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Povzetek doktorske disertacije 

 »Ekonomski učinki liberalizacije trga električne energije v Sloveniji« 

Temeljna teza raziskave, ki jo je empirično testiral Drago Papler, je, da je 
postopna deregulacija trga distribucije električne energije vplivala na 
povečanje konkurence na trgu električne energije. Pričakovanja, da bo 
liberalizacija trga vplivala na realno znižanje cen električne energije, so 
bila bistveno večja kot kažejo empirični rezultati. Realne cene električne 
energije so se v začetni fazi liberalizacije znižale, vendar so se kasneje 
povečale. Postavljene hipoteze je na osnovi zbranih sekundarnih in 
primarnih podatkov z izdelano kvantitativno analizo empirično testiral z 
merami za koncentracijo ter s statistično, regresijsko in faktorsko analizo.  
 
Z empirično analizo Papler ugotavlja, da je postopna deregulacija in 
liberalizacija trga distribucije električne energije vplivala na povečanje 
konkurence na trgu električne energije, kar je ob več ponudnikih 
zmanjšalo tržno koncentracijo. S povečanimi pritiski konkurentov na 
trgu električne energije je prišlo po delnem odprtju trga z električno 
energijo do znižanja realnih cen, po njegovem popolnem odprtju pa so se 
realne cene električne energije povečale.  
Kakovost ponudbe pri dobavi električne energije se je izboljšala. Do 
izraza so prišli dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje cen, in sicer 
stroškovni elementi. Produktivnost dela v elektrodistribucijskem 
podjetju je značilno povezana z vlaganji v osnovna sredstva in s 
človeškim kapitalom. Povpraševanje po električni energiji na 
segmentiranih trgih distribucije električne energije je značilno povezano 
s cenami in dohodki, kar vpliva na zadovoljstvo uporabnikov. 
 
Z doktorsko disertacijo ni bila povsem zavrnjena temeljna teza, da 
liberalizacija trga distribucije električne energije povečuje konkurenčne 
pritiske, kar se odraža v cenah in dejavnikih, ki vplivajo na oblikovanje 
cen. Preko procesa proizvodnje, preko stroškov proizvodnje in preko 
povpraševanja na segmentiranih trgih distribucije električne energije pa 
ključno vlogo za uspešno dobavo dobivata konkurenčna cena in odnos 
do odjemalcev električne energije. 
 


