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UVOD 
 
Danes je na trgu zaradi napredka v tehnologiji, znanosti in boljše sposobnosti velika konkurenca. 
Podjetja morajo za svoj obstoj neprestano izboljševati proizvode ali storitve ter skrbeti za dober 
marketing, tržni delež, razpoznavnost na trgu in ugled. To jim omogočajo naložbe v 
neopredmetena sredstva, ki so danes eden najpomembnejših dejavnikov gospodarske rasti. 
Zaradi povečanja konkurence, globalizacije trga, deregulacije v ključnih gospodarskih sektorjih 
in informacijsko tehnološke komunikacije, se je spremenila struktura podjetij in povečala vloga 
neopredmetenih sredstev. Toda kljub temu primanjkuje statističnih podatkov in osveščenosti o 
pomembnosti neopredmetenih sredstev v gospodarstvu. Zato se bom v svojem diplomskem delu 
osredotočila na makro raziskave o neopredmetenih sredstvih in ukrepe, ki bi jih države morale 
sprejeti za spodbujanje naložb v neopredmetena sredstva. 
 
Namen diplomskega dela je širši javnosti prikazati pomembnost naložb v neopredmetena 
sredstva in njihov prispevek h gospodarski rasti in razvoju. Cilj naloge je na primerjavi 
razvitejših držav sveta ugotoviti, kaj vse vpliva na odločanje za tovrstne investicije in kakšne 
ukrepe bi morale države sprejeti za spodbujanje naložb v neopredmetena sredstva ter oceniti 
kakšne možnosti pri razvoju neopredmetenih sredstev ima Slovenija.   
 
V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno in razlagalno metodo s preučevanjem domače in 
tuje literature. Glavni vir pomoči pri zbiranju podatkov in raziskovanju so strokovni članki 
ekonomistov iz različnih držav ter raziskovalni projekti o neopredmetenih sredstvih, kot so 
INNODRIVE (Intangible Capital and Innovations: Drivers of Growth and Location in the EU), 
IAREG (Intangible Assets and Regional Economic Growth) in COINVEST (Competitiveness, 
Innovation and Intangible Investment in Europe). 
 
Diplomsko delo je poleg uvoda in sklepa razdeljeno v tri glavna vsebinska poglavja. V prvem 
poglavju bom opredelila neopredmetena sredstva z vidika računovodij in ekonomistov ter 
predstavila ovire, ki se pojavljajo pri računovodenju neopredmetenih sredstev. Na kratko bom 
opisala začetek in razvoj neopredmetenih sredstev ter podrobneje opredelila najpomembnejšo 
razdelitev. Drugo poglavje je najobsežnejše, saj zajema več raziskav o neopredmetenih sredstvih. 
V prvem podpoglavju bom razložila in primerjala statistične podatke o neopredmetenih sredstvih 
iz različnih razvitejših držav ter jih grafično prikazala. Nato bom na podlagi raziskav japonskih, 
ameriških in evropskih ekonomistov navedla nekaj razlogov za razlike med državami, kjer bom 
tudi podala rezultate o prispevkih opredmetenih in neopredmetenih sredstev k bruto družbenemu 
proizvodu. V nadaljevanju bom predstavila vpliv neopredmetenih sredstev na gospodarsko rast 
in nekatere druge gospodarske kategorije ter podala formaliziran prikaz vključitve 
neopredmetenih sredstev v računovodske izkaze. Iz raziskav Arka, Hao, Corrade in Hultna 
(2009, str. 78-79) bom povzela nekaj bistvenih razlogov za koncentracijo neopredmetenih 
sredstev v bogatejših državah. Sledi opredelitev problema pomanjkanja sistematičnosti pri 
vrednotenju neopredmetenih sredstev. Četrto podpoglavje predstavlja odgovore oz. ustrezne 
rešitve na prej raziskane probleme in vplive neopredmetenih sredstev. Navedla bom nekaj 
ukrepov, ki bi jih države morale države sprejeti za boljše razumevanje vloge neopredmetenih 
sredstev v gospodarstvu in za spodbujanje neopredmetenih naložb, ki vplivajo na višjo 
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produktivnostno in gospodarsko rast. V zadnjem poglavju se bom osredotočila na pogoje za 
razvoj neopredmetenih sredstev v Sloveniji in priporočila nekaj ukrepov, ki bi jih morala država 
sprejeti, da bi pospešila razvoj neopredmetenih sredstev in omogočila večjo razvitost 
gospodarstva. Zaključek diplomskega dela predstavlja sklep, ki na kratko povzema temeljne u 
diplomskega dela.
 
1  OPREDELITEV NEOPREDMETENIH SREDSTEV  
 
Glede na celovito naravo neopredmetenih sredstev, v svetu ni sprejeta samo ena definicija. 
Večina literature (Brynjolfsson, Hitt & Yang, 2002; Webster, 2000; Cummins, 2005; Lev & 
Radhakrishnan, 2005; Nakamura, 1999 in 2001; Corrado, Hulten & Sichel, 2005; MRS 38, 2009; 
SRS, 2006) opredeljuje tri ključne lastnosti neopredmetenih sredstev (OECD, 2008), in sicer:  
 
− se obravnavajo kot vir verjetnega prihodnjega gospodarskega dobička; 
− nimajo fizičnega obstoja, jih ne moremo občutiti, videti ali fizično meriti; 
− do neke mere jih podjetja lahko obdržijo in trgujejo z njimi. 
 
Pogled na neopredmetena sredstva se s strani ekonomistov in računovodij nekoliko razlikuje. Do 
razhajanj prihaja, ker imata ti dve stroki različna stališča in različna teoretična znanja pri 
opredelitvi in razumevanju neopredmetenih sredstev. 
 
1.1   

                                                

NEOPREDMETENA SREDSTVA Z VIDIKA RAČUNOVODIJ IN EKONOMISTOV 
 
Po MRS 381 (2009) v 9. členu neopredmetena sredstva zajemajo znanstveno ali strokovno 
znanje, oblikovanje in izvajanje novih procesov ali ureditev, licence, industrijsko lastnino, tržno 
znanje in blagovne znamke (tudi trgovska imena in izdajateljski naslovi). Običajni zgledi 
postavk, ki jih zajemajo te široke oznake, so računalniški programi, patenti, avtorske pravice, 
filmi, seznami odjemalcev, hipotetične pravice, ribolovne pravice, uvozne kvote, franšize, 
razmerja z odjemalci ali dobavitelji, poštenost odjemalcev, tržni delež in trženjske pravice.  
 
Vendar pa vse te postavke ne zadoščajo opredelitvi neopredmetenega sredstva, tj. 
razpoznavnosti, obvladovanju dejavnika ali obstoju prihodnjih gospodarskih koristi. Če katera od 
postavk ne zadošča opredelitvi neopredmetenih sredstev, se vrednost porabe pri njeni pridobitvi 
ali nastanku znotraj podjetja pripozna kot odhodek. Če pa je postavka prevzeta pri poslovni 
združitvi, tvori del dobrega imena, ki se pripozna na dan prevzema (MRS 38, 2009, 10. člen). 
 
Torej po MRS 38 neopredmetena sredstva opredeljujejo tri sodila, in sicer: 
 
− razpoznavnost - sredstvo je razpoznavno, če (MRS 38, 2009, 12. člen): 
 
• je ločljivo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od podjetja ter proda, prenese, licencira, da v 

najem ali zamenja, posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali obveznostjo, ali 
 

1 MRS 38 je kratica za Mednarodne računovodske standarde za neopredmetena sredstva (http://www.rfr.si). 
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• izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali 
ločljive od podjetja oz. od drugih pravic in obvez. 

 
− obvladljivost - podjetje obvladuje sredstvo, če ima moč prejemati prihodnje gospodarske 

koristi, ki pritekajo iz zadevnega dejavnika in lahko omeji dostop drugih do teh koristi. 
Sposobnost podjetja obvladovati prihodnje gospodarske koristi iz neopredmetenega sredstva 
navadno izhaja iz pravnih pravic, ki jih je mogoče uveljaviti pred sodiščem (MRS 38, 2009, 
13. člen); 

 
− prihodnje gospodarske koristi, ki pritekajo iz neopredmetenega sredstva, so lahko prihodki 

od prodaje proizvodov ali storitev, prihranki stroškov ali drugačne koristi, ki nastanejo zaradi 
uporabe sredstva v podjetju. Na primer uporaba industrijske lastnine pri proizvajanju lahko 
bolj zmanjšuje prihodnje proizvajalne stroške, kot pa povečuje prihodnje prihodke (MRS 38, 
2009, 17. člen).  

 
SRS 20062 opredeljuje neopredmeteno sredstvo kot razpoznavno nedenarno sredstvo, ki 
praviloma fizično ne obstaja. Običajno se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Za 
pripoznavanje neopredmetenih sredstev ima SRS 2006 enaka sodila kot MRS 38. Sodila so 
namenjena lažjemu vrednotenju neopredmetenih sredstev, ker je merjenje in opredeljevanje 
neopredmetenih sredstev zelo težavno. To je tudi glavni vzrok za razhajanja med ekonomisti in 
računovodji, saj računovodje določena sredstva težko štejejo med naložbe in jih zato enostavno 
uvrstijo med odhodke. 
 
Ekonomisti opredeljujejo neopredmetena sredstva kot naložbe, ki prinašajo prihodnje koristi, 
vendar niso v materialni ali finančni obliki. Te naložbe vključujejo izdatke za človeški kapital v 
obliki izobraževanja in usposabljanja, javna in zasebna znanstvena raziskovanja, poslovne 
izdatke za raziskave proizvodov in razvoj trga ter organizacijske in upravljavske učinkovitosti. 
To so strateške naložbe v dolgoročno rast posameznih podjetij in gospodarstva kot celote. 
Corrado, Hulten in Sichel (2005, str. 23-29) so predlagali eno najširših opredelitev 
neopredmetenih sredstev, ki se nanašajo na standardni medčasovni okvir, ki vodi do zaključka, 
da se vsaka uporaba virov, ki zmanjšuje tekočo potrošnjo, da bi povečala prihodnjo, opredeli kot 
naložba. To pomeni, da je potrebno vse vrste kapitala obravnavati simetrično, kar pripelje do 
zelo široke opredelitve kapitala, vključno z intelektualnim, človeškim in organizacijskim.  
 
Ekonomisti si prizadevajo, da bi se podjetja in gospodarstvo na nacionalni ravni zavedala, kako 
pomembna so neopredmetena sredstva kot vir gospodarske rasti in kot pospeševalec ustvarjanja 
vrednosti za posamezno podjetje. Ekonomist Commins (2005) celo pravi, da so neopredmetena 
sredstva lepilo, ki ustvarja vrednost iz vložkov običajnih faktorjev. 
 
 
 

                                                 
2 SRS 2006 je kratica za Slovenske računovodske standarde, izdane leta 2006. 

3 



1.2   TEŽAVE PRI RAČUNOVODENJU NEOPREDMETENIH SREDSTEV 
 
V računovodstvu se stroški neopredmetenih sredstev v večini še vedno obravnavajo kot odhodki 
in ne kot naložbe. Namreč, če sredstvo ne izpolnjuje enega izmed sodil za neopredmeteno 
sredstvo, se vrednost porabe pri njeni pridobitvi ali nastanku znotraj podjetja pripozna kot 
odhodek (MRS 38, 2009, 10. člen). Problem nastane predvsem pri obvladovanju prihodnjih 
gospodarskih koristi. Dokler sposobnost obvladovanja izhaja iz pravnih pravic (npr. avtorske 
pravice), ki jih je mogoče uveljavljati na sodišču, obvladovanje ni problematično. V primeru, da 
pravnih pravic ni, je obvladovanje težje. Navadno podjetje premalo obvladuje pričakovane 
prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz skupine usposobljenega osebja in izobraževanja ter 
iz razmerij z odjemalci in zvestobe.   
 
Problemi se pojavljajo tudi pri pripoznavanju neopredmetenih sredstev. Neopredmeteno sredstvo 
se pripozna kadar in zgolj kadar (MRS 38, 2009, 21. člen): 
 
− je verjetno, da bodo pričakovane prihodnje gospodarske koristi, ki se mu pripisujejo, pritekale 

v podjetje in 
− je mogoče zanesljivo izmeriti njegovo nabavno vrednost. 
 
Problematično je predvsem pripoznanje za znotraj podjetja ustvarjena neopredmetena sredstva. 
Težave se pojavljajo pri opredeljevanju, ali v nekem trenutku obstaja razpoznavno sredstvo, ki 
bo ustvarjalo verjetne prihodnje gospodarske koristi, in zanesljivem ugotavljanju nabavne 
vrednosti sredstva. V nekaterih primerih ni mogoče razlikovati stroškov znotraj podjetja 
ustvarjenega neopredmetenega sredstva od stroškov ohranjanja ali povečevanja znotraj podjetja 
ustvarjenega dobrega imena ali od dnevnega poslovanja (MRS 38, 2009, 51. člen). 
 
Težavna je tudi izključitev dvojnega upoštevanja stroškov neopredmetenih investicij. Do 
dvojnega štetja pride, ko se seštejejo stroški z namenom, da bi pridobili ocene za lastne 
investicije enega sredstva, medtem ko se istočasno seštejejo tudi nekateri ali celo vsi izdatki z 
namenom, da bi pridobili lastne investicije nekaterih drugih sredstev. Če se stroške proizvodnje 
za pridobitev ocene lastne investicije v istem obdobju uporabi več kot enkrat, bo vrednost 
sredstev proizvodnje za to obdobje precenjena (INNODRIVE, No. 15, 2009, str. 8).  
  
Dvojno štetje je največkrat prisotno pri raziskavah in razvoju ter programski opremi, ker: 
 
a) se raziskave in razvoj izvajajo v okviru izdelave programske opreme, ali  
b) pa je programska oprema izdelana v okviru raziskav in razvoja. 
  
Dejansko bi programska oprema za lastne potrebe iz nacionalnih računov morala vključevati 
raziskave in razvoj, povezane z razvojem programske opreme. Po drugi strani pa bi raziskave na 
področju raziskav in razvoja morale šteti nekatere ali vse izdatke v primeru (a) in vse izdatke v 
primeru (b) kot izdatke za raziskave in razvoj. Dvojno upoštevanje stroškov je lahko prisotno v 
vseh ocenah, ki temeljijo na vsotah stroškov, ne samo za raziskave in razvoj ter programsko 
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opremo, zato moramo biti pri ocenah prepričani, da dvojno štetje ni prisotno (INNODRIVE, No. 
15, 2009, str. 8).  
 
Z vidika ekonomistov je kritično predvsem računovodsko obravnavanje neopredmetenega 
kapitala v gospodarskih računih. Slika 1 pojasnjuje razlago ekonomistov, da je vsaka uporaba 
virov, ki zmanjšuje trenutno porabo in poveča porabo v prihodnosti, kvalificirana kot naložba. 
Slika 1 tudi dokazuje simetrično obravnavanje vseh vrst kapitala. Po mnenju Corrade et al. 
(2005, str. 19) je v nacionalni bilanci potrebno naložbe v kapital znanja obravnavati enako kot 
investicije v stroje in opremo. Ta zahteva je precej široka. Vključuje vse naložbe v človeški 
kapital, izdatke za raziskave in razvoj in tudi vse druge izdatke, ki so namenjeni za projekte, ki 
povečujejo prihodnjo namesto sedanjo proizvodnjo.  
 

Slika 1: Potrošnja v letu 1 in letu 2 

 
Vir: National Bureau of Economic Research – C. Corrado, C. Hulten & D. Sichel: Measuring Capital in the New 

Economy, 2005, str. 19, Fig. 1.1. 
  
Finančno računovodska praksa še vedno prezira načelo simetrije. Vračunavanje nacionalnih 
prihodkov in premoženja se šele začenja vključevati v prakso. Pri izvajanju načela v praksi se 
pojavlja veliko težav. In ravno te težave so eden od razlogov, da finančne računovodje raje 
štejejo neopredmetena sredstva med stroške. Tako podjetja kot tudi gospodinjstva ali vlada, ki 
ima intelektualno lastninske pravice, investirajo v naložbe, vendar ne obstaja nobeno dolgoročno 
vrednotenje le-teh. Težave povzročajo tudi zunanji vplivi pri lastninskih pravicah. Vendar 
praktične težave ne razveljavljajo teoretičnega osnovnega načela simetrije. S konceptualnega 
stališča ni pomembno, ali gre za sredstvo, ki je samokonstruirano ali ne, niti ne prisotnost 
posebnih interesov ali moč tržne cene. V teoretičnem okviru je pomemben le končni rezultat 
proizvodnega procesa - potrošnja. Možnost porabe vključuje vse zunanje vplive, monopolne 
tržne strukture in samooblikovana sredstva. Torej ne obstaja teoretična podlaga za obravnavo ene 
vrste kapitala drugače kot drugo preprosto zato, ker je eno vrsto težje natančno izmeriti (Corrado 
et al., 2005, str. 20). 
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1.3   RAZVOJ NEOPREDMETENIH SREDSTEV 
 
Informacijska revolucija in z njo neopredmetena sredstva so se v podatkih o produktivnosti 
začela pojavljati sredi 90-ih let preteklega stoletja. Ta čas so ZDA uživale hitro rast stopnje 
produktivnosti.  Številne literature (Oliner & Sichel, 2000, 2002; Jorgenson & Stiroh, 2000; 
Stiroh, 2002; Jorgenson, Ho & Stiroh, 2002) so takratni dobiček družb povezovale z vložki v 
informacijsko-tehnološki kapital (Corrado, Hulten & Sichel, 2006, str. 1). 
 
Z namenom, da bi dohitele nivo produktivnosti v ZDA, so tudi ostale razvite države kot so 
Velika Britanija, Nemčija, Francija, Nizozemska in Japonska pričele spodbujati investicije v 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Kljub temu so v zgodnjih letih tega stoletja razlike 
v stopnjah gospodarske rasti in rasti produktivnosti med ZDA in drugimi razvitimi državami 
ostale nespremenjene. Ekonomisti so začeli razloge iskati drugje. Z raziskavam so odkrili, da 
imajo neopredmetena sredstva pomembno komplementarno vlogo v rasti produktivnosti. Začeli 
so verjeti, da brez naložb v neopredmetena sredstva, naložbe v informacijsko tehnologijo ne 
prispevajo k rasti produktivnosti v podjetju.  
 
V začetku 90-ih let so tako na mikro kot makro ravni izdatke za vlaganje v neopredmetena 
sredstva, kot so programska oprema ter rast in razvoj, obravnavali kot vmesno potrošnjo in ne 
kot naložbe, ki so del BDP-ja. Pomembnost neopredmetenih sredstev so zameglili drugi 
dejavniki v središču procesa inovacij, ki so glede na razpoložljive dokaze igrali pomembno 
vlogo pri gospodarski rasti. Situacija se je začela spreminjati z vključevanjem programske 
opreme v nacionalne prihodke in račune proizvodnje v ZDA, kar je imelo ogromen vpliv na rast 
delovne produktivnosti. Kako so v organizaciji NIPA3 obravnavane posamezne vrste 
neopredmetenih sredstev prikazuje Tabela 1 (Corrado et al., 2006, str. 2). 
 

Tabela 1: Status določenih neopredmetenih sredstev v organizaciji NIPA 

Vrsta neopredmetenega 
sredstva 

Tip kapitala znanja Sedanji status v NIPA 

Računalniške informacije 
Programska oprema; 
baze podatkov 

Programska oprema je 
kapitalizirana. 

Inovativna lastnina 

Znanje pridobljeno skozi 
znanstvene raziskave in razvoj; 
neznanstvene, domiselne in 
kreativne aktivnosti 

Veliko izdatkov je 
namenjeno za odkrivanje 
novih proizvodov in razvoj. 
 

Gospodarske pristojnosti 
Znanje zajeto v človeških in 
konstrukcijskih virih določenih s 
strani podjetij, blagovne znamke 

Nobeno sredstvo ni priznano 
kot premoženje podjetja. 
 

Vir: C. Corrado, C. Hulten & D. Shiel, Measuring Capital in the New Economy, 2005, str. 23, Table 1.2. 
 
                                                 
3 NIPA je kratica za National Income and Product Accounts, ki predstavljata del nacionalnega računa v ZDA. Sta 
glavna vira podatkov splošne gospodarske aktivnosti v ZDA. 
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Glavna komponenta računalniških informacij, programska oprema, je že vključena kot fiksna 
poslovna naložba. Ostale komponente, ki prav tako vsebujejo znanje, ki je pomembno za razvoj 
novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali gospodarskih pristojnosti, pa žal še niso splošno 
prepoznane kot premoženje v podjetjih, tako v sistemu NIPA v ZDA kot tudi v drugih 
nacionalnih računovodskih sistemih.    
 
1.4   DELITEV NEOPREDMETENIH SREDSTEV 
 
Tako kot obstaja več definicij neopredmetenih sredstev, obstaja tudi več razdelitev. V splošnem 
jih lahko razvrstimo po vrsti vira na naslednje (Miyagawa, 2010): 
 
− mednarodne institucije: Young (1998), Vosselman (1998), Eurostat (2001), in EU (2003); 
− računovodje: usklajevanje stanj in tokov; 
− ekonomisti: Ark (2004), Corrado, Hulten in Sichel (2009). 
 
Mednarodne institucije, kot so EU, Eurostat in FASB4 prikazujejo obsežne sezname 
neopredmetenih sredstev, medtem ko so se ekonomisti osredotočili le na izmerljiva 
neopredmetena sredstva. Za lažje razumevanje razlike med razdelitvami, ki jih opredeljujejo 
različni gospodarski pogledi, sem v prilogah navedla nekaj razdelitev. Najpomembnejšo 
razdelitev Corrade, Hultna in Sichela (v nadaljevanju CHS), pa prikazuje Tabela 2, ki mnogim 
ekonomistom služi za izhodišče pri merjenju skupnih naložb v neopredmetena sredstva, zato jo 
bom tudi v tem diplomskem delu vzela za izhodišče.5

 
Tabela 2: CHS klasifikacija neopredmetenih sredstev 

1. Računalniške informacije 
 Računalniška programska oprema (za lastno uporabo, nakup in programska oprema 

po meri za posamezno stranko) 
Računalniške baze podatkov 

2. Inovativna lastnina 
 

 

Znanstvene in tehnične raziskave in razvoj (stroški novih izdelkov in proizvodnih 
procesov, kar običajno vodi do patenta ali licence) 
Raziskovanja rudišč (izdatki za pridobivanje novih rezerv) 
Avtorske pravice in licenčni stroški (izdatki za razvoj razvedrilnih (zabavnih) in 
umetniških izvirnikov, po navadi vodijo do avtorskih pravic ali licenc): stroški razvoja v 
filmski industriji, razvojni stroški za radijske in televizijske prispevke, snemanje zvoka 
in industrijo za objavo knjig. 
Drugi razvoji izdelkov, designa in raziskovalni stroški (ni nujno, da vodijo
do patentov ali avtorskih pravic): stroški razvoja novih izdelkov, novih arhitekturnih in 
tehničnih zasnov, rast in razvoj na področju družboslovja in humanistike. 

»se nadaljuje« 
 

                                                 
4 FASB je kratica za Financial Accounting Standards Board. 
5 Ostale klasifikacije neopredmetenih sredstev so navedene v prilogah od 1 do 5. 
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»nadaljevanje« 
3. Ekonomske pristojnosti 
 Kapital blagovnih znamk (izdatki za oglaševanje in tržne raziskave za razvoj blagovne 

znamke in trgovinsko ime) 
Družbeno-specifični človeški kapital (stroški nadgradnje usposobljenosti delovne sile, 
bodisi usposabljanje na delovnem mestu, plačevanje šolnine za z delom povezano 
izobraževanje) 
Organizacijska struktura (stroški organizacijskih sprememb in razvoja, stroški 
ustanavljanja podjetij) 

Vir: C. Corrado, C. Hulten & D. Shiel, Measuring Capital in the New Economy, 2005, str. 24, Table 1.3. 
 
1.4.1   Računalniške informacije 
 
Ta kategorija odraža znanje vgrajeno v računalniške programe in računalniške baze podatkov. 
Glavna komponenta računalniških informacij je računalniška oprema, ki je že vključena v fiksne 
poslovne investicije v nacionalnih računih. Zajema ocenjene stroške podjetja za programsko 
opremo za lastno rabo, kot tudi nakupe programskih paketov in programske opreme po meri 
(Corrado, Hulten & Sichel, 2005, str. 23-24).  
 
Prepoznanje računalniških programov kot naložbe je bilo dobro sprejeto in deležno številnih 
pohval. Druga komponenta so baze podatkov, ki v nacionalnih računovodskih sistemih niso 
obravnavane kot ekonomska sredstva. V nekaterih državah (Velika Britanija, Nizozemska in 
Finska) je možno pridobiti podatke o izdatkih za baze podatkov s pomočjo informacijsko-
tehnoloških raziskav, vendar jih zaradi možnosti dvojnega štetja raje ocenjujemo kot odstotek 
celotnih programskih izdatkov. Baze podatkov so namreč že zajete v nacionalnih računih v 
sklopu programske opreme (INNODRIVE, No. 15, 2009, str. 9). 
 
1.4.2   Inovativna lastnina 
 
Čeprav kategorija inovativna lastnina vsebuje znano komponento, izdatke za rast in razvoj, je 
njen pomen širši. Ne izraža samo znanstvenega znanja vloženega v patente, licence in know-
how6, ampak tudi inovativno in umetniško vsebino v avtorskih pravicah, licencah in modelih. Na 
ta način kategorija vsebuje neznanstvene raziskave in razvoj kot dodatek k znanstveni 
komponenti. V nasprotju z znanstvenimi raziskavami in razvojem, velikost in način uporabe 
neznanstvenih raziskav in razvoja nista dobro merjena (Corrado et al., 2005, str. 26).   
 
Znanstvene raziskave in razvoj zajemajo izdatke za razvoj novih in izboljšanje že obstoječih 
proizvodov in procesov. Od leta 1998 ta kategorija vsebuje tudi raziskovanje rudišč, ki obsega 
stroške za pridobivanje novih rezerv. Ta vrsta je prisotna predvsem v rudarski industriji. Izdatki 
so ocenjeni s pomočjo vrednosti sredstev, porabljenih za raziskovalno vrtanje in podatkov o 
povprečnih stroških raziskovanja rudišč (INNODRIVE, No. 15, 2009, str. 11). 

                                                 
6  Znanje in vedenje o tehnologiji proizvodnje določenega proizvoda skupaj z ustrezno tehnično dokumentacijo, ki 
se varuje kot poslovna skrivnost
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Neznanstvene raziskave in razvoj zajemajo stroške avtorskih pravic in licenc ter druge stroške za 
razvoj proizvodov, designa in raziskav. Avtorske pravice in licence se večinoma razvijajo v 
informacijski industriji, kjer so prisotni razvojni stroški za filmsko industrijo in razvojni stroški 
za radio, televizijo, snemanje zvokov in izdajanje knjig. Pod ostale stroške za razvoj proizvoda, 
designa in raziskav pa štejemo predvsem stroške raziskav v finančnih in drugih storitvenih 
sektorjih. Zajemajo stroške razvoja novega proizvoda v finančno-storitveni industriji, nove 
arhitekturne in tehnične designe ter raziskave in razvoj socialne znanosti in humanistične vede. 
Sem spadajo na primer raziskave, povezane z analizo finančnega tveganja, ter raziskave in 
razvoj, povezane z novo ali izboljšano finančno storitvijo (Corrado et al., 2005, str. 25 in 27). 
 
1.4.3   Ekonomske pristojnosti 
 
CHS (2005, str. 28-29) so opisali ekonomske pristojnosti kot vrednost blagovnih znamk in 
drugega znanja vključenega v družbeno-specifične človeške vire. Predstavljajo izdatke za 
oglaševanje, tržne raziskave, družbeno-specifični človeški kapital in spremembo organizacijske 
strukture.   
 
Izdatki za oglaševanje so pomembni za ustvarjanje zaznane podobe podjetja s strani potencialnih 
kupcev. Potrošnikova izbira proizvoda določenega proizvajalca je pogosto rezultat zaupanja. 
Razvoj podobe podjetja ali znamke je glavni faktor za ustvarjanje prihodnjih koristi.  
 
Računovodski okvir tržnih raziskav do sedaj ni obravnaval kot naložbe, ampak kot vmesne 
stroške, ki ne prinašajo prihodnjih koristi. CHS so leta 2005 predlagali vključitev tržnih raziskav 
v okvir sredstev, saj poznanje tržnega segmenta in vedenje kupcev prinaša koristi več kot eno 
leto, če se pridobljene informacije smatra za veljavne vsaj nekaj let. 
 
Družbeno-specifični človeški kapital CHS (2005, str. 29) obravnavajo kot širšo kategorijo 
ekonomskih pristojnosti. Dejstvo, da usposabljanje zaposlenih prinaša prihodnje koristi, ni 
vprašljivo, vendar se pojavljajo nejasnosti glede lastnika sredstev, ki so bile pridobljene z izdatki 
za usposabljanje. CHS sklepajo, da sredstva pripadajo zaposlenim, delodajalci pa lahko izdatke 
za usposabljanje obravnavajo kot pridobivanje človeškega kapitala. Usposabljanje zajema tako 
neposredne stroške, kot so izdatki za usposabljanje znotraj ali izven podjetja, kot tudi posredne 
stroške, ki zajemajo stroške plač v času, ko so zaposleni na usposabljanju. 
 
Investicije v spremembo in razvoj organizacijske strukture imajo lastno in kupno komponento. 
Lastno komponento predstavlja vrednost porabljenega časa za izboljšanje učinkovitosti poslovne 
strukture – čas za razvoj poslovnih modelov in podjetniške kulture. Kupno komponento pa 
predstavljajo honorarji upravljavskim svetovalcem. Ocenjena je z letnimi dohodki iz naslova 
storitev upravljavskih svetovalcev (Corrado et al., 2005, str. 29). 
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2  NEOPREDMETENA SREDSTVA V ZDA, NA JAPONSKEM  IN V 
EVROPI 

 
Ekonomisti po celem svetu največ raziskav namenjajo merjenju neopredmetenih sredstev, saj bi 
le-to omogočilo pridobiti neko realno oceno o vrednosti neopredmetenih sredstev. S tem bi lažje 
ovrednotili pomembnost posameznega neopredmetenega sredstva in njihov vpliv na gospodarsko 
rast. To bi omogočalo lažje sprejemanje ukrepov za razvoj gospodarstva.  
 
2.1  VELIKOST NEOPREDMETENIH SREDSTEV V OBRAVNAVANIH DRŽAVAH 
 
Različne študije se pri merjenju neopredmetenih sredstev osredotočajo na različne lastnosti 
posameznih vrst neopredmetenih sredstev. Bodisi na strukturne lastnosti neopredmetenih 
sredstev v povezavi z inovacijami, človeškimi viri in organizacijo (Lev, 2001), naložbene 
lastnosti (Nakamura, 2001), ali pa funkcionalne značilnosti na izhodni strani (npr. načrtovane 
prihodnje vrednosti proizvodnje).  Sledeči rezultati raziskav v ZDA, na Japonskem in v Evropi 
sledijo pristopu CHS (2005 in 2009), ki uporablja kombinacijo strukturnih značilnosti in 
funkcionalnih lastnosti na strani vložkov, tj. vrednost naložbe po nabavni vrednosti ter razlikuje 
tri kategorije naložb v neopredmetena sredstva (glej Tabelo 2). Ta pristop meri neopredmetena 
sredstva na osnovi izdatkov in so ga CHS povzeli po Nakamuri (1999 in 2001). Nakamura je 
prvi, ki je za izračun neopredmetenih sredstev uporabil izdatkovni pristop. Izračunal je bruto 
investicije neopredmetenih sredstev, ki so vključevale izdatke za rast in razvoj, programsko 
opremo, oglaševanje, marketing in plače ter prejemke menedžerjev in ustvarjalnih 
strokovnjakov. CHS so leta 2005 s širšim izborom neopredmetenih sredstev (glej tabelo 2) 
pristop nekoliko razširili in leta 2006 razvili metodologijo za opredelitev prispevkov 
neopredmetenih sredstev v nacionalnih računih in rasti računovodstva.   
 

Tabela 3: Naložbe v neopredmetena sredstva v tržnem sektorju v ZDA, na Japonskem, v Veliki 
Britaniji in drugih evropskih državah (odstotek BDP), 2006 

Vrsta naložbe 
Računalniške 
informacije 

Inovativna 
lastnina 

Ekonomske 
pristojnosti Skupaj 

ZDA 1,61 4,37 5,50 11,48 
Japonska 2,01 5,06 2,52 9,59 
UK 1,55 3,16 5,84 10,55 
Nemčija 0,73 3,59 2,84 7,16 
Francija 1,42 3,18 3,30 7,90 
Italija 0,64 2,21 2,19 5,04 
Španija 0,79 2,78 1,90 5,47 
Avstrija 0,89 3,14 2,42 6,46 
Češka 0,71 2,80 2,93 6,45 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Vrsta naložbe 
Računalniške 
informacije 

Inovativna 
lastnina 

Ekonomske 
pristojnosti Skupaj 

Danska 1,87 3,06 2,39 7,86 
Grčija  0,34 0,62 0,63 1,59 
Slovaška 0,37 1,76 2,39 4,53 

Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten: Measuring Intangible Capital and its Contribution to 
Economic Growth in Europe, EIB Papers, 2009, str. 69-70, Table 1 in Table 2;  K. Fukao & T. Miyagawa: 

Productivity in Japan, the US, and the Major EU Economies: Is Japan Falling Behind?, 2007, str. 23, Table 3. 
 
Tabela 3 prikazuje naložbe v neopredmetena sredstva kot odstotek celotnega BDP-ja za ZDA, 
Velika Britanija, Japonsko, kot tudi za nekatere države celinske Evrope. V ZDA je bilo v letu 
2006 največ (11,4%) naložb v neopredmetena sredstva, sledijo jim Velika Britanija (10,55%) in 
Japonska (9,59%) ter z nekaj manjšim odstotkom Nemčija (7,16%), Francija (7,90%), Španija 
(5,47%) in Italija (5,04%). Druga polovica tabele prikazuje rezultate naložb v neopredmetena 
sredstva za pet manjših evropskih gospodarstev v letu 2006. Ocena za Dansko (7,86%) je 
primerljiva z Nemčijo in Francijo. Ocene za Avstrijo so nižje kot za Francijo in Nemčijo, vendar 
še vedno nad ocenami za Italijo in Španijo. Češka in Slovaška sta bližje državam z nižjimi 
naložbami v neopredmetena sredstva. Najbolj odstopa Grčija, saj naložbe v neopredmetena 
sredstva predstavljajo le 1,6% celotnega BDP-ja, kar je precej nižje kot v katerikoli drugi državi.  
 

Slika 2: Investicije v neopredmetena sredstva v tržnem sektorju (odstotek BDP), 2006 

 
Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten: Measuring Intangible Capital and its Contribution to 
Economic Growth in Europe, EIB Papers 2009, str. 69-70, Table 1 in Table 2;  K. Fukao & T. Miyagawa: 

Productivity in Japan, the US, and the Major EU Economies: Is Japan Falling Behind?, 2007, str. 23, Table 3. 
 
Slika 2 grafično prikazuje podatke iz tabele 3. Iz grafa sledi, da so neopredmetena sredstva v 
ZDA skoraj dvakrat tolikšna kot v sredinsko prikazani državi (Avstriji). Graf prikazuje tudi vrste 
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neopredmetenih sredstev. Največji del neopredmetenih sredstev predstavljata inovativna 
lastnina, ki znaša od 30% (Velika Britanija) do 50% (Japonska, Nemčija in Španija) vseh 
neopredmetenih sredstev, in ekonomske pristojnosti, ki se gibljejo od 27% (Japonska) do 55% 
(Velika Britanija). Najmanjše razlike v deležih so iz naslova računalniških informacij, deleži se 
gibljejo od 8% (Slovaška) do 23% (Danska).  
 
2.2  NEOPREDMETENA SREDSTVA IN GOSPODARSKA RAST TER PRODUKTIVNOST 

V OBRAVNAVANIH DRŽAVAH 
 
Kapitalizacija neopredmetenih sredstev ne prispeva le k večjim vložkom, ampak tudi k večjemu 
proizvodu. Neopredmetena sredstva so pomemben del proizvodnje, zato njihova izpustitev 
pristransko vpliva na ocene BDP, ki so pomembne za oblikovanje ekonomske politike. To nam 
dokazuje tudi Tabela 3, ki kaže deleže prispevkov neopredmetenih sredstev k BDP-ju. CHS so 
leta 2005 formalizirali, kako se neopredmetena sredstva lahko vgradi v nacionalne računovodske 
izkaze. Dotok neopredmetenih sredstev mora biti vključen tako na proizvodno kot tudi na 
dohodkovno stran.  
 
            pt

QQt = pt
CCt + pt

IIt + pt
NNt = pt

LLt + pt
K*Kt + pt

RRt                                                          (1)           
 
V enačbi (1) je skupna proizvodnja označena z Qt, poraba s Ct, opredmetene investicije z It, 
neopredmetene investicije z Nt in njihove pripadajoče cene s p z ustrezno nadpisano oznako. Na 
strani vložkov delo Lt, opredmeten kapital Kt in neopredmeten kapital Rt predstavljajo vložke, ki 
so namenjeni za proizvodnjo vseh treh proizvedenih komponent. Vrednost komponent pt

KKt in 
pt

IIt ni enaka vrednosti v prvotnem modelu, saj se nanaša izrecno na opredmeteni kapital. pt
K* 

izraža le stroške vloženega opredmetenega kapitala, saj so stroški neopredmetenega kapitala 
obravnavani posebej (pt

R).  
 
Kapitalizacija neopredmetenih sredstev je pomembna tudi za merjenje njihovih prispevkov h 
gospodarski rasti. Vključitev neopredmetenih sredstev povečuje gospodarsko rast, ko se 
investicije v neopredmetena sredstva širijo, in zmanjšuje, ko se investicije v neopredmetena 
sredstva upočasnijo. CHS so zato konvencionalen Solow-Jorgenson-Griliches-ov model virov 
rasti razširili z vključitvijo neopredmetenih sredstev. Razširjeni model vodi do naslednje enačbe: 
 
              gt

Q = St
Cgt

C + St
Igt

I + St
Ngt

N= St
Lgt

L + St
Kgt

K + St
Rgt

R + gt
A                                            (2)          

                             
Enačba (2) povezuje gospodarsko rast gt

Q najprej s tehtanimi prispevki rasti porabe gt
C, 

opredmetenih investicij gt
I, neopredmetenih investicij gt

N in nato s ponudbeno stranjo, kjer je  gt
Q 

enak tehtanim prispevkom rasti delovne sile gt
L, opredmetenega kapitala gt

K, neopredmetenega 
kapitala gt

R in multifaktorske produktivnosti gt
A. Pri tem je na obeh straneh vsota uteži enaka 1.  

 
Tabela 4 prikazuje, da neopredmetena sredstva posredno vplivajo na rast delovne produktivnosti, 
ki vpliva tudi na gospodarsko rast. 
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Tabela 4: Povprečna letna sprememba delovne produktivnosti v tržnem sektorju brez in z 
vključitvijo neopredmetenih sredstev, 1995-2006 

Država  ZDA  VB  Japonska  Francija  Danska  Nemčija  Avstrija Češka Španija  Italija  Slovaška Grčija 

Obdobje  95‐06  95‐06  95‐02  95‐06  95‐06  95‐06  95‐06  97‐06  95‐06  95‐06  00‐06  95‐06 

  Brez neopredmetenega kapitala 

rast delovne 
produktivnosti 

2,75 2,90 1,79 1,83 1,54 1,61 1,99 4,5 0,36 0,26 6,30 3,21 

Prispevek 
poglabljanja 
kapitala 

0,77 1,10 1,42 0,51 0,78 0,80 0,26 2,14 0,77 0,43 2,85 1,98 

Delovna 
učinkovitost 

0,20 0,26 0,44 0,19 -0,16 0,24 0,34 0,68 0,24 0,49 0,73 

Multifaktorska 
produktivnost 

1,78 1,54 

0,37 

0,88 0,57 0,98 1,49 2,02 -1,10 -0,41 2,97 0,51 

  Vključitev neopredmetenega kapitala 

Rast delovne 
produktivnosti 

2,96 3,06 1,84 2,00 1,93 1,79 2,36 4,6 0,47 0,29 6,17 3,27 

Prispevek 
poglabljanja 
kapitala 

1,45 1,61 1,66 0,91 1,23 1,06 0,79 2,65 0,79 0,52 2,93 2,16 

Prispevek 
opredmetenega 
kapitala 

0,62 0,92 1,20 0,43 0,51 0,68 0,24 1,97 0,67 0,40 2,72 1,92 

Prispevek 
neopredmetene-
ga kapitala 

0,83 0,69 0,46 0,48 0,72 0,38 0,55 0,68 0,12 0,12 0,21 0,24 

Delovna 
učinkovitost 

0,18 0,22 0,40 0,17 -0,15 0,22 0,31 0,64 0,22 0,46 0,71 

Multifaktorska 
produktivnost 

1,33 1,23 

0,18 

0,69 0,53 0,88 1,35 1,64 -0,96 -0,45 2,78 0,40 

Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten: Measuring Intangible Capital and its Contribution to 
Economic Growth in Europe, EIB Papers 2009,  str. 76, Table 4;  K. Fukao, S.Hamagata, T. Miyagawa & K. 
Tonogi: Intangible Investment in Japan: Measurement and Contribution to Economic Growth, str 18, Table 8. 

 
Iz Tabele 4 sledi, da je v primeru vključitve neopredmetenih sredstev rast produktivnosti dela v 
vseh državah večja, izjema je le Slovaška, saj je bil prispevek neopredmetenih sredstev manjši 
kot njegov vpliv na zmanjšanje poglabljanja opredmetenega kapitala, delovne učinkovitosti in 
multifaktorske produktivnosti. 
 
V ZDA je rast neopredmetenih sredstev na enoto dela prispevala v povprečju 0,83 odstotne točke 
(v nadaljevanju odst. tč.) k letni rasti produktivnosti dela v ZDA v obdobju 1995-2006. V Veliki 
Britaniji poglabljanje neopredmetenih sredstev poveča produktivnost dela v povprečju za 0,69 
odst. tč. na leto v času 1955-2006. Na Japonskem so neopredmetena sredstva prispevala k rasti 
produktivnosti dela v povprečju za 0,46 odst. tč. na leto v obdobju 1995-2002. Tabela 4 
prikazuje tudi ocene za prispevek neopredmetenih sredstev k rasti produktivnosti dela v tržnem 
sektorju za Francijo (0,48 odst. tč.), Dansko (0,72 odst. tč.), Nemčijo (0,38 odst. tč.), Avstrijo 
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(0,55 odst. tč.), Češko (0,68 odst. tč.), Španijo (0,12 odst. tč.), Italijo (0,12 odst. tč.), Slovaško 
(0,21 odst. tč.) in Grčijo (0,24 odst. tč.). 
 
V večini držav so prispevki neopredmetenega kapitala k poglabljanju kapitala manjši ali le 
nekoliko večji kot prispevki opredmetenega kapitala. Izjema so ZDA in samo ena evropska 
država (Danska), ki v obdobju 1995-2006 kažeta večji prispevek poglabljanja neopredmetenega 
kapitala. Iz Tabele 4 je razvidno, da se z vključitvijo neopredmetenih sredstev multifaktorska 
produktivnost zmanjša, ker jo nadomesti dodaten vložek kapitala (glej enačbo (2)). 
 
2.3 RAZLOGI ZA RAZLIKE V VELIKOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN VPLIV 

NA GOSPODARSKO RAST IN PRODUKTIVNOST V OBRAVNAVANIH DRŽAVAH 
 
Kot lahko opazimo iz Slike 2 med deležem neopredmetenih sredstev v BDP-ju  na Japonskem in 
v ZDA ni velikih razlik, vendar kljub temu Japonska iz tega naslova ne dosega tako visokih 
koristi in prispevkov h gospodarski rasti, saj je le-ta v obdobju 1995-2006 v ZDA znašal okoli 
0,8 odst. tč., na Japonskem pa okoli 0,4 odst. tč. (Fukao, Hamagata, Miyagawa & Tonogi, 2007, 
str. 8). Ker ima Japonska v primerjavi z ZDA dokaj malo vložkov v ekonomske pristojnosti sta 
Fukao in Miyagawa (2007, str. 22) razliko najprej povezala s človeškim kapitalom. V državah z 
višjim človeškim kapitalom naj bi bili višji tudi donosi neopredmetenega kapitala. Ko sta 
primerjala deleže visoko usposobljenih delavcev7 izmed vseh zaposlenih, sta ugotovila, da je 
trend deleža visoko usposobljene delovne sile na Japonskem enako rastoč kot v ZDA. Iz tega 
sledi, da univerzitetni nivo izobrazbe ni ključ do akumulacije neopredmetenih sredstev.  
 
Kasneje sta pomemben vpliv za akumulacijo kapitala pripisala razmerju neopredmetenih 
sredstev z opredmetenimi sredstvi in ugotovila bistvene razlike med ZDA in Japonsko. Corrado 
je leta 2006 ugotovila, da so neopredmetena sredstva v ZDA za 1,2-krat večje od opredmetenih 
sredstev, medtem ko je Fukao leta 2007 ugotovil, da je razmerje na Japonskem le 0,5. Torej 
investicije v neopredmetena sredstva v ZDA presegajo investicije v opredmetena sredstva, 
medtem ko so na Japonskem investicije v neopredmetena sredstva precej pod opredmetenimi. 
Trend gibanja razmerja med obema vrstama investicij za Japonsko in ZDA prikazuje Slika 3, 
kjer so jasno vidne razlike med obema državama.  

 

                                                 
7 Kot visoko usposobljeni delavci so opredeljeni zaposleni z univerzitetno izobrazbo. 
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Slika 3: Poslovne investicije (odstotek BDP) 

 
Vir: K. Fukao & T. Miyagawa, Productivity in Japan, the US, and the Major EU Economies: Is Japan Falling 

Behind?, 2007, str. 2, Figure 14. 
 
Fukao, Hamagata, Miyagawa in Tonogi (2007, str. 6) pripisujejo razliko v investicijskem 
vedenju med Japonsko in ZDA razliki v finančnem sistemu. Namreč na Japonskem imajo 
finančne institucije, kot so banke, pomembno vlogo pri provizijah korporacijskih skladov in za 
zavarovanje določenega financiranja vedno zahtevajo opredmetena sredstva. Posledično 
japonska podjetja raje kopičijo opredmetena sredstva, saj jih v primeru, da potrebujejo kredit 
lahko uporabijo za zavarovanje. To je najbolj neugodno za manjša podjetja, ker z namenom, da 
bi pridobila posojila, pogosto kupijo neučinkovita opredmetena sredstva, ki jih ovirajo pri 
njihovi rasti. Tak finančni mehanizem je glavni razlog, da je razmerje neopredmetenih sredstev z 
opredmetenimi na Japonskem tako nizko.  
 
Raziskava dokazuje, da je razmerje med naložbami v neopredmetena in opredmetena sredstva 
dober kandidat za razlago razlik v akumulaciji neopredmetenih sredstev. Zato si oglejmo 
razmerja še za druge države. 
 
Iz Slike 4 sledi, da sta Velika Britanija in ZDA edini državi, ki imata delež investicij v 
neopredmetena sredstva večji kot v opredmetena sredstva. Vse ostale države kažejo višjo BDP 
intenzivnost za opredmetena sredstva. Razmerje neopredmetenih z opredmetenimi naložbami je 
izredno majhno v Grčiji, Italiji in na Slovaškem. 
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Slika 4: Naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva v tržnem sektorju (odstotek BDP), 
2006 

 
Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten, Measuring Intangible Capital and its Contribution to Economic 

Growth in Europe, EIB Papers 2009,  str. 73, Figure 3;  K. Fukao & T. Miyagawa, Productivity in Japan, the US, 
and the Major EU Economies: Is Japan Falling Behind?, 2007, str. 2, Figure 14. 

 
Tudi v evropskih državah so ekonomisti raziskovali, zakaj so naložbe v neopredmetena sredstva 
tako nizke. Ugotovili so, da banke same ne morejo zagotoviti potrebnega kapitala za vse naložbe 
v novo tehnologijo, ostali viri financiranja pa so premalo razviti. Najprimernejša oblika za 
financiranje naložb v neopredmetena sredstva so tržni finančni sistemi, saj se naložba in s tem 
tveganje porazdelita med vlagatelje na trgu vrednostnih papirjev. Težavo predstavlja tudi 
pomanjkanje informacij oz. asimetrija informacij, saj imajo pri kreditu kreditojemalci več 
informacij o kreditiranem projektu in njegovem tveganju kot banke ali drugi kreditodajalci. V 
primeru investicije pa imajo upravljavci več informacij kot vlagatelji, imetniki delnic 
(Karjalainen, 2007, str. 19-22). 
 
Nemška banka Deutsche bank (Hofmann, 2005) je raziskovala zavarovanje posojil. Več kot 
lahko posojilojemalec nameni za zavarovanje posojila, prej bo imel posojilo odobreno, obresti pa 
bodo nižje. Za zavarovanje banke trenutno upoštevajo nepremičnine, obrate in vrednostne 
papirje, neopredmetena sredstva igrajo le manjšo vlogo. To je predvsem zato, ker večina 
neopredmetenih sredstev prinaša koristi samo v določenem kontekstu. Na primer za pridobitev 
prihodkov od patenta so potrebna posebna znanja uporabnika, posebna informacijska tehnologija 
ipd., kar bistveno zoži število možnih kupcev za patent, ko v primeru nezmožnosti vračila 
posojila patent postane lastnina banke. V primeru, da banka patenta ne bi mogla prodati ali vsaj 
ne za zadovoljivo ceno, je tveganje veliko večje kot pri opredmetenih sredstvih.  
 
Ker vedno več podjetij gradi svoje uspehe na podlagi neopredmetenih sredstev, posojilodajalci 
ne nudijo kredite za take vrste poslov, s tem pa zapirajo vrata velikemu delu kreditnega trga v 
prihodnosti. V takšnih primerih se zdi logično, da je podlaga za ocenjevanje kreditne sposobnosti 
zasnovana bolj na oceni verjetnosti neplačila – s poudarkom na neopredmetenih sredstvih.  
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Nove zahteve posojilodajalcev po kapitalski ustreznosti, ki so postopoma začele veljati konec 
leta 2006, podpirajo vrednotenje neopredmetenih sredstev v analizi kreditov. Posojilodajalčeva 
izbira v okviru Basel II8 za pristop, ki je osnovan na notranji kreditni sposobnosti, zahteva 
vključevanje kvalitetnih informacij. Načeloma ta pristop, ki temelji na Basel II predpisih, celo 
dopušča priznavanje intelektualne lastnine kot zavarovanje. Vendar so zahteve relevantnih 
bančnih izkušenj z vrednotenjem in uresničevanjem tovrstnih zavarovanj zelo visoke. Če se 
banka odloči za standardni pristop, si pomaga s pomočjo zunanjih bonitetnih ocen, ki jih izvajajo 
agencije za ocenjevanje kreditnih sposobnosti. To seveda pomeni, da si sama ne more zagotoviti 
konkurenčnih prednosti s pomočjo inteligentnega vrednotenja neopredmetenih sredstev 
(Deutsche Bank Research, Hofmann, 2005). 
 
V Evropi je eden od razlogov za manjše vlaganje v neopredmetena sredstva slab razvoj 
zavarovalniškega trga na tem področju. Neopredmetenih sredstev do sedaj namreč še ni mogoče 
zavarovati. Opredmetena sredstva so otipljiva sredstva, ki jih podjetja lahko zavarujejo in v 
primeru poškodbe ob naravni nesreči ali kraji prejmejo odškodnino. Ker neopredmetena sredstva 
v večini nimajo materialnega značaja (izjema so rezultati raziskav in razvoja, podatki na CD-jih, 
diskih), niso izpostavljena nevarnosti naravnih nesreč. Podvrženost kraji ali namernemu uničenju 
pa je pri določeni vrsti še večja. Kljub temu pa za večino neopredmetenih sredstev zavarovalnice 
še ne omogočajo zavarovanja, saj je ocena vrednosti zelo težavna.  
 
Ark, Hao, Corrado in Hulten (2009, str. 78-79) ugotavljajo, da so neopredmetena sredstva 
koncentrirana v bogatejših državah sveta. To dokazuje tudi dejstvo, da so v letu 2005 štele ZDA, 
Japonska, Nemčija, Francija in Velika Britanija kar 75 % svetovnega vlaganja v rast in razvoj 
(OECD, 2008). Eden od razlogov za koncentracijo je lahko želja držav z visokimi dohodki imeti 
veliko vsega, kar je gospodarsko koristno. Politiki spodbujajo investicije v neopredmetena 
sredstva z namenom, da bi v globaliziranem svetu zaščitili svoje konkurenčne prednosti. Vendar 
pa obstajajo še drugi razlogi, to so (Ark, Hao, Corrado & Hulten, 2009, str. 78-83): 
 
− manj razvite države manj vlagajo v neopredmetena sredstva zaradi svoje industrijske 

strukture. Specializirane so v sektorje, kjer nizke plače zagotavljajo konkurenčno prednost, 
zadovoljijo pa se s tehnologijo iz drugih držav, ker je prenos tehnologije cenejši kot domače 
vlaganje v raziskave in razvoj, programsko opremo in druga neopredmetena sredstva.  

 
Lahko sklepamo, da na naložbe v neopredmetena sredstva vpliva tudi struktura gospodarstva. 
Za gospodarstva, ki so pretežno storitveno usmerjena, je akumulacija neopredmetenih 
sredstev veliko bolj pomembna kot za primarna in sekundarna gospodarstva, saj je pogoj za 
pospeševanje skupne faktorske produktivnosti v storitvenem sektorju. Zato imajo bolj razvite 
države, v katerih prevladujeta terciarni in kvartarni sektor, več investicij v neopredmetena 
sredstva, manj razvite s pretežno primarnim in sekundarnim sektorjem pa večjo rast skupne 
faktorske produktivnosti, kar dosegajo z vložki v opredmetena sredstva. 

                                                 
8 Basel II oz. novi kapitalski sporazum je priporočilo za oblikovanje politike v zvezi z obvladovanjem tveganj in 
posplošeno rečeno, določa koliko kapitala mora banka oz. druga finančna institucija imeti glede na nivo finančnih in 
operativnih tveganj, s katerimi se sooča. 
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− države z nižjimi dohodki si morda ne morejo privoščiti tvegane vnaprejšnje investicije v 

dejavnosti z negotovim izidom. Slika 5 in Slika 6 prikazujeta pozitivni korelaciji med 
naložbami v neopredmetena sredstva in ravnijo dohodka na prebivalca in produktivnostjo 
dela. Korelacija v prvem primeru je močnejša kot v drugem, ko dohodek na prebivalca 
nadomesti delovna produktivnost.  

 
Slika 5: Neopredmetene investicije in BDP na prebivalca, 2001-2004 

 
Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten, Measuring Intangible Capital and its Contribution to Economic 

Growth in Europe, EIB Papers 2009, str. 80, Figure 5a. 
 

Slika 6: Neopredmetena sredstva in delovna produktivnost, 2001-2004 

 
Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten, Measuring Intangible Capital and its Contribution to Economic 

Growth in Europe, EIB Papers 2009, str. 81, Figure 6a. 
 

− inovacije pogosto zahtevajo zrelo in znatno borzo in dovolj tveganega kapitala. Delniški 
trgi in tvegan kapital so ključni viri  inovacij in naložb v neopredmetena sredstva, medtem ko 
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so za materialne naložbe primernejši tradicionalni finančni instrumenti, kot je npr. redno 
posojilo. V manj razvitih državah so borze in viri financiranja tveganega kapitala maj razviti, 
zato je razvoj neopredmetenih sredstev s tega vidika omejen. Povezanost neopredmetenih 
sredstev s kapitalizacijo trga in tveganim kapitalom prikazujeta Slika 7 in Slika 8. Velikost 
borze kot procent BDP-ja je v obdobju 2001-2004 v vseh prikazanih državah močno povezan 
z neopredmetenimi investicijami.  

 
Slika 7: Neopredmetene investicije in kapitalizacija trga, 2001-2004 

 
Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten, Measuring Intangible Capital and its Contribution to Economic 

Growth in Europe, EIB Papers 2009, str. 82, Figure 7a. 
 

Slika 8: Neopredmetena sredstva in tvegan kapital, 2001-2004 

 
Vir: B. van Ark, J. X. Hao, C. Corrado & C. Hulten, Measuring Intangible Capital and its Contribution to Economic 

Growth in Europe, EIB Papers 2009, str. 82, Figure 7b. 
 
− novosti lahko zahtevajo fleksibilnejši trg dela. Inovacijski projekti so tvegani in so pogosto 

prekinjeni zaradi uspeha konkurenta ali neuspelega programa. V takih primerih se lahko 
raziskovalci soočajo z odpuščanjem, zahtevanjem plačne premije in delovno garancijo. To pa  
zopet prinaša stroške, ki si jih revnejše države ne morejo privoščiti. 
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Te neotipljive oblike premoženja so postale strateški faktorji za ustvarjanje vrednosti v podjetjih 
in v gospodarstvu kot celoti, zato je povečanje osveščenosti tako pri oblikovalcih politike kot v 
poslovnem svetu izredno pomembno.  
 
Čeprav je veliko raziskav namenjeno vrednotenju neopredmetenih sredstev, so neopredmetena 
sredstva kot celota še vedno slabo vrednotena. Posledično so stroški kapitala za na znanju 
temelječe družbe previsoki, vlagatelji in posojilojemalci spregledajo potencialne zaslužke in 
gospodarsko potencialno rast. Pomanjkanje primernih metod velja za ključno oviro pri 
obsežnejšem vrednotenju. Deutsche bank je v rezultate raziskave leta 2005 vključila tudi anketo 
iz leta 2001, v kateri je anketirala upravljavce skladov, zasebne vlagatelje, kapitaliste tveganih 
naložb in bančne analitike. Skoraj 90% anketirancev šteje družbeno intelektualno lastnino med 
enega najpomembnejših dejavnikov v njihovih naložbenih portfolijih. Kar 70% jih je mnenja, da 
trg nima zanesljivih orodij za učinkovito vrednotenje intelektualni lastnine. 56% anketirancev pa 
je celo izjavilo, da vrednosti določene intelektualne lastnine ni mogoče izmeriti in se morajo 
zanašati na subjektivne ocene. 
  
Po ocenah podjetij in drugih političnih in akademskih skupnosti se pojavlja problem izkrivljanja 
vrednosti. Obsežni raziskovalni projekt, ki je nastal na pobudo Evropske komisije, je leta 2003 
prišel do zaključka, da pomen neopredmetenih sredstev v gospodarstvu narašča (Eustace, 2003). 
Raziskave dosedanjo teoretično literaturo dopolnjujejo s praktičnimi rezultati. Eden od 
empirično dobro podprtih rezultatov tega projekta je, da so modeli investitorjev in 
posojilodajalcev za določanje sedanje vrednosti neustrezno prilagojeni za neopredmetena 
sredstva in da podjetja premalo komunicirajo o teh sredstvih. 
 
Vlagatelji in posojilodajalci bi lahko veliko več pridobili z bolj sistematičnim vrednotenjem 
neopredmetenih sredstev. Vlagatelji lahko optimizirajo svoje portfolije in povečajo svoje donose 
z bolj realističnim vrednotenjem podjetja. Kreditodajalci pa bi posojali svoj denar po boljših 
pogojih, skladno s tveganjem. Problem se pojavi, ker podjetja sama nimajo dosti informacij o 
donosnosti naložb v neopredmetena sredstva.  
 
Bolj sistematično vrednotenje bi vodilo do večje rasti. Kapital bi se lahko bolj zanesljivo usmeril 
v uporabe, ki so najučinkovitejše. Izboljšane informacije o neopredmetenih sredstvih bi 
pripomogle k manjši spremenljivosti kapitalnega trga, zato bi vlagatelji in podjetja imela več 
zaupanja vanje. Omogočile pa bi tudi manjšo asimetrijo informacij med veleprodajo in 
maloprodajo (Deutsche Bank Research, Hofmann, 2005, str. 5). 
 
Sistematično vrednotenje omejujejo podjetja, ker premalo poročajo o neopredmetenih sredstvih. 
Vzroki za to so (Deutsche Bank Research, Hofmann, 2005, str. 5): 
 
− ovire s strani računovodskih predpisov; 
− podjetja ne želijo poročati o svojih konkurenčnih prednostih in 
− še vedno ni splošno sprejetega besedišča o neopredmetenih sredstvih. 
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Poleg tega se ocenjevalci in kapital trga srečujejo s številnimi pomanjkljivostmi, in sicer 
(Deutsche Bank Research, Hofmann, 2005, str. 6):  
 
− primerjave neopredmetenih sredstev so dejansko nemogoče; npr. sposobnosti osebja in 

organizacijski proces pojasnjujejo vrednosti le v povezavi z določenimi podjetji, zato so 
primerjave težko izvedljive; 

− neopredmetena sredstva so pogosto zelo tvegana; prihodnje vrednosti so negotove; 
− pomanjkanje znanja o metodah vrednotenja in primernosti različnih metod ter 
− pomanjkanje zaupanja v trg kapitala. 

 
2.4  UKREPI 
 
Pomanjkljivost podatkov povzroča težave pri oblikovanju politike, ki bi določila vrsto in 
količino neopredmetenih naložb ter ostale spremembe v sistemu, da bi se izboljšala gospodarska 
rast. 
 
Zato je eden najpomembnejših ukrepov, predvsem v Evropski Uniji, uvedba enotnega sistema za 
zbiranje podatkov o neopredmetenih sredstvih, tako na nacionalni ravni kot tudi na regionalni 
ravni. Da bi to dosegli, je potrebno (IAREG, Policy recommendations, 2010): 
 
− določiti kriterije, ki natančno določajo kaj in v kakšnem obsegu spada v neopredmetena 

sredstva;  
− izbrati najprimernejšo metodo za merjenje vrednosti neopredmetenih sredstev; 
− določiti institucijo, ki bo odgovorna za ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev; 
− neposredno sodelovanje nacionalnih statističnih uradov in EUROSTAT-a, kar bi omogočilo 

večdimenzionalno bazo podatkov za neopredmetena sredstva s homogeniziranimi podatki za 
vse evropske države; 

− uvesti nove sisteme za upravljanje, ki bodo ustrezno zasnovani za merjenje neopredmetenih 
sredstev in 

− natančno navesti postopke za redno zbiranje podatkov. 
 
Vzpostavitev baze podatkov zahteva posebno mesto (IAREG, Policy recommendations, 2010): 
 
− kjer bi bili podatki centralizirani in poenoteni; 
− kjer bi bili na voljo ustrezni kazalci in bi se jih lahko razpravljalo;  
− bi se informacije lahko širile, tako do znanstvenih skupnosti kot tudi do ustvarjalcev politike 

(ang. policy makers). 
 

Takšna struktura se že uvaja v Franciji. Evropsko lokalizirani investicijski observatorij sprejema 
obliko omrežja, ki združuje raziskovalne laboratorije, podatke proizvajalcev in predstavništva 
nacionalnih in regionalnih oblikovalcev ukrepov. Zagotavljanje, da so informacije o 
intelektualnih sredstvih (npr. rast in razvoj, patenti, programska oprema, podatkovne baze in 
organizacijski kapital) usklajene in primerljive v daljšem časovnem obdobju, bi pomagalo 
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vlagateljem pri ocenah prihodnjih donosov in tveganj, povezanih z različnimi možnostmi naložb. 
Tako so lahko finančni trgi učinkovitejši in sposobnost za zagotavljanje finančnih sredstev po 
nižjih stroških boljša (OECD, Jarboe, 2010). 
 
Pomembni so tudi ukrepi, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju vloge neopredmetenih 
sredstev in izboljšanju ozaveščenosti o tem med oblikovalci politike in v večjih poslovnih 
skupnostih. To zavedanje pomembno vpliva na družbeno raven odločanja in gospodarsko rast. 
To pa ima posledični vpliv na prihranke, premoženje in delež prihodkov v gospodarstvu 
(INNODRIVE, 2010).  
 
Ukrepi na tem področju so sledeči (Jarboe & Alliance, 2009, str. 15): 
 
− preučiti možnosti za ustvarjanje najboljših praktičnih smernic za upravljanje z 

neopredmetenimi sredstvi; 
− vključiti neopredmetena sredstva v računovodske izkaze BDP; 
− vključiti neopredmetena sredstva v bilance stanja podjetij; 
− ustvariti primerjalno analizo med državami in 
− povečanje poročanja podjetij o neopredmetenih sredstvih. 
 
Boljše informacije o intelektualnih sredstvih v nacionalnih računih in bilancah stanja podjetij bi 
olajšale izvajanje bolj učinkovitih javnih politik. Določene države že delajo v tej smeri. V 
Nemčiji je bila 29. marca 2009 sprejeta sprememba Zakona o računovodstvu, ki je stopila v 
veljavo 1. januarja 2010. Ena izmed pomembnih novosti zakona je vključitev neopredmetenih 
sredstev, ustvarjenih znotraj podjetja, v bilanco stanja. Tudi v Veliki Britaniji so na poti proti 
novemu makroekonomskemu vidiku računovodenja. Trenutno v bilanco stanja že vključujejo 
investicije v raziskave in razvoj. Prav tako je večina razvitih in razvijajočih držav v nacionalne 
račune začela vključevati naložbe v programsko opremo in investicije v raziskave in razvoj. 
Vendar pa večina nematerialnih naložb do sedaj ostaja izključena iz nacionalnih računov 
(Mertelj, Jenko & Zajc, 2010, str. 8, 10, 13-14). 
 
Naslednji ukrepi so namenjeni spodbujanju finančnih investicij v neopredmetena sredstva, in 
sicer (Jarboe & Alliance, 2009, str.17): 
 
− spodbujanje raziskav za standardno vrednotenje neopredmetenih sredstev; 
− spodbujanje podjetij k poročanju o neopredmetenih sredstvih; 
− raziskava možnosti ustanovitve neopredmetene hipotekarne korporacije za ureditev 

zavarovalnega trga neopredmetenih sredstev in 
− izvedba pregleda Basel II za boljše razumevanje implikacije neopredmetenih sredstev kot 

zavarovanje posojila. 
 
Ti ukrepi so težje izvedljivi. Standardno vrednotenje neopredmetenih sredstev se v Evropski 
Uniji počasi razvija v okviru projektov INNODRIVE in IAREG. Prav tako imajo blagovne 
znamke in druga neopredmetena sredstva pri kritju posojila le manjšo vlogo. Služijo predvsem 
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za povečanje odstotka posojila za druga sredstva kot so naprave, stroji, inventar ali terjatev. 
Glavni razlog za to je visoko tveganje za nezmožnost prodaje (Whitwell & Champman, 2007). 
Tudi zavarovalni trg neopredmetenih sredstev je slabo razvit. V Sloveniji in drugih evropskih 
državah je trenutno mogoče skleniti le enodnevno zavarovanje izgube podatkov in nekaterih 
neopredmetenih sredstev, ki so že vrednotena z utelešenjem v materialnih sredstvih. Na primer 
programska oprema na CD-ju, ki ima že neko vrednost na trgu (Zavarovalnica Triglav, 2010, 
intervju z zavarovalnim agentom za podjetja).  
 
Ukrepi za spodbujanje uporabe neopredmetenih sredstev (Jarboe & Alliance, 2009, str.18) so: 
 
− pregled zakonov zavarovanja in predpisov za spodbujanje razvijanja finančnega kritja 

zavarovanja za neopredmetena sredstva; 
− skrb za stalno znanje o davčnih olajšavah, ki povečujejo naložbe v neopredmetena sredstva; 
− uvedba nižje davčne stopnje na licenčnine neopredmetenih sredstev in 
− sprejetje zakonodaje patentne reforme, uvedba ocen patentnih sporov in zavarovanje patentnih 

odgovornosti ter pregled zveznih in državnih tehnoloških ukrepov, ki spodbujajo patentne 
združitve. 

 
3   NEOPREDMETENA SREDSTVA V SLOVENIJI 
 
Tako kot v drugih gospodarstvih tudi slovenska podjetja, gospodinjstva in vlada vlagajo v 
neopredmetena sredstva. Vendar podatkov o investicijah v neopredmetena sredstva primanjkuje. 
Tudi analize za Slovenijo, ki bi bila primerljiva na evropski in svetovni ravni, trenutno še ni. 
Primerjava je izredno pomembna za lažje določanje ukrepov ter sprejemanje političnih in 
ekonomskih odločitev, zato primerljivo analizo za Slovenijo v okviru projekta INNODRIVE že 
izvaja Inštitut za ekonomska raziskovanja in v okviru projekta Neopredmeten kapital v 
razvijajočih državah – Zahodni Balkan, Ekonomska fakulteta v Ljubljani. 
 
3.1  MOŽNOSTI ZA RAZVOJ 

Možnosti za razvoj neopredmetenih sredstev v Sloveniji so pogojene z razvitostjo finančnega, 
kapitalskega in zavarovalniškega trga in z drugimi sredstvi za financiranje in spodbujanje naložb 
v neopredmetena sredstva. Še nekaj časa nazaj so bila vsa ta področja slabo razvita, vendar se 
zadnja leta njihova razvitost veča. Z vstopom v Evropsko Unijo se je začel izboljševati finančni 
trg, številna nepovratna sredstva slovenskim podjetjem omogočajo hitrejši razvoj in s tem 
omogočajo boljšo razvitost celotnega gospodarstva.  

Za financiranje poslovanja podjetij in investicij poleg poslovnih bank obstaja kar nekaj finančnih 
institucij: SID Slovenska  izvozna  in razvojna banka, d.d., Javni sklad RS za podjetništvo, Javna 
agencija  RS  za  podjetništvo  in  tuje  investicije,  Javna  agencija  RS  za  tehnološki  razvoj,  
Eko sklad, Sklad za regionalni razvoj, Agencija za raziskovanje RS itd. Ustrezni vir financiranja 
in dostop do finančnih sredstev predstavljajo enega glavnih spodbujevalcev za vlaganje v 
opredmetene ali neopredmetene inovacije.  
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Slovenija je po številu podjetij na prebivalca sicer primerljiva z najbolj razvitimi državami, a 
velik izziv predstavljata rast in razvoj podjetij. Visoko-tehnološka podjetja in na splošno tudi  
podjetja, ki imajo veliko svojega premoženja v obliki neopredmetenih sredstev, pogosto ne  
izkazujejo pozitivnega finančnega toka, nimajo ustreznih bilanc, sploh nimajo, ali pa nimajo 
dovolj opredmetenih stalnih sredstev, ki bi lahko služila kot ustrezno jamstvo za zavarovanje  
kreditov. Njihove naložbe so pogosto usmerjene v ustvarjanje vrednosti podjetja, ki  se  izkazuje  
skozi neopredmetena sredstva podjetij npr. rast in razvoj, know-how, pravice intelektualne 
lastnine itd., kar je manj uporabno kot jamstvo za zavarovanje kreditov. Internacionalizacija 
poslovanja je, posebej za mala in srednja podjetja, izredno zahtevna, zato potrebuje še dodatno 
celovito podporo tudi v obliki razvojnega financiranja. Krovno vlogo izvajalca financiranja 
malih in srednjih podjetij bo na nacionalni ravni prevzel Slovenski podjetniški sklad (Služba 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 2009a, str. 20). 
 
Ali banka sprejme neopredmetena sredstva kot jamstvo za zavarovanje kredita, je odvisno od 
vrste neopredmetenega sredstva in od uglednosti podjetja. Po besedah svetovalca za bančno 
zavarovalniške posle v UniCredit banki se v praksi realizirajo edino jamstva z blagovno znamko, 
ki mora biti zelo močna. Načeloma pa jamstvo za zavarovanje kredita z neopredmetenimi 
sredstvi ni priljubljeno, saj gre za zelo tvegano sredstvo, ki nima neke določene vrednosti 
(UniCredit banka, 2010, intervju s svetovalcem za bančno zavarovalniške posle). Prav tako v 
Sloveniji ne obstajajo zavarovanja za neopredmetena sredstva. So le redke izjeme, kot so npr. 
enodnevno zavarovanje podatkov.  
 
Za pomoč podjetjem v času globalne krize je skupina ključnih ministrov Slovenije oblikovala 
dva svežnja ukrepov, ki sta namenjena tudi spodbujanju vlaganj v neopredmetena sredstva. 
Ukrepi, ki so namenjeni razvoju neopredmetenih sredstev so (Služba Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropske zadeve, 2009b): 
 
− zvišanje olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Novela zakona o 

davku od dohodkov pravnih oseb določa višjo olajšavo za investiranje v neopredmetena 
sredstva. Zavezanci lahko uveljavljajo olajšavo za investiranje v višini 30% investiranega 
zneska, vendar največ v višini 30.000 evrov in največ v višini davčne osnove; 

 
− sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov. Na razpis se prijavi skupina podjetij in 

razvojno-raziskovalna institucija, katerih cilj je razvoj novih storitev in izdelkov z visoko 
dodano vrednostjo; 

 
− ustanovitev družbe tveganega kapitala. V letu 2009 je začela delovati prva družba 

tveganega kapitala. Sredstva bodo namenjena investicijam za razvoj začetnega koncepta 
poslovnega modela, razvoj izdelkov ali storitev in začetnega trženja ali nadaljnjega razvoja 
podjetja za povečanje proizvodnih zmogljivosti;  

 
− povečanje sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja in raziskovalno-razvojnih 

projektov v podjetjih. V okviru tega ukrepa se izvaja več vrst razpisov, bodisi za sredstva za 
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krepitev vlaganj v tista področja, kjer podjetja vidijo svoje prebojne možnosti ali pa za 
sredstva za podjetja, ki delujejo na slabo razvitih področjih; 
 

− sofinanciranje vlaganj v strateške projekte s področij čiste in tehnološko napredne 
industrije. Gre za finančno podporo strateškim projektom podjetij za razvoj čiste in 
tehnološko napredne industrije z zagotavljanjem ugodnih kreditov za nadaljnja vlaganja v 
raziskave in razvoj. S tem ukrepom bo država omogočila, da bodo podjetja ohranjala in tudi 
izboljšala svoj konkurenčni položaj na globalnem trgu. Pospešena bodo vlaganja v raziskave 
in razvoj na prioritetnih vsebinskih področjih. 

 
V okviru Strukturne prilagoditve v letih 2010 in 2011 (Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropske zadeve, 2009a, str. 21) se pripravljajo ukrepi v inovacijskem sistemu, ki bodo 
bolj poudarjali in spodbujali ustvarjalnost v podjetjih, razvojne, poslovne aktivnosti podjetij z 
vključevanjem elementov kreativnih industrij (dizajn, blagovne znamke, patenti, trženje), kar bo 
omogočilo prehod na področja z višjo dodano vrednostjo. Nekateri javni razpisi v tej smeri se že 
pripravljajo, npr. javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov svetovalnih storitev 
zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanih projektov podjetja, 
kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki nacionalne 
ali mednarodne prijave.  
 
Znanje je ključni dejavnik učinkovitosti na nacionalni in regionalni ravni ter na ravni podjetja in 
posameznika in tako postaja najpomembnejši dejavnik proizvodnje. Slovenija sodeluje pri 
pospeševanju mednarodne konkurenčnosti evropskega izobraževalnega sistema. Tudi za 
usposabljanje zaposlenih ima Slovenija v okviru Evropskih kohezijskih skladov kar nekaj 
sredstev za financiranje. V prvi polovici leta 2010 je bil aktualen javni razpis za usposabljanje 
zaposlenih v podjetju, ki ga je razpisala Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in 
tuje investicije (JAPTI).  Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje upravičenih stroškov 
podjetja za splošno in/ali posebno usposabljanje oseb, ki so v delovnem razmerju  s 
podjetjem za najmanj 20 ur na teden (JAPTI, 2010). 
 
3.2  PREDLAGANI UKREPI 
 
Ukrepi, ki bi morali biti sprejeti v okviru neopredmetenih sredstev v Sloveniji, so podobni 
ukrepom, predlaganim za druge države po svetu. 
 
Potrebno bi bilo vzpostaviti podatke, iz katerih bi lahko izpeljali primerjalno analizo. Na tem že 
delajo Inštitut za ekonomske raziskave in strokovnjaki v okviru Ekonomske fakultete v 
Ljubljani.  
 
Za spodbujanje vlaganja v neopredmetena sredstva je pomembna garancija za kredite za 
neopredmetena sredstva, ki bi jo lahko omočila Slovenska izvozna in razvojna banka SID. Poleg 
tega bi Banka Slovenije morala poskrbeti za obravnavanje neopredmetenih sredstev kot 
zavarovanja in razvoj zavarovalniškega trga. 
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Ministrstvo bi moralo razpise pogojevati s kreiranjem izkazane intelektualne lastnine ter 
pripraviti dopolnitev in popravke pravilnikov. 
 
Podjetja bi morala začeti vključevati naložbe v neopredmetena sredstva v bilance stanja, ter 
priskrbeti podatke o vrednosti neopredmetenih sredstev, ki bi omogočili bazo podatkov na 
nacionalni ravni.  
 
Ker tudi v Sloveniji neopredmetena sredstva prispevajo določen delež h gospodarski rasti, je 
potrebna tudi njihova vključitev v bruto domači proizvod.  
 
Da bi omogočili celovito delovanje sistema, bi bilo potrebno vzpostaviti še računovodske 
standarde računovodenja neopredmetenih sredstev, ki bi jih oblikovali revizorji. Nato bi 
računovodje poskrbeli za popularizacijo le-teh in njihovo izvajanje v praksi (Martelj, Jenko & 
Zajc, 2010, str. 19). 
 
SKLEP 
 
Raziskave so pokazale, da so neopredmetena sredstva resnično eden ključnih dejavnikov, ki 
pospešujejo gospodarski razvoj. V večini držav največji delež naložb v neopredmetena sredstva 
predstavljajo naložbe v inovativno lastnino, v ZDA in Veliki Britaniji pa ekonomske pristojnosti. 
Delež naložb v neopredmetena sredstva v letu 2006 se giblje med 4,5% in 11% BDP-ja z izjemo 
Grčije, kjer neopredmetena sredstva predstavljajo le 1,59% BDP-ja. 
 
Vključitev neopredmetenih sredstev v proizvodnjo poveča BDP in s tem gospodarsko rast. Na 
gospodarsko rast posredno vpliva rast delovne produktivnosti, ki je ob vključitvi neopredmetenih 
sredstev večja. To dokazuje analiza povprečne letne spremembe delovne produktivnosti v tržnem 
gospodarstvu brez in z vključitvijo neopredmetenih sredstev v obravnavanih državah, saj je rast 
delovne produktivnosti v vseh državah večja. Čeprav so prispevki neopredmetenih sredstev 
izredno pomembni, je njihov prispevek k poglabljanju kapitala v večini obravnavanih držav 
manjši od prispevka opredmetenega kapitala z izjemo ZDA in Danske.  
 
Fukao in Miyagawa sta leta 2007 ugotovila, da univerzitetni nivo izobrazbe nima ključnega 
vpliva na akumulacijo neopredmetenih sredstev, medtem ko je razmerje med naložbami v 
neopredmetena in opredmetena sredstva dober pokazatelj za razlike. Vzroki za razhajanja med 
državami so v finančnem sistemu, zavarovalnem trgu in razvitosti držav. Banke same niso 
sposobne zagotoviti potrebnega kapitala za financiranje naložb v neopredmetena sredstva, zato 
so razvitost kapitalskega trga, zrelost borze ter dostopnost do drugih virov financiranja izredno 
pomembne. Zavarovalni trg, ki bi omogočil zavarovanje neopredmetenih sredstev, bi bil tudi 
eden od pomembnejših prispevkov k razvoju neopredmetenih sredstev. Prav tako možnost 
zavarovalne funkcije neopredmetenih sredstev za kreditno tveganje. Vendar pa so ti sektorji še 
premalo razviti. Zadnjih nekaj let k pospeševanju neopredmetenih sredstev največ prispevajo 
sredstva Evropskih kohezijskih skladov, saj omogočajo financiranje ali sofinanciranje 
neopredmetenih sredstev, kar bistveno pripomore k večjemu odločanju za neopredmetene 
naložbe.  
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Raziskave so pokazale, da so neopredmetena sredstva skoncentrirana v bogatejših državah, kajti 
manj razvite države manj vlagajo v neopredmetena sredstva zaradi svoje industrijske strukture, 
prevelike tveganosti vnaprejšnjih investicij v dejavnosti z negotovim izidom, nezrele borze in 
premalo investitorjev v tvegan kapital ter zahteve neopredmetenih sredstev po fleksibilnem trgu 
dela. 
 
Neopredmetena sredstva so sicer zelo slabo vrednotena, saj primanjkuje primernih metod za 
obsežnejše vrednotenje ter sodelovanje podjetij za pridobivanje sistematičnih vrednotenj 
neopredmetenih sredstev.  Pomanjkljivost podatkov povzroča težave pri oblikovanju politike, ki 
bi določila vrsto in količino neopredmetenih naložb ter ostale spremembe za izboljšanje 
gospodarske rasti. Zato je izjemno pomembno sprejetje ukrepov na področju zbiranja podatkov o 
neopredmetenih sredstvih. 
 
Pomembno vlogo za neopredmetena sredstva imajo še ukrepi, ki bi pripomogli k izboljšanju 
razumevanja vloge neopredmetenih sredstev, spodbujanju finančnih investicij v neopredmetena 
sredstva ter k spodbujanju uporabe neopredmetenih sredstev.  
 
V Sloveniji se neopredmetena sredstva razvijajo v zadnjih letih, odkar je članica Evropske Unije. 
Izboljšali so se finančni trgi in subvencioniranje. V času krize je bilo sprejetih tudi kar nekaj 
ukrepov, ki so namenjeni pospeševanju razvoja neopredmetenih sredstev. Ti ukrepi po večini 
temeljijo na olajšavah ali sofinanciranju neopredmetenih sredstev. Plan ukrepov, ki bi jih bilo 
potrebno v Sloveniji še uvesti za izboljšanje pogojev za naložbe v neopredmetena sredstva  
zajema bazo podatkov za primerjalno analizo (se že izvaja), garancijo za kredite za 
neopredmetena sredstva, pogojevanje razpisov s kreiranjem izkazane intelektualne lastnine, 
vključevanje neopredmetenih sredstev v bilance stanja podjetij ter v nacionalne račune ter 
vzpostavitev računovodskih standardov za računovodenje neopredmetenih sredstev ter njihovo 
popularizacijo v praksi. 
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Priloga 1: Klasifikacija neopredmetenih sredstev, EUROSTAT (1997) 

1. Rast in razvoj 
2. Pridobivanje intelektualnih lastninskih pravic – patenti in licence 
3. Pridobivanje industrijskih lastninskih pravic 
4. Oglaševanje in druge oblike trženja 
5. Pridobivanje in razvijanje informacij 
6. Pridobivanje programske opreme 
7. Reorganizacija upravljanja organizacije 
8. Reorganizacija računovodskega sistema podjetja 
9. Sredstva namenjena za obravnavanje sprememb v pravnih, davčnih, socialnih in 

ekonomskih vladnih politikah 
10. Druge naložbe v inovacije proizvodov in procesov 

Vir: Miyagawa T. (2010, marec). Lectures on the Role of Intangible Assets in Aggregate Economic Growth and 
Firm Performance. RIETI Faculty Fellow. 

 
Priloga 2: Klasifikacija neopredmetenih sredstev, EU (2003) 

1. Intelektualna lastnina 
 neopredmetena sredstva z zakonskimi in pogodbenimi pravicami: 

patenti 
blagovne znamke 
design 
licence 
avtorske pravice 
filmske pravice 
kolofoni 

2. Ločeno pripoznana neopredmetena sredstva 
 informacijski sistemi 

omrežja 
upravne strukture in procesi 
tržno in tehnično znanje 
človeški kapital  (v primeru, da je zapisan v kodificirani obliki) 
blagovne znamke 
neopredmetena sredstva, vključena v investicijsko opremo 
poslovne skrivnosti 
znotraj podjetja ustvarjena programska oprema 
izdajanje menice 

3. Dobro ime (neločljiva neopredmetena sredstva) 
 prejšnja neopredmetena sredstva zajeta (utelešena) v organizacijah: 

strokovno znanje za upravljanje 
geografski položaj 
monopol tržne niše

Vir: T. Miyagawa (2010, marec). Lectures on the Role of Intangible Assets in Aggregate Economic Growth and 
Firm Performance. RIETI Faculty Fellow. 
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Priloga 3: Ministrstvo za finančne računovodske standarde (FASB); Seznam neopredmetenih 
sredstev 

1. Neopredmetena sredstva, povezana s trženjem 
 blagovne znamke, trgovska imena 

storitvene znamke, kolektivne znamke, certifikacijske znamke 
uniforma (enolično barvo, obliko, ali paket disign) 
časopisni tiskovni zaznamki (članki) 
internetna imena domen 
nekonkurenčni sporazumi 

2. Neopredmetena sredstva, povezana s starankami 
 lista strank 

naročilo ali proizvodne zaloge 
pogodbe s strankami in z njimi povezani odnosi s strankami
nepogodbeni odnosi s strankami

3. Neopredmetena sredstva, povezana z umetnostjio 
 igra, opera, balet 

knjige, revije, časopisi in druga literarna dela 
glasbena dela kot so skladbe, besedila pesmi in oglaševalski spoti 
slike, fotografije 
video in avdiovizualno gradivo, ki vključuje filme, glasbene videe in televizijske 
programe

4. Na pogodbah temelječa neopredmetena sredstva 
 dovoljenja, licenčni dogovori in dogovori o odlogu plačila 

pogodbe o oglaševanju, konstrukciji ali upravljanju ter storitvene in dobavne pogodbe
najemne pogodbe 
gradbena dovoljenja 
franšizni sporazumi 
obratovalne in oddajne pravice 
pravice o uporabi poti, vode, zraka, mineralov in pravice za vrtanje in rezanje lesa 
servisne pogodbe, kot so hipotekarne pogodbe 
pogodbe o zaposlitvi 

5. Na tehnologiji temelječa neopredmetena sredstva 
 patentirana tehnologija 

računalniška programska oprema 
nepatentirana tehnologija 
baze podatkov 
poslovne skrivnosti, kot so skrivnostne formule, procesi ali recepti 

Vir: T. Miyagawa (2010, marec). Lectures on the Role of Intangible Assets in Aggregate Economic Growth and 
Firm Performance. RIETI Faculty Fellow. 
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Priloga 4: Klasifikacija neopredmetenih sredstev po Van Arku (2004) 

1. IKT kapital 
 strojna opreme 

telekomunikacijska infrastruktura 
programska oprema 

2. Človečki kapital 
 formalno izobraževanje 

usposabljanje v podjetju 
izkušnje 

3. Kapital znanja 
 raziskave, razvoj in patenti 

licence, blagovne znamke in avtorske pravice 
druge tehnološke inovacije 
raziskovanja rudišč 

4. Organizacijski kapital 
 tehnični model (design) 

organizacijski model (design) 
sestava in uporaba baz podatkov 
honorar za inovativne zadeve 

5. Trženje novih izdelkov (»kapital strank«) 
6. Socialni kapital 

Vir: T. Miyagawa (2007, 30. julij). Japan’s Low Investment in Intangible Assets. Japan Center for Economic 
Research. 
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