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Eden izmed namenov EU VARNOST

• Enakopravnost pred zakonom

• Zakoni na področju priseljevanja in azila

PREMAGOVANJE KRIZ:

-Virusnih epidemij

-Globalno segrevanje

-Gospodarske krize



Ekonomske/Sociološke teorije gospodarskih 
kriz

1.REGULACIJSKA ZMOTA
2.DRUŽBENA 

UOKRILJENOST
3. FINANCIALIZACIJA



Argument človeškega neuspeha

• Analitična zmota→Regulacijska zmota

• Krivi ključni akterji

• Malomarnost bank

• Kako je možno, da se je to dogajalo povsod?



OKRIVLJENOST DRUŽBE

• Ekonomije ne okrivljajo zgolj individualni akterji

• Naložbena tveganja manipuliramo vsi

• Kolektivno razpoloženje (sheep mentallity)

Pod argument (hipoteza)

-ni ravnotežnega mehanizma

-trgi na drug drugega nepredvidljivo vplivajo

- Kar pa lahko zaznamo le v cikličnem vzorcu „manije“ 



FINANCIALIZACIJA

• Spremembe v gospodarstvu iz ozadja strukturnih preobrazb

• Relativno nov pojav

• 1,8 milj delovnih

• Finančna kriza vrhunec financializacija



Posledice gospodarske krize

• Zaposlenost

• Plače 

• Bogastvo

• TARP

• V enem letu povprečno 5800$ izgubljenih 
dohodkov

• 2009 10 miljonov manj delovnih mest od 
predvidenih



VPLIVI NA MENTALNO ZDRAVJE

• Več depresivnosti in ostalih duševnih boleznij

• Več samomorov

Morebitne rešitve

-Povečan trg dela

-socialna pomoč revnim

-Omogočanje iskanja pomoči





ODNOS IN POSEGI EU V GOSPODARSTVO TER 
MOŽNOST SUBVENCIONIRANJA PODJETIJ

• Tako avtonomno kot skupno gospodarstvo

• 2011-Reforma za povečanje bančnega nadzora, zmanjšanje 
gospodarskih razlik

• 2017-2025- EMU večja porazdelitev finančnega tveganja med 
državami



NEKAJ SUBVENCIJ

• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

• Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)

• Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

• Evropski sklad za regionalni razvoj

• Evropski strukturni in investicijski skladi

• Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije, 

• Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

• Instrument za predpristopno pomoč (IPA II)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_sl#eafrd
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_sl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en


BONUSI ZA MANJŠA PODJETJA IN START UPE

• Zelo v koraku s časom

• Spodbuja tudi  preboj na tuje trge

• podjetnikom nudi mentorstvo, usposabljanje, promocijo, 
povezovanje s kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami, mrežno 
povezovanje med podjetji

• Razvija IKT aplikacije (za povezovanje)



EVROPSKI SOCIALNI SKLAB (ESS)

• Glavni podporni instrument Evrope

• Deluje z vlaganjem v Evropski človeški kapital

• Najstarejši Instrument nastal z Rimsko pogodbo

• Nameni zmanjšanje razlik v bogastvu

• Več kot 10% EU kapitala gre v ta sklad

• V interesu zaposlovanje v EU

• 2007-2013 razdeljenih 75 milijard evrov



INTERVJUJA S PODJETNIKOMA (Oba 
gradbenika)
Srednje velik podjetnik

-na začetku krize niso občutili

-Upad prometa

-Masovno odpuščanje

-Člani družine delajo zastonj

Večji podjetnik

-kriza se ga ni posebej dotaknila

-ravno v času krize naredili 
preskok

-morali so se soočati z dumpiškimi
cenami

-kritizira dajanje nesmiselno 
dajanje kreditov 


