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UVOD 

V času, ko se svet sooča z zaostrenimi gospodarskimi razmerami in negotovo prihodnostjo, se 

še enkrat več postavlja vprašanje o smotrnosti vseh postulatov, ki jih nudi ekonomska teorija. 

Tako so se v času gospodarske krize ponovno pojavili številni ekonomski koncepti, ki so bili 

v razmerah gospodarske rasti pozabljeni. Kot bomo videli v nadaljevanju, so bile v zgodovini 

ravno težke gospodarske razmere razlog za zanikanje že uveljavljenih ekonomskih načel in 

vzpostavitev alternativne teorije, ki je bodisi zavrgla bodisi dopolnila obstoječo gospodarsko 

doktrino. 

Namen diplomskega dela je na podlagi zasnovane postkeynesianske ekonomske teorije 

ustvariti ustrezno teoretično podlago za kasnejšo empirično analizo investicijske funkcije 

slovenskega gospodarstva v letih 2008 in 2009. Eden glavnih razlogov za nastanek dela je 

prikaz postopkov ekonomskega modeliranja, pri čemer dobljeni rezultati, zaradi omejitev pri 

ekonometrični analizi, niso bistvenega pomena. Ključen pri tem je predvsem prikaz, da lahko 

tudi družbene pojave oblikujemo tako, da so primerni za kvantitativno analizo. Poleg tega pa 

so investicije in njihova učinkovitost ena izmed ključnih determinant ekonomskega razvoja. 

Investicije so pogosto predmet različnih študij, analiz in raziskav. Gre namreč za zelo 

pomembno ekonomsko kategorijo, njeno gibanje pa ima tako kratkoročne kot dolgoročne 

posledice. Predstavljajo tudi glavni vir fluktuacij bruto domačega proizvoda.  

S področja investicijskega povpraševanja v Sloveniji je bilo narejeno relativno malo raziskav, 

zato obstaja še mnogo načinov za izboljšanje in nadgradnjo obstoječih ekonometričnih 

modelov. Sama ekonometrija kot ekonomska disciplina pa s pomočjo programske opreme 

nudi številne možnosti za učinkovito in uspešno ekonomsko raziskovanje. 

V nadaljevanju diplomskega dela je naprej predstavljena postkeynesianska ekonomska teorija 

s poudarkom na investicijah. Delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V prvem delu 

lahko zasledimo različne primerjave z ostalimi ekonomskimi doktrinami, predvsem 

neoklasično, ki si ekonomske razmere razlaga v okviru svojih teoretičnih konceptov. 

Poudarek bo na teoriji efektivnega povpraševanja in samem pomenu investicij v 

postkeynesianski ekonomski teoriji. S predstavitvijo preučevanja investicijske funkcije v 

Sloveniji sledi kratka navezava na empirični del diplomske naloge. V tem delu bo kot osnova 

najprej predstavljena ekonometrična metodologija, s pomočjo katere bomo nato oblikovali 

preprosto investicijsko funkcijo. Tukaj bodo podane ugotovitve in opisane vse slabosti, do 

katerih pride pri kvantitativnem ekonomskem raziskovanju. Predmet diplomskega dela so 

torej postkeynesianske investicije z empirično analizo bruto investicij v Sloveniji. 
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1 POSTKEYNESIANSKA EKONOMSKA TEORIJA 

1.1 Razvoj postkeynesianske ekonomske teorije 

V tridesetih letih dvajsetega stoletja, ko je velika gospodarska kriza zamajala temeljne 

postulate klasične in neoklasične ekonomike, so se takratni ekonomski teoretiki začeli 

upravičeno spraševati o smiselnosti predpostavk liberalnega kapitalizma. Neoklasična teorija, 

ki se je nanašala na avtomatizem trga, ob nastopu krize leta 1929 ni bila sposobna ponuditi 

nobenega učinkovitega napotka ekonomski politiki (Sušjan, 2006, str. 189). Na teh temeljih 

so takratni ekonomski teoretiki začeli kritizirati neoklasično ekonomsko teorijo in se pričeli 

ukvarjati z novimi pristopi in koncepti, ki bi lahko bolje pojasnili vzroke in podali rešitve za 

izboljšanje takratne gospodarske situacije. Osrednji ekonomski in politični teoretik dvajsetih 

in tridesetih let 20. stoletja je bil nedvomno John Maynard Keynes (1883–1946), ki je 

zaslovel predvsem s svojo teorijo efektivnega povpraševanja in na njej zasnovanim delom 

»Splošna teorija zaposlenosti, obresti in denarja«
1
, ki je bila, neposredno po veliki krizi, 

deležna velike pozornosti. S tega zornega kota ni težko ugotoviti, da ima postkeynesianska 

ekonomika temelje, kot že samo ime pove, v Keynesovi ekonomski misli. Zelo pomembna 

novost Keynesa je bila vpeljava narodnogospodarskih agregatov (predvsem narodnega 

dohodka), s tem se že eksplicitno pokaže prehod iz mikroekonomske na makroekonomsko 

obravnavo gospodarskih vprašanj. Povezava mikroekonomske analize z makroekonomsko se 

zgodi preko kategorije investicij, ki ključno vpliva na cene in razdelitev, to je tudi ena izmed 

glavnih značilnosti postkeynesianske teorije (Sušjan, 1995, str. 3). 

J. M. Keynes pa ni bil edini ekonomist takratnega časa, ki je podal svoj prispevek k razvoju 

postkeynesianske ekonomske teorije, ampak so na razvoj le-te vplivali tudi drugi ekonomski 

teoretiki, predvsem Kalecki, Robinsonova in Kaldor. Temelji za razvoj te ekonomske doktrine 

pa segajo celo v drugo polovico 18. stoletja, predvsem je v postkeynesianski ekonomiki 

zaznati obrise klasične politične ekonomije (Ricardova teorija), idejo Sraffovih inovacij, 

marksistično teorijo ter tudi ideje ameriškega institucionalizma (Norčič, 2000, str. 413). 

Postkeynesianska ekonomska teorija se je torej razvila kot poenotena kritika neoklasične 

ekonomske teorije, predvsem z namenom, da se vzpostavi nek novi alternativni pogled na 

delovanje gospodarstva in njegovih zakonitosti (Arestis, 1992, str. 86). 

Kaj pa je pravzaprav povzročilo, da so ekonomisti ravno v tridesetih letih začeli pod vprašaj 

postavljati relevantnost neoklasične teorije? Eden izmed glavnih razlogov je bil zagotovo ta, 

da so se takratna kapitalistična gospodarstva, predvsem pred prvo svetovno vojno, nahajala v 

gospodarski ekspanziji. Razvite države so beležile visoke gospodarske rasti (predvsem od leta 

1890 naprej), na katere je v veliki meri vplival tehnološki napredek in inovacije. S tega vidika 

takratni intelektualci prav zaradi te gospodarske prosperitete niso podvomili v pravilnost idej 

neoklasične ekonomske teorije. Nasprotno, niti prva svetovna vojna ni zamajala vere v 

                                                           
1
 J. M. Keynes – The General Theory of Employment, Interest and Money. Med pomembnejša dela Keynesa  

sodijo še »Trackt on Monetary Reform« (1923), »Treatise of Money« (1930) in »The Means to Prosperity« 

(1930). 
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omenjeno ekonomsko doktrino. Po koncu vojne pa so razvita gospodarstva začela spet 

relativno hitro napredovati v ekonomskem razvoju. Tako ni bilo potrebe po iskanju novega 

ekonomskega koncepta, saj je le-ta več kot očitno prinašal pozitivne makroekonomske 

rezultate. Šele borzni zlom leta 1929 in velika svetovna depresija, ki mu je sledila, sta 

povzročila kritično obravnavo neoklasične teorije (Sušjan, 2006, str. 189). 

V štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja so se med ekonomisti začele porajati ideje 

o združitvi neoklasične in Keynesove teorije v eno skupno teorijo, ki bi povzela največje 

dosežke ekonomske znanosti. Utemeljitelj neoklasične sinteze je bil ameriški ekonomist in 

kasnejši Nobelov nagrajenec Paul Samuelson
2
 (1915–2009), ki je leta 1948 izdal knjigo 

»Economics: An Introductory Analysis«, ki še danes velja za najbolj prodajano delo s 

področja ekonomije. Neoklasična sinteza predstavlja združitev Marshallove mikroekonomike 

in Keynesove makroekonomske teorije, pri čemer je model popolne konkurence dopolnjen z 

modelom nepopolne konkurence. Ta združitev dveh nasprotujočih si teorij je med ekonomisti 

vzbudila nemalo kritik, med katerimi je morda najbolj znana kritika Jaoane Robinson, ki je v 

enem izmed svojih esejev trdila, da sta si ta dva koncepta razumevanja gospodarstva 

nasprotujoča in posledično nezdružljiva (Sušjan, 2006, str. 216–217). Tako je bila neoklasična 

teorija dopolnjena s keynesiansko, v literaturi pa je dobila naziv »neoklasični 

keynesianizem«.  

Jaklič (1996, str. 60) v svojem članku navaja dva osnovna razloga za združitev Keynesove in 

neoklasične teorije. Prvi je ta, da je bila Keynesova teorija močna predvsem v pozitivističnem 

pojasnjevanju ekonomskih problemov, pri tem je v ospredju teorija efektivnega 

povpraševanja. Na drugi strani pa je bila kritika neoklasične doktrine v Keynesovih delih zelo 

šibka. Drugi razlog za združitev omenjenih teorij pa se nahaja v konceptu mejne koristnosti 

kapitala, ki je omenjena v drugem delu »Splošne teorije«. Stopnja donosa kapitala naj bi 

padala z rastjo investicij, vendar ta teza naj ne bi bila skladna s Keynesovo lastno teorijo. Z 

rastjo investicij narašča tudi povpraševanje in zato ni logično, da bi stopnja donosa padala, 

prav tako pa je napačno trditi, da naraščajo stroški zaradi povečanja investicij, saj hkrati 

obstaja neizkoriščenost proizvodnih zmogljivosti. Ta slabost Keynesovih spoznanj je 

omogočila relativno lahko združitev obeh teorij, poleg tega pa je bil koncept efektivnega 

povpraševanja potisnjen v ozadje. 

Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja, ko je neoklasična teorija prevzela primat v razlaganju 

gospodarskih problemov, so nekateri nekdanji Keynesovi sodelavci in učenci v Cambridgeu 

začeli ponovno obujati izvirne ideje njihovega sodelavca in učitelja. Menili so, da je potrebno 

nadaljevati Keynesovo teorijo o zavračanju neoklasičnega marginalističnega pristopa k 

ekonomiji in da keynesianizma ne moremo obravnavati kot pragmatične doktrine ekspanzivne 

ekonomske politike, ki služi zagotavljanju polne zaposlenosti. To so trdili predvsem Joan 

Robinson, Nicholas Kaldor in Luigi Pasinetti. Omenjeni ekonomisti so se začeli opirati tudi 

                                                           
2
 Paul Samuelson je bil prvi Američan, ki je prejel Nobelovo nagrado s področja ekonomije leta 1970. Nobelove 

nagrade za ekonomijo so prvič začeli podeljevati leta 1969. 
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na ideje M. Kaleckega, ki je že na Poljskem v svojih člankih neodvisno prišel do koncepta 

efektivnega povpraševanja (Sušjan, 2006, str. 312). Postkeynesianizem se je v sedemdesetih 

letih razširil tudi v Ameriki in se je v večini opiral na izvirno teorijo Keynesa. Od 

devetdesetih let dalje je v ospredje prihajal predvsem tradicionalen spor med neoklasično in 

postkeynesiansko teorijo. Šlo je za vprašanje, ali je raven ekonomske aktivnosti določena s 

ponudbo ali s povpraševanjem. Kot je že znano je neoklasična doktrina s Sayevim zakonom 

poudarjala predvsem ponudbeno stran, medtem ko je Keynesova teorija dajala prednost 

povpraševanju. 

Postkeynesianska ekonomska teorija je tako dobila svoje mesto med heterodoksnimi 

ekonomskimi smermi
3
 (poleg neoavstrijske, institucionalistične in neomarksistične teorije). 

Za omenjene smeri je značilno celostno obravnavanje aktualnih ekonomskih problemov, 

predvsem v kontekstu institucionalnega in političnega okolja ter družbenih vrednot, interesnih 

skupin in kulturnega okvira. Pomembni značilnosti heterodoksnih smeri sta tudi zavračanje 

Sayevega zakona trga in obravnavanje posameznega ekonomskega subjekta, ki deluje v 

pogojih omejene racionalnosti in nima na voljo popolnih informacij. 

1.2 Teorija efektivnega povpraševanja in kritika Sayevega zakona 

Teorija efektivnega povpraševanja in zavračanje Sayevega zakona trga zavzemata pomembno 

vlogo v Keynesovih teoretičnih dognanjih. Sayev zakon je dovoljeval in omogočal teoretično 

vero v tržni mehanizem, saj naj bi poskrbel za ravnotežno in polnozaposlitveno raven vseh 

produkcijskih faktorjev v gospodarstvu. To pomeni, da si produkcija širi in veča trg, iz tega 

sledi, da se tudi povpraševanje sorazmerno poveča, kar posledično pomeni, da sta si ponudba 

(produkcija) in povpraševanje (potrošnja) identični (Merhar, 1996, str. 23). Zaradi takšnega 

delovanja trga je gospodarstvo vedno v polnozaposlitvenem ravnotežju, brezposelnost je 

slučajna in posledica kratkoročnega odklona pri neizkoriščeni uporabi produkcijskih sredstev 

(Kalecki, 1976, str. 20). Keynes se s tem klasično-liberalističnem pogledom na gospodarstvo 

ni strinjal, menil je, da v gospodarstvu obstaja le eno polnozaposlitveno ravnotežje. 

Ravnotežna točka predstavlja efektivno povpraševanje in zavzame le eno ravnovesno 

vrednost, pri tradicionalni ekonomski teoriji pa ta točka zavzame neomejeno število vrednosti 

(Keynes, 1936, str 26). S tega vidika potem ni bilo težko zagovarjati Sayevega zakona trga, 

saj skupaj v povezavi s teorijo efektivnega povpraševanja tvorita prikladno celoto za 

pojasnjevanje avtomatizma trga.  

Raven investicij simultano opredeljuje raven zaposlitve in delitev dohodka med mezde in 

profite, tako je za postkeynesiansko teorijo značilno, da pojasnjuje, kako gre vzročnost od 

naravne rasti k profitni stopnji. Kot bomo kasneje videli pri Harrod-Domarjevi enačbi, so le 

investicije tisti element efektivnega povpraševanja, ki spreminjajo proizvodne zmogljivosti. 

Ko je v gospodarstvu dosežena polna zaposlenost, potem ne moremo ničesar več potrošiti 

                                                           
3
 Nasprotje heterodoksne smeri je ortodoksna smer, ki postavlja v ospredje predvsem liberalizem in nasprotuje 

vsakršnemu poseganju države v gospodarstvo. Temelji na marginalistični neoklasični paradigmi (Sušjan, 2006, 

str. 302). 
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brez investicij. Pri polni zaposlenosti proizvodnih zmogljivosti lahko tako izbiramo med 

potrošnjo in investicijami (Tajnikar, 1996, str. 56–57). 

Na sliki 2.1 je grafično ponazorjen obseg zaposlenosti v klasični in Keynesovi teoriji. 

Funkcija ponudbe (Z) je naraščajoča, ker so podjetja pripravljena zaposliti več delavcev ob 

povečani prodaji. Prav tako narašča funkcija povpraševanja (D), saj se ob večji zaposlenosti 

veča število ljudi, ki lahko svoje dohodke namenijo za blago in storitve. Na abscisni osi je 

ponazorjen obseg zaposlenosti (N). Na prvem grafu je prikazan Sayev zakon. Vidimo lahko, 

da sta funkciji ponudbe in povpraševanja popolnoma usklajeni ob vsaki višini zaposlenosti. 

Obstaja torej neskončno veliko ravnotežij, ravno iz tega dejstva pa izvira klasična sintagma 

»vsaka ponudba si ustvarja lastno povpraševanje«. Če je v nekem trenutku zaposlitvena raven 

, je dejansko povpraševanje omejeno v točki G. Vsako usklajeno širjenje obsega 

zaposlenosti s strani podjetnikov z namenom doseganja dodatne proizvodnje (na primer do 

točke H) pa hkrati zviša tudi povpraševanje in dosežena je polna zaposlenost ( ). S stališča 

Sayevega zakona ni nobenih ovir, da takega polnozaposlitvenega ravnovesja ne bi dosegli.  

Na grafu b, ki ponazarja Keynesovo teorijo, pa je situacija drugačna. Funkciji ponudbe in 

povpraševanja se sekata v točki E, ta predstavlja efektivno povpraševanje, pri čemer je  

ravnovesni obseg zaposlenosti. Vidimo, da v gospodarstvu obstaja določena stopnja 

brezposelnosti, ki jo predstavlja razdalja med  in . Točka  predstavlja 

polnozaposlitveno stanje, kjer obstaja primanjkljaj efektivnega povpraševanja, ki ga prikazuje 

razdalja med J in K. V tej točki polne zaposlenosti vse proizvedene količine ni mogoče 

profitabilno prodati (Sušjan, 1996, str. 82–83).  

Slika 1: Obseg zaposlenosti v klasični in Keynesovi teoriji 

 

Vir: Davidson (1984, str. 564) 

Vzroke za nevzpostavitev simultanega ravnotežja na vseh trgih ob polni zaposlenosti je 

Keynes pripisoval rigidnim cenam, nepopolnim informacijam in gospodarski negotovosti 
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(Ogrin, 2001, str. 7).  Zavrnil je tudi neoklasično prepričanje, da se v gospodarstvu samodejno 

vzpostavlja in vzdržuje stanje polne zaposlenosti, menil je, da je zaposlenost določena z 

obsegom proizvodnje, ta pa je odvisna od efektivnega povpraševanja. 

Keynesovo delo je bilo pod vplivom klasičnih ekonomistov Alfreda Marshalla in Thomasa 

Roberta Malthusa
4
. Predvsem pri nekritičnem razumevanju slednjega je Keynes kasneje našel 

ustrezne temelje za pojasnitev problema efektivnega povpraševanja in polne zaposlenosti 

(Tajnikar, 1996, str. 2). Kates (1998, str. 131) v svoji knjigi meni, da če Keynes ne bi bral 

Malthusa, je skoraj zagotovo, da ne bi napisal knjige, v kateri bi nasprotoval Sayevemu 

zakonu trga ter takratne gospodarske krize pripisoval padcu efektivnega povpraševanja.  

1.3 Pomen investicij v postkeynesianski ekonomski teoriji  

Investicije so tista kategorija, s katero lahko razložimo obnašanje sodobnih tržnih 

gospodarstev, z njo pa si lahko v veliki meri pomagamo pri pojasnjevanju tehnološkega 

napredka, razdelitve dohodka, oblikovanja cen ter dejavnikov rasti tržnega povpraševanja 

(Ogrin, 2001, str. 6). Keynesova »Splošna teorija« je zasnovana na načelu efektivnega 

povpraševanja, preko katerega lahko hitro ugotovimo, da je pri preučevanju gospodarstva 

potrebno razlikovati med proizvodnimi zmogljivostmi in dejansko proizvodnjo. Proizvodne 

zmogljivosti pomenijo potencialno proizvodnjo, da pa bi ta v resnici nastala, mora obstajati 

efektivno povpraševanje. Nihanje efektivnega povpraševanja pomeni vpliv na vse ostale 

realne kategorije kot sta proizvodnja in dohodek (Tajnikar, 1991, str. 384–385). V primeru, da 

efektivno povpraševanje naraste preko proizvodnih možnosti, so edino investicije tista 

kategorija, ki spremenijo proizvodne zmogljivosti in zagotavljajo rast kapitala (Levine, 1975, 

str. 48). Dovolj veliko povpraševanje v gospodarstvu sili podjetja k povečevanju 

investicijskih izdatkov, kar ima pozitiven vpliv na zaposlenost in gospodarsko rast. 

Središče Keynesovega makroekonomskega modela tako postanejo investicije z investicijskim 

multiplikatorjem. S padcem Sayevega zakona se poruši tudi tradicionalna povezanost med 

investicijami in prihranki (S = I), ker lahko prihranki močno presegajo investicije in pride do 

premajhnega efektivnega povpraševanja. Takšna situacija je lahko posledica spremenjenega 

obnašanja kapitalistov, ki začnejo realne investicije nadomeščati s finančnimi. Keynes vidi 

rešitev v drugačnem razumevanju obrestne mere in drugačne vloge državnega proračuna. 

Obrestna mera je v Keynesovi teoriji kategorija, ki je opredeljena z likvidnostno preferenco in 

količino denarja v obtoku. S slednjo lahko monetarne oblasti vplivajo na ponudbo denarja in 

posledično na višino obrestne mere, ki vpliva na raven investicij v gospodarstvu (Norčič, 

1996, str. 12–13). 

Kalecki (1976, str. 20–21) opisuje, kako lahko država s svojo ekspanzivno fiskalno politiko 

nadomesti izpad efektivnega povpraševanja. Kot pravi, se v pogojih, ko je gospodarstvo v 

polnozaposlitvenem stanju, del outputa porabi s strani delavcev, del s strani kapitalistov, 

                                                           
4
 T. R. Malthus (1766–1834) velja za utemeljitelja koncepta efektivnega povpraševanja, ki ga je objavil v svojem 

delu »Prinicples of Political Economy« leta 1820. 
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preostanek pa odpade na varčevanje. V realnosti se celoten del varčevanja ne prelije v 

investicije in zato pride do upada gospodarske aktivnosti. V tem primeru naj bi država pokrila 

primanjkljaj privatnih investicij s povečanimi državnimi izdatki in ponovno oživila 

gospodarstvo. 

1.3.1 Vpliv investicij na gospodarsko rast 

Keynes je v makroekonomski analizi preučeval in upošteval le vpliv, ki ga imajo investicije 

na agregatno povpraševanje (Ogrin, 2001, str. 7). V nadaljevanju so različni ekonomski 

teoretiki dinamizirali Keynesovo teorijo in ugotavljali multiplikacijski učinek na ostale 

ekonomske kategorije. V postkeynesianski teoriji gospodarske rasti sta v ospredju Harrod-

Domarjev model rasti in pa Cambridgeska enačba. 

Roy F. Harrod s člankom »An Essey in Dynamic Theory« (1939) in Evsey Domar s člankom 

»Capital Expansion, Rate of Growth and Employment«, ki ga je napisal sedem let pozneje, sta 

znana kot začetnika sodobne teorije gospodarske rasti (Senjur, 1996, str. 113). V svojih dveh 

člankih sta oblikovala model rasti, kjer bi v gospodarstvu lahko ohranili dolgoročno 

ravnovesje, če bi investicije naraščale po stopnji (g) (Tajnikar, 1996, str. 13): 

                                                                                                                          (1) 

Zgornja enačba je znana kot Harrod-Domarjeva enačba, kjer (s) pomeni delež prihrankov v 

dohodku in (h) kapital na enoto proizvodnje. Harrod je to enačbo dopolnil z naravno stopnjo 

rasti, saj je menil, da Domarjeva enačba ne zagotavlja polne zaposlenosti delovne sile. 

Naravna stopnja rasti predstavlja zgornjo možno dolgoročno rast v gospodarstvu. Za polno 

zaposlenost mora biti naravna stopnja rasti enaki želeni (angl. warrented) stopnji rasti ) 

(Tajnikar, 1996, str. 45–47).  

Harrod-Domarjev model velja za keynesianski model rasti, ki vsebuje tudi komponento 

pričakovanj. S tega vidika lahko začnemo preučevati pričakovano oziroma želeno stopnjo 

rasti in jo primerjati z dejansko stopnjo rasti. Iz te razlike se nato oblikujejo pričakovanja o 

investicijskem povpraševanju (Senjur, 1996, str. 116). 

Med ekonomskimi teoretiki se je pojavil dvom o konsistentnosti Harrod-Domarjeve enačbe, 

saj bi v primeru nesprejemljivosti vseh treh kategorij (g, s, h) gospodarstvo le z veliko mero 

sreče našlo uravnoteženo pot gospodarske rasti. Pot bi bila podobna rezilu noža (angl. knife-

edge instability) (Pasinetti, 1974, str. 121). S tega zornega kota mora biti vsaj ena kategorija 

spremenljiva. Postkeynesianci so sprejeli variabilnost nagnjenosti k varčevanju, neoklasiki pa 

spremenljivost kapitalnega količnika (I/ΔY = 1/h) (Ogrin, 2001, str. 7). 

Ekonomisti, zbrani v angleškem Cambridgeu, med njimi sta bila to predvsem Kaldor in 

Pasinetti, so s spremenljivostjo deleža varčevanja v narodnem dohodku izpeljali 

Cambridgesko enačbo. Izpeljali so jo na podlagi vsote prihrankov kapitalistov in prihrankov 

delavcev, pri čemer so predpostavili, da delavci ne varčujejo, to pa zato, ker so ugotovili, da 
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mora biti razlika med nagnjenostjo k varčevanju delavcev in nagnjenostjo k varčevanju 

kapitalistov čim večja. S tem so minimizirane potrebe po spremembi v razdelitvi dohodka. 

Tako so dobili podlago za razvoj omenjene enačbe, ki so jo izpeljali s pomočjo Harrod-

Domarjevega modela rasti in dobili (Tajnikar, 1996, str. 49): 

                                                                                                                            (2) 

Profitna stopnja (r) je na dolgi rok enaka količniku naravne stopnje rasti ( ) in nagnjenosti 

kapitalistov k varčevanju ( ). Tako Cambridgeska enačba zaseda pomembno mesto v 

preučevanju vpliva investicijske dinamike na rast gospodarstva. 

1.3.2 Dejavniki investicijskih izdatkov  

Investicije imajo velik vpliv na gospodarski razvoj gospodarstva, saj vplivajo na proizvodnjo, 

zaposlenost, razdelitev dohodka, cene. S tega vidika je zato pomembno ugotoviti, kateri so 

tisti dejavniki, ki vplivajo na stopnjo investiranja, tako v podjetjih kot na ravni države.  

Določitev determinant investicijskih izdatkov na podlagi postkeynesianske investicijske 

teorije zna biti problematična naloga, ker na investicijsko dejavnost vplivajo socialni, 

psihološki in institucionalni faktorji ter tudi »animal spirits«, ki jih omenja Keynes v svoji 

»Splošni teoriji« (Iyoda, 2005, str. 115–116). Omenjeni »živalski nagoni« v Keynesovi teoriji 

se nanašajo na ravnanje podjetnikov, ki sprejemajo svoje poslovne odločitve na podlagi 

psiholoških dejavnikov, saj je prihodnost težko napovedljiva in negotova. Tako se ravnajo po 

svoji intuiciji in preteklih izkušnjah. Ker so takšne odločitve velikokrat napačne ali netočne, v 

Keynesovi teoriji zato ne moremo govoriti o racionalnem ravnanju ekonomskih subjektov. 

Omenjenih psiholoških dejavnikov ne moremo pretvoriti v kvantitativne podatke, s katerimi 

bi lahko empirično potrdili ali ovrgli ekonomsko teorijo. Kljub temu pa so ekonomski 

teoretiki, ki se ukvarjajo s postkeynesiansko teorijo, preučili faktorje, ki vplivajo na 

investicijsko dejavnost. Ekonomist Sawyer (1989, str. 379) predstavlja naslednje determinante 

investicijskih izdatkov: 

- pričakovana donosnost; 

- razmerje med pričakovanim povpraševanjem po proizvodih podjetja in njegovimi 

zmogljivostmi; 

- razpoložljiva finančna sredstva (obrestna mera); 

- tehnični napredek; 

- zaupanje v oceno prihodnjih možnosti. 

Pričakovana donosnost je eden izmed ključnih dejavnikov o odločanju o izvedbi 

investicijskega projekta. Investicijske možnosti naj bi po Kaleckem podjetja opredelila na 

podlagi pribitkov na stroške, ki bi jih oblikovala s cenami. Na tak način bi lahko podjetja 

financirala investicijske načrte. Le-ti bi bili tako odvisni od profitov in delitve dohodka med 

mezdami in profiti (Tajnikar, 1991, str. 385). Tržna obrestna mera je obratno sorazmerno 
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povezana z ravnijo investicijskih izdatkov in tudi ključno vpliva na raven investicij. 

Investicije naj bi v prihodnosti povzročile tok neto dohodkov, zato se podjetja z 

diskontiranjem (diskontni faktor je obrestna mera) teh finančnih tokov na sedanjo vrednost 

odločijo o izvedbi investicije. 

Ogrin (2001, str. 22–28) pojasnjuje načine financiranja investicij v obliki notranjih finančnih 

virov kot zadržanih profitov in pa monetarnega sektorja, preko katerega lahko podjetja 

pridobijo eksterna investicijska sredstva. Kot pravi, se podjetja lahko soočajo z omejenim 

zunanjim financiranjem, zato se morajo zanašati na lastne finančne vire, ki so odvisni od 

prostih denarnih tokov. Če so le-ti negativni lahko pride do krčenja investicijske dejavnosti 

podjetja. Eksterni vir financiranja predstavljajo bančni krediti in izdane obveznice. Cena obeh 

je določena z višino obrestne mere, ki predstavlja strošek financiranja. Podjetje s strani 

kreditodajalca ne more pridobiti neomejene količine sredstev po fiksni obrestni meri, saj se z 

večanjem eksternih finančnih sredstev povečuje tveganje za neuspešnost projekta. Višja 

obrestna mera je torej kompenzacija za tveganje (Kalecki, 1971, str. 106–110). 

1.3.3 Predstavitev ostalih modelov investicijskega povpraševanja 

Ko se je ekonomska znanost začela vse bolj matematizirati in se je ekonometrija kot 

ekonomska disciplina začela hitro razvijati in pridobivati na veljavi, so ekonomisti različnih 

smeri in nazorov morali svoje teorije potrditi tudi z empiričnimi dokazi. Tako je nastalo 

mnogo gospodarskih modelov, s katerimi so ekonomisti želeli čim bolje opisati realne 

gospodarske razmere in na podlagi teh modelov oblikovati uspešne ekonomske politike, tako 

na mikro kot makro ravni. Berndt (1991, str. 224–305) predstavlja naslednje teoretične 

modele investicijskega povpraševanja: 

- akceleratorski model, 

- model likvidnosti (angl. cash flow model), 

- neoklasični model, 

- Tobinov Q model in 

- pristop časovnih vrst in avtoregresije. 

V nadaljevanju bodo na kratko predstavljeni vsi zgoraj našteti modeli investicijskega 

povpraševanja, čeprav Milopoulos (1993, str. 1–7) meni, da lahko moderne empirične študije 

v osnovi razdelimo kar na Tobinov Q model in neoklasični model. Slednji je v ekonomski 

teoriji najbolj razširjen model za ocenjevanje in napovedovanje investicijskega 

povpraševanja. Zgradil ga je Jorgensen leta 1963. Model izhaja iz eksplicitnega 

optimizacijskega postopka, podjetja izbirajo obseg proizvodnje in proizvodne dejavnike tako, 

da maksimizirajo svoj profit, ki je odvisen od dohodka in stroškov dela ter kapitala (Nickell, 

1978, str. 5–19). Neoklasični model upošteva standardne poenostavitve kot so popolna 

konkurenca, homogenost produktov, popolna informiranost vseh subjektov in podobno. Na 

popolno konkurenčnem trgu vsebujejo cene vse potrebne informacije, zato želeni obseg 

kapitala določajo le cene produkcijskih dejavnikov in stroški uporabe kapitala. Neoklasični 
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modeli pa tudi ne upoštevajo učinka izkoriščenosti kapacitet na investicijsko aktivnost 

podjetja (Ogrin, 2001, str. 52–54). Pri neoklasični doktrini in ostalih ortodoksnih teorijah so 

investicije izvedene s strani popolno informiranih agentov, katerih glavna naloga je 

maksimizacija dobička. Soočajo se z negotovostjo, ki jo lahko izmerijo s stopnjo tveganja in 

iz tega izpeljejo relativno enostavne in logične matematične zaključke, s katerimi si pomagajo 

pri investicijskih odločitvah. Po postkeynesianski teoriji pa se managerji, ki niso popolno 

informirani in se vedno ne obnašajo v smeri največjega dobička, spopadajo z nepoznano 

prihodnostjo in mnogo kompleksnejšimi matematičnimi izračuni (Alexiou, 2010, str. 428– 

430). 

Model akceleratorja investicij predstavlja v ekonomski literaturi enega izmed prvih poskusov 

razlage visoke variabilnosti investicijskih izdatkov. Razvil ga je J. M. Clark leta 1917. Model 

akceleratorja ne temelji na optimizacijskem postopku tako kot je to značilno za ostale modele 

investicij, ampak je zgrajen na predpostavki, da velja med želenim kapitalom in outputom 

(BDP) fiksno razmerje. Takšno razmerje se v ekonomski literaturi imenuje kapitalni količnik. 

Posredno to pomeni, da plače, cene, davki in obrestne mere v omenjenem modelu nimajo 

neposrednega vpliva oziroma učinka na kapitalno potrošnjo, ampak le posrednega (Berndt, 

1991, str. 233). Omenjeni model se pogosto deli na dve različici, in sicer na model naivnega 

(navadnega) in model fleksibilnega akceleratorja. Pri modelu navadnega akceleratorja so neto 

investicije proporcionalne spremembi narodnega dohodka. Raven investicij v gospodarstvu 

torej določa sprememba narodnega dohodka. Ko je le-ta pozitivna, so pozitivne tudi neto 

investicije in obratno. Ta model pospeševalnika investicij predvideva močno nihanje 

investicij skozi poslovni cikel (Senjur, 2001, str. 117). Model fleksibilnega akceleratorja je 

razvil L. M. Koyck leta 1954. Motiv za nastanek omenjenega modela je bila kritika nerealne 

predpostavke modela naivnega akceleratorja o takojšnji prilagoditvi dejanskega stoga kapitala 

želenemu. Za razliko od originalnega (navadnega) pospeševalnika le-ta predvideva postopno 

prilagajanje kapitala. Ta postopnost pa je odvisna od velikosti vrzeli. Večja kot je namreč 

razlika med dejansko in želeno zalogo kapitala, višja je stopnja investiranja. V tem kontekstu 

je tako model fleksibilnega akceleratorja le posebna oblika naivnega (Dornbusch, Fischer, 

Startz, 2001, str. 345). 

Model likvidnosti temelji na ideji, da je nivo investiranja podjetij v veliki meri odvisen od 

dostopnosti podjetij do virov sredstev, pri čemer imajo notranji viri pomembnejšo vlogo kot 

zunanji. Podjetja tako najprej preverijo svojo finančno zmožnost financiranja investicij in šele 

kasneje iščejo zunanje vire financiranja svojih investicijskih projektov. Višina zunanjih 

sredstev, ki jih lahko podjetje pridobi, pa je odvisna od njegove profitabilnosti, ki jo lahko 

imenujemo tudi notranji likvidnosti tok. Ta je kazalec zmožnosti podjetja, da si pridobi 

zunanja sredstva. V tem modelu je vrednost želenega kapitala in s tem investicij odvisna od 

spremenljivk, ki zajemajo gibanje trenutnega in pričakovanega profita (Ogrin, 2001, str. 54). 

Idejo Q modela investicij je leta 1936 prvi predstavil J. M. Keynes, leta 1968 pa jo je 

formaliziral in uveljavil J. Tobin, po katerem se ta teorija tudi imenuje. Bistvo Tobinovega Q 
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modela investicij je, da so neto investicije odvisne od povprečnega količnika q. Ta je 

opredeljen kot razmerje med tržno vrednostjo poslovnega kapitala in stroški nadomestitve 

obstoječega kapitala podjetja. V praksi se namesto tržne vrednosti poslovnega kapitala 

pogosto uporablja kar tržna vrednost delnic podjetja (Abel, Bernanke, 2001, str. 131). V 

primeru, da je vrednost q večja od 1, obstajajo v podjetju spodbude za investiranje, v 

nasprotnem primeru pa težnje po dezinvestiranju. Prednost q modela investicij predstavlja 

tudi dejstvo, da razmerje q temelji na podatkih finančnih trgov, ki naj bi že vsebovala 

pričakovanja o bodočih vrednostih spremenljivk, ki vplivajo na investicijske odločitve 

(Chirinko, 1993, str. 908). Slednje se prav tako pojasnjujejo s Keynesovim konceptom 

podjetniških »animal spirits«, ki predstavljajo podjetniška pričakovanja kot psihološki 

dejavnik investicij.  

Zaradi pomanjkanja realizma v vseh predpostavkah, ki jih upoštevajo omenjeni 

ekonometrični modeli, se je razvil tako imenovani »opcijski pristop«, ki upošteva začetni 

strošek investicije kot nepovratni strošek, investicijske odločitve so povezane z negotovostjo, 

čas izvedbe investicijskega načrta pa je lahko preložen v prihodnost zaradi pridobivanja 

dodatnih informacij (Ogrin, 2001, str. 55–56). 

1.4 Preučevanje investicijske funkcije v Sloveniji 

Na področju preučevanja investicijske funkcije slovenskega in bivšega jugoslovanskega 

gospodarstva je v preteklosti bilo narejeno relativno malo empiričnih raziskav. Prva 

obsežnejša študija je bila narejena leta 1976, z Ekonomskim modelom jugoslovanskega 

gospodarstva (Frankovič, Kranjec, Kuzmin, 1976),  v katerem so avtorji preučili tudi funkcijo 

investicijskega povpraševanja. Jože Mencinger je za obdobje sedemdesetih let predstavil 

investicijsko funkcijo v Jugoslaviji. V svoji analizi podaja razloge za pomanjkanje števila 

ekonometričnih modelov, med katerimi sta dva še posebej zanimiva. Prvi je ta, da je država 

administrativno posegala na področje investicijskih odločitev gospodarskih subjektov, pri 

čemer se je zmanjšala možnost ocene njihovega odziva na spremenjene ekonomske pogoje. 

Drugi razlog pa je pomanjkanje eksplicitne teorije na področju investicij v samoupravnem 

socialističnem gospodarstvu (Ogrin, 2001, str. 68). 

Leta 1992 je avtorica Bojnec-Fakin predstavila investicijsko analizo slovenskega 

gospodarstva v obdobju 1959–1988, kar je relativno dolgo obdobje za preučevanje 

investicijske dejavnosti. V tem obdobju je v jugoslovanskem gospodarstvu prihajalo do 

različnih institucionalnih in političnih sprememb, ki pa jih avtorica v modelu ni predvidela 

oziroma upoštevala do te mere, da bi model dajal ustrezne rezultate.  

Analiza Tajnikarja, ki upošteva tudi institucionalni okvir slovenskega gospodarstva, je bila 

objavljena leta 1991 v Slovenski ekonomski reviji. Članek »Mali postkeynesianski model 

slovenskega gospodarstva« se nanaša na obdobje 1981–1987. V njem želi avtor postaviti 

temelje in iztočnice za nadaljnjo analizo makroekonomskega modela na podlagi 

postkeynesianske ekonomske teorije. S tem modelom je bila potrjena postkeynesianska teza, 
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da z denarno politiko ni mogoče doseči sprememb v gospodarski rasti, niti zavreti inflacijskih 

gibanj. Pospešeno gospodarsko rast, ki ima praviloma za posledico tudi višjo inflacijo, je 

možno uravnavati le z aktivno investicijsko politiko (Tajnikar, 1991, str. 410–411). 

Za obdobje devetdesetih let je bilo v primerjavi s številom prejšnjih analiz narejeno kar nekaj 

študij. Med temi sta pomembni predvsem analizi Križaniča in Oplotnika (1999) ter  

»Ekonometrična analiza gibanja investicij v osnovna sredstva v Sloveniji« avtorice Štraser 

(2000). Študija prvih dveh avtorjev se nanaša na investicijsko dejavnost poslovnih subjektov 

ter stanovanjske investicije prebivalstva v devetdesetih letih. Vrednost gradbenih del se v 

prejšnjih raziskavah skorajda ne pojavlja, Križanič in Oplotnik pa vključitev le-teh 

argumentirata z dejstvom, da je vrednost gradbenih del dober pokazatelj realnega investiranja 

(Križanič & Oplotnik, 1999, str. 27). Druga omenjena študija se osredotoča na investicije v 

osnovna sredstva. Zaradi pomanjkljive podatkovne podlage temelji model investicijskega 

povpraševanja v osnovna sredstva v Sloveniji na ocenjevanju enačbe plačil za investicije 

(Štraser, 2000, str. 5). Model je zgrajen na podlagi stopenj rasti, največji vpliv na investicijsko 

dejavnost pa ima rast obsega proizvodnje in rast mase plač. 

Konec devetdesetih sta bili narejeni tudi dve bolj pomembni oceni investicijske funkcije na 

ravni podjetij. Gubanec (2000) v svojem magistrskem delu preučuje vpliv zaposlenih 

lastnikov na investicijsko obnašanje slovenskega podjetja v obdobju 1991–1995. Podjetja so 

bila v tej analizi razdeljena na podjetja s prevladujočim notranjim lastništvom in podjetja s 

prevladujočim zunanjim lastništvom. Prva so zaposlovala manjše število delavcev in so bila 

kapitalsko manj intenzivna ter imela najmanj naložb na zaposlenega v celotnem preučevanem 

obdobju. Podjetja s prevladujočim zunanjim lastništvom pa so bila kapitalno bolj intenzivna, 

sredstva za investicije pa so bila v povprečju skoraj enaka višini sredstev za amortizacijo, kar 

je zadostovalo za financiranje investicij. Investicijsko obnašanje podjetja pa je bilo v skladu s 

hipotezo o likvidnostnem modelu
5
 (Gubanec, 2000, str. 81–82). Prav tako sta Prašnikar in 

Svejnar (1998) zbrala panelne podatke v obdobju 1991–1995 in analizirala investicijsko 

obnašanje in strošek dela na zaposlenega v 458 slovenskih podjetjih. Ugotovila sta, da so 

investicije podjetij pozitivno povezane z dodano vrednostjo, negativno pa s stroškom dela na 

zaposlenega. Zanimivo pri tem je, da vrednost prodaje nima vpliva na stopnjo investiranja. 

Ugotavljata tudi, da so se podjetja v času tranzicije že začela ravnati po načelu maksimizacije 

profita, vendar so še vidni vplivi močnega institucionalnega vpliva, ki je bil prisoten v 

socialističnem družbenem sistemu (Prašnikar & Svejnar, 1998, str. 28–29). 

Pomembna študija procesa tranzicije slovenskega gospodarstva iz delavsko upravljalne 

ekonomije v privatno lastniško, tržno gospodarstvo, z naslovom »Postkeynesianska analiza 

tranzicijskega prilagajanja investicijske funkcije – primer Slovenije« (Ogrin, 2001). V tej 

analizi sta predstavljeni dve oceni investicijske funkcije, ena pred in ena v času tranzicije. Iz 

teh dveh ocen investicijskega povpraševanja je bilo ugotovljeno, da je pri zamenjavi 

                                                           
5
 Pri tej hipotezi ima oblikovanje notranjih sredstev velik vpliv na investicije podjetja, ki so finančno omejene.  
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ekonomskega sistema prišlo tudi do zamenjave motiva osebnih dohodkov s profitnim 

motivom (Ogrin, 2001, str. 87). 

Leta 2005 je bila narejena »Makroekonomska analiza temeljnih zakonitosti slovenskega 

gospodarstva« (Verbič, 2005). Gre za zelo obsežno analizo agregatnega ekonometričnega 

modela, ki je razdeljen na tri bloke – realnega, monetarnega in zunajtrgovinskega. Podatki so 

zajeti kvartalno in sicer v obdobju 1997–2003. Empirična študija je pokazala, da kljub 

prepričanju, da je mogoče zaslediti trditve o končani tranziciji, v Sloveniji določeni 

mehanizmi tržnega družbenoekonomskega sistema še ne delujejo v popolnosti (Verbič, 2005, 

str. 115). 

2 PREDSTAVITEV EKONOMETRIČNE TEORIJE IN OCENA 

INVESTICIJSKE FUNKCIJE 

2.1 Ekonometrična metodologija 

Uporabne (aplikativne) ekonometrične raziskave se ukvarjajo z merjenji parametrov pri 

ekonomskih povezavah in ob uporabi teh parametrov s predvidevanji vrednosti ekonomskih 

spremenljivk, vključenih v proučevane povezave. Zakonitosti v gospodarstvu, ki izhajajo iz 

ekonomske teorije, lahko merimo z več ekonometričnimi tehnikami. Na podlagi ekonomske 

teorije oblikujemo povezave med ekonomskimi kategorijami in jih poskušamo na 

kvantitativen način preučiti oziroma dokazati njihovo ujemanje s prej oblikovano ekonomsko 

teorijo (Pfajfar, 2006, str. 10). Velik del ekonometrije se opira na statistiko, s pomočjo katere 

lahko ponazorimo ekonomske povezave, ki jih izrazimo v obliki matematičnih enačb. 

Predpostavlja se, da je vse ključne ekonomske faktorje možno izmeriti, bodisi neposredno 

(npr. cene) bodisi posredno (npr. elastičnost substitucije) preko vpliva na cene, velikost 

prodaje in podobno (Horton, Ripley, Schnapper, 1948, str. 103). 

V naslednjem razdelku bo opisan postopek razvoja splošnega ekonometričnega modela, ki bo 

služil kot osnova za modeliranje investicijske funkcije slovenskega gospodarstva v letih 2008 

in 2009. 

Ekonometrična analiza se odvija v določenem logičnem zaporedju. Potek preučevanja lahko 

opišemo v naslednjih šestih korakih (Gujarati, 1988, str. 3): 

- specifikacija ekonometričnega modela; 

- oblikovanje domneve (hipoteze) oziroma oblikovanje teorije, ki jo bomo testirali z 

ekonometričnim modelom; 

- ocena vseh parametrov, ki so vključeni v izbrani model; 

- preverjanje in testiranje ustreznosti modela za preučevanje ekonomskih pojavov; 

- napovedovanje in predvidevanje vrednosti odvisne spremenljivke; 

- uporaba modela za oblikovanje in preverjanje ekonomske politike. 
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2.1.1 Specifikacija ekonometričnega modela 

Pri ekonometričnem raziskovanju je najpomembnejša ustrezna specifikacija modela in izbira 

ustrezne ekonomske teorije, s katero lahko kar najbolje opišemo ekonomsko dejavnost. 

Zasnova ustreznega modela je zato izjemno pomembna, saj v končni fazi vpliva na dobljene 

rezultate in oblikovanje ustreznih ekonomskih politik. Na podlagi ekonomske teorije je 

potrebno narediti seznam vseh pojasnjevalnih spremenljivk, ki bodo vplivale na odvisno 

spremenljivko. Pojasnjevalne spremenljivke so tiste, ki jih pridobimo z zbiranjem statističnih 

podatkov, bodisi na ravni celotne populacije bodisi samo na izbranem preučevanem vzorcu. 

Pri tem je pomembno, da se vzorec čim bolj ujema z lastnostmi in značilnostmi celotne 

populacije. V primeru preučevanja investicijske funkcije bo model oblikovan na celotnih 

razpoložljivih podatkih, ki bodo pridobljeni iz javnih evidenc. Ti podatki bodo kvantitativne 

narave, kljub dejstvu, da je v ekonometriji možno preučevati tudi opisne  oziroma kvalitativne 

spremenljivke. Te spremenljivke niso neposredno merljive; na primer spol, vera ali poklic so 

faktorji, ki jih težko opišemo s številkami. Takšne neprave spremenljivke se imenujejo 

slamnate (angl. dummy) spremenljivke. V model jih lahko vključimo v obliki indeksov. Če  

želimo v funkcijo vključiti na primer spol kot slamnato spremenljivko, imamo na izbiro 

ženski spol, ki ga označimo z nič, in moški spol, ki ga označimo s številko ena. Pri analizi 

investicijskega povpraševanja bomo s pomočjo slamnatih spremenljivk združili posamični 

oceni investicijske funkcije za leti 2008 in 2009. Leto 2008 bomo označili z nič, leto 2009 pa 

z ena. Na takšen način bomo obe preučevani obdobji združili v eno ekonometrično funkcijo in 

s tem povečali stopinje prostosti, kar bo privedlo do boljše ocene investicijske funkcije. Kljub 

temu pa pričakujemo, da zaradi kratkega časovnega obdobja in otežene dostopnosti 

statističnih podatkov rezultati ne bodo v večini v skladu z ekonomsko teorijo. Več o rezultatih 

uporabe slamnatih spremenljivk sledi v naslednjih razdelkih. 

Ker bo investicijska funkcija ocenjena na podlagi večjega števila pojasnjevalnih spremenljivk, 

bomo pri analizi uporabili model multiple regresije, ki ga zapišemo v naslednji obliki in se 

imenuje »splošni populacijski regresijski model« (PRM), (Baltagi, 2008, str. 65): 

                                                                                                     (3) 

Oznaka E(y| ) pomeni pogojno pričakovano oziroma povprečno vrednost odvisne 

spremenljivke y, glede na pojasnjevalne spremenljivke, ki jih označimo s črko x. Pri tem je 

potrebno poudariti, da odvisna spremenljivka vedno predstavlja povprečno vrednost in je 

funkcija pojasnjevalnih spremenljivk . Linearni populacijski regresijski model pa 

lahko zapišemo v naslednji obliki (Baltagi, 2008, str. 66):                                                                                                                                        

                                                                                      (4)  

je oznaka za parcialni regresijski koeficient k-te pojasnjevale spremenljivke.  pa je 

slučajni oziroma stohastični odklon pri i-ti opazovani enoti. Odklon u (uporablja se tudi 

oznaka ε) je lahko pozitiven ali negativen. V ekonometrični literaturi je poznan kot slučajna, 
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stohastična napaka. Poudarek pri odklonu je predvsem na njegovi naključnosti, torej se 

predpostavlja, da je spremenljivka u slučajna in s tem tudi odvisna spremenljivka y.  

Povedano drugače, na vrednost y vplivajo še drugi dejavniki, ki niso zajeti v pojasnjevalnih 

spremenljivkah x. Razlog, da jih v model ne moremo ustrezno vključiti, lahko tiči v 

pomanjkljivi ekonomski teoriji, nezmožnosti meritve ekonomskih pojavov ali v drugih 

slučajnih vplivih, ki jih le stežka vključimo v specifikacijo ekonometričnega modela, a vemo, 

da imajo določen vpliv na vrednost pojasnjevalne spremenljivke (Pfajfar, 2006, str. 32–33).     

Glavna naloga ekonometričnega modeliranja in ocenjevanja je, da model vzorčnih podatkov 

kar najbolje predstavlja aproksimacijo populacijskega regresijskega modela. To pomeni, da 

želimo vpliv stohastičnega odklona  čim bolj zmanjšati. Za cenilko vrednosti regresijskih 

koeficientov populacijskega regresijskega modela bomo uporabili metodo navadnih 

najmanjših kvadratov
6
 (angl. ordinary least squares). Omenjena metoda je po prepričanju 

številnih strokovnjakov najboljša linearna nepristranska cenilka in je zato v literaturi dobila 

oznako BLUE (angl. best linear unbiased estimator).                                                                                                          

2.1.2 Predpostavke metode najmanjših kvadratov 

Pri oblikovanju investicijske funkcije in oblikovanju ekonometričnega modela nasploh 

moramo v analizo vključiti določene predpostavke, ki jih mora preučevani model izpolnjevati. 

S tem bomo lažje ocenjevali vrednost regresijskih koeficientov in na podlagi le-teh bomo 

lahko ocenili vrednost odvisne spremenljivke. Gujarati (1988, str. 52–60) navaja pet temeljnih 

predpostavk, ki so ključnega pomena za konsistentno oceno modela: 

Predpostavka 1: Povprečna vrednost je enaka nič. 

                                            E  oziroma E(u) = 0                                          (5) 

Prva predpostavka pravi, da je povprečna vrednost vseh slučajnih vplivov enaka nič. To 

pomeni, da se pozitivni učinki izravnajo z negativnimi učinki in tako nimajo vpliva na 

vrednost odvisne spremenljivke. Pri specifikaciji modela moramo biti zato zelo dosledni in ne 

smemo izpustiti kakšne izmed pomembnih pojasnjevalnih spremenljivk. V nasprotnem 

primeru omenjena predpostavka ne bo izpolnjena. 

Predpostavka 2: Ne obstaja avtokorelacija med vrednostmi slučajne spremenljivke u. 

                        cov (      i ≠ j                    (6) 

 

Avtokorelacija pomeni, da obstaja odvisnost med vrednostmi spremenljivke u, ki niso več 

slučajne, ampak so medsebojno korelirane. Posledice kršitve druge predpostavke se opazijo 

predvsem na oceni vrednosti regresijskih koeficientov. Pri preučevanju ekonometričnega 

modela torej predpostavljamo, da takšna povezanost med slučajnimi vplivi ne obstaja.  

                                                           
6
 Metodo najmanjših kvadratov je odkril nemški matematik Carl Friedrich Gauss leta 1809 in ji dal končno 

obliko leta 1823 (Fraleigh, J. B., & Beauregard, R. A., 1987, str. 258).  
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Predpostavka 3: Homoskedastičnost ali enakost variance . 

                                           var(                                   (7) 

 

Izraz homoskedastičnost pomeni, da je varianca spremenljivke u pri posameznih vrednostih 

pojasnjevalnih spremenljivk določena pozitivna vrednost, ki je enaka  (varianca). Nasprotno 

velja za heteroskedastičnost, ki se pojavi, če ta predpostavka ni izpolnjena in se vrednosti 

variance spreminjajo s spreminjanjem vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk. Tako so tudi 

vrednosti spremenljivke u različno razpršene pri različnih vrednostih odvisnih spremenljivk y.  

 

Predpostavka 4:  Ničelna kovarianca med  in . 

                                    cov                                (8) 

Ničelna kovarianca pomeni, da med vrednostmi pojasnjevalnih spremenljivk in vrednostjo 

slučajnih spremenljivk ni medsebojne odvisnosti, torej je kovarianca med njimi enaka nič. 

Predpostavka 5: Regresijski model je pravilno specificiran.  

Eden izmed atributov pravilne specifikacije je tudi neprisotnost multikolinearnosti, kar 

pomeni, da nobene od pojasnjevalnih spremenljivk ne moremo zapisati kot linearno 

kombinacijo ene ali več drugih pojasnjevalnih spremenljivk. 

Med vsemi predpostavkami je najpomembnejša prva predpostavka, s katero lahko uspešno 

zagotovimo veljavnost ostalih. Z veljavnostjo omenjenih predpostavk nam metoda navadnih 

najmanjših kvadratov omogoča nepristranske in učinkovite vrednosti odvisnih spremenljivk. 

2.1.3 Preizkušanje domnev 

Kadar želimo ugotoviti, če se naša teorija oziroma domneve o določenih vrednostih 

statističnih parametrov ujemajo s pričakovanimi, govorimo o preizkušanju domnev. 

Statistična domneva je trditev, ki se nanaša na parameter ali obliko verjetnostne porazdelitve 

spremenljivke v eni ali več populacijah. Na začetku preizkusa postavimo ničelno ( ) in 

alternativno domnevo ( ). Ničelna domneva vedno vsebuje trditev o enakosti, pri čemer 

predpostavljamo, da le-ta vedno drži. Ali je to res ali ne izvemo s pomočjo statističnega testa. 

Če ničelno domnevo zavrnemo, potem sprejmemo alternativno domnevo ob določeni stopnji 

tveganja (α). Za stopnje tveganja najpogosteje vzamemo 5 %, lahko pa tudi 1 % ali manj in to 

primerjamo z vrednostjo P (angl. probability oziroma significance). Če je vrednost P večja od 

stopnje tveganje, potem ničelne domneve ne moremo zavrniti. V nasprotnem primeru, ko je 

vrednost P manjša ali enaka stopnji tveganja, pa sprejmemo alternativno domnevo (Rovan, 

2009 str. 1–5).  
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2.1.4 Kriteriji za izbiro najboljšega modela 

Del ekonometrične analize predstavlja tudi izbira najustreznejšega modela in preverjanje 

njegovih rezultatov s predhodno oblikovano ekonomsko teorijo. Večina kriterijev je tehnične 

narave, saj jih dobimo s pomočjo izbranega računalniškega programa. Vendar pa nam goli 

izračuni pri tem niso v veliko pomoč, če jih vsebinsko ne razumemo. Ogrin (2001, str. 77) 

navaja naslednje kriterije (na naslednji strani):     

- ustreznost predznakov ocenjenih regresijskih koeficientov, 

- njihova statistična značilnost, 

-  – multipli determinacijski koeficient, 

-  – popravljen multipli determinacijski koeficient, 

-  – standardna napaka ocene regresije, 

- F-test statistične značilnosti regresijskega modela kot celote. 

V nadaljevanju je na kratko razložen vsebinski pomen posameznih kriterijev. 

- Ustreznost predznakov regresijskih koeficientov in njihova statistična značilnost  

Pri oblikovanju ekonomske teorije praviloma že pri sami specifikaciji regresijskega 

modela predvidimo v kakšnem odnosu je pojasnjevalna spremenljivka z odvisno 

spremenljivko (Goldberger, 1991, str. 89). Za primer vzemimo obrestno mero, ki bo kot 

ena od determinant investicijskega povpraševanja sestavljala investicijsko funkcijo in bo 

v skladu z ekonomsko teorijo, v negativnem odnosu z ravnijo investicij. To pomeni, da 

ima nižja obrestna mera za posledico višjo stopnjo investiranja v narodnem gospodarstvu 

in obratno. Če predznaki pri oceni regresijskih koeficientov niso v skladu z našimi 

pričakovanji, je potrebno preveriti, da pri izračunu ali specifikaciji nismo naredili napak. 

- t-statistika (statistična značilnost) 

t-statistika se pri analizi ekonometričnega modela uporablja za preverjanje statistične 

značilnosti regresijskih koeficientov. Preverjanje izvedemo tako, da postavimo ničelno 

hipotezo za izbran regresijski koeficient in predpostavimo, da je le-ta enak 0. V tem 

primeru preučevana pojasnjevalna spremenljivka nima vpliva na vrednost odvisne 

spremenljivke. Naslednji korak pri preverbi statistične značilnosti je ugotovitev ustreznih 

kritičnih vrednosti Studentove t-porazdelitve z (n – k)
7
 stopinjami prostosti. Na podlagi 

teh vrednosti lahko na koncu sprejmemo sklep, ali je izbrani regresijski koeficient 

statistično značilen ali ne (Ramanathan, 1992, str. 170).  

- Determinacijski koeficient:  

Determinacijski koeficient ( ) je najbolj pogosto uporabljena mera zanesljivosti 

regresijskega modela, ki nam pove, kolikšen delež oziroma odstotek celotne variance 

odvisne spremenljivke y je pojasnjen z izračunanim regresijskim modelom. Zavzame 

lahko vrednosti med nič in ena (0≤ ≤1) (Gujarati, 1988, str 182).  

                                                           
7
 Oznaka n pomeni število opazovanih enot, k pa število pojasnjevalnih spremenljivk, ki nastopajo v modelu. 
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- Popravljen determinacijski koeficient:  

Sam determinacijski koeficient pogosto ni najprimernejša mera za primernost 

regresijskega modela. Težava nastane pri vključevanju dodatnih pojasnjevalnih 

spremenljivk v model, saj le-te nikoli ne zmanjšajo vrednosti determinacijskega 

koeficienta. Dodatna pojasnjevalna spremenljivka bo njegovo vrednost vedno le povečala 

(Gourieroux & Monfort, 1995, 305–306). Še ena slabost determinacijskega koeficienta je 

tudi ta, da se zaradi dodatnih spremenljivk zmanjšajo stopinje prostosti. Posledica tega so 

višje standardne napake ocen regresijskih koeficientov in zniževanje vrednosti t-statistik. 

Prav zaradi teh šibkosti je primernejša mera kakovosti regresijskega modela popravljeni 

determinacijski koeficient ( . Pri njegovem izračunu upoštevamo ustrezno število 

stopinj prostosti tako, da pri oceni variance napak upoštevamo n-k stopinj prostosti, pri 

izračunu ocene variance odvisne spremenljivke pa n-1 stopinj prostosti. Popravljen 

determinacijski koeficient je vedno manjši od determinacijskega koeficienta (Pfajfar, 

1998, str. 88–89). 

- Standardna napaka ocene regresije:  

Na podlagi ostankov modela ocenjujemo, kako dobro izbrani model pojasnjuje odvisno 

spremenljivko. Standardna napaka je varianca, izračunana iz napak regresijskega modela. 

Če upoštevamo prvo predpostavko je vsota teh napak nič, zato moramo pri izračunu 

uporabiti ustrezno število stopinj prostosti (n-k). Večja kot je vrednost standardne napake, 

manjša je zanesljivost modela (Goldberger, 1991, str. 123). 

- Test statistične značilnosti regresijskega modela kot celote: F-test 

Ali model zadovoljivo pojasnjuje varianco odvisne spremenljivke in ali je primeren za 

nadaljnjo uporabo, preverimo z F-testom. Prvi korak pri tem postopku predstavlja 

preverjanje obeh domnev. Prva hipoteza pravi, da so vsi regresijski koeficienti enaki nič 

( ), druga alternativna hipoteza pa predvideva, da je vsaj eden izmed 

regresijskih koeficientov od nič različen . Sledi izračun vrednosti 

F-statistike in primerjava z njeno kritično vrednostjo. Če je izračunana vrednost F-

statistike enaka oziroma višja od kritične, potem zavrnemo ničelno domnevo pri izbrani 

stopnji značilnosti preizkusa (Gollnick, 1968, str. 96–97). 

2.2 Specifikacija investicijske funkcije za Slovenijo  

Pri specifikaciji investicijske funkcije bomo upoštevali predhodne modele in omejitve. V 

poglavju 2.3.2 so bili predstavljeni dejavniki investicijskih izdatkov, na podlagi katerih smo 

lahko oblikovali ustrezen model investicijske funkcije. Model, ki je bil prav tako specificiran 

na podlagi dejavnikov, ki jih omenja ekonomist Sawyer, je oblikovala tudi Ogrinova (2001, 

str. 72). Njeno obliko model bomo uporabili tudi na primeru naše investicijske funkcije, 

vendar bomo pri tem upoštevali razpoložljivost empiričnih podatkov, tako da bo model 

deloma prilagojen značilnostim v obeh preučevanih obdobjih. V enačbo bomo kot odvisno 
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spremenljivko umestili bruto investicije ter naslednje pojasnjevalne spremenljivke: neto plačo 

na zaposlenega, bruto poslovni presežek, izrabo zmogljivosti, vrednost kreditov gospodarstvu 

in obrestno mero. Posamezni simboli, ki označujejo določeno pojasnjevalno spremenljivko ter 

ostale dele enačbe so povzeti pod spodnjo enačbo, specifikacija investicijske funkcije pa je 

tako naslednja: 

                                                     (9) 

BIOS – Bruto investicije v osnovna sredstva  

NP – Neto plača na zaposlenega 

BPP – Bruto poslovni presežek 

IZ – izraba zmogljivosti 

K – Vrednost kreditov gospodarstvu 

OM – Obrestna mera 

α – Regresijska konstanta 

β – regresijski koeficient pojasnjevalne spremenljivke 

ε – Slučajna, stohastična napaka 

Bruto investicije v nova in rabljena osnovna sredstva (BIOS) bodo v modelu nastopale v 

obliki odvisne spremenljivke.   

Pojasnjevalna spremenljivka neto plača na zaposlenega (NP) predstavlja maso plač, na katero 

moramo gledati z vidika stroškov delovne sile. Plače navadno predstavljajo velik del celotnih 

stroškov poslovanja, s čimer vplivajo na dobiček, le-ta pa na razpoložljivost internih virov 

financiranja. Dvig plač torej povečuje celotne stroške in znižuje dobičke ter prihranke, ki so v 

večji meri namenjeni investicijam. Takšno sklepanje nakazuje na negativno povezavo med 

višino plač in investicijami, kar pa v večini primerov ne drži, saj so lahko višje plače 

posledica povečanja obsega poslovanja podjetja (Štraser, 2000, str. 25). S tega vidika bomo 

pri neto plači na zaposlenega pričakovali pozitivno povezavo z bruto investicijami. 

Naslednja determinanta, ki jo bomo vključili v model, je bruto poslovni presežek (BPP). 

Bruto poslovni presežek je presežek, ki nastane iz poslovnih dejavnosti po poplačilu vhodnih 

faktorjev dela. Izračuna se lahko iz dodane vrednosti v stroških faktorjev, in sicer tako, da se 

od te vrednosti odštejejo stroški dela. To je znesek, ki je na voljo enoti in ki ji dovoljuje 

poplačilo dobaviteljem iz lastnih sredstev in dolga, plačilo davkov in morebitno financiranje 

celotnih ali dela njihovih investicij (po SURS). Vključitev omenjene spremenljivke v model 

temelji na dejstvu, da je določen del investicij financiran iz lastnih virov, h katerim 

prištevamo tudi dobiček. Večji dobiček lahko financira več investicij, zato ponovno 

pričakujemo pozitivno odvisnost z bruto investicijami. 

Obe pojasnjevalni spremenljivki, neto plača na zaposlenega in bruto poslovni presežek, sta v 

model vključeni zaradi razgibanosti investicijske funkcije. V praktičnem smislu bi lahko v 

model vključili eno ali drugo spremenljivko in dobili enako zadovoljive rezultate izračunanih 
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parametrov. S tega vidika lahko pričakujemo, da bo v modelu prisotna določena stopnja 

multikolinearnosti. 

Tretja determinanta bo izraba zmogljivosti (IZ), ki jo bomo izračunali na podlagi podatkov o 

opredmetenih osnovnih sredstvih in celotnih prihodkih v preučevanem letu po dejavnosti. 

Rezultat odnosa med prihodki in sredstvi bo v obliki količnikov, le-te pa bomo nato lahko 

primerjali med letoma 2008 in 2009. Višji kot bo izračun količnika, višji bo ustvarjen 

prihodek glede na sredstva, ki jih imajo posamezni poslovni subjekti znotraj dejavnosti. 

Količnik bomo izračunali na sledeč način (Brigham, 2005, str. 387): 

                                                       (10) 

Razmerje v predhodnem letu bomo pomnožili z obratno vrednostjo razmerja med prihodki in 

sredstvi v predhodnem letu, tako bomo dobili vrednost količnika (  za preučevano leto. Če 

bo količnik večji od 1 bo to pomenilo, da so podjetja bolje izkoristila svoje proizvodne 

možnosti oziroma se je izraba zmogljivosti povečala. V času finančne in gospodarske krize 

pričakujemo, da bodo podjetja bolje izrabljala svoja proizvodna sredstva in se v manjši meri 

odločala za nakup novih sredstev. Opredmetena osnovna sredstva so velikokrat financirana z 

eksternimi viri, vendar so ti viri (krediti) v času recesije postali težje dostopni, tako s 

cenovnega vidika kot tudi z vidika povečanega tveganja banke pri odobritvi različnih posojil. 

Vendar moramo tukaj biti pozorni na ekonomsko teorijo, ki pravi, da se izraba zmogljivosti v 

času konjukture poveča in ko je dosežena polna stopnja izrabe zmogljivosti, pride do 

dodatnega investiranja, kar je prav tako v skladu s teorijo efektivnega povpraševanja. Teorija 

nam torej narekuje, da moramo pričakovati pozitivni predznak regresijskega koeficienta 

izrabe zmogljivosti. Kljub temu pa moramo biti pri odnosu med izrabo zmogljivosti (IZ) in 

bruto investicijami (BIOS) previdni in počakati na dobljene rezultate. 

Vrednost kreditov gospodarstvu (K) bomo preučevali z vidika ponazoritve dostopnosti 

zunanjih virov financiranja investicij. Med bruto investicijami in vrednostjo kreditov 

gospodarstvu pričakujemo pozitivno povezanost, saj naj bi bili ravno krediti (poleg internih 

sredstev) pomemben dejavnik, ki vpliva na nivo investiranja.  

Pomembna determinanta, ki vpliva na donosnost investicij, financiranimi z zadolževanjem, je 

obrestna mera (OM). Pri slednji se pojavljajo številna vprašanja, katero obrestno mero, 

kratkoročno ali dolgoročno, vključiti v izbrani ekonometrični model, saj ni znano katera ima 

večji vpliv na investicijsko povpraševanje (Keber, 2003, str. 24). Povezava med investicijami 

in obrestno mero je negativna. Kot bomo videli v nadaljevanju bomo obrestno mero izločili iz 

našega modela, saj bi njena vključitev pri presečni analizi podatkov v tako kratkem obdobju 

pomenila statistično neznačilnost. Obrestno mero bomo nadomestili s slamnato spremenljivko 

(D), prav tako pa bomo z njeno pomočjo združili obe preučevani leti.  



21 

  

Hipoteze bomo oblikovali na podlagi pričakovanih vrednosti regresijskih koeficientov. Za vse 

pojasnjevalne spremenljivke pričakujemo, da bodo v pozitivnem odnosu z vrednostjo bruto 

investicij, razen obrestne mere, ki pa je izpuščena iz modela. Vrednost regresijskega 

koeficienta slamnate spremenljivke, s katero bomo nadomestili izpad obrestne mere, pa  sama 

po sebi nima vsebinske vrednosti. Tako pričakujemo, da se bruto investicije povečajo, če se 

poveča neto plača na zaposlenega, bruto poslovni presežek, izraba zmogljivosti in vrednost 

kreditov gospodarstvu.  

2.2.1 Podatki 

Konec leta 2008 so se v Sloveniji že začeli kazati znaki prihajajoče finančne in gospodarske 

krize, vendar za leto 2008 velja, da je bilo zaznamovano z relativno visoko gospodarsko rastjo 

v prvih treh kvartalih, v zadnjih treh mesecih pa je gospodarska aktivnost že začela upadati. 

Leta 2009 se je slovenski bruto domači proizvod skrčil za osem odstotkov, narasla je stopnja 

brezposelnosti, posledično pa so se zmanjšali prihodki javnega in zasebnega sektorja, kar je 

imelo posledice v investicijski dejavnosti slovenskega gospodarstva. Tako je bila letna 

sprememba obsega bruto investicij leta 2008 komajda pozitivna in je znašala 3,7 % glede na 

predhodno leto. V letu 2009 pa smo doživeli občutno zmanjšanje obsega bruto investicij, in 

sicer so se le-te skrčile za več kot eno tretjino (SURS). 

Kot je razvidno že iz samega naslova diplomske naloge bo preučevano obdobje omejeno na 

dve leti, in sicer na leto 2008 in 2009. Pri izračunu izrabe zmogljivosti je bilo potrebno 

upoštevati tudi leto 2007, saj smo na tak način dobili vrednost količnika za leto 2008 (enačba 

10). Kakovost ekonometrične analize je odvisna od izbranega modela, metode ocenjevanja in 

kakovosti podatkov. Prav podatki pogosto predstavljajo največjo omejitev pri analizi. Za 

pravilnost ekonometričnega modela je velikost serije podatkov ključnega pomena (Ogrin, 

2001, str. 73). V našem primeru bomo investicijsko funkcijo preučevali na podlagi presečnih 

podatkov (angl. cross-sectional data). To je eno-dimenzionalni tip oziroma nabor podatkov. 

Ti podatki se nanašajo na opazovanje večjega števila subjektov v enakem časovnem obdobju
8
. 

Za preučevanje investicijske funkcije bomo uporabili vrednost izbranih pojasnjevalnih 

spremenljivk po gospodarskih dejavnostih. Gospodarske dejavnosti so razvrščene v okviru 

statističnega standarda, ki se imenuje Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) in se 

uporablja za razvrščanje poslovnih subjektov po dejavnosti v uradnih statističnih in 

administrativnih podatkovnih zbirkah. Z letom 2008 se je v Evropski uniji začela uporabljati 

nova različica Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008 (glej Priloga 1). Pred tem 

letom se je uporabljala SKD – 2002. Bistvena razlika med njima je v novih, podrobnejših 

razčlenitvah in uporabljenih konceptih. Tako je nova klasifikacija pridobila več razredov in 

podrazredov (po SURS). S tega zornega kota je SKD 2008 eden izmed razlogov za presečno 

analizo podatkov v letih 2008 in 2009, saj se za členitev dejavnosti uporablja enotna 

                                                           
8
 Investicijsko funkcijo bi lahko analizirali tudi na podlagi panelnih podatkov, ki vključujejo še komponento 

časa. Panel torej združuje presečne podatke in časovne vrste (Hsiao, 1986, str. 2). Na tak način dobimo dvo-

dimenzionalni nabor podatkov (matriko). 
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klasifikacija in tako ne prihaja do nepotrebnih napak pri agregiranju in zbiranju ustreznih 

podatkov za izvedbo analize. Tak izbor omogoča dobro primerljivost rezultatov. V analizo 

bomo vključili osemnajst dejavnosti, ostanek dejavnosti pa bo označen kot »preostale 

dejavnosti (S)«.  

Težavo pri zbiranju podatkov predstavljajo tudi statistične evidence, ki ne zajemajo tistih 

dejavnosti, ki so v večji meri financirane iz državnega proračuna, čeprav se na primer pojavlja 

določena stopnja profita. Tak primer je pojasnjevalna spremenljivka bruto poslovni presežek 

poslovnih subjektov. V našem primeru smo zato kot za zamenjavo bruto poslovnega presežka 

izbrali presežek prihodkov nad odhodki in tako ustrezno nadomestili manjkajoče podatke. 

Vir podatkov predstavljajo Statistični urad Republike Slovenije, bilteni Banke Slovenije, 

publikacije Urada za makroekonomske analize in razvoj, Gospodarska gibanja Ekonomskega 

inštituta pravne fakultete ter podatki Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 

Pri izračunu investicijske funkcije bomo uporabili statistični in analitski računalniški program 

SPSS, ki je v zadnjem času zelo razširjen tako med zasebnimi uporabniki kot podjetji. Kot 

pomoč pri analizi podatkov pa bomo uporabili tudi Microsoftov program Excel. 

2.2.2 Ocena investicijske funkcije 

Postopek ocenjevanja investicijske funkcije smo začeli s parcialno analizo za leto 2008 in 

2009. Tako smo dobili dve posamezni oceni investicijske funkcije. Dobljeni rezultati pri 

posamični obravnavi obeh let so pokazali statistično neznačilnost pri stopnji tveganja (α = 5 

%) vseh odvisnih spremenljivk, razen bruto poslovnega presežka (BPP). Tak rezultat je bil 

pričakovan, saj je bilo število opazovanih enot v posameznem letu premajhno, da bi model 

pokazal ustrezne rezultate t-statistike. Izpis rezultatov modela je predstavljen v naslednjih treh 

tabelah.  

Tabela 1: Izračun F-testa in stopnja značilnosti za model kot celoto 

Model 

Vsota 

kvadratov Razlika 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

Regresija 

Ostanek 

Skupaj 

2,431E18 

1,304E18 

3,735E18 

5 

22 

27 

4,862E17 

5,926E16 

8,204 0,000 

 

 

Tabela 2: Povzetek modela 

 

 

Model R  

Popravljen  

 

Standardna napaka 

ocene regresije 

1 0,807 0,651 0,572 2,43431*  
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Tabela 3: Vrednosti ocenjenih regresijskih koeficientov 

 

 

V želji, da bi model podal boljše rezultate, smo obe leti združili in analizirali investicijsko 

povpraševanje na podlagi združene investicijske funkcije. S tem smo povečali število stopinj 

prostosti in posledično dvignili vrednost determinacijskega koeficienta. Prej smo za 

posamezno leto imeli devetnajst opazovanih enot (dejavnosti po SKD 2008), zdaj pa se je to 

število podvojilo. Leto 2008 smo označili z nič, leto 2009  pa z ena in tako v analizo vpeljali 

slamnato spremenljivko.  

 

Uporaba standardiziranih koeficientov nam omogoča primerljivost regresijskih koeficientov, 

če so pojasnjevalne spremenljivke podane v različnih merskih enotah. V našem primeru so 

vse spremenljivke v evrih, razen izraba zmogljivosti (IZ), kjer je le-ta podana v obliki 

količnika in ne vsebuje merskih enot. Z uporabo standardiziranih koeficientov tako izločimo 

vpliv variance. Poudariti je potrebno, da dobljeni regresijski koeficienti med seboj niso 

primerljivi, saj so nekateri podani v obliki količnika (npr. izraba zmogljivosti), drugi pa v 

obliki števil. Zato ne moremo trditi, da ima največji vpliv na vrednost bruto investicij bruto 

poslovni presežek (BPP), čeprav je vrednost regresijskega koeficienta po absolutni vrednosti 

največja. 

Zapis multiple regresijske funkcije z vsemi ocenjenimi parametri (standardizirani koeficienti): 

BIOS = 0,103NP + 0,762BPP – 0,057IZ + 0,285K + 0,028D 

                                   t:  (0,735) (6,699)    (-0,383)    (2,231)      (0,199)                       (11) 

 p:  (0,470)      (0,000)     (0,705)     (0,036)   (0,844) 

Iz zgornje enačbe smo izpustili obrestno mero (OM) kot eno izmed pojasnjevalnih 

spremenljivk. Razlog se nahaja v tem, da je obrestna mera variabilna skozi celo leto in nam 

povprečna vrednost le-te pri izračunih ne bi dala konsistentnih rezultatov. Statistične evidence 

pa podatka o obrestni meri po posameznih dejavnostih prav tako ne vsebujejo. Kot smo že 

omenili v razdelku 3.2, smo obrestno mero nadomestili s slamnato spremenljivko (D). 

Spremenlji

vka 

Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficient 

t 

Stopnja 

značilnosti B 

Standardna 

napaka Beta 

Konstanta 

NP 

BPP 

IZ 

K 

D 

-2,246E8 

175800,037 

0,505 

-15660168,846 

87018,330E3 

20603219,484 

2,379E8 

239042,712 

0,089 

40849261,727 

38995,782 

1,033E8 

 

0,103 

0,762 

-0,057 

0,285 

0,028 

-0,944 

0,735 

50,699 

-0,383 

2,231 

0,199 

0,355 

0,470 

0,000 

0,705 

0,036 

0,844 
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2.2.3 Pregled rezultatov analize 

Pri interpretaciji podatkov bomo za primerljivost vseh pojasnjevalnih spremenljivk uporabili 

standardizirane regresijske koeficiente. 

Na podlagi zbranih podatkov ocenjujemo, da se vrednost bruto investicij v povprečju poveča 

za 0,103 €, če se neto plača na zaposlenega poveča za 1 €, vse ostale spremenljivke pa 

ostanejo nespremenjene. Pozitiven vpliv na vrednost bruto investicij ima tudi bruto poslovni 

presežek, saj se v primeru povečanja le-tega za 1 € bruto investicije v povprečju povečajo za 

0,762 €. Koeficient izrabe zmogljivosti ima negativno vrednost, kar ni v skladu s pričakovano 

ekonomsko teorijo. Izračun je pokazal, da se bruto investicije v povprečju zmanjšajo, če se 

izraba zmogljivosti poveča. Regresijski koeficient izrabe zmogljivosti bi moral zavzeti 

vrednost večjo od nič, tako bi se dobljeni rezultat ujemal z ekonomsko teorijo. Razlog za 

takšen rezultat lahko najdemo v prekratkem obdobju in premajhnem številu preučevanih enot. 

Obratno je z vrednostjo kreditov, saj so ti pozitivno povezani z investicijami, v našem primeru 

se bruto investicije v povprečju povečajo za 0,285 €, če se vrednost kreditov poveča za 1 €, 

pri tem pa vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene. Tako se dobljeni rezultat ujema s 

pričakovano ekonomsko teorijo. 

Neto plača na zaposlenega in izraba zmogljivosti sta statistično neznačilna, kar kaže stopnja 

značilnosti. Tako naj bi ta rezultat nakazoval, da omenjene spremenljivke ne vplivajo na 

vrednost bruto investicij, kar je v nasprotju s pričakovanji ekonomske teorije. Takšen rezultat 

si lahko razlagamo predvsem z vidika števila opazovanih enot, saj stopnja značilnosti z 

večanjem števila opazovanih enot pada. To se je zgodilo tudi v našem primeru, kjer smo 

najprej opazovali devetnajst enot, nato pa smo število enot podvojili. Stopnja značilnosti je 

padla iz 0,749 v letu 2009 na 0,705, kjer smo imeli večje število opazovanj. Vrednost t-

statistike pri preizkušanju ničelne domneve, da je regresijski koeficient bruto poslovnega 

presežka enak 0, je 5,7. Točna stopnja značilnosti pa je zanemarljiva (Sig. = 0,000). S tega 

vidika lahko zavrnemo ničelno domnevo pri zanemarljivi stopnji značilnosti in sprejmemo 

sklep, da je regresijski koeficient statistično značilno različen od 0. Tako lahko na podlagi 

tega rezultata trdimo, da bruto poslovni presežek vpliva na vrednost bruto investicij. Kot je že 

bilo napisano, si lahko dobljene rezultate razlagamo v luči prekratkega obdobja, v katerem je 

bila preučevana investicijska funkcija, in premajhnega števila preučevanih enot. V praksi 

vemo, da vse pojasnjevalne spremenljivke, pri katerih je izračun pokazal, da nimajo vpliva na 

vrednost odvisne spremenljivke, dejansko vplivajo na vrednost bruto investicij. 

Ocena multiplega determinacijskega koeficienta je enaka 0,651, kar pomeni, da je več kot 65 

odstotkov variabilnosti vrednosti bruto investicij pojasnjenih z linearno odvisnostjo neto plače 

na zaposlenega, bruto poslovnega presežka, izrabo zmogljivosti ter vrednostjo kreditov. 

Vrednost determinacijskega koeficienta se je z večanjem števila opazovanih enot povečala. 
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Vrednost F-statistike pri preizkušanju ničelne domneve, da so vsi parcialni regresijski 

koeficienti hkrati enaki 0, je enaka 8,204, točna stopnja značilnosti pa je zanemarljiva (Sig. = 

0,000). Zato lahko zavrnemo ničelno domnevo ( ) pri zanemarljivi stopnji 

značilnosti in sprejmemo sklep, da je vsaj eden izmed parcialnih regresijskih koeficientov 

statistično različen od 0. Na podlagi zbranih podatkov lahko torej trdimo, da model kot celota 

zadovoljivo pojasnjuje variabilnost vrednosti bruto investicij oziroma izraža linearno 

povezanost med spremenljivkami. 

Ocena standardnega odklona napake ( , s katerim merimo velikost odklonov opazovanih 

vrednosti bruto investicij od ocenjenih vrednosti, dobljenih na podlagi multiple regresijske 

funkcije, je enaka 2,43431*  €. Standardna napaka ocene regresije je izražena v enotah 

mere odvisne spremenljivke. Dobljeni rezultat služi kot eden izmed kriterijev pri izbiri 

najboljšega regresijskega modela, zato nam dobljena vrednost sama po sebi ne pove prav 

veliko. 

Na koncu analize bomo izvedli še test heteroskedastičnosti, to je pojav, ki je bil opisan v 

predpostavki številka 3. S pomočjo programa SPSS smo nato izvedli ustrezen test. 

Najpogosteje se uporablja Breusch-Paganov test. Rezultati so pokazali, da na podlagi izbranih 

podatkov ne moremo zavrniti ničelne domneve in ne moremo sklepati, da je varianca slučajne 

spremenljivke odvisna od pojasnjevalne spremenljivke. To pomeni, da ne moremo sklepati, 

da je v modelu prisotna heteroskedastičnost v obliki kot jo predpostavlja Breusch-Paganov 

test. Tako je predpostavka o neprisotnosti heteroskedastičnosti izpolnjena. 

Namesto testa avtokorelacije bomo izvedli test korelacije med pojasnjevalnimi 

spremenljivkami. S pomočjo programa Microsoft Excel smo dobili korelacijsko matriko, ki 

nam na pregleden način prikaže, v kakšnem medsebojnem odnosu so spremenljivke. Dobljen 

koeficient korelacije v absolutnem smislu zavzame vrednosti med 0 in 1, pri čemer nižja 

vrednost predstavlja manjšo povezavo med pojasnjevalnimi spremenljivkami, kar je s stališča 

ustrezne specifikacije modela dobro. V spodnji tabeli je predstavljena korelacijska matrika. S 

simboli v prvi vrstici in prvem stolpcu so označene posamezne pojasnjevalne spremenljivke.  

Tabela 4: Korelacijska matrika 

          NP      BPP                    IZ                  K 

NP 

 

1 

   BPP 

 

0,22995 1 

  IZ 

 

0,133188 0,026432 1 

 K 

 

0,074601 0,039508 0,02323 1 
 

Kot smo lahko pričakovali na podlagi ekonomske teorije obstaja najvišja korelacija med neto 

plačo na zaposlenega in bruto poslovnim presežkom ter znaša 0,230, kar pomeni, da je ta 

relativno majhna. Vrednost ostalih koeficientov korelacije se giblje med 0,023 in 0,133, zato 
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lahko sklepamo, da so vse pojasnjevalne spremenljivke v model ustrezno umeščene in ne 

izkazujejo povezanosti, ki bi statistično značilno vplivala na vrednost odvisne spremenljivke 

(BIOS). To dejstvo smo nekako že lahko predvideli z uporabo F-testa.  

Tako je bil prikazan postopek ocenjevanja ekonometričnega modela, od samega zbiranja 

podatkov do končne interpretacije dobljenih rezultatov in izvedbe testov. Seveda bi lahko 

model preverili z večjim številom testov in ga ustrezno prilagodili, kar pa zaradi samega 

obsega  in namena diplomske naloge ter specifikacije investicijske funkcije nismo izvedli. 

SKLEP 

Namen diplomske naloge je bil predstaviti postkeynesiansko ekonomsko teorijo s poudarkom 

na investicijah, ki so glavna determinanta gospodarskega razvoja v vseh tržnih gospodarstvih. 

Poleg tega pa je omenjena teorija služila kot podlaga za kasnejši izračun oziroma empirično 

analizo investicijske funkcije v letih 2008 in 2009. S tega vidika je bila diplomska naloga 

razdeljena na dva dela, teoretičnega in empiričnega.  

V tridesetih letih prejšnjega stoletja so ekonomisti takratnega časa začeli dvomiti v postulate 

neoklasične teorije. Glavni razlog za iskanje alternative omenjeni ekonomski doktrini tiči 

predvsem v pojavu Velike gospodarske krize leta 1929. Glavna osebnost med ekonomskimi 

krogi takratnega časa je bil nedvomno J. M. Keynes, kateremu so kmalu sledili predvsem 

Kalecki, Robinsonova in Kaldor. Tako je sredi petdesetih let postkeynesianska teorija 

prevzela primat na področju pojasnjevanja makroekonomskih pojavov, medtem ko je 

neoklasična teorija v večini zavzela vlogo mikroekonomske znanosti. Takšna združitev je 

med ekonomisti požela nemalo kritik. 

Investicije skupaj s teorijo efektivnega povpraševanja predstavljajo središče postkeynesianske 

ekonomske teorije. Zelo pomembna je vloga države, ki lahko s svojo ekspanzivno fiskalno 

politiko nadomesti izpad efektivnega povpraševanja. Prav vloga države v postkeynesianski 

ekonomski teoriji je bila povod za izbiro omenjene teoretične osnove, saj ima slovensko 

gospodarstvo zaradi prehoda v nov družbeni sistem v devetdesetih letih določene značilnosti, 

ki jih lahko opišemo s preučevano ekonomsko teorijo. 

Namen empiričnega dela diplomske naloge je bil predstavitev modeliranja ekonomskih 

pojavov od samega začetka do končne interpretacije rezultatov in sprejetje ustreznih 

zaključkov ter ugotovitev. Osnova za oblikovanje ekonometričnega modela so bile predhodne 

raziskave, s pomočjo katerih smo specificirali investicijsko funkcijo. Leti 2008 in 2009 smo 

združili s pomočjo slamnate spremenljivke. Ob sprejetju vseh predpostavk, ki jih narekuje 

teorija s področja ekonometrije, smo nato s pomočjo programa SPSS ocenili relevantne 

parametre in izvedli ustrezne teste. Zaradi kratkega preučevanega obdobja in majhnega števila 

enot nismo dobili najbolj zadovoljivih rezultatov, vendar to ni bil glavni namen 

ekonometrične ocene investicijske funkcije, ampak predvsem prikaz kvantitativne obravnave 

ekonomske dinamike. Glavno težavo so predstavljali statistični podatki, zaradi katerih smo 
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morali iz analize izločiti obrestno mero ter nekako prilagoditi ostale pojasnjevalne 

spremenljivke. 

Seveda je prostora za morebitne izboljšave še ogromno, predvsem v obravnavi podatkov; kot 

primer – investicijsko funkcijo smo ocenili na podlagi panelnih podatkov in tako zajeli daljše 

časovno obdobje ter dobili bolj konsistentne rezultate. Kot pa je že bilo omenjeno je bil glavni 

namen predstavitev ekonometričnih postopkov na podlagi praktičnega izračuna ocene 

investicijske funkcije v letih 2008 in 2009. 
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Priloga 1 

Seznam dejavnosti, uporabljenih v analizi investicijske funkcije (Standardna klasifikacija 

dejavnosti 2008). 

Področje Opis 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

B Rudarstvo 

C Predelovalne dejavnosti 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 

E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 

F Gradbeništvo 

G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 

I Gostinstvo 

H Promet in skladiščenje 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

L Poslovanje z nepremičninami 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

N Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost socialne varnosti 

O Izobraževanje 

P Zdravstvo in socialno varstvo 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

S Druge storitvene dejavnosti 

T 
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno 

rabo 

U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 

 


