bolj demokrati�no politiko zmanjšamo 

zakonodajne transakcijske stroške na menjavo, vendar se bo pove�alo število menjav in obseg 

celotnega politi�nega transakcijskega sektorja. Pomembni pa postanejo tudi stroški 

zastopništva med državljani in zakonodajalcem ter zakonodajalcem in birokratom. V mnogih 

primerih bo vse pomembnejša racionalna nevednost državljanov in nepopolno subjektivno 

zaznavanje vse bolj vplivalo na odlo�itve. Netipi�no informirani državljan bo res lahko 

poznal svoje interese pri sprejemanju odlo�itev o znanih lokalnih, ponavljajo�ih se problemih, 

a celo informirani državljan bo imel velike težave pri odlo�anju o zapletenih, neponavljajo�ih 

se problemih med seboj povezanega politi�nega in gospodarskega sveta. Dejstvo je, da so 

formalna politi�na, podobno kot formalna gospodarska pravila, oblikovana tako, da olajšajo 

menjavo, vendar demokracije v politiki ne smemo ena�iti s konkuren�nimi trgi v 

gospodarstvu. Spoznali smo, da so pri odlo�itvah o socialnih in vojaških izdatkih precej 

pomembnejši politi�ni kot gospodarski trgi, zato je razmišljanje in razumevanje njihovega 

delovanja lahko zelo pomembno za pravilno razlago sprememb v državnih izdatkih. 

Klju�no vprašanje je torej u�inkovitost politi�nega trga. �e so politi�ni transakcijski stroški 

nizki in imajo politi�ni igralci pravilne modele, ki jih usmerjajo, potem bo prišlo do 

u�inkovitih lastninskih pravic. Vendar so visoki transakcijski stroški politi�nih trgov in 

subjektivna zaznavanja udeležencev pogosteje privedli do lastninskih pravic, ki ne sprožajo 
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gospodarske rasti, in do organizacij, ki nimajo spodbude za oblikovanje bolj produktivnih 

ekonomskih pravil. Tukaj ne gre samo za vprašanje postopnosti institucionalnih sprememb, 

temve� tudi za problem oblikovanja institucij, ki lahko omogo�ijo verodostojne zaveze, tako 

da pride do u�inkovitejših (npr. socialnih) pogajanj.  

Pravila izhajajo iz politike ter se spuš�ajo k lastninskim pravicam in individualnim 

pogodbam. Pogodba, ki jo opredeljuje ekonomska teorija, je preprosta, popolna in 

neposredna. Govori o menjavi enodimenzionalnega proizvoda v nekem trenutku. Socialna 

pogodba v modernih zapletenih gospodarstvih pa ima denimo ve� razsežnosti in zajema daljše 

�asovno obdobje. Za pogodbo je zna�ilno tudi, da ni popolna, saj se v �asu njenega trajanja 

lahko zgodi veliko nepredvidljivih stvari, da bodo udeležene strani primorane pogodbo 

spremeniti ali dopolniti, v primeru spora pa reševanje celo prepustiti sodstvu. 

Zgodovina je pomembna; pa ne le zato, ker se iz preteklosti lahko u�imo, temve� tudi zato, 

ker sedanjost in prihodnost s preteklostjo povezuje kontinuiteta institucij družbe. Preteklost 

oblikuje današnje in jutrišnje odlo�itve. Ekonomsko teorijo in zgodovino lahko bistveno 

izboljšamo, �e pri prou�evanju upoštevamo tudi institucije.



58

5 Oblikovanje in ocenjevanje modelov socialnih izdatkov 

V pregledu teorij velikosti in rasti državnih izdatkov v prvem poglavju ter natan�nejši študiji 

vzvodov in dejavnikov oblikovanja in razvoja socialne države v drugem poglavju smo 

spoznali nekaj klju�nih dejavnikov, ki vplivajo na gibanje in trend velikosti državnih 

izdatkov. Ugotovili smo, da samo ekonomski dejavniki še zdale� ne morejo pojasniti celotne 

variabilnosti državnih socialnih izdatkov po državah in da obstaja cela vrsta drugih povle�nih 

ali zavirajo�ih dejavnikov, ki vplivajo na razlike med državami in na razlike v �asu, �e 

opazujemo samo eno državo. 

V tem poglavju bomo oblikovali in predstavili empiri�ni model, s katerim bomo s pomo�jo 

vklju�enih pojasnjevalnih spremenljivk poskušali pojasnjevati velikost in gibanje državnih 

socialnih izdatkov.  

5.1 Model socialnih izdatkov in metode ocenjevanja 

V oblikovanem empiri�nem modelu bomo s pojasnjevalnimi spremenljivkami, ki jih predlaga 

teorija, skušali pojasniti velikost socialnih izdatkov v BDP. Kot odvisna spremenljivka bo 

nastopal delež socialnih izdatkov v BDP, pri �emer je upoštevana celotna raven socialnih 

izdatkov, kot jo zajema statistika OECD. 

Pri izbiri pojasnjevalnih spremenljivk je treba upoštevati dejstvo, da na višino posameznega 

dela celotnih socialnih izdatkov vplivajo precej razli�ni dejavniki; nekateri od njih vplivajo na 

velikost in rast pokojninskih in zdravstvenih izdatkov, spet drugi na izdatke za pomo�

brezposelnim ipd. V regresiji, v kateri pojasnjujemo velikost in rast celotnih socialnih 

izdatkov, je zato treba upoštevati klju�ne dejavnike, zna�ilne za posamezne kategorije 

socialnih izdatkov. Uporabljene pojasnjevalne spremenljivke predstavljamo in pojasnjujemo v 

preglednici 1 v podpoglavju 1.4, iz priloge 1 pa so razvidne posamezne vrednosti v empiri�no 

analizo vklju�enih spremenljivk. 

V izhodiš�u bomo model ocenjevali z linearnim regresijskim modelom z metodo najmanjših 

kvadratov. Ob danem vektorju podatkov o socialnih izdatkih v BDP (vektor y) in matriki s 

podatki o pojasnjevalnih spremenljivkah (matrika X) to pomeni, da želimo y izraziti kot 

linearno kombinacijo stolpcev matrike X. �e y leži v stolpi�nem prostoru X, potem lahko 

najdemo vektor b, takšen da 

y = Xb .        (1) 

  



59

Za oceno regresijskih koeficientov, izra�unanih z metodo najmanjših kvadratov, dobimo z 

uporabo matri�ne algebre naslednji izraz: 

b = (X'X)-1 X'y .      (2) 

Prva izmed predpostavk klasi�nega linearnega regresijskega modela, tj. predpostavka 

linearnosti, in ena�ba (2) pravita, da metoda najmanjših kvadratov ocenjuje regresijske 

koeficiente kot linearno funkcijo vrednosti odvisne spremenljivke y, kjer so koeficienti te 

funkcije elementi matrike (X'X)-1 X'. Od tod sledi, da gre za linearno cenilko. Ob upoštevanju 

vseh predpostavk klasi�nega linearnega regresijskega modela (Greene 2003, 42; Peracchi 

2001, 24) in lastnosti metode najmanjših kvadratov, pravimo, da je to nepristranska, najboljša 

linearna cenilka (angl. »best linear unbiased estimator – BLUE«) regresijskih koeficientov 

linearnega populacijskega modela. 

Model socialnih izdatkov je mogo�e ocenjevati na razli�ne na�ine. Najprej je tu prese�na 

analiza, ki sicer omogo�a analiziranje razlike v velikosti socialnih izdatkov med državami v 

dolo�enem �asovnem trenutku, ne da pa nikakršnih informacij o dinamiki pojava. Povsem 

mogo�e je, da se socialni izdatki v �asu odzivajo povsem druga�e kot pa kaže prese�na 

analiza razlik med državami. Zato je v dolo�enem �asovnem obdobju mogo�e za vsako 

posamezno državo oceniti funkcijo velikosti in rasti socialnih izdatkov in tako priti do 

pojasnjevanja gibanja teh izdatkov v �asu. S tem pa seveda izgubimo meddržavno primerjavo. 

Najbolj splošno analizo zato omogo�ajo panelni podatki, ki vklju�ujejo podatke za ve�je 

število držav, za vsako posamezno državo pa podatke za dolo�eni �asovni interval (Baltagi 

2001, 54). Z ustreznim ekonometri�nim pristopom takšni podatki zagotavljajo tako analizo 

prese�ne kot �asovne komponente. Vendar pa tudi pri analizi panelnih podatkov obstaja ve�

možnih pristopov. 

Po prvem pristopu zberemo vse podatke skupaj in jih ne glede na to, kateri �asovni enoti ali 

državi pripadajo, uporabimo v oceni regresijske funkcije. Govorimo o t. i. združeni regresiji 

(angl. »pooled regression«), ki jo zapišemo kot 

jtjtjt xy εβα ++=  ,      (3) 

kjer je y odvisna spremenljivka, x pojasnjevalna spremenljivka, α  in β  sta parametra 

funkcije, ε  pa slu�ajna napaka. Z j je ozna�ena j-ta država ( Nj ,...,2,1= ), s t pa �asovni 

trenutek ( ),...,2,1 Tt = . Takšna regresija implicitno predpostavlja, da so vsi parametri med 

državami enaki. Klju�ni problem takšne specifikacije modela je v tem, da ne upošteva 

dejavnikov, ki so specifi�ni za vsako posamezno državo. Pravzaprav so �asovni u�inki na 

ra�un prese�ne variacije izlo�eni. 
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Baltagi (2001, 55) in Greene (2003, 285) pravita, da je najpogostejši na�in pristopa pri analizi 

panelnih podatkov t. i. cenilka s fiksnimi u�inki (angl. »fixed effects model), ki omogo�a 

dolo�iti razli�en konstantni �len za vsako skupino (državo). Standardni zapis modela je enak 

jtjtjjt xy εβα ++=  ,         (4) 

pri �emer jα  predstavlja specifi�en u�inek za vsako posamezno državo. Regresijski 

koeficienti so na ta na�in enaki za vse skupine (države), konstantni �len pa se med njimi 

razlikuje.21  

Cenilka s fiksnimi u�inki ni pravzaprav ni� drugega, kot uporaba modela najmanjših 

kvadratov z nepravimi spremenljivkami (angl. »least squares dummy variable model«), pri 

�emer bi za vsako skupino (državo) dolo�ili posamezno nepravo spremenljivko. �e 

primerjamo zapis (4) in 

y = [X  d1  d2  ... dN] �
�

�
�
�

�

α

β
+ �  ,         (5) 

ugotovimo, da gre pravzaprav za enaka zapisa.  

Tretji možni pristop predstavlja t. i. cenilka s slu�ajnimi u�inki (angl. »random effects model). 

V tem primeru so u�inki, specifi�ni za posamezno skupino (državo) predpostavljeni kot 

slu�ajni in izhajajo�i iz neke verjetnostne porazdelitve. Praviloma se ta cenilka uporablja v 

primerih, ko neopazovani individualni u�inki niso korelirani z v model vklju�enimi 

spremenljivkami. Model panelnih podatkov s slu�ajnimi u�inki se ocenjuje z uporabo 

generaliziranih najmanjših kvadratov.  

Model socialnih izdatkov bomo ocenili po vseh treh metodah. Prva ocenjevalna metoda bo t. 

i. združena regresija po metodi najmanjših kvadratov, kot drugi bo uporabljen model panelnih 

podatkov s fiksnimi u�inki in kot tretji model s slu�ajnimi u�inki. Ker predvidevamo, da med 

državami obstajajo sistemske razlike, ki jih zajamejo razli�ni regresijski koeficienti za 

razli�ne države, pri�akujemo, da se bosta modela s fiksnimi ali slu�ajnimi spremenljivkami 

bolje odrezala od združenega modela.  

5.2 Podatki 

Pri ocenjevanju modelov, v katerih bo kot odvisna spremenljivka nastopal delež socialnih 

izdatkov v BDP (SOCvBDP), bodo vklju�ene vse v preglednici 1 navedene pojasnjevalne 

                                                 
21 Metodološko gre za enak u�inek, kot �e vsak opazovani podatek nadomestimo z njegovim 
odklonom od sredine tiste skupine (države), ki ji pripada, in nato te odklone uporabimo v regresiji. Z 
odkloni je tako zajeta variacija znotraj skupin, variacija med skupinami pa je izlo�ena. 
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spremenljivke. Pri�akujemo lahko, da bo naraš�anje deleža prebivalcev, starih 65 let in ve�, v 

skupnem prebivalstvu imelo pozitiven vpliv na velikost in rast socialnih izdatkov. Podobno 

lahko pri�akujemo tudi za vpliv stopnje brezposelnosti in recesijske spremenljivke. Ve�ja 

sprejeta dohodkovna neenakost (višji Ginijev koeficient) bo verjetno pripeljala do nižjih 

socialnih izdatkov.  

Vpliva �lanstva države v EU in stopnje demokracije ni mogo�e enozna�no predvideti. 

�lanstvo v EU bi lahko po eni strani na velikost socialnih izdatkov v BDP vplivalo pozitivno, 

saj �lanstvo v EU preko skupnega prora�una prinaša (so)financiranje mnogih projektov, kar 

sprosti sredstva v doma�em prora�unu za druge – tudi socialne – namene, po drugi strani pa 

bi preko u�inka fiskalnih omejitev, zlasti z namenom vklju�itve v evro obmo�je lahko 

vplivalo tudi negativno. Stopnja demokracije bi preko politi�nega boja, v katerem želijo biti 

stranke volivcem vše�ne, na rast socialnih izdatkov vplivala pozitivno, po drugi strani pa 

mnoge avtokrati�ne države zato, da se »odkupijo« za tiranijo, prebivalstvu »pla�ujejo« s 

socialnimi ugodnostmi; kar pomeni, da je mogo�e pri�akovati tudi negativno korelacijo med 

stopnjo demokracije in socialnimi izdatki v BDP. 

Preglednica 7 podaja osnovno sliko podatkov z nekaterimi opisnimi statistikami za vse v 

model vklju�ene spremenljivke za celotno obdobje 1983-2013. 

Preglednica 7: Opisne statistike v model vklju�enih spremenljivk 

 SOCvBDP GINI EU RECES BREZP STAREJSI DEMOC 

 AS Min Max AS Min Max Leta Leta AS Min Max AS Min Max AS Min Max

FIN 26,6 20,5 33,2 24,7 20,0 28,8 19 6 8,6 3,1 16,4 14,8 12,3 18,8 10,0 10 10

FRA 28,5 22,5 32,5 30,1 27,0 38,4 31 2 9,9 7,4 12,7 15,3 12,8 17,7 8,9 8 9

GR� 18,9 14,7 23,9 34,5 32,3 36,7 31 8 10,4 7,0 27,5 16,1 13,1 20,1 9,8 8 10

ITA 23,2 19,8 28,7 32,6 29,2 36,6 31 9 10,0 6,1 12,2 17,2 12,9 21,0 10,0 10 10

MAD 21,8 20,4 23,9 25,8 21,3 30,5 10 8 8,7 5,7 12,1 14,59 12,2 17,2 6,6 -7 10

NEM 25,4 21,7 27,8 29,0 26,0 31,0 31 4 7,6 4,8 11,2 16,9 14,5 20,7 10 10 10

NOR 21,8 16,4 24,7 28,5 24,5 32,7 0 2 3,8 1,9 6,0 15,5 14,6 16,3 10 10 10

POL 19,7 12,7 24,9 31,5 23,9 36,6 10 3 12,6 7,1 19,9 11,6 8,1 14,2 5,8 -7 10

ŠPA 21,1 17,2 26,5 30,5 24,2 35,0 28 5 17,3 8,3 26,1 15,2 11,6 17,7 10 10 10

ŠVI 17,6 13,5 20,4 32,0 29,10 35,9 0 5 3,2 1,4 4,5 15,3 13,9 17,4 10 10 10

TUR 8,0 3,1 12,8 45,8 39,8 52,0 0 5 9,0 6,5 14,0 5,4 4,2 7,5 7,3 7 9

VBR 20,0 16,7 24,1 32,2 26,3 34,6 31 4 7,7 4,6 12,1 15,9 14,9 17,2 10 10 10

Opomba: podatki v preglednici so povzeti po izpisu iz statisti�nega programa EViews, ki se nahaja v 
prilogi 2.

Iz podatkov v preglednici 7 je razvidno, da so pri velikosti socialnih izdatkov v BDP 

(SOCvBDP), Ginijevemu koeficientu (GINI), stopnji brezposelnosti (BREZP) in deležu 

starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu (STAREJSI) tako razlike med državami kot razlike 
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v letih v posameznih državah precejšnje. Pri�akovati je, da bo glede na velike razlike med 

državami v velikosti socialnih izdatkov v BDP kateri od modelov z upoštevanimi u�inki 

(fiksnimi ali slu�ajnimi) boljši od združenega modela. Prav tako je pri�akovati, da bodo na 

velikost socialnih izdatkov v posameznih državah vplivali vsaj nekateri podobni dejavniki, saj 

so tudi razlike med minimalnimi in maksimalnimi vrednostmi med državami precej izrazite. 

Razlike med minimalno in maksimalno vrednostjo v stopnji demokracije (DEMOC) so v 

posameznih državah v prou�evanem obdobju zelo razli�ne. Najve�ja razlika se pokaže pri 

dveh nekdanjih socialisti�nih državah, Madžarski in Poljski, medtem ko pri drugih državah te 

razlike niso zelo izrazite. Na Finskem, v Italiji in Nem�iji, na Norveškem, v Švici in v Veliki 

Britaniji v celotnem obdobju ni bilo sprememb v stopnji zaznane demokracije; v vseh letih so 

imeli v navedenih državah najvišjo stopnjo demokracije. 

Pri spremenljivkah �lanstva v EU (EU) in recesije (RECES) je v preglednici 7 pri posamezni 

državi navedeno število let, ko je bila posamezna država �lanica EU, oziroma leta v recesiji. 

Vidimo lahko, da se nobena država v prou�evanem obdobju 1983-2013 recesiji ni izognila. 

5.3 Ocena modela socialnih izdatkov z uporabo združenega (»pooled«) modela 

Ocene regresijskih koeficientov in klju�ne statistike modela socialnih izdatkov z uporabo 

združenega (»pooled«) modela so podane v preglednici 8.  

Preglednica 8: Združeni (»pooled«) model 

Metoda: Najmanjši kvadrati z nepravimi spremenljivkami 

Odvisna spremenljivka: SOCVBDP

Obdobje: 1983 – 2013

Število držav: 12

Skupno število opazovanj: 370

Spremenljivka Regresijski 
koeficient 

Standardna 
napaka 

t-Statistika Stopnja 
zna�ilnosti 

C 23,42822 1,930651 12,13488 0,0000 

BREZP 0,164229 0,039906 4,115406 0,0000 

DEMOC 0,198047 0,067480 2,934880 0,0035 

EU 1,916225 0,455634 4,205622 0,0000 

GINI -0,481924 0,037562 -12,82997 0,0000 

RECES 0,392912 0,440948 0,891062 0,3735 

STAREJSI 0,570685 0,079468 7,181289 0,0000 

Opomba: podatki v preglednici so povzeti po izpisu iz statisti�nega programa EViews, ki se nahaja v 
prilogi 3.
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Iz ocen regresijskih koeficientov združenega modela iz preglednice 8 lahko ugotovimo, da v 

povpre�ju: 

- porast stopnje brezposelnosti vpliva na porast deleža socialnih izdatkov v BDP, 

- zvišanje stopnje demokracije zvišuje delež socialnih izdatkov v BDP, 

- �lanstvo v EU zvišuje delež socialnih izdatkov v BDP, 

- ve�ja socialna neenakost znižuje delež socialnih izdatkov v BDP, 

- delež starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu zvišuje delež socialnih izdatkov v BDP. 

Vsi regresijski koeficienti pri navedenih odvisnostih so statisti�no visoko zna�ilni. 

Kot edini nezna�ilen vpliv se je izkazal vpliv recesije na delež socialnih izdatkov v BDP; 

združeni OLS model sicer ocenjuje, da je vpliv pozitiven, stopnja zna�ilnosti pa je pri tem 

visoko nad mejo sprejemljivosti. 

Združeni model torej predpostavlja homogenost v model vklju�enih enot, tj. držav, kar pa je v 

praksi nerealno pri�akovati. Države se namre� sistemsko razlikujejo glede na pristojnosti 

posameznih vej oblasti, glede na formalne postopke sprejemanja in izvajanja predpisov, glede 

na navade in obi�aje v družbi, glede na stopnjo sprejete neenakosti, glede na dejansko mikro 

ureditev gospodarskega sistema itd. Vsi ti sistemski vplivi se lahko odrazijo v heterogenosti v 

model vklju�enih držav; zato v nadaljevanju ocenjujemo model panelnih podatkov s fiksnimi 

u�inki (»fixed effects«), ki predvideva, da so ti sistemski vplivi nespremenljivi, torej v �asu 

konstantni, in model panelnih podatkov s slu�ajnimi u�inki (»random effects«), kjer pa se 

vplivi porazdeljujejo v neki verjetnostni porazdelitvi. 

5.4 Ocena modela socialnih izdatkov z uporabo fiksnih u�inkov 

V preglednici 9 so podane ocene parametrov modela panelnih podatkov s fiksnimi u�inki 
(»fixed effects«). 

Model s fiksnimi u�inki smo ocenili po metodi LSDV, tj. metodi najmanjših kvadratov z 

nepravimi spremenljivkami. Ocenjeni regresijski koeficienti kažejo zelo podobno sliko smeri 

u�inkov, kot združeni model, razen spremenljivke �lanstva v EU. Medtem ko je ta v 

združenem modelu kazala na pozitivno in zna�ilno odvisnost, je v modelu s fiksnimi u�inki 

odvisnost med �lanstvom v EU in velikostjo socialnih izdatkov v BDP negativna in tudi 

zna�ilna pri natan�ni stopnji zna�ilnosti 3,12 %. Spremenljivka recesije, ki sicer v obeh 

primerih kaže na pozitivno odvisnost, pa je zna�ilna samo za model s fiksnimi u�inki.
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Preglednica 9: Model panelnih podatkov s fiksnimi u�inki (»fixed effects model«) 

Metoda: Najmanjši kvadrati z nepravimi spremenljivkami 

Odvisna spremenljivka: SOCVBDP

Obdobje: 1983 – 2013

Število držav: 12

Skupno število opazovanj: 370

Spremenljivka Regresijski 
koeficient 

Standardna 
napaka 

t-Statistika Stopnja 
zna�ilnosti 

DUMFIN 11,67479 1,337655 8,727802 0,0000 

DUMFRA 13,94429 1,485797 9,385059 0,0000 

DUMGR 3,764682 1,650059 2,281544 0,0231 

DUMITA 6,813090 1,626334 4,189232 0,0000 

DUMMAD 7,005848 1,436711 4,876309 0,0000 

DUMNEM 9,646839 1,495938 6,448689 0,0000 

DUMNOR 7,477017 1,607967 4,649982 0,0000 

DUMPOL 8,010165 1,547977 5,174602 0,0000 

DUMSPA 4,371967 1,559780 2,802939 0,0053 

DUMSVI 4,031845 1,714649 2,351411 0,0193 

DUMTUR 4,502385 1,967293 2,288619 0,0227 

DUMVB 5,619949 1,555933 3,611948 0,0003 

BREZP 0,274772 0,033997 8,082227 0,0000 

DEMOC 0,151492 0,042987 3,524155 0,0005 

EU -0,972569 0,449509 -2,163628 0,0312 

GINI -0,121628 0,042211 -2,881422 0,0042 

RECES 0,619693 0,263685 2,350122 0,0193 

STAREJSI 0,982979 0,065110 15,09722 0,0000 

Opomba: podatki v preglednici so povzeti po izpisu iz statisti�nega programa EViews, ki se nahaja v 
prilogi 4.

Odlo�itev o tem, kateri od ocenjenih modelov, torej združeni model ali model s fiksnimi 

u�inki, je ustreznejši, opravimo s klasi�nim F preizkusom, pri katerem v ni�elni domnevi 

predpostavimo, da so vse specifi�ne konstante med seboj enake, v alternativni domnevi pa, da 

vsaj dve nista enaki. F statistiko izra�unamo na podlagi vsote kvadratov ostankov (SSR – 

»sum of squared residuals«) obeh modelov, pri �emer je kot neomejen (»unrestricted«) model 

upoštevan model s fiksnimi u�inki, kot omejen (»restricted«) pa združeni model. Izra�unani F

znaša 64,77, kar, upoštevaje F porazdelitev, predstavlja visoko zna�ilnost. To pomeni, da pri 

zanemarljivi stopnji zna�ilnosti zavrnemo ni�elno domnevo, da so vsi konstantni �leni enaki, 
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in sprejmemo sklep, da se vsaj dva med seboj zna�ilno razlikujeta. Model s fiksnimi u�inki je 

tako po pri�akovanjih ustreznejši. 

Na sliki 3 predstavljamo razporeditev konstantnih �lenov modela s fiksnimi u�inki. Vidimo 

lahko, da med državami obstajajo o�itne sistemske razlike, ki države klasificirajo v tri 

skupine. Prva je skupina z relativno nizkim konstantnim �lenom (polni okvir na sliki 3), to so 

Gr�ija, Švica, Španija in Tur�ija. Od teh je morda nekoliko presenetljiva Gr�ija, ki je v 

splošnem veljala za državo z zelo obsežnimi in celo neracionalnimi socialnimi programi, ki pa 

so se o�itno izvajali preko drugih, nestandardnih socialnih programov, zato je tudi »uradni« 

delež socialnih izdatkov v BDP nižji od povpre�ja vseh držav, zajetih v vzorec.  

Druga skupina je skupina držav, ki jo sestavljajo Italija, Madžarska, Norveška in Poljska 

(�rtkani okvir  na sliki 3), katerih konstantni �len se giblje med skoraj 7 in 8; med njima je 

Velika Britanija. Tretja »skupina« pa v resnici ni prava skupina, saj so njihove konstante 

precej narazen, vendar hkrati mo�no odstopajo od ostalih, to so Nem�ija, zlasti pa Finska in 

Francija. Te tri države izstopajo tudi glede na izra�unane opisne statistike v preglednici 7. 

Slika 3: Razporejenost konstantnih �lenov v modelu s fiksnimi u�inki 

Relativno velike razlike med državami, na katere smo intuitivno sklepali ob interpretaciji 

podatkov v preglednici 7, in torej zna�ilen obstoj sistemskih razlik med njimi, ki vpliva tudi 

na razlike v velikosti socialnih izdatkov v BDP, smo z ocenitvijo modela s fiksnimi u�inki 

tudi empiri�no potrdili. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, ali so sistemske razlike med 

državami fiksne ali pa se morda v �asu slu�ajno spreminjajo. Ocenitev modela s slu�ajnimi 

spremenljivkami bo podala odgovor tudi na to vprašanje. 
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5.5 Ocena modela socialnih izdatkov z uporabo slu�ajnih u�inkov 

Rezultate ocen panelnega modela s slu�ajnimi u�inki (»random effects«) prikazujemo v 

preglednici 10. 

Preglednica 10: Model panelnih podatkov s slu�ajnimi u�inki (»random effects model«) 

Metoda: Model s slu�ajnimi u�inki 

Odvisna spremenljivka: SOCVBDP

Obdobje: 1983 – 2013

Število držav: 12

Skupno število opazovanj: 370

Spremenljivka Regresijski 
koeficient 

Standardna 
napaka 

t-Statistika Stopnja 
zna�ilnosti 

C 7,979746 1,653535 4,825869 0,0000 

BREZP 0,274355 0,033475 8,195929 0,0000 

DEMOC 0,156273 0,042817 3,649757 0,0003 

EU -0,789140 0,437184 -1,805052 0,0719 

GINI -0,149854 0,040295 -3,718939 0,0002 

RECES 0,597755 0,263186 2,271224 0,0237 

STAREJSI 0,982995 0,063965 15,36780 0,0000 

Opomba: podatki v preglednici so povzeti po izpisu iz statisti�nega programa EViews, ki se nahaja v 
prilogi 5.

Ocene regresijskih koeficientov modela s slu�ajnimi u�inki, ki so prikazane v preglednici 10, 

so tako po smeri kot po absolutnih vrednostih, kar kaže tudi primerjava v preglednici 11, zelo 

podobne ocenam regresijskih koeficientov modela s fiksnimi u�inki. Ocenjene smeri 

vplivanja na velikost socialnih izdatkov se ne razlikujejo, za razliko od modela s fiksnimi 

u�inki pa je v modelu s slu�ajnimi u�inki vpliv �lanstva v EU statisti�no nezna�ilen. 
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Preglednica 11: Primerjava ocenjenih regresijskih koeficientov med modeloma s 

fiksnimi in slu�ajnimi u�inki 

Spremenljivka Model s 
fiksnimi 
u�inki

Model s 
slu�ajnimi 

u�inki

Diferenca Stopnja 
zna�ilnosti

BREZP 0,274772 0,274355 0,000035 0,9440 

DEMOC 0,151492 0,156273 0,000015 0,2098 

EU -0,972569 -0,789140 0,010928 0,0793 

GINI -0,121628 -0,149854 0,000158 0,0248 

RECES 0,619693 0,597755 0,000263 0,1761 

STAREJSI 0,982979 0,982995 0,000148 0,9989 

Opomba: podatki v preglednici so povzeti po izpisu iz statisti�nega programa EViews, ki se nahaja v 
prilogi 6.

Ve�jo primernost modela s slu�ajnimi nasproti modela s fiksnimi u�inki testiramo z uporabo 

Hausmanovega testa. Ta v ni�elni domnevi predpostavlja, da je ustreznejši model s slu�ajnimi 

spremenljivkami, v alternativni domnevi pa, da je ustreznejši model s fiksnimi u�inki. Testna 

statistika se porazdeljuje v �� porazdelitvi. Rezultati Hausmanovega testa so podani v 

preglednici 12. 

Preglednica 12: Hausmanov test 

Hausmanov test 

Test modela s slu�ajnimi u�inki 

 Statistika hi-kvadrat Stopinje prostosti Stopnja zna�ilnosti 

Model s slu�ajnimi 
u�inki 

13,379379 6 0,0374 

Opomba: podatki v preglednici so povzeti po izpisu iz statisti�nega programa EViews, ki se nahaja v 
prilogi 7. 

Iz preglednice 12 je razvidno, da statistika �� znaša 13,38. Z natan�no stopnjo zna�ilnosti  

3,74 % lahko tako zavrnemo ni�elno domnevo, da je model s slu�ajnimi u�inki ustreznejši za 

oceno sistemskih razlik med državami, in sprejmemo sklep, da bomo za pojasnjevanje 

velikosti socialnih izdatkov v BDP raje uporabili model s fiksnimi u�inki. Heterogenosti med 

državami torej ne moremo interpretirati kot slu�ajno s pri�akovano vrednostjo ni�. 

Navedeni sklep lahko tudi generaliziramo, saj se je model s fiksnimi u�inki izkazal za 

ustreznejšega v obeh primerjavah s preostalima modeloma oziroma za najustreznejšega med 

njimi. Rezultate modela velikosti socialnih izdatkov v BDP bomo zato interpretirali z 

njegovimi ocenami parametrov. 
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5.6 Vplivi posameznih dejavnikov na velikost socialnih izdatkov v BDP 

Ocenjeni model velikosti socialnih izdatkov v BDP na podlagi fiksnih u�inkov (preglednica 

9) – kot smo že ugotovili – izkazuje zna�ilne sistemske razlike med državami. Razli�na 

pravna ureditev, poslovno okolje, družbene neformalne institucije ipd. vpliva na to, da se 

funkcije z enakimi regresijskimi koeficienti nahajajo na razli�nih ravneh. 

5.6.1 Vpliv brezposelnosti in gospodarskega cikla 

Regresijski koeficient pri spremenljivki stopnje brezposelnosti (BREZP) znaša 0,2748 in je 

visoko statisti�no zna�ilen. Njegova vrednost pomeni, da se ob zvišanju stopnje 

brezposelnosti za eno odstotno to�ko višina socialnih izdatkov v BDP v povpre�ju pove�a za 

0,2748 odstotne to�ke. Rezultat je pri�akovan, saj država z namenom blaženja socialne stiske 

brezposelnim namenja dolo�ene (po državah sicer zelo razli�ne) socialne programe. Države 

so pri obvladovanju socialnih ciklov o�itno relativno aktivne in se na potencialne socialne 

probleme tudi odzivajo. 

Država se s pove�anjem socialnih izdatkov odziva tudi v obdobju recesije. Vrednost 

statisti�no zna�ilnega regresijskega koeficienta (stopnja zna�ilnosti je 1,93 %) 0,6197 pove, 

da se v obdobjih recesije delež socialnih izdatkov v BDP v povpre�ju pove�a za 0,6197 

odstotne to�ke. Države torej vsaj do neke mere vodijo proticikli�no gospodarsko-socialno 

politiko ter preko zagotovitve vsaj dolo�ene ravni socialnih prejemkov pomagajo vzdrževati 

raven doma�e zasebne potrošnje. 

Na prvi pogled bi bilo mogo�e sklepati, da sta pojasnjevalni spremenljivki stopnje 

brezposelnosti (BREZP) in recesije (RECES) med seboj korelirani. Pri�akovati namre� je, da 

je v obdobju recesije stopnja brezposelnosti v povpre�ju višja kot sicer. Preverjanje odvisnosti 

med spremenljivkama pokaže, da med spremenljivkama statisti�no zna�ilna povezanost ne 

obstaja (t=1,6836; P=0,0931). Tudi intuitivno je to mogo�e pojasniti, saj je gibanje 

brezposelnosti precej bolj variabilna spremenljivka kot recesija; tudi v obdobjih, ko nikakor ni 

mogo�e govoriti o recesiji (stopnje gospodarske rasti so pozitivne, �eprav nizke), lahko 

brezposelnost – sploh v državah s fleksibilnejšim trgom dela – hitro in izrazito poraste. 

Država pa se o�itno odziva na oba pojava. Ko raste brezposelnost, se po vsej verjetnosti 

sprožijo avtomati�ni programi socialnega varstva, v primeru deklarirane recesije pa države 

socialni sferi o�itno namenijo še dodatno pozornost in sredstva. 

5.6.2 Vpliv demografije 

Socialni sistemi v veliki meri skrbijo tudi za starejše prebivalstvo. Zato ne presene�a visoka 

zna�ilnost regresijskega koeficienta pri spremenljivki deleža starejših od 65 let v celotnem 

prebivalstvu (STAREJSI), katere vrednost znaša 0,9830. To pomeni, da bo ob zvišanju deleža 
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starejših v celotnem prebivalstvu za eno odstotno to�ko delež socialnih izdatkov v BDP tudi 

porastel za skoraj eno odstotno to�ko. Absolutno gledano je u�inek precej izrazit, je pa seveda 

povezan z dejstvom, da pove�evanje deleža starejših ustvarja pritisk tako na pokojninsko in 

zdravstveno blagajno (med starejšimi je delež tistih, ki potrebujejo storitve zdravstvenega 

sistema, višji kot pri ostalih, poleg tega pa gre pogosto za dražje storitve), kot tudi na druge 

oblike socialnih pomo�i, ki jih prejemajo tisti z najnižjimi pokojninami. O�itno torej je, da 

demografski premiki predstavljajo pritisk na javne finance, izrazito pa na socialne sisteme.  

5.6.3 Vpliv politi�nega sistema 

Nadalje, višanje stopnje demokracije v državi v povpre�ju vodi v višanje socialnih izdatkov v 

BDP. Koeficient pri spremenljivki DEMOC namre� znaša 0,1515 in je visoko zna�ilen. Pove, 

da se ob zvišanju stopnje demokracije za eno enoto, v povpre�ju zviša delež socialnih 

izdatkov v BDP za 0,1515 odstotne to�ke. Dobljeni rezultat lahko interpretiramo v smeri, da 

strankarska tekma privede do zviševanja deleža socialnih izdatkov, saj so socialni programi 

praviloma ugoden teren za pridobivanje politi�ne podpore množic. To izkazuje tudi dolo�eno 

stopnjo rigidnosti teh sistemov; brez mo�nega eksogenega pritiska demokrati�ne države ne 

bodo pripravljene zniževati ravni socialnih izdatkov, ker je to politi�no predrago. Tako kot 

makroekonomija govori o lepljivih cenah (»sticky prices«), lahko z razvojem demokracije 

govorimo tudi o »lepljivih socialnih programih«.  

Dobljeni rezultat pri spremenljivki stopnje demokracije pa je po drugi strani tudi precej 

paradoksalen. Nekdanje socialisti�ne države so bile namre� deklarirane kot socialne in še 

danes ima del prebivalstva v »post-socialisti�nih« državah ob�utek, da so s prehodom v tržni 

gospodarski in demokrati�ni politi�ni sistem v smislu socialne varnosti izgubili. Prvi možni 

razlog za takšen izid je lahko v tem, da so nekdanje socialisti�ne države velik del prora�una 

namenjale tudi za druge namene, denimo vojsko, državni aparat ipd., s �imer so statisti�no 

verjetno znižale delež socialnih izdatkov v BDP. Nadalje je »socialisti�na sociala« gradila na 

splošni enakosti, npr. preživljanje po�itnic v družbenih oziroma državnih kapacitetah, dostop 

do stanovanj ipd., s �imer so imeli ljudje ob�utek socialnosti. Verjetno je v veliki meri k 

ob�utku socialnosti pripomogla tudi t. i. prikrita brezposelnost; umetno ustvarjanje 

zaposlenosti v državni upravi in v »gospodarstvu« namre� ni pritiskalo na socialne izdatke, je 

pa seveda predstavljalo tipi�en socialni instrument. In ne nazadnje, prebivalstvo je imelo 

ob�utek, da so mu zagotovljene enake pravice, denimo do zdravstvenega varstva, vendar pa je 

bila raven dostopnih storitev bistveno nižja kot na zahodu; višja raven storitev, ki je države 

sicer niso imele, pa praviloma zahteva tudi višje izdatke. Na ta na�in torej lahko utemeljimo 

prehod iz zaznano bolj socialnih sistemov v manj socialne ob hkratno empiri�no izmerljivi 

rasti socialnih izdatkov v BDP. 

Deloma je na omejitev rasti socialnih izdatkov v BDP vplival vstop držav v EU. V povpre�ju 

ocenjujemo, da je vstop v EU znižal socialne izdatke za 0,9726 odstotne to�ke, kar je po vsej 
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verjetnosti posledica razli�nih evropsko financiranih socialnih projektov, ki so razbremenili 

doma�e prora�une, in pa težnja po bolj striktno vodeni fiskalni politiki zaradi upoštevanja 

maastrichtskih kriterijev kot pogojev za vstop v evro obmo�je. Ocenjeni vpliv je zna�ilen pri 

stopnji zna�ilnosti 3,12 %. 

5.6.4 Vpliv družbene neenakosti 

Vsaka družba se odlo�i oziroma sprejme dolo�eno stopnjo neenakosti. Ve�ja neenakost 

praviloma predstavlja manj državnih distorzij, manj dav�nih odvzemov ustvarjenega dohodka 

(tako fizi�nih kot pravnih oseb), zato pa po drugi strani omogo�a le ožje zasnovane državne 

programe, seveda tudi socialne, ter s tem manj neposrednih pla�il države ekonomskim 

subjektom. 

To potrjuje tudi ocena regresijskega koeficienta pri spremenljivki stopnje neenakosti (GINI). 

Vrednost regresijskega koeficienta je -0,1216 in je statisti�no zna�ilna pri 0,42 % stopnji 

zna�ilnosti, pove pa, da pove�anje Ginijevega koeficienta za ena v povpre�ju zniža delež 

socialnih izdatkov v BDP za 0,1216 odstotne to�ke. �e bi se torej družba odlo�ila znižati 

socialne izdatke za eno odstotno to�ko, bi s tem – ob ostalih nespremenjenih pogojih – morala 

v povpre�ju pristati na 8 enot višji Ginijev koeficient. Prav takšna pa je denimo razlika v 

povpre�ni vrednosti Ginijevega koeficienta med Finsko kot bolj (24,70 – preglednica 7) in 

Veliko Britanijo kot manj socialno državo (32,22). Francija pa ima – po drugi strani – ob 

relativno visokih socialnih izdatkih v BDP tudi isto�asno precej visoko obstoje�o stopnjo 

neenakosti. 

5.7 Proces konvergence socialnih izdatkov v BDP 

Konvergenca je – kot smo v tej nalogi že navedli – proces približevanja. Razumljivo je, da 

delež socialnih izdatkov v BDP ne more neprestano in nezadržno rasti ter tako izrivati ostale 

javne izdatke. Še ve�, pri�akujemo lahko, da bodo ob nizkem izhodiš�nem deležu socialni 

izdatki v BDP rasli hitro, kasneje, ko bodo že relativno visoki in bodo za izrinjanje drugih 

izdatkov potrebni veliko ve�ji napori in argumenti, pa bo njihova rast po�asnejša. Ker 

pri�akujemo, da so deleži držav vse bolj zgoš�eni pri visokih ravneh, je hkrati njihova 

razpršenost po teoreti�nih predvidevanjih vse manjša. 

Slika 4 kaže preprosto prese�no analizo, ko na abscisni osi nanašamo velikost socialnih 

izdatkov v BDP v letu 1983, na ordinatni pa spremembo njihove velikosti med letoma 1983 in 

2013. Slika 4 prikazuje koncept t. i. beta-konvergence, torej da bodo v državah z višjimi 

socialnimi izdatki ti izdatki rasli po�asneje (oziroma upadali hitreje) kot v državah z nižjimi 

izdatki v BDP.  
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Slika 4: Beta konvergenca na podlagi absolutnih sprememb 

Iz slike 4 je mogo�e razbrati šibko beta konvergenco. Osem od 12 v analizo vklju�enih držav 

izkazuje relativno jasno negativno povezavo med deležem socialnih izdatkov v BDP v letu 

1983 ter spremembo teh izdatkov v obdobju 1983-2013. Višje izhodiš�no stanje je za te 

države pomenilo nižjo rast. 

Štiri države (Francija, Italija, Španija in Finska), ki so na sliki 4 posebej ozna�ene, izstopajo. 

Tako je imela denimo Francija ob enem višjih izhodiš� v letu 1983, tj. 22,5% deležu socialnih 

izdatkov v BDP, v naslednjih treh desetletjih najvišjo rast tega deleža, tj. 10 odstotnih to�k. 

Povsem druga�no podobo pa poda slika 5. V tej namesto absolutne spremembe deleža 

socialnih izdatkov v BDP med letoma 1983 in 2013 na ordinatno os nanašamo relativno 

spremembo, torej absolutna sprememba glede na izhodiš�e. Iz slike 5 je razvidna jasna 

negativna povezava med izhodiš�no vrednostjo deleža socialnih izdatkov v BDP in rastjo v 

naslednjih tridesetih letih. Proces konvergence deleža socialnih izdatkov v BDP lahko z 

uporabo relativnih sprememb potrdimo. 
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Slika 5: Beta konvergenca na podlagi relativnih sprememb 

Nadalje smo prou�evali tudi proces t. i. sigma konvergence. Iz podatkov o deležu socialnih 

izdatkov v BDP smo za vsako leto izra�unali prese�no povpre�no vrednost in standardni 

odklon, na teh osnovah pa nato koeficient variacije. Gibanje koeficienta variacije za celotno 

obdobje 1983-2013 prikazujemo v sliki 6. 

Slika 6: Sigma konvergenca 

Ugotovimo lahko, da se je razpršenost deleža socialnih izdatkov v BDP med prou�evanimi 

državami v obdobju 1983-2013 vztrajno in celotno obdobje zniževala. Najbolj izrazit padec 

razpršenosti je razviden v devetdesetih letih preteklega stoletja, ko so o�itno države, ki so prej 

dosegale nizke deleže, mo�no pospešile rast ter na ta na�in dosegle tiste z višjimi deleži. Del 

tega gre gotovo na ra�un premika k bolj demokrati�nim politi�nim sistemom, kar – glede na 
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ugotovitve modela in predvidevanja teorije – zaradi pritiska interesnih skupin in politi�ne 

tekme pove�uje delež socialnih izdatkov v BDP.  

Kljub rahlemu porastu vrednosti koeficienta variacije ob koncu obdobja – to je po vsej 

verjetnosti posledica razli�no mo�nih reakcij na recesijo – ugotavljamo, da med državami, 

zajetimi v vzorec, obstaja sigma konvergenca deležev socialnih izdatkov v BDP. 
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6 Sinteza rezultatov in prispevek k znanosti 

Koncept države blaginje je v 20. stoletju v razvitih državah povzro�il velik pritisk na rast 

celotnih, še posebej pa dolo�enih kategorialnih državnih izdatkov, predvsem izdatkov za 

socialno varnost. Veliko analiz zadnjih dveh desetletij opozarja na demografske pritiske na 

javne finance, poudariti pa je potrebno tudi vpliv lobijev in interesnih skupin ter aktivno 

ekonomsko politiko, ki skuša s proticikli�nimi ukrepi blažiti nihanja v gospodarski aktivnosti. 

V 20. stoletju se je razvila vrsta teorij in razlag, ki so takšno hitro rast državnih izdatkov 

poskušale pojasniti. Najbolj znan model evolucije javne potrošnje je t. i. Wagnerjev zakon, ki 

pravi, da se z rastjo per capita dohodka pove�uje delež javnega sektorja v BDP. Po 

Wagnerjevem mnenju je družbeni napredek klju�ni vzrok za porast javne potrošnje, kar skozi 

politi�ni sistem in ekonomske dejavnike vodi do spremembe relativnega deleža javnega in 

zasebnega sektorja. Nasprotno sta Peacock in Wiseman ugotovila, da delež države ne raste 

ves �as kontinuirano, temve� skokoma. Izredne razmere namre� dajejo državi povod za 

pove�anje javne potrošnje in tedaj se njen obseg pove�a s t. i. premestitvenim u�inkom, ki se 

mu morajo prilagoditi tudi davki in/ali javni dolg. K tradicionalnim razlagam sodi tudi 

Baumolova razlaga.  

Komplementarne tradicionalnim razlagam so sodobne teorije, zlasti razlage v okviru teorije 

javne izbire. Ta teorija z ekonomskim instrumentarijem pojasnjuje obnašanje politi�nih 

subjektov, med drugim tudi vpliv politi�ne tekme in boja za rento na razdelitev državnega 

prora�una. Državni socialni programi praviloma zajamejo veliko število prebivalcev in 

potencialnih volivcev, zato so tudi podvrženi politi�nim odlo�itvam. 

V praksi se je pokazalo, da so se najve�je spremembe v javnem sektorju v dvajsetem stoletju 

zgodile z rojstvom in rastjo socialne države, tj. države z razvitim javnim sistemom socialne 

varnosti. �e sta imeli leta 1900 le Avstrija in Nem�ija oblikovan skromen pokojninski in 

zdravstveni sistem za srednji sloj prebivalstva, sta danes pokojninski in splošni javni 

zdravstevni sistem zna�ilna za vse razvite države. Pokojninsko zavarovanje v številnih 

državah predstavlja najve�jo socialno blagajno in je zaradi demografskih sprememb eden 

klju�nih dejavnikov pritiska na rast socialnih izdatkov. Z rastjo deleža starejših v celotnem 

prebivalstvu se ustvarja pritisk tudi na zdravstvene sisteme, ki pa so med državami 

institucionalno precej bolj razli�ni kot pokojninski sistemi. 

Medtem ko se ekonomska stroka strinja o bolj ali manj korenitih spremembah sistemov 

socialnega varstva, pa je politika tem spremembam precej manj naklonjena. V ozadju so 

interesne skupine, katerih �lani težijo k ohranjanju sedanjega položaja oziroma spremembam 

v njihovo korist. Ve�jo mo� kot imajo interesne skupine na odlo�anje, to pa je zlasti prisotno 

z ve�anjem stopnje demokracije, težje je spreminjati sisteme, ki so v korist velikemu številu 

prebivalcev (volivcev). 
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Teoreti�na predvidevanja in dosedanja empiri�na spoznanja so vodila v postavitev temeljne 

hipoteze dela, da je rast državnih izdatkov – zlasti v obliki rasti socialnih izdatkov – v 

izbranih razvitih evropskih državah predvsem posledica demografskih sprememb, politi�nega 

režima in institucionalne rigidnosti. Temeljna hipoteza in štiri podteze, postavljene v uvodu te 

naloge, so bile empiri�no preverjane v petem poglavju. Pri tem so bile uporabljene razli�ne 

relevantne ekonometri�ne metode (klasi�en OLS model z enako konstanto za vse države ter 

modela panelnih podatkov s fiksnimi in slu�ajnimi u�inki), dodatno podprte z razli�nimi testi 

zanesljivosti modelov. 

V nadaljevanju navajamo ugotovitve glede testiranja posameznih hipotez in ugotovitev glede 

temeljne hipoteze te magistrske naloge. 

6.1 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

Pri preverjanju hipotez v empiri�nem delu magistrske naloge ugotovimo naslednje: 

Hipoteza 1: Povišanje stopnje starostne odvisnosti v obstoje�ih sistemih javnega socialnega 

zavarovanja povišuje državne socialne izdatke v BDP. 

Empiri�na raziskava v celoti potrdi prvo postavljeno hipotezo. Izkaže se, da pove�anje deleža 

prebivalcev, starih 65 let in ve�, v skupnem prebivalstvu zna�ilno pove�uje socialne izdatke v 

BDP, kar pomeni, da demografske spremembe v obravnavanih državah predstavljajo 

pomemben pritisk na ve�anje državne (socialne) potrošnje v BDP. Ti sklepi potrjujejo 

ob�utljivost številnih obstoje�ih sistemov socialne varnosti na demografske spremembe. Prav 

zaradi zna�ilnih empiri�nih rezultatov, ki kažejo, da zaradi demografskih premikov vse ve�ji 

del ustvarjenega produkta obravnavane države porabijo za socialne izdatke, se pojavljajo 

težnje po spremembi oziroma posodobitvi socialnih sistemov v smeri manjše odvisnosti od 

demografskih sprememb, saj bi na ta na�in manj ogrožali dolgoro�no javnofinan�no stabilnost 

držav. 

Seveda ob tem obstajajo tudi omejitve. Konvergenca deležev socialnih izdatkov v BDP 

govori o tem, da se relativna rast socialnih izdatkov v BDP z ve�anjem deleža socialnih 

izdatkov v BDP znižuje, prav tako se v �asu izrazito znižuje variabilnost socialnih izdatkov v 

BDP med v raziskavo vklju�enimi državami. To pomeni, da je kljub nagnjenosti obstoje�ih 

socialnih sistemov k rasti socialnih izdatkov zaradi demografskih pritiskov upo�asnitev rasti 

mogo�e pri�akovati, saj delež socialnih izdatkov preprosto ne more izriniti vseh ostalih 

državnih izdatkov. Vendar pa je hkrati to mogo�e dose�i le z (delno) reorganizacijo obstoje�ih 

socialnih sistemov, ki – �e že ne druga�e – vsaj s parametrskimi spremembami  

(npr. minimalno upokojitveno starostjo, maksimalno pokojnino, dolo�itvijo delno in v celoti 

samopla�niških zdravstvenih storitev) omogo�a dolgoro�no vzdržnost sistema. Ob trenutnih 

demografskih trendih druga�nih ukrepov skoraj ni mogo�e predvideti. 
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Hipoteza 2: Zvišanje stopnje demokracije v državi državne socialne izdatke v BDP pove�uje.  

Empiri�na analiza v okviru magistrske naloge potrjuje, da zvišanje stopnje demokracije v 

državi v povpre�ju pove�uje delež državnih socialnih izdatkov v BDP. Pritisk interesnih 

skupin na politike z namenom pridobivanja koristi se z višanjem stopnje demokracije 

intenzivira, med drugim tudi v korist državnih socialnih izdatkov. Socialni programi so z 

vidika politike zanimivi zato, ker pokrivajo množice, še posebej v obdobjih slabše 

gospodarske klime.  

Prav zato visoka stopnja demokracije per se ustvarja rigidnosti. Državni socialni programi so 

sicer pogosto predmet politi�nih in strokovnih razprav, predvsem v lu�i njihove vzdržnosti, 

pravi�nosti in u�inkovitosti, hkrati pa se le redko zelo dramati�no spremenijo. �e že, so 

spremembe najpogosteje parametrske narave (npr. zvišanje upokojitvene starosti) ali pa se 

vanje doda element zasebnega (npr. del javnega zdravstva se prenese v zasebno prakso); 

popolnih preobratov si politika praviloma ne dovoli, še posebej ne v državah s širokim 

krogom pravic. Zato visoka stopnja demokracije preko politi�nega trga ustvarja rigidnosti, 

zaradi katerih je pri�akovati rast socialnih izdatkov v BDP, padec pa zgolj izjemoma. 

Hipoteza 3: Pove�anje brezposelnosti in hkratno ve�anje dohodkovne neenakosti, ki 

zaznamujeta obdobje recesije, zvišuje državne socialne izdatke v BDP, medtem ko 

zmanjševanje brezposelnosti ob isto�asnem pri�akovanem zmanjšanju neenakosti, ki kažeta 

obdobje ekspanzije, tega deleža ne znižujeta. 

Fiskalna politika je v praksi bolj kot v rokah ekonomistov v rokah politikov, na kar nakazuje 

tudi potrjena hipoteza 2. Upravljanje z državnimi izdatki bo zato pod mo�nim politi�nim 

interesom vladajo�ih strank oziroma posameznikov. Ti bodo sprejemali takšne odlo�itve, da 

bodo ljudem v hudih �asih, upoštevaje prora�unske omejitve, zagotavljali �im ve�

nadomestnih sredstev obi�ajnim zaslužkom, s �imer bodo posameznikom oziroma 

gospodinjstvom znižali negotovost, povezano s pridobivanjem dohodka. Znižanje negotovosti 

posledi�no privede do ve�je ekonomske aktivnosti. 

Države zato na rast brezposelnosti glede na rezultate empiri�ne raziskave odreagirajo s 

proticikli�nimi ukrepi, konkretno z višanjem socialnih izdatkov v BDP. To sicer ne pomeni 

nujno, da se pove�ujejo ali širijo upravi�enja iz naslova socialnih sistemov, saj se lahko delež 

v BDP pove�a že samo kot posledica padca realnega BDP, pomeni pa, da so socialni sistemi 

relativno rigidni in v �asu rasti brezposelnosti spodbujevalno ali pa vsaj ne zaviralno 

naravnani.  

Rigidnost socialnih sistemov izvira tako iz formalne kot neformalne sfere institucij. Formalne 

institucije so vir rigidnosti v tem, da je pravno-formalni okvir, ki uzakonja upravi�enja iz 

socialnih sistemov, predmet ve�stopenjskega usklajevanja na medresorskih ravneh in pri 

razli�nih nosilcih oblasti (vlada, parlament), vanj so lahko vklju�eni tudi sindikati. Zato so 
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obsežnejše spremembe socialnih sistemov zelo težke. Formalni okvir, ki denimo predvideva 

dolo�ena nadomestila oziroma subvencije v �asu brezposelnosti, se torej ne more spremeniti 

vsakokrat, ko pride do pritiska na javne finance (npr. v obdobju rasti brezposelnosti), hkrati 

pa je takšno stanje treba razumeti tudi kot cilj ekonomske politike, ki želi blažiti cikli�na 

gibanja gospodarstva. 

Drugi vir rigidnosti socialnih sistemov pa izvira iz neformalnih institucij. V družbi, ki 

izkazuje visoko stopnjo naravnanosti k popravkom tržnih izidov na podlagi delovanja 

socialnih programov, bo država zasnovala te programe tako, da bodo korigirali ekonomska in 

socialna neravnovesja, ki so najve�krat povezana prav z brezposelnostjo kot odgovorom na 

šoke ali upo�asnitev gospodarske aktivnosti. Družba, ki zahteva in pri�akuje ve�jo udeležbo 

državnih socialnih programov, se bo tako za delujo� socialni program tudi pripravljena 

odpovedati drugim državnim izdatkov.  

Empiri�na raziskava povezavo med stopnjo brezposelnosti in rastjo deleža socialnih izdatkov 

v BDP potrjuje, prav tako potrjuje vpliv recesije na stopnjo brezposelnosti. Ob tem gibanje 

stopnje brezposelnosti ni zna�ilno povezano z obdobji recesije; brezposelnost se namre�

giblje z višjo »frekvenco« kot recesija, saj lahko brezposelnost raste tudi v obdobjih, ko 

recesija ni statisti�no potrjena. Pa vendar statisti�no zna�ilen vpliv recesije na višino deleža 

socialnih izdatkov v BDP kaže, da državni programi delujejo proticikli�no in se s 

stopnjevanjem ciklov tudi izraziteje odrazijo v BDP. 

Empiri�na raziskava v okviru te naloge pa ne potrjuje dela hipoteze 3 o pozitivni povezavi 

med dohodkovno neenakostjo in velikostjo deleža socialnih izdatkov v BDP. Medtem ko bi 

lahko pri�akovali, da bo ve�ja dohodkovna neenakost pripeljala do višjih socialnih izdatkov v 

BDP, empiri�na raziskava v tem delu tega ne potrdi, nasprotno, zna�ilno potrdi negativno 

povezavo med višino Ginijevega koeficienta in socialnimi izdatki v BDP. To lahko 

utemeljimo s prisotnostjo neformalnih institucij v družbi, tj. s tem, da bodo družbe, ki so 

pripravljene sprejeti višjo dohodkovno neenakost (imajo nižjo averzijo do neenakosti), 

manjšo težo dale prerazdelitveni funkciji države, nižje dav�no bremenile gospodinjstva in 

podjetja ter posledi�no tudi izvajale manj obsežne socialne programe. Sklepali bi torej lahko, 

da bodo imele ekonomsko liberalnejše države, tj. tiste, ki prerazdelitev bolj prepuš�ajo trgu, s 

�imer tudi dopuš�ajo ve�jo neenakost, nižje socialni izdatke v BDP kot socialno-tržna 

gospodarstva. 

Hipoteza 4: Med državami obstaja proces konvergence deleža državnih socialnih izdatkov v 

BDP. 

Kot smo navedli že pri analizi hipoteze 2, je med državami mogo�e potrditi proces 

konvergence deleža državnih socialnih izdatkov v BDP. Upoštevaje relativno spremembo v 

obdobju 1983-2013 glede na izhodiš�no velikost socialnih izdatkov v BDP v letu 1983, je 

razvidna o�itna negativna povezava med izhodiš�no vrednostjo in spremembo deleža. To 
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pomeni, da so v državah, kjer so imeli že leta 1983 obsežne socialne sisteme, ki so se odrazili 

v velikosti socialnih izdatkov v BDP, ti socialni programi v naslednjih treh desetletjih rasli 

po�asneje kot v državah, kjer je bilo izhodiš�e nižje. Razli�ne hitrosti rasti deleža socialnih 

izdatkov v BDP glede na izhodiš�e se odrazijo v razli�ni prese�ni razpršenosti teh deležev 

med državami. Izrazito znižanje razpršenosti deležev skozi prou�evano obdobje kaže, da so 

bile države v za�etku prou�evanega obdobja leta 1983 glede deleža socialnih izdatkov v BDP 

precej raznolike, skozi celotno obdobje pa so se zaradi razli�nih hitrosti rasti tega deleža bolj 

poenotile. Razpršenost deležev je bila leta 2013 glede na leto 1983 ob�utno nižja, najve�ji 

padec pa se je zgodil v devetdesetih letih preteklega stoletja. 

Temeljna hipoteza dela, da je rast državnih izdatkov – zlasti v obliki rasti socialnih izdatkov – 

v izbranih razvitih evropskih državah predvsem posledica demografskih sprememb, 

politi�nega režima in institucionalne rigidnosti, se izkaže kot pravilna.  

6.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Dobljeni rezultati so pomembni za vodenje dolgoro�ne ekonomske politike. Kratkoro�ni vidik 

pri omejevanju deleža državnih (socialnih) izdatkov v BDP ni ustrezen; pri ukrepih, ki naj bi 

znižali oziroma obvladovali ta delež, obstaja namre� precejšnji �asovni zamik v delovanju. 

Tako se bo denimo uspešen vladni ukrep na podro�ju družinske politike šele �ez nekaj let 

izkazal v pove�ani stopnji rodnosti in naravnem prirastku, še veliko ve� �asa pa bo 

potrebnega, da bo ta prirast prebivalstva lahko ublažil pritisk na pove�evanje primanjkljajev 

državnih socialnih blagajn. �eprav gre pri pove�evanju rodnosti za ekstremen primer zelo 

dolgih �asovnih zamikov v u�inkih, pa tudi ostali ukrepi, ki bodo predstavljeni v 

nadaljevanju, zahtevajo vsaj nekaj �asa, da se njihovi u�inki zna�ilno izkažejo. 

Ugotovili smo, da na velikost državnih socialnih izdatkov v BDP vplivajo dejavniki iz treh 

skupin dejavnikov, tj. družbenih (demografskih), politi�no-institucionalnih in ekonomskih, 

kar pomeni, da je treba za njihovo zmanjševanje oziroma obvladovanje ukrepe usmeriti v vsa 

tri podro�ja. 

Eno klju�nih podro�ij, na katerega bi se morale usmeriti vladne politike razvitih držav, je 

demografsko stanje teh družb. Trenutne demografske razmere in napovedi za prihodnost 

kažejo, da so sedanji socialni sistemi dolgoro�no težko vzdržni. Upoštevaje med�asovno 

prora�unsko omejitev države, stalno pove�evanje primanjkljajev socialnih blagajn na ra�un 

demografskih sprememb ne bo mogo�e. �e ne prej, bo do »velikega poka« prišlo tedaj, ko 

mednarodni finan�ni trgi ne bodo ve� zagotavljali zadostnih sredstev za kritje prora�unskih 

primanjkljajev držav ali pa bodo želena sredstva postala zelo draga. Racionalna in odgovorna 

vlada se tovrstnih opozoril ne bi smela ogibati, temve� jih vzeti kot dejstvo, ki se mu država 

ne bo mogla izogniti, �e bo sedanji sistem obstajal tudi v prihodnje. Zato je premišljena in 

strateško usmerjena socialna in družinska politika nujna.  
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Druga vrsta ukrepov na podro�ju zagotavljanja vzdržnosti javnih socialnih sistemov pa gre v 

smeri spremembe obstoje�ih sistemov PAYG. Spremenjene demografske razmere bi namre�

zahtevale, da se nekateri parametri, kot je denimo prispevna stopnja, dramati�no zvišajo, kar 

pa ni ne politi�no sprejemljivo ne ekonomsko u�inkovito. Edini realen izhod iz takšnega 

položaja se kaže v spremembi teh sistemov, pri �emer naj ne bi šlo le za mejne parametrske 

spremembe, temve� za korenite spremembe sistemov v smeri ve�jega samostojnega vlaganja 

posameznikov v razli�ne finan�ne produkte, ki jih v sklopu pokojninskih shem ponujajo 

zasebne zavarovalnice. Pokojnine preko javnih socialnih sistemov bi bilo treba znižati na 

realno »minimalno preživitveno raven«, s �imer bi se znižal pritisk bremen prispevkov za 

posameznike in podjetja ter tako izboljšala alokacijska u�inkovitost gospodarstev, po drugi 

strani pa bi posamezniki sami odlo�ali o oblikah svojih pokojninskih zavarovanj in o velikosti 

dohodka, ki ga usmerijo v ta namen, tj. v dolgoro�no var�evanje. Ob vsej vabljivosti teh 

sprememb pa je treba imeti v mislih tudi nestanovitnost finan�nih trgov, ki lahko na izid 

zasebnih var�evanj mo�no vpliva. Država bi ob ve�jem ponderju zasebnega socialnega 

var�evanja morala poskrbeti vsaj za minimalno oziroma zajam�eno donosnost zasebnih shem 

ter strog nadzor nad moralnim hazardom upravljavcev zasebnih skladov. 

Pri vodenju ekonomske politike je vlada vseskozi podvržena pritiskom številnih interesnih 

skupin. Te interesne skupine so tem mo�nejše, �im višjo stopnjo demokracije ima država. 

Politi�na tekma med strankami oziroma med vlado in opozicijo privede do pritiskov na 

posamezne dele državnih izdatkov, med katerimi so tudi socialni izdatki. Ti se dotikajo 

velikega števila ljudi, zato so za politiko eno klju�nih orodij pri njihovi politi�ni kalkulaciji. V 

povezavi z družbeno averzijo do neenakosti se politiki odlo�ajo, ali bodo socialne sisteme, ki 

temeljijo na prerazdeljevanju, okrepili ali postopoma opuš�ali. Ve�ina evropskih držav, kar 

pokaže tudi empiri�na raziskava, se nahaja v skupini držav oziroma družb s precejšnjo 

averzijo do neenakosti, zato so v �asu socialni sistemi naraš�ali, toliko izraziteje, ko se je 

pove�evala stopnja demokracije v državi. Politika je torej volivce na nek na�in »kupovala« 

tudi z izdatnimi socialnimi programi, vendar pa vse države niso na isti »premici«. Prav 

splošen družbeni odnos do neenakosti ter druge formalne in neformalne institucije ustvarjajo 

zna�ilne razlike med državami; tako je denimo Švica sicer podvržena zelo podobnim vplivom 

kot ostale države, a se hkrati vseskozi nahaja na nižje leže�i »premici«. Dejstvo, da razli�ne 

družbe razli�no tolerirajo dohodkovno neenakost, se izraža tudi v izmerjenem Ginijevem 

koeficientu, ki je hkrati tudi odraz sprejete neenakosti. �e se družba »odlo�i« za višjo stopnjo 

dohodkovne enakosti, bo preko interesnih skupin izvedla pritisk na politiko, da bo ta 

prilagodila socialne programe. 

Obratno se bo zgodilo, �e se družba »odlo�i« za manj prerazdeljevanja in bolj tržno 

usmerjeno gospodarstvo. V tem primeru bo višje sprejeta neenakost lahko vodila v 

omejevanje državnih socialnih izdatkov. Analitiki in raziskovalci ob tem opozarjajo, da je za 

uspešnost ukrepov zelo pomembno pridobivati podporo javnosti (npr. Pollitt in Bouckaert 

2000; Flynn in Strehl 1996). Preden se vlada odlo�i ukrepati in še preden sploh predstavi svoj 
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program reform, denimo kr�enja socialnih programov, je treba javnost prepri�ati, da so 

reforme potrebne, predvsem pa koristne za vse družbene skupine. Šele družbeno sprejeta 

ve�ja neenakost in manj sprejetega prerazdeljevanja, ki vpliva na alokacijo virov v družbi, bo 

predstavljalo temelj globljim spremembam socialnih sistemov. 

Poleg ugotovitev, da odnos družbe do neenakosti in prerazdeljevanja vpliva na velikost 

socialnih izdatkov v BDP ter da ima demografija zna�ilen vpliv na velikost »socialne države«, 

je klju�en prispevek magistrske naloge k znanosti in stroki tudi sklep, da so v obravnavanih 

državah socialni sistemi naravnani proticikli�no. To pomeni, da v razmerah nižje gospodarske 

aktivnosti pove�ujejo socialne izdatke, dodatno pa jih pove�ajo še v obdobju recesije. S tem 

smo empiri�no potrdili obstoj enega od t. i. avtomati�nih fiskalnih stabilizatorjev, ki blažijo 

gospodarske cikle. Vgradnja tovrstnih stabilizatorjev je neke vrste institucionalizacija 

ekonomske politike; zavoljo �im manjših ekonomskih nihajev so nekatere družbe pripravljene 

sprejeti višje dav�no breme (kar je odraz neformalnega konsenza oziroma institucij v družbi), 

kar se odrazi v formalizaciji teh želja preko sprejetih socialnih programov (tj. formalnih 

institucij). Vpliv institucij smo v nalogi izmerili posredno, empiri�ni rezultati pa dajejo trdno 

podlago našim sklepom in interpretacijam. 

6.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Seveda pa naloga kljub vklju�evanju razli�nih vidikov v obravnavo problematike ni mogla 

zajeti vseh institucionalnih raznolikosti držav, zlasti tistih, ki so v devetdesetih letih 

preteklega stoletja ponovno prevzele kapitalisti�ni sistem. Te institucionalne razlike se sicer 

odražajo v razli�nih konstantah ocenjenih regresijskih funkcij z metodo fiksnih u�inkov, 

vendar pa so to »zgolj« ocene kumulativnih, sistemskih razlik, medtem ko konkretnih 

institucionalnih razlik nismo zajemali. Njihova analiza in obravnava bi namre� zahtevala vsaj 

še toliko �asa in prostora kot tale naloga. 

Poleg tega je treba poudariti, da se je analiza usmerila izklju�no na državne socialne izdatke 

in njihovo velikost, pri �emer pa socialni programi s seboj prinašajo tudi vrsto kvalitativnih 

sprememb in programe, ki dolo�eno raven storitev in prejemkov razširjajo na velik del 

prebivalcev, ki je sicer ne bi bili deležni (npr. ve� kot osnovno izobraževanje, zdravstvene 

storitve in pokojnine) ter tako s progresivno obdav�itvijo in prerazdeljevanjem izboljšujejo 

kakovost življenja prebivalstvu. U�inkovitost vsakega porabljenega evra je tako klju�na pri 

presoji, ali je mogo�e govoriti o odgovorni ali preveliki državi. O tem smo s teoreti�ega 

vidika razpravljali, empiri�nega preverjanja, ali so države že prešle na preveliko raven, pa 

nismo izvedli. Predlogi za znižanje državnih izdatkov v BDP na daljši rok so osredoto�eni na 

ukrepe v smeri sprememb socialnih sistemov, pri �emer so te spremembe praviloma 

parametrske narave. Vendar �etudi ni govora o njih, temve� o konkretnejših posegih v sistem, 

se o spremembi socialnih sistemov skoraj po pravilu govori v smislu prenosa iz javnega v 

zasebni sektor, tako v smeri »var�evanja« kot tudi tveganja. To je do neke mere 
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nesprejemljivo, saj dolo�enih tveganj povpre�ni posamezniki ne znajo upravljati. Iz tega 

razloga bi bilo smiselneje v prihodnje raziskovalno ve� �asa nameniti boljšemu upravljanju 

državnih skladov, nadzoru nad smotrnostjo porabe in omejevanju koruptivnih tveganj. 

Korupcija in druga protipravna ravnanja namre� sredstva neupravi�eno in nezakonito 

preusmerjajo v zasebno sfero ter hkrati pove�ujejo ceno socialnih sistemov, ki so posledi�no 

ra�unovodsko gledano manj u�inkoviti in zato z vidika zagovornikov manjše vloge države v 

družbi tudi nezaželeni.  
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7 Sklep 

Državni socialni izdatki predstavljajo v sodobnih razvitih gospodarstvih ene najve�jih 

izdatkov, merjeno kot delež v BDP. V drugi polovici 20. stoletja so socialni izdatki zaradi 

krepitve prevelike države naraš�ali in do danes postali tako visoki, da predstavljajo realen 

problem dolgoro�ne vzdržnosti. Obdobja recesij so tovrstne izdatke dodatno pove�evala, 

institucionalna rigidnost pa je bila razlog, da v obdobju visokih rasti ni prišlo do sprememb 

socialnih programov, temve� se je njihov obseg bolj ali manj ohranjal.  

Teorija podaja zelo širok nabor razlag gibanja (rasti) tako celotnih državnih izdatkov kot 

posebej socialnih izdatkov. Medtem ko nekatere teorije predvidevajo kot klju�ne predvsem 

ekonomske dejavnike, druge usmerjajo pozornost na politiko, strateške dejavnike in odlo�itve 

volivcev preko medianskega volivca. Na podlagi vzorca dvanajstih držav v �asovnem 

obdobju 1983-2013 smo skušali ugotoviti, kateri so klju�ni dejavniki velikosti socialnih 

izdatkov v BDP.  

V empiri�nem delu smo izvedli tri regresije: združeno (»pooled«) regresijo po metodi 

najmanjših kvadratov in dve analizi panelnih podatkov, eno s fiksnimi in drugo s slu�ajnimi 

u�inki. Rezultati so pokazali, da se ob zvišanju stopnje brezposelnosti višina socialnih 

izdatkov v BDP v povpre�ju pove�uje. Države so pri obvladovanju socialnih ciklov o�itno 

relativno aktivne in se na potencialne socialne probleme tudi odzivajo. Dodatno se države s 

pove�anjem socialnih izdatkov odzivajo tudi v obdobju recesije in torej vsaj do neke mere 

vodijo proticikli�no gospodarsko-socialno politiko ter preko zagotovitve dolo�ene ravni 

socialnih prejemkov pomagajo vzdrževati raven doma�e zasebne potrošnje.  

Nadalje je analiza pokazala, da se ob zvišanju deleža starejših v celotnem prebivalstvu za eno 

odstotno to�ko delež socialnih izdatkov v BDP tudi pove�a za skoraj eno odstotno to�ko. Gre 

za t. i. vpliv demografskih sprememb, ki o�itno ustvarjajo pritisk na javno (socialno) 

blagajno. Višanje stopnje demokracije v državi v povpre�ju vodi v višanje socialnih izdatkov 

v BDP, kar pomeni, da strankarska tekma privede do zviševanja deleža socialnih izdatkov v 

BDP, saj so socialni programi praviloma ugoden teren za pridobivanje politi�ne podpore 

množic in da bo do korenitih rezov v demokraciji lahko prišlo zgolj, �e bo družba v to 

»privolila«. To potrjuje tudi ugotovitev, da pove�anje Ginijevega koeficienta v povpre�ju 

znižuje delež socialnih izdatkov v BDP oziroma ugotovitev, da bo za znižanje deleža 

socialnih izdatkov v BDP v družbi najprej treba vzpostaviti višjo stopnjo sprejemanja 

neenakosti oziroma nižjo raven prerazdeljevanja. Šele sprememba neformalnih institucij, torej 

družbenega toleriranja neenakosti, bo lahko vodila v u�inkovite spremembe socialnih 

sistemov. 

Zbliževanje oblik javnih sistemov med državami povzro�a konvergenco deležev socialnih 

izdatkov v BDP. Empiri�na raziskava je pokazala jasno negativno povezavo med izhodiš�no 

vrednostjo deleža socialnih izdatkov v BDP (leta 1983) in njegovo relativno spremembo v 
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naslednjih tridesetih letih, prav tako se je v celotnem obdobju do leta 2013 vztrajno zniževala 

tudi razpršenost deleža socialnih izdatkov v BDP med prou�evanimi državami. 

Potrdili smo vse hipoteze naloge, z izjemo vpliva dohodkovne neenakosti na rast državnih 

socialnih izdatkov v BDP. Medtem ko je bila prvotna hipoteza postavljena v smeri, da višja 

dohodkovna neenakost pove�uje socialne izdatke v BDP, se je izkazalo, da višja dohodkovna 

neenakost – kot smo že navedli – zaradi o�itno nižje averzije do neenakosti vodi v nižje 

socialne izdatke v BDP. 

Z empiri�no analizo v okviru magistrske naloge torej potrdimo temeljno hipotezo, da je rast 

državnih izdatkov – zlasti v obliki rasti socialnih izdatkov – v izbranih razvitih evropskih 

državah predvsem posledica demografskih sprememb, politi�nega režima in institucionalne 

rigidnosti. Gibanje državnih socialnih izdatkov v BDP ni naklju�no, temve� je povezano s 

sprejeto formalno ureditvijo in družbenim »dogovorom«, z demografskimi gibanji in 

politi�nim odlo�anjem. 

Magistrska naloga podaja relativno celovit pregled nad problematiko upravljanja velikosti 

državnih socialnih izdatkov. Njen klju�ni prispevek k znanosti je v:  

- prepoznanju nekaterih klju�nih dejavnikov (demografske spremembe, proticikli�na 

politika, vpliv neformalnih institucij), ki lahko zna�ilno vplivajo na zajezitev rasti 

velikosti državnih socialnih izdatkov v BDP, 

- upoštevanju celovitosti problema, torej tako ekonomskih kot demografskih in politi�nih 

vidikov, 

- kriti�ni presoji možnosti za upravljanje visokih državnih izdatkov.  

Teoreti�na in empiri�na analiza ter predlogi za ekonomsko politiko upoštevajo navedeno 

razli�nost vidikov in interesov, hkrati pa težijo k uresni�evanju temeljnih ekonomskih na�el 

omejenosti virov in u�inkovitosti upravljanja z njimi. To je namre� osnova za izgradnjo 

sistema, ki bo omogo�al socialno državo, delujo�o na ekonomskih na�elih.  



84

Literatura 

Alexiou, C. 2009. Government Spending and Economic Growth: Economic Evidence from 
the South Eastern Europe. Journal of Economic and Social Research 11 (1): 1-16. 

Abizadeh, L. in S. Gray. 1985. A pooled time-series, cross-section comparison. National Tax 

Journal 38 (2): 115-142. 

Abrams, B. A. in R. F. Settle. 1999. Women's suffrage and the growth of the welfare state. 
Public Choice 100 (3-4): 289-300. 

Aghion, P. in P. Howitt. 1998. Endogenous Growth Theory. Cambridge: MIT Press. 

Alesina, A. in R. Perotti. 1997. The Politics of Growth. A Survey. V Government and 

Growth, ur. V. Bergström, 11-49. Oxford: Clarendon. 

Alesina, A., W. Easterly in R. Baquir. 1999. Public Goods and Ethnic Divisions. Quarterly 

Journal of Economics 114 (4): 1243-1284. 

Anderson, J. 1986. The Rise of The Modern State. Liverpool: Harvester Press. 

Arrow, K. J. 1994. Družbena izbira in vrednote posameznikov. Ljubljana: Založba Krtina. 

Avramov, D. in M. Maskova. 2003. Active ageing in Europe. Volume 1: Population studies, 

No. 41. Strassburg: Directorate General III – Social Cohesion, Council of Europe 
publishing.  

Baltagi, B. H. 2001. Econometric analysis of panel data. Chichester: Wiley. 

Barro, R. J. in X. Sala-i-Martin. 1995. Economic Growth. Cambridge: MIT Press. 

Barro, R. J. 1996. Democracy and Growth. Journal of Economic Growth 1 (1): 1-31. 

Barro, R. J. 1999. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. 
Cambridge: MIT Press. 

Bartels, L. M. 2002. Economic Inequality and Political Representation. Neobjavljeno 
gradivo, Princeton University, Department of Politics and Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs. 

Baumol, W. J. 1967. The Macroeconomics of Unbalanced Growth. American Economic 

Review 57 (2): 415-426. 

Beck, U. 2003. Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo.

Ljubljana: Krtina. 

Benabou, R. 1996. Inequality and growth. V NBER macroeconomics annual, ur. B. Bernanke 
in J. Rotenberg, 25-75. Cambridge: MIT. 

Berry, W. D. in D. Lowery. 1987. Explaining the Size of the Public Sector: Responsive and 
Excessive Government Interpretations. The Journal of Politics 49 (2): 400-420. 

Blanpain, J., L. Delesie in H. Nys. 1978. National Health Insurance and Health Resources: 

The European Experience. Cambridge: Harvard University Press. 

Blommestein, H. 2001. Ageing, Pension Reform, and Financial Market Implication in the 

OECD Area. Working Paper 9/01. Moncalieri: Center for Research on Pension and 
Welfare Policies. 



85

Bradley, D., E. Huber, S. Moller, F. Nielsen in J. Stephens. 2001. Distribution and 

Redistribution in Post-Industrial Democracies. Luxemburg Income Study Working Paper 

No. 265. Syracuse, New York: Center for Policy Research, Syracuse University. 

Breton, A. 1989. The Growth of Competitive Governments. The Canadian Journal of 

Economics 22 (4): 715-730. 

Brown, M. C. 1983. National Health Insurance in Canada and Australia. Canberra A.C.T.: 
Australian National University. 

Browning, E. 1975. Why the Social Insurance Budget is Too Large in Democracy. Economic 

Inquiry 12 (3): 373-388. 

Bruce, M. 1968. The Coming of the Welfare State. London: Batsford. 

Brunetti, A. 1997. Political variables in cross-country growth analysis. Journal of Economic 

Surveys 11 (1): 163-190. 

Cameron, D. R. 1978. The Expansion of the Public Economy. American Political Science 

Review 72 (4): 1243-1261. 

Casey, B., H. Oxley, E. Whitehouse, P. Antolin, R. Duval in W. Leibfritz. 2003. Policies for 

an ageing society: recent measures and areas for further reform. Economics Department 

Working Papers No. 369. Paris: OECD. 

Catterjee, L. in S. A. Hasnath. 1991. Public Construction Expenditures in the United States: 
Are There Structural Breaks in the 1921-1987 Period?. Economic Geography 67 (1): 42-
53. 

Cullis, J. G. in P. R. Jones. 1987. Microeconomics and the Public Economy: A Defence of the 

Leviathan. Oxford: Blackwell. 

Cutler, D. M. 2002. Equality, efficiency and market fundamentals: the dynamics of 
international medical-care reform. Journal of Economic Literature 40 (3): 881-903. 

Cutler, D. M. in R. Johnson. 2002. The Birth and Growth of the Social Insurance State: 

Explaining Old Age and Medical Insurance Across Countries. Kansas City: Federal Bank 
of Kansas City. 

de Bruin, G. P. 1987. Economic theory and bureaucracy and public good allocation. V 
Bureaucracy and Public Choice, ur. J. Lane, 218-258. Bristol: Sage. 

Drazen, A. 2000. Political Economy in Macroeconomics. New Jersey: Practice-Hall. 

Duval, R. 2003. The retirement effects of old-age pension and early retirement schemes in 

OECD countries. Economics Department Working Papers No. 370. Paris: OECD. 

Easterly, W. in R. Levine. 1997. Africa’s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions. 
Quarterly Journal of Economics 112 (4): 1203-1250. 

Eder, N. 1982. National Health Insurance and the Medical Profession in Britain, 1913-1939. 
New York: Garland. 

Eloranta, J. 2002. External Security by Domestic Choices: Military Spending as an Impure 

Public Good among Eleven European States, 1920-1938. Doktorska disertacija, 
European University Institute, Firenze. 

Esping-Andersen, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton 
University Press. 



86

Flora, P. in J. Alber. 1982. Modernization, Democratization, and the Development of Welfare 
States in Western Europe. V The Development of Welfare States in Europe and America, 
ur. P. Flora in A. J. Heidenheimer, 17-34. Amsterdam: Transaction Publishers. 

Flynn, N. in F. Strehl. 1996. Public Sector Management in Europe. London: Prentice Hall. 

Friedman, M. 1982. Capitalism and freedom. Chicago. Chicago University Press. 

Garrett, G. 1998. Global Markets and National Politics. International Organization 52 (4): 
787-824. 

Gemmell, N. 1990. Wagner's law, Relative Prices and the Size of the Public Sector. 
Manchester: The Manchester School of Economic and Social Studies. 

Gramc, B. 2006. Kriza nemškega družbenoekonomskega sistema in nevarnosti za Slovenijo. 
IB Revija 40 (3): 63-71. 

Greene, W. H. 2003. Econometric Analysis. New York: McGraw Hill. 

Grossman, P. J. 1988. Government and Economic Growth: A Non-Linear Relationship. 
Public Choice 56 (2): 193-200. 

Grossman, P. J. 1990. Government and Growth: Cross-Sectional Evidence. Public Choice 65 
(3): 217-277. 

Hall, P. A. in D. Soskice. 2001. Varieties of Capitalism. New York: Oxford University Press. 

Hennock, E. 1987. British Social Reform and German Precedents. Oxford: Oxford University 
Press. 

Holzmann, R. 1988. Reforming Public Pensions. OECD Social Policy Studies, No. 5. Paris: 
OECD. 

Husted, T. A. in L. W. Kenny. 1997. The effect of the expansion of the voting franchise on 
the size of government. Journal of Political Economy 105 (1): 54-82. 

Jencks, C. 2002. Does Inequality Matter? Daedalus 131 (1): 49-65. 

Knack, S. in P. Keefer. 1995. Institutions and Economic Performance. Cross-Country Tests 
Using Alternative Institutional Measures. Economics and Politics 7 (2): 207-227. 

Košmelj, B. in J. Rovan. 2000. Statisti�no sklepanje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Kristov, L., P. Lindert in R. McClelland. 1992. Pressure Groups and Redistribution. Journal 

of Public Economics 48 (2): 135-163. 

Lassila, J. in T. Valkonen. 2002. Ageing, demographic risks, and pension reform. V Social 

Security and Pension Reform. NIESR Occasional Paper no. 55, ur. M. Weale, 153-173. 
London: NIESR.  

Leatt, P. in P. A. Williams. 1997. The Health System of Canada. V Health Care and Reform 

in Industrialized Countries, ur. M.W. Raffel, 1-28. Philadelphia: Pennsylvania State 
University Press. 

Legrenzi, G. in M. Costas. 2002. A Multivariate Approach to the Growth of Government. 
Public Finance Review 30 (1): 56-77. 

Lindert, P. H. 1992. The Rise of Social Spending, 1880-1930. Working Paper Series No. 68. 
Davis: Agricultural History Center. 

Lindert, P. H. 1994. The Rise of Social Spending, 1880-1930. Explorations in Economic 

History 31 (1): 1-37. 



87

Lindert, P. H. 2003. Voice and Growth: Was Churchill Right?. NBER Working Paper 9749. 
Cambridge: NBER. 

Lindert, P. H. 2004. Social Spending and Economic Growth Since Eighteenth Century. Vol. 1. 

The Story. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lybeck, J. A. 1986. The Growth of Spending in Developed Economies. Farnborough: Gower 
Press. 

MacNicol, J. 2002 The Politics of Retirement in Britain, 1978-1948. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

McCarty, N., K. T. Poole in H. Rosenthal. 2003. Political Polarization and Income 

Inequality. Russell Sage Foundation Working Paper No. 201. New York: Russell Sage 
Foundation. 

McGuire, M. C. in M. Olson jr. 1996. The Economics of Autocracy and Majority Rule: The 
Invisible Hand and the Use of Force. Journal of Economic Literature 34 (1): 72-97. 

Meltzer, A. H. in S. F. Richard. 1981. A Rational Theory of the Size of Government. The 

Journal of Political Economy, 89 (5): 998-1023. 

Mesa-Lago, C. 1978. Social Security in Latin America: pressure groups, stratification, and 

inequality. Prittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

Milanovi�, B. 2000. The Median-Voter Hypothesis, Income Inequality, and Income 
Distribution: An Empirical Test with the Required Data. European Journal of Political 

Economy 16 (3): 367-410. 

Miron, J. A. in D. N. Weil. 1998. The Genesis and Evolution of Social Security. V The 

defining moment: The Great Depression and the American Economy in the twentieth 

century, ur. M. D. Bordo, C. Goldin in E.N. White, 297-322. Cambridge: NBER. 

Moene, K. O. in M. Wallerstein. 2001. Inequality, Social Insurance and Redistribution. 
American Political Science Review 95 (4): 859-874. 

Mueller, D. C. in P. Murrell. 1985. Interest Groups and the Political Economy of Government 
Size. V Public Expenditure and Government Growth, ur. F. Forte in A. Peacock, 21-47. 
Oxford: Blackwell. 

Mueller, D. C. 1991. Public Choice II. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mulligan, C. B. in R. Gil. 2002. Social Spending and Democracy: Some Evidence from South 
America. Estudios de Economia 29 (1): 5-33. 

Musgrave, R. A. 1969. Fiscal Systems. New Haven: Yale University Press. 

Niskanen, W. A. 1971. Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine. 

North, D. C. 1998. Inštitucije, inštitucionalne spremembe in gospodarska uspešnost. 
Ljubljana: Krtina. 

Offer, A. 2002. Why has the Public Sector Grown So Large in Market Societies? The Political 

Economy of Prudence in the UK, c. 1870-2000., Discussion Papers in Economic and 

Social History. London : University of Oxford. 

Olson, M. 1971. The Logic of Collective Action. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard 
University Press. 

Olson, M. 1982. The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social 

Rigidities. New Haven, London: Yale University Press. 



88

Osberg, L. 2003. Long Run Trends in Income Inequality in the United States, UK, Sweden, 
Germany and Canada: A Birth Cohort View. Eastern Economic Journal 29 (1): 121-142. 

Payne, J. L. 1991. Elections and government spending. Public Choice 70 (1-2): 71-82. 

Peacock, A. T. in J. Wiseman. 1961. The Growth of Public Expenditures in the United 

Kingdom. Princeton: Princeton University Press. 

Peracchi, F. 2001. Econometrics. Chichester: Wiley. 

Persson, T. 2002. Do political institutions shape economic policy? Econometrica 70 (3): 883-
895. 

Petersen, N. 1990. The Danish 1891 Act on Old Age Relief: A Response to Agrarian Demand 
and Pressure. Journal of Social Policy 19 (1): 69-98. 

Peterson, P. G. in N. Howe. 1988. On borrowed time: how the growth in entitlement spending 

threatens America’s future. San Francisco: ICS Press. 

Plümper, T. in C. W. Martin. 2003. Democracy, government spending, and economic growth: 
A political-economic explanation of the Barro-effect. Public Choice 117 (1-2): 27-50. 

Pollitt, C. in G. Bouckaert. 2000. Public Management Reform: A Comparative Analysis. 
Oxford: Oxford University Press. 

Powell, M. in M. Anesaki. 1990. Health Care in Japan. London: Routledge. 

Przeworski, A. in F. Limongi. 1993. Political Regimes and Economic Growth. Journal of 

Economic Perspectives 7 (1): 51-69. 

Quinn, D. P. in J. T. Wooley. 2001. Democracy and National Economic Performance: The 
Preference for Stability. American Journal of Political Science 45 (4): 634-657. 

Ram, R. 1987. Wagner’s Hypothesis in Time-Series and Cross-Section Perspectives: 
Evidence from “Real” Data for 115 Countries. The Review of Economics and Statistics 69 
(2): 194-205. 

Rasler, K. A. in W. R. Thompson. 1985. War Making and State Making: Government 
Expenditures, Tax Revenues, and Global Wars. The American Political Science Review

79 (2): 598-620. 

Rasler, K. A. in W. R. Thompson. 1989. War and State Making. The Shaping of the Global 

Powers, Vol. 2. Boston: Unwin Hyman. 

Ritter, G. A. 1983. Social Welfare in Germany and Britain. New York: Berg. 

Rižner, A. 2012. Var�evanje ali blaginja : kako lahko var�evalni ukrepi pozitivno vplivajo na 
družbeno blaginjo. Denar: revija o davkih 21(412): 28-31. 

Rodrik, D. 1997. Trade, Social Insurance and the Limits of Globalization. NBER Working 

Paper No. 5905. Cambridge: NBER. 

Scully, G. W. 2001. Government Expenditure and Quality of Life. Public Choice 108 (1-2): 
123-145. 

Siddiqui, S. 1997. The pension incentive to retire: empirical evidence for West Germany. 
Journal of Population Economics 10 (4): 463-486. 

Singh, B. in B. S. Sahni. 1984. Causality Between Public Expenditure and National Income. 
The Review of Economics and Statistics 66 (4): 555-569. 



89

Sirowy, L. in A. Inkeles. 1990. The effects of democracy on economic growth and inequality: 
A review. Studies in Comparative International Development 25 (1): 126-157. 

Smeeding, T. M. in J. Williamson. 2001. Income Maintenance in Old Age: What Can Be 

Learned from Cross-National Comparisons? Luxemburg Income Study Working Paper 

No. 263. Syracuse, New York: Center for Policy Research, Syracuse University. 

Stanovnik, T. 2004. Javne finance. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Sušjan, A. 2001. Izbrana poglavja iz politi�ne ekonomije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Tajnikar, M. 2006. Mikroekonomija iz poglavij za teorijo cen. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta. 

Tanzi, V. 1997. The Changing Role of the State in the Economy: A Historical Perspective. 

IMF Working Paper. Washington: IMF. 

Tanzi, V. in L. Schuknecht. 2000. Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Tullock, G. 1980. Efficient rent seeking. V Towards a Theory of Rent Seeking Society, ur. 
J.M. Buchanan, R.D. Tollison in G. Tullock, 14-34. College Station: Texas A&M 
University Press. 

Tullock, G. 1987. Autocracy. Dordrecht: Kluwer. 

Weaver, C. L. 1982. The Crisis in Social Security, Economic and Political Origins. Durham 
N.C.: Duke University Press. 

Williamson, J. B. in F. C. Pampel. 1993. Old-Age Security in Comparative Perspective. 
Oxford: Oxford University Press. 

Wintrobe, R. 1998. The Political Economy of Dictatorship. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Wolf, H. 2002. Globalization and the Convergence of Social Expenditure in the European 

Union. Occasional Paper Series. Washington: The GW Center for the Study of 
Globalization. 

Woo, J. 2003. Economic, Political and Institutional Determinants of Public Deficits. Journal 

of Public Economics 87 (3): 387-426. 

Zöllner, D. 1982. Germany. V The Evolution of Social Insurance 1881-1981. Studies of 

Germany, France, Great Britain, Austria and Switzerland, ur. P. Köhler, H. Zacher in M. 
Partington M, 1-92. London, New York: Martins’s Press. 



90

Viri 

Center for Systemic Peace. 2014. Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2013. 
Http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm (9. 11. 2015). 

Eurostat. 2015a. Expenditure on pensions. Http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? 
tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00103&plugin=1 (9. 11. 2015).

Eurostat. 2015b. Proportion of population aged 65 and over. Http://ec.europa.eu/ 
eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00028&language=en (10. 
11. 2015). 

Evropska unija. 2015. Države �lanice EU. Http://europa.eu/about-eu/countries/member-
countries/index_sl.htm (12. 11. 2015). 

OECD. 2015a. LFS by sex and age – indicators. Http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R# (9. 11. 2015). 

OECD. 2015b. Quarterly National Accounts: Quarterly Growth Rates of real GDP, change 

over previous quarter. Https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=350# (9. 11. 2015). 

OECD. 2015c. Social Expenditure - Aggregated data. Http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
DataSetCode=SOCX_AGG (11. 11 .2015). 

The World Bank. 2015. Health expenditure. Http://data.worldbank.org/indicator/ 
SH.XPD.TOTL.ZS (12. 11. 2015). 

United Nations Universitiy. 2015. World Income Inequality Database. 
Https://www.wider.unu.edu/download/WIID3.3 (12. 11. 2015). 

  



91

Priloge 

Priloga 1  Vrednosti odvisne in pojasnjevalnih spremenljivk, vklju�enih v empiri�no analizo 

Priloga 2  Opisne statistike v model vklju�enih spremenljivk - izpis iz statisti�nega programa 

EViews 

Priloga 3  Združeni (»pooled«) model - izpis iz statisti�nega programa EViews 

Priloga 4  Model panelnih podatkov s fiksnimi u�inki (»fixed effects model«) - izpis iz 

statisti�nega programa EViews 

Priloga 5  Model panelnih podatkov s slu�ajnimi u�inki (»random effects model«) - izpis iz 

statisti�nega programa EViews 

Priloga 6  Primerjava ocenjenih regresijskih koeficientov med modeloma s fiksnimi in 

slu�ajnimi u�inki - izpis iz statisti�nega programa EViews 

Priloga 7  Hausmanov test - izpis iz statisti�nega programa EViews 





Priloga 1 

Vrednosti odvisne in pojasnjevalnih spremenljivk, vklju�enih v empiri�no analizo 

Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI

Francija 1983 22,5 8 38,4 1 0 7,9 13,2
Francija 1984 22,8 8 37,6 1 0 9,5 12,9
Francija 1985 26,0 8 36,5 1 0 10,3 12,8
Francija 1986 25,9 9 35,4 1 0 10,2 13,0
Francija 1987 26,0 9 34,5 1 0 10,7 13,3
Francija 1988 25,8 9 33,6 1 0 10,2 13,5
Francija 1989 24,8 9 32,7 1 0 9,6 13,7
Francija 1990 25,1 9 28,0 1 0 9,4 13,9
Francija 1991 25,7 9 29,1 1 0 9,2 14,1
Francija 1992 26,6 9 30,2 1 0 10,2 14,4
Francija 1993 28,0 9 31,3 1 0 11,4 14,6
Francija 1994 28,0 9 32,3 1 0 12,7 14,8
Francija 1995 29,3 9 30,2 1 0 11,9 15,0
Francija 1996 29,7 9 30,2 1 0 12,4 15,3
Francija 1997 29,6 9 30,2 1 0 12,6 15,5

Francija 1998 29,7 9 29,5 1 0 12,1 15,7
Francija 1999 29,7 9 29,3 1 0 12,1 15,9
Francija 2000 28,6 9 28,2 1 0 10,2 16,0
Francija 2001 28,6 9 27,6 1 0 8,6 16,1
Francija 2002 29,4 9 27,0 1 0 8,7 16,2
Francija 2003 30,0 9 27,0 1 0 8,5 16,3
Francija 2004 30,1 9 28,0 1 0 8,8 16,4
Francija 2005 30,1 9 28,0 1 0 8,9 16,5
Francija 2006 29,8 9 27,0 1 0 8,8 16,6
Francija 2007 29,7 9 27,5 1 0 8,0 16,5
Francija 2008 29,8 9 27,1 1 1 7,4 16,6
Francija 2009 32,1 9 27,4 1 1 9,1 16,7
Francija 2010 32,2 9 27,0 1 0 9,4 16,8
Francija 2011 32,1 9 27,8 1 0 9,3 16,9
Francija 2012 32,1 9 27,7 1 0 9,8 17,3
Francija 2013 32,5 9 27,6 1 0 9,9 17,7

Italija 1983 20,9 10 30,8 1 0 9,4 13,1
Italija 1984 20,5 10 31,7 1 0 10,0 12,9
Italija 1985 20,8 10 32,9 1 0 10,3 12,9
Italija 1986 20,8 10 34,0 1 0 11,1 13,2
Italija 1987 21,0 10 35,3 1 0 12,0 13,6
Italija 1988 21,0 10 35,7 1 0 12,0 14,0
Italija 1989 21,2 10 33,8 1 0 12,0 14,3
Italija 1990 19,9 10 33,2 1 0 11,4 14,7
Italija 1991 20,2 10 32,6 1 0 10,9 15,1
Italija 1992 20,8 10 34,7 1 1 11,5 15,5
Italija 1993 20,9 10 36,6 1 0 10,0 15,8
Italija 1994 20,7 10 36,4 1 0 11,0 16,2
Italija 1995 19,8 10 36,2 1 0 11,5 16,5
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Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI

Italija 1996 21,9 10 32,3 1 1 11,5 16,9
Italija 1997 22,6 10 31,7 1 0 11,6 17,2
Italija 1998 22,8 10 30,4 1 0 11,8 17,5
Italija 1999 23,2 10 30,4 1 0 11,3 17,8
Italija 2000 23,1 10 29,8 1 0 10,5 18,1
Italija 2001 23,4 10 29,2 1 1 9,5 18,4
Italija 2002 23,9 10 33,3 1 0 9,0 18,7
Italija 2003 24,2 10 33,2 1 1 8,7 19,0
Italija 2004 24,6 10 33,0 1 0 8,0 19,2
Italija 2005 24,9 10 33,0 1 0 7,7 19,5
Italija 2006 25,0 10 32,0 1 0 6,8 19,7
Italija 2007 24,7 10 32,4 1 0 6,1 19,9
Italija 2008 25,8 10 31,8 1 1 6,7 20,0
Italija 2009 27,8 10 31,5 1 1 7,8 20,1
Italija 2010 27,8 10 31,0 1 0 8,4 20,2
Italija 2011 27,6 10 30,8 1 1 8,4 20,3
Italija 2012 28,1 10 30,5 1 1 10,7 20,6
Italija 2013 28,7 10 30,9 1 1 12,2 21,0

Španija 1983 17,4 10 24,2 0 0 16,9 11,6
Španija 1984 17,2 10 24,5 0 0 19,6 11,7
Španija 1985 17,8 10 24,9 0 0 21,0 11,9
Španija 1986 17,5 10 25,9 1 0 20,6 12,2
Španija 1987 17,4 10 25,3 1 0 19,9 12,4
Španija 1988 17,9 10 24,4 1 0 18,9 12,8
Španija 1989 18,1 10 26,8 1 0 17,0 13,1
Španija 1990 19,9 10 29,3 1 0 16,0 13,4
Španija 1991 20,7 10 30,7 1 0 16,1 13,8
Španija 1992 21,8 10 32,1 1 0 18,1 14,1
Španija 1993 23,1 10 33,6 1 0 22,4 14,4
Španija 1994 22,0 10 35,0 1 0 23,9 14,8
Španija 1995 21,4 10 33,2 1 0 22,7 15,1
Španija 1996 21,3 10 33,4 1 0 22,0 15,5
Španija 1997 20,7 10 34,9 1 0 20,6 15,8
Španija 1998 20,6 10 33,3 1 0 18,6 16,2
Španija 1999 20,4 10 32,7 1 0 15,6 16,5
Španija 2000 20,2 10 31,5 1 0 13,9 16,7
Španija 2001 19,8 10 31,5 1 0 10,5 16,9
Španija 2002 20,1 10 31,0 1 0 11,4 17,0
Španija 2003 20,7 10 31,8 1 0 11,3 16,9
Španija 2004 20,8 10 31,3 1 0 11,0 16,9
Španija 2005 21,1 10 31,8 1 0 9,2 16,8
Španija 2006 21,1 10 31,0 1 0 8,5 16,7
Španija 2007 21,3 10 31,2 1 0 8,3 16,7
Španija 2008 22,9 10 31,3 1 1 11,3 16,6
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Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI

Španija 2009 26,0 10 31,5 1 1 18,0 16,6
Španija 2010 26,5 10 31,9 1 0 20,1 16,8
Španija 2011 26,0 10 32,2 1 1 21,6 17,1
Španija 2012 26,3 10 32,5 1 1 24,8 17,4
Španija 2013 26,5 10 32,1 1 1 26,1 17,7

Švica 1983 14,7 10 33,2 0 0 1,9 13,9
Švica 1984 14,8 10 33,7 0 0 2,1 13,9
Švica 1985 14,7 10 33,9 0 0 2,4 14,0
Švica 1986 14,8 10 33,6 0 0 1,9 14,2
Švica 1987 15,0 10 33,2 0 0 1,6 14,3
Švica 1988 15,0 10 33,0 0 0 1,8 14,4
Švica 1989 14,7 10 33,6 0 0 1,5 14,5
Švica 1990 13,5 10 33,9 0 0 1,4 14,6
Švica 1991 14,5 10 33,8 0 1 1,7 14,6
Švica 1992 16,0 10 35,9 0 1 2,8 14,6
Švica 1993 17,4 10 35,2 0 0 3,7 14,6
Švica 1994 17,3 10 34,5 0 0 3,8 14,6
Švica 1995 17,5 10 33,8 0 0 3,3 14,7
Švica 1996 18,0 10 33,0 0 1 3,7 14,8
Švica 1997 18,6 10 32,5 0 0 4,1 14,9
Švica 1998 18,7 10 31,9 0 0 3,6 15,0
Švica 1999 18,5 10 31,6 0 0 3,1 15,2
Švica 2000 17,8 10 31,8 0 0 2,7 15,3
Švica 2001 18,3 10 29,5 0 0 2,5 15,4
Švica 2002 19,1 10 31,1 0 1 2,9 15,6
Švica 2003 20,2 10 30,4 0 0 4,1 15,6
Švica 2004 20,2 10 30,1 0 0 4,3 15,7
Švica 2005 20,2 10 30,2 0 0 4,4 15,8
Švica 2006 19,2 10 29,8 0 0 4,0 16,0
Švica 2007 18,5 10 29,4 0 0 3,6 16,2
Švica 2008 18,4 10 29,1 0 0 3,4 16,4
Švica 2009 20,2 10 29,7 0 1 4,1 16,6
Švica 2010 20,0 10 30,1 0 0 4,5 16,8
Švica 2011 20,2 10 30,2 0 0 4,1 16,9
Švica 2012 20,3 10 30,6 0 0 4,2 17,2
Švica 2013 20,4 10 30,9 0 0 4,4 17,4
Velika 
Britanija 1983 19,3 10 26,3 1 0 12,1 15,0
Velika 
Britanija 1984 19,3 10 26,4 1 0 11,8 14,9
Velika 
Britanija 1985 19,4 10 27,7 1 0 11,3 15,0
Velika 
Britanija 1986 19,5 10 28,4 1 0 11,2 15,3
Velika 
Britanija 1987 18,8 10 30,0 1 0 10,8 15,4
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Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI
Velika 
Britanija 1988 17,5 10 31,7 1 0 8,8 15,6
Velika 
Britanija 1989 16,9 10 32,1 1 0 7,2 15,7
Velika 
Britanija 1990 16,7 10 33,5 1 1 6,8 15,7
Velika 
Britanija 1991 18,2 10 33,6 1 1 8,4 15,8
Velika 
Britanija 1992 19,9 10 33,8 1 0 9,7 15,8
Velika 
Britanija 1993 20,5 10 33,6 1 0 10,3 15,8
Velika 
Britanija 1994 20,1 10 32,8 1 0 9,6 15,8
Velika 
Britanija 1995 19,9 10 32,9 1 0 8,6 15,8
Velika 
Britanija 1996 19,6 10 33,0 1 0 8,1 15,9
Velika 
Britanija 1997 18,7 10 33,6 1 0 7,0 15,9
Velika 
Britanija 1998 18,9 10 34,3 1 0 6,1 15,9
Velika 
Britanija 1999 18,5 10 34,1 1 0 5,9 15,8
Velika 
Britanija 2000 18,6 10 34,6 1 0 5,5 15,8
Velika 
Britanija 2001 19,3 10 34,4 1 0 4,7 15,8
Velika 
Britanija 2002 19,3 10 34,2 1 0 5,1 15,9
Velika 
Britanija 2003 19,8 10 34,0 1 0 4,8 15,9
Velika 
Britanija 2004 20,4 10 34,1 1 0 4,6 16,0
Velika 
Britanija 2005 20,5 10 34,0 1 0 4,7 16,0
Velika 
Britanija 2006 20,3 10 32,0 1 0 5,4 16,0
Velika 
Britanija 2007 20,4 10 32,4 1 0 5,3 16,0
Velika 
Britanija 2008 21,8 10 32,5 1 1 5,3 16,1
Velika 
Britanija 2009 24,1 10 31,9 1 1 7,7 16,3
Velika 
Britanija 2010 23,7 10 31,7 1 0 7,8 16,5
Velika 
Britanija 2011 23,9 10 31,3 1 0 7,8 16,6
Velika 
Britanija 2012 23,9 10 31,7 1 0 7,9 16,9
Velika 
Britanija 2013 23,4 10 32,2 1 0 7,7 17,2

Nem�ija 1983 22,5 10 27,3 1 0 7,9 14,8



Priloga 1 

Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI

Nem�ija 1984 22,2 10 28,8 1 0 7,0 14,5
Nem�ija 1985 22,5 10 30,0 1 0 7,1 14,5
Nem�ija 1986 22,5 10 28,8 1 0 6,4 14,7
Nem�ija 1987 23,0 10 28,6 1 0 6,2 14,8
Nem�ija 1988 23,0 10 28,8 1 0 6,2 15,0
Nem�ija 1989 21,9 10 29,3 1 0 5,6 14,9
Nem�ija 1990 21,7 10 29,7 1 0 4,8 14,9
Nem�ija 1991 23,7 10 29,7 1 0 5,6 14,9
Nem�ija 1992 25,5 10 30,8 1 0 6,6 15,0
Nem�ija 1993 26,3 10 30,4 1 1 7,9 15,0
Nem�ija 1994 26,3 10 30,5 1 0 8,4 15,2
Nem�ija 1995 26,6 10 31,0 1 0 8,1 15,4
Nem�ija 1996 27,2 10 30,4 1 0 8,9 15,6
Nem�ija 1997 26,6 10 30,3 1 0 9,8 15,7
Nem�ija 1998 26,5 10 29,8 1 0 9,2 15,8
Nem�ija 1999 26,7 10 29,9 1 0 8,4 15,9
Nem�ija 2000 26,6 10 29,8 1 0 7,7 16,2
Nem�ija 2001 26,7 10 30,1 1 0 7,8 16,6
Nem�ija 2002 27,3 10 29,0 1 0 8,6 17,1
Nem�ija 2003 27,8 10 28,0 1 1 9,3 17,5
Nem�ija 2004 27,2 10 28,0 1 0 10,3 18,0
Nem�ija 2005 27,3 10 26,0 1 0 11,1 18,6
Nem�ija 2006 26,1 10 27,0 1 0 10,3 19,3
Nem�ija 2007 25,1 10 27,5 1 0 8,6 19,8
Nem�ija 2008 25,2 10 27,9 1 1 7,5 20,1
Nem�ija 2009 27,8 10 28,6 1 1 7,7 20,4
Nem�ija 2010 27,1 10 28,8 1 0 7,1 20,7
Nem�ija 2011 26,2 10 29,1 1 0 5,9 20,6
Nem�ija 2012 26,3 10 28,4 1 0 5,4 20,6
Nem�ija 2013 26,4 10 28,0 1 0 5,2 20,7

Gr�ija 1983 15,2 8 36,7 1 0 7,8 13,3
Gr�ija 1984 15,5 8 36,4 1 0 8,1 13,3
Gr�ija 1985 16,1 8 36,0 1 0 7,8 13,3
Gr�ija 1986 16,0 10 35,5 1 0 7,4 13,1
Gr�ija 1987 15,9 10 35,3 1 1 7,4 13,2
Gr�ija 1988 14,7 10 35,1 1 0 7,7 13,3
Gr�ija 1989 15,6 10 34,6 1 0 7,5 13,5
Gr�ija 1990 16,6 10 34,1 1 0 7,0 13,7
Gr�ija 1991 16,0 10 33,6 1 0 7,7 13,8
Gr�ija 1992 16,2 10 33,1 1 0 7,8 14,1
Gr�ija 1993 17,1 10 32,6 1 1 9,0 14,4
Gr�ija 1994 17,1 10 33,9 1 0 8,9 14,7
Gr�ija 1995 17,5 10 35,1 1 0 9,1 15,0



Priloga 1 

Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI

Gr�ija 1996 18,0 10 34,5 1 0 9,7 15,3
Gr�ija 1997 18,1 10 35,7 1 0 9,6 15,6
Gr�ija 1998 18,5 10 35,7 1 0 10,8 15,9
Gr�ija 1999 19,3 10 34,3 1 0 11,7 16,2
Gr�ija 2000 19,3 10 32,3 1 0 11,1 16,5
Gr�ija 2001 20,7 10 32,3 1 0 10,2 16,8
Gr�ija 2002 20,3 10 33,7 1 0 10,3 17,2
Gr�ija 2003 20,0 10 35,0 1 0 9,7 17,5
Gr�ija 2004 20,1 10 33,0 1 0 10,5 17,8
Gr�ija 2005 21,1 10 33,0 1 0 9,8 18,1
Gr�ija 2006 21,3 10 34,0 1 0 8,9 18,5
Gr�ija 2007 21,6 10 34,2 1 0 8,3 18,6
Gr�ija 2008 22,2 10 34,6 1 1 7,7 18,6
Gr�ija 2009 23,9 10 35,1 1 1 9,5 18,7
Gr�ija 2010 23,3 10 34,8 1 1 12,5 18,9
Gr�ija 2011 23,5 10 35,2 1 1 17,7 19,3
Gr�ija 2012 23,1 10 35,4 1 1 24,4 19,7
Gr�ija 2013 21,8 10 35,3 1 1 27,5 20,1

Finska 1983 20,5 10 22,3 0 0 5,5 12,3
Finska 1984 21,3 10 22,5 0 0 5,2 12,4
Finska 1985 22,4 10 22,4 0 0 5,1 12,4
Finska 1986 22,8 10 22,3 0 0 5,3 12,6
Finska 1987 23,5 10 22,4 0 0 5,2 12,8
Finska 1988 22,8 10 20,0 0 0 4,5 12,9
Finska 1989 22,5 10 20,4 0 0 3,2 13,1
Finska 1990 24,1 10 22,8 0 1 3,1 13,3
Finska 1991 29,2 10 22,6 0 1 6,5 13,5
Finska 1992 33,2 10 22,7 0 1 11,6 13,6
Finska 1993 33,2 10 23,5 0 0 16,2 13,8
Finska 1994 32,6 10 23,0 0 0 16,4 13,9
Finska 1995 30,7 10 23,7 1 0 15,3 14,1
Finska 1996 30,6 10 24,4 1 0 14,4 14,3
Finska 1997 28,5 10 25,7 1 0 12,6 14,5
Finska 1998 26,3 10 26,6 1 0 11,4 14,6
Finska 1999 25,7 10 27,8 1 0 10,1 14,7
Finska 2000 24,2 10 28,8 1 0 9,7 14,8
Finska 2001 24,2 10 27,9 1 0 9,1 15,0
Finska 2002 24,9 10 26,0 1 0 9,0 15,2
Finska 2003 26,0 10 26,0 1 0 9,0 15,3
Finska 2004 26,1 10 25,0 1 0 8,8 15,6
Finska 2005 26,2 10 26,0 1 0 8,4 15,9
Finska 2006 25,8 10 26,0 1 0 7,6 16,0
Finska 2007 24,7 10 26,4 1 0 6,8 16,5
Finska 2008 25,3 10 26,9 1 1 6,3 16,5
Finska 2009 29,4 10 27,3 1 1 8,3 16,7



Priloga 1 

Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI

Finska 2010 29,4 10 27,0 1 0 8,4 17,0
Finska 2011 28,6 10 26,8 1 0 7,7 17,5
Finska 2012 29,0 10 23,2 1 1 7,6 18,1
Finska 2013 30,1 10 27,4 1 0 7,2 18,8

Norveška 1983 16,4 10 32,7 0 0 3,4 15,2
Norveška 1984 17,1 10 32,3 0 0 3,2 15,5
Norveška 1985 17,8 10 31,8 0 0 2,6 15,6
Norveška 1986 18,8 10 31,9 0 0 1,9 15,9
Norveška 1987 19,9 10 32,3 0 0 2,1 16,0
Norveška 1988 20,9 10 31,2 0 1 3,1 16,2
Norveška 1989 21,9 10 24,7 0 0 4,9 16,2
Norveška 1990 22,3 10 25,2 0 0 5,3 16,3
Norveška 1991 23,3 10 25,1 0 0 5,4 16,3
Norveška 1992 24,2 10 26,0 0 0 5,9 16,3
Norveška 1993 24,1 10 24,5 0 0 6,0 16,2
Norveška 1994 23,9 10 27,8 0 0 5,3 16,1
Norveška 1995 23,4 10 25,7 0 0 4,9 16,0
Norveška 1996 22,6 10 27,7 0 0 4,8 15,9
Norveška 1997 22,1 10 28,0 0 0 3,9 15,8
Norveška 1998 23,7 10 27,0 0 0 3,2 15,7
Norveška 1999 23,7 10 27,2 0 0 3,2 15,5
Norveška 2000 21,3 10 28,8 0 0 3,4 15,3
Norveška 2001 22,2 10 26,5 0 0 3,4 15,1
Norveška 2002 23,7 10 29,3 0 0 3,9 14,9
Norveška 2003 24,7 10 27,0 0 0 4,4 14,8
Norveška 2004 23,2 10 25,0 0 0 4,4 14,7
Norveška 2005 21,6 10 28,0 0 0 4,6 14,7
Norveška 2006 20,3 10 30,0 0 0 3,4 14,7
Norveška 2007 20,5 10 29,3 0 0 2,5 14,6
Norveška 2008 19,8 10 28,9 0 0 2,6 14,6
Norveška 2009 23,3 10 29,4 0 1 3,2 14,7
Norveška 2010 23,0 10 29,6 0 0 3,6 14,9
Norveška 2011 22,6 10 29,8 0 0 3,3 15,1
Norveška 2012 22,1 10 29,5 0 0 3,2 15,4
Norveška 2013 22,6 10 29,7 0 0 3,5 15,7

Tur�ija 1983 3,9 7 52,0 0 0 8,5 4,4
Tur�ija 1984 3,4 7 50,6 0 0 8,1 4,3
Tur�ija 1985 3,1 7 49,2 0 0 8,7 4,2
Tur�ija 1986 3,3 7 47,7 0 0 8,5 4,2
Tur�ija 1987 3,4 7 46,5 0 0 8,1 4,2
Tur�ija 1988 4,0 7 45,8 0 1 8,4 4,2
Tur�ija 1989 4,7 9 45,6 0 0 8,6 4,2
Tur�ija 1990 5,7 9 46,4 0 0 8,0 4,3
Tur�ija 1991 6,1 9 46,6 0 0 8,2 4,6



Priloga 1 

Država Leto SOCvBDP DEMOC GINI EU RECES BREZP STAREJSI

Tur�ija 1992 6,3 9 46,9 0 0 8,5 4,6
Tur�ija 1993 6,2 8 46,6 0 0 9,0 4,7
Tur�ija 1994 5,9 8 46,7 0 1 8,6 4,8
Tur�ija 1995 5,6 8 45,6 0 0 7,6 4,9
Tur�ija 1996 7,2 8 44,4 0 0 6,6 5,0
Tur�ija 1997 8,0 7 43,3 0 0 6,8 5,1
Tur�ija 1998 8,3 7 42,1 0 1 6,9 5,2
Tur�ija 1999 9,8 7 40,9 0 0 7,7 5,3
Tur�ija 2000 9,7 7 39,8 0 0 6,5 5,4
Tur�ija 2001 9,8 7 42,9 0 1 8,4 5,4
Tur�ija 2002 9,6 7 46,0 0 0 10,4 5,5
Tur�ija 2003 9,7 7 45,0 0 0 10,5 5,6
Tur�ija 2004 9,8 7 45,4 0 0 10,8 5,7
Tur�ija 2005 9,9 7 45,7 0 0 10,6 5,8
Tur�ija 2006 10,0 7 45,9 0 0 10,2 5,9
Tur�ija 2007 10,5 7 46,1 0 0 10,3 6,8
Tur�ija 2008 10,7 7 45,7 0 1 11,0 7,1
Tur�ija 2009 12,8 7 46,1 0 0 14,0 6,8
Tur�ija 2010 12,6 7 45,8 0 0 11,9 7,0
Tur�ija 2011 12,2 9 45,5 0 0 9,8 7,2
Tur�ija 2012 12,3 9 46,1 0 0 9,2 7,3
Tur�ija 2013 12,5 9 46,3 0 0 9,7 7,5

Poljska 1983 12,7 -7 24,6 0 0 9,4 8,1
Poljska 1984 12,9 -7 25,7 0 0 9,9 8,7
Poljska 1985 13,1 -7 25,2 0 0 10,2 9,4
Poljska 1986 13,4 -7 25,2 0 0 10,7 9,5
Poljska 1987 13,8 -6 25,0 0 0 10,9 9,6
Poljska 1988 14,2 -6 24,5 0 0 11,2 9,8
Poljska 1989 14,5 5 26,8 0 0 11,6 9,9
Poljska 1990 14,9 5 26,8 0 0 12,3 10,0
Poljska 1991 21,2 8 23,9 0 1 12,9 10,2
Poljska 1992 24,9 8 24,0 0 1 13,3 10,3
Poljska 1993 24,4 8 31,5 0 1 14,0 10,5
Poljska 1994 23,2 8 32,6 0 0 14,4 10,7
Poljska 1995 22,6 9 32,2 0 0 13,3 10,9
Poljska 1996 22,8 9 32,9 0 0 12,4 11,2
Poljska 1997 22,2 9 34,0 0 0 11,2 11,5
Poljska 1998 21,4 9 32,6 0 0 10,7 11,7
Poljska 1999 21,6 9 33,1 0 0 12,5 11,9
Poljska 2000 20,5 9 34,2 0 0 16,1 12,1
Poljska 2001 21,9 9 34,0 0 0 18,2 12,4
Poljska 2002 22,3 10 34,9 0 0 19,9 12,6
Poljska 2003 22,3 10 35,2 0 0 19,6 12,8
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Poljska 2004 21,4 10 36,6 1 0 19,0 13,0
Poljska 2005 21,0 10 36,6 1 0 17,7 13,1
Poljska 2006 20,8 10 34,0 1 0 13,8 13,3
Poljska 2007 19,7 10 34,7 1 0 9,6 13,4
Poljska 2008 20,3 10 35,1 1 0 7,1 13,5
Poljska 2009 21,5 10 35,8 1 0 8,2 13,5
Poljska 2010 21,8 10 36,3 1 0 9,6 13,5
Poljska 2011 20,7 10 35,7 1 0 9,6 13,5
Poljska 2012 20,4 10 36,1 1 0 10,1 13,8
Poljska 2013 21,0 10 36,4 1 0 10,3 14,2

Madžarska 1983 22,3 -7 0 0 8,1 12,6
Madžarska 1984 22,0 -7 21,3 0 0 8,4 12,2
Madžarska 1985 22,2 -7 0 0 8,6 12,3
Madžarska 1986 21,8 -7 22,1 0 0 8,7 12,5
Madžarska 1987 21,9 -7 24,1 0 0 8,9 12,7
Madžarska 1988 21,6 -2 26,8 0 0 9,2 12,9
Madžarska 1989 21,2 4 26,9 0 0 9,4 13,1
Madžarska 1990 21,0 10 29,3 0 0 9,7 13,2
Madžarska 1991 20,8 10 29,5 0 1 9,8 13,5
Madžarska 1992 21,1 10 30,5 0 1 9,9 13,6
Madžarska 1993 21,3 10 25,9 0 0 12,1 13,8
Madžarska 1994 21,7 10 23,0 0 1 10,8 13,9
Madžarska 1995 22,0 10 24,3 0 1 10,2 14,1
Madžarska 1996 21,8 10 24,4 0 0 9,9 14,3
Madžarska 1997 21,4 10 24,5 0 0 8,7 14,5
Madžarska 1998 21,1 10 24,3 0 0 7,8 14,7
Madžarska 1999 21,6 10 23,7 0 0 7,0 14,8
Madžarska 2000 20,7 10 25,0 0 0 6,4 15,0
Madžarska 2001 20,4 10 25,7 0 0 5,7 15,1
Madžarska 2002 21,5 10 24,6 0 0 5,8 15,3
Madžarska 2003 22,5 10 25,2 0 0 5,9 15,4
Madžarska 2004 21,6 10 27,4 1 0 6,1 15,5
Madžarska 2005 22,5 10 27,9 1 0 7,2 15,6
Madžarska 2006 22,8 10 26,2 1 0 7,5 15,8
Madžarska 2007 23,0 10 25,9 1 1 7,4 15,9
Madžarska 2008 23,1 10 26,2 1 1 7,8 16,2
Madžarska 2009 23,9 10 26,4 1 1 10,0 16,4
Madžarska 2010 22,6 10 26,9 1 0 11,2 16,6
Madžarska 2011 21,8 10 26,7 1 0 10,9 16,7
Madžarska 2012 21,1 10 27,0 1 1 11,0 16,9
Madžarska 2013 20,8 10 27,2 1 0 10,2 17,2

Opomba: simboli za vrsto spremenljivke, uporabljeni v naslovni vrstici, so podrobneje pojasnjeni v 
preglednici 1. 
Vir: OECD 2015a; OECD 2015b; OECD 2015c; Eurostat 2015b; Center for Systemic Peace 2014; 
United Nations University 2015 in Evropska unija 2015.





Priloga 2 

Opisne statistike v model vklju�enih spremenljivk - izpis iz statisti�nega programa EViews 

�� �����

�� �	
 ��� �� �	
 ��� ��� ��� �� �	
 ��� �� �	
 ��� �� �	
 ���

�	
��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��

���
�	  � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� � �

!�"	  � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� � ��

#��$ 	  � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��

��%&����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� '� ��

(�)"	  � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��

(*�+�, �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� � � ���� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� ��

-*$  ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� '� ��

./�
	  � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ����� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��

.+	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� � � ���� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� ��

01�"	  � ���� ���� ����� ����� ����� ����� � � ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� � �

2�$ 	�� �3�	 ��
	  � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ��

�4�+35- �0���6�#3��7- 5��4�!#(#





Priloga 3 

Združeni (»pooled«) model - izpis iz statisti�nega programa EViews 

Dependent Variable: SOCVBDP

Method: Panel Least Squares

Date: 02/19/16   Time: 22:35

Sample: 1983 2013

Periods included: 31

Cross-sections included: 12

Total panel (unbalanced) observations: 370

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 23.42822 1.930651 12.13488 0.0000

BREZP 0.164229 0.039906 4.115406 0.0000

DEMOC 0.198047 0.067480 2.934880 0.0035

EU 1.916225 0.455634 4.205622 0.0000

GINI -0.481924 0.037562 -12.82997 0.0000

RECES 0.392912 0.440948 0.891062 0.3735

STAREJSI 0.570685 0.079468 7.181289 0.0000

R-squared 0.710909     Mean dependent var 21.03892

Adjusted R-squared 0.706131     S.D. dependent var 5.670047

S.E. of regression 3.073714     Akaike info criterion 5.102388

Sum squared resid 3429.522     Schwarz criterion 5.176427

Log likelihood -936.9418     Hannan-Quinn criter. 5.131797

F-statistic 148.7770     Durbin-Watson stat 0.118241

Prob(F-statistic) 0.000000





Priloga 4 

Model panelnih podatkov s fiksnimi u�inki (»fixed effects model«) - izpis iz statisti�nega 

programa EViews 

Dependent Variable: SOCVBDP

Method: Panel Least Squares

Date: 02/19/16   Time: 22:32

Sample: 1983 2013

Periods included: 31

Cross-sections included: 12

Total panel (unbalanced) observations: 370

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DUMFIN 11.67479 1.337655 8.727802 0.0000

DUMFRA 13.94429 1.485797 9.385059 0.0000

DUMGR 3.764682 1.650059 2.281544 0.0231

DUMITA 6.813090 1.626334 4.189232 0.0000

DUMMAD 7.005848 1.436711 4.876309 0.0000

DUMNEM 9.646839 1.495938 6.448689 0.0000

DUMNOR 7.477017 1.607967 4.649982 0.0000

DUMPOL 8.010165 1.547977 5.174602 0.0000

DUMSPA 4.371967 1.559780 2.802939 0.0053

DUMSVI 4.031845 1.714649 2.351411 0.0193

DUMTUR 4.502385 1.967293 2.288619 0.0227

DUMVB 5.619949 1.555933 3.611948 0.0003

BREZP 0.274772 0.033997 8.082227 0.0000

DEMOC 0.151492 0.042987 3.524155 0.0005

EU -0.972569 0.449509 -2.163628 0.0312

GINI -0.121628 0.042211 -2.881422 0.0042

RECES 0.619693 0.263685 2.350122 0.0193

STAREJSI 0.982979 0.065110 15.09722 0.0000

R-squared 0.906234     Mean dependent var 21.03892

Adjusted R-squared 0.901705     S.D. dependent var 5.670047

S.E. of regression 1.777672     Akaike info criterion 4.035912

Sum squared resid 1112.362     Schwarz criterion 4.226299

Log likelihood -728.6437     Hannan-Quinn criter. 4.111535

Durbin-Watson stat 0.271664





Priloga 5 

Model panelnih podatkov s slu�ajnimi u�inki (»random effects model«) - izpis iz statisti�nega 

programa EViews 

Dependent Variable: SOCVBDP

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/19/16   Time: 22:36

Sample: 1983 2013

Periods included: 31

Cross-sections included: 12

Total panel (unbalanced) observations: 370

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.979746 1.653535 4.825869 0.0000

BREZP 0.274355 0.033475 8.195929 0.0000

DEMOC 0.156273 0.042817 3.649757 0.0003

EU -0.789140 0.437184 -1.805052 0.0719

GINI -0.149854 0.040295 -3.718939 0.0002

RECES 0.597755 0.263186 2.271224 0.0237

STAREJSI 0.982995 0.063965 15.36780 0.0000

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 2.410667 0.6478

Idiosyncratic random 1.777672 0.3522

Weighted Statistics

R-squared 0.567692     Mean dependent var 2.769814

Adjusted R-squared 0.560547     S.D. dependent var 2.709047

S.E. of regression 1.795618     Sum squared resid 1170.401

F-statistic 79.44659     Durbin-Watson stat 0.258396

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.630207     Mean dependent var 21.03892

Sum squared resid 4386.905     Durbin-Watson stat 0.068938





Priloga 6 

Primerjava ocenjenih regresijskih koeficientov med modeloma s fiksnimi in slu�ajnimi u�inki 

- izpis iz statisti�nega programa EViews





Priloga 7 

Hausmanov test - izpis iz statisti�nega programa EViews 


