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Analiza metodologije izračuna večfaktorske produktivnosti na osnovi
indeksnega pristopa
»povzetek«
Glavni cilj doktorske disertacije je bil proučiti vpliv posameznih elementov metodologije na
izračun agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti, ki predstavlja osnovo za boljše
razumevanje vzvodov gospodarske rasti. Zaradi opredelitve koncepta večfaktorske
produktivnosti kot rezidualne količine pa je ocena indeksa večfaktorske produktivnosti zelo
občutljiva na opredelitev in metodologijo merjenja posameznih komponent, ki vstopajo v
postopek izračuna. Poleg vplivov dejanskih tehničnih in organizacijskih sprememb se v oceni
skupne faktorske produktivnosti kažejo tudi neželeni vplivi merskih napak, opuščenih
spremenljivk, pristranskosti pri oblikovanju agregatov in morebitnih napak v specifikaciji
modela. Skladno z izpostavljenimi ugotovitvami smo oblikovali osnovno tezo disertacije, da
je za razumevanje vsebine in korektno interpretacijo večfaktorske produktivnosti nujno
upoštevati metodološke opredelitve in postopke, uporabljene pri vseh komponentah izračuna
skupne faktorske produktivnosti.
Pri preverjanju izhodiščne teze smo se osredotočili na metodologijo izračuna večfaktorske
produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa, ki je zaradi svoje operativnosti, enostavnosti in
povezanosti s preostalimi pristopi v uradni statistiki najprimernejši za spremljanje
produktivnosti v okviru rednih raziskovanj nacionalnih statističnih uradov. Ob tem smo
pozornost posvetili 3 skupinam metodoloških vprašanj, in sicer problematiki merjenja
ustvarjene proizvodnje, problematiki merjenja porabe posameznih proizvodnih dejavnikov ter
indeksni problematiki kot komponenti metodologije izračuna večfaktorske produktivnosti.
V okviru obravnave problematike merjenja ustvarjene proizvodnje smo predstavili in kritično
ocenili oba konceptualna načina njene opredelitve, in sicer koncept bruto vrednosti
proizvodnje, ki predstavlja celotni ustvarjeni (fizični) output proizvodne enote, ter koncept
dodane vrednosti, ki predstavlja neto prispevek proizvodne enote, ki ga je enota dodala
vrednosti porabljenih inputov. Čeprav je koncept bruto vrednosti proizvodnje načeloma
primernejši za analizo produktivnosti na nivoju posameznih dejavnosti, koncept dodane
vrednosti pa primernejši za analizo produktivnosti na agregatnem nivoju, ugotavljamo, da
izbiro med obema konceptoma pogosto narekujejo razpoložljivi podatkovni viri.
Na podlagi analize značilnosti potencialnih podatkovnih virov za izračun večfaktorske
produktivnosti smo kot ključni vir podatkov za operativni izračun večfaktorske produktivnosti
predlagali statistiko nacionalnih računov, saj ta vir odlikujejo popolno zajetje, celovitost
statistik in njihova medsebojna primerljivost. Ob tem smo opozorili, da v metodologiji
spremljanja proizvodnje v okviru nacionalnih računov predstavljajo pogosto šibak člen
uporabljeni indeksi cen proizvodov in storitev za preračun časovnih serij vrednostnih
podatkov o proizvodnji iz tekočih v stalne cene. Ta problematika je najbolj pereča na
področju statistike cen proizvajalcev visoko tehnološko razvitih in unikatnih proizvodov ter
na področju statistike cen ponudnikov storitev.
V okviru obravnave problematike, povezane s spremljanjem porabe proizvodnih dejavnikov,
smo se omejili zgolj na metodološka vprašanja, povezana s porabo dela in kapitala, ki sta
najpogosteje upoštevana dejavnika pri izračunih večfaktorske produktivnosti v praksi.

Izmed metodoloških vprašanj, povezanih z merjenjem porabe dela, smo pozornost posvetili
predvsem izbiri ustrezne enote merjenja opravljenega dela, zagotovitvi zajetja celotne
relevantne populacije delovne sile, upoštevanju heterogenosti oz. kakovostnih sprememb
delovne sile in problematiki ocene sredstev za zaposlene oz. samozaposlene.
Pri metodološki analizi merjenja porabe kapitala smo predstavili koncept storitev kapitala, ki
je najprimernejša mera porabe kapitala in kot tak predstavlja ustrezno osnovo za izračun
večfaktorske produktivnosti. Ob tem smo identificirali vse pomembne dejavnike, ki vplivajo
na kakovost ocen indeksa storitev kapitala, in še posebej izpostavili pomen kakovostnih
indeksov cen osnovnih sredstev, saj so v funkciji deflatorjev bruto investicij v osnovna
sredstva eden ključnih dejavnikov nepristranskih ocen sklada produktivnega kapitala. Vpliv
indeksov cen sredstev na oceno porabe kapitala, ki je sicer zelo kompleksen, smo shematsko
predstavili tudi z lastnim modelom, ki omogoča sistematično in pregledno presojo vpliva
deflatorjev na oceno porabe kapitala ter s tem na kakovost ocene večfaktorske produktivnosti.
Kot ključna metodološka vprašanja, povezana z indeksno problematiko kot komponento
metodologije izračuna večfaktorske produktivnosti, smo obravnavali vprašanje izbire
ustreznega indeksnega obrazca (Laspeyresov, Paaschejev, Fisherjev in Törnqvistov obrazec),
vprašanje načina opredelitve elementarnih agregatov (neposredni oz. posredni izračun
agregatnega) ter vprašanje načina izračuna indeksov v časovnih serijah (neposredna oz.
posredna primerjava dveh obdobij na osnovi sistema verižnih indeksov).
Vse navedene vidike izračunavanja indeksa večfaktorske produktivnosti smo najprej
analizirali na kvalitativni ravni, nato pa še kvantitativno analizirali v okviru empirične študije,
ki je predstavljala osrednji del disertacije. Analizo smo izvedli na podlagi dejanskih podatkov
za področje predelovalnih dejavnosti v Sloveniji v obdobju 1995−2008, kot največjem in
najpomembnejšem področju dejavnosti slovenskega gospodarstva. Ocene večfaktorske
produktivnosti, pridobljene na podlagi različnih indeksnih obrazcev, ob različnih ravneh
opredelitve elementarnih agregatov oz. ob različnih načinih izračunov indeksov v časovnih
serijah smo med seboj primerjali in analizirali na osnovi kriterijev ekonomskega in testnega
pristopa, kot jih definira teorija indeksnih števil. Za potrditev veljavnosti rezultatov lastne
empirične študije smo le-te primerjali tudi z rezultati projekta EU-KLEMS.
Opravljena študija je pokazala, da je z obstoječimi podatkovnimi viri mogoče opraviti izračun
indeksa večfaktorske produktivnosti v okviru rednih statističnih raziskovanja SURS-a, vendar
bi bilo treba ob tem izboljšati metodologijo integralnega sistema izračuna dejansko
opravljenih ur, zaključiti aktivnosti popisa osnovnih sredstev in izboljšati metodologijo
preračuna bruto investicij v osnovna sredstva iz tekočih v stalne cene. Prav tako je opravljena
študija pokazala, da je vpliv obravnavanih elementov metodologije indeksnega pristopa na
ocene večfaktorske produktivnosti in njenih komponent medsebojno tesno povezan, kar
potrjuje osnovno tezo o pomembnem vplivu metodologije na izračun indeksa večfaktorske
produktivnosti.

Ključne besede: večfaktorska produktivnost, indeksna števila, Sistem nacionalnih računov,
merjenje outputa, merjenje porabe dela, storitve kapitala

The Analysis of the Impact of the Methodology on the Aggregate
Multifactor Productivity Index
»summary«
The main objective of the doctoral thesis was to examine the impact of the individual
methodology elements on the compilation of the aggregate multifactor productivity (MFP)
index, which is crucial for better understanding of economic growth incentives. Being
measured as a residual category, the estimation of the multifactor productivity index is very
sensitive to the definition and methodology of the individual components of MFP, which
enter the compilation procedure. The overall estimate of MFP does not reflect only actual
technical and organisational changes but also the undesired influences of measurement errors,
omitted variables, bias in aggregation formation and the model specification errors. Following
this reasoning, we developed the principal thesis statement, i.e. to comprehend the subject of
the multifactor productivity and to interpret it correctly, it is essential to consider the
methodological definitions and procedures used in all the components of the multifactor
productivity compilation.
When proving the principal thesis statement, we concentrated on the methodology of the
multifactor productivity compilation on the basis of the index number approach. Due to its
ease of use in practice, simplicity and general coherence with approaches, used in the official
statistics, this approach is the most suitable for productivity measurement as a regular action
of the national statistical offices. We paid attention to three groups of methodological issues,
i.e. the issues related to the measurement of output, the issues related to the measurement of
inputs and the issues of the index number approach as the components of the methodology of
the multifactor productivity compilation.
Regarding issues related to the output measurement, we presented and critically assessed two
conceptual ways of its definition, i.e. the concept of gross output, which represents an overall
(physical) output of the production unit, and the concept of value added, which represents the
net contribution of the production unit, as the purchases of intermediate inputs are deducted
from gross output. Even though the concept of the gross-output based productivity is
generally more suitable for the productivity analysis at the aggregate level, we have found out
that the choice between both concepts is often dictated by the data sources availability.
Analysing the characteristics of the data sources for multifactor productivity, we suggested as
the key data source System of national accounts (SNA) for the compilation in practice, as this
source excels in the statistical coverage, comprehensiveness and mutual comparability of
constituents of SNA. In the frame of SNA, we exposed indices of the product prices and
services as a weak point when used as deflators in compilation of output at constant prices.
This deficiency is particularly expresssed in the case of buildings, construction work and large
equipment goods, special purpose machinery, tailored business services and information and
communication technologies.
Among input elements, we focused our research only on the methodological issues related to
the measurement of labour and capital that are the most often considered factors in the
multifactor productivity compilation in practice.
Regarding the methodological questions about the measurement of labour input, we devoted
our attention mostly to the choice of the suitable unit for measuring labour, appropriate
inclusion of the all relevant segments of labour force, consideration of the heterogeneity or

qualitative changes of the labour force and the issues of estimation of compensation for
employees and self-employed.
Our methodological analysis of the measurement of capital was based on the concept of
capital services, which is the most suitable measure of capital input, and as such represents
appropriate basis for the multifactor productivity compilation. We identified all important
factors which contribute to the relevance of the index of capital services. We especially
pointed out the importance of reliable asset price indices being in the function of deflators of
the gross fixed capital formation, as one of the key factors of unbiased estimate of the
productive capital stock. We developed our own model of the impact of asset price indices on
the capital services estimates, which allows in a systematic, comprehensive and clear way the
examination of the role of price indices in the capital service estimation and by that the
relevance of the multifactor productivity index.
As the key methodological issues of index number approach of the multifactor productivity
compilation, we examined the question of the choice of a suitable index number formula
(Laspeyres’s, Paasche’s, Fisher’s and Törnqvist's formula), the question of the definition of
elementary aggregates and aggregate method (direct or indirect aggregate calculation) and the
question of the method of index calculations in time series (direct or indirect comparison of
both periods).
All the mentioned aspects of the multifactor productivity index compilation were first
analysed by qualitative methods, and then quantitatively by the empirical research. This
research constitutes the main part of the dissertation. We carried out the analysis using the
actual data in the period 1995–2008 for Slovenian manufacturing, being the most important
economic activity of the Slovenian economy. The multifactor productivity estimates compiled
by different index number formulae, different levels of aggregation or different methods of
index calculations in time series were compared with each other and then examined using
index numbers criteria of the economic and test approach. In order to validate the results of
our own empirical study, we compared them to the results of the EU-KLEMS project.
Our empirical research has shown that currently available data sources allow the compilation
of the multifactor productivity index in Slovenia as regular action of the SORS (the Statistical
Office of the Republic of Slovenia). But it would be necessary to improve the methodology of
the estimation of hours worked, finalise the activities of the fixed assets census and better the
methodology of the deflation of gross fixed capital formation. The study that was carried out
has also shown that the impact effects of the examined methodological elements of the index
approach on the assessment of the multifactor productivity and its components are closely
related, which confirms the thesis of the substantial influence of methodology on the
multifactor productivity index compilation.
Key words: multifactor productivity, index numbers, System of national accounts, output
measurement, labour input, capital services
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V

UVOD
»Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything. A country’s ability
to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to raise its
output per worker.«
Paul Krugman, The Age of Diminishing Expectations (1994)

Produktivnost je osrednji ekonomski koncept, ki odraža, kako učinkoviti smo pri
preoblikovanju (omejenih) proizvodnih dejavnikov v končne proizvode. Kot eden izmed
dejavnikov gospodarske rasti je močno povezana s preostalimi dejavniki, med katerimi velja
še posebej izpostaviti akumulacijo fizičnega in človeškega kapitala, tehnični napredek,
alokacijsko učinkovitost ter konkurenčnost posameznega gospodarstva (Van Ark, 1996, str.
22).
Merjenje produktivnosti predstavlja pomembno osnovo za vrsto ekonomskih analiz in osnovo
za boljše razumevanje vzvodov gospodarske rasti. Slednje je še posebej pomembno za nosilce
ekonomske politike, ki naj bi z oblikovanjem ukrepov v smeri spodbujanja investicijske
dejavnosti, spodbujanja raziskovalne dejavnosti z namenom ustvarjanja in širjenja novega
znanja ter spodbujanja konkurenčnosti zagotavljali pogoje za trajnostno gospodarsko rast.
Produktivnost, ki je v splošnem definirana kot razmerje med količino ustvarjene proizvodnje
in količino potrošenih proizvodnih dejavnikov, lahko operativno merimo kot parcialno ali
večfaktorsko produktivnost. Ob tem velja poudariti, da predstavlja koncept večfaktorske
produktivnosti ustreznejšo osnovo za ekonomske analize, saj celoviteje obravnava širok
spekter proizvodnih dejavnikov, ki nastopajo v sodobnih proizvodnih procesih.
Mnenja o relativnem pomenu skupne faktorske produktivnosti v procesu gospodarske rasti so
sicer deljena. Marksisti in skupina predstavnikov neoklasične ekonomske teorije (Easterly &
Levine, 2002; Hulten, 1975, 1979; Klenow & Rodriguez-Clare, 1997; O'Mahony & Van Ark,
2005; Prescott, 1998) menijo, da gre rasti produktivnosti, ki izvira iz tehničnega napredka in
organizacijskih sprememb na ravni proizvodnje, pripisati ključno vlogo v procesu
gospodarske rasti. Po njihovem mnenju naj bi razlike v stopnjah varčevanja imele le majhen
vpliv na ravnovesni nivo dohodka. To pojasnjujejo z ugotovitvijo, da so stopnje varčevanja
med državami bolj ali manj izenačene oz. po letu 1975 celo nekoliko višje v državah v
razvoju. Navedene ugotovitve po mnenju Prescotta (1998, str. 526) veljajo tudi v primeru
širšega koncepta kapitala, ki poleg fizičnega upošteva še človeški kapital in druga
neopredmetena sredstva.
Povsem drugačno mnenje lahko zasledimo med predstavniki sodobnejših teorij gospodarske
rasti (angl. New Growth Theory) in predstavniki druge skupine neoklasične teorije – med
predstavniki teorije kapitala in naložb (Greenwood & Jovanovic, 1998; Lucas, 1988;
Jorgenson, 1990; Romer, 1986), ki ključno vlogo za gospodarsko rast pripisujejo povečevanju
naložb tako v fizični kot človeški kapital.
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Vzrok za deljena mnenja izvira predvsem iz same opredelitve koncepta skupne faktorske
produktivnosti. Sprememba skupne faktorske produktivnosti je namreč opredeljena kot
rezidualna količina, zaradi česar je njena ocena zelo občutljiva na opredelitev in metodologijo
merjenja posameznih kategorij, ki vstopajo v postopek izračuna. Poleg vplivov dejanskih
tehničnih in organizacijskih sprememb se v oceni skupne faktorske produktivnosti kažejo tudi
neželeni vplivi merskih napak, opuščenih spremenljivk, pristranskosti pri oblikovanju
agregatov in morebitnih napak v specifikaciji modela.
Analizo produktivnosti lahko izvajamo na podlagi različnih pristopov, ki jih z metodološkega
vidika razvrščamo v parametrične in neparametrične (Bregar, 2004; Mawson et al., 2003;
OECD, 2001a). Med slednje se po Carlawu in Lipseyu (2004, str. 234) uvrščajo izračun
prispevkov rasti (angl. Growth accounting approach), indeksni pristop (angl. The exact index
number approach) in analiza proizvodnih zmožnosti (angl. Frontier Analysis) oz. ocena
funkcije oddaljenosti (angl. Distance function method).
Izmed navedenih pristopov je indeksni pristop zaradi svoje operativnosti, enostavnosti in
povezanosti s preostalimi pristopi v uradni statistiki najprimernejši za spremljanje
produktivnosti v okviru rednih raziskovanj nacionalnih statističnih uradov. Prav tako se z
indeksnimi števili srečujemo na strani vhodnih podatkov tudi v okviru vseh preostalih
pristopov k analizi produktivnosti, zaradi česar je razumevanje značilnosti indeksnih števil
nujno potrebno.
Obenem je mogoče ugotoviti, da je metodologija indeksnega pristopa še relativno slabo
raziskana, kar zahteva celovit analitičen pristop k vrednotenju vpliva posameznih komponent
na kakovost rezultatov. Skladno s tem je predmet disertacije proučevanje pomena posameznih
elementov metodologije za izračun agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti.

Osnovna teza, cilji in znanstveni prispevek disertacije
Osnovna teza disertacije je, da je za razumevanje vsebine in korektno interpretacijo skupne
faktorske produktivnosti nujno upoštevati metodološke opredelitve in postopke, uporabljene
pri vseh komponentah izračuna skupne faktorske produktivnosti. Skladno z izpostavljeno tezo
je poglavitni namen disertacije proučiti vpliv posameznih elementov metodologije indeksnega
pristopa na kakovost ocen večfaktorske produktivnosti in na podlagi izsledkov lastne
empirične študije zasnovati metodologijo za izračun indeksa večfaktorske produktivnosti za
Slovenijo, ki bi bil izvedljiv tudi v okviru rednih statističnih raziskovanj. Pri zasnovi
metodološkega postopka smo upoštevali in analitično ovrednotili stvarne podatkovne
zmožnosti.
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Glavni cilji disertacije tako vključujejo:


teoretsko in statistično opredelitev okvira za zasnovo metodologije in za vrednotenje
vpliva posameznih komponent statistične metodologije na kakovost ocen večfaktorske
produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa,



analizo uporabnosti razpoložljivih statističnih virov z namenom ocene izvedbenih
možnosti za redni izračun indeksa večfaktorske produktivnosti v okviru uradne statistike,



preverjanje vpliva statistične metodologije na kakovost ocen večfaktorske produktivnosti
na osnovi indeksnega pristopa na primeru področja predelovalnih dejavnosti v Sloveniji
za obdobje 1995−2008,



pripravo priporočil za oblikovanje metodologije izračuna indeksa večfaktorske
produktivnosti za Slovenijo v okviru programa rednih statističnih raziskovanj.

Glavni prispevek disertacije prinaša naslednje:


pregled in sinteza literature s področja merjenja produktivnosti, ki povezuje spoznanja s
področja ekonomske statistike, teorije indeksov in makroekonomske analize
produktivnosti;



opredelitev ključnih elementov metodologije izračuna indeksa večfaktorske
produktivnosti, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost rezultatov, kar nedvomno
prispeva k boljšemu razumevanju vpliva metodologije na kakovost ocen večfaktorske
produktivnosti;



oblikovanje konceptualnega modela za presojo ustreznosti razpoložljivih podatkovnih
virov z vidika njihove uporabe v procesu izračunavanja večfaktorske produktivnosti;



empirična ocena občutljivosti indeksa večfaktorske produktivnosti glede na značilnosti
uporabljenih podatkovnih virov oz. uporabljenih predpostavk v posameznih fazah
izračuna večfaktorske produktivnosti;



oblikovanje predloga metodologije izračuna indeksa večfaktorske produktivnosti za
slovensko uradno statistiko, ki izhaja iz ugotovitev raziskave in upoštevanja
razpoložljivih podatkovnih virov v Sloveniji;



konkretni empirični rezultati analize produktivnosti za področje predelovalnih dejavnosti
za obdobje 1995−2008, ki obenem omogočajo podrobno analizo tudi po posameznih
podpodročjih oz. oddelkih predelovalnih dejavnosti.
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Kot omejitve raziskave bi opozorili predvsem na naslednje:


Pri empirični oceni indeksa večfaktorske produktivnosti se skladno s podatkovnimi
možnostmi in metodološko problematiko omejujemo samo na proizvodna dejavnika delo
in kapital. Celovitejši pristop bi zahteval vključitev tudi preostalih proizvodnih
dejavnikov, in sicer energije, materiala in storitev.



Pri empirični oceni indeksa večfaktorske produktivnosti se skladno s podatkovnimi
možnostmi in metodološko problematiko omejujemo zgolj na področje predelovalnih
dejavnosti. Čeprav se v okviru le-teh ustvari največji delež domače proizvodnje, bi
celovita analiza agregatne produktivnosti zahtevala vključitev oz. obravnavo vseh
področij dejavnosti.

Metode raziskovanja
Teoretični in empirični del disertacije sta osnovana na sistematičnem pregledu obstoječih
teoretičnih ugotovitev oz. pomembnejših empiričnih študij s področja analize produktivnosti.
Na podlagi sinteze teorije s področja analize produktivnosti in teorije indeksnih števil so
opredeljeni ključni elementi metodologije izračuna indeksa večfaktorske produktivnosti.
V empirični študiji, ki predstavlja osrednji del disertacije, je kvalitativno in kvantitativno
analiziran vpliv posameznih elementov metodologije izračuna indeksa večfaktorske
produktivnosti na kakovost rezultatov. Analiza je izvedena na podlagi dejanskih podatkov za
področje predelovalnih dejavnosti (področje D po klasifikaciji SKD 2002) v obdobju
1995−2008, ki je največje in najpomembnejše področje dejavnosti slovenskega gospodarstva.
Njihova proizvodnja v tekočih cenah je v opazovanem obdobju predstavljala 24,6 % dodane
vrednosti, ki jo ustvarijo domači proizvajalci. Najpomembnejše dejavnosti so proizvodnja
kovinskih izdelkov (SKD 28), proizvodnja strojev in naprav (SKD 29) ter proizvodnja
kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken (SKD 24), ki skupaj ustvarijo približno
tretjino dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti (SURS, 2010c, str. 28).
Ocene večfaktorske produktivnosti, pridobljene na podlagi različnih indeksnih obrazcev, ob
različnih ravneh opredelitve elementarnih agregatov oz. ob različnih postopkih izračunov
(neposredni izračun indeksov s stalno osnovo oz. posredni izračun s kumulativnim
množenjem verižnih indeksov), so med seboj primerjane in analizirane na osnovi kriterijev
ekonomskega oz. testnega pristopa, ki sta bila v ta namen razvita na področju teorije
indeksnih števil. Rezultati lastne empirične študije so primerjani tudi z rezultati projekta EUKLEMS, v katerega je bila poleg preostalih držav članic Evropske unije vključena tudi
Slovenija.
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Struktura dela in osnovna pojasnila
Disertacija je sestavljena iz 9 delov, ki se členijo na poglavja, podpoglavja in točke.
V 1. delu so predstavljena obstoječa teoretična in empirična dognanja na področju analize
produktivnosti. Poleg opredelitve osnovnih konceptov merjenja produktivnosti smo v okviru
pregleda zgodovine analize produktivnosti predstavili različne pristope samega spremljanja
produktivnosti in njene interpretacije.
V 2. delu je podrobneje predstavljena metodološka problematika izračuna indeksa
večfaktorske produktivnosti. Obravnavali smo ključna vprašanja, povezana z indeksnim
pristopom spremljanja produktivnosti, kot so vprašanje izbire indeksnega obrazca, opredelitev
ravni izračuna osnovnih agregatov in način izračuna indeksov v časovnih serijah. Poleg
omenjenih vprašanj smo predstavili tudi teoretično podlago za izbiro najprimernejšega
pristopa v konkretnih razmerah.
Teoretične osnove spremljanja ustvarjene proizvodnje in porabe proizvodnih dejavnikov, pri
čemer se v okviru disertacije omejujemo zgolj na delo in kapital, so podane v 3., 5. oz. 7.
delu. Poleg predstavitve osnovnih konceptov smo v navedenih delih podrobno obravnavali
različne pristope k spremljanju omenjenih kategorij, ki vstopajo v izračun večfaktorske
produktivnosti.
Osrednjo vsebino disertacije predstavlja empirična študija, osnovana na dejanskih podatkih za
področje predelovalnih dejavnosti v Sloveniji v obdobju 1995−2008. Analiza razpoložljivih
podatkovnih virov, predstavitev zasnove postopka ocenjevanja indeksa dodane vrednosti,
indeksa opravljenih ur in indeksa storitev kapitala ter s tem povezane ocene realnih zmožnosti
izračunov omenjenih indeksov v okviru rednih raziskovanj Statističnega urada Republike
Slovenije so prikazane v 4., 6. oz. 0. delu.
Na osnovi izračunanih indeksov dodane vrednosti, indeksov opravljenih ur in indeksov
storitev kapitala so v 9. delu predstavljeni izračuni indeksa večfaktorske produktivnosti. Ob
tem smo pozornost posvetili že izpostavljenim vprašanjem, ki so povezana z indeksnim
pristopom analize večfaktorske produktivnosti. Veljavnost rezultatov naše empirične
raziskave pa smo preverili z njihovo primerjavo z rezultati projekta EU-KLEMS.
Zaključimo s sklepom, v katerem povzemamo in komentiramo glavne ugotovitve ter
nakažemo možnosti za nadaljnje raziskovanje.
Besedilu disertacije je priložena zgoščenka s prilogami, ki sistematično prikazujejo postopek
ocenjevanja vseh obravnavanih komponent večfaktorske produktivnosti. V nadaljevanju pa je
podanih nekaj osnovnih pojasnil za lažje razumevanje besedila.
Pri predstavitvi teoretičnih konceptov in opredelitvi njihovih definicij smo za lažjo predstavo
pogosto uporabili tudi zapis z enačbo. Ob tem smo načeloma uporabljali izvirno simboliko,
povzeto po avtorju izbranega koncepta. Pri zapisu enačb v empiričnem delu disertacije, s
5

pomočjo katerih smo poskušali jasno opisati operativni postopek izračuna indeksa
večfaktorske produktivnosti v praksi, pa smo za označevanje splošno poznanih kategorij, kot
so npr. cene, količine, delo, kapital, uporabljali splošno poznane in uveljavljene oznake (P, Q,
L, K ...).
Glede na dejstvo, da je terminologija na področju indeksnih števil v Sloveniji še relativno
neuveljavljena, smo ob uporabljenih terminih v slovenskem jeziku v oklepaju zapisali tudi
termin, ki se je uveljavil v strokovni literaturi v angleškem jeziku.
Namen analize razpoložljivih podatkovnih virov je bila presoja realnih možnosti za uvedbo
izračuna agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti v okviru rednih statističnih
raziskovanj. Zato smo pri presoji uporabnosti oz. kakovosti posameznih podatkovnih virov
upoštevali vsa področja dejavnosti. Pri empirični oceni indeksa večfaktorske produktivnosti
pa smo se skladno s podatkovnimi možnostmi in metodološko problematiko omejili zgolj na
področje predelovalnih dejavnosti.
S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova
klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov NACE Rev. 2, ki je nadomestila prej veljavno
klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna različica
standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008 (Uredba o Standardni klasifikaciji dejavnosti,
Ur. l. RS, št. 69/2007, 17/2008), ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati
pa jo tudi dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi. Kljub temu smo pri razvrščanju poslovnih
subjektov po dejavnostih v disertaciji izhajali iz Standardne klasifikacije dejavnosti iz leta
2002 (SKD 2002), saj je bila ta različica v času izvedbe raziskave še vedno v uporabi v
nacionalnih računih kot ključnem podatkovnem viru.
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1 OSNOVE MERJENJA PRODUKTIVNOSTI
1.1 Definicija produktivnosti
V splošnem produktivnost definiramo kot razmerje med obsegom ustvarjene proizvodnje in
obsegom porabe proizvodnih dejavnikov za proizvodnjo danega obsega proizvodnje v
izbranem obdobju. V primeru homogene proizvodnje, pri kateri nastopa en sam proizvodni
dejavnik, je kazalec produktivnosti definiran kot (Diewert & Nakamura, 2003, str. 128):
(1.1)

kjer pomeni:
a t : kazalec produktivnosti ali output-input koeficient v obdobju t,

: proizvedeno količino proizvoda v obdobju t,
: porabljeno količino proizvodnega dejavnika v obdobju t.
V primeru uporabe več različnih proizvodnih dejavnikov lahko produktivnost opazujemo
bodisi kot parcialno bodisi kot večfaktorsko.
V primeru analize parcialne produktivnosti količino ustvarjene proizvodnje, ki je rezultat
uporabe vseh proizvodnih dejavnikov, primerjamo s porabljeno količino zgolj enega samega
proizvodnega dejavnika (npr.: produktivnost dela). Ugotovljene spremembe parcialne
produktivnosti ne moremo pripisati zgolj spremembi v prispevku učinkovitosti izbranega
proizvodnega dejavnika1, pač pa odraža tako opredeljena produktivnost skupni učinek v
porabi vseh proizvodnih dejavnikov, učinek organizacijskih, tehničnih in drugih sprememb v
sami enoti in zunaj nje, ekonomije obsega, spremembe v stopnji izkoriščenosti in načeloma se
v rezultatu odražajo tudi merske napake (Bregar, 2004).
O večfaktorski produktivnosti govorimo, kadar količino ustvarjene proizvodnje primerjamo
s porabljenimi količinami več proizvodnih dejavnikov. Večina tovrstnih analiz vključuje
proizvodna dejavnika delo in kapital.2
Kljub temu da večfaktorska produktivnost upošteva širši nabor proizvodnih dejavnikov, je po
svoji opredelitvi še vedno rezidualna količina in kot taka podvržena podobnim omejitvam
1

Obseg proizvodnje, ki nastopa v števcu kazalca produktivnosti, se nanaša na celotno proizvodnjo, ki je rezultat
uporabe več proizvodnih dejavnikov. V imenovalcu pa uporabimo potrošeno količino enega samega
proizvodnega dejavnika. Ob tem zanemarimo informacijo o potrošnji preostalih proizvodnih dejavnikov.
Povečana (zmanjšana) produktivnost je lahko v celoti posledica spremenjene produktivnosti dejavnika, ki smo
ga izpustili iz analize.
2
Termin večfaktorska produktivnost se pogosto zamenjuje s terminom skupna faktorska produktivnost. Če bi
želeli meriti dejansko skupno faktorsko produktivnost, bi morali v imenovalcu zajeti potrošnjo vseh proizvodnih
dejavnikov, ne pa samo potrošnje dela in kapitala, ki se v tovrstnih študijah najpogosteje pojavljata.
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kot parcialne mere produktivnosti. Njena sprememba odraža, poleg sprememb v učinkovitosti
opazovanih proizvodnih dejavnikov, skupni učinek v porabi vseh proizvodnih dejavnikov
kakor tudi organizacijskih, tehničnih in drugih sprememb, ekonomije obsega, sprememb v
stopnji izkoriščenosti ter morebitnih merskih napak, kar je treba vselej upoštevati pri
interpretaciji rezultatov.
Na previdnost pri interpretaciji kazalcev večfaktorske produktivnosti opozarjata tudi
Norsworthy in Jang (1992). Kot primer navajata realokacijo različno učinkovitih proizvodnih
dejavnikov, ki se lahko odrazi v spremenjeni večfaktorski produktivnosti, kljub
nespremenjeni učinkovitosti (produktivnosti) posameznih proizvodnih dejavnikov. Prav tako
se lahko večfaktorska produktivnost spremeni v primeru spremenjenih ponderacijskih
koeficientov (cene oz. stroški), kljub temu da se tehnična učinkovitost posameznih
proizvodnih dejavnikov ni spremenila. Podrobneje so omejitve, povezane z ocenjevanjem in
interpretacijo večfaktorske produktivnosti, izračunane kot reziduala, obravnavane v
podpoglavju 1.2.1.
Kazalce produktivnosti lahko razdelimo tudi glede na to, ali je proizvodnja izražena v svoji
bruto vrednosti ali nas zanima zgolj dodana vrednost izbranega proizvodnega procesa.
Pregled najbolj poznanih kazalcev produktivnosti je podan v Tabeli 1.1.
Tabela 1.1: Pregled kazalcev produktivnosti
Način izražanja
rezultata
proizvodnega
procesa

Vključeni proizvodni dejavniki
Parcialna produktivnost
Delo

Kapital

Bruto vrednost
proizvodnje (BVP)

Produktivnost dela
na osnovi BVP

Produktivnost
kapitala na osnovi
BVP

Dodana vrednost
(DV)

Produktivnost dela
na osnovi DV

Produktivnost
kapitala na osnovi
DV

Večfaktorska produktivnost
Delo in kapital

Delo, kapital,
repr.material,
energija in storitve
Večfaktorska
Večfaktorska
produktivnost dela in produktivnost KLEMS
kapitala na osnovi
BVP
Večfaktorska
produktivnost dela in
kapitala na osnovi
DV

Vir: Measuring Productivity. OECD, 2001a, str. 13, Tabela 1.

Izbira ustreznega kazalca produktivnosti je pogojena z namenom analize in pogosto tudi z
razpoložljivostjo podatkov, potrebnih za izračun izbranega kazalca. Kljub omenjenim
pomanjkljivostim parcialnih mer se veliko analiz na obravnavanem področju še vedno
osredotoča zgolj na produktivnost dela. Produktivnost dela je relativno razumljiv koncept,
izračun je osnovan na preprostejših predpostavkah v primerjavi z drugimi merami
produktivnosti in podatki, potrebni za izračun, so načeloma vselej razpoložljivi. Poleg tega je
produktivnost dela, merjena kot količina ustvarjene proizvodnje na prebivalca, tudi kazalec
življenjske ravni in kot taka zanimiva tudi iz politične perspektive (OECD, 2001a; O'Mahony
& Van Ark, 2003).
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1.2 Pregled zgodovine analize produktivnosti
V pričujočem poglavju je podan kratek pregled razvoja teorije na področju analize
produktivnosti. Glede na izredno bogato teoretsko izročilo na omenjenem področju bi
podrobnejša predstavitev vseh prispevkov presegala namen tega poglavja. Zato so v
nadaljevanju predstavljeni zgolj prispevki, ki se v literaturi najpogosteje navajajo in
predstavljajo pomembne mejnike na področju razvoja in razumevanja metodologije merjenja
produktivnosti.
Griliches (1996, str. 1324) pripisuje prvo opredelitev indeksa produktivnosti, kot razmerja
med indeksom ustvarjene proizvodnje in indeksom potrošenega proizvodnega dejavnika,
Copelandu (1937). Sicer gre zaslugo za prvi eksplicitni izračun indeksa produktivnosti
pripisati Tinbergenu (1942), ki je definicijo Cobb-Douglasove produkcijske funkcije dopolnil
z vključitvijo eksponentnega trenda, s čimer je povezal koncept agregatne proizvodne
funkcije s konceptom produktivnosti. Komponento trenda v proizvodni funkciji, ki naj bi
odražal različne oblike tehničnega napredka, je poimenoval mera učinkovitosti (Griliches,
1996, str. 1326). Navedeni prispevek Tinbergena (1942) lahko po mnenju Jorgensona (1990,
str. 20) nedvomno označimo kot enega izmed začetnih prispevkov v okviru danes poznane
neoklasične teorije gospodarske rasti.
Naslednja izračuna indeksa produktivnosti, ki sta bila opravljena za področje industrijskih
dejavnosti v ZDA, sta bila objavljena v delu Stiglerja (1947) in Schmooklerja (1952). Slednji
je oblikoval indeks produktivnosti z namenom pojasnitve oblike in jakosti tehničnih
sprememb (Griliches, 1996, str. 1326).
Fabricant (1954) je bil prvi, ki je izpostavil dejstvo, da večjega dela rasti proizvodnje ni
mogoče pojasniti z rastjo porabe proizvodnih dejavnikov, iz česar je izvedel sklep, da gre
ključno vlogo v procesu gospodarske rasti pripisati povečevanju učinkovitosti proizvodnje.
Podobno mnenje lahko zasledimo v delu Abramowitza (1956), ki pa je v zavedanju nemoči
pri pojasnjevanju pretežnega dela gospodarske rasti zaradi kompleksnih in slabo raziskanih
dejavnikov produktivnosti, rezidual poimenoval kot mero našega neznanja (angl. measure of
our ignorance). V svojem delu je opozarjal na morebitne merske napake v podatkih o porabi
dela in kapitala, še posebej pa se je zavedal problematike nevključitve neopredmetenih
sredstev kot rezultata vlaganj v izobraževanje, raziskave in razvoj (v nadaljevanju R&R) in
nevključitve kazalcev o izrabi naravnih virov. Zaradi navedenih konceptualnih omejitev naj bi
konvencionalni kazalci porabe dela in kapitala podcenjevali rast porabe proizvodnih
dejavnikov (Abramowitz, 1956, str. 12).
Mejnik na področju analize produktivnosti predstavlja vsekakor prispevek Solowa (1957), ki
je podrobneje predstavljen v nadaljevanju poglavja. Njegove ocene o pomenu produktivnosti
za gospodarsko rast so sicer zelo podobne že navedenim ugotovitvam njegovih predhodnikov
(Fabricant, 1954; Abramowitz, 1956). Na podlagi analize podatkov za ameriško gospodarstvo
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v letih 1909−1949 je ugotovil, da je rast produktivnosti prispevala kar 87,5 % k rasti
proizvodnje na uro opravljenega dela.
Bistveno novost dela Solowa (1957) pa Griliches (1996, str. 1328) vidi predvsem v
eksplicitni integraciji ekonomske teorije proizvodnje v metodologijo izračuna indeksa
produktivnosti in interpretaciji rezultatov. Solow (1957) je namreč z opredelitvijo
postopka ocenitve indeksa produktivnosti za poljubno obliko produkcijske funkcije s
konstantnimi donosi obsega pokazal, da za izračun indeksa produktivnosti ni potrebna
predpostavka o obstoju proizvodne funkcije s konstantnimi koeficienti elastičnosti. S tem je,
po mnenju Grilichesa (1996, str. 1328), v bistvu razkril dotedanjo skrivnostnost postopka
izračuna indeksa produktivnosti.
Pionirsko vlogo Solowu, ki jo vidijo v poskusu integracije koncepta tehničnega napredka,
agregatne proizvodne funkcije in podatkov nacionalnega računovodstva, prav tako priznavajo
Jorgenson (1990) ter Steindel in Stiroh (2001). Solow je pogosto obravnavan tudi kot začetnik
indeksnega pristopa, ki bo podrobno predstavljen v podpoglavju 1.3.3.

1.2.1

Rezidual Solowa

Solow je pri opredelivi indeksa produktivnosti izhajal neposredno iz agregatne proizvodne
funkcije s Hicksovim nevtralnim tehničnim napredkom in predpostavljenimi konstantnimi
donosi obsega (Solow, 1957, str. 312):
(1.2)
kjer pomeni:
Qt: ustvarjeni proizvod (output) v obdobju t,
At: Hicksov parameter učinkovitosti v obdobju t,
Kt: proizvodni dejavnik kapital v obdobju t,
Lt: proizvodni dejavnik delo v obdobju t.
Pri izračunu parametra At je izhajal iz (logaritemskega) diferenciala proizvodne funkcije,
zapisane z enačbo (1.2) (Solow, 1957, str. 312):

(1.3)
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kjer pomeni:
Qt , At , Kt , Lt : odvod ustvarjene proizvodnje (Q), parametra učinkovitosti (A) oz. potrošenih

proizvodnih dejavnikov (K in L) glede na čas.
Enačba (1.3) pove, da lahko stopnjo rasti realnega proizvoda pojasnimo z rastjo porabe
proizvodnih dejavnikov dela in kapitala, pri čimer kot uteži nastopajo koeficienti elastičnosti
proizvodnje glede na posamezni dejavnik in rasti Hicksovega indeksa učinkovitosti At.
Stopnji rasti porabe proizvodnih dejavnikov odražata premike po proizvodni funkciji, stopnja
rasti parametra At pa odraža premik proizvodne funkcije pri danem obsegu proizvodnih
dejavnikov, kar je Solow intepretiral kot mero tehničnega napredka. Ob tem je sicer
izpostavil (Solow, 1957, str. 312), da s terminom ''tehnični napredek'' označuje premik
proizvodne funkcije iz katerega koli razloga (sprememba strukture delovne sile, nihanja v
gospodarski aktivnosti ...), s čimer je na neki način izrazil zavedanje omejitev svojih ocen.
Eno ključnih omejitev je videl v postopku ocenjevanja stopnje izkoriščenosti kapitalskih
sredstev, ki jo je sam opravil na osnovi podatkov o stopnji brezposelnosti (Solow, 1957, str.
314).
Glede na to, da koeficientov elastičnosti proizvodnje glede na posamezni proizvodni dejavnik
ni mogoče neposredno izmeriti, je Solow, v izogib temu problemu, predpostavil, da sta
dejavnika delo in kapital plačana skladno z njuno mejno produktivnostjo:

(1.4)

kjer pomeni:
rt: cena proizvodnega dejavnika kapital (K) v obdobju t,
wt: cena proizvodnega dejavnika delo (L) v obdobju t,
pt:: cena končnega proizvoda (Q) v obdobju t.
Na podlagi navedene predpostavke je Solow (1957, str. 312) koeficienta elastičnosti, ki ju ni
mogoče neposredno meriti, nadomestil z deležema proizvodnih dejavnikov v končnem
proizvodu:
(1.5)
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kjer pomeni:
wK: delež kapitala (K) v ustvarjenem proizvodu,
wL: delež dela (L) v ustvarjenem proizvodu.
Enačbo (1.3) lahko sedaj prepišemo v naslednji obliki:
(1.6)

Stopnja rasti Hicksovega parametra učinkovitosti, ki je v literaturi običajno poimenovana kot
rezidual Solowa, odraža tisti del povečanja ustvarjene proizvodnje, ki je ni mogoče pojasniti
s povečano porabo proizvodnih dejavnikov (premik proizvodne funkcije), kar je po mnenju
Hultena (2001, str. 9) ključni teoretični sklep Solowa. Obenem Hulten (2001, str. 9)
opredeljeni rezidual označuje kot indeksno število v pravem pomenu besede, glede na to, da
je izračunan neposredno iz podatkov o cenah in količinah.
Kljub nedvomnemu pionirskemu prispevku Solowa (1957) je bilo delo deležno tudi kritik,
predvsem z vidika nerealnosti predpostavk, ki omogočajo izračun reziduala, in s tem
posledično problematičnosti interpretacije rezultatov. Poenostavitev Solowa, ki omogoča
ocenitev naklona proizvodne funkcije pri dani kombinaciji inputov in outputov, zahteva
namreč že omenjeno predpostavko o plačilu proizvodnih dejavnikov skladno z njihovo mejno
produktivnostjo. Hall (1988) ob tem opozarja na razmere nepopolne konkurence, v katerih je
lahko cena višja od mejnih stroškov. V takem primeru namreč rezidual ni več nepristranska
ocena Hicksovega parametra At.
Do pristranskih rezultatov utegne prav tako priti v primeru neizpolnjenosti predpostavke o
nevtralnem tehničnem napredku, kar je Hulten (2001, str. 10) skušal pojasniti s pomočjo
zapisa proizvodne funkcije v splošnejši obliki, ki dopušča, da tehnični napredek vpliva
neodvisno na mejno produktivnost posameznega proizvodnega dejavnika:
(1.7)
kjer pomeni:
at: učinkovitost dejavnika kapital (K),
bt: učinkovitost dejavnika delo (L).
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Če ostanejo predpostavke modela Solowa izpolnjene, lahko rezidual zapišemo v naslednji
obliki:
(1.8)

kjer pomeni:
Rt : rezidual Solowa,
odvod koeficientov učinkovitosti glede na čas.
Na osnovi enačbe (1.8) je razvidno, da je rast produktivnosti odvisna tako od koeficientov
učinkovitosti kot tudi od deležev posameznih proizvodnih dejavnikov v celotni ustvarjeni
proizvodnji. Do spremembe produktivnosti lahko torej pride tudi brez tehničnih sprememb,
v kolikor se deleži posameznih proizvodnih dejavnikov spremenijo, na kar sta opozarjala tudi
Norsworthy in Jang (1992).
Poleg izpostavljenih omejitev velja znova opozoriti na že omenjene omejitve iz poglavja 1.1.
V rezidualu se poleg vplivov dejanskih tehničnih in organizacijskih sprememb odražajo tudi
nezaželeni vplivi merskih napak, opuščenih spremenljivk, pristranskosti pri oblikovanju
agregatov ter napak v specifikaciji modela. Na osnovi tega je mogoče sklepati, da
interpretacija spremembe skupne faktorske produktivnosti kot mere tehničnega napredka, ki
izhaja iz prispevka Solowa (1957)3, ni najprimernejša, na kar je opozarjala tudi vrsta avtorjev
(Abramowitz, 1956; Carlaw & Lipsey, 2004; Griliches, 1994, 1996; Hulten, 2001; Jorgenson
& Griliches, 1967; Metcalfe, 1987; Prescott, 1998).
Po mnenju Hultena (2001) oz. Jorgensona in Grilichesa (1967) odraža sprememba skupne
faktorske produktivnosti zgolj tiste izboljšave v proizvodnem procesu, ki niso povezane z
nikakršnimi izdatki, se pa odražajo v povečevanju rasti proizvoda. Gre za proste koristi
eksternalij, ki izhajajo iz procesa raziskav in razvoja, ki se v literaturi pogosto označujejo kot
''nebeška mana'' (angl. Manna from Heaven) oz. kar sta Jorgenson in Griliches (1967)
poimenovala kot proste koristi (angl. free lunches). Vpliv tehničnega napredka, ki izhaja iz
vlaganj v raziskave in razvoj ter je opredmeten v novih kapitalskih sredstvih, namreč ni zajet
v spremembi skupne faktorske produktivnosti, temveč v spremembi obsega proizvodnega
dejavnika kapital. Sprememba skupne faktorske produktivnosti naj bi odražala le
neopredmeteni tehnični napredek.
Za razliko od Hultena (2001) ter Jorgensona in Grilichesa (1967) se pridružujemo mnenju
Carlawa in Lipseya (2004), ki menita, da je najkorektnejša interpretacija spremembe skupne
faktorske produktivnosti kot razmerja med spremembo obsega ustvarjene proizvodnje in
spremembo obsega porabe proizvodnih dejavnikov. Sprememba skupne faktorske
3

Spremembo skupne faktorske produktivnosti so kot mero tehničnega napredka interpretirali tudi Barro (1998),
Law (2000) in Young (1992).
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produktivnosti namreč ne more biti ustrezna mera tehničnega napredka zaradi vrste
razlogov, kot so nabor vključenih proizvodnih dejavnikov in način njihovega merjenja, način
merjenja ustvarjene proizvodnje, način izračuna agregatnih indeksov, časovni zamiki v
pričetku uporabe novih tehnologij, časovni zamik, v katerem se gospodarstvo prilagodi na
spremembe, in časovni zamik, s katerim se pričnejo pojavljati proste koristi eksternalij ter
vrsta drugih družbenih dejavnikov. Na podlagi slednje ugotovitve postavljamo tudi osnovno
raziskovalno tezo disertacije, da je za razumevanje vsebine in korektno interpretacijo
skupne faktorske produktivnosti nujno upoštevati metodološke opredelitve in postopke,
uporabljene pri vseh komponentah izračuna skupne faktorske produktivnosti.

1.2.2

Teorija kapitala in investicij

V nasprotju z do tedaj prevladujočimi ugotovitvami predstavnikov neoklasične teorije rasti
(Abramowitz, 1956; Fabricant, 1954; Solow, 1957) izhajajo predstavniki teorije kapitala in
investicij iz hipoteze, da je mogoče pretežni del gospodarske rasti pojasniti s povečanim
obsegom porabe proizvodnih dejavnikov oz. da so visoke ocene skupne faktorske
produktivnosti že navedenih predhodnikov posledica predvsem neustrezne metodologije
spremljanja kategorij, ki vstopajo v izračun indeksa produktivnosti.
Kot najpomembnejša prispevka s tega področja velja izpostaviti delo Jorgensona (1963) ter
Jorgensona in Grilichesa (1967). Slednja sta na podlagi analize podatkov za ameriško
gospodarstvo v letih 1945−65, po odpravi vseh metodoloških pomanjkljivosti, ocenila, da rast
skupne faktorske produktivnosti pojasnjuje zgolj 3,3 % gospodarske rasti, preostalo pa
predstavlja prispevek povečane porabe proizvodnih dejavnikov.
Po mnenju Hultena (2001, str. 13) je ključni prispevek Jorgensona in Grilichesa (1967),
katerih delo predstavlja naslednji mejnik v razvoju analize produktivnosti, v njuni
vzpostavitvi trdne povezave med teorijo proizvodnje in izračunom prispevkov rasti, s
čimer sta koncept reziduala Solowa dopolnila z nekaj inovativnimi predlogi.
Ena ključnih novosti je vključitev neoklasične teorije investicij, razvite v že omenjenem delu
Jorgensona (1963). Na podlagi opredeljene identitete med vrednostjo ustvarjane proizvodnje
in vrednostjo potrošniških oz. investicijskih dobrin ter predpostavke, da je cena investicijskih
dobrin enaka diskontirani vrednosti njihovih prihodnjih donosov (s korekcijo za depreciacijo
kapitala), sta izpeljala enačbo za oceno stroškov uporabe kapitala (Jorgenson in Griliches,
1967, str. 256):
(1.9)

14

kjer pomeni:
pk: cena oz. stroški uporabe storitev kapitala,
qk: cena dane investicijske dobrine,
r:

stopnja donosnosti kapitala,
amortizacijska stopnja dane investicijske dobrine,
stopnja rasti cen investicijske dobrine (kapitalski dobiček ali izguba).

Pri oceni stopnje donosnosti kapitala sta izhajala iz dohodkovne identitete med vrednostjo
ustvarjene proizvodnje in vrednostjo nadomestil za uporabo proizvodnih dejavnikov. Od
vrednosti ustvarjene proizvodnje, povečane za kapitalske dobičke, sta odštela sredstva za
zaposlene in znesek amortizacije. Dobljeno vrednost sta delila z vrednostjo kapitala in tako
dobila stopnjo donosnosti (Jorgenson & Griliches, 1967, str. 256). Podrobneje je problematika
ocenjevanja stroškov uporabe kapitala predstavljena v podpoglavju 7.3.1.
Za oceno vrednosti kapitalskih sredstev sta Jorgenson in Griliches (1967, str. 256) uporabila
metodo nepretrganega popisovanja (ang. perpetual inventory method), ki omogoča oceno
vrednosti posameznega sredstva na podlagi podatkov o investicijah v preteklih obdobjih.
Metoda nepretrganega popisovanja je podrobneje predstavljena v podpoglavju 7.2.2.
Jorgenson in Griliches (1967, str. 259) sta izpostavila potrebo po razčlenjenem spremljanju
različnih vrst proizvodnih dejavnikov, s čimer sta v izračun vključila vpliv kakovostnih
sprememb oz. strukturnih premikov, kar je bila pomembna dopolnitev dotedanje
neoklasične teorije. Prav tako je dopolnitev teorije predstavljalo spoznanje, da njuna
opredelitev agregatnega indeksa porabe dela in kapitala vključuje tudi izdatke za R&R, ki so
gonilna sila tehničnega napredka. Del inovacij, katerih vpliv naj bi se odražal v rezidualu, je
tako že zajet v podatkih o porabi proizvodnih dejavnikih. V takem primeru rezidual odraža
zgolj vpliv eksternalij oz. razliko med zasebno in družbeno stopnjo donosa na vlaganja v
R&R. Slednji koncept interpretira Hulten (2001, str. 17) kot naznanitev sodobne teorije rasti
(angl. New Growth Theory), podrobneje predstavljene v podpoglavju 1.2.4, ki proces
tehničnega napredka obravnava kot endogeni proces.
Razvoj neoklasičnega modela se je nadaljeval v delih Christensena in Jorgensona (1969,
1970) ter Denisona (1972). Denison (1972) je v svojem delu izvedel primerjavo metod
svojega predhodnega dela (Denison, 1962) ter metod, ki sta jih uporabila Jorgenson in
Griliches (1967), ter ugotovil, da je del razlik v rezultatih mogoče pojasniti z razlikami v
uporabljanih metodologijah. Če ne upoštevamo koeficienta izkoriščenosti kapitalskih
sredstev, ki sta ga Jorgenson in Griliches (1967) ocenila na podlagi podatkov o porabi
električne energije, oz. če se uskladita časovni obdobji obeh študij, se prispevek rasti
produktivnosti h gospodarski rasti izkaže večji, kot sta ga ocenila Jorgenson in Griliches
(Denison, 1972).
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1.2.3

Razvoj indeksnega pristopa in preostale dopolnitve neoklasičnega modela

Model Solowa (1957) je osnovan na zveznem času, pri čemer pa je treba izpostaviti, da s
podatki v obliki zveznih časovnih vrst običajno ne razpolagamo. V tej luči je pomemben
prispevek Diewerta (1976), ki je pokazal, da je Törnqvistov indeksni obrazec dober
približek zveznemu indeksu Divisia, če je proizvodna funkcija translogaritemske oblike4 oz.
celo superlativni indeks ob izpolnjenih določenih pogojih. Le-ti bodo podrobneje
predstavljeni v poglavju 2.2.
Predmet vseh doslej navedenih študij je bila medčasovna primerjava produktivnosti v okviru
posameznih držav. Po navedbah Hultena (2001, str. 18) je bil prvi neparametrični poskus
mednarodne primerjave produktivnosti med dvema državama razvit v delu Jorgensona in
Nishimizuja (1978). Razširitev modela na zmožnost primerjave večjega števila držav
predstavljata prispevka Christensena, Cummingsa in Jorgensona (1981) ter Cavesa,
Christensena in Diewerta (1982a). Caves, Christensen in Diewert (1982b) pa so za
mednarodno primerjavo relativne ravni produktivnosti uporabili Malmquistov indeks.
V okviru dopolnitev modela Solowa, znotraj neoklasične paradigme, velja omeniti tudi
Hultenova prispevka (Hulten, 1975, 1979), v katerih opozarja, da običajni izračun prispevkov
gospodarske rasti, kjer se pomen tehničnega napredka za gospodarsko rast presoja glede na
rezidual, ne upošteva dinamične interakcije med tehničnim napredkom in akumulacijo
fizičnega kapitala. Kapital namreč nastopa kot proizvodni dejavnik, hkrati pa kot rezultat
proizvodnega procesa. Povečanje tehnične učinkovitosti, ki vodi do povečanja ustvarjene
proizvodnje, povzroči posledično tudi povečanje obsega kapitalskih sredstev. To v naslednji
stopnji vpliva na vnovično povečanje ustvarjene proizvodnje, katere del se odrazi tudi v
vnovičnem povečanju obsega kapitala. Novo ravnovesje se vzpostavi v trenutku, ko
povečanje obsega investicij v kapitalska sredstva zadošča za nadomestitev iztrošenih
kapitalskih sredstev (amortizacija).
Hulten (1975, str. 956) tako opozarja, da del akumulacije kapitala inducira tehnični napredek,
ki se odraža v povečani tehnični učinkovitosti proizvodnje, pri čemer običajna ocena reziduala
navedenega vpliva ne zajema, zaradi česar podcenjuje pomen tehničnega napredka za
gospodarsko rast. Velikost induciranega učinka je odvisna od potrošniških preferenc glede
sedanje oz. prihodnje potrošnje. Čim višja je mejna nagnjenost k varčevanju, tem večji je
učinek inducirane akumulacije in bolj ocena spremembe skupne faktorske produktivnosti kot
rezidual podcenjuje dejanski pomen tehničnega napredka za gospodarsko rast (Hulten, 1975,
str. 958).
Na podlagi analize ameriškega gospodarstva v obdboju 1948−66 je Hulten (1975, str. 963)
ocenil, da predstavlja prispevek tehničnega napredka kar 64 % stopnje gospodarske rasti,
medtem ko je bil ocenjen prispevek skupne faktorske produktivnosti v istem obdobju zgolj 34

4

Translogaritemska oblika proizvodne funkcije je bila razvita v prispevku Christensena, Jorgensona in Laua
(1971).
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%. Dejanski vpliv tehničnega napredka na gospodarsko rast naj bi tako bil bistveno večji, kot
znašajo ocene skupne faktorske produktivnosti.
Na podoben način kot za kapital je Hulten (1978) opozoril na posredni vpliv povečane
produktivnosti na gospodarsko rast, ki deluje prek proizvodov vmesne potrošnje. Povečanje
tehnične učinkovitosti v izbrani dejavnosti vodi do večjega obsega ustvarjene proizvodnje in s
tem do večje razpoložljive količine proizvodnega dejavnika v drugih dejavnostih oz. v
nadaljnjih proizvodnih procesih. Ocena vpliva skupne faktorske produktivnosti na
gospodarsko rast mora poleg neposrednega vpliva, ki ga odraža rezidual, upoštevati tudi
inducirani vpliv, ki izvira iz večjega razpoložljivega obsega proizvodnih dejavnikov kot
posledice povečane tehnične učinkovitosti (Hulten, 1978, str. 511).
Na posredni učinek povečane produktivnosti za gospodarsko rast prek povečane akumuluacije
kapitala opozarja tudi Prescott (1998, str. 526), ki ugotavlja, da velikih razlik v produktivnosti
dela ni mogoče pojasniti s kapitalno opremljenostjo dela, temveč je ključni dejavnik skupna
faktorska produktivnost. Kapitalska opremljenost dela je sicer višja v bogatejših državah,
vendar gre vzrok za to iskati v višji skupni faktorski produktivnosti.

1.2.4 Odmik od neoklasične paradigme
Do sedaj navedene študije, ki so poskušale na tak ali drugačen način dopolniti ali izboljšati
osnovni neoklasični model gospodarske rasti, predstavljen v delu Solowa (1957), niso uspele
zadovoljivo pojasniti upada rasti produktivnosti, ki se je začel v ZDA ob koncu 60-ih let
prejšnjega stoletja. Kot smo že opozorili, se v rezidualu odraža vpliv vrste dejavnikov, ki jih
je težko razčleniti in zaradi česar je rezidual pogosto neustrezno interpretiran. Zaradi
nezadovoljstva z interpretacijo neoklasične teorije rasti se je sredi 80-ih let prejšnjega stoletja
razvoj na področju analize produktivnosti začel odmikati od ortodoksnega neoklasičnega
izročila, pri čemer je moč zaslediti naslednje splošne usmeritve (Hulten, 2001, str. 21−22):


večje zanimanje za parametrični pristop k analizi produktivnosti, ki je postal zaradi
sodobne informacijske tehnologije dostopnejši;



premik od analiz na agregatnem nivoju na nivo posameznih dejavnosti oz. posameznih
proizvodnih enot;



premik od modelov, osnovanih na predpostavki popolne konkurence, k modelom, ki
upoštevajo nepopolno konkurenco, in modelom, ki predpostavljajo naraščajoče donose
obsega oz. predpostavljajo obstoj eksternalij;



poskus vključitve dejavnosti raziskav in razvoja ter zaščite intelektualne lastnine kot
endogenih dejavnikov v modelu pojasnjevanja rasti produktivnosti;



povečano zavedanje, da so kakovostne izboljšave proizvodov enako pomemben
dejavnik rasti produktivnosti dela in kapitala kot procesno usmerjene inovacije.
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Iz neoklasične perspektive proučevanje razlik med posameznimi podjetji, ki delujejo v enakih
tržnih razmerah, ni zanimivo. Produktivnost je namreč določena z razpoložljivo tehnologijo in
tržnimi razmerami, ki so za vse enake (model popolne konkurence). Heterodoksne teorije, ki
so se pojavile kot odgovor na neoklasično paradigmo, pa ne obravnavajo proizvodnih enot
zgolj kot subjektov, ki se racionalno obnašajo, temveč jih obravnavajo kot družbene sisteme,
v katerih se poraja vrsta vprašanj, kot so vpliv motiviranosti zaposlenih, vpliv načina vodenja,
sposobnosti vodstva, organizacijskih struktur ter značaj odnosov med vodstvom in
zaposlenimi na gibanje produktivnosti. Dejstvo je, da so velika podjetja kompleksne
organizacije, ki sestojijo iz večjega števila zaposlenih, ki imajo različne interese in motive
(Nelson, 1981).
Razpoložljiva tehnologija zato le v grobem opredeljuje proizvodne zmožnosti, saj družbeni
sistem opredeljuje, v kolikšni meri se razpoložljiva tehnologija dejansko uporablja oz.
izkorišča. Odnos zaposlenih do njihovega dela, njihov odnos do sodelavcev in vodstva ima
lahko pomembnejši vpliv na produktivnost kot pa sam način podajanja znanja oz. navodil za
delo ali celo finančne spodbude (Nelson, 1981).
Nelson (1981) sicer ugotavlja, da se večina raziskav vpliva dejavnikov organizacije na
produktivnost pojavlja zunaj ekonomskega področja, pri čimer je mogoče najti le malo
empiričnih potrditev značilnih povezav med družbenim sistemom podjetja in učinkovitostjo
zaposlenih. Eden glavnih problemov je opredelitev in merjenje lastnosti organizacijske
strukture (Nelson, 1981).
Do razhajanj z neoklasično teorijo prihaja tudi pri opredelitvi značaja tehničnega napredka.
V okviru neoklasične teorije rasti se je prvotna obravnava tehničnega napredka kot
nepojasnjenega reziduala razvila v obravnavo tehničnega napredka kot akumuliranega znanja,
ki je rezultat vlaganj v raziskave in razvoj ter je javno dostopno vsem proizvodnim enotam.
Poleg spremenjene obravnave pa so po mnenju Nelsona (1981, str. 1046) neoklasične teorije
spregledale naslednje aspekte, povezane s tehničnim napredkom:


Proces inoviranja oz. generiranja tehničnega napredka je povezan z veliko mero
negotovosti. Zaradi tega se lahko podjetja odločajo za nove tehnologije šele, ko so te
preizkušene, zaradi česar prihaja do razkoraka med najboljšo razpoložljivo in
trenutno uporabljano tehnologijo.



Kadar je proces raziskav in razvoja povezan s pridobivanjem konkurenčnih prednosti,
igra pri tem veliko vlogo zaščita intelektualne lastnine.



Pri vrsti tehnologij je lahko proces učenja z delom (angl. learning by doing) dopolnitev
ali celo nadomestilo za vlaganja v raziskave in razvoj, zaradi česar se, tudi v primeru
javno dostopnih tehnologij, pojavlja določena mera zasebnega znanja. Določene aspekte
tehnologije je težko opisati in enostavno prenesti v druge proizvodne enote, saj to
pogosto zahteva izmenjavo zaposlenih in njihovo uvajanje. Čas, porabljen za uvajanje, in
s tem povezani stroški, so lahko zelo veliki.
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Greenwood in Jovanovic (1998, str. 5) ugotavljata, da model Solowa (1957) ne daje
zadovoljivih pojasnil glede dejanskih gospodarskih gibanj, saj ne omogoča spremljanja
opredmetenega tehničnega napredka:


Skladno z modelom Solowa, ki predpostavlja eksogeno opredeljen nevtralni tehnični
napredek, naj le-tega, od začetka 70-ih let prejšnjega stoletja dalje, ne bi bilo (upad
produktivnosti). Glede na hiter razvoj informacijskih, telekomunikacijskih in drugih
tehnologij, katerim smo priča v zadnjih nekaj desetletjih, je takim ugotovitvam težko
verjeti.



Predpostavka nevtralnega tehničnega napredka pomeni, da le-ta vpliva na vse proizvodne
dejavnike v enaki meri oz. da so vsa kapitalska sredstva, ne glede na starost, enako
produktivna. Dejstvo pa je, da je novejša oprema produktivnejša zaradi vsebovanih
tehničnih izboljšav. Večina inovacij mora namreč biti opredmetenih v kapitalskih
sredstvih, da lahko postanejo učinkovite.



Produktivnost v najnaprednejših proizvodnih enotah je lahko tudi dva- ali večkrat višja
od povprečne produktivnosti, kar je v nasprotju s predpostavko, da vse proizvodne enote
uporabljajo enako tehnologijo.



V okriru modela Solowa ni mogoče najti ustreznega pojasnila za povečanje plačnih
nesorazmerij, kar je dejstvo, ki spremlja tehnični napredek.

Podobno kot Nelson (1981) tudi Greenwood in Jovanovic (1998, str. 24) ugotavljata, da se
difuzija novih tehnologij med vse proizvodne enote odvija počasi, zaradi česar prihaja do
razkoraka med najboljšo razpoložljivo in trenutno uporabljano tehnologijo. Razloge za
navedeni zamik vidita predvsem v naslednjih dejavnikih (Greenwood & Jovanovic, 1998, str.
25−26):


Nakup nove opreme je običajno povezan z visokimi izdatki. Dokler obstoječa oprema ni
amortizirana, se podjetja ne odločajo za njeno zamenjavo. Drugi razlog je, da je obseg
proizvodnje nove opreme omejen, zaradi česar le-ta ni na voljo vsem proizvodnim
enotam takoj ob njenem pojavu na tržišču.



Visoki stroški uvajanja novih tehnologij lahko podaljšujejo sam čas uvajanja. V trenutku
pojava novih tehnologij je ponudba usposobljene delovne sile relativno omejena, kar tudi
utegne vplivati na daljše trajanje procesa uvajanja.



Zaradi dejavnika negotovosti se vrsta proizvodnih enot ne odloča za takojšen prehod na
uporabo novih tehnologij, temveč raje počakajo na informacije in izkušnje preostalih.



Do zamika uporabe najnovejših tehnologij lahko pride tudi zaradi pomanjkanja
informacij o obstoju oz. primernosti dane tehnologije.

Predpostavka o inovacijskem procesu kot eksogenem procesu v okviru neoklasične teorije je
glede na opisane dejanske razmere dokaj nerealna. Veliko primernejša je predpostavka, da je
vsaj del inovacijskega procesa del procesa akumulacije kapitala, ki je lastna modelom
endogene rasti, predstavljenih v delih Romerja (1986) in Lucasa (1988). Koncept kapitala je
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razširjen in zajema tudi vlaganja v znanje oz. človeški kapital. Proces akumulacije novega
znanja je povsem izenačen s preostalimi oblikami investicij, s čimer se inovacijski proces
obravnava kot endogeni proces. Dolgoročna gospodarska rast je v glavnem posledica
akumulacije znanja5.
Tretja ključna razlika med neoklasično oz. sodobnejšimi teorijami rasti nastopa v
interpretaciji povezav med dejavniki oz. viri gospodarske rasti. Viri gospodarske rasti so
namreč med seboj močno povezani in ne neodvisni, kot to predvideva neoklasična teorija.
Investicije v fizični oz. človeški kapital generirajo tehnični napredek, hkrati pa sta donosnost
na vloženi kapital in višja izobraženost odvisni od tehničnega napredka. V primeru nižje
stopnje tehničnega napredka bi padajoča mejna produktivnost kapitala vodila do znižanja
stopnje donosnosti kapitala in s tem do nižjih investicijskih stopenj. Ravno tako bi bilo
povpraševanje po visoko izobraženem kadru (inženirji, znanstveniki, vodstveni delavci)
manjše v primeru počasnejšega tehničnega napredka (Nelson, 1981).
Nelson (1981, str. 1036) opozarja tudi na splošne gospodarske in politične razmere ter
socialne inštitucije, ki vplivajo na dejavnike gospodarske rasti. Prav tako je treba upoštevati
mednarodne razlike oz. medčasovne spremembe ekonomskega okolja in inštitucionalne
ureditve.

1.2.5

Prihodnost analize produktivnosti

Neoklasična teorija, kot že rečeno, ni uspela zadovoljivo pojasniti upada produktivnosti, do
katerega je v večini svetovnih gospodarstev prišlo v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja.
Obenem pa Hulten (2001, str. 41) ugotavlja, da tudi vrsti alternativnih modelov, ki so se
razvili iz nezadovoljstva z neoklasično interpretacijo, ni uspelo vselej zadovoljivo pojasniti
dejanskih gospodarskih gibanj. Na tem mestu velja izpostaviti prispevek Grilichesa (1994),
katerega glavno sporočilo je, da je razumevanje gospodarskih gibanj omejeno z obsegom in
kakovostjo razpoložljivih podatkov o ekonomskih pojavih. Hkrati opozarja, da so podatki
pogosto neustrezno interpretirani zaradi nezadovoljivega poznavanja metodologije njihovega
zbiranja oz. obdelave. Po njegovem mnenju je neustrezna interpretacija podatkov vzrok za
nizke ocene rasti skupne faktorske produktivnosti v že omenjenem obdobju.
Ne glede na vrsto omenjenih kritik izračuna prispevkov rasti ostaja enostaven model reziduala
še vedno prevladujoči pristop k analizi produktivnosti oz. gospodarske rasti, saj omogoča
njegova definicija enostavno in konsistentno podlago za merjenje ekonomskih pojavov in
opredelitev dejavnikov gospodarske rasti.

5

Romer je za znanje kot proizvodni dejavnik predpostavil naraščajočo mejno produktivnost oz. naraščajoče
donose, skladno s čimer lahko produktivnost dela v konkurenčnem ravnovesju raste neomejeno, celo z monotono
naraščajočo stopnjo rasti. Ravno tako lahko stopnja investiranja in stopnja donosa na kapital v času naraščata
kljub povečevanju obsega kapitala, kar pomeni, da med državami ne prihaja nujno do konvergence oz. da je v
manj razvitih državah lahko gospodarska rast konstantno nižja oz. je sploh ni (Romer 1986, str. 1003).
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V obdobju zadnjih 25−30 let prehaja izračunavanje večfaktorske produktivnosti zunaj okvirov
monografsko usmerjenih akademskih študij v redna raziskovanja nacionalnih statističnih
uradov. Ameriški statistični urad za delovno silo (BLS) je prvič objavil indeks večfaktorske
produktivnosti za ameriško gospodarstvo, za obdobje 1948−81 leta 1983 v biltenu Trends in
Multifactor Productivity (BLS, 1983). OECD objavlja agregatne indekse večfaktorske
produktivnosti za 19 držav, medtem ko izračunavajo indeks večfaktorske produktivnosti v
okviru svojih rednih statističnih raziskovanj tudi statistični uradi v Avstraliji, na Finskem, v
Kanadi, na Nizozemskem, v Novi Zelandiji, Švici in Veliki Britaniji (Bregar, 2004; OECD,
2008).
Na področju držav Evropske unije (v nadaljevanju EU) velja izpostaviti projekt EU-KLEMS
(Timmer et al., 2007a, 2007b), ki se je izvajal med letoma 2003 in 2008 kot del 6. oz. 7.
Okvirnega programa EU. Projekt je bil vzpostavljen z namenom oblikovanja podatkovne baze
kot osnove za analize gospodarske rasti, produktivnosti, zaposlovanja, investicijske dejavnosti
in tehnološkega napredka na nivoju posameznih dejavnosti, za vse države članice, za obdobje
od leta 1970 dalje. Projekt je vodil konzorcij 15 evropskih raziskovalnih inšitutov v tesnem
sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi, med njimi tudi s Statističnim uradom
Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS).
Prvi rezultati projekta EU-KLEMS so bili objavljeni marca 2007. Zajemali so celovito
podatkovno osnovo za analizo večfaktorske produktivnosti v državah članicah EU. Za večino
držav so bili objavljeni podatki za obodobje od leta 1970 do leta 2005, medtem ko so bili
podatki za Slovenijo objavljeni le za obdobje od leta 1995 do 2005. Sledile so tri revizije, in
sicer marca 2008, novembra 2009 ter marca 2011, s katerimi so bile časovne serije dopolnjene
do leta 2006.
Rezultate projekta EU-KLEMS, ki se nanašajo na področje predelovalnih dejavnosti v
Sloveniji za obdobje 1995−2006, smo uporabili tudi sami kot osnovo za presojo veljavnosti
rezultatov lastne empirične študije.
Kljub predstavljenemu bogatemu teoretskemu izročilu je mogoče ugotoviti, da se ob
računanju večfaktorske produktivnosti v praksi poraja še vrsta metodoloških vprašanj, ki
zahtevajo nadaljnje poglobljene empirične analize. Skladno s tem ocenjujemo, da bodo
rezultati disertacije pomembno prispevali k razvoju metodologije operativnega izračuna
večfaktorske produktivnosti.

1.3 Pristopi k analizi produktivnosti
Različne pristope k analizi produktivnosti lahko z metodološkega vidika razvrstimo v
parametrične in neparametrične (Bregar, 2004; Mawson et al., 2003; OECD, 2001a).
Pri parametričnih pristopih gre za ekonometrično ocenjevanje parametrov proizvodne ali
stroškovne funkcije, pri čemer sta le-ti običajno izraženi v obliki stopenj rasti. Oceno
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parametra, ki naj bi odražal stopnjo tehničnega napredka, se običajno interpretira kot mero
rasti produktivnosti (Mawson et al., 2003).
V okiru neparametričnih pristopov skušamo definirati zadovoljive približke teoretsko
definiranim indeksom, pri čimer izhajamo iz lastnosti poznanih produkcijskih funkcij in
predpostavk ekonomske teorije proizvodnje (OECD, 2001a, str. 13). Po Carlawu in Lipseyu
(2004, str. 234) lahko neparametrične metode analize produktivnosti razdelimo v naslednje
skupine:


izračun prispevkov rasti (angl. Growth accounting approach);



indeksni pristop (angl. The exact index number approach);



analiza proizvodnih zmožnosti (angl. Frontier Analysis) oz. ocena funkcije
oddaljenosti (angl. Distance function method).

1.3.1

Parametrični pristop

S pomočjo ekonometričnih modelov lahko pridemo do ocen vseh parametrov proizvodne oz.
stroškovne funkcije, ki jih pri neparametričnem ocenjevanju produktivnosti sicer ne poznamo.
Obenem je prednost parametričnega pristopa v dejstvu, da vnaprejšnje predpostavke o
obnašanju proizvodnih enot in o značilnostih proizvodnega procesa, ki jih zahtevajo
neparametrični pristopi, niso potrebne (Bregar, 2004, str. 5), hkrati pa omogoča navedeni
pristop preskušanje veljavnosti predpostavk, ki jih sicer uporabljamo pri neparametričnih
metodah (na primer preverjanje predpostavke o konstantnih donosih obsega).
Slabosti ekonometričnega ocenjevanja rasti produktivnosti se skrivajo v pogosto vprašljivi
robustnosti ocen parametrov in v zapletenejših razlagah rezultatov (Bregar, 2004; Hulten,
2001; Mawson et al., 2003). Investicijske dejavnosti in proizvodnega dejavnika delo običajno
ne moremo obravnavati neodvisno od tehničnega napredka (skupne faktorske produktivnosti),
kar se lahko odrazi v pristranskih ocenah parametrov. Napačno ocenjene stopnje rasti kapitala
oz. dela vodijo do nekonsistentnih ocen elastičnosti posameznega proizvodnega dejavnika
(Barro, 1998). Potrebna množica podatkov, ki nastopajo v tovrstnih analizah, lahko zahteva
daljši čas, ki je potreben za obdelavo in objavo rezultatov, s čimer se tudi uporabna vrednost
ocen nekoliko zmanjša (OECD, 2001a).
Glede na predstavljene lastnosti oz. omejitve ekonometričnega pristopa le-ta ni primeren za
redno spremljanje produktivnosti, so pa ocene proizvodnih funkcij vsekakor dopolnitev ocen,
pridobljenih na podlagi indeksnega pristopa oz. izračuna prispevkov rasti. S pomočjo
ekonometričnega pristopa lahko preskušamo veljavnost predpostavk, ki jih sicer uporabljamo
pri neparametričnih metodah oz. lahko oceno produktivnosti kot reziduala razčlenimo na
prispevek posameznih dejavnikov, kot so naraščajoči donosi obsega, prispevek tehničnih
inovacij oz. nezajetih in nepoznanih dejavnikov.
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1.3.2 Izračun prispevkov rasti
Izračun prispevkov rasti je bil sprva najpogosteje uporabljeni teoretični pristop k analizi
produktivnosti (Carlaw & Lipsey, 2004, str. 234), pri čemer so bile njegove osnove
opredeljene v že predstavljenih delih Solowa (1957), Kendricka (1961), Denisona (1962) ter
Jorgensona in Grilichesa (1967). Navedene študije se povečini nanašajo na ameriško
gospodarstvo, medtem ko se študija Inklaarja, O’Mahonyja in Timmerja (2005) oz. že
omenjeni projekt EU-KLEMS (www.euklems.net) nanašajo na območje držav EU.
Z izračunom prispevkov rasti skušamo rast končne proizvodnje pojasniti z rastjo porabe
posameznih proizvodnih dejavnikov. Ob tem izhajamo iz ustrezne oblike proizvodne funkcije,
ki je običajno Cobb-Douglasova, in že poznanih predpostavk, na katerih je osnovana
neoklasična teorija rasti:


predpostavka o nevtralnem tehničnem napredku,



predpostavka o konstantnih donosih obsega,



predpostavka o racionalnem obnašanju proizvajalcev (maksimiziranje dobička),



predpostavka o popolni konkurenci na trgu in



predpostavka o polni zaposlenosti proizvodnih dejavnikov.

Predpostavljena oblika proizvodne funkcije, ki opredeljuje največjo možno količino
proizvodnje ob dani količini proizvodnih dejavnikov, je opredeljena z dano tehnologijo, ki
naj se v celotnem obdobju analize ne bi spreminjala kljub tehničnemu napredku (glej enačbo
(1.2)). Za tehnologijo se predpostavlja, da je javno dostopna vsem proizvodnim enotam6,
zaradi česar naj bi izbrana proizvodna funkcija bila enaka, ne glede na vrsto dejavnosti. Del
rasti proizvodnje, ki je ne znamo pojasniti z rastjo porabe proizvodnih dejavnikov (rezidual),
opredelimo kot spremembo v skupni faktorski produktivnosti (glej enačbo (1.6)).
Do ocene skupne faktorske produktivnosti lahko pridemo tudi na podlagi podatkov o rasti cen
proizvodnih dejvnikov, pri čimer izhajamo iz dohodkovne identite (Barro, 1998, str. 6):
(1.10)
kjer pomeni:
Y: ustvarjeni dohodek,
R: cena proizvodnega dejavnika kapital (K),
K: količina potrošenega dejavnika kapital,
w: cena proizvodnega dejavnika delo (L),
L: količina potrošenega dejavnika delo.
6

Predpostavka o javno dostopni tehnologiji je implicitno prisotna v vseh modelih gospodarske rasti, ki so
osnovani na agregatni proizvodni funkciji.
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Če obe strani enačbe (1.10) nekoliko preuredimo in odvajamo glede na čas, dobimo naslednjo
enačbo (Barro, 1998, str. 6):
(1.11)

kjer pomeni:
odvod ustvarjene proizvodnje (Y) oz. potrošenih proizvodnih dejavnikov (K in L)
glede na čas,
odvod cene kapitala (R) oz. cene dela (w) glede na čas,
: delež kapitala v ustvarjenem dohodku,
: delež dela v ustvarjenem dohodku.
S preoblikovanjem enačbe (1.11) pridemo do opredelitve spremembe skupne faktorske
produktivnosti kot tehtanega povprečja stopenj rasti cen proizvodnih dejavnikov (Barro, 1998,
str. 6):
(1.12)
Za razliko od enačbe (1.6) je treba za izpeljavo enačbe (1.12) predpostaviti zgolj dohodkovno
identiteto, skladno z enačbo (1.10), nista pa potrebni predpostavka o enakosti mejnih
proizvodov dejavnikov in njihovih cen ter predpostavka glede oblike proizvodne funkcije
(Barro, 1998, str. 7).
Sicer Barro (1998), Carlaw in Lipsey (2004), Greenwood in Jovanovic (1998), Jorgenson
(1990) ter Nelson (1981) opozarjajo na vrsto metodoloških problemov, ki izhajajo iz
predpostavk, na katerih je osnovan izračun prispevkov rasti:


Izračun prispevkov rasti izhaja iz zelo omejujoče predpostavke, da je oblika proizvodne
funkcije enaka za vse dejavnosti, s čimer je tudi implicitno predpostavljeno, da v vseh
dejavnostih uporabljajo zgolj eno samo vrsto proizvodnega dejavnika kapital oz. delo.



Prav tako sta zelo omejujoči predpostavki o nespremenljivi obliki proizvodne funkcije
v celotnem obdobju analize in predspostavka, da se vse spremembe tehnologije, ki
vodijo do večje produktivnosti, odrazijo zgolj v faktorju A. Vrsta tehničnih izboljšav
je namreč opredmetenih v novih proizvodih oz. kapitalskih sredstvih, zaradi česar je
nerealno predpostavljati homogeno obliko proizvodnje oz. proizvodnih dejavnikov v
celotnem obdobju analize.



Opredelitev agregatne proizvodne funkcije na osnovi proizvodnih funkcij za posamezne
dejavnosti je možna le ob standardni predpostavki popolne konkurence na trgih in
stanja splošnega ravnovesja. Če so tehnične spremembe povezane z realokacijami
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proizvodnih dejavnikov med dejavnostmi, je opredelitev agregatne proizvodne funkcije
metodološko problematična tudi ob siceršnji izpolnjenosti obeh navedenih predpostavk.
Če pa izhajamo iz Schumpeterske interpretacije konkurence kot dinamičnega procesa,
kjer je ključni dejavnik konkurence uvajanje novih tehnologij, ki so povezane s
tveganjem in negotovostjo, je oblikovanje agregatne proizvodne funkcije tako rekoč
nemogoče.


Opredelitev agregatne proizvodne funkcije je ob dejstvu, da je dejanska tržna struktura,
kombinacija monopolistične, oligopolistične in popolne konkurence, nemogoča, tudi
če predpostavljamo, da se vsa podjetja nahajajo v ravnovesnem položaju.



Solow (1957) interpretira vsako spremembo produktivnosti kot posledico tehničnega
napredka. Ob tem zanemarja preostale dejavnike, ki utegnejo tudi pomembno vplivati na
gibanje produktivnosti oz. na samo gospodarsko rast in so bili že podrobneje
predstavljeni v podpoglavju 1.2.4.



V modelu Solowa se predpostavlja polno zaposlenost proizvodnih dejavnikov, čeprav
model sam po sebi ne vsebuje nikakršnega mehanizma, ki bi zagotavljal polno
zaposlenost. Dejavniki gospodarske rasti so obravnavani kot neodvisni in aditivni.



Za model endogene rasti, predstavljen v prispevkih Romerja (1986) in Lucasa (1988), so
značilni naraščajoči donosi obsega proizvodnje, ki jih povzročajo eksternalije,
izhajajoče iz procesa akumulacije znanja v družbi. Njihova velikost odraža razliko med
družbeno in zasebno mejno produktivnostjo kapitala. Ob danih predpostavkah se v
rezidualu Solowa odraža tudi vpliv naraščajočih donosov obsega oz. eksternalij, o čemer
je bil govor že v podpoglavju 1.2.1.

1.3.3 Indeksni pristop
Po mnenju Diewerta (2000) je bilo oblikovanje indeksa produktivnosti najverjetne prvič
sistematično predstavljeno v delu Jorgensona in Grilichesa (1967), ki sicer predstavlja
nadaljevanje dela Solowa (1957). Indeksni pristop, ki ga uporablja za analizo sprememb
produktivnosti tudi večina statističnih uradov, lahko torej obravnavamo kot razširitev oz.
dopolnitev izračuna prispevkov rasti.
Tako izračun prispevkov rasti kot indeksni pristop k oceni produktivnosti sta osnovana na
indeksnih številih in zato tudi oba soočena z enakimi metodološkimi problemi. V okviru obeh
pristopov izhajamo iz predpostavk konstantnih donosov obsega in racionalnega obnašanja
ekonomskih subjektov, medtem ko predpostavka agregatne proizvodne funkcije v primeru
indeksnega pristopa načeloma ni potrebna.7
Diewert (1992a) ter Diewert in Nakamura (2003) navajata 6 alternativnih načinov opredelitve
indeksa produktivnosti v okviru preprostega modela homogene proizvodnje z enim samim
7

Opozoriti velja, da se pri izbiri ustreznega indeksnega obrazca v okviru t. i. ekonomskega pristopa indeksnih
števil sicer tudi izhaja iz predpostavljene oblike proizvodne funkcije.
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proizvodnim dejavnikom, pri čemer vodi vseh 6 načinov, ob ustreznih predpostavkah, do
povsem enakih rezultatov. V primeru proizvodnih procesov, za katere je značilna
heterogenost tako na strani outputov kot inputov, pa je treba za izračun indeksa večfaktorske
produktivnosti zagotoviti ustrezen način agregiranja raznovrstnih količin, kar storimo s
pomočjo uporabe skupinskih indeksov. S tem povezana vprašanja so podrobneje
predstavljena v 2. delu disertacije.
Indeks produktivnosti je v praksi običajno opredeljen kot razmerje med indeksom outputa,
tj. indeksom proizvedenih količin, in indeksom porabe inputov:
(1.13)
kjer pomeni:
: indeks skupne faktorske produktivnosti,
: indeks obsega proizvodnje (outputa),
: indeks porabe proizvodnih dejavnikov (inputov).
Output lahko operativno merimo v bruto vrednosti ustvarjene proizvodnje ali kot dodano
vrednost, o čemer bo več govora v poglavju 3.1.
Povezavo med izračunom prispevkov rasti in indeksnim pristopom lahko vidimo, če enačbo
(1.6) preoblikujemo na naslednji način (Diewert & Lawrence, 1999a, str. 7):

,

pri čemer je

(1.14)

Na podlagi enačbe (1.14) lahko indeks produktivnosti A izrazimo kot:
(1.15)
kar je povsem enako enačbi (1.13).
Z izračunom indeksa produktivnosti v praksi, skladno z enačbo (1.13), je povezana vrsta
metodoloških vprašanj, ki so podrobno obravnavana v 2. delu disertacije.
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1.3.4 Ocena funkcije oddaljenosti
Izhodišče za oceno funkcije oddaljenosti je krivulja proizvodnih zmožnosti, ki opredeljuje
največji obseg proizvodnje, ki ga lahko dosežemo v danem gospodarstvu z uporabo najboljše
razpoložljive tehnologije. Običajno se gospodarstva nahajajo znotraj krivulje proizvodnih
zmožnosti zaradi vrste razlogov, kot je npr. uporaba zastarelih tehnologij, omejitve v dostopu
do naravnih virov oz. proizvodnih dejavnikov, neustrezni načini vodenja oz. organiziranja
proizvodnih procesov. Razkorak med dejanskim obsegom proizvodnje in krivuljo proizvodnih
zmožnosti, ki odraža razliko med dejanskim in potencialnim proizvodom, skušamo oceniti s
pomočjo t. i. funkcije oddaljenosti (Hulten, 2001, str. 19).
Spremembo produktivnosti je v takem primeru mogoče oceniti na osnovi t. i.
Malmquistovega indeksa produktivnosti, ki je bil opredeljen v delih Cavesa, Christensena
in Diewerta (1982b) ter Färe et al. (1994) kot razmerje med dvema funkcijama
oddaljenosti.
Slednja opredelitev indeksa produktivnosti omogoča razčlenitev spremembe produktivnosti
na spremembo v učinkovitosti (premik proti krivulji proizvodnih zmožnosti) in na
spremembo v tehnologiji (premik krivulje proizvodnih zmožnosti) (Carlaw & Lipsey, 2004,
str. 238).
Uporaba te tehnike zahteva sicer dobro poznavanje uporabljene tehnologije v vsakem
obdobju analize in na vsakem nivoju izračuna agregatnega indeksa, pri čemer velja
izpostaviti, da razpoložljivi podatki običajno tega ne omogočajo. Carlaw in Lipsey (2004, str.
238) opozarjata tudi na implicitno vsebovano predpostavko, da je za vse med seboj
primerjane proizvodne enote (proizvodne enote znotraj dejavnosti, med posameznimi
dejavnostmi oz. celotno gospodarstvo) značilna enaka agregatna proizvodna funkcija.
Omejitve, povezane s slednjo predpostavko, ki je sicer prisotna tudi v primeru izračuna
prispevkov rasti oz. indeksa produktivnosti, so bile podrobneje obravnavane že v
podpoglavjih 1.2.4 in 1.3.2.
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2 METODOLOŠKA PROBLEMATIKA IZRAČUNA INDEKSA
VEČFAKTORSKE PRODUKTIVNOSTI
Izračun indeksa večfaktorske produktivnosti, opredeljenega kot razmerje med indeksom
obsega proizvodnje in indeksom realne porabe proizvodnih dejavnikov (gl. enačbo (1.13)), je
mogoče opisati kot sklop naslednjih aktivnosti, ki se izvajajo na ravni elementarnih
agregatov:


izračun indeksa proizvodnje (dodane vrednosti ali bruto vrednosti proizvodnje);



izračun indeksa porabe posameznega proizvodnega dejavnika oz. izračun skupnega
indeksa porabljenih proizvodnih dejavnikov in



izračun izvedenega indeksa produktivnosti.

Elementarni agregati so lahko opredeljeni kot posamezna enota podjetja, podjetje, skupina ali
oddelek dejavnosti, dejavnost ali kar celotno gospodarstvo, pri čemer je način opredelitve
odvisen tako od namena analize kakor tudi od razpoložljivosti ustreznih podatkovnih
virov na dezagregiranih ravneh.
Če izvajamo analizo produktivnosti na dezagregiranih ravneh, se v naslednji fazi agregatna
produktivnost izračuna posredno na podlagi že izračunanih produktivnosti na nižjih ravneh
agregacije.
Z zgoraj navedenimi aktivnostmi je povezana vrsta metodoloških vprašanj, ki jih lahko
strnemo v naslednje skupine:


problematika merjenja ustvarjene proizvodnje;



problematika merjenja porabe posameznih proizvodnih dejavnikov in



indeksna problematika
produktivnosti.

kot

komponenta

metodologije

izračuna

večfaktorske

Problematika na področju merjenja proizvodnje je povezana predvsem z opredelitvijo načina
spremljanja ustvarjene proizvodnje, razpoložljivostjo ustreznih indeksov cen, ki so podlaga za
izračun realnih sprememb na najnižjih ravneh spremljanja, ustreznim vrednotenjem
kakovostnih sprememb in opredelitvi rezultata ''proizvodnje'' v storitvenih panogah
dejavnosti. Podrobneje so izpostavljena vprašanja obravnavana v 3. delu disertacije.
Izhodiščno vprašanje, povezano s spremljanjem porabe proizvodnih dejavnikov, je vsekakor
opredelitev nabora dejavnikov, vključenih v izračun večfaktorske produktivnosti. Kot je bilo
že v poglavju 1.1 izpostavljeno, je izbira ustrezne mere produktivnosti, ki pogojuje nabor
vključenih proizvodnih dejavnikov, odvisna od namena analize, še pogosteje pa od
razpoložljivih podatkovnih virov.
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V okviru disertacije se omejujemo na proučevanje problematike spremljanja porabe
proizvodnih dejavnikov delo in kapital, ki sta tudi sicer najpogosteje upoštevana dejavnika pri
izračunih večfaktorske produktivnosti v praksi. Metodološka vprašanja, povezana s
spremljanjem porabe dela, so podrobno obravnavana v 5. oz. 6. delu disertcije, medtem ko so
vprašanja, povezana z merjenjem kapitala, obdelana v 7. oz. 0. delu disertacije.
Kot ključna metodološka vprašanja, povezana z indeksno problematiko kot komponentno
metodologije izračuna večfaktorske produktivnosti, katerim je tudi posvečena osrednja
pozornost v disertaciji, pa velja izpostaviti:


vidik izbire ustreznega indeksnega obrazca;



vidik opredelitve nivoja oblikovanja osnovnih agregatov oz. izračuna elementarnih
indeksov in



vidik izbire osnove primerjave v časovnih serijah indeksov (indeksi s stalno osnovo,
verižni indeksi).

Opredelitev posameznih elementov metodologije je odvisna od naslednjih dejavnikov
(Fujikawa & Milana, 1996, str. 217):


razpoložljivosti podatkov, ki poleg že omenjenega vpliva na opredelitev nabora
vključenih proizvodnih dejavnikov pogojuje najnižji nivo, na katerem je mogoče
opazovati spremembe (nivo oblikovanja osnovnih agregatov),



značilnosti proizvodnega procesa, ki opredeljujejo funkcijsko obliko indeksnega
obrazca in vplivajo na interpretacijo spremembe produktivnosti kot posledice tehničnega
napredka, donosov obsega ali eksternalij,



popolnosti delovanja tržnega mehanizma, ki opredeljuje relevantnost tržnih informacij,



obnašanja ponudnikov, ki vpliva na interpretacijo opazovanih cen in količin (z vidika
optimizacijskega procesa), ter



specifikacije modela, ki je povezana z odločitvijo glede izbire najprimernejše funkcijske
oblike indeksnega obrazca.

Njihov vpliv je podrobneje obravnavan v nadaljevanju dela. Pred tem pa je v izogib
napačnemu razumevanju oz. interpretaciji nekaterih terminov, povezanih z izračunavanjem
indeksov v časovnih serijah, podana njihova razlaga.
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2.1 Osnovne opredelitve indeksnih števil
Pri izračunu indeksov v časovnih serijah je treba razlikovati med naslednjimi referenčnimi
obdobji:
 baznim obdobjem ali referenčnim obdobjem cen,
 referenčnim obdobjem ponderacije in
 referenčnim obdobjem indeksa.
Bazno obdobje je obdobje, iz katerega izhajajo cene, na osnovi katerih se izračunavajo ocene
v stalnih cenah.
Referenčno obdobje ponderacije je obdobje, iz katerega izhajajo ponderji, ki se uporabljajo
pri izračunu skupinskih oz. agregatnih indeksov. Naprej usmerjeni indeks (angl. forward
index) pomeni, da je obdobje v števcu indeksa časovno za obdobjem v imenovalcu indeksa,
nazaj usmerjeni indeks (angl. backward index) pa pomeni, da je obdobje v števcu indeksa
časovno pred obdobjem v imenovalcu indeksa.
Referenčno obdobje indeksa je obdobje, v katerem ima indeks vrednost 100. Pri indeksih s
stalno osnovo primerjave, ki so osnovani na primerjavi obsega danega pojava v tekočem
obdobju (letu) in obsega pojava v izhodiščnem obdobju (letu), je referenčno obdobje (leto)
indeksa skozi celotno časovno vrsto nespremenjeno. Pri verižnih indeksih, ki merijo
spremembe pojava med dvema časovno zaporednima obdobjema, se referenčno obdobje v
vsakem obdobju časovne serije spremeni.
Spremembo opazovanega pojava skozi daljše časovno obdobje lahko poleg neposredne
primerjave na osnovi indeksov s stalno osnovo ugotovimo tudi posredno, s kumuliranjem
zaporednih verižnih indeksov (princip veriženja). Tako izračunane indekse imenujemo
kumulativni verižni indeksi.
Z indeksi s stalno osnovo primerjave označujemo torej neposredno izračunane indekse
med dvema obdobjema, medtem ko označujemo s kumulativnimi verižnimi indeksi
posredno izračunane indekse med dvema obdobjema.
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2.2 Izbira indeksnega obrazca
Z enačbo (1.13) smo indeks večfaktorske produktivnosti v primeru proizvodnih procesov, za
katere je značilna heterogenost tako na strani outputov kot inputov, na splošno opredelili kot
razmerje med indeksom obsega proizvodnje in indeksom porabljenih proizvodnih dejavnikov.
V ta namen definirajmo vektorje cen proizvodov oz. proizvodnih dejavnikov (Diewert, 1992a,
str. 177−178):
(2.1)
(2.2)
kjer pomeni:
: cena enote proizvoda i v obdobju t,
: vektor cen proizvodov v obdobju t,
: cena enote proizvodnega dejavnika i v obdobju t,
: vektor cen proizvodnih dejavnikov v obdobju t,
N: število opazovanih proizvodov,
M: število opazovanih proizvodnih dejavnikov.
Definirajmo še vektorje količin proizvodov oz. proizvodnih dejavnikov (Diewert, 1992a, str.
177−178):
(2.3)
(2.4)
kjer pomeni:
: količina proizvedenega proizvoda i v obdobju t,
: vektor proizvedenih količin proizvodov v obdobju t,
: količina porabljenega proizvodnega dejavnika i v obdobju t,
: vektor porabljenih količin proizvodnih dejavnikov v obdobju t,
N: število opazovanih proizvodov,
M: število opazovanih proizvodnih dejavnikov.
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Zapišimo indeks obsega proizvodnje med obdobjem 0 in 1 kot (Diewert, 1992a, str.
177−178):
(2.5)
Indeks porabljenih proizvodnih dejavnikov med obdobjem 0 in 1 pa zapišimo kot (Diewert,
1992a, str. 177−178):
(2.6)

Enačbo (1.13), s katero smo opredelili indeks večfaktorske produktivnosti, lahko sedaj
zapišemo kot (Diewert, 1992a, str. 177−178):

(2.7)
Na tem mestu se postavi vprašanje izbire ustrezne funkcijske oblike indeksov, zapisanih z
enačbama (2.5) in (2.6), ki je, kot že rečeno, eno temeljnih vprašanj v okviru indeksnega
pristopa k analizi produktivnosti. Dejstvo je, da navedenih količinskih indeksov ni mogoče
enolično opredeliti.
V okviru pristopa indeksnih števil je bilo razvitih mnogo različnih obrazcev za izračun
skupinskih indeksov, med katerimi velja kot najpogosteje uporabljane v praksi izpostaviti
predvsem naslednje8:
 Laspeyresov (1871) obrazec,
 Paaschejev (1874) obrazec,
 Fisherjev (1922) obrazec ter
 Törnqvistov (1936) oz. implicitni Törnqvistov obrazec.
Laspeyresov agregatni indeks proizvedenih količin, QL, pri katerem so ponderacijski
koeficienti (cene) iz obdobja, ki je v imenovalcu indeksa, oz. iz obdobja 0, je opredeljen
na naslednji način:
(2.8)

8

Pogostost uporabe indeksnih obrazcev je utemeljena z njihovimi lastnostmi, ki so podrobneje predstavljene v
podpoglavju 2.2.3.
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Po enakem zgledu lahko Laspeyresov agregatni indeks porabljenih količin proizvodnih
dejavnikov Q*L opredelimo kot:
(2.9)
Paaschejev agregatni indeks proizvedenih količin QP, pri katerem so ponderacijski
koeficienti (cene) iz obdobja, ki je v števcu indeksa oz. iz obdobja 1, je opredeljen na
naslednji način:
(2.10)
Paaschejev agregatni indeks porabljenih količin proizvodnih dejavnikov Q*P pa je opredeljen
kot:
(2.11)
Fisherjev idealni indeks obsega proizvodnje QF je opredeljen kot geometrijska sredina
Laspeyresovega in Paaschejevega količinskega indeksa, opredeljenima z enačbama (2.8) in
(2.10):
(2.12)
Analogno lahko Fisherjev idealni indeks porabljenih količin proizvodnih dejavnikov Q *F
opredelimo kot geometrijsko sredino Laspeyresovega in Paaschejevega indeksa porabljenih
količin proizvodnih dejavnikov, opredeljenima z enačbama (2.9) in (2.11):
(2.13)
Kot zadnjega velja izpostaviti še Törnqvistov indeks obsega proizvodnje QT, ki je opredeljen
kot:

(2.14)
Törnqvistov indeks porabljenih količin proizvodnih dejavnikov Q*T pa lahko opredelimo kot:

(2.15)
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Indeksni obrazci za izračun indeksa obsega proizvodnje, zapisani z enačbami (2.8), (2.10),
(2.12) in (2.14), kakor tudi obrazci za izračun indeksa porabljenih količin proizvodnih
dejavnikov, zapisani z enačbami (2.9), (2.11), (2.13) in (2.15), načeloma ne vodijo do enakih
rezultatov. To pomeni, da se izbira indeksnega obrazca posledično odraža na oceni indeksa
večfaktorske produktivnosti, zaradi česar si to vprašanje zasluži ustrezno pozornost.
Rezultati izbranih empiričnih raziskav, v katerih so avtorji skušali ovrednotiti pristranskost,
povezano z uporabo posameznih indeksnih obrazcev, so predstavljeni v podpoglavju 2.2.3. S
teoretičnega vidika pa velja kot dva najpomembnejša pristopa za izbiro ustreznega indeksnega
obrazca, ki sta v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljena, izpostaviti:


testni (aksiomatski) pristop in



ekonomski pristop.

2.2.1

Testni pristop

Testni pristop izhaja pri izbiri ustrezne oblike obrazca iz vrste aksiomov oz. testov, ki
določajo kvaliteto indeksa (Diewert, 1992a, str. 183). Kot utemeljitelja testnega pristopa velja
po mnenju Balka (1995, str. 69) izpostaviti Irvinga Fisherja (1922), ki je v svojem prispevku
sistematično evalviral vrsto indeksnih obrazcev skozi številne teste.
Poleg omenjenega prispevka Irvinga Fisherja (1922) velja, po mnenju Diewerta (1992a, str.
183), kot ključne prispevke v okviru testnega pristopa izpostaviti tudi predhodno delo Irvinga
Fisherja (1911) oz. dela Walsha (1901, 1921), Eichhorna (1976) ter Eichhorna in Voellerja
(1976), medtem ko novejše prispevke v okviru testnega pristopa predstavljajo dela Balka
(1995) in Diewerta (1992b, 2004).
Testni pristop, za razliko od ekonomskega pristopa, obravnava cene in količine kot
medsebojno neodvisne spremenljivke (Balk, 1995, str. 70). Iz tega izhaja tudi njegova
prednost, ki se kaže v tem, da predpostavka o racionalnem obnašanju ekonomskih
subjektov, iz katere izhaja ekonomski pristop, ni potrebna.
Omenjeni avtorji so v okviru svojih prispevkov predlagali vrsto testov, pri čemer so v
nadaljevanju predstavljeni le najpomembnejši testi, ki se nanašajo na tiste lastnosti indeksov,
ki so najbolj relevantne z vidika teoretskih zahtev in praktične uporabe. Celovit pregled testov
lahko najdemo v prispevku Diewerta (1992b) in Balka (1995).
Kot izhodiščni test velja izpostaviti faktorski test, ki ga je prvi opredelil Irving Fisher (1911,
str. 388):
(2.16)
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kjer pomeni:
vrednost proizvodov v obdobju t.
Produkt indeksa cen in indeksa količin za primerjani obdobji je skladno z enačbo (2.16) enak
razmerju med vrednostjo proizvodov v obeh primerjanih obdobjih. Iz tega izhaja, da indeksov
cen oz. količin ni mogoče obravnavati kot medsebojno neodvisnih. Opredelitev funkcijske
oblike enega izmed obeh indeksov (npr. indeksa cen) narekuje funkcijsko obliko drugega
indeksa (npr. indeksa količin).
Upoštevaje to dejstvo je običajna praksa v okviru testnega pristopa, da se avtorji osredotočajo
na izbiro ustrezne oblike cenovnega indeksa, s čimer pa implicitno opredelijo tudi ustrezno
funkcijsko obliko količinskega indeksa. Tako prakso smo upoštevali tudi sami, zaradi česar so
vsi v nadaljevanju predstavljeni testi usmerjeni v iskanje ustrezne oblike cenovnega indeksa,
čeprav je mogoče vse predstavljene teste opredeliti tudi za primer količinskih indeksov.
Test identitete oz. test stalnih cen, ki so ga v svojih delih predlagali Laspeyres (1871, str.
308), Walsh (1901, str. 308) ter Eichhorn in Voeller (1976, str. 24), je opredeljen kot:
(2.17)
Če so cene vseh proizvodov v primerjanih obdobjih ostale nespremenjene, mora biti vrednost
izračunanega indeksa enaka 1, ne glede na vektorje količin v obeh primerjanih obdobjih.
Naslednji test, ki ga je poleg Walsha (1901, str. 540) predlagala še vrsta že omenjenih
avtorjev, je test fiksne košarice oz. test stalnih količin:
(2.18)
Če ni prišlo do sprememb količin med primerjanima obdobjema, je indeks cen enak razmerju
izdatkov za fiksno košarico za obdobje 1 in izdatkov za fiksno košarico za obdobje 0.
Test sorazmernosti v tekočih cenah so Walsh (1901, str. 385) ter Eichhorn in Voeller (1976,
str. 24) opredelili kot:
(2.19)
Če se vse cene v obdobju 1 spremenijo za enako vrednost λ, je vrednost novega indeksa λ-krat
večja od starega indeksa.
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Jevons (1884, str. 23) in Pierson (1896, str. 131) sta kot enega temeljnih testov predlagala test
soizmerljivosti oz. test neobčutljivosti na spremembe merskih enot:
(2.20)
kjer pomeni:
: diagonalna matrika z elementi iz množice pozitivnih realnih števil.
Skladno z enačbo (2.20) se indeks cen ob spremembi merskih enot posameznih proizvodov ne
spremeni.
Omeniti velja tudi test časovne reverzibilnosti, ki ga je kot prvi predlagal Pierson (1896, str.
128), kasneje pa še Walsh (1901, str. 368) ter Irving Fisher (1922, str. 64):
(2.21)
Na podlagi enačbe (2.21) je razvidno, da če zamenjamo podatke o cenah in količinah za obe
obdobji, je novo izračunani indeks enak recipročni vrednosti starega indeksa.
Naslednja testa, ki sta ju predlagala Eichhorn in Voeller (1976, str. 23), sta test monotonosti
v tekočih cenah in test monotonosti v baznih cenah:
(2.22)
(2.23)
Če je prišlo do povišanja nekaterih cen v tekočem obodbju, se mora tudi indeks povečati
(enačba (2.22)), oz. če se povišajo cene v baznem obdobju, se mora indeks cen zmanjšati
(enačba (2.23)).
Pri obravnavi indeksov v indeksnih serijah se kot pomemben izkaže tudi test časovne
tranzitivnosti, po mnenju Diewerta (1993, str. 75) prvič opredeljen v delu Westergaarda
(1890):
(2.24)
Indeksni obrazec izpolnjuje test časovne tranzitivnosti, če je izračunani kumulativni verižni
indeks enak indeksu s stalno osnovo.
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Poleg že omenjenega testa produkta je Irving Fisher (1911, 1922) predlagal tudi test
faktorske reverzibilnosti:
(2.25)
Če je
ustrezna funkcijska oblika cenovnega indeksa, je
ustrezna oblika količinskega indeksa, njun produkt pa enak razmerju med vrednostma za
primerjani obdobji.
Na področju nacionalnega računovodstva, kjer se indeksi pogosto izračunavajo na več ravneh
agregacije, igrata poleg že omenjenih testov pomembno vlogo tudi test konsistentnosti v
agregaciji in test enakosti. Koncept konsistentnosti v agregaciji, ki je bil po mnenju Balka
(1995, str. 85) razvit v prispevkih Vartie (1974, 1976), se nanaša na povezanost med
indeksom cen oz. količin na agregatnem nivoju in indeksi cen oz. količin na nižje
opredeljenih ravneh (podagregatih). Opišemo ga lahko na naslednji način (Balk, 1995, str.
85):


Agregatni indeks, katerega izračun se izvaja v enem koraku, lahko izračunamo tudi v
dveh korakih. V takem primeru se v prvem koraku izvrši izračun indeksov na nivoju
podagregatov, na osnovi katerih se v drugem koraku izvede agregatni indeks.



Funkcijska oblika za izračun indeksov na nivoju podagregatov je enaka kot v primeru
izračuna indeksa v enem samem koraku.



Funkcijska oblika za izračun agregatnega indeksa je enaka kot pri izračunu indeksov na
nivoju podagregatov oz. v primeru enostopenjskega izračuna, pri čemer namesto
indeksov za posamezne proizvode oz. njihovih vrednosti nastopajo indeksi in vrednosti
za posamezne podagregate.

Formalno lahko test konsistentnosti v agregaciji opredelimo na naslednji način (Balk, 1995,
str. 85):
(2.26)
kjer pomeni:
: vektor cen proizvodov za podagregat k v obdobju t,
: vektor količin proizvodov za podagregat k v obdobju t,
: vrednost proizvodov za podagregat k v obdobju t,
: zvezna in strogo naraščajoča funkcija glede na prvi argument.
Izbran indeksni obrazec zadošča testu konsistentnosti v agregaciji, če je enačba (2.26)
izpolnjena za poljuben podagregat.
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Drugega izmed omenjenih testov, tj. test enakosti, je Stuvel (1989) opredelil kot:
(2.27)
Če je vrednost indeksa za vse podagregate enaka λ, mora tudi vrednost agregatnega indeksa,
izračunanega posredno na osnovi indeksov za podagregate, znašati λ.
2.2.1.1 Evalvacija indeksnih obrazcev skozi teste
Predstavljeni testi naj bi bili osnova za izbiro ustreznega indeksnega obrazca, pri čemer je
treba poudariti, da noben izmed poznanih indeksnih obrazcev ne izpolnjuje vseh testov,
razvitih v okviru testnega pristopa. Že Frisch (1930, 1936) in Wald (1937) sta opozarjala na
dejstvo, da je posamezne teste nemogoče hkrati izpolnjevati. Balk (1995, str. 77) opozarja na
inherenten konflikt med testom identitete (enačba (2.17)), testom časovne tranzitivnosti
(enačba (2.24)), faktorskim testom (enačba (2.16)) in/ali testom faktorske reverzibilnosti
(enačba (2.25)).9
Glede na dejstvo, da testni pristop ne daje enoličnega odgovora na vprašanje o izbiri
najprimernejšega indeksnega obrazca, na kar sta opozarjala tudi Frisch (1936) in Diewert
(1993, 2004), lahko sklenemo, da je izbira ustreznega indeksnega obrazca pogojena z
naborom testov, katerih izpolnjenost v danem primeru zahtevamo.
Indeksni obrazec, ki izpolnjuje največje število testov, je vsekakor Fisherjev obrazec,
opredeljen z enačbama (2.12) oz. (2.13). Sicer Fisherjev obrazec ne izpolnjuje testa časovne
tranzitivnosti (enačba (2.24)) in testa enakosti (enačba (2.27)). Neizpolnjenost slednjega testa
predstavlja pomembno omejitev Fisherjevega obrazca pri uporabi na področju nacionalnega
računovodstva.
Laspeyresov (enačbi (2.8) in (2.9)) in Paaschejev obrazec (enačbi (2.10) in (2.11)) ne
izpolnjujeta testa časovne tranzitivnosti (enačba (2.24)) in testa časovne reverzibilnosti
(enačba (2.21)). Neizpolnjenost slednjega predstavlja največjo omejitev omenjenih obrazcev z
vidika testnega pristopa, saj je rezultat posledično odvisen od izbire obdobja primerjave oz.
tekočega obdobja. Nazaj usmerjeni Laspeyresov indeks je enak recipročni vrednosti
Paaschejevega naprej usmerjenega indeksa, ne pa naprej usmerjenega Laspeyresovega
indeksa.
Pomembna prednost Laspeyresovega in Paaschejevega obrazca, ki jo Balk (1995, str. 86)
izpostavlja, je, da njuna uporaba v paru, tj. uporaba para Laspeyresovega cenovnega in
Paaschejevega količinskega indeksa oz. Laspeyresovega količinskega in Paaschejevega
cenovnega indeksa, edina zagotavlja hkratno izpolnjenost testa sorazmernosti v tekočih cenah
(enačba (2.19)), faktorskega testa (enačba (2.16)), testa konsistentnosti v agregaciji (enačba

9

Sistematična evalvacija testov je predstavljena v prispevku Eichhorna in Voellerja (1976).
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(2.26)) in testa enakosti (enačba (2.27)), kar je nedvomno pomembna prednost v uporabi
omenjenih dveh indeksnih obrazcev na področju nacionalnega računovodstva.
Törnqvistov obrazec, opredeljen z enačbama (2.14) in (2.15), je z vidika tradicionalnega
testnega pristopa najmanj primeren izmed 4 predstavljenih indeksnih obrazcev, saj izpolnjuje
najmanjše število poznanih testov. Izmed predstavljenih testov Törnqvistov obrazec ne
izpolnjuje testov monotonosti (enačbi (2.22) in (2.23)), testa časovne tranzitivnosti, testa
konsistentnosti v agregaciji (enačba (2.26)) in testa enakosti (enačba (2.27)).
Če za razliko od tradicionalnega testnega pristopa, ki izhaja iz neodvisnosti med cenami
proizvodov in njihovimi količinami, po zgledu Walsha (1901), predpostavimo neodvisnost
med cenami proizvodov in njihovimi deleži vrednosti v skupni vrednosti, pa se Törnqvistov
obrazec izkaže kot edini, ki izpolnjuje vseh 17 prilagojenih testov (Diewert, 2004, str. 10).
Obenem je prednost Törnqvistovega indeksnega obrazca, da omogoča razčlenitev
spremembe agregata na prispevek posameznih komponent.
Testni pristop, kot že rečeno, ne daje enoličnega odgovora na vprašanje glede
najprimernejšega indeksnega obrazca, kar je vsekakor določena omejitev z operativnega
vidika izračunavanja indeksov. Ob tem pa je treba opozoriti, da se s povsem enako omejitvijo
sooča tudi ekonomski pristop, ki je predstavljen v naslednjem podpoglavju. In nenazadnje se
je treba zavedati, da tako testni kot ekonomski pristop predstavljata zgolj teoretični okvir za
izbiro ustreznega indeksnega obrazca, pri čemer dejanska pristranskost, ki izhaja iz uporabe
posameznega indeksnega obrazca v praksi in predstavlja eno osrednjih vprašanj te doktorske
disertacije, ni neposredno povezana s številom izpolnjenih testov.

2.2.2 Ekonomski pristop
Ekonomski pristop izhaja pri izbiri ustreznega indeksnega obrazca iz mikroekonomske
teorije oz. predpostavke racionalnega obnašanja ekonomskih subjektov, ki želijo ob danih
stroških in cenah maksimizirati koristnost oz. dano koristnost doseči z minimalnimi stroški ob
danih cenah.
Predpostavimo, da se potrošniki soočajo s cenami
za N proizvodov. Ob že
omenjeni predpostavki racionalnega obnašanja potrošnikov, ki predvideva minimiziranje
stroškov za dosego željene ravni koristnosti , lahko potrošnikovo funkcijo stroškov
zapišemo kot rešitev naslednjega minimizacijskega problema (Diewert, 1993, str. 78):
(2.28)
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kjer pomeni:
: željena raven koristnosti (vektor željenih količin proizvodov) v obdobju t;
: vektor cen proizvodov v obdobju t;
: pozitivni referenčni vektor količin proizvodov;
: preferenčna funkcija potrošnika, ki opredeljuje raven koristnosti, ki jo lahko dosežemo
z danimi količinami proizvodov q, in
: potrošnikova funkcija stroškov za dosego ravni koristnosti
proizvodov .

ob danih cenah

Na osnovi funkcije stroškov, zapisane z enačbo (2.28), je Konüs (1924) opredelil indeks cen
življenjskih stroškov
kot razmerje minimalnih stroškov za dosego iste ravni koristnosti
:
(2.29)
Funkcijska oblika Konüsovega indeksa cen življenjskih stroškov, opredeljenega z enačbo
(2.29), je povsem opredeljena z obliko preferenčne funkcije potrošnika F(q), ki opredeljuje
obliko potrošnikove funkcije stroškov (enačba (2.28)), le-ta pa funkcijsko obliko indeksa cen.
Glede na dejstvo, da potrošniških preferenc oz. oblike preferenčne funkcije F(q) ne
poznamo10 in zato posledično ne poznamo niti oblike funkcije stroškov oz. indeksa cen,
Konüsovega indeksa cen v praksi načeloma ni mogoče izračunavati.
Glede na izpostavljeno omejitev velja Konüsovo opredelitev indeksa cen življenjskih stroškov
obravnavati predvsem kot teoretični koncept, s pomočjo katerega lahko definiramo spodnjo
in zgornjo mejo pravega indeksa neodvisno od oblik preferenčne oz. stroškovne funkcije, ki
ju je mogoče izračunati zgolj na osnovi opazovanih podatkov o cenah in količinah
proizvodov.
V ta namen predpostavimo, da sta vektorja količin za opazovani obdobji,
t=0,1, rezultat potrošnikovega minimiziranja stroškov11:

,

(2.30)
Skladno z navedeno predpostavko lahko v vlogi referenčnega vektorja količin, ki nastopa v
Konüsovem indeksu cen (enačba (2.29)), uporabimo bodisi vektor količin za bazno obdobje,
, bodisi vektor količin za tekoče obdobje,
. V prvem primeru govorimo o LaspeyresKonüsovem indeksu cen,
, v drugem pa o Paasche-Konüsovem indeksu
cen,
.
10

Edini podatki, s katerimi razpolagamo, sta vektorja cen proizvodov
proizvodov
za dve primerjani obdobji (0,1).
11
Za razliko od testnega pristopa ekonomski pristop priznava povezanost cen in količin.
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oz. vektorja količin

Ob predpostavki racionalnega vedenja potrošnikov, zapisani z enačbo (2.30), je Konüs (1924)
pokazal, da se indeks življenjskih stroškov,
, vselej nahaja znotraj meja, ki ju
opredeljujeta Paaschejev,
, oz. Laspeyresov indeks cen,
,
ki ju je mogoče izračunati na osnovi razpoložljivih podatkov o cenah in količinah za
opazovani obdobji.
Podobno je Diewert (1981) pokazal, da je Malmquistov (1953) teoretični količinski indeks,
, navzgor oz. navzdol omejen z Laspeyresovim (enačba (2.8)) oz. Paaschejevim
količinskim indeksom (enačba (2.10)).
Na tem mestu se kot venomer aktualno postavlja vprašanje velikosti dejanske razlike med
ocenama indeksa s pomočjo Laspeyresovega oz. Paaschejevega obrazca, ki, kot že rečeno,
predstavljata meji, znotraj katerih se nahaja teoretična vrednost indeksa. V splošnem velja, da
je omenjena razlika zaradi učinka substitucije, ki izhaja iz uporabe stalnih ponderacijskih
koeficientov v števcu in imenovalcu omenjenih indeksnih obrazcev, odvisna od dolžine
razmika med primerjanima obdobjema – razlika je tem večja, čim daljši je razmik med
primerjanima obdobjema. Rezultati izbranih študij, v katerih je problematika pristranskosti
posameznih indeksnih obrazcev podrobneje obravnavana, so predstavljeni v podpoglavju
2.2.3, sicer pa je empirična analiza razlik, do katerih prihaja ob uporabi različnih indeksnih
obrazcev, kot že rečeno, eno izmed osrednjih raziskovalnih vprašanj te doktorske disertacije.
Ne glede na izpostavljeno vprašanje pristranskosti Laspeyresovega oz. Paaschejevega
indeksnega obrazca pa je pričakovati, da bo uporaba Fisherjevega obrazca v praksi, kot
geometrijske sredine obeh navedenih indeksov, nudila zadovoljiv približek teoretičnemu
konceptu Konüsovega indeksa cen oz. Malmquistovega indeksa količin, kar navaja tudi
Diewert (1993, str. 84).
V prid uporabi Fisherjevega indeksnega obrazca govorijo tudi ugotovitve Konüsa in
Byushgensa (1926), ki sta pokazala, da je Fisherjev indeksni obrazec natančen (angl. exact)12
za homogeno kvadratno preferenčno funkcijo potrošnika, definirano kot (Diewert, 1993,
str. 85):
(2.31)
kjer pomeni:
: simetrična matrika konstant dimenzije N*N.
Funkcijska oblika, opredeljena z enačbo (2.31), predstavlja približek drugega reda za
poljubno dvakrat zvezno odvedljivo linearno homogeno funkcijo, zaradi česar jo je Diewert
(1974) opredelil kot fleksibilno funkcijsko obliko. Fisherjev indeksni obrazec, ki je, kot že
12

Indeksni obrazec je natančen za izbrano funkcijo, če je vrednost izračunanega indeksa enaka razmerju med
vrednostima funkcije v dveh točkah, ki ustrezata opazovanim vrednostim v dveh primerjanih obdobjih.
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rečeno, natančen za navedeno fleksibilno funkcijsko obliko, pa je opredelil kot superlativni
indeksni obrazec (Diewert, 1976).
Vendar Fisherjev indeksni obrazec ni edini superlativni indeksni obrazec. Homogena
kvadratna preferenčna funkcija potrošnika, zapisana z enačbo (2.31), je namreč zgolj ena
izmed funkcijskih oblik iz družine funkcij kvadratne sredine reda r (angl. mean-of-order-r
function), opredeljenih kot (Diewert, 1976, str. 129):

(2.32)
Prav tako kot enačba (2.32) opredeljuje celoten spekter fleksibilnih funkcijskih oblik, ki
ustrezajo poljubnim vrednostim parametra
, je omogoče opredeliti tudi celotno družino
superlativnih indeksnih obrazcev. Med njimi velja kot najbolj poznane, poleg že
omenjenega Fisherjevega obrazca, izpostaviti Walshev (1901) indeksni obrazec, ki je
natančen za funkcijo kvadratne sredine 1. reda (r=1), oz. Törnqvistov indeksni obrazec, ki je
natančen za homogeno translogaritemsko funkcijo, ki predstavlja limito funkcije, zapisane
z enačbo (2.32), ko se r približuje vrednosti 0:
,
pri čemer parametri

in

(2.33)

izpolnjujejo naslednje omejitve:
(2.34)

Z ustreznostjo Törnqvistovega indeksnega obrazca se strinjajo tudi Caves et al. (1982b) in
Hulten (2001), saj naj bi bila predstavljena translogaritemska funkcijska oblika zadovoljiva
aproksimacija drugega reda tudi za preostale oblike proizvodnih funkcij, kar omogoča
njegovo uporabo v relativno širokem spektru raznolikosti sodobnih proizvodnih procesov.
Ekonomski pristop torej, prav tako kot že predstavljeni testni pristop, ne ponuja enoličnega
odgovora na že omenjeno vprašanje glede najustreznejšega indeksnega obrazca. V točki
2.2.1.1 smo na podlagi evalvacije indeksnih obrazcev skozi posamezne teste prišli do
ugotovitve, da sta indeksna obrazca, ki izpolnjujeta največje število testov, Fisherjev oz.
Törnqvistov indeksni obrazec, odvisna od izhodiščnega nabora testov. Podoben sklep je
mogoče sprejeti tudi na podlagi predstavljenega ekonomskega pristopa, v okviru katerega sta
omenjena indeksna obrazca opredeljena kot superlativna indeksa.

2.2.3

Empirične ocene pristranskosti indeksnih obrazcev

Glede na dejstvo, da noben izmed dveh predstavljenih teoretičnih pristopov k izbiri
ustreznega indeksnega obrazca ne podaja enolične rešitve osnovnega problema indeksnih
števil, oz. glede na to, da so z uporabo vsakega izmed poznanih indeksnih obrazcev povezane
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tako prednosti kakor tudi slabosti, se kot venomer aktualno postavlja vprašanje o velikosti
razlik med izračunanimi indeksi na podlagi različnih obrazcev v praksi. O tem nedvomno
priča tudi vrsta prispevkov, v katerih so priznani avtorji podrobno obravnavali pristranskost
posameznih indeksnih obrazcev. Rezultati izbranih so predstavljeni v nadaljevanju.13
Kot prvega velja omeniti prispevek Bortkiewicza (1923), v katerem je relativne razlike med
Laspeyresovim in Paaschejevim indeksom, v okviru ekonomskega pristopa opredeljenima kot
skrajni meji dejanskih sprememb cen oz. količin, pojasnil na naslednji način:14
(2.35)
kjer pomeni:
: ponderirani korelacijski koeficient med indeksi cen in indeksi količin,
: ponderirani koeficient variabilnosti indeksov količin,
: ponderirani koeficient variabilnosti indeksov cen.
Čim večja soodvisnost vlada med spreminjanjem cen in količin oz. čim večje so razlike v
dinamiki spreminjanja cen in količin med opazovanimi enotami, tem večja bo relativna
razlika med indeksoma, izračunanima po Paaschejevem oz. Laspeyresovem obrazcu.
S proučevanjem pristranskosti Laspeyresovih oz. Paaschejevih indeksov cen so se v svojih
prispevkih ukvarjali tudi Noe in von Furstenberg (1972), Braithwait (1980), Manser in
McDonald (1988), Balk (1990) ter Aizcorbe in Jackman (1993). Njihovi rezultati kažejo, da je
pristranskost obravnavanih indeksov, zaradi že omenjenega učinka substitucije, v večini
primerov med 0,15 in 0,25 odstotne točke na letni ravni.
Do podobnih rezultatov je prišel tudi Diewert (1978), ki je v svojem prispevku poskušal
pokazati, da predstavljata Laspeyresov in Paaschejev indeks približek prvega reda15 že
omenjenim superlativnim indeksom. Če oddaljenost med obdobjema primerjave ni velika, naj
bi razlika med omenjenima obrazcema znašala manj kot 0,5 %, kar je zadovoljiv približek
superlativnim indeksom (Diewert, 1978).
Za razliko od Laspeyresovega oz. Paaschejevega indeksa, ki naj bi bila približek prvega reda
superlativnim indeksom oz. pravi teoretični vrednosti indeksa, naj bi vsi superlativni indeksni
13

Pri pregledu empiričnih študij pristranskosti indeksnih obrazcev se omejujemo zgolj na tiste, ki obravnavajo
indeksno problematiko pri medčasovnih primerjavah.
14
Bortkiewiczev obrazec je možno uporabiti za pojasnitev relativne razlike tako med Paschejevimi oz.
Laspeyresovimi cenovnimi kakor tudi količinskimi indeksi.
15
V kolikor do rešitev enačb ne znamo priti po analitični poti, lahko uporabimo t. i. numerične metode, ki
praviloma temeljijo na približnem računanju (za razliko od analitične matematike, ki temelji na točnem
računanju). Red približka se nanaša na oceno odstopanja dobljenih rezultatov od pravih vrednosti, pri čimer višji
red približka predstavlja manjše odstopanje od pravih vrednosti.
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obrazci, po mnenju Diewerta (1978), bili približek drugega reda za pravo teoretično vrednost
indeksa. Glede na njihove zelo podobne vrednosti bi lahko torej sklepali, da je tako rekoč
vseeno, katerega izmed njih v praksi uporabimo.
Hill (2006a) in Milana (2005) ob tem opozarjata, da so lahko dejanske razlike med
izračunanimi vrednostmi superlativnih indeksov celo večje od razlike med vrednostjo
Laspeyresovega oz. Paaschejevega indeksa, kot skrajnih meja dejanske spremembe, kljub
temu, da naj bi poljubni superlativni indeksni obrazec predstavljal približek drugega reda za
pravo teoretično vrednost indeksa. O zanemarljivih razlikah med izračunanimi superlativnimi
indeksi je mogoče govoriti zgolj, če se pri določanju vrednosti parametra r (gl. enačbo (2.32))
omejimo na interval
, na katerem pa dejansko ležijo najpogosteje uporabljani
superlativni indeksni obrazci, in sicer Törnqvistov, Walshev in Fisherjev obrazec, pri čemer je
slednji edini, ki se vselej nahaja znotraj Laspeyres-Paaschejevih meja.
V večini predstavljenih prispevkov gre za osredotočanje avtorjev na pristranskost indeksov na
področju statistike cen, medtem ko je pristranskost indeksov produktivnosti relativno slabo
raziskana. Obenem je mogoče ugotoviti, da je vprašanje pristranskosti posameznih indeksnih
obrazcev pri izračunu indeksa večfaktorske produktivnosti še kompleksnejše, saj se z
vprašanjem izbire ustreznega indeksnega obrazca soočamo v več fazah izračuna omenjenega
indeksa. Zaradi tega predstavljajo rezultati lastne empirične analize, predstavljene v
nadaljevanju disertacije, toliko pomembnejši prispevek k spoznavanju značilnosti oz.
pristranskosti posameznih indeksnih obrazcev v praksi. To pa je nujno potrebno za presojo
kakovosti oz. relevantnosti končnih rezultatov.
Sicer je na podlagi predstavljenih rezultatov obstoječih empiričnih študij razvidno, da je pri
izračunavanju daljših časovnih serij indeksov vprašanje izbire/pristranskosti indeksnih
obrazcev tesno povezano z vprašanjem o načinu izračunavanja indeksov v časovnih
serijah, kar je podrobno obravnavano v poglavju 2.4.

2.3 Raven analize produktivnosti
Produktivnost lahko računamo na različnih ravneh: za celotno ekonomijo, po sektorjih
dejavnosti, za področja, podpodročja, oddelke oz. za podjetja ali ožje opredeljene enote
(Bregar, 2004). Način opredelitve elementarnih agregatov je pogosto pogojen z
razpoložljivostjo ustreznih podatkovnih virov na dezagregiranih ravneh, čeprav ob tem
ne gre prezreti dejstva, da način opredelitve elementarnih agregatov vpliva neposredno na
kakovost oz. relevantnost samih izračunov.
Konceptualne razlike, ki izhajajo iz različnih načinov računanja produktivnosti in so
predstavljene v nadaljevanju, potrjujejo tudi rezultati obstoječih empiričnih študij, ki kažejo,
da lahko med rezultati neposrednega izračuna agregatne produktivnosti, tj. izračuna, ki izhaja
iz agregatne proizvodne funkcije, in posrednega izračuna agregatne produktivnosti na podlagi
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že izračunanih produktivnosti na nižjih ravneh agregacije prihaja do velikih razlik (Jorgenson,
1990; Oulton & O'Mahony, 1994).

2.3.1 Neposredni izračun agregatne produktivnosti

Večino zgodnjih prispevkov v okviru neoklasične paradigme, predstavljenih v poglavju 1.2, je
bilo osredotočenih na analizo produktivnosti na nivoju celotne ekonomije (agregatni nivo).
Prav tako se izračuni indeksa večfaktorske produktivnosti v praksi najpogosteje objavljajo
zgolj na agregatni ravni (Bregar, 2004; OECD, 2001a). Ključni razlog za tako stanje je
vsekakor že izpostavljena omejena razpoložljivost ustreznih podatkovnih virov na
dezagregiranih ravneh oz. dolgi časovni odlogi pri objavah podatkov na dezagregiranih
ravneh.
Izhodišče neposrednega izračuna je agregatna proizvodna funkcija (enačba (1.2)), ki je sicer
izpeljana ob precej omejitvenih predpostavkah:16


dodana vrednost je funkcija kapitala, dela in dane tehnologije,



oblika produkcijske funkcije je enaka v vseh dejavnostih,



cene proizvodnih dejavnikov so enake v vseh dejavnostih (predpostavka popolne
konkurence na vseh trgih).

Ob navedenih predpostavkah lahko dodano vrednost na podlagi agregatne proizvodne
funkcije,
, opredelimo kot enostavno (netehtano) vsoto dodanih vrednosti v posameznih
17
dejavnostih:
(2.36)
kjer pomeni:
: agregatna dodana vrednost v obdobju t,
: dodana vrednost v dejavnosti j v obdobju t.

16

Na omejitve predpostavk, na katerih je osnovana agregatna proizvodna funkcija, so opozarjali tudi Jorgenson,
Gollop in Fraumeni (1987), Stiroh (2002) in Van Ark (1996).
17
V primeru agregatne proizvodne funkcije se vrednost proizvodnje meri z dodano vrednostjo. Več o tej
problematiki bo govora v poglavju 3.1.
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Na podoben način opredelimo agregatni obseg izbrane vrste kapitala (sredstva), , kot vsoto
obsega dane vrste kapitala v posameznih dejavnostih, agregatni obseg izbrane vrste dela, ,
pa kot vsoto obsega dane vrste dela v posameznih dejavnostih:
(2.37)
(2.38)
kjer pomeni:
: agregatni obseg kapitala (sredstva) vrste k v obdobju t,
: obseg kapitala (sredstva) vrste k v dejavnosti j, v obdobju t,
: agregatni obseg dela vrste l v obdobju t in
: obseg dela vrste l v dejavnosti j, v obdobju t.
Če izhajamo iz Törnqvistovega indeksnega obrazca (enačba (2.14) oz. (2.15)), lahko
spremembo agregatne večfaktorske produktivnosti,
, opredelimo kot:
(2.39)

(2.40)

(2.41)
kjer pomeni:
: povprečni delež nadomestila za kapital v dodani vrednosti v obdobju t oz. t-1,
: povprečni delež sredstev za zaposlene v dodani vrednosti v obdobju t oz. t-1,
: cena enote kapitala v obdobju t oz. t-1,
: cena enote dela v obdobju t oz. t-1.
Mnenja o ustreznosti neposrednega načina izračuna agregatne večfaktorske produktivnosti so
v literaturi deljena. Diewert (2000) meni, da so analize skupne faktorske produktivnosti na
agregatnem nivoju običajno bolj natančne od analiz na nivoju posameznih dejavnosti zaradi
vrste metodoloških problemov, povezanih z ocenjevanjem vmesne porabe na dezagregirani
ravni, razpoložljivostjo zadostno razčlenjenih indeksov cen in razvrščanjem poslovnih
subjektov v ustrezne dejavnosti. Podobne zaključke lahko sklenemo na podlagi rezultatov
Bregarjeve (1986) ter Manserja in McDonalda (1988), ki ugotavljajo, da naj bi bila
46

pristranskost indeksa večja v primeru večje razčlenitve oz. izračuna elementarnih indeksov na
nižjih ravneh.
Med avtorji novejših prispevkov, med katerimi velja omeniti Basuja, Fernalda in Shapira
(2001), Boswortha in Tripletta (2003), Jorgensona, Ho in Stiroha (2002) ter Stiroha (2002),
prevladuje nasprotno mnenje, da je agregatno produktivnost veliko primerneje računati
posredno na podlagi že izračunanih kazalcev produktivnosti za posamezne dejavnosti. Ta
odmik od neoklasične paradigme, na katerega smo opozorili že v podpoglavju 1.2.4, je
namreč posledica dejstva, da so omenjene predpostavke, na katerih sloni opredelitev
agregatne proizvodne funkcije, v realnosti redko izpolnjene.
Ne glede na izpostavljene omejitve neposrednega izračunavanja agregatne produktivnosti pa
velja dani koncept obravnavati kot komplementarnega konceptu posredno izračunane
agregatne produktivnosti, predstavljenem v nadaljevanju. Kot je razvidno iz podpoglavja
2.3.2 oz. izračunov, predstavljenih v poglavju 9.3, nam primerjava neposredno oz. posredno
izračunane agregatne večfaktorske produktivnosti namreč pokaže prispevek realokacije
proizvodnje med dejavnostmi k agregatni produktivnosti.

2.3.2 Posredni izračun agregatne produktivnosti
Glede na izpostavljene omejitve neposrednega računanja agregatne produktivnosti je v
novejših, že omenjenih prispevkih Basuja, Fernalda in Shapira (2001), Boswortha in Tripletta
(2003), Jorgensona, Ho in Stiroha (2002), Stiroha (2002) ter prav tako že omenjenem projektu
EU-KLEMS mogoče opaziti premik od neposrednega načina računanja agregatne
produktivnosti k posrednemu načinu izračuna na podlagi že izračunanih produktivnosti na
nivoju posameznih dejavnosti. Ključna prednost opredelitve osnovnih agregatov na nivoju
posameznih dejavnosti, ki jo izpostavljajo tudi omenjeni avtorji je da omogoča t. i. ''bottomup'' pristop: identifikacijo dejavnikov gospodarske rasti na nivoju posameznih dejavnosti
oz. oceno prispevka posamezne dejavnosti k rasti celotne ekonomije. Prednost posrednega
izračuna agregatne produktivnosti, ki je v nadaljevanju podrobno predstavljen, je tudi v tem,
da predpostavka popolne substitucije oz. mobilnosti dodane vrednosti oz. kapitala in dela med
dejavnostmi ni potrebna, zaradi česar omogoča posredni izračun tudi analizo vplivov
realokacije proizvodnje med dejavnostmi na agregatno produktivnost.
Izhodišče v tem primeru je proizvodna funkcija, definirana na nivoju posamezne dejavnosti,
za katero so značilni konstantni donosi obsega (Jorgenson, Ho & Stiroh, 2002, str. 5):
(2.42)
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kjer pomeni:
: output dejavnosti j v obdobju t,
: obseg kapitala (sredstev) dejavnosti j v obdobju t,
: obseg dela vrste dejavnosti j v obdobju t,
: obseg vmesne porabe v dejavnosti j v obdobju t ter
: Hicksov parameter učinkovitosti v obdobju t.
Za razliko od agregatne proizvodne funkcije (enačba (1.2)), ki je osnovana na konceptu
dodane vrednosti kot funkcije kapitala, dela in uporabljene tehnologije, je proizvodna
funkcija, zapisana z enačbo (2.42), osnovana na konceptu bruto vrednosti proizvodnje kot
funkcije kapitala, dela, vmesne porabe in uporabljane tehnologije. Gre za dva različna
koncepta izražanja ustvarjene proizvodnje, o katerih bo več govora v poglavju 3.1, pri čemer
je koncept bruto vrednosti proizvodnje načeloma primernejši za analizo produktivnosti na
nivoju posameznih dejavnosti, medtem ko je koncept dodane vrednosti, ki preprečuje
večkratno štetje istih tokov proizvodov in storitev, primernejši za analizo produktivnosti na
agregatnem nivoju (OECD, 2001a, str. 24−31).
Če izhajamo iz Törnqvistovega indeksnega obrazca18 (enačba (2.14) oz. (2.15)), lahko
spremembo večfaktorske produktivnosti za izbrano dejavnost,
, opredelimo kot
(Jorgenson, Ho & Stiroh, 2002, str. 6):
(2.43)

(2.44)

(2.45)

(2.46)

18

Törnqvistov indeksni obrazec se v ta namen uporablja, ker omogoča razčlenitev spremembe večfaktorske
produktivnosti na spremembo posameznih komponent.
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kjer pomeni:
: povprečni delež nadomestila za kapital v outputu v dejavnosti j, v obdobju t oziroma t-1,
: povprečni delež sredstev za zaposlene v outputu v dejavnosti j, v obdobju t oziroma t-1,
: povprečni delež vmesne porabe v outputu v dejavnosti j, v obdobju t oziroma t-1,
: cena enote kapitala v dejavnosti j, v obdobju t oziroma t-1,
: cena enote dela v dejavnosti j, v obdobju t oziroma t-1,
: cena enote vmesne porabe v dejavnosti j, v obdobju t oziroma t-1 ter
: cena enote outputa dejavnosti j, v obdobju t oziroma t-1.
Ob predpostavki, da je proizvodna funkcija zapisana z enačbo (2.42) ločljiva v svojih
komponentah (angl. separable in its components), lahko Törnqvistov indeks outputa
zapišemo na naslednji način (Jorgenson, Ho & Stiroh, 2002, str. 6):
(2.47)

(2.48)

kjer pomeni:
: povprečni delež dodane vrednosti v outputu v dejavnosti j, v obdobju t oz. t-1.
Ob upoštevanju enakosti, opredeljene z enačbo (2.47), lahko enačbo (2.43), ki opredeljuje
spremembo večfaktorske produktivnosti v izbrani dejavnosti,
, alternativno zapišemo v
naslednji obliki (Jorgenson, Ho & Stiroh, 2002, str. 8):
(2.49)
Po zgledu Jorgensona, Gollopa in Fraumenijeve (1987, str. 66) lahko agregatno večfaktorsko
produktivnost izračunamo na osnovi izračunanih večfaktorskih produktivnosti v posameznih
dejavnostih,
, tako da enačbo (2.49) pomnožimo s povprečnim deležem dodane
vrednosti izbrane dejavnosti v agregatni dodani vrednosti, , delimo s povprečnim deležem
dodane vrednosti v outputu izbrane dejavnosti,
, ter seštejemo po vseh dejavnostih j
(Jorgenson, Ho & Stiroh, 2002, str. 9):
(2.50)
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(2.51)

kjer pomeni:
: povprečni delež dodane vrednosti dejavnosti j v agregatni dodani vrednosti, v obdobju t
oz. t-1.

Če enačbo (2.50) odštejemo od enačbe (2.39), pridemo do naslednje razčlenitve agregatne
večfaktorske produktivnosti (Jorgenson, Ho & Stiroh, 2002, str. 9):

(2.52)
Na podlagi enačbe (2.52) je razvidno, da neposredno izračunana agregatna večfaktorska
produktivnost ne zajema zgolj agregiranih spremememb produktivnosti v posameznih
dejavnostih, ki jih izraža prvi člen desne strani enačbe19, temveč se v njej odražajo tudi vplivi
realokacij dodane vrednosti oz. proizvodnih dejavnikov med dejavnostmi.
Do omenjenih realokacij prihaja zaradi obstoja razlik v produktivnosti proizvodnih
dejavnikov med dejavnostmi, zaradi česar lahko prispevke omenjenih realokacij, po mnenju
Jorgensona, Gollopa in Fraumenijeve (1987, str. 68), obravnavamo tudi kot odsev odstopanj
dejanskih tržnih razmer od predpostavk, na katerih je osnovana agregatna proizvodna
funkcija.
Podobno mnenje je mogoče zaslediti tudi v prispevku Jorgensona, Ho, Stiroha (2002, str.
4−5), ki prispevke omenjenih realokacij interpretirajo kot napake pri oceni agregatov ob
predpostavljeni agregatni proizvodni funkciji (enačba (1.2)). Do natančne ocene virov
gospodarske rasti je zato mogoče priti, le če izhodišče analize predstavljajo posamezne
dejavnosti.
Neposredno in posredno izračunani agregatni produktivnosti sta enaki zgolj v primeru
popolne konkurence (Basu, Fernald & Shapiro, 2001, str. 22). V razmerah nepopolne
konkurence oz. začasnega tržnega neravnovesja pa prihaja do razlik med obema izračunoma.
Neposredno izračunana agregatna produktivnost je večja od tehtane vsote produktivnosti za
posamezne dejavnosti, če prihaja do realokacije proizvodnje iz dejavnosti z relativno nižjo v
dejavnosti z relativno višjo produktivnostjo. V takem primeru je namreč prispevek omenjenih
19

Pri izračunu agregatne produktivnosti kot tehtane vsote večfaktorskih produktivnosti za posamezne dejavnosti
so uporabljene t. i. Domarjeve uteži, ki odražajo tako neposredni kot posredni prispevek spremenjene
produktivnosti posamezne dejavnosti k agregatni produktivnosti. Domarjeve uteži so podrobneje predstavljene v
poglavju 3.2.
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realokacij k agregatni produktivnosti pozitiven. V nasprotnem primeru, ko prihaja do
realokacije proizvodnje iz dejavnosti z relativno višjo v dejavnosti z relativno nižjo
produktivnostjo, pa je neposredno izračunana agregatna produktivnost relativno nižja.
Konceptualno razliko med obema načinoma izračuna večfaktorske produktivnosti je treba
upoštevati tudi pri interpretaciji rezultatov. Kot je razvidno iz enačbe (2.52), oz. na kar sta
opozarjala tudi Norsworthy in Jang (1992), lahko spremembo neposredno izračunane
agregatne produktivnosti povzroči že samo realokacija proizvodnje med dejavnostmi, čeprav
spremembe produktivnosti oz. tehničnega napredka na nivoju le-teh sploh ni bilo. Zaradi
slednjega razloga neposredno izračunane agregatne produktivnosti vsekakor ni mogoče
obravnavati kot mere tehničnega napredka. Ustrezen pokazatelj tehničnega napredka na dolgi
rok je, če zanemarimo vse omejitve tovrstne interpretacije, izpostavljene v poglavjih 1.1 in
1.2, zgolj tehtana vsota produktivnosti v posameznih dejavnostih, ki jo odraža prvi člen
omenjene enačbe (Basu, Fernald & Shapiro, 2001, str. 23).

2.4 Izračunavanje indeksov v časovnih serijah
V osnovi nam časovni indeksi omogočajo primerjavo proučevanega pojava med dvema
opazovanima obdobjema. Če se pri danem raziskovanju soočamo z več kot dvema
opazovanima obdobjema, nastopi vprašanje izbire obdobja kot osnove primerjave.
Natančneje: vprašanje izbire obdobja za osnovo primerjave je v danem primeru posledica
neizpolnjenosti testa časovne tranzitivnosti (enačba (2.24)) pri večini poznanih indeksnih
obrazcev, o čemer je bil že govor v točki 2.2.1.1.
V primeru neizpolnjenosti testa časovne tranzitivnosti se je pri izračunavanju indeksov v
časovnih serijah treba odločiti za eno izmed spodaj navedenih možnosti, ki v osnovi ne vodijo
do enakih rezultatov (Diewert, 1993, str. 88):


kot stalno osnovo primerjave izberemo izhodiščno oz. prvo opazovano obdobje,



kot stalno osnovo primerjave izberemo povprečno vrednost v vseh opazovanih
obdobjih,



namesto bilateralnih primerjav uporabimo multilateralni pristop oz. izvedemo
primerjavo med vsemi opazovanimi obdobji naenkrat,



namesto neposrednega izračuna indeksov (s stalno osnovo primerjave) uporabimo
princip veriženja oz posrednega izračuna indeksov.

Z operativnega vidika izračunavanja indeksov v časovnih serijah sta primerna predvsem prvi
navedeni pristop, pri katerem izberemo izhodiščno obdobje za stalno osnovo primerjave skozi
celotno časovno vrsto, oz. zadnji navedeni pristop, pri katerem ugotavljamo spremembe med
zaporednimi obdobji na osnovi verižnih indeksov, spremembe v daljšem razdobju pa s
posrednim izračunom indeksov na podlagi kumulativnega množenja zaporednih verižnih
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indeksov (princip veriženja).20 Odločitev med obema pristopoma je odvisna od dane siuacije,
pri čemer je treba vselej upoštevati prednosti oz. omejitve, povezane z izbiro posameznega
pristopa. Le-te so povzete v Tabeli 2.1.

Tabela 2.1 Primerjava neposrednega načina izračuna indeksov in sistema verižnih obrazcev
Način izračuna
Neposredni izračun
indeksov s stalno
osnovo primerjave

Prednosti

Slabosti/omejitve

 Enostaven postopek.

-

 V primeru uporabe Laspeyresovega
obrazca se imenovalec indeksa
izračuna le enkrat.

Problem primerljivosti nabora
proizvodov.

-

Problem kakovostnih sprememb.

-

Naraščajoče razlike med indeksi,
izračunanimi z različnimi indeksnimi
obrazci.

-

Manjša relevantnost primerjav med
oddaljenimi obdobji.

-

Dražja izvedba (potrebni podatki o
cenah in količinah za vsa obdobja).

-

Zaradi zahtevnejše izvedbe problem
ažurnega objavljanja rezultatov.

-

Nevarnost sistematičnih napak v
primeru izrazitejših oscilacij.

-

Ne izpolnjujejo testa aditivnosti.

-

Ne izpolnjujejo testa časovne
tranzitivnosti.

-

Slabo razumevanje in slabo
poznavanje lastnosti indeksov,
izračunanih na osnovi verižnih
indeksov.

 V primeru uporabe Laspeyresovega
obrazca potrebujemo za ponderje le
podatke iz enega obdobja.
Posredni izračun –
sistem verižnih
obrazcev

 Ob normalnih okoliščinah se zmanjša
razlika med indeksi, izračunanimi z
različnimi obrazci.
 Večja relevantnost primerjav med
zaporednimi obdobji.
 Enostavnejše reševanje problemov
primerljivosti nabora proizvodov in
kakovostnih sprememb.
 Načeloma primernejši za dolgoročne
primerjave.
 Praktična aplikacija (približek)
Divisievega indeksa (teoretični
koncept).

Vir: Balk (2010), Hill (2006b), Diewert (1993, 1992a)

Ključna prednost neposrednega načina izračunavanja indeksov s stalno osnovo je vsekakor
enostavnost postopka, če se še indeksi izračunavajo z Laspeyresovim obrazcem. V takem
primeru so za ponderje potrebni le podatki iz obdobja, izbranega za osnovo primerjave,
imenovalec indeksa pa se izračuna le enkrat, ne glede na dolžino časovne serije. To vsekakor
predstavlja racionalizacijo postopkov izračunavanja indeksov v okviru rednih statističnih
raziskovanj.
Uporaba neposrednega Laspeyresovega količinskega indeksa omogoča, da časovno vrsto
vrednostnih podatkov enostavno pretvorimo v časovno vrsto, izraženo v stalnih cenah
izbranega leta. Izpolnjenost testa konsistentnosti v agregaciji (enačba (2.26)) in testa enakosti
(enačba (2.27)) ob tem zagotavlja aditivnost pri izračunu agregatov na višjih nivojih, kar
je v okviru nacionalnega računovodstva pomembna lastnost.

20

Opredelitev osnove primerjave kot povprečja vseh opazovanih enot oz. multilateralna primerjava se kot zelo
uporabna izkaže pri presečnih (angl. cross sectional) primerjavah (Diewert, 1993, str. 89).
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Z naraščanjem oddaljenosti in s tem povečevanjem razlik med primerjanima obdobjema pa se
vse izraziteje pričnejo kazati omejitve neposrednih primerjav. Kot prvo velja izpostaviti
omejeno primerljivost nabora proizvodov med oddaljenimi časovnimi obdobji, do katere
prihaja zaradi opuščanja proizvodov oz. uvajanja novih. Navedena omejitev je Lehru (1885)
oz. Marshallu (1887)21 tudi predstavljala izhodiščni motiv za oblikovanje predloga sistema
verižnih obrazcev kot orodja za enostavnejše reševanje navedene problematike.
Z naraščanjem oddaljenosti med primerjanima obdobjema postaja vse izrazitejši tudi problem
kakovostnih sprememb, ki prav tako omejuje primerljivost nabora opazovanih proizvodov.
Do kakovostnih spremememb seveda prihaja tudi med zaporednimi obdobji, pri čemer pa je
aplikacija metod upoštevanja kakovostnih sprememb, ki so podrobneje predstavljene v
podpoglavju 3.4.1, manj problematična v primeru krajših časovnih razmikov.
Pri neposrednih primerjavah z izhodiščnim obdobjem kot stalno osnovo primerjave in uporabi
Paaschejevega oz. Laspeyresovega obrazca, ki upoštevata zgolj ponderje iz enega izmed
primerjanih obdobij, prihaja s povečevanjem oddaljenosti med primerjanima obdobjema tudi
do vse večje pristranskosti omenjenih indeksov zaradi že omenjenega učinka substitucije.
Vse navedene omejitve vsekakor zmanjšujejo relevantnost neposrednih primerjav med
oddaljenimi časovnimi obdobji. V primeru daljših časovnih serij je zato bolj priporočljiva
uporaba sistema verižnih indeksov. Z njihovo uporabo se v normalnih okoliščinah zmanjšuje
razlika med Paaschejevimi in Laspeyresovimi indeksi (ILO et al., 2004, str. 281). Še posebej
se priporoča uporaba verižnih indeksov simetričnih obrazcev, kar še dodatno pripomore k
zmanjšanju razlik med najpogosteje uporabljanimi indeksnimi obrazci (ILO et al., 2004, str.
349).22
Ob tem velja opozoriti, da omenjena prednost sistema verižnih obrazcev ne velja v
splošnem oz. je ni mogoče vnaprej predvideti brez empirične analize, na kar je opozarjal že
Allen (1975, str. 188). Na podlagi ugotovitev T. P. Hilla (1988, 1993), R. J. Hilla (2006b) in
Szulca (1983), ki izhajajo iz običajne predpostavke o negativni korelaciji med relativnimi
cenami in relativnimi količinami, je mogoče sklepati, da veriženje občutno zmanjša razliko
med indeksi, izračunanimi z različnimi obrazci, le če se cene in količine v celotnem
proučevanem obdobju spreminjajo enolično (monotno), brez večjih oscilacij oz. odklonov od
dolgoročne smeri razvoja. Drugače povedano: uporaba verižnih sistemov obrazcev je
priporočljiva, kadar so relativne cene in količine sosednjih obdobij v primerjavi z bolj
oddaljenimi bolj podobne. V nasprotnem primeru je lahko razlika med posredno
izračunanima indeksoma s Paaschejevim oz. Laspeyresovim obrazcem še večja kot med
neposredno izračunanima indeksoma.23

21

Po mnenju Balka (2010, str. 218) je prvo opredelitev principa veriženja mogoče najti v prispevku Lehra (1885)
oz. Marshalla (1887).
22
Do razlik med posredno oz. neposredno izračunanimi indeksi prihaja zaradi neizpolnjenosti testa časovne
tranzitivnosti v primeru uporabe verižnih sistemov obrazcev.
23
Posredni izračun indeksov na osnovi sistema verižnih obrazcev je manj primeren, kadar koli se cene in količine
po določeni spremembi vrnejo približno na začetno raven, kar je še posebej značilno za sezonska oz. ciklična
nihanja. Hill (1988, str. 128) uporablja za označevanje tega fenomena termin ''drifting''.
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T. P. Hill (1988, str. 136−137) je to zakonitost ponazoril s pomočjo hipotetičnega primera,
osnovanega na predpostavki, da se cene vseh opazovanih proizvodov N, v obdobju t,
spremenijo za enako relativno vrednost α:
(2.53)
V takem primeru bi, skladno s testom sorazmernosti v tekočih cenah (enačba (2.19)), vrednost
neposredno izračunanega Laspeyresovega indeksa cen za obdobje t glede na obdobje 0 bila
enaka α. Prav tako bi vrednost neposredno izračunanega Paaschejevega oz. katerega koli
drugega indeksa bila v danem primeru enaka α.
Če med obdobji 0 in t vstavimo obdobje k, pri čemer velja 0<k<t, lahko posredno izračunani
Laspeyresov indeks za obdobje t glede na obdobje 0 zapišemo na naslednji način:

(2.54)

Razmerje med neposredno oz. posredno izračunanim Laspeyresovim indeksom za obdobje t
glede na obdobje 0 je torej enako razmerju med Laspeyresovim in Paaschejevim indeksom za
povezovalno obdobje k glede na obdobje 0. Slednje razmerje, ki ga lahko pojasnimo s
pomočjo Bortkiewiczevega obrazca (enačba (2.35)), bo tem večje, čim večja soodvisnost
vlada med spreminjanjem cen in količin oz. čim večje so razlike v dinamiki spreminjanja cen
in količin med opazovanimi enotami.
Glede na to, da so relativne cene v obdobju t povsem enake relativnim cenam v obdobju 0, je
na podlagi enačbe (2.54) razvidno, da kakršna koli sprememba relativnih cen v povezovalnem
obdobju k, ki bi pomenila odklon od smeri razvoja med obdobjema 0 in t, poveča vrednost
posredno izračunanega Laspeyresovega indeksa v primerjavi z neposredno izračunanim
indeksom.
Analogno lahko posredno izračunani Paaschejev indeks za obdobje t glede na obdobje 0
zapišemo na naslednji način:

(2.55)

Razmerje med neposredno oz. posredno izračunanim Paaschejevim indeksom za obdobje t
glede na obdobje 0 je enako razmerju med Paaschejevim in Laspeyresovim indeksom za
obdobje t glede na povezovalno obdobje k. Vsaka sprememba relativnih cen v povezovalnem
obdobju k, ki bi pomenila odklon od smeri razvoja med obdobjema 0 in t, zmanjša vrednost
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posredno izračunanega Paaschejevega indeksa v primerjavi z neposredno izračunanim
indeksom.
Vsaka sprememba relativnih cen v povezovalnem obdobju k, ki bi pomenila odklon od smeri
razvoja med obdobjema 0 in t, bi ob predpostavljeni soodvisnosti cen in količin povzročila
torej relativno povečanje vrednosti posredno izračunanega Laspeyresovega oz. relativno
zmanjšanje posredno izračunanega Paaschejevega indeksa cen. V takem primeru bi posredni
izračun indeksov na osnovi principa veriženja dejansko povzročil povečanje pristranskosti
indeksnih obrazcev v primerjavi z neposrednim izračunom, zaradi česar uporaba principa
veriženja v takih primerih ni priporočena.
Naslednja omejitev, povezana s posrednim izračunom indeksov v okiru redne prakse
statističnih uradov, so nedvomno višji stroški v primerjavi z izračunom neposrednih indeksov,
saj so za posredni izračun indeksov na osnovi principa veriženja potrebni podatki o cenah in
količinah za vsa obdobja časovne vrste. Prav tako se obsežnejše aktivnosti, povezane z
zbiranjem podatkov, utegnejo odraziti v daljših časovnih odlogih pri statističnih objavah.
Z uporabo sredstev informacijske in komunikacijske tehnologije je mogoče izpostavljene
omejitve v dobršni meri odpraviti, kar se odraža tudi na vse bolj razširjeni uporabi sistemov
verižnih indeksov na področju uradne statistike.
Za razliko od neposrednega izračuna Laspeyresovih količinskih indeksov posredni izračun na
osnovi principa veriženja ne zagotavlja izpolnjenosti testa konsistentnosti v agregaciji
(enačba (2.26)) in testa enakosti (enačba (2.27)). Časovne serije posredno izračunanih
indeksov tako ni mogoče pretvoriti v serijo, izraženo v stalnih cenah izbranega leta, saj se
cene kot ponderji pri izračunu verižnih indeksov iz leta v leto spreminjajo.
Hill (1988, str. 145) meni, da slednja omejitev predstavlja pomembno pomanjkljivost
posredno izračunanih indeksov v primeru obravnave več medsebojno povezanih kategorij v
okviru celotnega računovodskega okvira oz. makroekonomskega modela.
Ob izpostavljenih omejitvah posredno izračunanih indeksov velja kot razlog za njihovo
pogosto manjšo priljubljenost izpostaviti tudi slabo razumevanje oz. slabo poznavanje
njihovih lastnosti, na kar je opozarjal tudi Hill (1988, str. 135). Skladno s tem bodo
empirični rezultati, prikazani v nadaljnjih poglavjih, pomembno prispevali k boljšemu
razumevanju vedenja verižnih indeksov v dejanskih praksi.
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3 MERJENJE OUTPUTA
3.1 Konceptualna opredelitev outputa
V poglavju 1.1 smo kazalec produktivnosti opredelili kot razmerje med obsegom ustvarjene
proizvodnje (outputa) in porabe proizvodnih dejavnikov (inputov), pri čemer je mogoče
ustvarjeni proizvod (output) konceptualno opredeliti na dva načina (OECD, 2001a, str. 24):


Output je lahko opredeljen kot bruto vrednost proizvodnje, ki predstavlja celotni
ustvarjeni (fizični) output proizvodne enote oz. skup proizvedenih dobrin, ki so na
razpolago za uporabo zunanjim uporabnikom kakor tudi za uporabo znotraj enote.



Output je lahko opredeljen kot dodana vrednost, tj. kot razlika med bruto vrednostjo
proizvodnje in vrednostjo porabljenih proizvodov in storitev (vmesna poraba), in kot tak
predstavlja neto24 prispevek proizvodne enote, ki ga je enota dodala vrednosti porabljenih
inputov.

Izbira enega ali drugega koncepta opredelitve outputa neposredno opredeljuje analitično
vrednost izračunane produktivnosti, pri čemer je treba poudariti, da velja oba koncepta
obravnavati kot komplementarna. Kot je bilo že v poglavju 2.3 omenjeno, je koncept bruto
vrednosti proizvodnje načeloma primernejši za analizo produktivnosti na nivoju posameznih
dejavnosti, medtem ko je koncept dodane vrednosti, ki preprečuje večkratno štetje istih tokov
proizvodov in storitev, primernejši za analizo produktivnosti na agregatnem nivoju.
Produktivnost na osnovi bruto vrednosti proizvodnje je primerna zlasti kot osnova merjenja
produktivnosti, tedaj ko tehnični napredek učinkuje na vse proizvodne dejavnike približno
enako (Hicksov nevtralen tehnični napredek). Kakor je bilo že pokazano v podpoglavju 1.2.1,
naj bi večfaktorska produktivnost v takem primeru odražala premike proizvodne funkcije oz.
predstavljala mero neopredmetnega tehničnega napredka.25
Če se večfaktorska produktivnost ocenjuje na osnovi dodane vrednosti, se na strani inputov
upošteva zgolj primarne inpute, tj. delo in kapital. Tako računana večfaktorska produktivnost
nam pokaže, kako produktivno sta uporabljena omenjena primarna inputa pri ustvarjanju
dodane vrednosti, in kot taka odraža prispevek posameznih dejavnosti k ustvarjenemu
dohodku celotnega gospodarstva oz. končni potrošnji (OECD, 2001a, str. 23).

24

Dodana vrednost predstavlja čisti prispevek, ki ga je proizvodna enota dodala vrednosti porabljenih inputov,
pri čemer se omenjeni neto koncept ne nanaša na vključenost oz. izključenost obrabe fiksnega kapitala.
25
V poglavju 1.2.1 so sicer izpostavljene omejitve, zaradi katerih utegne biti interpretacija večfaktorske
produktivnosti kot mere tehničnega napredka problematična.
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Povezavo med večfaktorsko produktivnostjo, računano na osnovi bruto vrednosti proizvodnje
oz. dodane vrednosti, je mogoče ponazoriti na naslednji način (OECD, 2001a, str. 26):
(3.1)
kjer pomeni:

: stopnja rasti večfaktorske produktivnosti na osnovi dodane vrednosti,
: delež dodane vrednosti v bruto vrednosti proizvodnje in
: stopnja rasti večfaktorske produktivnosti na osnovi bruto vrednosti proizvodnje
(stopnja rasti neopredmetenega tehničnega napredka).
Na podlagi enačbe (3.1) je razvidno, da je produktivnost na osnovi dodane vrednosti odvisna
tudi od deleža dodane vrednosti v bruto vrednosti proizvodnje sVA oz. od vertikalne
organizacije proizvodnje z vključevanjem zunanjih izvajalcev (angl. outsourcing), kar ni
odvisno zgolj od razpoložljive tehnologije. Kakor je bilo že v podpoglavju 2.3.2 opozorjeno,
lahko torej spremembo neposredno izračunane agregatne produktivnosti povzroči že samo
realokacija proizvodnje med dejavnostmi, čeprav spremembe produktivnosti oz. tehničnega
napredka na nivoju le-teh dejansko sploh ni bilo.
Prav tako je na podlagi enačbe (3.1) razvidno, da je večfaktorska produktivnost na osnovi
dodane vrednosti vselej višja ali kvečjemu enaka produktivnosti na osnovi bruto vrednosti
proizvodnje, saj je omenjeni delež sDV manjši ali kvečjemu enak 1.
Poleg že omenjenih razlik v uporabnosti produktivnosti, računane na osnovi bruto vrednosti
proizvodnje oz. dodane vrednosti, pogojujejo izbiro med obema konceptoma opredelitve
outputa zelo pogosto tudi razpoložljivi podatkovni viri. Podatki o dodani vrednosti so v
primerjavi s podatki o bruto vrednosti proizvodnje pogosteje razpoložljivi, kljub dejstvu da so
ocene dodane vrednosti izvedene iz ocen bruto vrednosti proizvodnje. Poleg tega zahteva
konsistenten izračun bruto vrednosti proizvodnje na agregatni ravni ustrezno obravnavo tokov
proizvodov in storitev (vmesna poraba) med dejavnostmi, kar je podrobneje obravnavano v
nadaljevanju.

3.2 Agregatna produktivnost
Z uporabo koncepta dodane vrednosti se izognemo večkratnemu zajetju istih tokov
proizvodov in storitev vmesne porabe v izračunih produktivnosti na različnih agregatnih
ravneh oz. pri izračunu agregatne produktivnosti na osnovi izračunanih kazalcev na nižjih
ravneh. Agregatna produktivnost (na osnovi dodane vrednosti) je v takem primeru
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opredeljena kot tehtano povprečje produktivnosti na nižjih ravneh, ki odražajo prispevek
posamezne dejavnosti k skupnemu rezultatu.
Posebno pozornost pri izračunu agregatne produktivnosti pa je treba posvetiti konceptu
produktivnosti na osnovi bruto vrednosti proizvodnje. Če bi agregatno bruto vrednost
proizvodnje enostavno opredelili kot vsoto bruto vrednosti proizvodenj na nižjih ravneh, bi
nastopil problem večkratnega zajetja istih tokov proizvodov in storitev.
V izogib predstavljenemu problemu je Domar (1961) razvil model26, ki opisuje povezave med
kazalci produktivnosti na različnih ravneh, ki so medsebojno povezani s tokovi proizvodov
oz. storitev. V okviru danega modela je večfaktorsko produktivnost opredelil kot razmerje
med sektorskim outputom, tj. outputom, ki je namenjen subjektom zunaj opazovane
dejavnosti, in potrošenimi proizvodnimi dejavniki, proizvedenimi zunaj opazovane
dejavnosti/sektorja.27
Slabost koncepta sektorskega proizvoda je njegova neaditivnost – sektorski proizvod na
agregatnem nivoju namreč ni enak vsoti sektorskih proizvodov na nižjih ravneh agregacije oz.
sektorski input na agregatnem nivoju ni enak vsoti sektorskih inputov na nižjih ravneh.
Rešitev predstavlja uporaba t. i. Domarjevih uteži, s pomočjo katerih je mogoče agregatno
večfaktorsko produktivnost izraziti kot tehtano vsoto večfaktorskih produktivnosti na
nižjih ravneh agregacije:

(3.2)
kjer pomeni:
: agregatna večfaktorska produktivnost;
: sektorski proizvod dejavnosti j;
: agregatni sektorski proizvod;
: večfaktorska produktivnost v dejavnosti j.

Uteži

, ki predstavljajo razmerje med sektorskim outputom posamezne dejavnosti in

agregatnim sektorskim outputom, ustrezno odražajo prispevek posamezne dejavnosti k
agregatni večfaktorski produktivnosti. Glede na to, da se v slednji odražata tako neposredni
učinek sprememb produktivnosti na nižjih ravneh kakor tudi posredni učinek iz naslova tokov

26

Domarjev model je bil še dopolnjen in posplošen v prispevkih Hultena (1978) in Gollopa (1979).
Domarjev koncept sektorskega proizvoda predstavlja torej izključitev tokov blaga in storitev, ki se odvijajo
znotraj opazovane dejavnosti, tako na strani outputa kot inputov, s čimer se prepreči večkratno štetje istih tokov
na različnih nivojih.
27
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proizvodov in storitev med posameznimi dejavnostmi (output ene dejavnosti, ki nastopa kot
input v drugi dejavnosti), vsota Domarjevih uteži vselej presega vrednost 1:

(3.3)

Sicer koncepta dodane vrednosti in sektorskega proizvoda na nivoju celotnega gospodarstva
konvergirata. Razlika, ki med njima ostaja, je enaka vrednosti uvoženih proizvodnih
dejavnikov (OECD, 2001a, str. 31).
Poleg že izpostavljenega problema neaditivnosti je ena izmed večjih omejitev uporabe
koncepta sektorskega proizvoda v okviru rednih statističnih raziskovanj potreba po
simetričnih input-output matrikah, ki zelo podrobno opisujejo domače proizvodne procese
oz. transakcije s proizvodi v okviru nacionalnega gospodarstva. Na osnovi simetrične inputoutput matrike dejavnost po dejavnosti je namreč mogoče ustrezno oceniti tokove proizvodov
in storitev, ki se odvijajo znotraj posameznih dejavnosti, kar predstavlja osnovo za
implementacijo ''sektorskega'' koncepta.
Zaradi navedene omejitve OECD (2001a, str. 23) priporoča, da se pri uvajanju kazalcev
produktivnosti začne z izračunavanjem zgolj agregatne produktivnosti, in sicer na osnovi
dodane vrednosti. Potrebni podatki so v takem primeru lažje dosegljivi, obenem pa je razlika
med obravnavanima konceptoma opredelitve outputa na nivoju celotnega gospodarstva, kot že
rečeno, bistveno manj pomembna kot v primeru spremljanja proizvodnje na nižjih ravneh
agregacije.

3.3 Statistično spremljanje proizvodnje
3.3.1 Viri podatkov o proizvodnji
Kot potencialne statistične vire podatkov o proizvodnji velja izpostaviti predvsem naslednje:


statistika nacionalnih računov,



statistika kratkoročnih indikatorjev in



strukturna statistika podjetij.

Kot ključnega izmed navedenih statističnih virov velja vsekakor izpostaviti statistiko
nacionalnih računov, ki ni zgolj osnova za spremljanje proizvodnje, temveč tudi vir
podatkov za preostale kategorije, ki vstopajo v izračun večfaktorske produktivnosti in so
podrobneje obravnavane v nadaljnjih poglavjih tega dela. Identitete v omenjenem sistemu
nacionalnega računovodstva zagotavljajo konsistentnost konceptov, ki se uporabljajo za opis
posameznih delov ekonomskega procesa (proizvodnje, delitve dohodka, porabe dohodka,
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akumulacije) in tako omogočajo medsebojno primerjavo statistik posameznih delov
računovodskega okvira, ki predstavlja izhodišče analize večfaktorske produktivnosti.
Nacionalni računi konceptualno temeljijo na metodologiji Organizacije združenih narodov (v
nadaljevanju OZN), imenovane Sistem nacionalnih računov (angl. System of National
Accounts, v nadaljevanju SNA). Prvotna različica Sistema iz leta 1968 je bila prvič revidirana
in ustrezno dopolnjena leta 1993 (v nadaljevanju SNA93). Zadnja revizija Sistema je bila
opravljena leta 2008 (v nadaljevanju SNA2008). Glede na to, da bo za implementacijo novega
Sistema s strani nacionalnih statističnih uradov potrebnih več let, se v okviru disertacije
sklicujemo na verzijo iz leta 1993 (SNA93) kot trenutno veljavno operativno različico
Sistema.
Glede na to, da SNA93 temelji na razlaganju zgolj osnovnih načel in logike pri pripravi
računov, ne predpisuje pa podrobnih navodil, se na operativni ravni v državah članicah EU
uporablja Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov iz leta 199528 (angl.
European System of National and Regional Accounts, v nadaljevanju ESA95). Le-ta je
popolnoma usklajen s koncepti SNA93, kakor tudi s koncepti in klasifikacijami, ki se
uporabljajo na drugih področjih socialne in ekonomske statistike.
V okviru statistike nacionalnih računov velja kot osnovna vira za spremljanje proizvodnje na
nivoju posameznih dejavnosti izpostaviti predvsem račun proizvodnje in input-output
okvir. Račun proizvodnje, ki se sestavlja za institucionalne sektorje in dejavnosti, prikazuje
vse transakcije, ki so povezane s proizvodnim procesom. Implementacija ''sektorskega
koncepta'', obravnavanega v predhodnem poglavju, pa zahteva povezavo računa proizvodnje s
simetričnimi input-output matrikami, s pomočjo katerih je mogoče ustrezno oceniti tokove
proizvodov in storitev, ki se odvijajo znotraj posameznih dejavnosti.
Omejitve nacionalnih računov izhajajo predvsem iz časovnega odloga, s katerim se podatki
objavljajo, in razpoložljivosti statistik na pretežno agregatnih ravneh, kar omejuje možnosti
analize na nižjih ravneh agregacije.
Naslednji vir podatkov o proizvodnji je lahko statistika kratkoročnih indikatorjev, v okviru
katere je izračunavanje indeksa industrijske proizvodnje ključnega pomena. Ena
najpomembnejših prednosti indeksa industrijske proizvodnje v primerjavi s četrtletnimi
nacionalnimi računi je v njegovi mesečni razpoložljivosti (Bregar et. al, 1999, str. 134).
Ključna pomanjkljivost omenjenega sistema pa je v njegovi omejenosti na zgolj izbrane
dejavnosti (industrija).
Kot zadnji vir podatkov velja omeniti strukturno statistiko podjetij, katere namen je
spremljanje poslovanja podjetij ter zagotavljanje mednarodno primerljivih podatkov ob
upoštevanju evropskih standardov o strukturni statistiki podjetij in evropskega sistema

28

Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov je bil v EU vpeljan z Uredbo Evropske komisije št.
2223/96 z dne 25. 6. 1996 (Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of
national and regional accounts in the Community).
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nacionalnih računov. Poleg podatkov o proizvodnji zajema tudi podatke o investicijah,
zaposlenosti in stroških dela. Čeprav predstavljajo podatki, zbrani v okviru strukturne
statistike podjetij, vhodne podatke za nacionalne račune, zagotavlja ta vir skladnost
opredelitve populacije tako na strani spremljanja outputa kot na strani spremljanja
inputov, kar je iz vidika analize produktivnost ključnega pomena. Za razliko od agregiranih
statistik v okviru nacionalnih računov so spremenljivke strukturne statistike podjetij
razpoložljive za relativno homogene skupine dejavnosti: za večino spremenljivk na ravni
razredov dejavnosti (štirimestna šifra v klasifikaciji dejavnosti NACE Rev. 1), za vse pa vsaj
na ravni oddelkov dejavnosti (dvomestna šifra v klasifikaciji dejavnosti NACE Rev. 1)
(Bavdaž, 2001, str. 25).
Kot omejitev strukturne statistike podjetij velja izpostaviti predvsem njeno omejitev na
proizvodne enote, ki v pretežni meri izvajajo tržne dejavnosti. Pri zbiranju podatkov za
strukturno statistiko podjetij se namreč zajamejo tisti tržni gospodarski subjekti, ki opravljajo
katero izmed dejavnosti s področij dejavnosti od B – Rudarstvo do N – Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti in S95 – Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo (brez K –
Finančne in zavarovalniške dejavnosti) po NACE Rev. 2, in ki so bili aktivni vsaj del
opazovanega obdobja (SURS, 2010a).
Zaradi že izpostavljenega popolnega zajetja, celovitosti statistik ter njihove medsebojne
primerljivosti, ki jo zagotavlja že omenjena konsistentnost konceptov, ki se uporabljajo za
opis posameznih delov ekonomskega procesa, je kot ključni vir podatkov za empirične
analize v okviru dane disertacije privzeta statistika nacionalnih računov.

3.3.2 Statistične enote
V okviru sistema nacionalnih računov je celotno gospodarstvo definirano z rezidenčnimi
enotami, pri čemer ESA95 (ESA95 1.30) opredeljuje rezidenčno enoto države kot enoto, ki
ima središče ekonomskega interesa na ekonomskem ozemlju te države – to je, kadar na tem
ozemlju daljše obdobje (eno leto ali več) opravlja ekonomske dejavnosti.29 Rezidenčne enote
lahko po nacionalnosti pripadajo tej državi ali ne, lahko so pravne osebe ali ne in se v trenutku
opravljanja transakcije lahko nahajajo na ekonomskem ozemlju države ali pa ne (ESA95
2.04). Glede na to, da opredelitev koncepta ekonomskega območja pomembno vpliva na
opredelitev osnovnih kategorij, ki vstopajo v izračun indeksa večfaktorske produktivnosti, ga
v nadaljevanju podrobneje predstavljamo.

29

Dejavnost se opravlja tedaj, ko kot rezultat kombinirane uporabe virov, kot so oprema, delo, proizvodne
tehnike, informacijsko omrežje ali proizvodi, nastaneta določeno blago ali storitev (ESA95 2.103).
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Ekonomsko ozemlje države sestavljajo (ESA95 2.05):


geografsko ozemlje, ki ga upravljajo državni organi in znotraj katerega se osebe,
blago, storitve in kapital prosto gibljejo;



vsa prosta območja, vključno s carinskimi skladišči in tovarnami pod carinskim
nadzorom;



zračni prostor, ozemeljske vode in epikontinentalni pas v mednarodnih vodah, nad
katerimi ima država izključne pravice;



ozemeljske enklave, tj. geografska ozemlja v tujini, ki jih na osnovi mednarodnih
sporazumov ali meddržavnih dogovorov uporabljajo državne agencije države
(veleposlaništva, konzulati, vojaška oporišča, znanstvene postaje itd.);



nahajališča nafte, zemeljskega plina itd. v mednarodnih vodah zunaj
epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo enote, rezidenti na ozemlju,
definiranem v prejšnjih točkah.

V ekonomsko ozemlje države niso vključene zunajozemeljske enklave, tj. deli geografskega
ozemlja države, ki jih na osnovi mednarodnih sporazumov ali meddržavnih dogovorov
uporabljajo državne agencije drugih držav, inštitucije Evropske unije ali mednarodne
organizacije (ESA95 2.06).
Iz vidika analize produktivnosti je relevantna opredelitev statističnih enot kot proizvodnih
enot, razvrščenih po dejavnostih. V ta namen Uredba EU o statističnih enotah za zbiranje
podatkov in analizo proizvodnje30 določa naslednje statistične enote (Bregar et al., 1999,
str.19):


podjetje,



institucionalna enota,



skupina podjetij,



enota enovrstne dejavnosti,



enota homogene proizvodnje,



lokalna enota,



lokalna enota enovrstne dejavnosti in



lokalna enota homogene proizvodnje.

Podjetje je najmanjša organizacijska enota s statusom pravne osebe. Podjetje proizvaja
izdelke ali storitve in ima določeno stopnjo samostojnosti odločanja (Bregar et al., 1999, str.
21).

30

Council Regulation (EEC) No. 696/93 of 15 March 1993 on the Statistical Units for the Observation and
Analysis of the Production System in the Community (OJ No. L76, 30. 3. 1993).
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Institucionalna enota je osnovni center odločanja, ki je samostojen pri sprejemanju odločitev
o svoji osnovni funkciji in vodi kompletno računovodstvo (Bregar et al., 1999, str. 21).
Tako podjetje kot institucionalna enota se lahko sočasno ukvarjata z različnimi
dejavnostmi.31 Poleg glavne dejavnosti se lahko enota ukvarjata še z eno ali več stranskimi
oz. pomožnimi dejavnostmi. Glede na to, da se lahko stranske dejavnosti precej razlikujejo
od glavne dejavnosti, bi rezultat razvrstitve institucionalnih enot zgolj na osnovi glavne
dejavnosti bile relativno heterogene skupine enot v okviru posameznih dejavnosti. Zato
ESA95 (ESA95 2.105) predlaga razdelitev institucionalnih enot na manjše in bolj homogene
enote, upoštevaje vrsto proizvodnje. Lokalna enota enovrstne dejavnosti izpolnjuje to zahtevo
kot prvi, praktično usmerjeni pristop.
Lokalna enota enovrstne dejavnosti (lokalna EED) je del enote enovrstne dejavnosti32, ki
ustreza lokalni enoti33. EED združuje vse dele institucionalne enote kot proizvajalke, ki
prispevajo k opravljanju dejavnosti na ravni 4-mestne šifre NACE Rev. 1 in ustrezajo enemu
ali več pododdelkom institucionalne enote. Informacijski sistem institucionalne enote mora
biti sposoben oceniti ali izračunati za vsako lokalno EED vsaj vrednost proizvodnje, vmesno
potrošnjo, sredstva za zaposlene, poslovni presežek, zaposlenost in bruto investicije v
osnovna sredstva (ESA95 2.106).
Lokalna EED lahko sovpada z institucionalno enoto kot proizvajalko ali z njenim delom,
nikoli pa ne more pripadati dvema institucionalnima enotama (ESA95 2.106).
Za potrebe natančnejše input-output analize, ki med drugim predstavlja osnovo za
implementacijo že omenjenega ''sektorskega koncepta'', pa koncept lokalne EED ni dovolj
natančen. ESA95 (ESA95 2.111-2.112) kot optimalno enoto za tovrstno analizo opredeljuje
enoto homogene proizvodnje, ki je določena z eno samo homogeno dejavnostjo, ki jo
označujejo homogeni inputi, homogenost proizvodnega procesa in homogeni outputi.
Sicer Bavdaževa (2001, str. 15) opozarja, da je enota homogene proizvodnje le teoretični
konstrukt, ker je njegovo opazovanje v praksi neizvedljivo. Zato naj bi enota enovrstne
dejavnosti bila tista statistična enota, ki naj bi pripomogla k večji homogenosti rezultatov
po dejavnostih in tako k njihovi večji primerljivosti.
Ne glede na to pa nacionalna računovodstva, kar je tudi primer Slovenije, ki bo podrobneje
obravnavan v podpoglavju 4.1.3, niso vselej osnovana na spremljanju EED ali lokalnih EED.
V takem primeru, ko je račun proizvodnje osnovan na opazovanju podjetij kot institucionalnih
enot, OECD (2001a, str. 38) opozarja na omejeno mednarodno primerljivost tako zbranih
podatkov.
31

Dejavnost opredeljujejo inputi proizvodov (blago in storitve), proizvodni proces in outputi proizvodov
(ESA95 2.103).
32
Enota enovrstne dejavnosti je podjetje ali del podjetja, ki na isti ali različnih lokacijah opravlja enovrstno
dejavnost (Bregar et al., 1999, str. 21).
33
Lokalna enota je institucionalna enota ali njen del, ki proizvaja blago ali storitve na geografsko opredeljeni
lokaciji (Bregar et al., 1999, str. 22).
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3.3.3

Zajetje

Račun proizvodnje, kot osnovni vir podatkov o proizvodnji na ravni posameznih dejavnosti,
razčlenjuje bruto vrednost proizvodnje na vrednost vmesne potrošnje in dodano vrednost
kot saldo računa proizvodnje, kar je v nadaljevanju podrobneje predstavljeno.
Proizvodnjo (P.1) sestavljajo proizvodi, ki so ustvarjeni v obračunskem obdobju, pri čemer
blago in storitve, ki so proizvedeni in porabljeni v istem obračunskem obdobju in znotraj iste
lokalne EED, niso posebej identificirani oz. niso prikazani kot del proizvodnje ali vmesne
potrošnje te lokalne EED (ESA95 3.14).34
Bruto vrednost proizvodnje (P.1) je mogoče torej izračunati na osnovi celotne prodaje in
vrednosti drugih uporab tistih proizvodov in storitev, ki jih iz vidika enote obravnavamo kot
končne proizvode in storitve. Tej vrednosti nato prištejemo še vrednost sprememb v zalogah
proizvodov, ki jih iz vidika enote obravnavamo kot končne proizvode (SNA93 6.43).
ESA95 razločuje tri vrste proizvodnje (ESA95 3.16):


tržno proizvodnjo (P.11),



proizvodnjo za lastno končno porabo (P.12) in



drugo netržno proizvodnjo (P.13).

Tržno proizvodnjo sestavlja proizvodnja, ki se proda na trgu ali je namenjena prodaji na trgu
(ESA95 3.17). Proizvodnjo, proizvedeno za lastno končno porabo, sestavljajo blago in
storitve, ki se zadržijo bodisi za končno potrošnjo iste institucionalne enote bodisi za bruto
investicije v osnovna sredstva iste institucionalne enote (ESA95 3.20).35 Druga netržna
proizvodnja zajema proizvodnjo, ki se drugim enotam zagotavlja brezplačno ali po
ekonomsko nepomembnih cenah (ESA95 3.23).
Navedeno razločevanje je bistveno, ker določa načela vrednotenja proizvodnje, ki so sicer
podrobneje predstavljena v poglavju 3.3.4. Celotna proizvodnja institucionalne enote se
vrednoti kot vsota celotne proizvodnje njenih lokalnih EED (ESA95 3.16), pri čemer se:


tržna proizvodnja, proizvodnja za lastno končno porabo ter celotna proizvodnja tržnih
proizvajalcev in proizvajalcev za lastno končno porabo (lokalnih EED) vrednotijo v
osnovnih cenah,



celotna proizvodnja drugih netržnih proizvajalcev (lokalnih EED) pa se vrednoti s
stroškovne strani.

34

Proizvodnja zajema tudi blago in storitve, ki jih lokalna EED zagotavlja drugi lokalni EED, ki pripada isti
inštitucionalni enoti, ter blago, ki ga proizvede lokalna EED in ostane v zalogah na koncu obdobja, v katerem je
bilo proizvedeno, ne glede na to, kakšna je njegova kasnejša poraba (ESA95 3.14).
35
Proizvode, ki se zadržijo za lastno končno potrošnjo, lahko proizvaja le sektor gospodinjstev; proizvode, ki se
porabijo za lastne bruto investicije v osnovna sredstva, pa lahko proizvaja kateri koli sektor (ESA95 3.21 - 3.22).
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Razločevanje poteka glede na naravo pretežnega dela proizvodnje enote, in sicer od zgoraj
navzdol; najprej se opredeli na ravni institucionalne enote, nato na ravni posamezne lokalne
EED in nato še za njihovo proizvodnjo (ESA95 3.16).
Vmesna potrošnja (P.2) zajema vrednost blaga in storitev, ki se kot inputi potrošijo v
proizvodnem procesu, ne zajema pa osnovnih sredstev, katerih potrošnja se prikaže kot
potrošnja stalnega kapitala. Blago in storitve se v proizvodnem procesu bodisi preoblikujejo
bodisi porabijo (ESA95 3.69).
Dodana vrednost, v okviru SNA opredeljena kot izravnalna postavka računa proizvodnje, se
izračuna kot razlika med bruto vrednostjo proizvodnje (P.1) in vrednostjo vmesne potrošnje
(P.2) ter tako predstavlja novo ustvarjeno vrednost s strani proizvodne enote, sektorja
oziroma dejavnosti. Dodana vrednost se lahko tako kot ostale izravnalne postavke v SNA
izračuna z vključeno potrošnjo stalnega kapitala ali brez nje, tj. bruto ali neto (ESA95 8.12).

3.3.4 Ocenjevanje vrednosti proizvodnje
SNA opredeljuje naslednje načine vrednotenja tokov proizvodov oziroma storitev:


vrednotenje v osnovnih cenah,



vrednotenje v kupčevih cenah in



vrednotenje po proizvodnih stroških.

Osnovna cena je cena, ki jo proizvajalec prejme od kupca za enoto proizvedenega blaga ali
storitve, zmanjšana za vse davke na proizvode in povečana za vse subvencije na proizvode.
Ne zajema transportnih stroškov, ki jih proizvajalec zaračuna posebej, zajema pa vse
transportne marže, ki jih proizvajalec vključi v isti račun, četudi so v računu izkazane s
posebno postavko (ESA95 3.48).
V trenutku nakupa je kupčeva cena tista cena, ki jo kupec dejansko plača za proizvod;
vključuje vse davke, zmanjšane za subvencije na proizvode (vendar brez odbitnih davkov, kot
je npr. DDV na proizvode); vključuje vse transportne stroške, ki jih kupec posebej plača za
dobavo proizvoda ob želenem času in na želeno mesto; od standardne cene so odšteti vsi
popusti za nakupe v velikih količinah ali zunajsezonske nakupe; ne vključuje obresti in
zaračunanih storitev, ki nastanejo v okviru kreditnih pogodb; ne vključuje nobenih dodatnih
plačil, nastalih zaradi neupoštevanja plačilnega roka, ki je bil dogovorjen ob nakupu. Če se
čas porabe ne ujema s časom nakupa, je treba upoštevati tudi spremembe cen, do katerih je
prišlo med obema časovnima točkama (enako kot pri spremembah cen zalog) (ESA95 3.06).
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Proizvodni stroški sestojijo iz (ESA95 3.53):36


vmesne potrošnje (P.2),



sredstev za zaposlene (D.1),



potrošnje stalnega kapitala (K.1) in



drugih davkov na proizvodnjo (D.29), zmanjšanih za druge subvencije na
proizvodnjo (D.39).

Plačila obresti po dogovoru niso vključena med stroške druge netržne proizvodnje. Stroški
druge netržne proizvodnje prav tako ne zajemajo pripisanih najemnih vrednosti lastnih
nestanovanjskih zgradb, ki se uporabljajo pri drugi netržni proizvodnji (ESA95 3.53).
Načini vrednotenja posameznih kategorij tokov proizvodov in storitev, ki se pojavljajo v
okviru računa proizvodnje in so bili podrobneje predstavljeni v predhodnem poglavju, so
povzeti v Tabeli 3.1.
Tabela 3.1: Načini vrednotenja tokov proizvodov in storitev v okviru računa proizvodnje
Način vrednotenja

Kategorija proizvodov/storitev
Bruto vrednost proizvodnje
(P.1)

Tržna proizvodnja (P.11)

Osnovne cene

Proizvodnja za lastno končno porabo (P.12)

Osnovne cene (proizvodni
stroški)

Druga netržna proizvodnja (P.13)

Proizvodni stroški

Vmesna potrošnja (P.2)

Kupčeve cene

Dodana vrednost

Osnovne cene
Vir: ESA95 3.47, 3.49, 3.55, 3.72

Tržna proizvodnja in proizvodnja za lastno končno porabo se vrednotita v osnovnih cenah
(ESA95 3.47), pri čemer se pri slednji upoštevajo cene podobnih proizvodov, ki se prodajajo
na trgu (ESA95 3.49). Izjemo predstavlja vrednost gradnje za lastne potrebe, ki jo je navadno
treba vrednotiti s proizvodnimi stroški, če osnovne cene ni mogoče določiti (ESA95 3.49).
Če pri drugih netržnih proizvajalcih (lokalnih EED) ni stranske tržne proizvodnje, se druga
netržna proizvodnja vrednoti po proizvodnih stroških (ESA95 3.55). V nasprotnem primeru se
druga netržna proizvodnja vrednoti kot rezidualna postavka, tj. kot razlika med celotnimi
proizvodnimi stroški drugega netržnega proizvajalca in njegovimi prihodki iz tržne
proizvodnje (ESA95 3.55).
Proizvodi, porabljeni za vmesno potrošnjo, morajo biti vrednoteni v kupčevih cenah, ki v
trenutku vstopa v proizvodni proces veljajo za podobno blago in storitve (ESA95 3.72).

36

Poleg posameznih kategorij proizvodnih stroškov so zapisane oznake, s katerimi se omenjene kategorije
označujejo v ESA95.
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Ker je proizvodnja vrednotena v osnovnih cenah, vmesna potrošnja pa v kupčevih cenah,
dodana vrednost ne vključuje davkov, zmanjšanih za subvencije na proizvode. V takem
primeru je dodana vrednost, vrednotena v osnovnih cenah.

3.4 Ugotavljanje sprememb v obsegu proizvodnje v sistemu nacionalnih
računov
Kot bomo kasneje pokazali, so podatki o dodani vrednosti, ki se pripravljajo v nacionalnih
računih, osnova za izračun produktivnosti. Zato v okviru tega poglavja, v skladu z osnovnimi
cilji disertacije, podrobno predstavljamo konceptualne osnove merjanja proizvodnje v SNA.
Spremljanje sprememb v obsegu proizvodnje v času zahteva razčlenitev sprememb v
vrednosti proizvodnje, ki nastanejo v določenem obdobju, na spremembe cen in spremembe
obsega. V ta namen je treba vrednost proizvodnje izraziti v stalnih cenah, kar pomeni
vrednotenje proizvodnje, ustvarjene v obračunskem obdobju, s cenami izbranega obdobja.
Tako izraženi tokovi (v stalnih cenah) omogočajo ugotavljanje sprememb obsega.
Časovno serijo podatkov v stalnih cenah izbranega leta je mogoče izračunati na dva načina:


vrednost proizvodnje v baznem letu ekstrapoliramo na osnovi količinskih indeksov
proizvodnje,



časovno serijo podatkov o vrednosti proizvodnje, izraženo v tekočih cenah,
deflacioniramo z ustreznimi indeksi cen.

Posredni način ugotavljanja sprememb v obsegu, to je deflacioniranje nominalnih vrednosti,
ima v primerjavi z neposrednim izračunom količinskih indeksov naslednje prednosti (Bregar,
2004, str. 23; Eurostat, 2001a, str. 17):


V okviru statističnega spremljanja cen je mogoče ob dani velikosti vzorca doseči višjo
zanesljivost indeksov cen kot v primeru izračunavanja indeksa proizvodnje. V primeru
konkurenčnega trga se namreč cene izbranega proizvoda med različnimi proizvajalci
bistveno ne razlikujejo, medtem ko so lahko razlike v proizvedenih količinah med
proizvajalci zelo velike. Enako zanesljivost indeksa proizvodnje je zato mogoče doseči le
pri bistveno večjih vzorcih.



Metodologija izračuna indeksov cen temelji običajno na opazovanju stalne košarice
proizvodov, s čimer naj bi bila zagotovljena primerljivost nabora proizvodov oz.
njihove kakovosti med primerjanima obdobjema, kar je osnova za ugotavljanje čistih
sprememb cen. Zaradi same narave postopka neposrednega izračunavanja količinskih
indeksov je ustrezno upoštevanje kakovostnih sprememb v tem primeru bolj zahtevno kot
pri izračunavanju cenovnih indeksov.



Izračunavanje ustreznih indeksov proizvodnje je v nekaterih dejavnostih skromno
in metodološko šibko, še zlasti v storitvenem sektorju.
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Glede na navedene razloge dajemo v disertaciji prednost postopku deflacije, pri čemer pa je
treba opozoriti, da je treba izbiri primernega deflatorja posvetiti ustrezno pozornost, saj le-ta
pomembno opredeljuje kakovost ocen indeksa proizvodnje oz. iz tega izvedenega indeksa
produktivnosti.
Evropski statistični urad (v nadaljevanju Eurostat) je kot usmeritev za ugotavljanje sprememb
v cenah in v obsegu proizvodnje razvrstil uporabljane metode v tri skupine (Eurostat, 2001a,
str. 4):


metode A: najustreznejše metode;



metode B: metode, ki se smejo uporabljati, če ni mogoče uporabiti metod A (sprejemljive
alternative);



metode C: metode, ki se ne smejo uporabljati.

Splošna merila za razvrščanje metod v omenjene tri skupine so (Eurostat, 2001a, str. 17):


popolnost zajetja proizvoda/dejavnosti/skupine s kazalnikom: seznam proizvodov, na
osnovi katerih se računa indeks cen, mora biti čim bolj skladen z naborom proizvodov, za
katere se omenjeni indeks uporablja kot deflator;



vrednotenje kazalnika: koncept cene, ki je osnova za računanje indeksa cene, mora biti
skladen z načinom vrednotenja proizvodnje (osnovne cene);



kazalnik mora upoštevati kakovost, in sicer tako da se sprememba kakovosti odraža v
spremembi obsega, ne pa cene;



konceptualna skladnost med kazalnikom in koncepti nacionalnih računov.

Metode, ki izpolnjujejo vsa štiri merila, se v splošnem uvrščajo med metode A. Če eno ali več
meril ni izpolnjenih, se metoda uvrsti med metode B ali metode C, in sicer glede na to, kako
močno odstopa od metode A. Natančno razmejevanje med metodami A, B in C je odvisno od
proizvoda/dejavnosti in od njunih posebnih značilnosti (Eurostat, 2001a, str. 18).
Izmed izpostavljenih metodoloških vprašanj predstavlja obravnava kakovostnih sprememb
proizvodov in storitev pogosto eno izmed najtežjih metodoloških vprašanj v okviru statistike
cen, zaradi česar posvečamo temu vprašanju v nadaljevanju še posebno pozornost. Prav tako
je posebna pozornost posvečena statistiki cen unikatnih proizvodov, ki se najpogosteje
pojavljajo na področju proizvodnje večje opreme oz. opreme za posebne namene, na področju
gradbeništva in na področju storitvenih dejavnosti.
Poleg že izpostavljenih metodoloških vprašanj opozarjamo še na nujnost neodvisne statistike
cen outputov od statistike cen inputov, na kar opozarja tudi OECD (2001a, str. 24).
Deflacioniranje vrednosti outputa na osnovi indeksov cen inputov oz. stroškov, kar je pogosta
praksa na področju dejavnosti gradbeništva, vnaša v ocene indeksa proizvodnje oz. indeksa
produktivnosti določeno mero pristranskosti. V takem primeru namreč do spremembe
produktivnosti po definiciji sploh ne more priti oz. je enaka vnaprej predpostavljeni vrednosti.
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3.4.1 Obravnava kakovostnih sprememb
Za zagotavljanje kakovostnih podatkov o obsegu proizvodnje kot ene osnovih kategorij
izračuna večfaktorske produktivnosti je treba zagotoviti, da so tudi kakovostne spremembe
proizvodov oz. storitev ustrezno zajete v spremembi obsega proizvodnje. Neustrezna
obravnava kakovostnih sprememb v okviru statistike cen ima namreč zelo pomembne
posledice za analizo produktivnosti. Podcenitev kakovostnih sprememb se odrazi v prenizki
oceni realne rasti outputa in posledično nižji oceni rasti produktivnosti. Na drugi strani se
podcenitev kakovostnih sprememb pri spremljanju potrošenih inputov37 odraža v prenizki
oceni rasti realne potrošnje inputov in posledično precenjeni stopnji rasti produktivnosti.
Kakor je bilo že izpostavljeno, spremljanje cen proizvodov in storitev v času otežuje dejstvo,
da lahko prihaja v času do sprememb njihove kakovosti, ki je opredeljena z naslednjimi
lastnostmi (ESA95 10.16):


fizične značilnosti,



dostave na različnih lokacijah,



dostave ob različnih delih dneva ali obdobjih leta,



razlike v prodajnih pogojih, okoliščinah ali okolju, v katerih so blago ali storitve
dobavljeni.

Dejansko bi bilo treba ob vsaki spremembi karakteristik proizvoda smatrati, da gre za
proizvod spremenjene kakovosti oz. da proizvodi različnih kakovosti v ekonomskem
smislu niso identični in da so njihove vrednosti različne. Te razlike v vrednostih na enoto je
treba obravnavati kot razlike v obsegu, ne pa kot razlike v ceni (ESA95 10.16).
V razmerah popolne konkurence naj bi tržna cena proizvoda odražala tako potrošniške
preference kakor tudi proizvodne stroške. Ob tej predpostavki naj bi razlika v ceni med dvema
proizvodoma odražala razliko v kakovosti, ki jo danima proizvodoma pripisuje potrošnik
(Eurostat, 2001a, str.18).
Zaradi nepopolnega delovanja trga pa razlike v cenah ne odražajo le razlik v kakovosti,
temveč so lahko posledica vrste drugih dejavnikov (asimetričnost informacij s strani kupcev,
cenovna diskriminacija, obstoj vzporednih trgov). Prav tako se lahko ob uvedbi novega
proizvoda obstoječim proizvodom akcijsko zniža cena, zaradi česar razlike v ceni med starim
in novim proizvodom ni mogoče vselej enačiti z razliko v kakovosti. V teh primerih je treba
razlike v vrednostih na enoto obravnavati kot razlike v ceni (ESA95 10.19-10.23).

37

Podrobneje je problematika obravnave kakovostnih sprememb pri spremljanju porabe kapitala obravnavana v
poglavju 7.4.
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3.4.1.1 Metode upoštevanja kakovostnih sprememb
Ustrezno upoštevanje kakovostnih sprememb pri izračunu indeksov cen predvideva
razčlenitev spremembe vrednosti na enoto proizvoda oz. storitve na del, ki je posledica
spremenjene kakovosti, in na »čisto« spremembo v ceni, pri čemer bi indeks cen moral
praviloma odražati le slednjo. V splošnem se metode upoštevanja kakovostnih sprememb,
prikazane v Tabeli 3.2, delijo na implicitne in eksplicitne, pri čemer je primernost posamezne
metode v veliki meri odvisna od danih tržnih razmer.
Tabela 3.2: Metode upoštevanja kakovostnih sprememb
Implicitne metode





Eksplicitne metode





metoda prekrivanja
metode imputacije
metoda primerljive zamenjave
metoda prenosa naprej

metoda količinskih prilagajanj
mnenje strokovnjaka
metoda opcijskih stroškov
hedonske metode

Vir: ILO et al., 2004, str.104

Implicitne metode temeljijo na implicitni oceni spremembe kakovosti na osnovi
predpostavk, ki so lastne posamezni metodi. Osnova eksplicitnih metod pa je eksplicitno
ocenjena kakovostna sprememba, navadno na osnovi zunanjih informacij (ILO et al., 2004,
str. 112). Podrobna predstavitev posameznih metod je podana v nadaljevanju.
Metoda prekrivanja
Metoda prekrivanja (angl. overlapping) je osnovana na enostavni primerjavi cene med starim
in novim (kakovostno spremenjenim) proizvodom v obdobju, ko se oba pojavljata na trgu
(ILO et al., 2004, str. 106). Primerjava je osnovana na že omenjeni predpostavki zakona ene
cene, ki pravi, da je razlika v ceni vselej posledica razlike v značilnostih proizvoda ali drugih
dejavnikov, zaradi katerih so racionalni potrošniki pripravljeni plačati višjo ceno (ILO et al.,
2004, str. 107).
Določitev obdobja, v katerem opazujemo razmerje med ceno starega oz. novega proizvoda, je
ključnega pomena za kakovost ocene (izredni popusti na ukinjajoče proizvode, promocijski
popusti za nove proizvode...), pri čemer je zaradi vrste dejavnikov, kot so nepopolna
informiranost potrošnikov, cenovna diskriminacija potrošnikov in nezadosten obseg ponudbe
(novih) proizvodov, ustreznost metode prekrivanja pogosto vprašljiva (ILO et al., 2004,
str. 107).
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Metoda imputacije
Metode imputacije (angl. imputation) so osnovane na predpostavki podobnega gibanja cen
sorodnih proizvodov. Gibanje cene manjkajočega proizvoda izenačimo bodisi s
spreminjanjem cen preostalih proizvodov, izbrane skupine proizvodov, izbranega
elementarnega agregata ali gibanjem cen na višjem nivoju agregacije (ILO et al., 2004, str.
108).
Metoda primerljive zamenjave
V okviru metode primerljive zamenjave (angl. comparable replacement) se opuščeni proizvod
poskuša nadomestiti s primerljivim proizvodom, pri čemer vsako spremembo v ceni med
starim in novim proizvodom pripišemo razliki v ceni, ne pa razliki v kakovosti.
Učinkovitost metode je odvisna predvsem od usposobljenosti osebe, odgovorne za zbiranje
podatkov o cenah, in ustreznosti specifikacije značilnosti primerjanih proizvodov. V primeru
nenehnega uvajanja manjših kakovostnih sprememb pa je pričakovati, da bo tako izračunani
indeks precenjeval dinamiko rasti cen (ILO et al., 2004, str. 111).
Metoda nespremenjenih cen
Metoda nespremenjenih cen (angl. linked to show no price change) je osnovana na
predpostavki konstantne ravni cen, kar pomeni, da vsako spremembo cene pripišemo vplivu
kakovostnih sprememb. To vsekakor vnaša deločeno mero pristranskosti v izračun indeksov
cen, še posebej kadar do uvajanja novih proizvodov prihaja v obdobjih občutne splošne
inflacije, ko je pripisovanje celotnega povišanja cene novega proizvoda vplivu kakovostnih
sprememb zmotno. Zaradi slednjega tudi Evropska komisija v 5. členu Regulative 1749/96
odsvetuje uporabo te metode (ILO et al., 2004, str. 112).
Metoda prenosa naprej
Metoda prenosa naprej (angl. carry-forward) predvideva uporabo zadnje razpoložljive cene
pred umikom starega proizvoda s trga tudi v prihodnjih obdobjih. Tudi ta metoda vnaša
nenaravno stabilnost cen, zaradi česar Evropska komisija v 6. členu Regulative 1749/96 njeno
uporabo pri izračunu harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin prav tako
prepoveduje (ILO et al., 2004, str. 112).
Metoda količinskih prilagajanj
Metoda količinskih prilagajanj (angl. quantity adjustment) je ena najbolj enostavnih
eksplicitnih metod upoštevanja kakovostnih sprememb. Uporablja se v primerih, ko
sprememba v kakovosti izhaja iz spremenjene velikosti oz. obsega enote proizvoda/storitve. V
takem primeru se korekcija cene izvede na podlagi razmerja med velikostjo oz. obsegom
starega in novega proizvoda (ILO et al., 2004, str. 113).
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Mnenje strokovnjaka
Pri kompleksnih oz. tehnološko visoko razvitih proizvodih se običajno ocena vpliva
kakovostnih sprememb izvede na podlagi strokovnega mnenja (angl. expert judgement). Ob
tem je priporočljivo v presojo vključiti večje število strokovnjakov, po možnosti z različnih
področij (ILO et al., 2004, str. 113).
Metoda opcijskih stroškov
Eksplicitna ocena vpliva kakovostnih sprememb na spremembo cene se lahko izvede tudi na
podlagi razlike v proizvodnih oz. izvedbenih stroških (angl. differences in production or
option costs), ki se nanašajo na dodatni element, vsebovan v proizvodu ali storitvi. Cena
starega proizvoda se ustrezno popravi za znesek, ki je enak stroškom dodatne izvedbe,
povečani za ustrezne pribitke (dobiček, trgovska marža) oz. za razliko v ceni zaradi dodatnih
elementov (ILO et al., 2004, str. 114).
Hedonske metode
Hedonski pristop (angl. hedonic approach), ki se pogosto uporablja na področju statistike cen
proizvodov, za katere je značilen hiter tehnični napredek (računalniška oprema, osebna vozila,
gospodinjski aparati, nepremičnine)38, predstavlja določitev regresijske funkcije cene
izbranega proizvoda v odvisnosti od skupka lastnosti, ki določajo njegovo ceno.39
Hedonski pristop se je razvil v naslednjih dveh smereh (ILO et al., 2004, str. 381):


Ocenjevanje hedonskih cen, ki predstavljajo primerljivo vrednost starih oz. opuščenih
proizvodov. Indeks cene se v takem primeru računa kot razmerje med hedonsko ceno
starega in ceno novega proizvoda.



Ocenjevanje hedonskih indeksov, ki odražajo zgolj ''čiste'' spremembe cen.

Slednji pristop, tj. neposredni izračun hedonskih indeksov, je primeren zlasti v razmerah
intenzivnega tehničnega napredka, katerega rezultat je nenehno uvajanje novih proizvodov oz.
kakovostnih sprememb. Za izračun tovrstnih cenovnih indeksov imamo na voljo več oblik
hedonske regresije (linearna, potenčna, pollogaritemska).

38

Griliches (1990, str. 190) navaja kot prvi pomembnejši primer rabe hedonskih metod v redni statistični praksi
uvedbo novega indeksa cen za računalniško opremo leta 1986 v ZDA. Metodologija izračuna hedonskega
indeksa cen računalniške opreme, ki se objavlja v National Income Accounts, je opisana v prispevku Cole et al.
(1986) in Triplett (1986).
39
Proizvod je skupek določenih lastnosti, ki sicer nimajo samostojne cene. Cena proizvoda predstavlja ceno
skupka njegovih lastnosti (ILO et al., 2004, str. 374).
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Kljub siceršnjim prednostim hedonskih metod je treba opozoriti tudi na omejitve njihove
uporabe v praksi (ILO et al., 2004, str. 120−122):


Ocenejevanje regresijskih enačb je strokovno zelo zahtevno. Anomalije, ki se lahko
pojavijo ob ocenjevanju hedonskih funkcij, tj. heteroskedastičnost, nenormalna
porazdelitev nepojasnjenih odklonov ali opustitev pomembne pojasnjevalne
spremenljivke, lahko vodijo do pristranskih in nezanesljivih ocen hedonskih cen oz.
hedonskih indeksov.



Pri izbiri vzorca proizvodov oz. njihovih lastnosti je treba upoštevati specifične
značilnosti proizvodov posameznih dejavnosti oz. blagovnih znamk.



Ocene regresijskih koeficientov hedonske funkcije je treba nenehno preverjati in
dopolnjevati.

3.4.1.2 Izbira ustrezne metode upoštevanja kakovostnih sprememb
Izbira ustrezne metode za oceno kakovostnih sprememb vsekakor ni enostavna odločitev.
Upoštevati je treba tehnologijo proizvodnje in tržne razmere, značilne za posamezni proizvod.
Uporaba eksplicitnih metod, ki je sicer podatkovno zahtevnejša, naj bi vodila do
zanesljivejših ocen. Koskimäki in Vartia (2001) sta na primeru osebnih računalnikov
pokazala, da je hedonski pristop pokazal 10-odstotno upadanje cen v proučevanem obdobju,
kljub temu da opazovanje cen primerljivih modelov med obdobji ni pokazalo spremembe cen.
Kljub specifičnim razmeram, ki narekujejo izbiro najprimernejše metode, pa Eurostat (2001a,
str. 22) v splošnem navaja naslednje metode upoštevanja kakovostnih sprememb kot
sprejemljive oz. metode A:


hedonska metoda, če je za proizvode/storitve mogoče identificirati in ovrednotiti
karakteristike, ki vplivajo na njihove cene,



metoda opcijskih stroškov, če je mogoče razlikovati med posameznimi izvedbami in če
cene ločeno kupljenih dodatnih elementov niso bistveno drugačne kot v primeru, da so ti
elementi vsebovani (vgrajeni) v proizvodu/storitvi,



metoda prekrivanja, če ni večjih popustov na stare proizvode ob uvajanju novih,



metode imputacije, če je vzorec proizvodov dovolj velik oz. reprezentativen.

V manj primernih okoliščinah oz. neizpolnjenosti zahtevanih predpostavk postanejo navedene
metode zgolj pogojno sprejemljive oz. metode B (Eurostat, 2001a, str. 23). Prav tako so lahko
metode B nekatere, ki so sicer opredeljene kot metode C, če so le izpolnjeni določeni pogoji
(Eurostat, 2001a, str. 23):


metoda imputacije, če je imputirana cena relativno reprezentativna za izbrano skupino
proizvodov/storitev,
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metoda produkcijskih stroškov, če je mogoče pokazati, da je razlika v stroških
razmeroma dober približek za razliko v ceni,



strokovno mnenje, če razpolagamo z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Poleg navedenih sprejemljivih oz. pogojno sprejemljivih metod deflacije se v praksi pri
deflacioniranju tržne proizvodnje pogosto uporabljajo tudi naslednje metode, ki pa so
metodološko nesprejemljive oz. opredeljene kot metode C (Eurostat, 2001a, str. 31):


metode, osnovane na spremljanju inputov, bodisi njihovih cen bodisi proizvedenih
količin,



uporaba sekundarnih indikatorjev, tj. indikatorjev, ki niso neposredno povezani z
outputom, katerega vrednost deflacioniramo,



uporaba indeksov cen proizvajalcev oz. cen življenjskih potrebščin, ki so izračunani za
drugače opredeljene proizvode oz. skupine proizvodov, kot so proizvodi, katerih
vrednost se deflacionira (npr. agregatni indeks cen proizvajalcev ali indeks cen
življenjskih potrebščin).

3.4.2

Enkratni (unikatni) proizvodi

Cenovni indeks je osnovan na spremljanju gibanja cen izbranega vzorca proizvodov skozi čas.
Pri unikatnih proizvodih pa gre za proizvod, ki se pojavi samo enkrat oz. v samo enem
obdobju, kar predstavlja diskontinuiteto v smislu statističnega spremljanja cen. Ta
problem je še posebej pereč na področju proizvodnje večje opreme, kot so npr. ladje, letala oz.
oprema za posebne namene, na področju gradbeništva in kupcu prilagojenih storitev
(Eurostat, 2001a, str. 23).
V večini primerov je kljub unikatnosti celotnega proizvoda oz. storitve mogoče nanje gledati
kot na sklop osnovnih sestavin. Za spremljanje gibanja njihovih cen se uporabljata naslednja
pristopa (Eurostat, 2001a, str. 23−24):


cenitev modela in



razčlenjena (podrobna) cenitev.

Navedeni metodi sta precej podobni že predstavljenim hedonskim metodam. V obeh primerih
gre za eksplicitno opredelitev karakteristik proizvodov oz. storitev, ki naj bi določale njihove
cene. Razlika med njimi pa je v tem, da karakteristike, ki v hedonskih modelih nastopajo kot
determinante cene, ne predstavljajo nujno samostojnih elementov proizvodov oz. storitev. To
pa je ravno osnovno izhodišče v nadaljevanju predstavljene cenitve modela oz. razčlenjene
cenitve.
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Metoda cenitve modela (angl. model pricing) izhaja iz reprezentativnega oz.
standardiziranega modela (proizvoda), ki ga podrobno razčlenimo na posamezne komponente,
katerih gibanje cen spremljamo v opazovanem obdobju. Ključni pogoji za uspešno uporabo te
metode so (Eurostat, 2001a, str. 23−24):


specifikacije modelov je treba redno ažurirati,



izbrani modeli morajo zagotavljati reprezentativnost za izbrano skupino proizvodov oz.
storitev,



pri cenitvi sestavnih elementov oz. komponent modela je treba izhajati iz dejanskih cen,
ki vključujejo tako prodajne marže kot dejanske popuste,



modele je treba specificirati z vidika outputov, ne pa z vidika porabljenih inputov.

Razčlenjena cenitev (angl. specification pricing) se uporablja v primerih, ko je dejanski
proizvod mogoče razčleniti na vrsto ključnih elementov oz. komponent, za katere spremljamo
gibanje cen v opazovanem obdobju. Pri tem je pomembno:


da je mogoče elemente ločeno identificirati,



da je mogoče ovrednotiti njihovo kakovost oz. vpliv na končne značilnosti proizvoda in



da je mogoče za izbrane komponente pridobiti podatke o njihovih cenah.

Za razliko od modelske cenitve ne izhajamo iz nikakršnega idealnega projekta, temveč iz
konkretnega proizvoda oz storitve, zaradi česar ni nevarnosti z zastarelostjo specifikacij.
V primeru izpolnjenosti zgoraj navedenih pogojev sta cenitev modela oz. razčlenjena cenitev
po mnenju Eurostata (2001a, str. 24) metodi A. Pogojno sprejemljiva oz. metoda B je tudi
uporaba indeksov cen za izbrano skupino proizvodov na mednarodnih trgih, kar je
pogosto praksa pri proizvodih informacijske in komunikacijske tehnologije (Eurostat, 2001a,
str. 24).
Nesprejemljive oz. metode C so metode, ki so povsem osnovane na spremljanju inputov,
oz. metode, ki ne upoštevajo kakovostnih sprememb (Eurostat, 2001a, str. 24).

3.4.3 Deflacioniranje bruto vrednosti proizvodnje
Kot je bilo že v podpoglavju 3.3.3 predstavljeno, ESA95 razločuje tri vrste proizvodnje, in
sicer tržno proizvodnjo, proizvodnjo za lastno končno porabo in drugo netržno proizvodnjo.
To razlikovanje je pomembno, ker določa načela vrednotenja proizvodnje, ki jih je treba
upoštevati pri izbiri primernega deflatorja. Tržna proizvodnja in proizvodnja za lastno končno
porabo se vrednotita v osnovnih cenah, medtem ko se druga netržna proizvodnja vrednoti s
stroškovne plati.
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Pred samo izvedbo postopka deflacije je treba opredeliti tudi raven, na kateri izvajamo
deflacioniranje, oz. je treba opredeliti osnovno enoto deflacioniranja. ESA95 (ESA95 10.17)
priporoča uporabo karseda podrobne klasifikacije proizvodov, tako da je vsak opredeljeni
proizvod maksimalno homogen, ne glede na raven, ki je uporabljena pri prikazu rezultatov.
Seveda pa je treba nivo deflacioniranja prilagoditi tudi robustnosti deflatorjev, ki jih imamo
na voljo (Bregar, 2004, str. 24).

3.4.3.1 Deflacioniranje tržne proizvodnje in proizvodnje za lastno končno uporabo
Za deflacioniranje tržne proizvodnje in proizvodnje za lastno končno uporabo so primerni
indeksi cen proizvajalcev po posameznih skupinah proizvodov, če zadoščajo kriterijem,
predstavljenim v uvodu poglavja 3.4.
Pri presoji ustreznosti deflatorja vrednosti proizvodnje je treba upoštevati tudi dejstvo, da je
del proizvodnje lahko namenjen izvozu, zaradi česar bi ustrezen deflator moral upoštevati
spremembe v morebitnih subvencijah na izvožene proizvode.
Če ustreznega indeksa cen proizvajalcev ni na voljo, se alternativno lahko uporabljajo indeksi
cen inputov oz. stroškov, pri čemer pa je to manj primerna metoda (B), saj ne omogoča niti
ustreznega upoštevanja kakovostnih sprememb niti sprememb v produktivnosti.
Statistika cen proizvajalcev za industrijske proizvode je običajno relativno dobro razvita.
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih sodijo tudi v sklop kratkoročnih
kazalcev proizvodnje, ki jim Eurostat priznava posebno vlogo pri spremljanju kratkoročnih
gospodarskih gibanj. Primerljivost kazalcev ureja posebna metodološka uredba, ''Short Term
Statistics Regulation (1158/2005)'' (Eurostat, 2001a, str. 68).
Metodološko manj razvita oz. bolj problematična pa je statistika cen ponudnikov storitev, pri
čemer Wölflova (2008) kot enega ključnih problemov izpostavlja heterogenost med
poslovnimi storitvami. Le-te so namreč oblikovane skladno s specifičnimi zahtevami
posameznih kupcev (strank) in so zato po večini unikatne.
Poleg tega Wölflova (2008) opozarja, da homogenost storitev z vidika njihovih značilnosti ne
pomeni nujno tudi podobnosti (homogenosti) v načinu spreminjanja cen znotraj homogeno
opredeljene skupine storitev. Na primeru informacijskih storitev in storitev čiščenja poslovnih
prostorov ugotavlja, da se cene posameznih storitev znotraj homogenih skupin storitev
relativno različno spreminjajo, zaradi česar ni mogoče govoriti o podobnostih spreminjanja
njihovih cen. Le-ta pa je ključna za uporabo metode imputacije, ko oceno spremembe cene za
manjkajočo storitev oblikujemo na osnovi ocene za preostale storitve.
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3.4.3.2 Deflacioniranje druge netržne proizvodnje
Netržne storitve oz. proizvodi se za razliko od tržnih ne prodajajo po tržnih cenah. Njihova
vrednost v tekočih cenah se po dogovoru izračuna kot vsota nastalih stroškov, ki zajemajo
vmesno potrošnjo, sredstva za zaposlene, druge davke, zmanjšane za subvencije na
proizvodnjo, in potrošnjo stalnega kapitala. Sprememba "stroška na enoto" netržne storitve je
v takem primeru lahko približek za spremembo cene.
Če se netržne storitve trošijo na individualni osnovi, je načeloma mogoče oceniti količine, ki
so homogene in odražajo uporabo teh storitev, ter uporabiti stroške na enoto iz baznega leta za
izračun podatkov v stalnih cenah. S takšnim merjenjem proizvodnje je mogoče analizirati
spremembe v produktivnosti za individualne netržne storitve. Za kolektivne storitve navadno
ni mogoče opredeliti stroškov na enoto in količin, ki odražajo njihovo uporabo. Če se skušajo
spremembe v produktivnosti za kolektivne storitve vključiti s posredno metodo, je treba na to
uporabnike opozoriti (ESA95 10.25).

3.4.4 Deflacioniranje dodane vrednosti
Osnovni problem merjenja sprememb dodane vrednosti v času izvira iz dejstva, da je
produktivnost v svojem bistvu fizični (realni) koncept, dodana vrednost pa je dohodkovna
kategorija, ki je ni mogoče neposredno povezati s tokom fizičnih dobrin – nima enote
outputa niti ne cene, s katero bi se ta enota lahko povezovala (Bregar, 2004, str. 12). Realno
spremembo dodane vrednosti lahko zato ugotavljamo samo posredno, tj. prek vrednotenja
ustvarjenih proizvodov in elementov vmesne porabe v stalnih cenah.
Indeks realne dodane vrednosti je definiran kot razmerje med realno dodano vrednostjo v
tekočem obdobju in realno dodano vrednostjo v baznem obdobju. Če za ponderje uporabimo
podatke, ki se nanašajo na obdobje, ki je v imenovalcu indeksa, gre za Laspeyresov
obrazec (Bregar et al., 1999, str. 135):
(3.4)
Če uporabimo za ponderje podatke, ki se nanašajo na obdobje, ki je v števcu indeksa, gre
za Paaschejev obrazec (Bregar et al., 1999, str. 135):
(3.5)
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kjer pomeni:
: dodana vrednost tekočega obdobja v tekočih cenah;
: dodana vrednost baznega obdobja v baznih cenah;
: dodana vrednost tekočega obdobja v baznih cenah;
količine proizvedenih (homogenih) proizvodov in storitev, output;

:
:
:

količine proizvodov in storitev, potrošenih za to proizvodnjo, input;
cene proizvedenih proizvodov in storitev;

:

cene potrošenih proizvodov in storitev;
(tekoča) bruto vrednost proizvodnje;

:
:

(tekoča) vmesna poraba.

Predstavljeni indeks se v literaturi označuje tudi kot idealni indeks proizvodnje, ki pa ga je v
praksi dosledno pravzaprav nemogoče izračunavati (Bregar et al., 1999, str. 134).
Realno dodano vrednost lahko izmerimo le posredno, tako da izmerimo ločeno bruto vrednost
proizvodnje in vrednost vmesne porabe v stalnih cenah, kar je mogoče narediti z uporabo treh
različnih metod (Bregar et al., 1999, str. 135):


metoda direktne cenitve po stalnih cenah (tj. neposredno vrednotenje količin
proizvedenih outputov in porabljenih inputov tekočega leta s cenami baznega leta);
(3.6)



metoda dvojne deflacije (tj. preračun tekočih vrednosti s pomočjo ustreznih indeksov
cen);

(3.7)


metoda ekstrapolacije (tj. preračun baznih vrednosti izbranega leta s pomočjo ustreznih
Laspeyresovih indeksov fizičnega obsega proizvodnje).

(3.8)
Enačbe (3.6), (3.7) in (3.8) se nanašajo na izračun dodane vrednosti tekočega obdobja v
stalnih cenah izbranega (baznega) obdobja. Idealni indeks proizvodnje izračunamo tako, da
kateri koli gornji izraz delimo z bazno dodano vrednostjo. Ob tem je treba poudariti, da
predstavljene metode vodijo samo teoretično do istega rezultata, saj se pri uporabi teh
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metod v praksi pojavljajo številni problemi, kot je nepopolno zajetje opazovanih enot,
neustreznost, netočnost in neažurnost podatkov ter nehomogenost oz. spremenljiva kakovost
proizvodov (Bregar, 2004, str. 14).
Metoda direktne cenitve je praktično neizvedljiva, saj bi potrebovali razčlenjene podatke o
proizvedenih količinah proizvodov in storitev ter cenah vseh elementov, ki vstopajo v izračun
dodane vrednosti (Bregar, 2004, str. 23).
Skladno z izpostavljenimi prednostmi posrednega načina ugotavljanja sprememb v obsegu, tj.
deflacioniranja nominalnih vrednosti, v primerjavi z neposrednim izračunom količinskih
indeksov v poglavju 3.4, in priporočilom ESA95 (ESA95 10.28), priporočamo za izračun
dodane vrednosti v stalnih cenah uporabo metode dvojne deflacije. Ob tem velja sicer
opozoriti na nekaj problemov, ki se ob tem pojavljajo (OECD, 2001a, str. 33−34; Sato, 1976,
str. 434):


Uporaba stalnih cen zahteva uporabo istih cen v števcu in imenovalcu indeksa, kar
vnaša v izračun indeksa določeno pristranskost, o čemer je bil govor že v poglavju 2.2.
Poleg tega uporaba indeksov s stalno strukturo ponderjev implicira zelo omejitvene
predpostavke glede značaja uporabljane tehnologije.



Uporaba stalnih cen lahko pripelje do izračuna negativne dodane vrednosti v stalnih
cenah, do katere lahko pride ob spremembah relativnih cen. V okoliščinah, ko prihaja do
velikih sprememb v relativnih cenah, je zato priporočena uporaba že predstavljenih
superlativnih indeksov (Fisher, Tornqvist), ki z upoštevanjem ponderjev različnih obdobij
zmanjšujejo možnost tovrstnih deviacij.



Stopnja rasti dodane vrednosti je tem bolj občutljiva na spremembe bruto vrednosti
proizvodnje oz. spremembe vmesne porabe, čim manjši je delež dodane vrednosti v
celotni vrednosti bruto proizvodnje. Za majhne vrednosti deleža dodane vrednosti v
bruto vrednosti proizvodnje (

) je reciprok tega izraza zelo velik in lahko vodi do

znatnih sprememb v stopnji rasti realne dodane vrednosti, tudi v primeru majhnih
sprememb stopnje rasti bruto vrednosti proizvodnje ali vmesne potrošnje. Verjetnost
pojava majhnih relativnih deležev dodane vrednosti narašča s tem, ko se spremljanje
dodane vrednosti izvaja na bolj dezagregiranih nivojih, manjša pa je v primeru
agregatnega spremljanja.
Pogoj za izvedbo metode dvojne deflacije, tj. ločenega deflacioniranja bruto vrednosti
proizvodnje in vrednosti vmesne porabe, je seveda razpoložljivost ustreznih indeksov cen. V
nasprotnem primeru se je treba zateči k t. i. enostavni deflaciji, ko deflacioniramo dodano
vrednost neposredno z enim samim indeksom cen.
Če so podatki o dodani vrednosti v tekočih cenah dobri, je ena izmed možnih alternativ dvojni
deflaciji neposredno deflacioniranje tekoče dodane vrednosti s cenovnim indeksom za
proizvodnjo; pri tem se predpostavlja, da se cene za vmesno potrošnjo spreminjajo po isti
stopnji kot za proizvodnjo. Druga možnost je ekstrapolacija dodane vrednosti iz baznega leta
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z indeksom obsega proizvodnje. Le-ta je lahko izračunan bodisi neposredno iz količinskih
podatkov bodisi z deflacioniranjem tekoče vrednosti proizvodnje z ustreznim indeksom cen.
Ta metoda dejansko predpostavlja, da so spremembe obsega enake za proizvodnjo in vmesno
potrošnjo (ESA95 10.29).
Za nekatere tržne in netržne storitvene dejavnosti, npr. finančne, poslovne storitve,
izobraževanje in obrambo, spremembe cene ali obsega proizvodnje morda ni možno
zadovoljivo oceniti. V teh primerih je mogoče spreminjanje dodane vrednosti v stalnih cenah
oceniti s spremembami sredstev za zaposlene v stalnih cenah dela in potrošnje stalnega
kapitala v stalnih cenah (ESA95 10.29).
Konkretne metodološke postopke, po katerih SURS izračunava dodano vrednost v stalnih
cenah in so osnova za izračun večfaktorske produktivnosti, bomo predstavili v točki 4.1.3.2.

3.5 Indeksni obrazec
V poglavju 2.2, v katerem so predstavljeni najpogosteje uporabljani indeksni obrazci, je bilo
poudarjeno, da uporaba t. i. superlativnih indeksnih obrazcev, kot npr. Fisherjevega oz.
Törnqvistovega obrazca, pripomore k zmanjšanju problema pristranskosti indeksnih števil.
Skladno s tem tudi ESA95 (10.62, 10.63) priporoča kot preferenčno mero letnih sprememb
obsega oz. cen Fisherjev indeksni obrazec.
Kot sprejemljivo alternativo Fisherjevim indeksom ESA95 (10.64) navaja verižne indekse, ki
uporabljajo Laspeyresove indekse obsega za merjenje sprememb obsega in Paaschejeve
indekse cen za merjenje letnih sprememb cen, pri čemer je spremembe obsega oz. cen v
daljših obdobjih mogoče dobiti z veriženjem, tj. s kumuliranjem letnih sprememb obsega,
predstavljenim v poglavju 2.4.
Sicer je ob uporabi verižnih indeksov treba opozoriti na problem neaditivnosti oz. odsotnosti
seštevne skladnosti, o čemer je bil govor že v poglavju 2.4. Zaradi tega ESA95 (10.66) za
temeljne agregate priporoča izračun verižnih indeksov in dezagregiranih podatkov v stalnih
cenah, tj. neposredno vrednotenje tekočih količin v cenah baznega leta, pri čemer je treba za
zagotavljanje konsistentnosti integriranega sistema mer cen in obsega podatke v stalnih cenah
ocenjevati na karseda podrobni ravni.
Glede na to, da postajajo cene izbranega baznega obdobja vse manj relevantne, je ESA95
(10.66) sprejel načelo, da se serije v stalnih cenah sčasoma preračuna na novo bazo, in
sicer vsakih pet let, začenši z letom 1995. Ob spremembi baznega leta se navadno podatki, ki
temeljijo na stari bazi, povežejo s podatki, ki temeljijo na novi bazi, preračun na novo bazo pa
se za nazaj navadno ne izvede. Ob spremembi baznega leta se kot posledica povezave izgubi
seštevnost.
Podrobnejša analiza vpliva posameznih elementov metodologije indeksnega pristopa na oceno
indeksa dodane vrednosti je predmet empirične analize, predstavljene v naslednjem delu.
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4 PODATKOVNE OSNOVE IN IZRAČUN INDEKSA
PROIZVODNJE
Izračun indeksa proizvodnje je izhodiščni korak v procesu izračuna indeksa večfaktorske
produktivnosti. Na podlagi predstavljenih teoretskih osnov v 2. oz. 3. delu disertacije je
razvidno, da je izračun indeksa proizvodnje v praksi mogoče izvesti na več načinov, pri čemer
način izračuna pogojuje uporabnost samega indeksa proizvodnje kakor tudi izvedenega
indeksa produktivnosti. V tem delu pa bomo konkretno proučili podatkovne osnove in izvedli
izračun indeksa dodane vrednosti kot elementa večfaktorske produktivnosti.
Izmed predhodno že predstavljenih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost samega indeksa
proizvodnje, velja pri uporabi indeksa dodane vrednosti kot osnove za izračun indeksa
večfaktorske produktivnosti izpostaviti predvsem odločitev glede koncepta izražanja
proizvodnje in odločitev glede načina izračuna agregatne produktivnosti:
 indeks proizvodnje lahko računamo na osnovi bruto vrednosti proizvodnje ali na osnovi
dodane vrednosti;
 agregatni indeks proizvodnje oz. izvedeni agregatni indeks produktivnosti lahko računamo
neposredno, tj. na osnovi predpostavke agregatne proizvodne funkcije, oz. posredno na
podlagi izračunanih produktivnostih na nižjih ravneh agregacije.
Kakor je bilo že v poglavju 2.3 oz. 3.1 izpostavljeno, je odločitev glede koncepta opredelitve
outputa v osnovi odvisna od ravni izračuna produktivnosti, pri čemer je koncept bruto
vrednosti proizvodnje načeloma primernejši za analizo produktivnosti na nivoju posameznih
dejavnosti oz. nižje opredeljenih ravneh, medtem ko je koncept dodane vrednosti primernejši
za analizo produktivnosti na agregatnem nivoju.
Neposredni izračun agregatne produktivnosti je osnovan na predpostavki agregatne
proizvodne funkcije, ki je izpeljana ob naslednjih predpostavkah:


dodana vrednost je funkcija kapitala, dela in dane tehnologije;



oblika produkcijske funkcije je enaka v vseh dejavnostih;



cene proizvodnih dejavnikov so enake v vseh dejavnostih (predpostavka popolne
konkurence na vseh trgih).

Glede na precej omejujočo naravo navedenih predpostavk, o čemer je bil že govor v
podpoglavju 2.3.1, je smiselno za izhodišče analize produktivnosti izbrati raven posameznih
dejavnosti, agregatno produktivnost pa računati posredno na podlagi izračunanih
produktivnosti na nižjih ravneh.
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SURS v okviru svojega programa rednih statistističnih raziskovanj mesečno izračunava in
objavlja indeks industrijske proizvodnje, ki pa zaradi metodoloških omejitev, predstavljenih
v nadaljevanju dela, ni najprimernejša osnova za analizo večfaktorske produktivnosti.
Skladno s tem je v okviru tega dela predstavljen predlog postopka za izračun indeksa
proizvodnje, ki temelji na podatkih nacionalnih računov. Predlagani postopek zagotavlja
skladnost s koncepti, opredeljenimi v okviru SNA93 (ESA95), in zato primernejšo osnovo za
analizo večfaktoske produktivnosti, kar bo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljeno.
Glede na namen same disertacije je izračun indeksa proizvodnje na osnovi podatkov
nacionalnih računov predstavljen na primeru področja predelovalnih dejavnosti na območju
RS, in sicer za obdobje 1995−2008. Skladno z razpoložljivimi podatkovnimi možnostmi
predstavljajo osnovno raven izračuna (elementarni agregati) posamezni oddelki dejavnosti v
okviru omenjenega področja (2-mestna šifra v okviru SKD).
Kljub omenjenemu dejstvu, da je za spremljanje proizvodnje na nižjih ravneh agregacije
primernejši koncept bruto vrednosti proizvodnje, razpoložljivi podatkovni viri ne omogočajo
njegove ustrezne implementacije. V izogib večkratnemu zajetju istih tokov proizvodov oz.
storitev pri izračunu agregatov na višjih ravneh bi v takem primeru bila nujno potrebna
implementacija koncepta sektorskega outputa, predstavljenega v poglavju 3.2. Osnovo za
implementacijo le-tega predstavljajo simetrične input-output matrike dejavnost po dejavnost,
na osnovi katerih je mogoče ustrezno oceniti tokove proizvodov in storitev, ki se odvijajo
znotraj posameznih dejavnosti. Slednjih pa SURS v okviru nacionalnih računov še ne
objavlja. SURS, po priporočilu Eurostata, izdeluje zgolj simetrične input-output matrike v
obliki proizvod po proizvod, in sicer na vsakih 5 let.
Skladno z namenom disertacije je poudarek analize v nadaljevanju predvsem na:


ovrednotenju razpoložljivih statističnih virov z namenom ocene uporabnosti za izračun
indeksa proizvodnje na osnovi podatkov iz nacionalnih računov kot osnove za izračun
večfaktorske produktivnosti v okviru rednih statističnih raziskovanj in



opredelitvi vpliva posameznih elementov metodologije indeksnega pristopa,
podrobneje predstavljenih v 2. delu disertacije, na izračun idealnega indeksa proizvodnje.

Pri analizi razpoložljivih podatkovnih virov smo bili posebej pozorni na skladnost le-teh z
zahtevami standardov SNA93 oz. ESA95. Obenem smo ustrezno pozornost namenili
izbranim raziskovanjem s področja statistike cen, saj predstavlja uporaba neustreznih
indeksov cen pogosto šibak člen pri preračunu podatkov o vrednosti proizvodnje oz. dodane
vrednosti v stalne cene, ki sicer predstavlja izhodišče izračuna indeksa proizvodnje.
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4.1 Analiza razpoložljivih statističnih virov
Podatke za izračun indeksa proizvodnje vsebujejo naslednji statistični viri:


statistika kratkoročnih indikatorjev,



strukturna statistika podjetij,



nacionalni računi.

4.1.1 Statistika kratkoročnih indikatorjev
V okviru statistike kratkoročnih indikatorjev velja kot izhodiščni oz. najpomembnejši
kazalnik izpostaviti indeks industrijske proizvodnje (IIP), ki ga SURS izračunava od leta
1952 dalje. Osnovni namen izračuna IIP je mesečno spremljanje gibanja industrijske
proizvodnje oz. čimprejšnje odkrivanje točk obratov v poslovnem ciklu posameznih
dejavnosti. Sicer se IIP uporablja tudi v izračunih izvedenih kazalcev, kot je produktivnost
dela v industriji, oz. pri izdelavi četrtletnih nacionalnih računov.
Od januarja 2009 dalje so v izračun vključena podjetja in enote v sestavi, ki opravljajo eno ali
več dejavnosti, s področij Rudarstvo (B), Predelovalne dejavnosti (C) in Oskrba z
električno energijo, plinom in paro (D) po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD
2008). Do vključno leta 2008 je bila osnova za določanje dejavnosti podjetij Standardna
klasifikacija dejavnosti 2002 (področja dejavnosti C, D in E) (SURS, 2010b).
V raziskovanje so zajeta vsa industrijska podjetja in enote v sestavi, ki imajo po Statističnem
registru delovno aktivnega prebivalstva (v nadaljevanju SRDAP) vsaj 18 (če so bila v
raziskovanje vključena že v preteklem letu) oz. 22 zaposlenih oseb (če jih na novo vključimo
v raziskovanje). Če število enot v posamezni dejavnosti SKD ni zadostno, so v raziskovanje
zajeta tudi podjetja z manj kot 18 zaposlenimi osebami. Z izbranimi enotami je pokritih vsaj
75 % vseh zaposlenih v področjih dejavnosti B, C in D Standardne klasifikacije dejavnosti –
SKD 2008 (SURS, 2010b).
Do leta 2005 se je indeks izračunaval na osnovi mesečnega spremljanja proizvedenih količin
izdelkov (Mesečno poročilo industrije – IND/M) in ponderacijskih koeficientov, ki so
predstavljali ocene dodane vrednosti za posamezne proizvode. Indeks se je izračunaval po
Laspeyresovem obrazcu, pri čemer so se ponderji spreminjali vsakih 5 let (SURS, 2010b).
Leta 2005 je zaradi več pomanjkljivosti te metodologije SURS prešel na izračunavanje
indeksa industrijske proizvodnje na osnovi bruto vrednosti proizvodnje, ki je izračunana na
podlagi podatkov o prihodkih od prodaje in saldu zalog (SURS, 2010b):

(4.1)
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Podatki za predstavljeni izračun se zbirajo s pomočjo Mesečnega vprašalnika o prihodku od
prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog (IND-PN/M), ki je z julijem 2005 nadomestil
Mesečno poročilo industrije (IND/M). Osnovo za izpolnitev vprašalnika IND-PN/M
predstavlja dokumentacija podjetij (SURS, 2010b).
Prihodek od prodaje zajema vse prihodke (brez DDV), ustvarjene s prodajo industrijskih
proizvodov in z njimi povezanih storitev, za katere so bili v opazovanem obdobju izdani
računi. Vključuje tudi prihodke, dosežene s prodajo proizvodov, ki jih je za poročevalsko
enoto proizvedel podizvajalec, in prihodke, dosežene s prodajo v enoti proizvedene električne
energije in plina (SURS, 2010b).
Prihodek od prodaje ne vključuje prihodkov od prodaje proizvodov in z njimi povezanih
storitev, ki ne sodijo v industrijo. To so prihodki od prodaje trgovskega blaga, najemnine,
zakupnine, prejemki, ustvarjeni v sklopu skupnih služb, obresti in dividende,
nadomestila/subvencije in preostali izjemni prejemki (SURS, 2010b).
Zaloge naj bi se prikazale kot vrednost zalog lastne proizvodnje, tako dokončane kot
nedokončane, medtem ko se zaloge trgovskega blaga in materiala ne upoštevajo. Vrednotenje
zalog naj bi bilo skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (SURS, 2010b).
Po izračunu bruto vrednosti proizvodnje za vsako enoto opazovanja, skladno z enačbo (4.1),
sledi v drugem koraku deflacioniranje vrednostnih spremenljivk (prihodki od prodaje,
zaloge) za vsako enoto opazovanja. Kot deflatorji so uporabljeni indeksi cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih (ICIP v nadaljevanju) za tekoči mesec, na ravni razreda (4-mestna
numerična oznaka SKD).
ICIP merijo dinamiko proizvajalčevih prodajnih cen industrijskih proizvodov, ki so bili
proizvedeni na ozemlju Slovenije, prodani pa na domačem in/ali tujem trgu. Cene
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih se zbirajo mesečno z vprašalniki CENE-DOMA/M
in CENE-IZVOZ/M, ki so poslani izbranim podjetjem s področja industrije, rudarstva, oskrbe
z energijo in vodo ter gozdarstva v začetku leta. Vprašalniki so individualni, to pomeni, da so
pripravljeni za vsako podjetje posebej. Vsako podjetje tudi individualno izbere
reprezentativne proizvode, za katere mesečno sporoča cene (SURS, 2010d).
Leta 2008 je bilo v izračun skupnega indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih
zajetih okoli 426 različnih podjetij, ki so mesečno sporočala cene za okoli 2720 proizvodov.
Med temi podjetji je 139 podjetij takih, ki sporočajo tako cene za domači kot tudi za tuji trg,
81 podjetij sporoča cene le za tuji trg, 206 podjetij pa le za domači trg (SURS, 2010d).
Cena industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je cena, po kateri proizvajalec proda na
domačem oz. tujem trgu največje količine svojih proizvodov, franko kraj proizvajalca oz.
franko ladja (angl. free on board). V ceno niso vključeni davek na dodano vrednost ter takse
in druge dajatve, ki so vezane na ustvarjeni prihodek. V ceni so upoštevani rabati in drugi
popusti, ki jih proizvajalec odobri kupcu (SURS, 2010d).
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Seznam proizvodov, na osnovi katerega se računa ICIP, se spreminja, dopolnjuje oz. prilagaja
enkrat letno, v mesecu januarju, pri čemer naj bi poročevalske enote celo leto poročale cene
istih proizvodov oz. proizvodov enake kakovosti. Seznam proizvodov zaradi majhnosti vzorca
oz. možnosti razkritja identitete poročevalskih enot ni javno dostopen, zaradi česar ni mogoče
natančno preveriti njene vsebinske ustreznosti.
Če pride med letom do sprememb v kakovosti oz. pakiranju (embalaža, količina), se le-te
skuša ustrezno upoštevati na podlagi naslednjih metod:40


Metoda direktne primerjave cen: ta metoda se uporabi, če sprememba v ceni med
starim in novim proizvodom ni prevelika (okoli +/- 2 %) in osnovne karakteristike
proizvoda ostanejo nespremenjene.



Metoda imputacije: ta metoda se uporabi, če je star, neaktualen proizvod zamenjan z
novim, bolj reprezentativnim proizvodom.



Metoda prekrivanja: ta metoda se uporabi, če je na voljo informacija, da je imela cena
novega proizvoda v preteklosti enako gibanje, kot se je gibala cena starega proizvoda.



Metoda ocene opcijskih stroškov: ta metoda se uporabi, če poročevalska enota lahko
posreduje informacije o tem, kateri novi elementi so vplivali na ceno in kolikšen je bil
njihov vpliv oz. kolikšna je bila cena.



Metoda prenosa naprej: ta metoda se uporabi, če vemo, da bo cena v prihodnjem
opazovanem obdobju (naslednji mesec) spet na voljo. Metoda je torej uporabljena največ
2 meseca zaporedoma, ne pa več, razen pri sezonskih proizvodih.



Metoda ocene s strani eksperta: metodo se uporabi, če strokovnjak (izvedenec)
poročevalske enote posreduje informacijo ali oceno o tem, koliko je na spremembo cene
vplivala sprememba kvalitete in koliko se je dejansko dvignila cena opazovanega
proizvoda. Oceno lahko naredi tudi svetovalec, ki vodi raziskovanje, saj je seznanjen z
gibanjem cen sorodnih proizvodov, s karakteristiko cene ter s preteklim poslovanjem in
politiko oblikovanja cen poročevalske enote.

Če ICIP kot deflatorjev za določen razred ni na voljo, so uporabljeni deflatorji za višjo raven,
torej za ustrezno skupino (3-mestna numerična oznaka SKD) ali celo oddelek (2-mestna
numerična oznaka SKD).
Pri agregiranju podatkov in izračunu IIP za višje ravni SKD so kot uteži uporabljeni deleži
dodanih vrednosti v faktorskih stroških, ki se od leta 2005 dalje za vsako leto na novo
izračunajo, nanašajo pa se na predpreteklo leto.41 Za izračun agregatnih indeksov se uporablja
Laspeyresov obrazec (SURS, 2010b).

40

Metode upoštevanja kakovostnih sprememb proizvodov oz. storitev, ki se uporabljajo na področju statistike
cen, so bile podrobneje predstavljene v točki 0.
41
Deleži dodanih vrednosti v faktorskih stroških se izračunavajo na podlagi strukturne statistike podjetij,
predstavljene v podpoglavju 4.1.2, ki se objavlja z dvoletnim zamikom.
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Pomembna prednost IIP je, da se podatki zbirajo mesečno in objavljajo dokaj ažurno (6
tednov po preteku meseca). Sicer je uporabnost IIP z vidika analize produktivnosti omejena iz
vrste razlogov.
IIP, ki ga je SURS izračunaval kot skupinski količinski indeks do leta 2005, bi lahko
obravnavali kot približek konceptu idealnega indeksa proizvodnje, predstavljenega v
podpoglavju 3.4.4, pri čemer je treba izpostaviti, da tako izračunani indeks ni odražal
sprememb v kakovosti proizvodov, kar predstavlja pomembno omejitev.
Od julija 2005 dalje se IIP računa na podlagi vrednostnih podatkov oz. na osnovi koncepta
bruto vrednosti proizvodnje. Kljub temu naj bi IIP, izračunan po novi metodologiji še vedno
konceptualno odražal spremembe dodane vrednosti. Nov izračun IIP izhaja namreč iz
implicitne predpostavke, da je razmerje med dodano vrednostjo in bruto vrednostjo
proizvodnje po enotah približno enako. Ob tem velja poudariti, da tako izračunani indeks ne
odraža realno sprememb v obsegu proizvodnje, če prihaja v času do spreminjanja omenjenega
razmerja.
Sprememba koncepta izračunavanja IIP prav tako prinaša omejitev z vidika izračunavanja
agregatne produktivnosti. Kot je bilo že v poglavju 3.2 izpostavljeno, je koncept
spremljanja agregatne bruto vrednosti proizvodnje povezan s problemom večkratnega zajetja
istih tokov proizvodov in storitev. Ustreznejši koncept, predstavljen v poglavju 3.2, je koncept
sektorskega proizvoda, ki izključuje tokove blaga in storitev, ki se odvijajo znotraj opazovane
dejavnosti, tako na strani outputa kot inputov, s čimer se prepreči večkratno zajetje istih tokov
na različnih nivojih.
Naslednja omejitev IIP izhaja iz dejstva, da so podatki na voljo le za področja C, D in E po
SKD 2002 oz. področja B, C in D po SKD 2008, in to le za institucionalne enote nad
določenim pragom števila zaposlenih (razen v izjemnih primerih).
Kot zadnje velja izpostaviti še omejitve, povezane z vsebinsko ustreznostjo ICIP,
uporabljenih kot deflatorjev pri preračunu vrednostnih podatkov v stalne cene. Glede na to, da
nabor proizvodov po posameznih skupinah industrijskih proizvodov, na osnovi katerih se
ICIP računa, ni javno dostopen, o ustreznosti oz. skladnosti seznama proizvodov, skladno z že
predstavljenimi priporočili Eurostata, ni mogoče soditi. Lahko pa kot omejitev izpostavimo
predvsem uporabo enakih deflatorjev za deflacioniranje prometa na domačem in na
tujem trgu, četudi so na voljo ločeni indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na
domačem oz. tujem (tj. neslovenskem) trgu.
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4.1.2 Strukturna statistika podjetij
Namen raziskovanja o strukturni statistiki podjetij je spremljanje poslovanja podjetij ter
zagotavljanje mednarodno primerljivih podatkov ob upoštevanju evropskih standardov o
strukturni statistiki podjetij in evropskega sistema nacionalnih računov. Strukturna statistika
podjetij meri poleg rezultatov poslovanja podjetij tudi investicije, zaposlenost in stroške dela.
V okviru strukturne statistike podjetij zbrani podatki predstavljajo vhodne podatke za
nacionalne račune (SURS, 2010a).
Pri zbiranju podatkov za strukturno statistiko podjetij se zajamejo tisti tržni gospodarski
subjekti42, ki opravljajo katero izmed dejavnosti s področij dejavnosti od B – Rudarstvo do
N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti in S95 – Popravila računalnikov in izdelkov
za široko rabo (brez K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti) po SKD 2008 in so bili
aktivni43 vsaj del opazovanega obdobja (SURS, 2010a).
Podatki za izračun spremenljivk strukturne statistike podjetij se pridobivajo iz obstoječih
administrativnih in statističnih virov. Glavni viri podatkov o ustvarjeni proizvodnji so:


letna poročila gospodarskih družb, zadrug, skladov, samostojnih podjetnikov, pravnih
oseb zasebnega prava, društev in pravnih oseb javnega prava, ki jih za statistični namen
zbira Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju
AJPES), in



podatki davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti (vir omenjenih virov podatkov je Davčna uprava Republike
Slovenije, v nadaljevanju DURS).

Dodatno se upoštevajo še Četrtletni vprašalnik gospodarskih družb za obračun dodane
vrednosti in bruto investicij (NR-PODJ/ČL) ter podatki o davku na dodano vrednost (vir
slednjih je DURS) (SURS, 2010a).
Predhodni nacionalni rezultati in rezultati po velikostnih razredih podjetij glede na število
oseb, ki delajo, se za določen ožji nabor karakteristik objavijo 11 mesecev po koncu
koledarskega leta obdobja opazovanja. Bolj podrobni rezultati pa se objavljajo najkasneje 21
mesecev po koncu koledarskega leta obdobja opazovanja (SURS, 2010a).
Vrednost proizvodnje meri dejanske, v podjetjih proizvedene vrednosti proizvodov in
storitev, ki temeljijo na prodaji, vključno s spremembami zalog ter z nadaljnjo prodajo blaga
in storitev (SURS, 2010a).
Dodana vrednost v stroških faktorjev se izračuna na osnovi bruto prihodka iz poslovnih
dejavnosti po popravkih za subvencije za poslovanje in posredne davke (SURS, 2010a).

42
43

Poslovanje podjetij, ki več kot polovico prihodkov od prodaje dosežejo s tržno dejavnostjo, je zajeto v celoti.
Gospodarski subjekti so aktivni, če so med letom opazovanja izkazovali prihodke od prodaje ali stroške dela.

87

Prehod na dodano vrednost v osnovnih cenah, ki je priporočeni način cenitve za potrebe
analize produktivnosti, je mogoče izvesti tako, da dodani vrednosti v stroških faktorjev
prištejemo vrednost katerih koli drugih davkov, vezanih na proizvodnjo, ki jih še vsebuje
dodana vrednost (različni davki na delo in kapital).
V primerjavi s statistiko kratkoročnih indikatorjev je prva prednost strukturne statistike
podjetij v širšem zajetju področij dejavnosti, predvsem področja trgovine in storitev, ter
zajetju vseh podjetij, ne glede na velikost.
Naslednja prednost izhaja iz nabora razpoložljivih podatkov. Strukturna statistika podjetij
temelji na elementarnih ekonomskih spremenljivkah in vsebuje poleg podatkov o vrednosti
proizvodnje tudi podatke o dodani vrednosti v osnovnih cenah oz. stroških faktorjev itd.
Kljub širšemu zajetju področij dejavnosti, v primerjavi s statistiko kratkoročnih indikatorjev,
strukturna statistika podjetij ne vključuje področij A ''Kmetijstvo, lov, gozdarstvo'', B
''Ribištvo'' in L ''Dejavnost javne uprave'' po SKD 2002. Poleg tega se strukturna statistika
podjetij nanaša zgolj na tržne proizvajalce, ne zajema pa proizvodnje proizvajalcev za
lastno končno porabo oz. drugih netržnih proizvajalcev, kar onemogoča analizo agregatne
produktivnosti na nivoju celotnega gospodarstva.
Drugo omejitev predstavlja dejstvo, da se vse kategorije v okviru strukturne statistike podjetij
izražajo zgolj v tržnih cenah, kar otežuje spremljanje realnih sprememb. Ustrezno
deflacioniranje dodane vrednosti omejuje namreč dejstvo, da uredba44 o strukturni statistiki
podjetij ne opredeljuje kategorije vmesne porabe. Dodana vrednost je izračunana posredno,
prek nabav proizvodov in storitev ter spremembe zalog. To onemogoča uporabo metode
dvojne deflacije, predstavljene v podpoglavju 3.4.4, ki predvideva ločeno deflacioniranje
bruto vrednosti proizvodnje in vmesne porabe. Alternativo predstavlja metodološko manj
primerna metoda enojne deflacije.
Nenazadnje velja omeniti še dejstvo, da kategorije, opredeljene z uredbo o strukturni statistiki
podjetij, izhajajo konceptualno iz računovodskih kategorij, ki niso vselej enake
ekonomskim kategorijam oz. konceptom (Bavdaž, 2001).

44

Council Regulation (EC, EURATOM) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business
statistics; OJ No L 14/I, 17. 1. 1997.
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4.1.3 Nacionalni računi
Nacionalni računi, ki jih SURS objavlja za obdobje od leta 1995 dalje, so metodološko
usklajeni s Sistemom nacionalnih računov iz leta 1993 (SNA93) in Evropskim sistemom
nacionalnih in regionalnih računov iz leta 1995 (ESA95), predstavljenima v podpoglavju
3.3.1. Skladno s tem so v obračun zajete vse dejavnosti v skladu s konceptom proizvodnje po
SNA93 oz. ESA95, in sicer za inštitucionalne enote, ki delujejo na ekonomskem ozemlju
Slovenije.
Kategorije računa proizvodnje se v skladu z letnimi računovodskimi izkazi kot glavnim
podatkovnim virom nanašajo na podjetja in so torej po dejavnostih objavljene s strani
podjetij kot institucionalnih enot. Pred glavno revizijo 2000 so se podatki po dejavnostih
pretvorili na obrate kot institucionalne enote. Ker pa so podatkovni viri za obrate precej
nepopolni, je bila kakovost takega preračuna vprašljiva (SURS, 2007b, str. 72).
Objavljanje podatkov po dejavnostih, ki temeljijo na obratih, je bilo tako leta 2002 opuščeno.
Podatki se sedaj po dejavnostih objavljajo samo za podjetja kot institucionalne enote, na enak
način pa so bile preračunane tudi časovne vrste do leta 1995. Ker najpomembnejši podatkovni
vir (letni računovodski izkazi) temelji na podjetjih, novi pristop poenostavlja izračun vseh
kategorij računa proizvodnje (SURS, 2007b, str. 72).
Proizvajalci kot institucionalne enote se, skladno z načeli SNA93 oz. ESA95, delijo na tržne
in netržne, pri čemer se razdelitev začne ob vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS v
nadaljevanju), ko enote dobijo ustrezno šifro dejavnosti v skladu s SKD. Ob vpisu v PRS
dobijo vse enote tudi šifro institucionalnega sektorja na osnovi institucionalne sektorizacije v
skladu z načeli ESA95 (SURS, 2007b, str. 33).
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo postopke priprave računa proizvodnje kot
osnovnega vira za spremljanje proizvodnje na nivoju posameznih dejavnosti po metodologiji
SURS-a, katerega teoretske osnove v sistemu nacionalnih računov smo predstavili v
podpoglavju 3.3.1.

4.1.3.1 Račun proizvodnje v tekočih cenah
Račun proizvodnje45 prikazuje vse transakcije, ki se nanašajo na proizvodni proces, in kot
tak predstavlja osnovo za spremljanje outputa:
 viri računa proizvodnje vključujejo bruto vrednost proizvodnje izbrane dejavnosti oz.
institucionalnega sektorja;
 saldo računa proizvodnje, kot razlika med bruto vrednostjo proizvodnje in vmesno porabo,
pa predstavlja dodano vrednost izbrane dejavnosti oz. institucionalnega sektorja.

45

Račun proizvodnje je osnova za izračun bruto domačega proizvoda po proizvodni metodi.
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Najpomembnejši podatkovni vir za oblikovanje računa proizvodnje v Sloveniji so letni
računovodski izkazi, ki zajemajo izkaz poslovnega izida in bilanco stanja sredstev. Od leta
2002 dalje jih zbira AJPES, in sicer od enot vseh institucionalnih sektorjev.46 Vsi
računovodski izkazi za predhodno leto so za vse institucionalne sektorje SURS-u na voljo v
mesecu maju, medtem ko so posebni dogovori za predložitev računovodskih podatkov
sklenjeni za banke ter zavarovalnice in pokojninske sklade.
Poleg letnih računovodskih izkazov se kot primarni vir za nekorporativna podjetja uporabljajo
tudi letne napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, ki so na voljo pri DURSu. Vir je izčrpen in zajema vse aktivne samozaposlene: davčne napovedi vlagajo posamezniki,
ki opravljajo proizvodne dejavnosti in so registrirani v ustreznih registrih (v davčnem registru
samostojnih podjetnikov posameznikov, registru zasebnih raziskovalcev, registru odvetnikov,
registru športnikov itd.).47 Vključeni so tudi zasebniki, ki opravljajo kmetijske dejavnosti
(SURS, 2007b, str. 67).
Dodatno se za oblikovanje računa proizvodnje uporabljajo še drugi administrativni viri, ki
so na voljo pri DURS-u (mesečna poročila zavezancev za DDV, dohodninske napovedi),
Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Carinski upravi Republike Slovenije (davki na
proizvodnjo in uvoz) ter proračunska statistika na centralni in lokalni ravni, ki se
uporablja za ocenjevanje subvencij (SURS, 2007b, str. 29−30).
Podatki v letnih računovodskih izkazih ter v administrativnih virih, ki se uporabljajo za
ocenjevanje proizvodnje in vmesne potrošnje, so v skladu s temeljnimi računovodskimi načeli
prikazani po obračunskem načelu. Izjema so podatki za neposredne proračunske uporabnike,
agencije in sklade na centralni in lokalni ravni; ti so prikazani po načelu denarnega toka, zato
so potrebni številni popravki za prilagoditev na obračunske vrednosti (SURS, 2007b, str. 36).
Zaradi razlik med računovodskimi načeli in standardi ESA95 je treba podatke na osnovi
računovodskih in administrativnih podatkovnih virov ustrezno prilagoditi.

4.1.3.2 Račun proizvodnje v stalnih cenah
Preračun kategorij računa proizvodnje v stalne cene preteklega leta se izvede po metodi
dvojne deflacije (enačba (3.7)), tj. ločeno se izračunata vrednost proizvodnje v stalnih cenah
in vrednost vmesne potrošnje v stalnih cenah.

46

Pravne osnove za zbiranje izkazov so Zakon o državni statistiki in zakoni o posameznih vrstah poslovnih
subjektov, ki določajo, da morajo vsi poslovni subjekti javno objaviti svoje letne računovodske izkaze. Podatki
se tako zbirajo za statistični namen in za namen javne objave (SURS, 2007b, str. 35).
47
Zajete so naslednje oblike: samostojni podjetniki posamezniki, odvetniki, zdravniki, veterinarji, samostojni
kulturni delavci, zasebni detektivi, notarji, lekarnarji, samostojni raziskovalci, sobodajalci, športniki, samostojni
novinarji, zasebni športni delavci, sodni tolmači, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izvršitelji itd. (SURS
2007b, str.67).
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Proizvodnja v stalnih cenah preteklega leta se oceni za približno sto dejavnosti na različnih
ravneh SKD (dvo-, tri-, štiri- ali petmestna raven). Za veliko večino dejavnosti se proizvodnja
v stalnih cenah oceni z deflacioniranjem vrednosti v tekočih cenah z ustreznimi indeksi cen,
kar je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju. Pri manjšem številu dejavnosti se proizvodnja
v stalnih cenah oceni z ekstrapolacijo s količinskimi kazalniki; delež teh dejavnosti v celotni
proizvodnji nacionalnega gospodarstva je v letu 2007 znašal 6,8 %, od tega so predstavljale
stanovanjske dejavnosti gospodinjstev 42,4 % (SURS, 2010c, str. 12).
Vmesna potrošnja v stalnih cenah preteklega leta se oceni z deflacioniranjem več komponent,
pretežno na dvomestni ravni SKD (raven oddelkov), kar je podrobneje predstavljeno v
nadaljevanju (SURS, 2010c, str. 12).
Opisani postopek ne velja le za dejavnost P Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem, za
katero se dodana vrednost v stalnih cenah oceni z enojno ekstrapolacijo dodane vrednosti. Pri
tem pa je treba omeniti, da je proizvodnja te dejavnosti enaka dodani vrednosti, zato ocena
vmesne potrošnje ni potrebna (SURS, 2010c, str. 12).
Dodana vrednost tržnih proizvajalcev v stalnih cenah preteklega leta je izračunana kot razlika
med proizvodnjo v stalnih cenah preteklega leta in vmesno potrošnjo v stalnih cenah
preteklega leta (SURS, 2010c, str. 12)
Za oceno dodane vrednosti v stalnih cenah preteklega leta pri netržnih dejavnostih sektorja
država in nepridobitne inštitucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (v nadaljevanju
NPISG), se uporabljata dve metodi. Dodana vrednost sektorja država v stalnih cenah se za
dejavnosti izobraževanja in socialnega varstva izračuna na enak način kot pri tržnih
proizvajalcih, tj. z ločeno oceno proizvodnje in vmesne potrošnje v stalnih cenah. Proizvodnja
v stalnih cenah se za te dejavnosti oceni z ekstrapolacijo s količinskimi kazalniki, vmesna
potrošnja pa z deflacioniranjem posameznih komponent (SURS, 2010c, str. 12).
Za vse druge dejavnosti sektorja država in dejavnosti NPISG se ocena obsega dodane
vrednosti izračuna po stroškovni (input) metodi, torej kot vsota sredstev za zaposlene v
stalnih cenah, potrošnje stalnega kapitala v stalnih cenah in neto drugih davkov na
proizvodnjo v stalnih cenah (SURS, 2010c, str. 12).
V nadaljevanju je podrobneje predstavljen izračun vrednosti proizvodnje in vmesne potrošnje
v stalnih cenah za področje predelovalnih dejavnosti.
Izračun vrednosti proizvodnje v stalnih cenah
Izračun proizvodnje v stalnih cenah se izvede na nivoju oddelkov (2-mestna numerična
oznaka SKD). Proizvodnja v stalnih cenah se izračuna tako, da se vrednosti v tekočih cenah
deflacionirajo z ICIP za prodajo na domačem trgu in z ICIP za prodajo na tujem trgu,
uteženima z razmerjem med prodajo na domačem trgu in prodajo na tujem trgu. Pred
letom 2008 so se namesto ICIP za prodajo na tujem trgu uporabljali indeksi povprečnih
vrednosti zunanje trgovine (v nadaljevanju IPV) (SURS, 2010c, str. 29).
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Pri izračunu proizvodnje v stalnih cenah se uporabljajo ustrezni ICIP po oddelkih
predelovalne dejavnosti, razen pri dejavnosti Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov
(SKD 30), kjer se uporablja ICIP za ZDA, popravljen za spremembo tečaja.
V dejavnosti Proizvodnja hrane, pijač in krmil (SKD 15) se posebej ocenijo še subvencije na
proizvode v stalnih cenah, in sicer tako, da se njihova stopnja rasti obsega izenači s stopnjo
rasti obsega proizvodnje v tej dejavnosti (SURS, 2010c, str. 29).
Izračun vmesne potrošnje v stalnih cenah
Vmesna potrošnja dejavnosti v stalnih cenah je prav tako ocenjena na nivoju oddelkov (2mestna numerična oznaka SKD), in sicer s standardno metodo, ki se uporablja za vse
dejavnosti, razen za dejavnost kmetijstva in lova ter z njima povezanih storitev (SKD 01)
(SURS, 2010c, str. 27).
Vmesna potrošnja gospodarskih družb se razčleni na deset komponent, ki so razvidne iz
Tabele 4.1. Vsaka komponenta se deflacionira z enim izmed naslednjih indeksov cen,
izbranim glede na značilnosti dejavnosti (SURS, 2010c, str. 27):


indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem oz.
tujem trgu (v nadaljevanju ICIP),



indeks cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju ICŽP),



indeks povprečnih vrednosti zunanje trgovine (v nadaljevanju IPV),



indeks uvoznih cen (v nadaljevanju ICU) in



implicitni deflatorji proizvodnje za dejavnosti, za katere indeksi cen proizvajalcev niso
na voljo.

V okviru navedenih skupin indeksov so indeksi cen kot deflatorji za ožje opredeljene skupine
proizvodov oz. storitev določeni glede na značilnosti dejavnosti in se razlikujejo med
dejavnostmi. Izjemo predstavljajo deflatorji za zavarovalne storitve, posredno merjene
storitve finančnega posredništva in uvoz na oplemenitenje, ki so za vse dejavnosti enaki.
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Tabela 4.1: Deflatorji za izračun vmesne potrošnje v stalnih cenah
Kategorija vmesne potrošnje

Uporabljeni deflatorji

Opombe

Stroški materiala

Surovine ICIP

IPV pred letom 2008 namesto
surovine ICIP

ICU
Implicitni deflator proizvodnje za
dejavnost kmetijstva in lova ter z
njima povezanih storitev (SKD 01)
Implicitni deflator proizvodnje za
dejavnost gozdarstva in gozdarskih
storitev (SKD 02)
Implicitni deflator proizvodnje za
dejavnost proizvodnje kovinskih
izdelkov, razen strojev in naprav
(SKD 28)

V oddelkih Proizvodnje hrane,
pijač in krmil (SKD 15), Obdelave
in predelave lesa (SKD 20),
Proizvodnje strojev in naprav
(SKD 29) ter Proizvodnje
radijskih, televizijskih in
komunikacijskih naprav (SKD 32)
se uporablja ponederirana
kombinacija ustreznih indeksov
cen.

Implicitni deflator proizvodnje za
dejavnost proizvodnje pisalniških
strojev in računalnikov (SKD 30)
Stroški energije

Energenti ICIP

Stroški drugega materiala

ICIP

Transportne storitve

Implicitni deflator proizvodnje za
prevozne storitve

Najemnine

ICŽP

Zavarovalne storitve

Implicitni deflator proizvodnje za
zavarovalne storitve

Povračila stroškov v zvezi z delom

ICŽP

Drugi stroški storitev

ICŽP

Posredno merjene storitve
finančnega posredništva

Obrestna mera v baznem letu plus
deflacioniranje z implicitnim
deflatorjem domače končne
potrošnje

Uvoz na oplemenitenje

ICIP za prodajo na tujem trgu

IPV pred letom 2008

Vir: SURS, 2010c, str. 51−52

4.1.3.3 Uporabnost podatkov o proizvodnji oz. dodani vrednosti v nacionalnih računih
Za razliko od preostalih dveh predstavljenih statističnih virov se račun proizvodnje pripravlja
za vsa področja dejavnosti. Poleg podatkov o ustvarjeni proizvodnji, katerih metodologija
izračuna je bila že predstavljena, so nacionalni računi tudi osnova za oceno porabe
proizvodnih dejavnikov delo in kapital. Metodološka vprašanja, povezana z ocenjevanjem
zaposlenosti v nacionalnih računih, so podrobneje obravnavana v 6. delu, medtem ko je
metodologija ocenjevanja bruto investicij v osnovna sredstva obravnavana v 0. delu.
Kakor je bilo izpostavljeno že v podpoglavju 3.3.1, nacionalni računi zagotavljajo
konsistentnost konceptov, ki se uporabljajo za opis posameznih delov ekonomskega procesa
in tako omogočajo medsebojno primerjavo statistik posameznih delov sistema računov, ki
predstavlja izhodišče analize večfaktorske produktivnosti.
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Konstistentna opredelitev obravnavanih konceptov v okviru celotnega sistema računov ter
zajetje celotnega gospodarstva sta nedvomno zelo pomembni značilnosti z vidika analize
produktivnosti, zaradi česar tudi ocenjujemo, da so nacionalni računi najprimernejša osnova
za računanje večfaktorske produktivnosti. Kljub temu pa velja opozoriti na nekaj omejitev,
povezanih z njihovo uporabo.
Kot prvo velja izpostaviti omejitev, ki izhaja iz opredelitve podjetja kot institucionalne
enote oz. kot osnovne enote opazovanja. V podpoglavju 3.3.2 smo poudarili, da ESA95
(ESA95 2.105) predlaga razdelitev proizvodnih enot na manjše in bolj homogene enote glede
na vrsto proizvodnje, pri čemer naj bi koncept enote enovrstne dejavnosti pripomogel k večji
homogenosti rezultatov po dejavnostih in tako k njihovi večji primerljivosti. Kakor pa je bilo
že omenjeno, je SURS v letu 2002 opustil preračunavanje proizvodnje na ravni obratov kot
institucionalnih enot zaradi nepopolnih podatkovnih virov za obrate oz. posledično vprašljive
kakovosti takih preračunov.
Naslednji sklop omejitev izhaja iz postopkov izračuna proizvodnje oz. vmesne potrošnje v
stalnih cenah. Ob upoštevanju kriterijev, na podlagi katerih Eurostat razvršča metode
preračuna v stalne cene v že predstavljene 3 skupine (poglavje 3.4), ter na podlagi načel
SNA93 oz. ESA95, predstavljenih v podpoglavju 3.4.3, predstavljajo uporabljeni ICIP sicer
ustrezno osnovo za deflacioniranje proizvodnje predelovalnih dejavnosti.
Na podlagi predstavljene metodologije izračuna ICIP v podpoglavju 4.1.1 ocenjujemo, da so
le-ti ustrezna osnova za deflacioniranje vrednosti proizvodnje v predelovalnih dejavnostih oz.
jih lahko, skladno z že predstavljeno Eurostatovo klasifikacijo, uvrstimo v skupino A. Manj
zadovoljiva pa je razčlenitvena raven, na kateri se deflacioniranje konkretno izvaja.
Vrednost proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se v stalne cene preteklega leta preračunava
razčlenjeno na nivoju oddelkov (2-mestna šifra SKD), skladno z manj strogim priporočilom
Eurostata glede nivoja razčlenitve tabele ponudbe (Eurostat, 2001a, str. 27).

4.2 Izračun indeksa agregatne dodane vrednosti
V nadaljevanju predstavljamo postopek izračuna agregatnega indeksa dodane vrednosti za
področje predelovalnih dejavnosti na območju RS v obdobju 1995−2008. Glede na ugotovitve
analize razpoložljivih statističnih virov smo kot osnovo za izračun uporabili podatke o dodani
vrednosti v tekočih in stalnih cenah preteklega leta, ki jih SURS objavlja v nacionalnih
računih (Tabela 1.1 in Tabela 1.2 v Prilogi 1).
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Skladno z namenom disertacije smo agregatni indeks dodane vrednosti izračunali:


neposredno, tj. na osnovi predpostavke agregatne proizvodne funkcije, in



posredno, tj. na osnovi predhodno izračunanih indeksov dodane vrednosti na nižjih
ravneh agregacije.

Pri izvedbi posrednega izračuna agregatnega indeksa dodane vrednosti, ki je za razliko od
neposrednega izračuna bolj obremenjen s problematiko indeksnih števil (glej 2. del), smo
skladno s cilji disertacije posvetili pozornost vplivu spodaj navedenih elementov:


vplivu izbire indeksnega obrazca;



vplivu opredelitve osnovne ravni izračuna in



vplivu načina izračuna indeksa v časovnih serijah.

4.2.1 Izračun indeksov na ravni elementarnih agregatov
Glede na razčlenjenost podatkov v nacionalnih računih so bili najnižja raven izračuna
posamezni oddelki predelovalnih dejavnosti, z izjemo podpodročja Proizvodnja hrane, pijač
in tobačnih izdelkov (DA po SKD2002), za katerega razčlenjeni podatki za oddelka
Proizvodnje hrane, pijač in krmil (DA.15) oz. Proizvodnje tobačnih izdelkov (DA.16) niso
razpoložljivi. Zato se izračuni teh dveh dejavnosti nanašajo na podpodročje.
Verižne indekse dodane vrednosti na nivoju posameznega oddelka oz. podpodročja,

, smo izračunali kot razmerje med dodano vrednostjo v letu t, izraženo v stalnih
cenah preteklega leta (t-1), ter dodano vrednostjo v preteklem letu t-1, izraženo v cenah
preteklega leta (t-1):

(4.2)

kjer pomeni:
: verižni indeks dodane vrednosti;
: bruto vrednost proizvodnje tekočega leta;
: bruto vrednost proizvodnje tekočega leta v cenah preteklega leta;
: bruto vrednost proizvodnje preteklega leta;
: vmesna poraba tekočega leta;
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: vmesna poraba tekočega leta v cenah preteklega leta;
: vmesna poraba preteklega leta;
:

količine proizvedenih proizvodov in storitev, output;

:

količine proizvodov in storitev, potrošenih za to proizvodnjo, input;

:

cene proizvedenih proizvodov in storitev;

:

cene potrošenih proizvodov in storitev.

Indeksi, izračunani na osnovi enačbe (4.2), so v osnovi verižni Paaschejevi indeksi dodane
vrednosti. V nadaljnjih korakih izračuna agregatnega indeksa dodane vrednosti, ki so
podrobneje predstavljeni v nadaljevanju, pa indekse, izračunane na osnovi enačbe (4.2),
obravnavamo kot elementarne verižne indekse.
Indekse dodane vrednosti na nivoju posameznega oddelka oz. podpodročja s stalno
osnovo primerjave v letu 1995,
, smo izračunali s kumulativnim množenjem
zaporednih verižnih indeksov

, izračunanih na osnovi enačbe (4.2):
(4.3)

Prav tako smo indekse, izračunane na osnovi enačbe (4.3), v nadaljnjih korakih izračuna
agregatnega indeksa dodane vrednosti obravnavali kot elementarne indekse s stalno osnovo.

4.2.2

Izračun agregatnega indeksa dodane vrednosti

Agregatni indeks dodane vrednosti lahko, kot je bilo že predstavljeno v poglavju 2.3,
izračunamo neposredno, na osnovi predpostavljene agregatne proizvodne funkcije, in
posredno, na podlagi izračunanih indeksov na nižjih ravneh agregacije. Postopka sta opisana v
nadaljevanju.
4.2.2.1 Neposredni izračun agregatnega indeksa dodane vrednosti
Agregatne verižne indekse dodane vrednosti za področje predelovalnih dejavnosti,

, smo izračunali neposredno kot razmerje med vsoto dodanih vrednosti vseh
oddelkov (podpodročij) predelovalnih dejavnosti za tekoče leto, izraženo v stalnih cenah
preteklega leta, in vsoto dodanih vrednosti preteklega leta:

(4.4)
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kjer pomeni:
: vsota dodanih vrednosti vseh oddelkov (podpodročij) predelovalnih dejavnosti
za tekoče leto, izražena v stalnih cenah preteklega leta, in
: vsota dodanih vrednosti preteklega leta vseh oddelkov (podpodročij)
predelovalnih dejavnosti.
Agregatne indekse dodane vrednosti za področje predelovalnih dejavnosti s stalno
osnovo primerjave v letu 1995,
, smo izračunali s kumulativnim množenjem
zaporednih verižnih indeksov

, izračunanih na osnovi enačbe (4.4):
(4.5)

4.2.2.2 Posredni izračun agregatnega indeksa dodane vrednosti
Agregatni indeks dodane vrednosti smo posredno izračunali na osnovi indeksov za
elementarne agregate, izračunane na osnovi enačbe (4.2) in enačbe (4.3). Ob tem smo opisani
postopek izvedli ob dveh različnih načinih opredelitve elementarnih agregatov:


Elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih podpodročij.



Elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih oddelkov.

V slednjem primeru smo izračun agregatnega indeksa izvedli trostopenjsko, in sicer smo na
osnovi elementarnih indeksov za posamezne oddelke izračunali najprej agregatne indekse za
posamezna podpodročja (vmesna raven agregacije), na podlagi teh pa nato agregatni indeks za
celotno področje predelovalnih dejavnosti. Ob tem smo v obeh zaporednih korakih, tj. pri
izračunu agregatnih indeksov za podpodročja na osnovi indeksov za oddelke in pri izračunu
agregatnega indeksa za celotno področje na osnovi indeksov za podpodročja, uporabljali enak
indeksni obrazec.
Izračun agregatnega indeksa dodane vrednosti med obdobjema in smo izvedli na osnovi
štirih indeksnih obrazcev (Laspeyres, Paasche, Fisher, Törnqvist), predstavljenih v poglavju
2.2. Pri izračunih posameznih agregatnih indeksov, prikazanih v nadaljevanju, smo izhajali iz
naslednjih kategorij:


elementarnih indeksov dodane vrednosti med obdobjema
oddelkih (podpodročjih),



po posameznih

, ter

dodanih vrednosti v tekočih cenah v obdobjih
(podpodročjih),

in

in

po posameznih oddelkih

, v vlogi ponderacijskih koeficientov.
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Laspeyresov agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema

in

,

, smo tako

48

izračunali na naslednji način:

(4.6)

kjer pomeni:

: Laspeyresov agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema
: enostavni indeks dodane vrednosti med obdobjema
: dodana vrednost v tekočih cenah, v obdobju

in

in

;

v oddelku (podpodročju) i;

, v oddelku (podpodročju) i.

Paaschejev agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema

in

,

, smo

49

izračunali kot:

(4.7)

kjer pomeni:

: Paaschejev agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema
: dodana vrednost v tekočih cenah, v obdobju

in

;

, v oddelku (podpodročju) i.

Fisherjev agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema

in

, smo izračunali

,

kot geometrijsko sredino Laspeyresovega in Paaschejevega indeksa:

(4.8)
kjer pomeni:

: Fisherjev agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema

48

in

.

Enačba (4.6) je obrazec za izračun tehtane aritmetične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Laspeyresovega agregatnega indeksa.
49
Enačba (4.7) je obrazec za izračun tehtane harmonične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Paaschejevega agregatnega indeksa.
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Törnqvistov agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema

in

,

, smo

izračunali na naslednji način:

(4.9)

kjer pomeni:
: Törnqvistov agregatni indeks dodane vrednosti med obdobjema
: enostavni indeks dodane vrednosti med obdobjema
: dodana vrednost v tekočih cenah, v obdobju
: povprečni delež dodane vrednosti v obdobjih

in

in
in

in

;

v oddelku (podpodročju) i;
, v oddelku (podpodročju) i;

,v oddelku (podpodročju) i.

Na osnovi predstavljenih obrazcev sta bili izračunani dve časovni seriji indeksov:


serija indeksov s stalno osnovo primerjave v letu 1995,



serija verižnih indeksov,

, in

.

Vpliv koncepta veriženja smo proučili na podlagi primerjave serije indeksov s stalno osnovo
primerjave v letu 1995 in serije kumulativnih verižnih indeksov s stalno osnovo primerjave v
letu 1995.
4.2.3 Analiza ocen indeksa dodane vrednosti
V Tabelah 4.2, 4.3 in 4.4 so predstavljeni izračuni, ki smo jih izvedli skladno s predstavljenim
postopkom v predhodnem podpoglavju, v nadaljevanju pa so podane ugotovitve glede vpliva
že omenjenih elementov metodologije indeksnega pristopa.
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105,5
100,0

105,5
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche

Neposredni agr./
Törnqvist

100

Laspeyres

Paasche

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche

Neposredni agr./
Törnqvist
100,1

105,6

105,6

105,6

100,1

105,6

105,6

100,0

Paasche

105,6

105,6

100,0

100,0

Neposredni agregatni
indeks

1996

Laspeyres

1995

100,0

100,1

113,5

113,5

113,5

113,6

100,0

100,1

113,5

113,5

113,4

113,6

113,5

1997

99,8

100,6

116,3

116,3

116,0

116,7

99,9

100,6

116,2

116,2

115,9

116,6

116,1

1998

Posredni agregatni indeks –
oddelki OA
100,1

101,1

130,8

130,9

130,2

131,6

100,2

101,1

130,7

130,7

130,0

131,4

131,0

2000

100,4

101,9

136,0

136,0

134,8

137,3

100,3

101,7

136,0

136,1

134,9

137,2

136,5

2001

Vir: Lastna ocena

99,9

100,6

119,5

119,6

119,2

120,0

100,0

100,6

119,4

119,5

119,1

119,8

119,4

1999

100,7

103,3

142,6

142,6

140,3

144,9

100,5

102,4

142,9

142,9

141,2

144,6

143,6

2002

100,7

102,9

150,4

150,6

148,5

152,8

100,5

101,9

150,9

151,0

149,6

152,4

151,5

2003

101,0

104,9

156,8

156,9

153,2

160,7

100,7

103,8

157,2

157,2

154,3

160,1

158,3

2004

100,8

106,0

163,7

163,1

158,4

167,9

100,6

104,7

164,1

163,4

159,6

167,2

165,1

2005

101,0

107,7

175,2

173,1

166,7

179,6

100,8

106,9

175,7

173,4

167,7

179,3

177,0

2006

100,7

107,1

189,3

187,2

180,9

193,7

100,7

106,6

189,4

187,2

181,4

193,3

190,6

2007

Tabela 4.2: Primerjava agregatnih indeksov dodane vrednosti s stalno osnovo primerjave, 1995−2008, stalne cene preteklega leta, referenčno leto 1995

Agregatni indeks
dodane vrednosti Predelovalne dejavnosti

Posredni agregatni indeks –
podpodročja OA

100,9

107,1

189,3

187,9

181,6

194,4

100,7

106,2

189,6

188,0

182,4

193,7

190,9

2008

101

105,6
105,6
105,5
100,0

-

-

-

-

-

Paasche

Fisher

Tornqvist

Laspeyres/Paasche

Neposredni agr./
Törnqvist

105,6
105,6
105,5
100,0

-

-

-

-

-

Paasche

Fisher

Tornqvist

Laspeyres/Paasche

Neposredni agr./
Törnqvist
100,1

105,6

-

Laspeyres

100,1

105,6

-

Laspeyres

1996
105,6

1995

100,0

100,1

107,5

107,4

107,4

107,5

100,0

100,1

107,5

107,4

107,4

107,5

107,5

1997

100,0

100,1

102,3

102,3

102,3

102,3

100,0

100,1

102,3

102,3

102,3

102,3

102,3

1998

Posredni agregatni indeks –
oddelki OA
100,1

100,2

109,6

109,6

109,5

109,7

100,1

100,2

109,6

109,6

109,5

109,7

109,7

2000

100,1

100,2

104,1

104,1

103,9

104,2

100,1

100,1

104,1

104,1

104,1

104,2

104,2

2001

Vir: Lastna ocena

100,0

100,0

102,8

102,8

102,9

102,8

100,0

100,0

102,8

102,8

102,9

102,8

102,8

1999

100,2

100,4

105,1

105,1

104,9

105,2

100,1

100,2

105,1

105,1

105,0

105,2

105,2

2002

99,9

99,9

105,6

105,6

105,7

105,5

99,9

99,9

105,6

105,6

105,7

105,5

105,5

2003

100,1

100,1

104,4

104,4

104,3

104,5

100,0

100,1

104,4

104,4

104,4

104,5

104,5

2004

100,0

100,0

104,3

104,3

104,2

104,3

100,0

100,0

104,3

104,3

104,2

104,3

104,3

2005

Tabela 4.3: Primerjava verižnih agregatnih indeksov dodane vrednosti, 1995−2008, stalne cene preteklega leta

-

Neposredni agregatni
indeks

Agregatni indeks
dodane vrednosti Predelovalne dejavnosti

Posredni agregatni indeks –
podpodročja OA

100,0

100,0

107,2

107,2

107,2

107,2

100,0

100,0

107,2

107,2

107,2

107,2

107,2

2006

100,0

100,0

107,7

107,7

107,7

107,7

100,0

100,0

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

2007

100,1

100,1

100,1

100,1

100,0

100,1

100,0

100,1

100,1

100,1

100,0

100,1

100,1

2008

102

105,6
105,6
105,6
105,5
100,0
100,1
105,6
105,6
105,6
105,5
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Laspeyres

Paasche

Fisher

Tornqvist

Laspeyres/Paasche

Neposredni agr./
Törnqvist

Laspeyres

Paasche

Fisher

Tornqvist

Laspeyres/Paasche

Neposredni agr./
Törnqvist
100,1

105,6

100,0

Neposredni agregatni
indeks

1996

1995

100,1

100,0

113,4

113,5

113,4

113,5

100,1

100,1

113,4

113,4

113,4

113,5

113,5

1997

100,1

100,1

116,0

116,1

116,0

116,1

100,1

100,1

116,0

116,1

116,0

116,1

116,1

1998

Posredni agregatni indeks –
oddelki OA
100,1

100,2

130,8

130,8

130,7

131,0

100,2

100,3

130,8

130,8

130,6

131,0

131,0

2000

100,3

100,5

136,1

136,2

135,8

136,5

100,2

100,4

136,1

136,2

135,9

136,5

136,5

2001

Vir: Lastna ocena

100,1

100,1

119,3

119,4

119,4

119,4

100,1

100,1

119,3

119,4

119,3

119,4

119,4

1999

100,4

100,8

143,0

143,0

142,5

143,6

100,3

100,6

143,2

143,2

142,7

143,6

143,6

2002

100,4

100,7

151,0

151,0

150,5

151,5

100,3

100,5

151,2

151,2

150,8

151,5

151,5

2003

100,4

100,8

157,7

157,7

157,1

158,3

100,3

100,6

157,8

157,9

157,4

158,3

158,3

2004

100,4

100,9

164,4

164,4

163,7

165,1

100,3

100,6

164,6

164,6

164,1

165,1

165,1

2005

100,4

100,9

176,2

176,3

175,5

177,0

100,3

100,6

176,4

176,5

175,9

177,0

177,0

2006

100,5

100,9

189,8

189,8

189,0

190,6

100,3

100,7

190,0

190,0

189,4

190,6

190,6

2007

Tabela 4.4: Primerjava kumulativnih verižnih agregatnih indeksov dodane vrednosti, 1995−2008, stalne cene preteklega leta, referenčno leto 1995

Agregatni indeks
dodane vrednosti Predelovalne dejavnosti

Posredni agregatni indeks –
podpodročja OA

100,5

101,0

189,9

190,0

189,0

190,9

100,4

100,8

190,2

190,2

189,5

190,9

190,9

2008

4.2.3.1 Vpliv izbire indeksnega obrazca na izračun agregatnega indeksa dodane vrednosti
Pristranskost posameznih indeksnih obrazcev smo proučevali na osnovi razmerja med
Laspeyresovim oz. Paaschejevim indeksom, ki naj bi skladno z ekonomskim pristopom,
opisanim v podpoglavju 2.2.2, predstavljala skrajni meji, znotraj katerih se nahaja prava,
teoretična vrednost iskanega indeksa.
V Tabeli 4.3 so prikazani letni verižni agregatni indeksi dodane vrednosti za predelovalne
dejavnosti v obdobju 1995−2008 po izbranih načinih izračuna oz. izbranih indeksnih
obrazcih. Iz te tabele je mogoče razbrati, da znašajo razlike med Laspeyresovimi oz.
Paaschejevimi letnimi verižnimi indeksi med 0,0 in 0,2 %, če osnovno raven izračuna
predstavljajo posamezna podpodročja predelovalnih dejavnosti, in med 0,0 in 0,4 % ob
izračunu elementarnih indeksov na ravni posameznih oddelkov. Letni verižni agregatni
indeksi dodane vrednosti, izračunani na osnovi Fisherjevega oz. Törnqvistovega obrazca, so
tako rekoč enaki tako v primeru izračuna elementarnih indeksov na ravni podpodročij kot na
ravni oddelkov. Izjemo predstavlja leto 1996, v katerem znaša razlika med omenjenima
indeksnima obrazcema 0,1 %.
Predstavljeni rezultati, ki kažejo na relativno majhne razlike med najpogosteje uporabljanimi
indeksnimi obrazci na letnem nivoju, so skladni z ugotovitvami že predstavljenih raziskav v
podpoglavju 2.2.3.
Pristranskost opazovanih indeksnih obrazcev se sicer začne povečevati z oddaljenostjo med
primerjanim obdobjem in obdobjem primerjave, kar je lepo razvidno iz Tabele 4.2, v kateri so
prikazani agregatni indeksi dodane vrednosti s stalno osnovo v letu 1995. Najvišjo razliko
med Laspeyresovim oz. Paaschejevim indeksom je mogoče zaslediti v letu 2006, ko je le-ta
znašala 6,9 % oz. 7,7 %. Prav tako je razlika med obema superlativnima indeksoma najvišja v
letu 2006, ko je znašala 1,3 %, ne glede na način opredelitve osnovnih agregatov.
Bistveno manjše razlike med opazovanimi indeksnimi obrazci je mogoče zaslediti pri
posrednem izračunu indeksov s stalno osnovo primerjave, tj. s kumulativnim množenjem
verižnih indeksov, ki so prikazani v Tabeli 4.4. Razlika med Laspeyresovim in Paaschejevim
indeksom v tem primeru ne presega 1,0 % niti ob primerjavi skrajno oddaljenih let 2008 in
1995, med katerima oddaljenost znaša 13 let.
Iz izpostavljenih rezultatov je tudi razvidno, da je pristranskost Laspeyresovega oz.
Paaschejevega obrazca nekoliko večja, če so elementarni indeksi izračunani na ravni
oddelkov, v primerjavi z izračuni na osnovi podpodročij. Razlike sicer niso velike, kar je
mogoče pojasniti tudi z dejstvom, da ima kar 7 izmed 14 podpodročij zgolj en sam oddelek
oz. je v primeru le-teh raven oddelka enaka kar ravni podpodročja.
Glede na predstavljene ugotovitve je razvidno, da je vpliv izbire indeksnega obrazca tesno
povezan s preostalima dvema vidikoma indeksnega pristopa, tj. z načinom opredelitve
elementarnih agregatov in z načinom izračuna indeksov v časovnih serijah.
103

4.2.3.2 Vpliv opredelitve ravni elementarnih agregatov na izračun agregatnega indeksa
dodane vrednosti
Vpliv načina opredelitve osnovnih agregatov smo proučevali na osnovi primerjave:50


neposrednega agregatnega indeksa dodane vrednosti, izračunanega na osnovi enačbe
(4.4) oz. (4.5), in



Törnqvistovega agregatnega indeksa dodane vrednosti (enačba (4.9)), izračunanega na
osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni podpodročij, ter



Törnqvistovega agregatnega indeksa dodane vrednosti (enačba (4.9)), izračunanega na
osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni oddelkov.

Primerjava neposredno in posredno izračunanega agregatnega indeksa dodane vrednosti,
skladno z enačbo (2.52), pokaže vpliv realokacije dodane vrednosti med dejavnostmi in
odraža odstopanje dejanskih tržnih razmer od predpostavk, na katerih je osnovana agregatna
proizvodna funkcija, o čemer je bil že govor v podpoglavju 2.3.2.
Relativno nižja vrednost posredno izračunanega agregatnega indeksa je odraz realokacij
dodane vrednosti iz podpodročij (oddelkov) z relativno nižjo v podpodročja (oddelke) z
relativno višjo produktivnostjo.
Na podlagi primerjave neposredno oz. posredno izračunanih (Törnqvistov obrazec) letnih
verižnih indeksov dodane vrednosti, prikazanih v Tabeli 4.3, so razvidne skoraj zanemarljive
razlike med obema načinoma izračuna agregatnega verižnega indeksa dodane vrednosti. Ob
spremljanju osnovnih agregatov na ravni podpodročij je v 8 opazovanih letih rezultat
neposrednega izračuna agregatnega indeksa enak rezultatu posrednega izračuna, v preostalih 5
letih pa je razlika med obema izračunoma kvečjemu 0,1 %. Ob spremljanju osnovnih
agregatov na ravni oddelkov je razlik sicer nekoliko več, vendar le-te na letni ravni ne
presegajo 0,2 %.
Nekoliko večje razlike med obema načinoma izračuna agregatnega indeksa so razvidne ob
izračunu indeksov s stalno osnovo, in sicer v obliki neposrednih primerjav posameznega leta z
referenčnim letom 1995 (Tabela 4.2). Ob opredelitvi osnovnih agregatov na ravni podpodročij
znaša največja obravnavana razlika 0,8 % v letu 2006, medtem ko znaša največja razlika v
primeru opredelitve osnovnih agregatov na ravni oddelkov 1,0 % v letu 2004 oz. 2006.
Pri izračunu indeksne serije s stalno osnovo primerjave v letu 1995 na osnovi kumulativnega
množenja zaporednih verižnih indeksov (Tabela 4.4) so razlike med neposrednim in posredno
izračunanim agregatnim indeksom manjše kot v primeru neposrednih časovnih primerjav
(Tabela 4.2), in sicer kvečjemu 0,4 % oz. 0,5 %.

50

Törnqvistov indeksni obrazec smo v danem primeru izbrali kot osnovo primerjave, ker omogoča razčlenitev
spremembe agregatne dodane vrednosti na prispevke rasti dodane vrednosti na ravni posameznih elementarnih
agregatov oz. oceno njihovega prispevka k rasti agregatne dodane vrednosti.
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4.2.3.3 Vpliv načina izračuna indeksnih serij na izračun agregatnega indeksa dodane
vrednosti
V predhodnih dveh točkah smo že izpostavili, da princip veriženja pomembno prispeva k
manjši pristranskosti uporabljenih indeksnih obrazcev. V primeru izračuna indeksov s
stalno osnovo primerjave v letu 1995 (Tabela 4.2) znaša največja razlika med Laspeyresovim
oz. Paaschejevim agregatnim indeksom 6,9 % oz. 7,7 % (leto 2006), medtem ko znaša
omenjena razlika v primeru izračuna kumulativnih verižnih indeksov le 0,8 % oz. 1,0 %.
Prav tako princip veriženja pripomore k bistveno manšjim razlikam med uporabljenima
superlativnima indeksnima obrazcema. Kumulativni verižni Fisherjevi oz. Törnqvistovi
indeksi dodane vrednosti so v 8 opazovanih letih med seboj enaki, v preostalih 5 letih pa
znašajo razlike med njimi kvečjemu 0,1 %.
Prednost uporabe principa veriženja, ki izhaja iz uporabe bolj relevantnih ponderjev, se
odraža tudi na manjših razlikah med neposredno oz. posredno izračunanimi agregatnimi
indeksi, ki so odraz odstopanj od predpostavke enotne produktivnosti, na kateri je osnovana
agregatna proizvodna funkcija.
Opozoriti je sicer treba, da je dodana vrednost v opazovanem obdobju 1995−2008 monotono
naraščala, relativne cene pa se niso bistveno spreminjale. Glede na to, da za opazovano
obdobje oscilacije relativnih cen oz. količin, na katere opozarjajo T. P. Hill (1988, 1993), R. J.
Hill (2006b) in Szulc (1983), niso prisotne, so dobljeni rezultati pričakovani.

4.2.3.4 Povzetek ugotovitev analize vplivov elementov metodologije indeksnega pristopa na
izračun agregatnega indeksa dodane vrednosti
Na podlagi rezultatov, predstavljenih v predhodnih točkah, je mogoče sklepati, da so vplivi
posameznih elementov metodologije indeksnega pristopa na izračun agregatnega indeksa
dodane vrednosti, tj. vpliv izbire indeksnega obrazca, način opredelitve elementarnih
agregatov in način izračuna indeksov v časovnih serijah, medsebojno povezani. Že omenjeni
rezultati namreč kažejo, da:


so razlike med agregatnimi indeksi dodane vrednosti, izračunanimi z najpogosteje
uporabljanimi indeksnimi obrazci, na letnem nivoju relativno majhne;



razlike med agregatnimi indeksi dodane vrednosti, izračunanimi na osnovi različnih
indeksnih obrazcev, začnejo naraščati z naraščanjem oddaljenosti med obdobjema
primerjave;



se pristranskost Laspeyresovega in Paaschejevega obrazca nekoliko poveča v
primeru izračuna elementarnih indeksov na bolj razčlenjeni ravni, medtem ko razlik
med superlativnima indeksnima obrazcema ob različnih ravneh izračuna elementarnih
indeksov tako rekoč ni;
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princip veriženja oz. posredna primerjava dveh obdobij na osnovi kumulativnih verižnih
indeksov pomembno prispeva k manjši pristranskosti uporabljenih indeksnih
obrazcev v primerjavi z neposredno primerjavo istih obdobij;



so razlike med neposrednimi in posredno izračunanimi agregatnimi indeksi dodane
vrednosti (Törnqvistov obrazec) zelo majhne oz. na letnem nivoju skoraj
zanemarljive.
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5 MERJENJE PORABE DELA
Delo je v večini proizvodnih procesov še vedno ključni produkcijski dejavnik, njegovi stroški
pa predstavljajo pomemben delež vseh stroškov proizvodnje. Za potrebe analize
produktivnosti bi morali biti kazalci merjenja dela opredeljeni konsistentno z opredelitvijo
proizvodnje v okviru standardov SNA93. Zajemati bi morali vse ure opravljenega dela vseh
zaposlenih in samozaposlenih oseb, angažiranih v proizvodnih dejavnostih, ki spadajo v meje
proizvodnje sistema (Ahmad et al., 2003, str. 33).
Potrebnih podatkov o porabi dela ni mogoče pridobiti neposredno s pomočjo običajnih metod
zbiranja, zaradi česar se statistični uradi poslužujejo različnih metod njihovega ocenjevanja.
Metodologija na področju statistike dela je v zadnjih desetletjih sicer močno napredovala,
kljub temu pa ostaja odprtih še vrsta metodoloških vprašanj. Med njimi velja posebej
izpostaviti naslednja:


izbira ustrezne enote merjenja opravljenega dela in s tem povezano vprašanje metode
ocenjevanja,



zagotovitev zajetja celotne relevantne populacije delovne sile in s tem povezano
vprašanje izbire ustreznega (primarnega) vira podatkov,



upoštevanje heterogenosti oz. kakovostnih sprememb delovne sile ter



problematika ocene sredstev za zaposlene (samozaposlene).

Ta vprašanja in možne metodološke rešitve smo podrobno proučili v nadaljnjih poglavjih.

5.1 Enote merjenja vložka dela
Izbira enote merjenja vloženega dela je odvisna od namena analize in pogosto tudi od
razpoložljivosti podatkov. Ob tem imamo na voljo naslednje kazalce:


število zaposlenih oz. samozaposlenih (zaposlenost),



število zaposlitev,



število ekvivalentov zaposlitev za polni delovni čas in



število delovnih ur.
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5.1.1

Zaposlenost

Najpreprostejši kazalec vloženega dela je kazalec zaposlenosti, ki skladno z ESA9551
(ESA95 11.11) zajema vse zaposlene in samozaposlene osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnimi
dejavnostmi, ki spadajo v meje sistema proizvodnje. Zaposleni52 so vse osebe, ki po pogodbi
delajo za drugo rezidenčno institucionalno enoto in prejemajo nadomestilo, tj. sredstva za
zaposlene (ESA95 11.12).
Med zaposlene so vključene tudi osebe, ki trenutno ne delajo, vendar imajo formalno
povezavo z delovnim mestom (ESA95 11.14). To so osebe, ki začasno niso na delu zaradi
bolezni, poškodbe, praznikov, dopusta, stavke, začasne ustavitve dela, izobraževanja,
izpopolnjevanja, porodniškega ali starševskega dopusta, zmanjšanja ekonomske dejavnosti,
začasne razpustitve ali ustavitve dela zaradi slabega vremena, mehaničnih ali električnih
okvar, pomanjkanja surovin ali goriva ipd. ali zaradi druge začasne odsotnosti z jemanjem
dopusta ali brez njega.
Samozaposleni so osebe, ki so edini lastniki ali solastniki nekorporativnih podjetij, v katerih
delajo, razen tistih nekorporativnih podjetij, ki so neprave družbe. Samozaposlene osebe so
uvrščene v to kategorijo, če njihova glavna dejavnost ni plačana zaposlenost; v tem primeru
so razvrščeni med zaposlene. Samozaposlene osebe so lahko začasno odsotne z dela zaradi
katerega koli razloga. Nadomestilo pri samozaposlenosti je raznovrstni dohodek (ESA 11.15).
Med samozaposlene osebe so zajeti tudi (ESA 11.16):


neplačani družinski člani, skupaj s tistimi, ki delajo v nekorporativnih podjetjih, ki se v
celoti ali deloma ukvarjajo s tržno proizvodnjo;



zunanji sodelavci, katerih dohodek je funkcija vrednosti proizvodnje proizvodnega
procesa, za katerega so odgovorni, ne glede na to, koliko dela je bilo vloženega;



delavci, ki se individualno ali kolektivno ukvarjajo s proizvodnjo, ki je v celoti
namenjena njihovi lastni končni potrošnji ali lastnim investicijam.

Neplačani prostovoljni delavci so uvrščeni med samozaposlene osebe, če je rezultat njihove
prostovoljne dejavnosti blago, npr. izgradnja bivališča, cerkve ali druge zgradbe. Če je
rezultat njihove prostovoljne dejavnosti storitev, npr. oskrba ali čiščenje brez plačila, niso
uvrščeni v zaposlenost, ker te prostovoljne storitve niso zajete v meje proizvodnje (gl. ESA95
3.08).

51
52

Sistem SNA93 ne predvideva uporabe koncepta zaposlenosti, temveč koncept zaposlitev.
Zaposleni ustrezajo definiciji "plačane zaposlenosti" Mednarodne organizacije za delo.
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Z vidika analize produktivnosti je kazalec zaposlenosti najmanj primeren kazalec vložka dela,
saj ne upošteva:


različnih dolžin delavnikov posameznih (skupin) zaposlenih (polni ali krajši delovni
čas),



kategorije občasnega dela in



dejanskih odsotnosti zaposlenih (boleznine, dopusti…).

5.1.2 Zaposlitev
Z vidika analize produktivnosti je koncept zaposlitve ustreznejši od koncepta zaposlenosti
(SNA93 17.7). Zaposlitev je eksplicitna ali implicitna pogodba med osebo (ki je lahko
rezident drugega ekonomskega ozemlja) in rezidenčno institucionalno enoto o opravljanju
dela53 za določen ali nedoločen čas v zameno za nadomestilo54 (SNA93 17.8). Za merjenje
porabe dela v ekonomski dejavnosti je pomembna le rezidenčnost proizvajalčeve
institucionalne enote, kajti samo rezidenčni proizvajalci prispevajo k bruto domačemu
proizvodu (v nadaljevanju BDP).
Koncept zaposlitve se razlikuje od koncepta zaposlenosti, in sicer (SNA93 17.9):


zajema tudi drugo, tretjo in preostale zaposlitve iste osebe. Druga, tretja oz. preostale
zaposlitve osebe lahko zaporedoma sledijo ena drugi v referenčnem obdobju (navadno
teden), kadar pa ima oseba poleg dnevne še večerno zaposlitev, se odvijajo vzporedno.



niso zajete osebe, ki začasno niso na delu, imajo pa "formalno povezavo z delovnim
mestom", npr. v obliki "zagotovila o vrnitvi na delo" ali "dogovora o datumu vrnitve".
Takšen sporazum med delodajalcem in osebo na začasnem odpustu ali odsotno osebo
zaradi izobraževanja se v sistemu ne upošteva kot zaposlitev.

Nedvomno je, da koncepta zaposlenosti oz. zaposlitev vodita do drugačnih ocen opravljenega
dela na agregatnem nivoju, medtem ko je na nivoju dejavnosti razlika med njima običajno
zelo majhna.
Kljub temu da je število zaposlitev ustreznejši kazalec vloženega dela v primerjavi z
zaposlenostjo, še vedno ne obravnava ustrezno:


različnih obsegov zaposlitev posameznih (skupin) zaposlenih (polni ali krajši delovni
čas) in



dejanskih odsotnosti zaposlenih (boleznine, dopusti …).

53

Delo je dejavnost, ki prispeva k proizvodnji blaga ali storitev v mejah proizvodnje. Zakonitost dela in starost delavca pri tem načeloma
nista pomembni.
54

Nadomestilo se nanaša na sredstva za zaposlene in raznovrstni dohodek samozaposlenih oseb.
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5.1.3

Ekvivalent polnega delovnega časa

Ekvivalent polnega delovnega časa bi lahko opredelili kot ''vmesni'' koncept med številom
zaposlitev in dejansko opravljenimi urami. Zaposlenost v ekvivalentu polnega delovnega
časa, ki je enaka številu zaposlitev v ekvivalentu polnega delovnega časa, je definirana kot
opravljene ure, deljene s povprečnim letnim številom opravljenih ur pri zaposlitvah s polnim
delovnim časom na ekonomskem ozemlju države (SNA93 17.14). Druga možnost izračuna
ekvivalenta polnega delovnega časa izhaja iz števila zaposlenih in ustreznega konverzijskega
faktorja, ki odraža obseg zaposlitev s krajšim delovnim časom (Ypma & van Ark, 2006, str.
6).
Osnovna definicija za ekvivalent polnega delovnega časa je zelo splošna in omogoča različne
interpretacije pri praktičnem ugotavljanju tega podatka. Ker se dolžina zaposlitve s polnim
delovnim časom v času lahko spreminja oz. se lahko razlikuje med dejavnostmi, je smiselno
ekvivalente polnega delovnega časa ocenjevati razčlenjeno po skupinah zaposlitev (SNA93
17.15).
Koncept ekvivalentov polnega delovnega časa naj bi torej omogočal upoštevanje različnih
dolžin delovnikov posameznih skupin zaposlenih, pri čemer problema ustreznega
upoštevanja občasnega dela in dejanskih odsotnosti zaposlenih ne odpravlja. Analitično
uporabnost danega koncepta utegnejo omejevati tudi že omenjene morebitne spremembe
normativne dolžine delovnika, do katerih lahko prihaja ob spremembah zakonodaje oz.
kolektivnih pogodb v daljšem časovnem obdobju. V takem primeru postanejo podatki, ki se
nanašajo na različna časovna obdobja, medsebojno neprimerljivi oz. nekonsistentni.
Naslednji metodološki problem izhaja iz neenotne metodologije izračuna ekvivalentov polne
zaposlitve med državami, ki je često tudi netransparentna. To omejuje analitično uporabo
danega koncepta v primeru mednarodnih primerjav (OECD, 2001a, str. 41).
Sicer pa ima koncept ekvivalentov polnega delovnega časa tudi nekaj prednosti pred
kazalcem opravljenih ur: laže ga je oceniti kot opravljene ure, obenem pa omogoča
mednarodne primerjave z državami, ki opravljenih ur ne ocenjujejo (SNA93 17.16).

5.1.4

Delovne ure

Ker široka definicija zaposlenosti zajema tudi osebe, ki začasno ne delajo, vendar imajo
formalno povezavo z delovnim mestom, in delavce s skrajšanim delovnim časom, SNA93
priporoča, da se pri izračunu produktivnosti dela ne uporablja število oseb, temveč opravljene
ure, ki so v sistemu priporočena mera inputov dela. Poleg teh se v statistiki dela uporabljajo še
naslednje kategorije delovnih ur (Ahmad et al., 2003, str. 35; Bregar et al., 1999, str. 151;
Ypma & van Ark, 2006, str. 11):


normalne ure,



običajne ure in



plačane ure.
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Normalne ure
Normalne delovne ure so delovne ure, katerih obseg določajo zakoni ali uredbe, kolektivne
pogodbe ali arbitražne določbe (Bregar et al., 1999, str. 151). Podatki o normalnih delovnih
urah se običajno nanašajo samo na zaposlene.
Običajne ure
Običajne ure se nanašajo na običajno trajanje delovnika v daljšem časovnem obdobju. Poleg
normalnih ur vključujejo tudi običajno število nadur, ki se redno pojavlja. Izključujejo pa
običajno odsotnost (Mata-Greenwood, 2001, str. 7).
Plačane ure
Število plačanih ur je število ur, za katere so zaposlene osebe prejele plačo, ki bremeni
družbo, podjetje ali organizacijo. Plačane ure vsebujejo (Bregar et al., 1999, str. 163):
 opravljene ure, tj. ure, opravljene v polnem delovnem času, krajšem ali daljšem od
polnega delovnega časa;
 neopravljene ure, tj. dopust, praznike, bolniške odsotnosti do 30 dni ipd.
Plačane ure ne vsebujejo refundiranih ur, tj. ur porodniške odsotnosti, ur nege, refundiranih ur
bolniških odsotnosti, refundiranih ur pripravnikov in invalidov. Prav tako plačane ure ne
vsebujejo neplačanih, a opravljenih ur (nadure, prostovoljno delo).
Za samozaposlene in neplačane družinske člane je težko razlikovati normalne od plačanih ur,
zato je na tem področju mednarodna primerljivost najverjetneje tudi najbolj problematična
(Ypma & van Ark, 2006, str. 12).
Opravljene ure
Opravljene ure se nanašajo na dejansko opravljene ure zaposlenih in samozaposlenih v
obračunskem obdobju, kadar je njihova proizvodnja znotraj meja proizvodnje.
V skladu s pravili Mednarodne organizacije za delo (10. mednarodna konferenca statistikov
dela leta 1962) dejansko opravljene ure zajemajo (SNA93 17.11):


dejansko opravljene ure v rednem delovnem času;



opravljene ure zunaj rednega delovnega časa, ki so navadno plačane po višjih tarifah
kot ure rednega delovnega časa (nadure);



čas, porabljen na delovnem mestu za naloge, kot so priprava delovnega mesta,
popravila in vzdrževalna dela, priprava in čiščenje orodja, priprava prejemnic, računov,
poročil o dolžini delovnega časa idr. poročil;
111



neizkoriščen čas na delovnem mestu zaradi čakanja ali zastoja zaradi npr. začasnega
pomanjkanja dela, okvar strojev ali nezgod, in čas, porabljen na delovnem mestu, med
katerim ni bilo opravljeno nobeno delo, je pa plačan po določilih pogodbe o delu;



čas, porabljen za krajše počitke na delovnem mestu, skupaj z odmori za osvežitev.

Dejansko opravljene ure ne zajemajo (SNA93 17.11):


ur, ki so bile plačane, a niso bile opravljene, kot so plačani letni dopusti, državni
prazniki ali bolniški dopusti;



odmorov za obed;



časa, porabljenega za pot od doma do delovnega mesta in nazaj, četudi je plačan (npr.
delavcem v gradbeništvu). Če pa je takšna pot organizirana v delovnem času, je vključena
v opravljene ure.

Za samozaposlene in neplačane družinske člane se običajno dejansko opravljene ure
obravnava kot običanje ure dela (Ypma & van Ark, 2006, str. 12).
Dejansko opravljene ure naj bi torej odražale oba vidika spremljanja porabe dela (Ahmad et
al., 2003, str. 33):


obseg angažirane delovne sile v procesu proizvodnje blaga in storitev rezidenčnih
proizvodnih enot ter



intenzivnost dela, katere upoštevanje je pomembno zaradi vse množičnejšega
pojavljanja zaposlitev za krajši delovni čas in krajšanja zakonske dolžine delovnega
tedna.

Sicer pa tudi koncept dejansko opravljenih ur ne odpravlja vseh metodoloških problemov, pri
čimer sta kakovost ocen opravljenih ur in njihova mednarodna primerljivost tudi pogosto
nejasni (OECD, 2001a, str. 39).

5.2 Metode ocenjevanja opravljenih ur
Opravljene ure lahko ocenimo s pomočjo (Mata-Greenwood, 2001, str. 12−14):


komponentne metode (angl. component approach) ali



metode povprečenja (angl. averaging approach).
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5.2.1 Komponentna metoda
Komponentna metoda izračunavanja opravljenih delovnih ur izhaja iz normalnih ali plačanih
ur, ki jih popravimo z dejanskimi odsotnostimi in izrednimi (neplačanimi) nadurami. Če
izhajamo iz plačanih ur, lahko opravljene delovne ure ocenimo po naslednji formuli:
(5.1)
kjer pomeni:
: opravljene delovne ure,
: plačane ure,
: neplačane nadure,
M : ure malice,
D: ure dopusta,
P: ure praznikov in dela prostih dni in
B: ure bolniške odsotnosti.
Posamezne komponente delovnih ur so ocenjene na podlagi administrativnih virov in
ustreznih statističnih raziskovanj, zaradi česar je metoda uporabna, če navedeni podatkovni
viri zagotavljajo ustrezno zajetje dela in omogočajo spremljanje ocen na bolj dezagregiranih
nivojih, kot to omogočajo rezultati anket o delovni sili.
Če za določene skupine dela (npr. samozaposleni) navedenih podatkov ni mogoče dobiti, se
opravljene ure oceni na podlagi razmerja med povprečnimi tedenskimi opravljenimi urami
dveh skupin zaposlenih, ocenjenega na podlagi rezultatov ankete o delovni sili (MataGreenwood, 2001, str. 13):
(5.2)
kjer pomeni:
: opravljene delovne ure samozaposlenih oseb,
: opravljene delovne ure zaposlenih oseb.
Navedeni način ocene opravljenih ur je osnovan na predpostavki, da je za primerjani skupini
dela značilna enaka struktura komponent delovnih ur (odsotnosti, nadure ...) (MataGreenwood, 2001, str. 13).
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5.2.2

Metoda povprečenja

Metoda povprečenja izhaja iz neposrednega spremljanja opravljenih ur v krajšem časovnem
obdobju, ki se običajno izvaja v sklopu ankete o delovni sili. Ocena opravljenih ur je
oblikovana na predpostavki, da so ocene opravljenih ur, pridobljene v opazovanem obdobju
(mesec ali četrtletje), reprezentativen odraz razmer v daljšem časovnem obdobju (leto). Letne
opravljene ure so torej ocenjene na podlagi ekstrapolacije mesečnih oz. četrtletnih ocen, pri
čemer ustrezno upoštevamo praznike (Mata-Greenwood, 2001, str. 13−14):
(5.3)
Kakovost ocen, pridobljenih z metodo povprečenja, je odvisna od kakovosti ocen,
pridobljenih z anketo o delovni sili, pri čemer je ta problematika podrobneje predstavljena v
podpoglavju 5.3.3 v nadaljevanju.

5.3 Viri podatkov
Podatki na področju uradne statistike dela se zbirajo na več načinov (OECD, 2001a, str.
41−42; Ypma & van Ark, 2006, str. 4):


s posebnimi statističnimi raziskavami v podjetjih,



z uporabo administrativnih virov podatkov (registri zaposlenih in brezposelnih),



s posebnimi anketami gospodinjstev (ankete o delovni sili).

Vsak izmed navedenih virov ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, zaradi česar velja kot
enega večjih izzivov statističnih uradov vsekakor izpostaviti nujnost učinkovite izrabe vseh
razpoložljivih podatkovnih virov s področja statistike delovne sile.
Z vidika analize produktivnosti so pri presoji ustreznosti razpoložljivih podatkovnih virov
pomembni predvsem naslednji metodološki elementi:


opredelitev ciljne populacije;



celovitost in kompleksnost informacij;



ažurnost;



možnost razčlenjevanja podatkov na nižjih nivojih (po dejavnostih, poklicih,
izobrazbenih skupinah ...);



stabilnost opredelitev in mednarodna primerljivost podatkov.

Primerjava ključnih podatkovnih virov na področju statistike dela, skladno z izpostavljenimi
kriteriji, je povzeta v Tabeli 5.1, podrobnejša predstavitev pa sledi v nadaljevanju.
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Tabela 5.1: Primerjava virov informacij o delovni sili
Statistični vir

Ciljna
populacija

Zbirane
informacije

Ažurnost

Možnost
razčlenjevanja

Raziskovanja v
podjetjih

Zaposleni v
podjetjih (min.
št. zaposlenih)

Število
zaposlitev,
plačane ure

Mesečna,
četrtletna,
polletna, letna

Možnost
razčlenjevanja
po dejavnostih

Administrativni
viri (registri)

Posamezni
segmenti
delovne sile

Mesečna ali
sprotna

Anketa o delovni
sili

Delovno
aktivno
prebivalstvo

Število
zaposlenih,
samozaposlenih,
pomagajoči
družinski člani,
ure odsotnosti
Število
zaposlenih,
samozaposlenih,
pomagajoči
družinski člani,
opravljene ure

Zaradi
popolnega
zajetja možnost
razčlenjevanja
po različnih
kriterijih
Možnost
razčlenjevanja
pogosto
omejena zaradi
vzorčnega
opazovanja

Četrtletna

Stabilnost
opredelitev in
mednarodna
primerljivost
Mednarodna
primerljivost
(Statistika
kratkoročnih
kazalnikov in
strukturna
statistika
podjetij)
Občutljivost na
spremembe v
zakonodaji;
mednarodna
neprimerljivost
Mednarodna
primerljivost
(metodologija
ILO)

5.3.1 Statistična raziskovanja v podjetjih
Raziskave v podjetjih zagotavljajo podrobne podatke o zaposlenih in plačanih urah na nivoju
posameznih dejavnosti. Opredelitev statističnih enot v tovrstnih raziskavah je običajno enaka
opredelitvam na strani spremljanja ustvarjene proizvodnje, kar zagotavlja konsistentnost obeh
kategorij podatkov. Poleg dejstva, da so tovrstni podatki načeloma točni, saj načeloma
izvirajo iz različnih administrativnih evidenc, ki so podvržene raznim kontrolam oz. davčnim
revizijam, je omenjena konsistentnost konceptov ključna prednost podatkov, zbranih na tak
način (OECD, 2001a, str. 42).
V omenjena raziskovanja so običajno vključeni poslovni subjekti z izbranim minimalnim
številom zaposlenih (običajno vsaj 20), zaradi česar je zajetje zadovoljivo v proizvodnih
dejavnostih, ne pa tudi v storitvenih, kjer je večina poslovnih subjektov manjših
(maloprodaja, osebne storitve). Prav tako navedene raziskave običajno ne zajemajo
samozaposlenih in neplačanih družinskih članov oz. subjektov javnega sektorja (Ypma & van
Ark, 2006, str. 5).
V smeri harmonizacije oz. zagotavljanja mednarodne primerljivosti statistističnih raziskovanj
v podjetjih velja izpostaviti predvsem aktivnosti Eurostata v smeri nenehnega razvoja in
dopolnjevanja standardov na področju že predstavljene statistike kratkoročnih indikatorjev oz.
strukturne statistike podjetij, ki sta pomembna podatkovna vira tudi pri ocenjevanju porabe
dela.
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5.3.2

Administrativni registri

Administrativni viri, kot npr. register socialnega zavarovanja ali register brezposelnih oseb,
niso v osnovi namenjeni spremljanju porabe dela in so po definiciji omejeni zgolj na izbrani
segment delovne sile. Kljub temu lahko predstavljajo navedeni podatki koristen vir informacij
o zaposlenosti in sredstvih za zaposlene, saj zajemajo tudi tiste segmente delovne sile, ki kot
aktivni delujejo na inštitucionalno organiziranem trgu dela, a niso vključeni v preostala
raziskovanja (Ypma & van Ark, 2006, str. 5). Tak primer so osebe, ki opravljajo samostojno
dejavnost, ki niso zajete v podjetniških statistikah.
Prednosti registrskih virov so v razpoložljivosti podatkov (običajno mesečno), relativno
nizkih stroških zbiranja podatkov, popolnem zajetju (izbranih segmentov dela) in ažurnosti
podatkov, pri čemer je le-ta odvisna od ažurnosti in doslednosti organov, ki navedene registre
vodijo. Popolnost zajetja omogoča odpravo napak vzorčenja in možnost razčlenjevanja
obravnavanih kategorij po dejavnostih oz. drugih značilnostih dela (spol, izobrazba,
usposobljenost ...) (ILO, 2008, str. 26).
Omejitve registrskih virov izhajajo iz omejenosti na zgolj izbrane segmente dela, omejenega
nabora informacij, odražanja formalnega, ne pa dejanskega stanja posameznikov, ter omejene
mednarodne primerljivosti (ILO, 2008, str. 26).

5.3.3

Anketa o delovni sili

Zaradi vse večje obsežnosti in kompleksnosti trga dela tradicionalne metode zbiranja
podatkov o trgu dela, ki se osredotočajo na opazovanje inštitucij, danes ne zadoščajo več.
Zato so se v zadnjih desetletjih uveljavile posebne ankete, ki v ospredje opazovanja
postavljajo gospodinjstva (Bregar et al., 1999, str. 118).
Ankete gospodinjstev oz. ankete o delovni sili običajno izhajajo iz socio-ekonomske
perspektive, pri čemer je njihov namen pridobitev zanesljivih informacij o strukturi in
značilnostih delovne sile (OECD, 2001a, str. 41). V okviru držav EU se anketiranje izvaja na
osnovi posebne uredbe (Council Regulation No. 577/98), mednarodno primerljivost
rezultatov pa zagotavlja usklajenost konceptov in kategorij z opredelitvami resolucije
Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju ILO) iz leta 1982 (Bregar et al., 1999, str. 118).
Anketa o delovni sili (v nadaljevanju ADS) se omejuje na rezidenčno prebivalstvo, pri čemer
so izvzete osebe, ki živijo v skupnih gospodinjstvih, in emigranti. Anketa je osnovana na
vzorčnem opazovanju, ki mora zajemati vsaj 5 % delovnega kontingenta prebivalstva (Bregar
et al., 1999, str. 118). V večini držav se anketa izvaja četrtletno, opazuje pa se stanje v
določenem referenčnem tednu.
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Z vidika analize produktivnosti so prednosti ADS predvsem v (OECD, 2001a, str. 42; Ypma
& van Ark, 2006, str. 17):


zajetju vseh kategorij delovno aktivnega prebivalstva (samozaposleni, neplačani
družinski člani) oz. vseh sektorjev gospodarstva;



večjem naboru informacij, ki omogočajo spremljanje različnih struktur dela (spolna,
starostna, izobrazbena, zaposlitvena ...);



bolj natančnih ocenah opravljenih ur v referenčnem obdobju;



mednarodni primerljivosti rezultatov.

Kot ključne metodološke probleme uporabe rezultatov ADS pa velja izpostaviti (OECD,
2001a, str. 42; Ypma & van Ark, 2006, str. 5, 26):


upoštevanje nacionalnega koncepta prebivalstva za razliko od domačega koncepta, ki
je eno temeljnih načel merjenja ekonomske dejavnosti v SNA93 oz. ESA95;



morebitna pristranskost ocen zaradi pristranskih odgovorov anketirancev;



morebitna pristranskost ocen zaradi majhnosti vzorca in izključitve specifičnih skupin
(skupna gospodinjstva, vojska);



nezmožnost spremljanja posameznih kategorij za ožje opredeljene skupine
(dejavnosti, poklicne skupine ...) zaradi majhnosti vzorca, kar se še posebej izkazuje v
primeru manjših držav, kot je Slovenija.

5.4 Kazalniki dela kot integralni sistem nacionalnih računov
Kot smo že poudarili, je predpogoj za nepristransko oceno produktivnosti konsistentnost
metodologije merjenja ustvarjene proizvodnje in porabe dela. Zato so v sklopu standardov
SNA93 oz. ESA95 vse kategorije, povezane s spremljanjem porabe dela, obravnavane kot
integralni del sistema nacionalnih računov (Lequiller, 2004, str. 5).
Kazalci porabe dela, ki se ocenjujejo v sklopu nacionalnih računov, so običajno sekundarne
statistike, izvedene iz že predstavljenih primarnih virov s področja statistike dela (Ypma &
van Ark, 2006, str. 3). Ob tem velja poudariti, da je zaradi precejšnjih razlik med koncepti na
področju statistike dela oz. opredelitev v okviru SNA93, o čemer je bil govor že v
predhodnem poglavju, integracija računov dela oz. statistike delovne sile v sistem nacionalnih
računov zahteven proces.
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Ypma in van Ark (2006, str. 9) opozarjata, da je pri oblikovanju kazalcev zaposlenosti v
nacionalnih računih treba izvesti vse korekcije, ki se izvedejo na strani merjenja ustvarjene
proizvodnje. Le-te lahko v grobem razvrstimo v naslednje skupine:


uskladitev časovnih opredelitev posameznih konceptov,



pretvorba iz koncepta nacionalne zaposlenosti v koncept ekonomskega območja in
sedeža dejavnosti,



korekcije za neregistrirani del ekonomije,



preostale prilagoditve in uskladitve.

Podatki o ustvarjeni proizvodnji so intervalno opredeljeni, medtem ko se podatki o številu
zaposlenih (samozaposlenih) nanašajo na izbrani dan (stanje). Če želimo zagotoviti časovno
primerljivost, je treba podatke o stanju zaposlenosti, ki se nanašajo na več datumov, pretvoriti
v povprečno zaposlenost v obravnavanem obdobju (intervalu).
Kljub priporočilom ILO se podatki iz ADS pogosto nanašajo na geografsko, ne pa na
ekonomsko območje, ki smo ga podrobneje opredelili v podpoglavju 3.3.2. ADS se izvaja
med rezidenčnim prebivalstvom, ne glede na dejstvo, ali ti posamezniki dejansko prispevajo k
proizvodnji skladno z načeli SNA ali ne. Zato je potrebna uskladitev s konceptom
ekonomskega območja.
Prav tako je treba oceniti obseg nelegalnih delavcev, delavcev v okviru sive in črne
ekonomijo ter oseb, ki proizvajajo kmetijske izdelke za lastno potrošnjo in lastno gradnjo.
Kljub prednostim, ki jih obravnavana integracija računov dela v sistem nacionalnih računov s
seboj prinaša, velja omeniti tudi morebitne slabosti, ki izhajajo iz omejitev pri mednarodni
primerjavi zaradi kompleksnosti in netransparentnosti uporabljanih prilagoditvenih metod.
Zaradi tega Ypma in van Ark (2006, str. 3) poudarjata pomen dokumentiranosti uporabljenih
virov in postopkov ocenjevanja (meta podatki), ki predstavljajo osnovo za presojo kakovosti
ocen oz. njihove analitične vrednosti in mednarodne primerljivosti.

5.5 Upoštevanje heterogenosti delovne sile
Kazalec porabe dela naj bi ustrezno odražal vložen čas, napor in usposobljenost delovne sile.
Ob tem velja poudariti, da sam koncept opravljenih ur odraža zgolj časovno dimenzijo, ki
označuje obseg storitev dela, ne pa tudi dimenzije usposobljenosti delovne sile (dimenzija
kakovosti) oz. intenzivnosti dela. Merjenje porabe dela z opravljenimi urami zgolj na
agregatnem nivoju implicira predpostavko, da so vsi zaposleni enako učinkoviti oz. da
prispevajo v enaki meri k ustvarjenemu proizvodu.
Seveda se učinkovitost različnih kategorij zaposlenih v dejanskih delovnih procesih lahko
precej razlikuje, in sicer zaradi razlik v izobrazbi, delovnih izkušnjah, zdravstvenem stanju,
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počutju, spretnostih ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost zaposlenih na
delovnem mestu. Poleg tega prihaja do sprememb v povprečni učinkovitosti zaposlenih tudi v
času. Zato je za ustrezno oceno prispevka dela k spremembi ustvarjene proizvodnje oz. za
razmejitev vpliva vlaganj v človeški kapital od vpliva eksternalij ključno upoštevanje
strukturnih sprememb delovne sile, kar v praksi pomeni spremljanje opravljenih ur (oz.
zaposlenosti), razčlenjeno po posameznih kategorijah delovne sile.
Agregatna ocena opravljenega dela se v takem primeru izvede na osnovi ustreznega
agregatnega indeksa opravljenih ur. Ob tem se, poleg že predstavljene indeksne problematike,
pojavljata predvsem dve metodološki vprašanji:


opredelitev kategorij delovne sile kot osnove razčlenjenega ocenjevanja opravljenih ur,



izbira ustreznih ponderacijskih koeficientov.

Alternativne rešitve za omenjeni vprašanji so obravnavane v nadaljevanju.

5.5.1 Pristopi upoštevanja heterogenosti delovne sile
Poskuse spremljanja porabe dela z razčlenitvijo po posameznih dejavnostih, poklicnih
skupinah in demografskih značilnostih delovne sile (spol, starost), je mogoče zaslediti že v
delih Denisona (1962), Jorgensona in Grilichesa (1967), Kendricka (1961) ter drugih avtorjev,
pri čemer se njihovi pristopi k upoštevanju heterogenosti delovne sile precej razlikujejo.
Kendrick (1961) je v svojem prispevku spremljal opravljeno delo, razčlenjeno zgolj po
dejavnostih, ni pa posebej upošteval demografskih značilnosti oz. izobrazbene in poklicne
strukture. Denison (1962) je v svojem prispevku naredil korak dlje, in sicer je vložek dela
skušal oceniti z razčlenitvijo po spolu, starosti, izobrazbi in zaposlitvenem statusu.
Kot enega pomembnejših prispevkov na tem področju velja izpostaviti delo avtorjev
Jorgenson et al. (1987), v katerem so porabo dela spremljali na nivoju posameznih dejavnosti
z razčlenitvijo po spolu, starostnih razredih (8 starostnih razredov), stopnji izobrazbe (5
izobrazbenih skupin), vrsti zaposlitve (plačani zaposleni oz. samozaposleni in plačani
družinski člani) in poklicu (10 poklicnih skupin) (Jorgenson et al., 1987, str. 69).
V okviru projekta EU KLEMS (Timmer et al., 2007a) pa so avtorji opravljene ure ocenjevali
z razčlenitvijo po spolu, 3 starostnih razredih in 3 stopnjah izobrazbe.
Če so omenjene značilnosti, ki so osnova za razčlenitev delovne sile, medsebojno povezane,
se v indeksu strukturnih premikov odraža tako neposredni vpliv opazovanih značilnosti na
obseg ustvarjene proizvodnje kot tudi posredni vpliv kot posledica interakcije med
posameznimi značilnostmi (OECD, 2001a, str. 47). Alternativni pristop, ki predvideva
uporabo manjšega števila medsebojno čim manj povezanih značilnosti delovne sile, lahko
zasledimo v okviru metodologije izračuna indeksa dela, ki jo uporablja BLS (1993). Le-ta
predvideva razčlenjeno ocenjevanje opravljenih ur zgolj po izobrazbenih skupinah in delovni
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dobi. S tem se zmanjša obseg interakcij med različnimi karakteristikami, kar olajša
identifikacijo neodvisnih dejavnikov sprememb v kakovosti delovne sile (BLS, 1993).
Pogosto je nivo razčlenjenosti ocenjevanja opravljenih ur (zaposlenosti) odvisen od
podatkovnih zmožnosti. Če ustreznih podatkov ni na voljo, lahko že ''implicitna
diferenciacija'' omogoča delno upoštevanje kakovostnih sprememb. O implicitni diferenciaciji
govorimo, ko se opravljene ure spremljajo razčlenjeno zgolj na nivoju posameznih dejavnosti
(oz. oddelkov, razredov ...) brez segmentacije zaposlenih znotraj teh dejavnosti (oddelkov,
razredov). V dejavnostih (oddelkih, razredih) z višjo ravnijo strokovne usposobljenosti
delovne sile je pričakovati višje povprečne plače, kar se odraža na višjih relativnih utežeh pri
izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur. S tem se del kakovostnih sprememb delovne sile
implicitno zajame v oceno indeksa opravljenih ur (Ahmad et al., 2003, str. 40).

5.5.2

Ponderacijski koeficienti

Pri izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur se poleg že omenjenega vprašanja načina
opredelitve kategorij zaposlenih pojavlja še vprašanje izbire ustreznih ponderacijskih
koeficientov. Ob predpostavki racionalnega vedenja proizvodnih enot naj bi le-te povečevale
zaposlenost vse do točke izenačenja mejnih stroškov dela z mejnim prihodkom, ki ga to delo
ustvari. Skladno z navedenim predstavljajo ustrezne uteži pri izračunu agregatnega indeksa
opravljenih ur relativne plače oz. deleži sredstev za posamezne skupine zaposlenih (Ahmad et
al., 2003, str. 40).

5.5.2.1 Sredstva za zaposlene
Sredstva za zaposlene (D.1) predstavljajo celotno nadomestilo v denarju ali naravi, ki ga
delodajalec plača zaposlenemu v zameno za njegovo opravljeno delo v obračunskem obdobju
(SNA93, 7.21). Sredstva za zaposlene se delijo na (SNA93, 7.31):
 plače (D.11) v denarju oz. naravi;
 socialne prispevke delodajalcev (D.12), ki se delijo na
-

dejanske socialne prispevke delodajalcev (D.121) in

-

pripisane socialne prispevke delodajalcev (D.122).
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5.5.2.2 Raznovrstni dohodek
Sredstva za zaposlene zajemajo zgolj nadomestilo za delo plačanih zaposlenih oseb, medtem
ko je nadomestilo za delo samozaposlenih implicitno zajeto v raznovrstnem dohodku. V zvezi
s tem velja kot metodološki izziv izpostaviti vprašanje razmejitve raznovrstnega dohodka med
dejavnika delo in kapital, kar je osnova za ustrezno oceno nadomestila za delo
samozaposlenih.
Prvi pristop razmejitve raznovrstnega dohodka izhaja iz predpostavke, da je povprečna urna
postavka (ali povprečni strošek na uro dela) samozaposlenih enaka povprečni urni postavki
zaposlenih (OECD, 2001a, str. 45). V delu Jorgensona (1990) pa lahko zasledimo uporabo
alternativnega pristopa, ki izhaja iz predpostavke, da je stopnja donosa na vloženi kapital v
podjetniškem sektorju enaka tudi za kapital nekorporativnih podjetij v sektorju gospodinjstev.
V tem primeru se del raznovrstnega dohodka, ki predstavlja nadomestilo za delo
samozaposlenih, oceni rezidualno, pri čemer obstaja možnost pojava negativne vrednosti tega
nadomestila.
Predstavljena pristopa ne vodita nujno do enakih ocen. S teoretičnega vidika sta pristopa
enakovredna, iz praktičnih razlogov pa je prva metoda enostavnejša, saj ne zahteva ocene
interne stopnje donosnosti (OECD, 2001a, str. 45), s katero povezana problematika je
podrobno obravnavana v podpoglavju 7.3.1.
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6 OCENA INDEKSA OPRAVLJENIH UR ZA SLOVENIJO
SURS izračunava v okviru že predstavljene statistike kratkoročnih indikatorjev tudi indeks
delovno aktivnega prebivalstva. Le-ta se nanaša, tako kot v podpoglavju 4.1.1 predstavljeni
indeks industrijske proizvodnje, na področje Rudarstva (B), Predelovalnih dejavnosti (C)
in Oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D) po Standardni klasifikaciji dejavnosti
2008 (SKD 2008). Primarno se indeks delovno aktivnega prebivalstva uporablja za izračun
indeksa produktivnosti dela v industriji (SURS, 2010b).
Indeks delovno aktivnega prebivalstva je izračunan na podlagi podatkov SRDAP. V izračun
indeksa so vključene zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi in samozaposlene osebe, ki so
obvezno socialno zavarovane. Zaposlene so lahko za določen ali nedoločen čas ter za polni ali
skrajšani delovni čas. Zajete so tudi osebe, ki so zaradi bolezni ali drugih razlogov začasno
odsotne z dela, če so zanje plačani socialni prispevki (SURS, 2007b, 2010b).
Pomembna prednost obstoječe metodologije izračuna indeksa delovno aktivnega prebivalstva
je, da se podatki zbirajo mesečno in objavljajo dokaj ažurno (šest tednov po preteku meseca).
S splošnega konceptualnega vidika analize produktivnosti pa je analitična uporabnost danega
indeksa omejena. Poleg dejstva, da se indeks delovno aktivnega prebivalstva izračunava zgolj
za izbrana področja dejavnosti, velja izpostaviti predvsem naslednje omejitve:


omejitve, ki izhajajo iz značilnosti registrskih podatkov (SRDAP), na osnovi katerih se
indeks izračunava;



omejitve, ki izhajajo iz uporabe koncepta delovno aktivnega prebivalstva kot kazalca
porabljenega dela, in



omejitve zaradi neupoštevanja sprememb v kakovosti delovne sile.

Kot prvo velja izpostaviti omejitev, ki izhaja iz dejstva, da SRDAP ne vključuje vseh
kategorij delovne sile, opredeljenih skladno z SNA. V registru so evidentirane le zaposlene
osebe s pogodbami o zaposlitvi, samostojni podjetniki posamezniki in osebe, ki opravljajo
poklicno dejavnost. V SRDAP pa niso zajeti (SURS, 2007b):


študentje, ki delajo preko študentskih servisov;



osebe, ki delajo po avtorskih pogodbah in pogodbah o delu;



osebe, ki delajo za neposredno plačilo;



pomagajoči družinski člani;



samozaposleni, ki ne plačujejo socialnega zavarovanja;



osebe na služenju vojaškega roka in



državljani Republike Slovenije s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, na
gradbiščih ipd. v tujini.
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Naslednjo pomembnejšo omejitev predstavlja uporaba števila delovno aktivnega prebivalstva
kot kazalca porabljenega dela. V izračun indeksa so namreč vključene zaposlene osebe s
pogodbo o zaposlitvi in samozaposlene osebe, ki so obvezno socialno zavarovane, pri
čemer je pogodba o zaposlitvi lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas, ne glede na to ali
gre za delo s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega. Zaradi
neupoštevanja različnih dolžin delavnikov posameznih (skupin) zaposlenih, kategorije
občasnega dela in dejanskih odsotnosti zaposlenih (boleznine, dopusti …) je dani način
merjenja porabljenega dela najmanj primeren, kar je bilo tudi že izpostavljeno v podpoglavju
5.1.1.
Indeks delovno aktivnega prebivalstva je opredeljen kot enostavno razmerje med skupnim
številom delovno aktivnega prebivalstva v dveh primerjanih obdobjih in je kot tak osnovan na
predpostavki, da se struktura zaposlenosti med dvema primerjanima obdobjema ni spremenila
oz. da je učinkovitost ali prispevek k ustvarjenemu proizvodu vseh (skupin) zaposlenosti
enak. Po vsebini torej indeks ne odraža sprememb v kakovosti delovne sile.
Glede na navedene metodološke omejitve, povezane z izračunavanjem obstoječega indeksa
delovno aktivnega prebivalstva, le-ta ne odraža ustrezno prispevka delovne sile k rasti
ustvarjene proizvodnje in tako ne predstavlja najprimernejše osnove za analizo
produktivnosti. Zato smo v okviru tega dela zasnovali postopek za oceno agregatnega indeksa
opravljenih ur, ki predstavlja primernejšo osnovo za analizo produktivnosti.
Pretežni del aktivnosti, ki smo jih izvedli v celotnem postopku izračuna indeksa opravljenih
ur za področje predelovalnih dejavnosti na območju RS v obdobju 1995−2008, je povezan s
pripravo ustrezne podatkovne osnove. Ob tem je vse postopke, povezane s tem, mogoče v
grobem razdeliti v dva sklopa, ki sta v nadaljevanju tudi ločeno predstavljena:


aktivnosti, povezane z oceno dejansko opravljenih ur, in



aktivnosti, povezane z oceno sredstev za zaposlene oz. nadomestila za delo
samozaposlenih oseb.

Celoten postopek priprave podatkovne osnove, ki je prikazan v nadaljevanju, smo zasnovali
ob upoštevanju vseh razpoložljivih podatkovnih virov v trenutku izvedbe raziskave. Ob tem
smo skladno s cilji doktorske disertacije ustrezno pozornost posvetili tudi oceni njihove
ustreznosti.

6.1 Ocena dejansko opravljenih ur
Podatki o delovnih urah so pomembni tako za ekonomske in poslovne kot tudi za socialne
statistike. Skladno s priporočili ILO in z različnimi uredbami EU se tovrstni podatki na
SURS-u zbirajo v okviru ADS in več raziskavah med poslovnimi subjekti, ki so v
nadaljevanju podrobno predstavljene.
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V nadaljevanju je najprej predstavljena metodologija, ki jo SURS uporablja za izračun
dejansko opravljenih ur, ki ji sledi predstavitev metodologije ocenjevanja obsega zaposlenosti
v nacionalnih računih. Poglavje je sklenjeno s predstavitvijo postopka ocene dejansko
opravljenih ur po izbranih kategorijah dela s pomočjo že predstavljene metode povprečenja.
6.1.1

Anketa o delovni sili

ADS, ki jo SURS izvaja od leta 1995 dalje, je edini neposredni vir podatkov o opravljenih
urah. Gre za najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji, s katerim se
pridobivajo podatki o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela (SURS, 2009a). V letu
2009 je bilo v anketo vključenih 28.682 gospodinjstev (Svetin & Rutar, 2010).
ADS se izvaja skladno z navodili ILO in skladno z zahtevami Eurostata, ki se nanašajo na
usklajeno anketo o delovni sili Evropske unije. To omogoča primerljivost z drugimi
državami, ki izvajajo take ankete, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov s
predhodnimi leti (SURS, 2009a).
Enota opazovanja so posamezniki s stalnim prebivališčem na ozemlju RS, ki pretežno
živijo v izbranem gospodinjstvu, pri čemer je gospodinjstvo vsaka (družinska ali druga)
skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje
osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). Anketa pokriva samo tisto
prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih (SURS, 2009a).
Podatki se zbirajo z vzorčno metodo, in sicer po gospodinjstvih med osebami, starimi od 15
ali več let.55 Vzorčni okvir za izbor gospodinjstev predstavlja Centralni register prebivalstva
(v nadaljevanju CRP) (SURS, 2009a).
V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali
začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu. Upoštevani pa
niso posamezniki, ki živijo v inštitucijah (vojaki, bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst
mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno
živijo v tujini (SURS, 2009a).
ADS je rotirajoča panelna anketa. V letih 1995 in 1996 je bila anketa letna in se je izvajala v
aprilu in prvi polovici maja, izbrana gospodinjstva pa so bila anketirana tri leta zaporedoma.
Od aprila 1997 dalje se anketa izvaja nepretrgoma skozi vse koledarsko leto, pri čemer se
podatki objavljajo četrtletno. Morebitna neenakomerna porazdelitev enot v različnih časovnih
obdobjih se popravi z uporabo uteži. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat po modelu 31-2 (anketirano je tri zaporedna četrtletja, za eno četrtletje je izključeno iz ankete in potem
znova anketirano dve zaporedni četrtletji) (SURS, 2009a).

Velikost vzorca za Anketo o delovni sili je določena tako, da zadostuje Uredbi 577/98 Sveta Evropskih skupnosti, ki »za skupino
brezposelnih oseb, ki predstavlja 5 % delovno sposobnega prebivalstva, zahteva za letno povprečje na nivoju NUTS 2 (v našem primeru je to
trenutno cela Slovenija) relativno standardno napako ocene manjšo od 8 %« (Svetin, 2006).
55

124

Ključne statistike, ki se pridobivajo z ADS, so (SURS, 2009a):


število brezposelnih oseb ,



število delovno aktivnih prebivalcev,



število aktivnih prebivalcev,



stopnja brezposelnosti in



stopnja delovne aktivnosti.

Osebe so vključene med delovno aktivne, brezposelne ali neaktivne osebe glede na njihovo
aktivnost v tednu pred anketiranjem (od ponedeljka do nedelje).
Delovno aktivno prebivalstvo so (SURS, 2009a):


osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred anketiranjem opravile
kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko
blaginjo;



zaposlene ali samozaposlene osebe, ki jih v zadnjem tednu pred anketiranjem ni bilo
na delo;



zaposlene osebe, ki so začasni ali trajni presežki, in sicer do prenehanja delovnega
razmerja, osebe na porodniškem dopustu ter pomagajoči družinski člani.

6.1.1.1 Ustreznost ocene opravljenih ur po ADS
Koncept opravljenih ur v ADS je skladen z definicijo opravljenih ur ILO, predstavljeno v
podpoglavju 5.1.4. Dejansko opravljene delovne ure v tednu pred anketiranjem vsebujejo
(SURS, 2009b):


dejansko opravljene delovne ure v polnem delovnem času;



dejansko opravljene delovne ure v delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa;



dejansko opravljene delovne ure v delovnem času, daljšem od polnega delovnega časa;



ure, ko so bile zaposlene osebe na delovnem mestu, a niso delale zaradi okvar strojev,
nesreč, začasnega pomanjkanja dela, odmorov, krajših od 30 minut, za kar pa so
prejele plačo.
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Dejansko opravljene delovne ure ne vsebujejo (SURS, 2009b):


plačanih in neplačanih delovnih ur, ko zaposlene osebe niso delale ali bile na delovnem
mestu (malica, dolga 30 minut ali več, kosilo, dopust, študijski dopust, prazniki, dela
prosti dnevi, izobraževanje, plačane odsotnosti do 7 dni, čakanja na delo itd.);



časa za prevoz na delo in z dela;



priprave kosila na družinski kmetiji.

Pri presoji kakovosti podatkov o opravljenih urah, pridobljenih na osnovi ADS, je treba
razlikovati med dvema statistikama, tj. med vsoto dejansko opravljenih ur za izbrano
kategorijo zaposlenih oz. povprečnimi (tedenskimi) dejansko opravljenimi urami na
zaposlenega izbrane kategorije.
Kot je bilo že v poglavju 5.4 izpostavljeno, se definicije, zajetje oz. koncepti v okviru ADS
nekoliko razlikujejo od opredelitev v okviru ESA95. V Tabeli 6.1 je prikazana primerjava
ocene delovno aktivnega prebivalstva na področju predelovalnih dejavnosti v obdobju
1995−2008, oblikovane na osnovi ADS, in ocene v nacionalnih računih.
Tabela 6.1: Delovno aktivno prebivalstvo na področju predelovalnih dejavnosti, Slovenija, 1995−2007,
primerjava ocene v nacionalnih računih in ADS, v 1000
Vir

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nacionalni
računi

284,1

269,1

260,0

257,4

256,0

256,0

257,0

252,1

246,6

244,6

239,8

235,9

237,8

236,7

ADS

314,3

300,7

290,3

287,2

276,5

274,3

279,0

280,2

269,2

273,1

277,3

267,9

269,4

260,2

10,6

11,7

11,7

11,6

8,0

7,2

8,6

11,2

9,1

11,7

15,7

13,6

13,3

9,6

Razlika (v
%)

Vir: SI-Stat Podatkovni portal, SURS

Razlika med ocenama je po posameznih letih obravnavanega obdobja različna, pri čemer je
ocena po ADS od 7,2 % (v letu 2000) do 15,7 % (v letu 2005) višja od ocene v nacionalnih
računih. Vzroke lahko v glavnem pripišemo naslednjim razlikam v metodologiji priprave
obeh ocen (SURS, 2007b, str. 223–224):


Razlike med nacionalnim in domačim konceptom prebivalstva: ADS izhaja iz
nacionalnega koncepta prebivalstva, skladno s čimer so enote opazovanja posamezniki s
stalnim prebivališčem na ozemlju RS. ADS vključuje tako tudi osebe (rezidente), ki
delajo v tujini, ne vključuje pa tujcev (nerezidentov) z delovnimi dovoljenji, med
katerimi številni živijo in delajo v Sloveniji že veliko let. Nasprotno ESA 95 prvih ne
opredeljuje kot element zaposlenosti ekonomskega območja, medtem ko se večina tujcev
z delovnimi dovoljenji, ki v Sloveniji živijo in delajo že veliko let, v okviru nacionalnih
računov obravava kot element zaposlenosti ekonomskega območja Slovenije. Njihova
ocena se izdela na podlagi posebnih analiz SRDAP, nakar se jih doda podatkom iz ADS.
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Razlike v oceni študentskega dela: Število študentov, ki delajo prek študentskih
servisov, se v nacionalnih računih oceni v ekvivalentu polnega delovnega časa na osnovi
vrednosti proizvodnje študentskih servisov. Podatek o številu zaposlenih študentov iz
ADS se zamenja z oceno v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki je običajno nižja, in v
celoti prenese v dejavnost študentskih servisov (K Nepremičnine, najem in poslovne
storitve).



Razlike v obravnavi invalidskih podjetij: V okviru statistike delovne sile (ADS) so bila
do leta 2002 invalidska podjetja razvrščena v dejavnost zdravstva in socialnega varstva
(SKD N), po spremembi klasifikacije dejavnosti v letu 2002 pa so bila prerazvrščena v
dejavnosti, ki jih dejansko opravljajo. V nacionalnih računih (ESA 95) so v celotni
časovni seriji razvrščena v dejavnosti, ki jih dejansko opravljajo.



Razlike v ocenjevanju pomagajočih družinskih članov.



Razlike v obravnavi pogodbenega dela: Osebe, ki delajo po pogodbah o delu in za
neposredno plačilo, so v ADS upoštevane v celotnem proučevanem obdobju, v
nacionalnih računih pa le od leta 2002 dalje. Sicer pa se pogodbeno delo na področju
predelovalnih dejavnosti pojavlja v relativno majhnem obsegu.

Poleg navedenih konceptualnih oz. metodoloških razlogov lahko del razlike pripišemo tudi
morebitni pristranskosti odgovorov anketirancev. Pri ADS se oseba sama izreče, v kateri
dejavnosti dela, pri čemer ta dejavnost ni nujno enaka uradni dejavnosti podjetja, v kateri
oseba dela. In nenazadnje lahko manjši del razlike pripišemo tudi vzorčni napaki, ki je
prisotna pri ADS (vzorčno opazovanje), pri čemer je koeficient variacije ocene delovno
aktivnega prebivalstva v letu 2009 znašal manj kot 1 % (Svetin & Rutar, 2010).
Kljub dejstvu, da je koncept opravljenih ur v ADS skladen z mednarodnimi standardi, je na
osnovi opravljene analize razvidno, da je uporabnost ocene vsote dejansko opravljenih ur na
osnovi ADS omejena. Navedene razlike v zajetju oz. ocenjevanju določenih kategorij delovno
aktivnega prebivalstva, med katerimi velja na področju predelovalnih dejavnosti izpostaviti
predvsem razliko med nacionalnim oz. domačim konceptom prebivalstva, se po posameznih
področjih dejavnostih pojavljajo v različnem obsegu.
Dodatno omejitev pri uporabi ocen dejansko opravljenih ur za potrebe analize produktivnosti
predstavlja tudi velikost vzorca, ki v določenih primerih onemogoča dezagregirano
spremljanje opravljenih ur po ožje opredeljenih kategorijah zaposlenih oz. samozaposlenih.
Poleg vsote opravljenih ur izračunava SURS na podlagi rezultatov ADS tudi ocene povprečno
dejansko opravljenih ur na posameznega zaposlenega/samozaposlenega. Le-te je mogoče
uporabiti za oceno vsote dejansko opravljenih ur po metodi povprečenja in se na tak način
izogniti analitičnim omejitvam metodologije ADS, ki izhajajo iz že omenjenih konceptualnih
oz. metodoloških razlik. Podrobneje je izračun opravljenih ur po metodi povprečenja
predstavljen v podpoglavju 6.1.3.
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6.1.2

Integralni sistem ocene delovnih ur SURS

Leta 2008 je SURS zasnoval integralni sistem izračuna dejansko opravljenih ur. Izračun je
zasnovan na razpoložljivih podatkovnih virih in komponentni metodi, predstavljeni v
podpoglavju 0. Opravljene delovne ure so skladno z enačbo (5.1) izračunane kot plačane ure,
zmanjšane oz. povečane za posamezne komponente delovnih ur. Izračun opravljenih ur se
izvaja četrtletno, pri čemer so začasni podatki na voljo za obdobje od prvega četrtletja 2000
dalje (SURS, 2009c).
Komponentna metoda izračuna dejansko opravljenih ur je upoštevajoč prednosti zbiranja
podatkov na eni strani in stroškov zbiranja in obremenitve poslovnih subjektov na drugi strani
zasnovana na uporabi naslednjih obstoječih statističnih in administrativnih virov:


Podatki o plačanih urah in nadurah se zbirajo z Mesečnim poročilom o izplačanih
plačah pri pravnih osebah (ZAP/M) in z Mesečnim poročilom o plačah pri
registriranih fizičnih osebah (ZAP-RFO/M).



Neplačane nadure, ure dopusta in bolniških odsotnosti se ocenijo na osnovi podatkov
Ankete o delovni sili (ADS) in Poročila pravnih oseb o delovnem času (ZAP-DČ/3L).



Ure praznikov in dela prostih dni se ocenijo na podlagi koledarja.



Ure malice pa se ocenijo na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR).

Anketa o delovni sili (ADS) je bila podrobno predstavljena že v podpoglavju 6.1.1, medtem
ko so preostala raziskovanja na kratko predstavljena v nadaljevanju.

6.1.2.1 Mesečno raziskovanje o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in
organizacijah (ZAP/M)
Mesečno raziskovanje o osebah, zaposlenih v podjetjih, družbah in organizacijah, ter
njihovih plačah (ZAP/M) daje vpogled v višino in gibanje povprečnih mesečnih plač v
Sloveniji. Podatki so pomemben vir za vodenje politike plač, pri kolektivnih pogajanjih in za
računanje različnih socialnih prejemkov (SURS, 2009e).
Enota opazovanja so podjetja, družbe ali organizacije oz. njihove enote v sestavi, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. Do leta 2005 so bila
vključena le zasebna podjetja z najmanj 3 zaposlenimi, od leta 2005 dalje pa tudi zasebna
podjetja z 1 oz. 2 zaposlenima osebama, ki so bila pred tem zajeta v raziskovanju ZAP-SP/M
(SURS, 2009e).
V statistično raziskovanje ZAP/M so vključene zaposlene osebe v podjetjih, družbah in
organizacijah (vključene so tudi oborožene sile in policija), ki imajo pogodbo o zaposlitvi za
določen ali nedoločen čas, ne glede na to, ali delajo poln delovni čas ali delovni čas, ki je
krajši od polnega. Upoštevani so tudi pripravniki (SURS, 2009e).
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K zaposlenim osebam niso štete zaposlene osebe, ki opravljajo delo po pogodbi o delu ali po
avtorski pogodbi, in zaposlene osebe, državljani Republike Slovenije, s stalno zaposlitvijo v
slovenskih predstavništvih, gradbiščih ipd. v tujini (SURS, 2009e).
V raziskovanje ZAP/M niso vključena (SURS, 2009e):


zasebna podjetja z enim zaposlenim ali dvema zaposlenima osebama (pred letom
2005);



zaposlene osebe pri samozaposlenih osebah;



samostojni podjetniki posamezniki;



osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in



kmetje.

Podatki se zbirajo mesečno, po teritorialnem načelu in čistih dejavnostih (SURS, 2009e).
Med ključnimi spremenljivkami, za katere se zbirajo podatki v okviru raziskovanja ZAP/M, je
tudi število plačanih ur za navedeno kategorijo zaposlenih oseb v podjetjih, družbah in
organizacijah. Število plačanih ur je število ur, za katere so zaposlene osebe prejele plačo, ki
bremeni podjetje, družbo ali organizacijo. Plačane ure vsebujejo opravljene ure (ure,
opravljene v polnem delovnem času in delovnem času, krajšem ali daljšem od polnega),
neopravljene ure (dopust, prazniki, bolniške odsotnosti do 30 dni, druge plačane neopravljene
ure). Plačane ure ne vsebujejo: ur, ki so jih opravili delavci kot javna dela, refundiranih ur (ur
porodniške odsotnosti, ur nege, refundiranih ur bolniških odsotnosti, refundiranih ur
pripravnikov in invalidov) (SURS, 2009e).

6.1.2.2 Mesečno poročilo o plačah pri registriranih fizičnih osebah (ZAP-RFO/M)
Leta 2002 je SURS začel z raziskovanjem ZAP-SP/M zbirati podatke o plačah zaposlenih pri
samostojnih podjetnikih oz. registriranih fizičnih osebah. Do leta 2005 so v raziskovanje
ZAP-SP/M bili vključeni tudi zaposleni v zasebnih podjetjih z 1 oz. 2 zaposlenima, ki pa so
od leta 2005 dalje zajeti v raziskovanju ZAP/M. Leta 2006 se je raziskovanje preimenovalo v
ZAP-RFO/M.
Leta 2008 je prišlo do spremembe vira podatkov, in sicer je SURS prekinil zbiranje podatkov
z vzorčnim raziskovanjem na terenu in začel prevzemati podatke DURS. Ob tem se je
raziskovanje preimenovalo v ZAP-RFO-D/M.
Z uvedbo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve
davčnemu organu56 so tudi fizične osebe57, ki opravljajo dejavnost, zavezane k poročanju
56

Pravilnik, ki je bi objavljen v UL 37/08, je bil sprejet na podlagi Zakona o dohodnini Zdoh-2 UL 117/06 in 10/08 ter Zakona o davčnem
postopku UP 117/06.
57

Pred tem so na obrazcih REK podatke sporočale le pravne osebe
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DURS na obrazcu »Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja«
(obrazec REK-1), ki je nadomestil »Poročilo o podatkih iz plačilnih list za zaposlene pri
zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja«.
Na novem viru ni podatka o številu plačanih ur, zato bo treba v prihodnje poiskati nadomesten
vir tega podatka.

6.1.2.3 Poročilo pravnih oseb o delovnem času (ZAP-DČ/3L)
S statističnim raziskovanjem Poročilo pravnih oseb o delovnem času (ZAP-DČ/3L) se
ugotavlja struktura porabe delovnega časa po vrstah opravljenih in neopravljenih ur ter plačilu
v opazovanem letu na mesec, in sicer po dejavnostih, pri javnih in zasebnih pravnih osebah,
statističnih regijah ter spolu zaposlenih oseb v Sloveniji (SURS, 2007a).
Enota opazovanja so pravne osebe na območju Republike Slovenije, ki so izbrane s pomočjo
vzorca. Vzorčni okvir za izbor enot tvorijo pravne osebe, ki odgovarjajo na mesečno
raziskovanje Obrazec – 1 ZAP/M. V okvir so zajete pravne osebe, ki poslujejo celo leto.
Upoštevane so tudi pravne osebe v stečaju, če imajo podatke za celo leto (SURS, 2007a).
Za vsako pravno osebo se določi podpodročje (glede na dvomestno šifro SKD) in definira
njeno velikost (razred) glede na število zaposlenih (SURS, 2007a):


velikostni razred 3 – mala podjetja (do 50 zaposlenih),



velikostni razred 2 – srednja podjetja (od 51 do 250 zaposlenih),



velikostni razred 1 – velika podjetja (nad 250 zaposlenih).

Navedena podpodročja dejavnosti in velikostni razredi predstavljajo osnovo za izbor
stratificiranega vzorca (SURS, 2007a).
V raziskovanje so zajete vse zaposlene osebe pri pravnih osebah iz izbranega vzorca, ki v
izbranem letu delajo vseh 12 mesecev, za določen ali nedoločen čas, ne glede na dolžino
delovnega časa (poln, krajši, skrajšani). Zajeti so tudi pripravniki. K zaposlenim osebam pa
niso štete naslednje kategorije: osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po podjemni
pogodbi (pogodbi o delu) ali po avtorski pogodbi, in državljani Republike Slovenije s stalno
zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, gradbiščih ipd. v tujini (SURS, 2007a).
Podatke o delovnem času pri pravnih osebah je zbiral Statistični urad Republike Slovenije z
vprašalnikom ZAP-DČ/3L vsaka tri leta, pri čemer je bilo zadnje tovrstno raziskovanje
izvedeno za leto 2005. Podobno raziskovanje se planira tudi v prihodnje, pri čemer periodika
le-tega še ni določena (SURS, 2007a).
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6.1.2.4 Ustreznost integralnega sistema za oceno dejansko opravljenih ur
Skladno s populacijo delovne sile, ki jo zajemajo navedena raziskovanja, ki so osnova za
integralno oceno dejansko opravljenih ur, se le-ta nanaša na vse zaposlene osebe (polno
zajetje), ki delajo pri pravnih osebah in registriranih fizičnih osebah oz. njihovih enotah v
sestavi, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. Zajete so
vse zaposlene osebe, ki imajo pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, ne glede na
to, ali delajo poln delovni čas ali delovni čas, ki je krajši od polnega. Upoštevani so tudi
pripravniki (SURS, 2009b).
K zaposlenim osebam niso štete zaposlene osebe, ki opravljajo delo po pogodbi o delu ali po
avtorski pogodbi, in zaposlene osebe, državljani Republike Slovenije s stalno zaposlitvijo v
slovenskih predstavništvih, gradbiščih ipd. v tujini. Prav tako v raziskovanje niso zajeti
samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje.
Glede na dejstvo, da zajeta populacija delovne sile v obravnavanih raziskovanjih ni skladna z
opredelitvijo zaposlenosti v ESA95, je uporabnost ocene dejansko opravljenih ur na osnovi
tega vira za potrebe analize produktivnosti omejena. Zaradi nevključenosti navedenih
kategorij delovne sile je ocena vsote dejansko opravljenih ur po komponentni metodi
podcenjena, pri čemer se obseg opravljenega dela nevključenih kategorij po področjih
dejavnosti razlikuje.
Na področju predelovalnih dejavnosti, ki je predmet te analize, kmetov tako rekoč ni, prav
tako je obseg pogodbenega dela na tem področju po mnenju SURS relativno skromen. Ne gre
pa zanemariti obsega dela samostojnih podjetnikov. Delež le-teh se je letu 2008 po
posameznih oddelkih predelovalnih dejavnosti razlikoval, pri čemer je na celotnem področju
predelovalnih dejavnosti znašal v povprečju 4,9 % zaposlenosti (Nacionalni računi, SURS,
2011).
Naslednja omejitev je dejstvo, da se dejansko opravljene ure po komponentni metodi zaenkrat
objavljajo dezagregirano zgolj po področjih dejavnosti. Ustrezno upoštevanje kakovostnih
sprememb delovne sile zahteva ločeno spremljanje delovnih ur tudi po ožje opredeljenih
kategorijah zaposlenih oz. samozaposlenih, na kar smo že večkrat opozorili.
Predvidena četrtletna objava ocen predstavlja vsekakor prednost za analize na krajši rok, ob
čemer pa velja izpostaviti, da omejena časovna serija ocen od leta 2000 do 2009, ki je bila v
času te raziskave na voljo, onemogoča analizo v celotnem proučevanem obdobju. SURS ne
načrtuje ocenitve opravljenih ur za obdobje pred letom 2000.
Kot zadnjo pomanjkljivost velja izpostaviti tudi neskladnost med načelom čistih dejavnosti
na področju statistike delovne sile oz. organizacijskim načelom v okviru nacionalnega
računovodstva. Skladno z načelom čistih dejavnosti se opravljene ure v podjetju, ki opravlja
več različnih dejavnosti, ustrezno razdelijo po posameznih dejavnostih. Organizacijsko
načelo, uporabljeno v nacionalnih računih, pa predvideva, da se celotna ocena dejansko
opravljenih ur v izbranem podjetju pripiše glavni dejavnosti podjetja.
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6.1.3

Ocena opravljenih ur po metodi povprečenja

Glede na omejeno analitično vrednost ocene dejansko opravljenih ur na osnovi rezultatov
ADS in predstavljene komponentne metode menimo, da te ocene ne morejo biti osnova za
analizo produktivnosti po merilih SNA (ESA). Zato smo v tej raziskavi oblikovali lastne
ocene dejansko opravljenih ur, ki bolj ustrezajo že obravnavanim kriterijem:


zagotovitev zajetja celotne relevantne populacije delovne sile skladno z opredelitvami
meja proizvodnje v okviru SNA (ESA),



upoštevanje heterogenosti oz. kakovostnih sprememb delovne sile.

Glede na razpoložljive podatkovne vire in njihove značilnosti smo izbrali metodo
povprečenja, ki smo jo podrobno že predstavili v podpoglavju 5.2.2.
Pri oceni dejansko opravljenih ur po posameznih kategorijah zaposlenih (samozaposlenih)
smo izhajali iz ocen zaposlenosti v nacionalnih računih (Tabela 2.1 in 2.2 v Prilogi 2),
katerih metodologija je predstavljena v nadaljevanju podpoglavja. Z izbrano osnovo smo
zagotovili ustrezno zajetje vseh kategorij delovne sile skladno z opredelitvami meja
proizvodnje v okviru SNA (ESA). Dezagregirane ocene števila zaposlenih in samozaposlenih
oseb po oddelkih dejavnosti smo izvedli na podlagi struktur delovno aktivnega
prebivalstva v SRDAP (Tabele 2.3−2.12 in 2.13−2.22 v Prilogi 2), ki predstavlja obenem
glavni vir za oceno zaposlenosti v nacionalnih računih.
Poleg števila zaposlenih (samozaposlenih) so za oceno vsote dejansko opravljenih ur po
metodi povprečenja potrebne ocene povprečno (tedensko) dejansko opravljenih ur po
posameznih kategorijah zaposlenosti. Le-te smo izvedli na podlagi rezultatov ADS (Tabela
2.41−2.49 v Prilogi 2), kar je prav tako predstavljeno v nadaljevanju podpoglavja.

6.1.3.1 Ocena zaposlenosti v nacionalnih računih
SURS pripravlja oceno zaposlenosti v nacionalnih računih po metodologiji ESA 95 samo po
domačem konceptu. Glavni vir, ki ga SURS uporablja za oceno števila zaposlenih, je SRDAP,
pri čemer velja opozoriti, da le-ta ne zajema vseh kategorij delovne sile, na kar smo opozorili
že v uvodu tega dela disertacije (SURS, 2007b).
Podatki o zaposlenih iz SRDAP se za potrebe nacionalnih računov pripravijo za 140
dejavnosti in 5 institucionalnih sektorjev. Letno število zaposlenih je ocenjeno kot povprečje
četrtletnih vrednosti, pri čemer je četrtletna zaposlenost izračunana kot povprečna zaposlenost
na začetku in koncu četrtletja (SURS, 2007b).
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Za skupine delovne sile, ki niso zajate v SRDAP, se njihovo število v nacionalnih računih
oceni posebej (SURS, 2007b):


gospodarske družbe brez zaposlenih: te družbe so aktivne (imajo računovodske
izkaze), vendar so glede na SRDAP brez zaposlenih. Ker prispevajo k bruto dodani
vrednosti, je zanje obračunana tudi zaposlenost, in sicer 0,7 zaposlenega na vsako
gospodarsko družbo;



študentsko delo: število študentov, ki delajo prek študentskih servisov, je ocenjeno v
ekvivalentu polnega delovnega časa na osnovi vrednosti proizvodnje servisov (njihova
marža znaša 10 % plačila) in povprečne plače v Sloveniji;



osebe, ki delajo na slovenskih veleposlaništvih v tujini: te osebe niso vključene v
SRDAP, njihovo število je ocenjeno glede na podatke Ministrstva za zunanje zadeve in
vključeno v dejavnost javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (SKD L);



zaposleni na slovenskih ladjah so ocenjeni glede na podatke o bruto dodani vrednosti in
vključeni v dejavnost transporta, skladiščenja in zvez (SKD I);



duhovniki so prerazvrščeni iz samozaposlenih (kot so prikazani v SRDAP) med
zaposlene v dejavnosti O Druge storitvene dejavnosti;



zaposlenost na osnovi ilegalne ekonomije (trgovina z mamili in prostitucija): ocena
temelji na ekvivalentu polnega delovnega časa, pri čemer se izhaja iz ustvarjene dodane
vrednosti, ocenjene na osnovi obsega oz. cen navedenih storitev;



zaposlenost na osnovi neprijavljenega dela (inštruiranje, zdravilci, varstvo na domu):
ocena temelji na ekvivalentu polnega delovnega časa, pri čemer se izhaja iz ustvarjene
dodane vrednosti, ocenjene na osnovi obsega oz. cen navedenih storitev;



zaposlenost na osnovi pogodbenega dela in avtorskih honorarjev: ocena temelji na
ekvivalentu polnega delovnega časa, pri čemer se izhaja iz ustvarjene dodane vrednosti,
ocenjene na osnovi davka, ki je bil plačan na te dohodke.

Ocena za samozaposlene v glavnem temelji na napovedih za odmero davka od dohodka iz
dejavnosti, ki zajemajo tudi osebe, ki opravljajo drugo zaposlitev kot samozaposleni
(zaposlenost iz drugih zaposlitev, ki se opravljajo pri pravnih osebah, v nacionalnih računih še
ni ocenjena). Poleg tega se posebne ocene pripravijo za kmete in pomagajoče družinske
člane, in sicer na osnovi ankete o delovni sili. Kmeti in pomagajoči družinski člani se
ocenjujejo samo za dejavnost kmetijstva, lova in gozdarstva (SKD A), saj je v preostalih
dejavnostih njihovo število zanemarljivo (SURS, 2007b).
Glede na to, da je statistika dela osnovana na načelu čistih dejavnosti, se pri oceni v
nacionalnih računih izvede še prilagoditev na organizacijsko načelo (SURS, 2007b).
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Leta 2000 so po informacijah SURS-a zgoraj navedene korekcije za področje predelovalnih
dejavnosti predstavljale:


1100 dodatno zaposlenih, ocenjenih na osnovi gospodarskih družb brez zaposlenih;



3900 dodatno samozaposlenih, ocenjenih na osnovi napovedi za odmero davka od
dohodka iz dejavnosti;



približno 6500 zaposlenih v invalidskih podjetjih, ki so po SRDAP v letu 2000
razporejeni v dejavnosti N, v nacionalnih računih pa v predelovalnih dejavnostih;58



3500 oseb predstavlja razliko med organizacijskim načelom, ki je uporabljeno v
nacionalnih računih, in načelom čistih dejavnosti, uporabljenim pri statistiki dela.

Obseg obravnavanih korekcij je na agregatni ravni na področju predelovalnih dejavnosti v
obdobju 2000−2008 razviden iz Tabele 6.2, v kateri je prikazana primerjava ocen zaposlenosti
v nacionalnih računih (ESA 95) in povprečnega števila delovno aktivnega prebivalstva v
SRDAP. Zmanjšanje razlike med obema viroma od leta 2002 dalje je posledica že omenjene
spremenjene obravnave (razvrščanja) invalidskih podjetij v okviru SRDAP.
Tabela 6.2: Delovno aktivno prebivalstvo na področju predelovalnih dejavnosti, Slovenija, 2000−2008,
primerjava ocene ESA95 in SRDAP

ESA95

2000
256.005,9

2001
256.977,0

2002
252.108,6

2003
246.620,4

2004
244.555,9

2006
2005
239.772,7 235.878,6

237.743,7 236.710,5

SRDAP

239.245,5

239.009,0

239.140,0

238.222,0

234.677,5

231.033,5 228.481,0

229.214,0 226.206,5

7,0

7,5

5,4

3,5

4,2

Vir

Razlika
%)

(v

3,8

3,2

2007

3,7

2008

4,6

Vir: SRDAP, nacionalni računi (SURS)

Kot je bilo že večkrat izpostavljeno, je uporabnost spremljanja porabe dela na osnovi števila
zaposlenih oz. samozaposlenih za analize produktivnosti omejena, saj dani kazalec ne
upošteva različnih dolžin delavnikov, dejanskih odsotnosti zaposlenih (boleznine, dopusti …)
in kategorije občasnega dela. Zaposlenost iz drugih zaposlitev, ki se opravljajo pri pravnih
osebah, v nacionalnih računih ni ocenjena. Upoštevane so le osebe, ki opravljajo drugo
zaposlitev kot samozaposleni.

6.1.3.2 Ocena zaposlenosti po izbranih kategorijah delovne sile
Upoštevanje kakovostnih sprememb oz. sprememb v strukturi delovne sile zahteva
spremljanje opravljenih ur ločeno po ožje opredeljenih kategorijah zaposlenih, ki se
medsebojno razlikujejo po učinkovitosti oz. prispevku k ustvarjeni proizvodnji. Na podlagi
pregleda empiričnih študij v podpoglavju 5.5.1 je razvidno, da so kriteriji, ki se najpogosteje
58

Leta 2000 veljavna različica SKD je imela posebno dejavnost invalidskih podjetij (N). Ta dejavnost je bila
ukinjena leta 2002, zaposleni pa razporejeni v ustrezne dejavnosti, ki jih invalidska podjetja dejansko opravljajo.
V nacionalnih računih je bilo to upoštevano že v podatkih za leto 2000 oz. v celotni časovni seriji (od 1995
naprej).
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uporabljajo pri dezagregiranem ocenjevanju delovnih ur, dejavnost, položaj v zaposlitvi (ali je
oseba zaposlena ali samozaposlena), spol, starost in izobraženost oseb. Izbor kategorij je
pogosto omejen s podatkovnimi možnostmi, na kar smo v podpoglavju 5.5.1 tudi že opozorili.
Skladno z navedenim smo ocene števila zaposlenih oz. samozaposlenih, ki so v okviru
nacionalnih računov objavljene na nivoju oddelkov dejavnosti, razčlenili dodatno še po:


spolu in



stopnji strokovne izobrazbe.

Upoštevanje starosti pri oceni zaposlenosti oz. delovnih ur bi bilo ob razpoložljivih
podatkovnih virih (ADS, SRDAP) in ustreznih predpostavkah načeloma možno, medtem ko
ocene plač (sredstev za zaposlene) po starosti zaposlenih (samozaposlenih), ki igrajo vlogo
ponderjev pri izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur, za proučevano obdobje niso na
voljo. Zaradi podatkovnih omejitev na strani statistike plač starost zaposlenih
(samozaposlenih) ni bila upoštevana niti pri ocenjevanju zaposlenosti oz. dejansko
opravljenih ur.
Oceno števila zaposlenih in samozaposlenih po oddelkih dejavnosti, spolu in stopnji
strokovne izobrazbe (Tabele 2.23−2.31 in 2.32−2.40 v Prilogi 2) smo izvedli na osnovi
podatkov o strukturi delovno aktivnega prebivalstva iz SRDAP (Tabele 2.3−2.12 in 2.13−2.22
v Prilogi 2). Register vsebuje namreč bogat nabor podatkov nekaterih demografskih,
socialnoekonomskih in drugih značilnosti večine delovno aktivnega prebivalstva. Le-ti so
enotna matična številka občana, datum prijave v zavarovanje, datum prenehanja zavarovanja,
datum spremembe podatkov, matična številka poslovnega subjekta oz. enote v sestavi, stopnja
šolske izobrazbe, vrsta najvišje dokončane šole, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja
strokovne usposobljenosti, poklic, ki ga opravlja, izmensko delo, delovno razmerje, delovni
čas (število ur na teden), podlaga za zavarovanje, državljanstvo itd. (SURS, 2005).
Zaradi nekaterih metodoloških razlik v postopkih pri zajemanju podatkov iz obrazcev M je
register razdeljen na dva dela. Zato so podatki za zaposlene osebe v podjetjih, družbah in
organizacijah ter za samozaposlene osebe in pri njih zaposlene osebe obdelani ločeno (SURS,
2005).
Oceno zaposlenih in samozaposlenih po spolu in stopnji strokovne izobrazbe smo izračunali
na podlagi povprečnega števila zaposlenih oz. samozaposlenih oseb v SRDAP, pri čemer smo
povprečno letno število izračunali na podlagi števila zaposlenih (samozaposlenih) oseb na
začetku in koncu leta. Izjemo predstavlja leto 1995, v katerem smo strukture ocenili na
podlagi števila zaposlenih (samozaposlenih) oseb na dan 31. 12. 1995. Podatki o številu
samozaposlenih oseb na dan 31. 12. 1994 niso razpoložljivi, podatki o zaposlenih pa zbrani in
objavljeni po klasifikaciji dejavnosti EKD, ki ni primerljiva s klasifikacijo SKD, na osnovi
katere temelji zbiranje podatkov od leta 1995 dalje.
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Stopnja strokovne izobrazbe, za katero predpostavljamo, da ima vpliv na učinkovitost dela
zaposlenih oz. samozaposlenih oseb, je formalnopravna izobrazba (kvalifikacija), ki si jo je
zaposlena oseba pridobila, ko je končala ustrezno izobraževanje na šoli, končala tečaj ali
opravila izpit za pridobitev stopnje izobrazbe ali s priznanjem na podlagi dela. Za vsako
stopnjo strokovne izobrazbe mora imeti ustrezni dokument: diplomo, spričevalo, odločbo oz.
potrdilo. Stopnja strokovne izobrazbe je strokovno znanje, s katerim zaposlena oseba
razpolaga (SURS, 2005).
V SRDAP so uporabljene naslednje kategorije strokovne izobrazbe (SURS, 2005):


doktor znanosti je naziv, ki si ga pridobi oseba z najvišjo znanstveno oz. akademsko
stopnjo, z uspešno branjeno in ugodno ocenjeno doktorsko disertacijo na fakulteti, visoki
šoli, akademiji umetnosti in z zakonom določeni znanstveni ustanovi, v kateri poteka
študij tretje stopnje;



magister znanosti je naziv, ki si ga pridobi oseba, ki je uspešno zaključila tretjo stopnjo
študija na fakulteti, visoki šoli, umetnostni akademiji, na inštitutu ali drugi znanstveni
ustanovi;



visoka strokovna izobrazba je izobrazba, ki jo ima oseba, ki je uspešno zaključila drugo
stopnjo fakultete ali njej enake šole oz. šolo ali tečaj, ki jima je z odločbo o stopnji šol,
tečajev in izpitov določena stopnja fakultete. Visoko strokovno izobrazbo ima tudi oseba,
ki je kot javni uslužbenec uspešno opravila poseben izpit za priznanje visoke strokovne
izobrazbe, in oseba, ki ji je bila po predpisih o javnih uslužbencih priznana visoka
izobrazba;



višja strokovna izobrazba je izobrazba, ki jo ima oseba, ki je uspešno zaključila prvo
stopnjo fakultete ali njej enake šole, višjo ali njej enako šolo oz. šolo ali tečaj, ki jima je z
odločbo o stopnji šol, tečajev in izpitov določena stopnja višje šole. Višjo strokovno
izobrazbo ima lahko tudi oseba, ki je kot javni uslužbenec uspešno opravila posebni izpit
za priznanje višje strokovne izobrazbe, in oseba, ki ji je bila po predpisih o javnih
uslužbencih priznana višja izobrazba;



srednja strokovna izobrazba je izobrazba, ki jo ima oseba, ki je uspešno zaključila
strokovno splošnoizobraževalno ali njej enako šolo druge stopnje oz. šolo ali tečaj, ki
jima je z odločbo o stopnji šol, tečajev in izpitov določena stopnja šole druge stopnje.
Srednjo strokovno izobrazbo ima tudi oseba, ki je kot javni uslužbenec uspešno opravila
poseben strokovni izpit za priznanje srednje strokovne izobrazbe, in oseba, ki ima po
predpisih o javnih uslužbencih priznano srednjo izobrazbo.



nižja strokovna izobrazba je izobrazba, ki jo ima oseba, ki je uspešno zaključila
najmanj osemletno ali njej enako šolo, nepopolno ali splošnoizobraževalno šolo druge
stopnje oz. šolo ali tečaj, ki jima je z odločbo o stopnji šol in tečajev določena stopnja
osemletne osnovne šole ali nepopolne šole druge stopnje, in se je usposobila za delo, za
katero se zahteva nižja strokovna izobrazba. Nižjo strokovno izobrazbo ima tudi oseba, ki
ima po predpisih o javnih uslužbencih priznano nižjo strokovno izobrazbo, in oseba s
končano prvo fazo srednjega usmerjenega izobraževanja (skupne osnove);
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visokokvalificirana oseba je uspešno zaključila šolo za pridobitev visoke kvalifikacije
ali njej enake šole oz. je uspešno opravila izpit za pridobitev visoke kvalifikacije po
splošnem navodilu o pridobitvi strokovne izobrazbe s praktičnim delom;



kvalificirana oseba je uspešno zaključila šolo za pridobitev kvalifikacije oz. je uspešno
opravila izpit za pridobitev kvalifikacije po splošnem navodilu o pridobitvi strokovne
izobrazbe s praktičnim delom;



polkvalificirana (priučena) oseba, ki ji je v podjetju in drugi organizaciji priznana
stopnja strokovne izobrazbe polkvalificiranega (priučenega) delavca in prva faza
srednjega usmerjenega izobraževanja (skupne osnove) ter



nekvalificirana oseba, ki si ni pridobila strokovne izobrazbe na nobenega od prej
opisanih načinov.

Po zgledu primerljivih raziskav smo za potrebe analize oblikovali naslednje 3 izobrazbene
skupine:


nižja izobrazba, v katero so bile razvrščene nekvalificirane osebe oz. osebe z nižjo
strokovno izobrazbo;



srednja izobrazba, v katero so bile uvrščene polkvalificirane, kvalificirane in
visokokvalificirane osebe ter osebe s srednjo strokovno izobrazbo;



visoka izobrazba, v katero so bile uvrščene osebe z višjo in visoko strokovno izobrazbo
oz. osebe s pridobljenim nazivom magister ali doktor znanosti.

6.1.3.3 Ocena dejansko opravljenih ur po izbranih kategorijah delovne sile
Skladno z enačbo (5.3) smo opravljene ure po posameznih kategorijah zaposlenosti
ocenili na naslednji način:
(6.1)
kjer pomeni:
: ocena vsote dejansko opravljenih ur za zaposlene oz. samozaposlene (j), spola k,
izobrazbene skupine l v oddelku dejavnosti i;
: ocena števila zaposlenih oz. samozaposlenih (j), spola k, izobrazbene skupine l v
oddelku dejavnosti i;
: ocena povprečnih tedensko opravljenih ur za zaposlene oz. samozaposlene (j), spola k,
izobrazbene skupine l v oddelku dejavnosti i.
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Pri oceni povprečno tedensko dejansko opravljenih ur po posameznih kategorijah zaposlenih
smo izhajali iz rezultatov ADS. Zaradi majhnega vzorca dezagregirane ocene povprečno
opravljenih ur po vseh zgoraj navedenih kriterijih kot neposreden rezultat ADS niso dovolj
natančne za objavo (koeficient variacije ocene nad 30 %), zaradi česar smo povprečno
tedensko dejansko opravljene ure za posamezne kategorije zaposlenih (samozaposlenih)
ocenili sami. Pri tem smo izhajali iz naslednjih neposrednih ocen ADS:


ocen povprečno tedensko dejansko opravljenih ur po oddelkih predelovalnih dejavnosti
ločeno po spolu (Tabele 2.41−2.43 v Prilogi 2);



ocen povprečno tedensko dejansko opravljenih ur za področje predelovalnih dejavnosti
ločeno po izobrazbenih skupinah in spolu (Tabele 2.44−2.46 v Prilogi 2) ter



ocen povprečno tedensko dejansko opravljenih ur za področje predelovalnih dejavnosti
ločeno po statusu zaposlitve in spolu (Tabele 2.47−2.49 v Prilogi 2).

Ocene smo izvedli na osnovi naslednjih predpostavk:


razmerja med povprečnimi dejansko opravljenimi urami po posameznih izobrazbenih
skupinah so v vseh oddelkih predelovalnih dejavnosti enaka kot razmerja po
izobrazbenih skupinah na nivoju področja predelovalnih dejavnosti skupaj;



razmerja med povprečnimi dejansko opravljenimi urami zaposlenih oz.
samozaposlenih so v vseh oddelkih predelovalnih dejavnosti enaka kot razmerja med
povprečnimi opravljenimi urami zaposlenih oz. samozaposlenih na nivoju področja
predelovalnih dejavnosti skupaj.

V šestih oddelkih (ocene za moške) oz. desetih oddelkih (ocene za ženske) izmed 23 oddelkov
področja predelovalnih dejavnosti so bile ocene povprečno tedensko dejansko opravljenih ur v
nekaterih letih manj natančne (koeficient variacije ocene med 10 % in 30 %). Glede na to, da
gre za oddelke z manjšim obsegom zaposlenosti, smo ocene manjše natančnosti kljub temu
uporabili v postopku ocene. Zaradi tega pa je natančnost naših ocen vsote opravljenih ur v
navedenih oddelkih manjša.
V petih oddelkih je bila natančnost ocen povprečno tedensko dejansko opravljenih ur
premajhna za objavo (koeficient variacije ocene nad 30 %), bodisi pri posameznem spolu
bodisi v večini let. Za te oddelke smo predpostavili, da so ocene povprečno dejansko
opravljenih ur po posameznih kategorijah zaposlenih enake kot na nivoju podpodročja
(področja), v katerega se oddelek uvršča:


v oddelku Proizvodnje tobačnih izdelkov (DA.16) smo uporabili ocene za podpodročje
Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov (DA);



v oddelku Proizvodnje koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva (DF.23) smo
uporabili ocene za področje predelovalnih dejavnosti (D);



v oddelku Proizvodnje pisarniških strojev in računalnikov (DL.30) smo uporabili
ocene za podpodročje Proizvodnja električne in optične opreme (DL);
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v oddelku Proizvodnje drugih vozil in plovil (DM.35) smo uporabili ocene za
podpodročje Proizvodnja vozil in plovil (DM) in



v oddelku Reciklaže (DN.37) smo uporabili ocene za področje predelovalnih dejavnosti
(D).

6.1.3.4 Kakovost ocen dejansko opravljenih ur po metodi povprečenja
Kakor je bilo že navedeno, smo dejansko opravljene ure po že omenjenih kategorijah
zaposlenih ocenili na osnovi ocen o zaposlenosti v nacionalnih računih, dezagregiranih po
oddelkih dejavnosti, spolu in stopnji strokovne izobrazbe, ter ocen o povprečno dejansko
opravljenih urah na osnovi ADS. S tem smo na eni strani zajeli vse oblike dela, ki prispevajo
k ustvarjanju BDP, po drugi strani pa naj bi ocena delovnih ur, osnovana na konceptu
dejansko opravljenih ur, odražala dejanski obseg dela oz. vloženega napora zaposlenih in
samozaposlenih oseb v procesu proizvodnje.
Kakovost in uporabnost dobljenih ocen je pogojena z značilnostmi uporabljenih podatkovnih
virov (SRDAP, ADS), katerih omejitve smo že prikazali v predhodnih poglavjih, in
uporabljenih predpostavk pri dezagregiranem ocenjevanju povprečno opravljenih ur po
izbranih kategorijah delovne sile.
Na prvem mestu velja opozoriti, da so v ocenah števila zaposlenih v nacionalnih računih
upoštevane le prve zaposlitve in prav tako se ocene povprečno dejansko opravljenih ur na
osnovi ADS nanašajo zgolj na delovne ure prvih zaposlitev. Razpoložljivi podatkovni viri ne
omogočajo natančne ocene pristranskosti, povezane z upoštevanjem zgolj prvih zaposlitev.
Ocenjujemo pa, da večkratne zaposlitve na področju predelovalnih dejavnosti niso množičen
pojav.
Druga omejitev izhaja iz dejstva, da SRDAP kot osnovni vir podatkov za oceno zaposlenosti
v nacionalnih računih odraža formalno, ne pa dejanskega stanja zaposlenosti. V register so
namreč zajete tudi osebe, ki so zaradi bolezni ali drugih razlogov začasno odsotne z dela, če
so zanje plačani socialni prispevki. Krajše odsotnosti iz naslova boleznin in letnih dopustov so
ustrezno upoštevane v oceni povprečno dejansko opravljenih ur in iz naslova krajših
odsotnosti ocena vsote dejansko opravljenih ur načeloma ni precenjena. Utegne pa vsota
dejansko opravljenih ur biti precenjena zaradi morebitnih daljših odsotnosti (dolgotrajne
boleznine, usposabljanje in izobraževanje, porodniški dopust ...), saj pri metodi povprečenja
implicitno predpostavljamo, da vse zaposlene in samozaposlene osebe dejansko opravijo v
povprečju enako število delovnih ur.
Poleg navedenih konceptualnih oz. metodoloških omejitev velja upoštevati, da so ocene
povprečno dejansko opravljenih ur rezultat vzorčnega opazovanja in kot take podvržene
vzorčnim napakam. Kot je bilo že izpostavljeno, so bile uporabljene ocene povprečno
dejansko opravljenih ur v nekaterih oddelkih manj natančne (koeficient variacije ocene med
10 in 30 %), v nekaterih oddelkih pa smo jih zaradi nezadovoljive natančnosti nadomestili z
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ocenami delovnih ur na višjem nivoju po klasifikaciji dejavnosti (ocena podpodročja oz.
področja), kar utegne tudi vplivati na pristranskost ocen samega indeksa opravljenih ur in
izvedenega indeksa produktivnosti.
Kot zadnje velja omeniti omejitev, ki izhaja iz uporabljenih predpostavk o enakih
razmerjih med povprečno opravljenimi urami po izobrazbenih skupinah v vseh oddelkih oz.
enakih razmerjih med povprečno opravljenimi urami zaposlenih in samozaposlenih v vseh
oddelkih, ki sta bili pogojeni z razpoložljivimi podatkovnimi osnovami.
V Tabeli 6.3 so prikazane ocene dejansko opravljenih ur zaposlenih oseb na področju
predelovalnih dejavnosti v obdobju 2000−2008, ki jih je SURS ocenil po komponentni metodi
(začasni podatki), ter ocene, ki smo jih izračunali sami z metodo povprečenja. Glede na
dejstvo, da integralni sistem ocene delovnih ur ne zajema samozaposlenih oseb, je primerjava
omejena zgolj na zaposlene osebe. Prav tako je bila potrebna prilagoditev ocen po metodi
povprečenja skladno s klasifikacijo dejavnosti SKD 2008. Ocene o opravljenih urah, ki jih
SURS izračunava na osnovi komponentne metode, so namreč objavljene skladno s
klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 (zgolj na ravni področij dejavnosti), medtem ko naše ocene
izhajajo iz klasifikacije dejavnosti SKD 2002 skladno s trenutno razčlenjenostjo podatkov v
nacionalnih računih.59
Tabela 6.3: Dejansko opravljene ura zaposlenih oseb na področju predelovalnih dejavnosti, Slovenija,
2000−2008, v 1000 ur, primerjava ocene po komponentni metodi (SURS) in metodi povprečenja
Vir
Komponentna
metoda
(SURS)
Metoda
povprečenja
(lastna ocena)
Razlika (v %)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

345.911,6

344.774,4

360.253,8

359.187,8

364.511,3

359.186,1

348.524,4

346.553,9

342.700,1

426.500,7

419.548,0

435.326,0

428.968,9

414.335,1

412.209,4

396.270,6

407.597,2

382.535,3

23,3

21,7

20,8

19,4

13,7

14,8

13,7

17,6

11,6

Vir: SURS, 2010h, lastna ocena

Kljub opisanim prilagoditvam je treba opozoriti, da zgoraj prikazane ocene niso ravno
neposredno primerljive, saj zajetje zaposlenih oseb v ozadju obeh nizov ocen ni enako. Zajetje
zaposlenih oseb v nacionalnih računih, tj. viru, ki je bil uporabljen pri metodi povprečenja, je
nekoliko širše zaradi dodatnega upoštevanja zaposlenih oseb v družbah, ki so formalno brez
zaposlenih, dodatne ocene zaposlenosti na osnovi pogodbenega dela in avtorskih honorarjev,
ocene zaposlenosti v ilegalni ekonomiji ter ocene zaposlenosti na osnovi neprijavljenega dela.
Prav tako smo tudi že opozorili, da utegne vsota dejansko opravljenih ur po metodi
povprečenja biti precenjena zaradi neustreznega upoštevanja morebitnih daljših odsotnosti.

59

V okviru klasifikacije djavnosti SKD 2008 v področje predelovalnih dejavnosti ni več zajeta dejavnost
založništva oz. reciklaže. Zaradi tega je v proučevanem obdobju področje predelovalnih dejavnosti, skladno s
SKD 2008, manjše za približno 2,6 %, gledano z vidika števila zaposlenih, v primerjavi s področjem
predelovalnih dejavnosti, opredeljenim skladno s SKD 2002.
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Opozoriti je treba tudi na razlike v načelih, iz katerih izhajajo podatkovni viri v ozadju obeh
nizov ocen. Viri, uporabljeni pri komponentni metodi, izhajajo iz načela čistih dejavnosti,
nacionalni računi pa iz organizacijskega načela.
Kljub navedenim razlikam, katerih obseg ocenjujemo približno na ravni razlik med ocenama
zaposlenosti v nacionalnih računih (ESA95) oz. skladno s SRDAP, prikazanimi v Tabeli 6.2,
ostaja ocena dejansko opravljenih ur po metodi povprečenja nepojasnjeno višja od ocene po
komponentni metodi.

6.2 Ocena ponderacijskih koeficientov
Za izračun agregatnega indeksa opravljenih ur potrebujemo poleg ocen dejansko opravljenih
ur tudi ocene sredstev za zaposlene in samozaposlene osebe, ki imajo vlogo ponderacijskih
koeficientov. Ob tem je treba poudariti, da morajo biti navedene ocene razčlenjene po enakih
kategorijah zaposlenosti, ki smo jih upoštevali pri ocenitvi dejansko opravljenih ur, kar v
danem primeru pomeni razčlenjenost ocen po oddelkih dejavnosti, spolu in izobrazbenih
skupinah.
Glede na dejstvo, da so ocene sredstev za zaposlene oz. bruto raznovrstnega dohodka, iz
katerega je izvedena ocena sredstev za samozaposlene, v okviru nacionalnih računov ocenjene
zgolj po oddelkih dejavnosti, je običajna praksa, da se dezagregacija izvede na osnovi ocen
(bruto) plač po izbranih kategorijah zaposlenih.
V nadaljevanju je najprej na kratko predstavljena metodologija ocenjevanja sredstev za
zaposlene in bruto raznovrstnega dohodka, katerih ocene SURS objavlja v nacionalnih
računih. Sledi predstavitev statistike plač in postopka, s pomočjo katerega so bile ocene
sredstev za zaposlene na nivoju oddelkov predelovalnih dejavnosti dodatno razčlenjene po
spolu in izobrazbenih skupinah. Zadnje podpoglavje je namenjeno predstavitvi postopka
ocene sredstev za samozaposlene, ki so vsebovana v kategoriji bruto raznovrstnega dohodka.

6.2.1 Metodologija ocenjevanja sredstev za zaposlene in bruto raznovrstnega dohodka
Sredstva za zaposlene, ki zajemajo plače in socialne prispevke delodajalcev (dejanske in
pripisane), ocenjuje SURS na osnovi enakih podatkovnih virov in istočasno kot dodano
vrednost, za katero smo postopek ocenjevanja predstavili v podpoglavju 4.1.3. Vsi koraki in
popravki za polno zajetje so pripravljeni tako, da so ta kategorija in njene komponente v
skladu s standardi, načeli in metodologijo ESA95 (SURS, 2007b, str. 141).
Proces ocenjevanja ima dve stopnji. V prvi se sredstva za zaposlene ocenijo ločeno po
posameznih podatkovnih virih in po institucionalnih sektorjih, v drugi pa se podatki
preoblikujejo v kategorije ESA 95 na osnovi ankete o stroških dela (SURS, 2007b, str. 141).
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V prvi stopnji se pripravijo podatki za tri glavne sestavine sredstev za zaposlene: bruto plače,
drugi stroški dela in dejanski prispevki delodajalcev za socialno varnost.
Najpomembnejše so bruto plače, ki zajemajo vsa bruto plačila (skupaj s prispevki zaposlenega
za socialno varnost in z dohodnino) zaposlenim s pogodbo o zaposlitvi. Ta korak na koncu
zajema tudi preverjanje in usklajevanje, tako da je končna vrednost sredstev za zaposlene in
njegovih glavnih komponent celovita in predvsem v skladu z obračunskimi podatki o
prispevkih za socialno varnost kot prihodki sektorja država (SURS, 2007b, str. 141).60
Bruto raznovrstni dohodek, ki vključuje nadomestilo za delo samozaposlenih oseb, je
ocenjen kot rezidualna postavka in je enak bruto dodani vrednosti, zmanjšani za sredstva za
zaposlene in druge davke na proizvodnjo ter povečani za druge subvencije na proizvodnjo.
Ocena temelji na podatkih, ki jih zagotavljata DURS in AJPES. Bruto raznovrstni dohodek
kmetijskih dejavnosti gospodinjstev se ocenjuje na osnovi podatkov iz ekonomskih računov
za kmetijstvo (SURS, 2007b, str. 39).

6.2.2

Statistika plač

Osnova za dezagregacijo sredstev za zaposlene, ki je opisana v naslednjem poglavju, so bile
ocene bruto plač po spolu in že predstavljenih izobrazbenih skupinah.
Bruto plače vključujejo izplačila zaposlenih oseb za delo v polnem delovnem času in
delovnem času, krajšem in daljšem od polnega. Zajemajo tudi vsa druga izplačila, ki se
oblikujejo na tej osnovi: nadomestila za letni dopust, plačani dopust do 7 dni, državne
praznike, bolniške odsotnosti do 30 dni, za strokovno izobraževanje, zastoje pri delu brez
krivde zaposlenih oseb, plačane odsotnosti ipd., zaostala izplačila plač in nadomestila plač za
predhodne mesece, prejemke za minulo delo, stimulativne dodatke, nagrade, premije ter
prejemke po periodičnem obračunu in zaključnem računu. Bruto plače ne vsebujejo
nadomestil, ki ne bremenijo podjetja, družbe oz. organizacije (refundacije): nadomestil
porodniške odsotnosti, bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, dodatkov za nego, invalidnin,
pripravništva, ki ga plačuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, nadomestil za
opravljanje državljanskih dolžnosti (vojaške vaje, vaje civilne zaščite itd.) ter izplačil, ki
bremenijo materialne stroške, kot na primer povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
nadomestila za prehrano, za službena potovanja, za terenske dodatke, dnevnice in nočnine, za
izplačila po avtorski pogodbi, pogodbi o delu itd., izplačil iz sklada skupne porabe (regresa,
jubilejnih nagrad, odpravnin itd.) ter plač, ki so bile izplačane zaposlenim osebam kot
lastninski deleži. Za izplačilo plače se ne štejejo niti premije, ki jih za zaposlene osebe
vplačuje delodajalec za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Ne upoštevajo se niti
tisti prejemki iz dela in od povračil stroškov v zvezi z delom, ki presegajo s predpisom vlade
določeni znesek teh prejemkov, od katerih je treba na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur. l. RS št. 3/98) plačevati prispevke

60

Proces ocenjevanja se je izboljšal, ko je SURS po dogovoru z Ministrstvom za finance in DURS-om leta 2002
dobil na voljo številne davčne podatke, med drugim tudi dohodninske napovedi, ki so pomembne predvsem za
preverjanje veljavnosti ocen bruto plač (SURS, 2007b, str. 141).
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za socialno varnost. Prav tako se ne upoštevajo plače delavcev, ki so vključeni v javna dela in
imajo določen del plače refundiran s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Od leta 2003 dalje SURS izračunava podatke o višini povprečne mesečne bruto plače
zaposlenih oseb po stopnji njihove strokovne usposobljenosti, šolske izobrazbe in po glavnih
poklicnih skupinah iz razpoložljivih statističnih virov v okviru letnega statističnega
raziskovanja Strukturna statistika plač, kar je predstavljeno v nadaljevanju. Pred tem so
navedene podatke zbirali z naslednjimi vprašalniki: Plače po stopnji strokovne
usposobljenost (ZAP/L), Povprečna mesečna bruto plača za določene poklice (ZAP-2) in
Poročilo družb, podjetij in organizacij o plačah in delovnem času (ZAP/3L), kar je bilo že
predstavljeno v točki 6.1.2.3

6.2.2.1 Kakovost ocen bruto plač po stopnji šolske izobrazbe in spolu (ZAP/3L)
Ocene bruto plač, zbrane na osnovi raziskovanja ZAP/3L, razpoložljive za leta 1996, 1999 in
2002, se nanašajo na zaposlene osebe v podjetjih, družbah in organizacijah iz že opisanega
vzorca (gl. točko 6.1.2.3), ki so delale vseh 12 mesecev izbranega leta, za določen ali
nedoločen čas, ne glede na dolžino delovnega časa (poln, krajši, skrajšani) in ki niso imele
refundiranih plač. V raziskavi so bili upoštevani tudi pripravniki, niso pa bile upoštevane
naslednje kategorije: osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po pogodbi o delu ali po
avtorski pogodbi, in državljani Republike Slovenije s stalno zaposlitvijo v slovenskih
predstavništvih, gradbiščih ipd. v tujini. Prav tako niso bili zajeti zaposleni v zasebnih
podjetjih z enim ali dvema zaposlenima osebama, samostojni podjetniki posamezniki in pri
njih zaposlene osebe, delavci, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje.
Glede na navedbo kategorij zaposlenosti, ki niso bile vključene v raziskovanje ZAP/3L, je
razvidno, da zajetje dela ni skladno z opredelitvijo zaposlenosti v okviru SNA. Vendar glede
na dejstvo, da kmetov na področju predelovalnih dejavnosti tako rekoč ni, da je obseg
pogodbenega dela na tem področju relativno skromen in da samostojni podjetniki
predstavljajo manj kot 10-%-ni delež zaposlenosti celotnega področja, ocenjujemo, da
uporabljene ocene bruto plač po stopnji šolske izobrazbe in spolu, zbrane z raziskovanjem
ZAP/3L, kljub izpostavljenim omejitvam dobro odražajo plačna razmerja med posameznimi
kategorijami zaposlenosti na področju predelovalnih dejavnosti in so uporabna osnova za
oceno sredstev po izbranih kategorijah zaposlenih in samozaposlenih

6.2.2.2 Strukturna statistika plač
Z letnim raziskovanjem Strukturna statistika plač zagotavlja SURS podatke o višini
povprečne letne bruto plače zaposlenih oseb, preračunane na mesec po izbranih geografskih in
sociodemografskih značilnostih (statistične regije, upravne enote, spol, starost, izobrazba,
poklic). Za izračun podatkov o povprečnih mesečnih bruto plačah se uporabljajo izključno
obstoječi administrativni viri, in sicer podatki iz napovedi za odmero dohodnine, ki jih SURS143

u posreduje DURS, vir podatkov o demografskih in zaposlitvenih značilnostih zaposlenih
oseb pa je SRDAP (SURS, 2009e).
Enota opazovanja so osebe, zaposlene pri pravnih in fizičnih osebah, ki so celo leto delale pri
istem delodajalcu, in to s polnim delovnim časom (SURS, 2009e).
Letno raziskovanje Strukturna statistika plač se izvaja kot dopolnilo raziskovanju Anketa o
strukturi plače, ki se izvaja le na vsaka 4 leta. Poleg obstoječih virov se podatki za Anketo o
strukturi plače zbirajo z vprašalnikom za posamezno zaposleno osebo v okviru izbranega
poslovnega subjekta v vzorcu (SURS, 2009e).
Rezultati raziskovanja Strukturna statistika plač so na voljo od leta 2004 dalje. Ključne
analitične prednosti raziskovanja Strukturna statistike plač so v primerjavi z raziskovanjem
ZAP/3L naslednje:


uporabljeni so izključno obstoječi administrativni viri, kar na eni strani pomeni
zmanjšanje stroškov pridobivanja podatkov in manjšo obremenitev poročevalskih enot ter
preverjeno kakovost podatkov na drugi strani;



raziskovanje Strukturna statistika plač je osnovano na opazovanju celotne populacije,
ne pa zgolj vzorca, zaradi česar omogoča oceno bruto plač za vse ključne kategorije
zaposlenih oseb;



raziskovanje Strukturna statistika plač omogoča dezagregirano oceno bruto plač po
širšem naboru sociodemografskih značilnosti.

6.2.3

Ocena sredstev za zaposlene po kategorijah zaposlenih

Pri oceni sredstev za zaposlene po izbranih kategorijah smo izhajali iz ocen bruto plač
zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah, po spolu in stopnjah šolske izobrazbe, ki
odraža vrsto šole (odseka, smeri), s katero si je zaposlena oseba pridobila najvišjo stopnjo
izobrazbe (Tabele 2.70−2.78 v Prilogi 2). Razdelitev sredstev za zaposlene na osnovi plačnih
razmerij vsebuje (implicira) predpostavko, da so preostale sestavine sredstev za zaposlene, po
vseh kategorijah zaposlenosti, sorazmerne masi izplačanih bruto plač.
Glede na dejstvo, da se prispevki plačujejo po standardni stopnji 15,9 % bruto plače, je
predpostavka o sorazmernosti dejanskih prispevkov delodajalcev za socialno varnost razumna
in ne predstavlja posebne omejitve raziskave. Izpolnjenosti predpostavke o sorazmernosti
drugih stroškov dela, med katerimi so najpomembnejši izdatki za prehrano na delu, denarna
povračila za prevoz na delo in z dela ter za ločeno življenje, sejnine in podobni dodatki, regres
za letni dopust, plačila za pogodbeno delo in avtorski honorarji, pa ni mogoče preveriti na
osnovi obstoječih podatkovnih virov.
Rezultati Strukturne statistike plač so razpoložljivi šele za obdobje od leta 2004 dalje, zato
smo le-te uporabili v analizi v letih 2004−2008, medtem ko smo za obdobje 1995−2002
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uporabili rezultate raziskovanja ZAP/3L. Izmed metodoloških razlik med obema viroma velja
opozoriti posebej le na razliko v dolžini delovnega časa zaposlenih oseb, vključenih v obe
raziskovanji. V raziskovanje ZAP/3L so bile vključene vse zaposlene osebe ne glede na
dolžino delovnega časa, v raziskovanje Strukturna statistika plač pa zgolj zaposleni za polni
delovni čas. Ob predpostavki, da se razmerje med številom zaposlenih za polni delovni čas oz.
številom zaposlenih za krajši delovni čas med posameznimi kategorijami zaposlenih bistveno
ne razlikuje, ocenjujemo, da navedena razlika ne predstavlja večje omejitve.
Glede na to, da so bili rezultati raziskovanja ZAP/3L razpoložljivi zgolj za leta 1996, 1999 in
2002, smo bruto plače v letih 1995, 1997, 1998, 2000, 2001 in 2003 ocenili na osnovi
predpostavljene eksponentne rasti plač med dvema razpoložljivima vrednostima. Zneski v SIT
so bili preračunani v EUR po fiksnem tečaju iz leta 2007.
Ocene bruto plač po stopnji šolske izobrazbe in spolu objavlja SURS le do nivoja
podpodročij. Za potrebe raziskave smo zato v vseh oddelkih izbranega podpodročja
predpostavili enaka plačna razmerja.
Skladno z opredelitvijo izobrazbenih skupin, predstavljenih v točki 6.1.3.2, smo povprečne
bruto plače za posamezno izobrazbeno skupino ocenili s pomočjo obrazca za tehtano
aritmetično sredino, pri čemer smo kot ponderje uporabili število zaposlenih v podjetjih in
drugih organizacijah po stopnjah šolske izobrazbe na osnovi SRDAP (Tabele 2.3−2.12 v
Prilogi 2).
V primerih, kjer je bilo število zaposlenih na posameznem podpodročju in z izbrano stopnjo
šolske izobrazbe relativno majhno, ocene bruto plač niso bile objavljene zaradi varovanja
osebnih podatkov. Glede na to, da so to bili primeri z relativno majhnim številom zaposlenih
(ok. 1−2% zaposlenosti izbranega podpodročja), njihova izključitev iz postopka izračuna
tehtanega povprečja ne povzroča bistvene pristranskosti rezultatov.

6.2.4 Ocena sredstev za samozaposlene po izbranih kategorijah
V prvem koraku je bilo treba oceniti obseg sredstev za samozaposlene, ki so zajeta v bruto
raznovrstnem dohodku. Kot je bilo v točki 5.5.2.2 že povedano, je običajni pristop, da se pri
tem izhaja iz predpostavke, da je povprečna urna postavka samozaposlenih enaka
povprečni urni postavki zaposlenih na primerljivih delovnih mestih. Glede na to, da
podatki o plačah zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, ki jih SURS zbira z
raziskovanjem ZAP-RFO/M, v času izvedbe naše raziskave še niso bili razpoložljivi, smo tudi
sami izhajali iz omenjene predpostavke. Ob tem velja opozoriti na morebitno pristranskost
ocen povprečne urne postavke samozaposlenih kot posledice uporabe omenjene predpostavke.
Na podlagi rezultatov ADS (Tabela 2.47 v Prilogi 2) so samozaposleni v celotnem
obravnavanem obdobju 1995−2008 dejansko opravili v povprečju za 25 % več ur tedensko
kot zaposleni. V izogib precenitvi obsega sredstev za samozaposlene osebe oz. negativni
donosnosti vloženih kapitalskih sredstev samozaposlenih oseb smo za potrebe analize
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predpostavili nekoliko nižje razmerje, in sicer 1,2. Za vsako kategorijo samozaposlenih smo
torej povprečna sredstva na samozaposleno osebo ocenili na naslednji način:
(6.2)
kjer pomeni:
: ocena povprečnih sredstev za samozaposleno osebo
spola k, izobrazbene skupine l v oddelku dejavnosti i;
: ocena sredstev za zaposlene osebe spola k, izobrazbene skupine
l v oddelku dejavnosti i;
: ocena števila zaposlenih spola k, izobrazbene skupine l v oddelku
dejavnosti i.
Na osnovi tako ocenjenih povprečnih sredstev za posamezne kategorije samozaposlenih smo
ocenili skupna sredstva za posamezno kategorijo samozaposlenih v posameznih oddelkih, pri
čemer je bilo treba v nekaterih primerih višino sredstev za samozaposlene omejiti na višino
raznovrstnega dohodka v izbranem oddelku. V takih primerih so bila sredstva po vseh
kategorijah samozaposlenih v okviru izbranega oddelka sorazmerno znižana.

6.3 Izračun indeksa opravljenih ur
V nadaljevanju je prikazan postopek izračuna agregatnega indeksa opravljenih ur za področje
predelovalnih dejavnosti na območju RS v obdobju 1995−2008. Pri izračunu smo izhajali iz
lastnih ocen dejansko opravljenih ur po izbranih kategorijah zaposlenih oz. samozaposlenih
(Tabele 2.50–2.69 v Prilogi 2), predstavljenih v podpoglavju 6.1.3, in ocen sredstev za te
kategorije zaposlenih oz. samozaposlenih (Tabele 2.79–2.88 oz. Tabele 2.90–2.99 v Prilogi
2), za katere je bil postopek ocenjevanja predstavljen v podpoglavjih 6.2.3 in 6.2.4.
Podobno kot izračun agregatnega indeksa dodane vrednosti smo agregatni indeks opravljenih
ur izvedli tako neposredno, tj. na osnovi predpostavke agregatne proizvodne funkcije, kakor
tudi posredno, tj. na osnovi predhodno izračunanih indeksov opravljenih ur na nižjih ravneh
agregacije. Ob tem smo posebno pozornost posvetili vplivu že omenjenih elementov, in sicer:


vplivu izbire indeksnega obrazca,



vplivu opredelitve osnovne ravni izračuna in



vplivu načina izračunov indeksov v časovnih serijah.
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6.3.1 Izračun indeksov na ravni elementarnih agregatov
Izračun indeksov opravljenih ur na ravni elementarnih agregatov (oddelkov, podpodročij oz.
celotnega področja v primeru neposrednega izračuna) med obdobjema in smo izvedli na
osnovi že omenjenih štirih indeksnih obrazcev (Laspeyres, Paasche, Fisher in Törnqvist) ter
naslednjih kategorij:


ocen dejansko opravljenih
samozaposlenih v obdobjih

ur po posameznih kategorijah zaposlenih/
in
po posameznih oddelkih (podpodročjih),

, ter


ocen sredstev za posamezne kategorije zaposlenih/samozaposlenih v obdobjih
po posameznih oddelkih (podpodročjih),
, v vlogi ponderacijskih
koeficientov.

Laspeyresove indekse opravljenih ur med obdobjema

in

oz.

po posameznih dejavnostih i,

61

, smo tako izračunali na naslednji način:

(6.3)

kjer pomeni:

: Laspeyresov indeks opravljenih ur med obdobjema

v oddelku (podpodročju) i;

in

: ocena vsote dejansko opravljenih ur za zaposlene oz. samozaposlene (j), spola k,
izobrazbene skupine l, v oddelku (podpodročju) i, v obdobju

in

;

: ocena sredstev za zaposlene oz. samozaposlene (j), spola k, izobrazbene skupine l v
oddelku (podpodročju) i, v obdobju

.

Paaschejeve indekse opravljenih ur med obdobjema

in

po posameznih dejavnostih i,
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, smo izračunali kot:

(6.4)

61

Enačba (6.3) predstavlja obrazec za izračun tehtane aritmetične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Laspeyresovega agregatnega indeksa.
62
Enačba (6.4) predstavlja obrazec za izračun tehtane harmonične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Paaschejevega agregatnega indeksa.
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kjer pomeni:

: Paaschejev indeks opravljenih ur med obdobjema

in

v oddelku (podpodročju) i;

: ocena sredstev za zaposlene oz. samozaposlene (j), spola k, izobrazbene skupine l v
oddelku (podpodročju) i, v obdobju

.

Fisherjeve indekse opravljenih ur med obdobjema

in

, po posameznih dejavnostih i,

, smo izračunali kot geometrijsko sredino Laspeyresovih in Paaschejevih indeksov:

(6.5)

kjer pomeni:

: Fisherjev indeks opravljenih ur med obdobjema
Törnqvistove indekse opravljenih ur med obdobjema
i,

v oddelku (podpodročju) i.

in
in

po posameznih dejavnostih,

, smo izračunali na naslednji način:

(6.6)

kjer pomeni:
: Törnqvistov indeks opravljenih ur med obdobjema

in

v oddelku (podpodročju) i;

: povprečni delež sredstev za zaposlene oz. samozaposlene (j), spola k, izobrazbene
skupine l v oddelku (podpodročju) i, v obdobjih in
Na osnovi predstavljenih obrazcev smo na ravni elementarnih agregatov izračunali:


serije indeksov opravljenih ur s stalno osnovo primerjave v letu 1995,



serije verižnih indeksov opravljenih ur,
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.

, in

Na osnovi serije verižnih indeksov smo s kumulativnim množenjem zaporednih verižnih
indeksov izračunali še serije posredno izračunanih indeksov z referenčnim letom 1995:
(6.7)

6.3.2 Izračun agregatnega indeksa opravljenih ur
Neposredni izračun agregatnega indeksa opravljenih ur se od izračuna indeksov na nižjih
ravneh agregacije razlikuje le v tem, da se opravljene ure ter sredstva za posamezno
kategorijo zaposlenih/samozaposlenih, ki nastopajo v enačbah (6.3), (6.4), (6.5) in (6.6),
nanašajo dejansko na vsoto opravljenih ur oz. sredstev za to izbrano kategorijo
zaposlenih/samozaposlenih za celotno področje dejavnosti, ne pa zgolj za izbrani oddelek oz.
podpodročje:
(6.8)
(6.9)

Pri posrednem izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur smo izhajali iz predhodno
izračunanih indeksov na ravni elementarnih agregatov (enačbe (6.3), (6.4), (6.5) in (6.6)), pri
čemer smo izračun izvedli tako kot pri agregatnem indeksu dodane vrednosti, ob dveh
različnih načinih opredelitve elementarnih agregatov:


elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih podpodročij,



elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih oddelkov.

V slednjem primeru smo izračun agregatnega indeksa izvedli trostopenjsko, in sicer smo na
osnovi indeksov opravljenih ur za posamezne oddelke izračunali najprej agregatne indekse za
posamezna podpodročja (vmesna raven agregacije), na podlagi teh pa nato agregatni indeks za
celotno področje predelovalnih dejavnosti.
Pri posrednem izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur smo v vseh korakih njegovega
izračuna, torej tako pri izračunu indeksov na ravni elementarnih agregatov kot vseh nadaljnjih
korakih agregacije, uporabljali enak indeksni obrazec. Ob tem smo v vsakem nadaljnjem
koraku obravnavali predhodno izračunane indekse na nižjih ravneh agregacije,

, kot

elementarne indekse, kar je razvidno tudi iz enačb (6.10), (6.11), (6.12) in (6.13). Za
ponderacijske koeficiente smo uporabljali višino sredstev za zaposlene oz. samozaposlene po
posameznih oddelkih oz. podpodročjih,

.
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Laspeyresov agregatni indeks opravljenih ur med obdobjema

in

,

, smo tako

izračunali na naslednji način:
(6.10)

Paaschejev agregatni indeks opravljenih ur med obdobjema

in

,

, smo izračunali

kot:

(6.11)

Fisherjev agregatni indeks opravljenih ur med obdobjema

in

, smo izračunali

,

kot geometrijsko sredino Laspeyresovega in Paaschejevega indeksa:

(6.12)
Törnqvistov agregatni indeks opravljenih ur med obdobjema

in

,

, smo

izračunali na naslednji način:

(6.13)

6.3.3

Analiza ocen indeksa opravljenih ur

V Tabelah 6.4, 6.5 in 6.6 so predstavljeni izračuni, ki smo jih izvedli skladno s predstavljenim
postopkom v predhodnem podpoglavju, v nadaljevanju pa so podane ugotovitve glede vpliva
že omenjenih elementov metodologije indeksnega pristopa na izračun agregatnega indeksa
opravljenih ur.

150

94,0

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

151

100,0

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA

100,0

Törnqvist

100,0

95,0

100,0

Fisher

Laspeyres/Paasche

94,6

100,0

Paasche

100,7

95,0

95,3

100,0

100,6

Laspeyres

100,0

95,0

100,0

Fisher

Laspeyres/Paasche

94,7

100,0

Paasche

95,0

95,3

100,0

100,0

Laspeyres

100,0

94,0

100,0

Paasche

Laspeyres/Paasche

94,1

100,0

Laspeyres

94,0

1996

1995

100,8

86,6

86,6

86,3

87,0

100,7

86,6

86,6

86,3

86,9

100,1

85,7

85,7

85,7

85,8

1997

100,9

86,4

86,4

86,1

86,8

100,7

86,4

86,4

86,1

86,6

100,0

85,6

85,6

85,6

85,6

1998

101,0

86,7

86,7

86,3

87,1

100,8

86,6

86,6

86,2

86,9

100,0

85,7

85,7

85,8

85,7

1999

Posredni agregatni indeks
oddelki OA

100,9

85,4

85,4

85,0

85,7

100,5

85,4

85,3

85,1

85,6

99,9

84,5

84,5

84,5

84,5

2001

Vir: Lastna ocena

101,1

86,0

86,0

85,6

86,5

100,7

86,0

86,0

85,7

86,3

99,9

85,3

85,2

85,3

85,2

2000

100,7

88,6

88,6

88,3

88,9

100,3

88,6

88,6

88,5

88,7

99,8

87,5

87,5

87,6

87,4

2002

100,5

87,9

88,0

87,7

88,2

100,3

87,9

87,9

87,8

88,0

99,9

86,6

86,6

86,6

86,6

2003

101,0

85,7

85,9

85,5

86,3

100,6

85,6

85,8

85,5

86,1

100,3

84,6

84,6

84,5

84,7

2004

100,9

85,5

85,7

85,3

86,1

100,5

85,4

85,6

85,4

85,8

100,4

84,6

84,5

84,4

84,7

2005

100,7

82,7

83,0

82,7

83,3

100,4

82,6

82,9

82,7

83,1

100,5

81,6

81,6

81,4

81,8

2006

Tabela 6.4: Primerjava agregatnih indeksov opravljenih ur s stalno osnovo primerjave, 1995−2008, referenčno leto 1995

Agregatni indeks
opravljenih ur Predelovalne dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks

100,5

84,9

85,2

85,0

85,4

100,3

84,7

85,0

84,9

85,1

100,5

84,0

84,0

83,8

84,2

2007

106,2

79,8

79,3

76,9

81,7

102,6

80,2

80,3

79,3

81,3

101,0

79,8

79,8

79,4

80,2

2008

-

Törnqvist

152

-

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA

-

Törnqvist

-

95,0

-

Fisher

Laspeyres/Paasche

94,6

-

Paasche

100,7

95,0

95,3

-

100,6

Laspeyres

-

95,0

-

Fisher

Laspeyres/Paasche

94,7

-

Paasche

95,0

95,3

-

100,0

Laspeyres

-

94,0

-

Fisher

Laspeyres/Paasche

94,0

-

Paasche

94,0

94,1

1996

-

1995

100,5

91,2

91,2

91,0

91,5

100,4

91,1

91,1

91,0

91,3

100,2

91,1

91,1

91,1

91,2

1997

100,3

99,9

99,9

99,7

100,1

100,2

99,8

99,8

99,7

100,0

100,1

99,8

99,8

99,8

99,9

1998

Posredni agregatni indeks
oddelki OA

100,2

99,4

99,4

99,3

99,5

100,1

99,5

99,5

99,4

99,5

100,0

99,4

99,4

99,4

99,4

2000

100,3

99,2

99,2

99,0

99,3

100,2

99,2

99,2

99,0

99,3

100,0

99,2

99,2

99,2

99,2

2001

Vir: Lastna ocena

100,2

100,2

100,2

100,1

100,3

100,1

100,2

100,2

100,1

100,2

100,0

100,2

100,2

100,1

100,2

1999

100,2

103,8

103,8

103,7

103,9

100,1

103,8

103,8

103,8

103,9

100,1

103,5

103,5

103,4

103,5

2002

100,2

99,3

99,4

99,3

99,4

100,1

99,3

99,3

99,3

99,3

100,0

99,1

99,1

99,1

99,1

2003

100,3

98,0

98,0

97,9

98,2

100,3

98,0

98,1

97,9

98,2

100,2

97,9

97,9

97,8

98,0

2004

Tabela 6.5: Primerjava verižnih agregatnih indeksov opravljenih ur, 1995−2008

Laspeyres

Agregatni indeks
opravljenih ur Predelovalne dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks
100,2

99,9

99,9

99,8

100,0

100,2

99,9

99,9

99,8

100,0

100,1

100,0

100,0

99,9

100,0

2005

100,4

96,9

96,9

96,7

97,1

100,4

96,8

96,8

96,7

97,0

100,1

96,5

96,5

96,5

96,5

2006

100,2

102,7

102,7

102,5

102,8

100,2

102,6

102,6

102,5

102,7

100,1

102,8

102,8

102,8

102,9

2007

103,2

94,7

94,2

92,7

95,7

101,0

95,4

95,3

94,9

95,8

100,3

95,2

95,2

95,1

95,4

2008

94,0

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

153
95,0

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA
95,3
94,6
95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Laspeyres

Paasche

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche

Posredni agregatni
indeks
oddelki OA
100,7

95,0

100,6

100,0

Laspeyres/Paasche

94,7

100,0

Paasche

95,0

95,3

100,0

100,0

Laspeyres

100,0

94,0

100,0

Paasche

Laspeyres/Paasche

94,1

100,0

Laspeyres

94,0

1996

1995

101,2

86,6

86,6

86,1

87,2

101,0

86,6

86,6

86,1

87,0

100,2

85,7

85,7

85,6

85,8

1997

101,5

86,6

86,6

85,9

87,2

101,3

86,4

86,4

85,9

87,0

100,3

85,6

85,6

85,5

85,7

1998

101,9

86,2

86,2

85,4

87,0

101,5

86,1

86,1

85,5

86,8

100,3

85,2

85,2

85,1

85,4

2000

102,3

85,5

85,5

84,5

86,5

101,8

85,4

85,4

84,7

86,2

100,3

84,5

84,5

84,4

84,7

2001

Vir: Lastna ocena

101,7

86,7

86,7

86,0

87,5

101,4

86,6

86,6

86,0

87,2

100,3

85,7

85,7

85,6

85,8

1999

102,5

88,8

88,8

87,7

89,9

101,9

88,7

88,7

87,9

89,5

100,4

87,5

87,5

87,3

87,6

2002

102,7

88,2

88,2

87,0

89,4

101,9

88,0

88,1

87,2

88,9

100,5

86,7

86,7

86,5

86,9

2003

103,0

86,5

86,5

85,2

87,8

102,2

86,3

86,3

85,4

87,3

100,6

84,8

84,8

84,6

85,1

2004

103,2

86,4

86,4

85,0

87,8

102,4

86,2

86,3

85,2

87,3

100,7

84,8

84,8

84,5

85,1

2005

103,7

83,7

83,7

82,2

85,2

102,8

83,5

83,5

82,4

84,7

100,7

81,9

81,9

81,6

82,2

2006

Tabela 6.6: Primerjava kumulativnih verižnih agregatnih indeksov opravljenih ur, 1995−2008, referenčno leto 1995

Agregatni indeks
opravljenih ur Predelovalne dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks

103,9

85,9

85,9

84,3

87,6

103,0

85,7

85,7

84,5

87,0

100,8

84,2

84,2

83,9

84,5

2007

107,3

81,3

80,9

78,2

83,8

104,0

81,8

81,7

80,1

83,4

101,1

80,2

80,2

79,7

80,6

2008

6.3.3.1 Vpliv izbire indeksnega obrazca na izračun agregatnega indeksa opravljenih ur
Pristranskost posameznih indeksnih obrazcev smo tudi tokrat proučevali pretežno na osnovi
razmerja med Laspeyresovim oz. Paaschejevim indeksom.
V Tabeli 6.5 so prikazani letni verižni agregatni indeksi opravljenih ur za predelovalne
dejavnosti v obdobju 1995−2008 po izbranih načinih izračuna oz. izbranih indeksnih
obrazcih. Na podlagi prikazanih izračunov je mogoče razbrati, da znašajo razlike med
Laspeyresovimi oz. Paaschejevimi letnimi verižnimi indeksi:


med 0,0 in 0,3 % ob neposrednem izračunu agregatnih indeksov;



med 0,1 in 1,0 %, če osnovno raven izračuna predstavljajo posamezna podpodročja
predelovalnih dejavnosti;



med 0,2 in 3,2 % ob izračunu elementarnih indeksov na ravni posameznih oddelkov
predelovalnih dejavnosti.

Ob neposrednem izračunu agregatnih letnih verižnih indeksov opravljenih ur, in če osnovno
raven izračuna predstavljajo posamezna podpodročja predelovalnih dejavnosti, razlik med
izračuni na osnovi Fisherjevega oz. Törnqvistovega obrazca, tako rekoč ni oz. so
zanemarljive. Ob izračunu elementarnih indeksov na ravni posameznih oddelkov pa znašajo
razlike med omenjenima superlativnima indeksoma med 0,0 in 0,5 %.
Predstavljeni rezultati, ki kažejo na relativno majhne razlike med najpogosteje uporabljanimi
indeksnimi obrazci na letnem nivoju, so skladni z ugotovitvami že predstavljenih raziskav v
podpoglavju 2.2.3 kakor tudi rezultati lastne analize, prikazane v točki 4.2.3.1.
Pristranskost opazovanih indeksnih obrazcev se pri povečevanju oddaljenosti med
primerjanim obdobjem in obdobjem primerjave povečuje bolj ob izračunu elementarnih
indeksov na bolj razčlenjeni ravni (gl. Tabelo 6.4). V letu 2008 je v primeru neposrednega
izračuna agregatnega indeksa razlika med Laspeyresovim oz. Paaschejevim indeksom znašala
le 1 %, kar je za neposredno primerjavo 13 let oddaljenih obdobij relativno malo. Ob izračunu
elementarnih indeksov na ravni posameznih oddelkov pa se omenjena razlika poveča na 6,2
%. Prav tako je razlika med obema superlativnima indeksoma najvišja ob izračunu
elementarnih indeksov na ravni posameznih oddelkov, in sicer 0,5 % v letu 2008.
Za razliko od izračuna agregatnega indeksa dodane vrednosti (gl. točko 4.2.3.1) se ob
izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur izkaže, da se s posredno primerjavo dveh obdobij
na osnovi kumulativnega množenja verižnih indeksov (gl. Tabelo 6.6) razlika med
Laspeyresovim in Paaschejevim indeksom celo nekoliko poveča. Vzrok za omenjeno razliko,
ki je sicer nekoliko večja le pri izračunu elementarnih indeksov na bolj razčlenjeni ravni, so
oscilacije relativnih količin opravljenih ur oz. relativnih plač po posameznih kategorijah
dela med posameznimi leti proučevanega obdobja.
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Podobno kot v točki 4.2.3.1 je tudi ob izračunavanju agregatnih indeksov opravljenih ur
razvidno, da je vpliv izbire indeksnega obrazca tesno povezan s preostalima dvema
vidikoma indeksnega pristopa, tj. z načinom opredelitve elementarnih agregatov in z
načinom izračuna indeksov v časovnih serijah.

6.3.3.2 Vpliv opredelitve ravni elementarnih agregatov na izračun agregatnega indeksa
opravljenih ur
Vpliv načina opredelitve osnovnih agregatov smo proučevali na osnovi primerjave:63


neposredno izračunanega Törnqvistovega agregatnega indeksa opravljenih ur,
izračunanega na osnovi enačb (6.6), (6.8) in (6.9); ter



Törnqvistovega agregatnega indeksa opravljenih ur (enačba (6.6)), izračunanega na
osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni podpodročij; in



Törnqvistovega agregatnega indeksa opravljenih ur (enačba (6.6)), izračunanega na
osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni oddelkov.

Primerjava posredno in neposredno izračunanega agregatnega indeksa opravljenih ur, skladno
z enačbo (2.52), pokaže vpliv realokacij dela med dejavnostmi in odraža odstopanje
dejanskih tržnih razmer od predpostavk, na katerih je osnovana agregatna proizvodna
funkcija, o čemer je bilo že govora v podpoglavju 2.3.2. Relativno višja vrednost posredno
izračunanega agregatnega indeksa opravljenih ur je odraz realokacij dela iz podpodročij
(oddelkov) z relativno nižjo v podpodročja (oddelke) z relativno višjo produktivnostjo.
Na podlagi primerjave posredno oz. neposredno izračunanih (Törnqvistov obrazec) letnih
verižnih indeksov opravljenih ur (gl. Tabelo 6.7) so razvidne skoraj zanemarljive razlike med
obema načinoma izračuna agregatnega verižnega indeksa opravljenih ur. Ob spremljanju
osnovnih agregatov na ravni podpodročij je v 5 opazovanih letih rezultat neposrednega
izračuna agregatnega indeksa enak rezultatu posrednega izračuna, v preostalih 8 letih pa je
razlika med obema izračunoma kvečjemu 1,0 %. Ob spremljanju osnovnih agregatov na ravni
oddelkov je razlik sicer nekoliko več, vendar niti te na letni ravni ne presegajo 1,0 %.

63

Törnqvistov indeksni obrazec smo v danem primeru izbrali kot osnovo primerjave, ker omogoča razčlenitev
spremembe agregata opravljenih ur na prispevke rasti opravljenih ur na ravni posameznih elementarnih
agregatov.
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100,0

100,0

-

-

100,0

100,0

Posredni (OA
podpodročja)/
Neposredni

Posredni (OA
oddelki)/
Neposredni

Posredni (OA
podpodročja)/
Neposredni

Posredni (OA
oddelki)/
Neposredni

Posredni (OA
podpodročja)/
Neposredni

Posredni (OA
oddelki)/
Neposredni

1995

Verižni indeksi
(predhodno leto =
100)
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101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

1996

101,1

101,0

100,1

100,0

101,0

101,0

1997

101,1

101,0

100,1

100,0

101,0

100,9

1998

Kulumulativni
verižni indeksi
(1995 = 100)
101,2

101,1

100,0

100,0

100,9

100,9

2000

Vir: Lastna ocena

101,2

101,0

100,0

100,0

101,1

101,0

1999

101,2

101,1

100,0

100,0

101,0

101,0

2001

101,5

101,4

100,3

100,4

101,3

101,3

2002

101,7

101,6

100,2

100,2

101,5

101,4

2003

101,9

101,8

100,2

100,2

101,3

101,2

2004

101,9

101,7

99,9

99,9

101,1

101,0

2005

102,2

102,0

100,4

100,3

101,4

101,2

2006

Tabela 6.7: Primerjava posredno in neposredno izračunanih Törnqvistovih agregatnih indeksov opravljenih ur, 1995−2008

Agregatni indeks
opravljenih ur Predelovalne dejavnosti

Indeks s stalno
osnovo primerjave
(1995 = 100)

102,1

101,8

99,8

99,8

101,1

100,9

2007

101,5

102,0

99,4

100,2

100,0

100,5

2008

V letih 2005 in 2007 (gl. Tabelo 6.7) so razvidne minimalne realokacije dela iz podpodročij
(oddelkov) predelovalnih dejavnosti z relativno višjo v podpodročja (oddelke) predelovalnih
dejavnosti z relativno nižjo produktivnostjo. Zanimiva je tudi primerjava posredno oz.
neposredno izračunanih (Törnqvistov obrazec) verižnih indeksov opravljenih ur v letu 2008,
ko je mogoče opaziti minimalne realokacije dela iz podpodročij z relativno nižjo v
podpodročja z relativno višjo produktivnostjo, medtem ko so te realokacije na ravni oddelkov
potekale ravno v nasprotni smeri – iz oddelkov z relativno višjo v oddelke z relativno nižjo
produktivnostjo.
Nekoliko večje razlike med obema načinoma izračuna agregatnega indeksa so razvidne v
primeru izračuna indeksov s stalno osnovo. Pri neposredni primerjavi posameznih let z
referenčnim letom 1995 (gl. Tabelo 6.7) znaša največja obravnavana razlika ob opredelitvi
osnovnih agregatov na ravni podpodročij 1,4 % (leto 2003), ob opredelitvi osnovnih
agregatov na ravni oddelkov pa 1,5 % (leto 2003). Pri izračunu indeksne serije s stalno
osnovo primerjave v letu 1995 na osnovi kumulativnega množenja zaporednih verižnih
indeksov znaša največja obravnavana razlika ob opredelitvi osnovnih agregatov na ravni
podpodročij 2,0 % (leto 2006 in 2008), ob opredelitvi osnovnih agregatov na ravni oddelkov
pa 2,2 % (leto 2006).

6.3.3.3 Vpliv načina izračuna indeksnih serij na izračun agregatnega indeksa opravljenih ur
Na podlagi rezultatov, prikazanih v predhodnih dveh točkah, je razvidno, da princip
veriženja ob izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur ne prispeva k manjši
pristranskosti uporabljenih indeksnih obrazcev, kot smo to lahko ugotovili pri izračunu
agregatnega indeksa dodane vrednosti. Ob izračunu indeksov opravljenih ur s stalno osnovo
primerjave v letu 1995 (gl. Tabelo 6.4) znaša največja razlika med Laspeyresovim oz.
Paaschejevim agregatnim indeksom 6,2 %, medtem ko omenjena razlika ob izračunu
kumulativnih verižnih indeksov naraste na 7,3 % (gl. Tabelo 6.6).
Vzrok za povečano pristranskost, ki se sicer nekoliko bolj izrazito kaže le pri izračunu
elementarnih indeksov na bolj razčlenjeni ravni, so oscilacije relativnih količin opravljenih
ur oz. relativnih plač po posameznih kategorijah dela med posameznimi leti proučevanega
obdobja. Ob takih oscilacijah uporaba principa veriženja namreč ni priporočljiva, na kar
opozarjajo tudi T. P. Hill (1988, 1993), R. J. Hill (2006b) in Szulc (1983).
Za razliko od povečane pristranskosti Laspeyresovih oz. Paaschejevih indeksov pa se razlike
med Fisherjevimi oz. Törnqvistovimi indeksi ob izračunu kumulativnih verižnih indeksov
bistveno ne spremenijo. Dani rezultat kaže, da sta omenjena superlativna indeksna obrazca
bistveno manj občutljiva na spremembe v strukturi ponderjev, in sicer zaradi simetrične
uporabe ponderjev iz obeh obdobij primerjave.
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6.3.3.4 Povzetek ugotovitev analize vplivov elementov metodologije indeksnega pristopa na
izračun agregatnega indeksa opravljenih ur
Na podlagi predstavljenih rezultatov je, tako kot v točki 4.2.3.4, mogoče sklepati, da so vplivi
posameznih elementov metodologije indeksnega pristopa na izračun agregatnega indeksa
opravljenih ur medsebojno povezani. Podrobna analiza rezultatov v Tabelah 6.4, 6.5, 6.6 in
6.7 namreč kaže, da:


so razlike med agregatnimi indeksi opravljenih ur, izračunanimi z najpogosteje
uporabljanimi indeksnimi obrazci, na letnem nivoju relativno majhne;



razlike med agregatnimi indeksi opravljenih ur, izračunanimi na osnovi različnih
indeksnih obrazcev, začnejo nekoliko naraščati z naraščanjem oddaljenosti med
obdobjema primerjave;



se pristranskost Laspeyresovega in Paaschejevega obrazca nekoliko poveča ob
izračunu elementarnih indeksov na bolj razčlenjeni ravni, medtem ko so razlike med
superlativnima indeksnima obrazcema, ob različnih ravneh izračuna elementarnih
indeksov, zelo majhne;



princip veriženja oz. posredna primerjava opravljenih ur v dveh obdobjih na osnovi
kumulativnih verižnih indeksov se odrazi na nekoliko večji pristranskosti
Laspeyresovih oz. Paaschejevih indeksov v primerjavi z neposredno primerjavo ur v
istih obdobjih, medtem ko se razlike med Fisherjevimi oz. Törnqvistovimi indeksi ob
izračunu kumulativnih verižnih indeksov bistveno ne spremenijo;



so razlike med neposrednimi in posredno izračunanimi agregatnimi indeksi
opravljenih ur (Törnqvistov obrazec) zelo majhne oz. na letnem nivoju skoraj
zanemarljive.
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7 MERJENJE PORABE KAPITALA
Teorija kapitala je nedvomno eden najkompleksnejših segmentov ekonomske teorije, kar
meni tudi Hulten (1990, str. 119). Kompleksnost in raznolikost teoretičnih konceptov se
odražata tudi na področju statističnega merjenja kapitala, kjer se raziskovalci oz. statistični
uradi soočajo z vrsto metodoloških vprašanj.
Teoretične osnove merjenju kapitala je po mnenju Diewerta in Lawrencea (1999b, str.2)
opredelil Griliches (1963). Za mero obsega storitev kapitala (angl. capital services) je
Griliches (1963) predlagal strojne ure oz. strojna leta, za ponderje pri izračunu agregatnega
kazalca porabe kapitala pa ustrezne rente (angl. rents). Omenjeno delo je bilo kasneje
dopolnjeno s prispevki vrste avtorjev (Jorgenson & Grilches, 1967; Christensen & Jorgenson,
1969, 1970; Jorgenson, 1989, 1996; Diewert, 1980; Hulten & Wykoff, 1981a, 1981b, 1996;
Hulten, 1990, 1996), med katerimi so ključni podrobno predstavljeni v nadaljevanju dela.
Obravnava kapitala kot proizvodnega dejavnika je tesno povezana z interpretacijo tehničnega
napredka. Kakor smo v poglavju 1.2 že izpostavili, se v literaturi kot venomer aktualno
pojavlja vprašanje, ali tehnični napredek izvira iz tehničnih izboljšav kapitalskih sredstev
(opredemeteni tehnični napredek) ali se pojavlja neodvisno od investicij vanje (neopredmeteni
tehnični napredek). Modeli neopredmetenega tehničnega napredka so osnovani na
predpostavki, da se učinkovitost sredstev različnih letnikov razlikuje zgolj zaradi njihove
obrabe, okvar oz. iztrošenja. Modeli opredmetenega tehničnega napredka pa izhajajo iz
predpostavke, da so sredstva novejših letnikov zmogljivejša od istovrstnih sredstev starejših
letnikov tudi zaradi vsebovanih tehničnih izboljšav (Hulten, 1992; Van Ark, 1996).
Kapital se od dela kot primarnega proizvodnega dejavnika razlikuje v dveh ključnih lastnostih
(Hulten, 1990, str. 120):


kapitalska sredstva so rezultat predhodnega proizvodnega procesa, kar pomeni, da se
pojavljajo ne samo v obliki proizvodnega dejavnika (inputa), temveč tudi v obliki
rezultata dejavnosti proizvodnje (outputa),



kapitalska sredstva so trajne dobrine, ki nastopajo v proizvodnem procesu več kot eno
računovodsko obdobje.

Biorn, Holmoy in Olsen (1989, str. 133) opozarjajo, da je treba zaradi trajnosti kapitalskih
sredstev razlikovati med:


obravnavo kapitala z vidika njegove proizvodne zmogljivosti oz. kot mere
potencialnega obsega storitev kapitala, ki jih lahko dani obseg sredstev nudi; in



obravnavo kapitala z vidika bogastva, tj. vrednosti, ki je izpeljana iz njegove
sposobnosti nudenja storitev kapitala danes in v prihodnje.
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Kapitalska sredstva večinoma uporabljajo njihovi lastniki, zaradi česar se transakcije s
storitvami kapitala običajno ne odvijajo na trgu. Njihov obseg in ceno je zato treba oceniti na
ustrezen način, v zvezi s čimer se odpirajo številna metodološka vprašanja (Van Ark, 1996;
OECD, 2001a; OECD, 2001b; Diewert, 2000, 2001; Corrado et al., 2004):


opredelitev meje med vmesno porabo in investicijami,



ustrezna obravnava neopredmetenih osnovnih sredstev – vrednotenje in obračun
amortizacije,



ustrezna obravnava finančnega kapitala,



ustrezna obravnava človeškega kapitala,



izbira ponderjev pri izračunu agregatnih kazalcev,



vloga kakovostnih sprememb pri ocenjevanju deflatorjev,



oblikovanje ocen stanj sredstev,



povezava z metodologijo spremljanja vrednosti naravnih virov in



indeksna problematika.

Podrobnejša obravnava vseh izpostavljenih vprašanj presega okvire te disertacije, zaradi česar
se v nadaljevanju dela posvečamo predvsem vprašanjem, ki so neposredno povezana z
metodologijo izračuna indeksa storitev kapitala kot osnove za izračun indeksa večfaktorske
produktivnosti.

7.1 Opredelitev koncepta kapitala
V okviru tega poglavja so podane konceptualne osnove merjenja kapitala in operativne
opredelitve s tem povezanih kategorij v okviru standardov SNA93 oz. ESA95 kot
najprimernejše konceptualne osnove za analizo produktivnosti.
Koncept kapitala je za potrebe analize produktivnosti skladen z opredelitvijo bruto investicij
v osnovna sredstva (P.51) (BIOS v nadaljevanju) v okviru standardov SNA93 (10.33) ter
ESA95 (3.102). Le-te zajemajo pridobitve, zmanjšane za odtujitve osnovnih sredstev s strani
rezidenčnih proizvajalcev v danem obdobju in povečane za določena povečanja vrednosti
neproizvedenih sredstev, ki so rezultat proizvodne dejavnosti proizvodnih ali institucionalnih
enot. Osnovna sredstva so opredmetena ali neopredmetena sredstva, proizvedena v procesih
proizvodnje, ki se v drugih proizvodnih procesih uporabljajo večkrat ali nepretrgano v
obdobju, daljšem od enega leta.
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BIOS se delijo na (ESA95, 3.105):


pridobitve manj odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev (stanovanja, druge zgradbe
in objekti, stroji in oprema, gojena naravna sredstva, npr. večletni nasadi in osnovna
čreda);



pridobitve manj odtujitve neopredmetenih osnovnih sredstev (raziskovanja rudišč,
računalniška programska oprema, razvedrilni, literarni in umetniški izvirniki, druga
neopredmetena osnovna sredstva);



velike izboljšave opredmetenih neproizvedenih sredstev, še posebej tistih, ki se
nanašajo na zemljišča (medtem ko pridobitev neproizvedenih sredstev ni zajeta);



stroške, povezane s prenosi lastništva neproizvedenih sredstev, kot so zemljišča in
patentirana sredstva (pridobitev teh sredstev pa ni zajeta).

Podrobnejša klasifikacija osnovnih sredstev, skladno s standardi SNA93, je podana v Tabeli
7.1. Ob tem je treba poudariti, da podatki o investicijah oz. stanju osnovnih sredstev niso
vselej razpoložljivi na tako razčlenjenem nivoju. Razčlenitev omenjenih podatkov je namreč v
veliki meri določena z razpoložljivostjo indeksov cen kot deflatorjev na dovolj razčlenjenem
nivoju. Zato se določene vrste sredstev pogosto obravnava kot homogene, podatki zanje pa se
zbirajo na nivoju širše opredeljenih skupin sredstev (zgradbe, oprema ...) (OECD, 2001b, str.
25).
Tabela 7.1: Klasifikacija osnovnih sredstev skladno s SNA93
Oznaka v SNA
AN.11
AN.111
AN.1111
AN.1112
AN.11121
AN.11122
AN.1113
AN.11131
AN.11132
AN.1114
AN.11141
AN.11142
AN.112
AN.1121
AN.1122
AN.1123
AN.1129

Opis sredstva
Osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Stanovanja
Druge zgradbe in objekti
Nestanovanjske zgradbe
Drugi objekti
Stroji in oprema
Transportna oprema
Drugi stroji in oprema
Gojena naravna sredstva
Osnovna čreda
Večletni nasadi
Neopredmetena osnovna sredstva
Raziskovanja rudišč
Računalniška programska oprema
Razvedrilni, literarni in umetniški izvirniki
Druga neopredmetena osnovna sredstva

Vir: SNA93, str. 718

Osnovna sredstva lahko vrednotimo na 3 različne načine (OECD, 2001b, str. 29):


vrednotenje po nabavnih cenah,



vrednotenje po nadomestnih tekočih cenah in



vrednotenje v nadomestnih stalnih cenah izbranega leta.
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Vrednotenje sredstev po nabavnih cenah, kar je običajna praksa v poslovnem računovodstvu,
ni primeren način vrednotenja v okviru nacionalnega računovodstva. Standardi SNA93
predpisuje uporabo nadomestnih, tekočih ali stalnih cen. Vrednost sredstev v nadomestnih
tekočih oz. nadomestnih stalnih cenah predstavlja vrednost novonabavljenega sredstva v
tekočem oz. izbranem letu in kot taka odraža bruto vrednost kapitala.
Za razliko od koncepta bruto vrednosti kapitala, ki ne upošteva upadov vrednosti sredstev
zaradi njihovega staranja, koncept neto vrednosti kapitala odraža dejansko tržno vrednost
sredstev, ki se skozi življenjsko dobo sredstev spreminja. V razmerah popolne konkurence je
ravnovesna vrednost sredstva enaka sedanji (diskontirani) vrednosti pričakovanih donosov v
celotni življenjski dobi sredstva (Hulten, 1990, str. 127):64

(7.1)

kjer pomeni:
: ravnovesna nabavna vrednost sredstva starosti s, na začetku obdobja t;
: pričakovani donosi sredstva starosti s+τ, v obdobju t+ τ;
r: nominalna diskontna stopnja.
Skladno s predpostavko racionalnega vedenja proizvodnih enot je ravnovesna najemna cena
sredstva (angl. rental price) enaka njegovemu mejnemu proizvodu, razmerje med najemno
ceno novega sredstva in sredstva pri starosti s pa je enako mejni stopnji tehnične
nadomestljivosti (substitucije) med njima (Hulten, 1990, str. 127):

(7.2)
kjer pomeni:
: vrednost donosov sredstva starosti s v obdobju t,
: vrednost donosov novega sredstva v obdobju t,
s:

starost sredstva,
: koeficient relativne učinkovitosti sredstva starosti s.

Koeficient relativne učinkovitosti sredstva,
, opredeljen z enačbo (7.2), lahko torej
interpretiramo kot mejno stopnjo tehnične nadomestljivosti med sredstvom starim s in novim

64

Predpostavljamo, da je donos sredstva v posameznem obdobju realiziran ob koncu vsakega obdobja.
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sredstvom ali pa kot razmerje njunih najemnih cen, ki je enako razmerju vrednosti njunih
prihodnjih donosov.
Ob upoštevanju enačbe (7.2) lahko vrednost sredstva zapišemo v naslednji obliki (Hulten,
1990, str. 128):
(7.3)

kjer pomeni:
: ravnovesna nabavna vrednost sredstva starosti s, na začetku obdobja t;
: koeficient relativne učinkovitosti sredstva starosti s+τ;
: najemna cena oz. pričakovani donosi novega sredstva, v obdobju t+ τ;
r: nominalna diskontna stopnja.
Iz enačbe (7.3) je razvidna povezava med vrednostjo sredstva in njegovo učinkovitostjo.
Spremembo vrednosti sredstva zaradi spremembe njegove učinkovitosti, opredeljeno kot
amortizacija, lahko zapišemo v naslednji obliki (Hulten, 1990, str. 129):

(7.4)

kjer pomeni:
: ravnovesna nabavna vrednost sredstva starosti s, na začetku obdobja t;
: ravnovesna nabavna vrednost sredstva starosti s+1, na začetku obdobja t;
: amortizacijska stopnja;
: koeficient relativne učinkovitosti sredstva starosti s+τ oz. s+τ+1;
: najemna cena oz. pričakovani donosi novega sredstva, v obdobju t+ τ;
r: nominalna diskontna stopnja.
Na osnovi enačbe (7.4) je razvidno, da je amortizacija:


enaka diskontirani vrednosti upada donosov sredstva, do katerega pride zaradi upada
njegove učinkovitosti s staranjem;



vrednostni koncept, ki ga je treba kljub njuni medsebojni povezavi razlikovati od
realnega koncepta, tj. upadanja učinkovitosti sredstev zaradi obrabe.
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Koncept amortizacije, opredeljen z enačbo (7.4), je treba razlikovati tudi od koncepta
potrošnje stalnega kapitala v okviru standardov SNA93. Potrošnja stalnega kapitala (K.1)
je, skladno s SNA93 (6.179), opredeljena kot znesek v obdobju potrošenih osnovnih sredstev
zaradi normalne obrabe in predvidenega zastaranja, skupaj z rezervacijami za izgube
osnovnih sredstev v primeru slučajnih škod, zoper katere jih je možno zavarovati. Izključuje
pa vrednost uničenih sredstev zaradi vojn ali drugih izjemnih dogodkov (naravne nesreče ...),
kar je ustrezno izraženo v postavki ''Druge spremembe sredstev''. Potrošnja stalnega kapitala
se nanaša tako na sredstva, ki so dejansko v uporabi, in na sredstva, ki jih proizvodna enota
poseduje za nadomestila nepričakovanih izpadov sredstev zaradi okvar, saj se takim
sredstvom vrednost manjša zaradi njihovega zastaranja (OECD, 2001b, str. 32).
Na razliko med obema konceptoma amortizacije opozarja tudi Peter Hill (1999, str. 6).
Koncept potrošnje stalnega kapitala, ki je opredeljen kot razlika med vrednostjo sredstva na
začetku in koncu obračunskega obdobja, kot to ponazarja enačba (7.5), je poimenoval kot
časovno amortizacijo (angl. time series depreciation):
(7.5)
kjer pomeni:
:

vrednost (časovne) amortizacije v obdobju t, za sredstvo starosti s;
:

vrednost sredstva starosti s na začetku obdobja t;
: vrednost sredstva starosti s+1 na začetku obdobja t+1 (oz. koncu obdobja t).

Opredelitev amortizacije skladno z enačbo (7.4), kot razlike v ceni sredstva različnih starosti v
izbranem (istem) trenutku, pa je poimenoval kot presečno amortizacijo (angl. cross section
depreciation).
Vrednosti časovne in presečne amortizacije se v splošnem razlikujeta, pri čemer lahko razliko
med njima izrazimo kot (Hill, 1999, str. 10):
(7.6)
Izraz na desni strani enačbe (7.6) predstavlja vrednost revalorizacije oz. razliko v ceni
sredstva starosti s+1, med obdobjema t in t+1. Če so sredstva podvržena procesu tehničnega
zastaranja, bodo njihove cene s časom padale, zaradi česar je pričakovati, da vrednost
časovne amortizacije presega vrednost presečne amortizacije (Hill, 1999, str. 11).
Oba koncepta amortizacije, časovna in presečna, se torej razlikujeta v interpretaciji
revalorizacijskega člena: časovna amortizacija vključuje pričakovano revalorizacijo,
povezano s tehničnim zastaranjem, kot sestavni del amortizacije, presečna amortizacija pa
implicitno obravnava revalorizacijo kot kapitalski dobiček oz. izgubo (Hill, 1999, str. 11).
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Čeprav je v določenih primerih analiz produktivnosti mogoče zaslediti uporabo koncepta
bruto oz. neto vrednosti kapitala kot mere porabe kapitala, je ob tem treba opozoriti, da oba
omenjena koncepta nista najustreznejši meri prispevka kapitala k rasti outputa, na kar
opozarja tudi OECD (2001b, str. 32). Tako bruto kot neto vrednost kapitala sta namreč
vrednostna koncepta in kot taka ne odražata realnega prispevka kapitala k rasti outputa.
Skladno s priporočili vrste avtorjev je ustrezna mera porabe kapitala obseg storitev kapitala,
ki je za razliko od koncepta bruto oz. neto vrednosti kapitala realni koncept. Glede na dejstvo,
da se transakcije s storitvami kapitala običajno ne odvijajo na trgu, je treba njihov obseg
oceniti na ustrezen način. Ob tem lahko vse aktivnosti, povezane z oceno obsega storitev
kapitala, v grobem razdelimo v dva sklopa:


aktivnosti, povezane z oceno sklada produktivnega kapitala (angl. productive capital
stock) na nivoju posameznih vrst sredstev;



aktivnosti, povezane z izračunom indeksa storitev kapitala (angl. volume index of
capital services).

Sklad produktivnega kapitala odraža proizvodno sposobnost izbranega sredstva oz. vrste
sredstev. Do ocene sklada produktivnega kapitala za izbrano vrsto sredstev pridemo
najpogosteje s pomočjo metode nepretrganega popisovanja stanj osnovnih sredstev (angl.
perpetual inventory method, v nadaljevanju MNP), kar je podrobneje predstavljeno v
naslednjem poglavju.
Za obseg storitev kapitala za posamezno vrsto sredstev se običajno predpostavi, da je le-ta
proporcionalen skladu produktivnega kapitala za dano vrsto sredstev. Na agregatnem nivoju
pa se obseg storitev kapitala oceni na osnovi agregatnega indeksa storitev kapitala kot
kazalca realnega prispevka kapitala k rasti outputa. Aktivnosti, povezane z izračunom indeksa
storitev kapitala, so obravnavane v poglavju 7.3.

7.2 Ocena sklada produktivnega kapitala po vrstah sredstev
Ocena sklada produktivnega kapitala za posamezne vrste sredstev predstavlja prvi korak k
izračunu indeksa storitev kapitala kot enega ključnih elementov ocene indeksa večfaktorske
produktivnosti. Do ocen stanj osnovnih sredstev lahko pridemo na podlagi:


neposrednih podatkovnih virov ali



posredno s pomočjo metode MNP.

V nadaljevanju sta oba načina podrobno predstavljena.
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7.2.1

Neposredni viri podatkov o stanju osnovnih sredstev

Izmed neposrednih virov podatkov o stanjih osnovnih sredstev velja kot prvega omeniti
rezultate popisov osnovnih sredstev. Sicer se le-ti, zaradi kompleksnosti izvedbe in s tem
potrebnih obsežnih finančnih sredstev, izvajajo le v malokateri državi. Japonska in Koreja sta
primera držav, v katerih so se popisi sredstev izvajali redno, približno vsakih 10 let. Na
Japonskem so leta 1983 s to prakso zaključili, medtem ko nameravajo v Koreji s to prakso
nadaljevati tudi v prihodnje. Poleg Japonske in Koreje je Nizozemska še edina država, ki
izvaja redna, letna raziskovanja o stanju osnovnih sredstev, v katera sicer niso vključeni vselej
vsi poslovni subjekti (OECD, 2001b, str. 78).
V Sloveniji je bil zadnji popis osnovnih sredstev izveden v letih 2000−200165, in sicer v
sklopu podprojekta z naslovom "Metodologija, organizacija in izvedba statistike osnovnih
sredstev" v okviru programa prilagajanja držav kandidatk EU (STATCOP 98). Popis, ki je bil
izveden po stanju sredstev ob koncu leta 1999, je bil pri metodološkem delu podprt z eksperti
EU (SURS, 2002).
Cilj izvedbe popisa je bil temeljito izboljšati osnovo za ocenjevanje stanja osnovnih sredstev
in potrošnje stalnega kapitala v Sloveniji. Podatki, zbrani s tem projektom, naj bi bili podlaga
za vzpostavitev metode MNP in obračuna potrošnje stalnega kapitala v skladu z ESA95
(SURS, 2002).
Naslednji neposredni vir podatkov o osnovnih sredstvih so t. i. registri osnovnih sredstev, ki
so jih bila dolžna voditi državna podjetja v centralno planskih gospodarstvih. Podjetja so bila
dolžna letno poročati o začetnem stanju sredstev, o nakupih in prodajah sredstev, o izločitvah
sredstev iz uporabe, o obračunani amortizaciji ter končnem stanju sredstev. Glede na to, da se
je glavnina proizvodnje odvijala v državnih podjetjih, je bila skupna bilanca teh podjetij
skoraj enaka nacionalni bilanci. Če se nabavne vrednosti ustrezno revalorizirajo, je register
osnovnih sredstev dobra alternativa dragim popisom (OECD, 2001b, str. 76).
Možni vir podatkov za oceno stanja osnovnih sredstev so tudi javno objavljeni računovodski
izkazi poslovnih subjektov (zaključni računi). Gre sicer za omejen vir podatkov, saj so
izkaze stanj sredstev dolžne objavljati le pravne, ne pa tudi fizične osebe (samostojni
podjetniki). Druga resnejša pomanjkljivost računovodskih izkazov izhaja iz načel oz.
standardov poslovnega računovodstva, ki niso vselej skladni s standardi nacionalnega
računovodstva. Zaradi navedenih metodoloških posebnosti računovodskih izkazi načeloma
niso primerna osnova za oceno stanj osnovnih sredstev (OECD, 2001b, str. 76).
Do ocene stanj osnovnih sredstev lahko pridemo tudi na osnovi vrste administrativnih
registrov, ki se vodijo za upravne, davčne oz. druge namene. Primeri takih registrov so
registri motornih vozil in plovil, registri infrastrukturnih objektov (ceste, mostovi, javne
zgradbe) ter registri nepremičnin, ki jih velja še posebej izpostaviti. Registri nepremičnin,
kakršnega vodi tudi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS), utegnejo
65

Zadnji popis osnovnih sredstev je bil izveden sredi 80-ih let prejšnjega stoletja.

166

biti primerna osnova za oceno stanj stavb in objektov. Glede na to, da vrednost nepremičnin
predstavlja običajno največji delež sredstev, se lahko z uporabo omenjenih registrov močno
zmanjšajo morebitne napake, do katerih prihaja pri ocenjevanju stanj sredstev z drugimi
metodami (OECD, 2001b, str. 80).
Čeprav naj bi imeli neposredni viri (popisi osnovnih sredstev, registri osnovnih sredstev),
skladno s priporočili SNA93, prednost, se stanje osnovnih sredstev najpogosteje ocenjuje s
pomočjo metode MNP (OECD, 2001b, str. 39), ki je predstavljena v nadaljevanju.

7.2.2 Metoda nepretrganega popisovanja (MNP)
MNP je zaradi svoje priročnosti najpogosteje uporabljana metoda za oceno stanj posameznih
vrst osnovnih sredstev, če neposrednih virov podatkov o stanjih osnovnih sredstev ni na voljo.
Običajen način uporabe MNP izhaja iz bruto vrednosti kapitala in neposredne ocene
amortizacije na osnovi izbrane amortizacijske metode. Alternativen pristop pa predvideva
izračun neto vrednosti kapitala (angl. age-price profile) na osnovi sheme spreminjanja
učinkovitosti sredstev (angl. age-efficiency profile), pri čemer se potrošnja stalnega kapitala
oceni posredno kot razlika med neto vrednostjo kapitala v dveh zaporednih obdobjih. Tak
integralni pristop, ki ga uporabljata Ameriški urad za delo (US Bureau of Labor Statistics) in
Avstralski statistični urad (Australian Bureau of Statistics), zagotavlja konsistentost pri
opredelitvi storitev kapitala, potrošnje kapitala in njegove neto vrednosti (OECD, 2001b, str.
35).
Za običajen način ocene bruto vrednosti kapitala s pomočjo MNP potrebujemo naslednje
podatke (OECD, 2001b, str. 44):


stanje sredstev v izhodiščnem (referenčnem) obdobju;



podatke o BIOS po posameznih letih, od izhodiščnega leta dalje;



indekse cen investicijskih proizvodov, izračunane ob upoštevanju kakovostnih
sprememb;



podatke o povprečni življenjski dobi posameznih vrst sredstev;



obliko porazdelitve življenjske dobe sredstev okrog povprečne življenjske dobe in



podatke o spreminjanju učinkovitosti sredstev z njihovim staranjem.

Navedene kategorije podatkov so v nadaljevanju podrobneje predstavljene.
7.2.2.1 Ocena začetnih stanj osnovnih sredstev
Do ocene začetnih stanj sredstev lahko pridemo na podlagi rezultatov popisov gospodinjstev,
računovodskih evidenc poslovnih subjektov, administrativnih registrov, zavarovalniških
evidenc in tržne vrednosti delnic za primere podjetij, ki kotirajo na borzah. Noben od
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navedenih virov ne zagotavlja natančne vrednosti sredstev v nadomestnih cenah, se pa
pomembnost napak zmanjšuje z oddaljenostjo izhodiščnega obdobja (OECDb, 2001, str. 44).
Pridobitev izhodiščnih vrednosti osnovnih sredstev za Slovenijo, ki naj bi bile osnova za
uporabo MNP, je bil tudi eden izmed ciljev že omenjenega popisa osnovnih sredstev v letih
2000−2001.
7.2.2.2 Podatki o BIOS
BIOS se po priporočilih SNA vrednotijo v kupčevih cenah, ki zajemajo tudi stroške montaže
in druge stroške prenosa lastništva. Investicije iz lastne proizvodnje se vrednotijo v osnovnih
cenah podobnih osnovnih sredstev (kar pomeni pribitek za neto poslovni presežek ali
raznovrstni dohodek) ali po proizvodnih stroških, če takih cen ni na voljo. Odtujitve
obstoječih osnovnih sredstev s prodajo se vrednotijo v (osnovnih) cenah, od katerih se
odštejejo vsi stroški prenosa lastništva, ki jih krije prodajalec (SNA93, 10.37).
Goerzig (2007, str. 12) ob tem opozarja na problematiko, ki se pojavlja pri transakcijah z
rabljenimi sredstvi med posameznimi dejavnostmi. Bruto investicije v rabljena osnovna
sredstva so vrednotene po nižji ceni glede na ceno novih sredstev, medtem ko MNP
predvideva uporabo nadomestnih cen, tj. cen, ki veljajo za novonabavljena sredstva. Pri
prodajalcu je vrednost prodanega sredstva nižja od vrednosti novega sredstva, zaradi česar je
njegov obseg bruto investicij precenjen. Nasprotno je pri kupcu obseg bruto investicij
podcenjen, zaradi nižje vrednosti nabavljenega rabljenega sredstva v primerjavi z novim.
V primeru transakcij z rabljenimi sredstvi znotraj izbrane dejavnosti se navedene napake
konsolidirajo, saj je precenjena vrednost bruto investicij pri prodajalcih enaka podcenjeni
vrednosti bruto investicij pri kupcih rabljenih sredstva. Če prihaja do transakcij z rabljenimi
sredstvi med različnimi dejavnosti, med subjekti različnih inštitucionalnih sektorjev oz. pri
uvozu in izvozu rabljene opreme, pa se napake ne konsolidirajo, na kar opozarja tudi OECD
(2001b, str. 45).
Goerzig (2007, str. 12) zaradi tega predlaga kombinacijo uporabe metode MNP in občasne
uporabe neposrednih virov podatkov o osnovnih sredstvih.

7.2.2.3 Indeksi cen investicijskih proizvodov
Indekse cen investicijskih proizvodov potrebujemo pri deflacioniranju podatkov o BIOS, ki so
izražene v tekočih cenah. Zaradi narave investicijskih proizvodov, tj. zaradi velike
heterogenosti, unikatnih proizvodov in hitrega tehničnega napredka je ocenitev indeksov cen
investicijskih proizvodov metodološko zahtevnejša v primerjavi z vrsto potrošniških dobrin.
Podrobno je ta problematika predstavljena v poglavju 7.4.
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7.2.2.4 Ocene življenjske dobe sredstev
Kakovost ocen o stanjih osnovnih sredstev s pomočjo MNP je močno odvisna od kakovosti
ocen življenjskih dob za posamezne vrste sredstev, do katerih lahko pridemo na različne
načine (OECD, 2001b, str. 47−49):


na osnovi davčno priznanih amortizacijskih stopenj (primeri držav: Avstralija,
Nemčija);



na osnovi računovodskih evidenc podjetij (primeri držav: Francija, Italija, ZDA);



na osnovi rezultatov popisa osnovnih sredstev (primeri držav: Češka, Nizozemska,
Velika Britanija, Koreja, Japonska ...);



na osnovi administrativnih registrov nepremičnin, motornih vozil oz. zračnih in vodnih
plovil, infrastukturnih objektov ipd.;



na osnovi ocen strokovnjakov ali



po zgledu drugih držav, ki take ocene morebiti že imajo.

Hulten (1990, str. 143) opozarja na morebitne pristranske ocene stanj osnovnih sredstev in s
tem pristranske ocene porabe kapitala kot posledice pogosto neažurnih ocen življenjskih dob
za posamezne vrste sredstev. Življenjska doba sredstev se lahko namreč spreminja tudi na
kratek rok zaradi vrste razlogov, kot so ciklično nihanje gospodarske aktivnosti, proces
nastajanja in zapiranja proizvodnih enot, tehnični napredek in z njim povezane spremembe v
značilnostih proizvodnih procesov, spreminjanje potrošniških navad ipd. Prav tako je treba
upoštevati dejstvo, da se življenjska doba posameznih vrst sredstev razlikuje glede na
dejavnost, v kateri je sredstvo v uporabi. Zaradi tega je redno ažuriranje ocen življenjskih dob
po posameznih vrstah sredstev, še posebej sredstev informacijske in komunikacijske
tehnologije (v nadaljevanju IKT), pogoj za nepristranske ocene stanj osnovnih sredstev.
Med rezultati empiričnih študij, ki potrjujejo pomen pravilno ocenjenih življenjskih dob
sredstev za nepristranske ocene njihovih stanj, velja izpostaviti predvsem naslednje (OECD,
2001b, str. 52):


Daljša življenjska doba sredstev se odraža v višji bruto vrednosti kapitala. Pri
napačno ocenjeni življenjski dobi v razponu +/- 10 % je napaka pri oceni bruto vrednosti
kapitala v enaki smeri za približno +/- 8 %.



Daljša življenjska doba običajno vodi do nižjih ocen potrošnje stalnega kapitala.66



Daljša življenjska doba običajno poveča neto vrednost kapitala, in sicer relativno bolj
kot se poveča bruto vrednost kapitala.



Daljše življenjske dobe imajo nepredvidljiv učinek na stopnje rasti kapitala.

66

Upoštevati je treba sicer tudi možnost, da precenjena ocena potrošnje stalnega kapitala kot posledica
precenjene ocene stanj sredstev preseže vpliv nižje amortizacijske stopnje.
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Daljše življenjske dobe zmanjšujejo variabilnost stopenj rasti bruto vrednosti
kapitala, neto vrednosti kapitala in potrošnje stalnega kapitala (bruto vrednost
kapitala je višja, zaradi česar predstavlja dani obseg bruto investicij manjši relativni
prirast oz. zaradi nižje potrošnje stalnega kapitala je zmanjšanje bruto vrednosti kapitala
relativno manjše).

7.2.2.5 Oblika porazdelitve življenjske dobe sredstev
Poznamo več različnih shem izločanja sredstev iz proizvodnega procesa zaradi njihovega
uničenja, okvare, neuporabe ali opustitve proizvodnega procesa (OECD, 2001b, str. 52):67


hkratna izločitev vseh sredstev v trenutku, ko dosežejo povprečno življenjsko dobo;



enakomerno izločanje sredstev v trajanju dvakratne povprečne življenjske dobe;



enakomerno izločanje z zakasnitvijo;



porazdelitev življenjske dobe v obliki krivulje zvonaste oblike (Weibull, Winfrey,
lognormalna): stopnja izločanja je sprva nizka, nato počasi poraste in zatem znova upade.

Najbližje dejanskim razmeram je predpostavka porazdelitve življenjske dobe sredstev v obliki
zvonaste krivulje, za kar se najpogosteje uporablja Winfreyjeva funkcija (OECD, 2001b, str.
58).
7.2.2.6 Podatki o spreminjanju učinkovitosti sredstev
Učinkovitost sredstev se ob njihovem staranju spreminja zaradi vrste razlogov (OECD,
2001b, str. 66):


zaradi fizične obrabe zahtevajo sredstva vse več porabe dela in/ali materiala za
proizvodnjo enake količine proizvodov oz. storitev;



zaradi fizične obrabe lahko pride do povečanja deleža proizvodov neustrezne
kakovosti;



zaradi večjega obsega vzdrževalnih del so lahko sredstva daljši čas izločena iz
proizvodnega procesa;



pri sredstvih, ki potrebujejo določeno dobo vpeljevanja oz. usposabljanja delovne sile za
njihovo uporabo, je učinkovitost sprva nižja in šele čez čas doseže načrtovano.
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Proces izločanja sredstev iz proizvodnega procesa zaradi njihovega uničenja, okvare, neuporabe ali opustitve
proizvodnega procesa je treba razlikovati od procesa prodaje rabljenih sredstev za nadaljnjo uporabo v drugih
proizvodnih procesih.
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Koeficientov učinkovitosti za večino vrst sredstev ni mogoče neposredno izmeriti, medtem ko
jih lahko posredno ocenimo na podlagi naslednjih metod (OECD, 2001a, str. 66):


s pomočjo ekonometričnih analiz cen rabljenih sredstev, za katere obstajajo tržne
transakcije;



na osnovi predpostavljene teoretične oblike funkcije cene sredstva ob njegovem
staranju;



na osnovi predpostavljene teoretične oblike funkcije učinkovitosti sredstva ob
njegovem staranju.

Empirične analize tržnih cen rabljenih sredstev so redke, saj za večino vrst sredstev trg
rabljene opreme ne deluje. Najbolj poznane in tudi najpogosteje uporabljane so ocene
amortizacijskih stopenj, do katerih sta v svojih dveh raziskavah trga rabljenih sredstev prišla
Hulten in Wykoff (1981a, 1981b). Njune ugotovitve kažejo, da je dejansko gibanje
amortizacije po posameznih vrstah sredstev različno. Obenem ugotavljata, da se dejansko
gibanje amortizacije ne ujema z nobeno izmed običajno uporabljanih amortizacijskih oblik v
praksi (linearna, pospešena, geometrijska). Prav tako spreminjanja amortizacije ni mogoče
opisati z nobeno elementarno funkcijsko obliko, čeprav naj bi oblika krivulje spreminjanja
učinkovitosti sredstev bila še najbolj podobna eksponentni krivulji.
Ob uporabi rezultatov omenjenih analiz je potrebna previdnost, na kar opozarjata tudi
Fraumeni (1997) in Harper (1982). Rezultati ekonometričnih analiz cen rabljenih sredstev
utegnejo biti namreč pristranski zaradi vrste razlogov, kot so neustrezno upoštevanje že
izločenih sredstev, potencialna nereprezentativnost vzorca (prodaja opreme nadpovprečne ali
podpovrečne kakovosti) ter neustrezno upoštevanje vplivov ekonomskih in stohastičnih
dejavnikov na gibanje cen sredstev.
V praksi se sicer najpogosteje uporabljajo naslednje amortizacijske metode (OECD, 2001b,
str. 70):


Linearna metoda, ki predpostavlja, da se vrednost sredstva vsako leto zmanjša za enako
absolutno vrednost.



Pospešena metoda, ki predpostavlja linearno zmanjševanje zneska amortizacije.



Geometrijska metoda, ki predpostavlja, da se vrednost sredstva zmanjšuje s konstantno
letno stopnjo.

Skladno s priporočilom ESA95 (6.04) naj bi se amortizacija obračunavala po linearni oz.
geometrijski metodi. Prednost slednje je še posebej v enostavnosti njene uporabe.
Geometrijska metoda namreč izhaja iz predpostavke, da je tudi shema spreminjanja
učinkovitosti sredstva geometrijska.68
68

Učinkovitost sredstev upada z enako stopnjo, kot upada vrednost sredstva. Harper (1982, str. 2) ob tem
opozarja na prednost geometrijske amortizacijske sheme, in sicer je višina amortizacije neodvisna od realne
obrestne mere, kar v splošnem, ob drugačnem načinu spreminjanja učinkovitosti sredstva, sicer ne velja.
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Pri geometrijski metodi se amortizacijska stopnja  izračuna kot (OECD, 2001b, str. 71):
(7.7)
kjer pomeni:

: geometrijska stopnja amortizacije,
R: konstanta69,
T: življenjska doba sredstva.
Geometrijska metoda je primerna metoda za obračun amortizacije sicer le za sredstva, ki jim
učinkovitost najbolj upada v začetnih obdobjih, ni pa primerna za sredstva, za katere stroški
vzdrževanja naraščajo z njihovo starostjo, na kar opozarjajo tudi Harper (1982, str. 42) in
OECD (2001b, str. 71).
Geometrijsko metodo amortizacije uporabljajo v ameriškem Uradu za ekonomske analize
(BEA), statističnem uradu Kanade in vrsta raziskovalcev (Jorgenson & Stiroh, 2000;
Fraumeni, 1997; O'Mahony, 2002; Hulten & Wykoff, 1996; Oulton, 2002). Geometrijska
metoda je bila uporabljena tudi pri oceni amortizacije v evropskih državah v okviru projekta
EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a).
Poleg geometrijske sheme spreminjanja učinkovitosti, ki se odraža v geometrijski shemi
amortizacije, je v teoriji mogoče zaslediti še naslednje teoretične sheme spreminjanja
učinkovitosti sredstev (Hulten, 1990, str. 124−125; OECD, 2001b, str. 66):


Konstantna učinkovitost sredstev skozi celotno njihovo življenjsko dobo (angl. one-hoss
shay pattern).



Linearno upadanje učinkovitosti.



Hiperbolična shema, ki predvideva počasnejše upadanje učinkovitosti sredstev v
zgodnjih obdobjih in vse hitrejše upadanje učinkovitosti pri višji starosti sredstev.



Dvostopenjska shema, ki je značilna predvsem za opremo v integriranih proizvodnih
procesih:
-

S postopnim vpeljevanjem opreme in vse bolj usposobljenimi kadri se učinkovitost
opreme sprva povečuje.

-

Določeno število let je učinkovitost opreme konstantna.

-

V trenutku izločitve sredstva iz integriranega procesa njegova učinkovitost
drastično upade.

69

Vrednost konstante R se lahko določi arbitrarno, na osnovi predpostavljene vrednosti sredstva ob določeni
starosti ali na podlagi empiričnih študij (OECD, 2001b, str. 71).
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Hiperbolično shemo spreminjanja učinkovitosti uporabljajo v ameriškem Uradu za delo
(BLS) in avstralskem Statističnem uradu (ABS) (OECD, 2001b, str. 73).
Feldstein in Rothschild (1974) ter Hall (1968, 1971) ob tem opozarjajo na omejitve uporabe
teoretičnih shem spreminjanja učinkovitosti kot osnove za obračun amortizacije. Spreminjanje
učinkovitosti sredstev in s tem njihova amortizacija namreč nista le posledica fizične obrabe
sredstev, temveč tudi vpliva opredmetenega in neopredmetenega tehničnega napredka,
pri čemer je celotno spremembo zelo težko razčleniti glede na vpliv posameznih dejavnikov.

7.2.2.7 Postopek ocene stanj osnovnih sredstev s pomočjo MNP
MNP omogoča oceno stanj po posameznih vrstah osnovnih sredstev na podlagi podatkov o
bruto investicijah v ta sredstva v preteklih obdobjih. V prvem koraku je treba podatke o BIOS
v posameznih obdobjih izraziti v stalnih cenah izbranega obdobja. Sledi popravek vrednosti
BIOS za sredstva, ki so že bila izločena iz proizvodnega procesa. Ob predpostavki, da so
starejša sredstva manj učinkovita v primerjavi z novimi zaradi fizične obrabe, se obseg BIOS
v posameznem obdobju, izražen v stalnih cenah in popravljen za izločena sredstva, pomnoži s
koeficienti njihove (relativne) učinkovitosti (Hulten, 1990, str. 121):
(7.8)
kjer pomeni:
: sklad produktivnega kapitala za izbrano vrsto sredstev,
: BIOS v izbrano vrsto sredstev v posameznem obdobju, izražene v stalnih
cenah,
: koeficienti relativne učinkovitosti izbrane vrste sredstev dane starosti.
Koeficient t-s odraža relativno učinkovitost vrste sredstev starosti s v primerjavi z novimi
sredstvi. Skladno s tem lahko obseg produktivnega kapitala Kt interpretiramo kot število
enot novih sredstev, ki imajo enako proizvodno zmogljivost kot vsa sredstva izbrane vrste,
nabavljena v preteklih obdobjih. V primeru geometrijske sheme spreminjanja učinkovitosti
sredstva lahko enačbo (7.8) prepišemo v naslednjo obliko:
(7.9)
kjer pomeni:
: sklad produktivnega kapitala za izbrano vrsto sredstev,
: BIOS v izbrano vrsto sredstev v posameznem obdobju, izražene v stalnih cenah,
: začetno stanje izbrane vrste sredstev,

: stopnja (geometrijske) amortizacije.
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Če razpolagamo z dovolj dolgo časovno serijo podatkov o BIOS, lahko začetno stanje
sredstev zanemarimo, saj postane člen
zanemarljivo majhen.
Opozoriti je treba, da je opredelitev MNP skladno z enačbo (7.8) pogojena s teoremom
Leontijeva, ki pravi, da je mejna stopnja tehnične nadomestljivosti med sredstvi izbrane vrste
poljubnih letnikov neodvisna od preostalih proizvodnih dejavnikov (Hulten, 1990, str. 123).
Ta predpostavka namreč omogoča oceno porabe kapitala neodvisno od preostalih inputov
(Schreyer, 2003, str. 165).
Za sodobne tehnološke procese je seveda malo verjetno, da je pogoj Leontijeva o neodvisnosti
izpolnjen, na kar opozarja tudi Harper (2004, str. 4). Novejša oprema se uporablja
neprekinjeno v proizvodnem procesu, medtem ko se oprema starejših letnikov uporablja samo
ob povečanem obsegu proizvodnje ali ob nadomeščanju okvarjene opreme. Prav tako
zmogljivejšega računalnika ne moremo enačiti z dvema počasnejšima, čeprav sta lahko
vrednosti investicij vanje enaki: dva računalnika zahtevata namreč za upravljanje dva delavca.
Zaradi navedenih razlogov je treba ocene stanj po izbranih vrstah sredstev na osnovi MNP
obravnavati kvečjemu kot približke, kar meni tudi Hulten (1990, str. 124). Njihova kakovost
pa je poleg vseh že izpostavljenih dejavnikov v veliki meri odvisna tudi od kakovosti
indeksov cen uporabljenih kot deflatorjev pri preračunu BIOS iz tekočih v stalne cene
izbranega baznega leta. Podrobneje je ta problematika obravnavana v poglavju 7.4.

7.3 Indeks storitev kapitala
Indeks storitev kapitala, ki je bil prvič opredeljen v delih Jorgensona (1963) ter Jorgensona in
Grilichesa (1967), omogoča oceno realnega prispevka kapitala k rasti outputa. Pri njegovem
izračunu je, poleg že predstavljene indeksne problematike, treba izpostaviti predvsem
vprašanje izbire ustreznih ponderacijskih koeficientov, ki omogočajo izračun agregatne
ocene prispevka širokega nabora zelo različnih vrst sredstev, ki sodelujejo v sodobnih
proizvodnih procesih.
Najprimernejši ponderacijski koeficienti so skladno s teorijo proizvodnje stroški uporabe
kapitala (angl. user cost of capital) (OECD, 2001a, str. 71). Le-ti so podrobneje predstavljeni
v nadaljevanju.
7.3.1

Stroški uporabe kapitala

Koncept stroškov uporabe kapitala, ki ima osrednjo vlogo v neoklasični teoriji, je bil po
navedbah Hultena (1996, str. 4) prvič opredeljen v delu Jorgensona (1963), kasneje pa
dopolnjen v prispevku Halla in Jorgensona (1967).
V razmerah popolne konkurence naj bi bili ravnovesni stroški uporabe kapitala enaki
njegovemu mejnemu proizvodu. Skladno z navedeno predpostavko in enačbo (7.1) je
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ravnovesna vrednost sredstva enaka sedanji (diskontirani) vrednosti stroškov uporabe kapitala
v vseh prihodnjih obdobjih.
V posebnem primeru geometrijske sheme spreminjanja učinkovitosti s konstantno stopnjo  in
upoštevanja enačbe (7.1) lahko enačbo stroškov uporabe novega sredstva v odvisnosti od
njegove cene zapišemo kot (Christensen & Jorgenson, 1969, str. 302):
(7.10)
kjer pomeni:
: stroški uporabe novega sredstva v obdobju t;
: vrednost sredstva, na začetku obdobja t;
: vrednost sredstva, na koncu obdobja t;
:sprememba vrednosti (revalorizacija) sredstva v obdobju t;
r: nominalna diskontna stopnja;

: stopnja upadanja učinkovitosti (amortizacijska stopnja).
Enačba (7.10) predstavlja osnovno neoklasično opredelitev stroškov kapitala, tj. brez
upoštevanja davkov. Iz nje je razvidno, da stroški uporabe kapitala sestojijo iz:


oportunitetnih stroškov investicije oz. stroškov obresti,



amortizacije sredstva in



revalorizacije vrednosti sredstva.

Člen
, ki predstavlja znesek amortizacije, odraža zgolj zmanjšanje vrednosti sredstva
zaradi njegove fizične obrabe, ne vključuje pa spremembe vrednosti sredstva zaradi
njegovega ekonomskega staranja (angl. obscolence), kar je sicer element obrabe fiksnega
kapitala v nacionalnih računih. Spremembe vrednosti sredstva zaradi ekonomskega zastaranja
in zaradi sprememb splošne ravni cen so zajete v samostojnem, revalorizacijskem členu.
Kapitalski dobiček znižuje strošek uporabe sredstva, kapitalska izguba pa jih povečuje.
Če enačbo (7.10) dopolnimo z upoštevanjem davkov, po zgledu Halla in Jorgensona (1967)
oz. Harperja et al. (1989), jo lahko zapišemo v naslednji obliki:
(7.11)
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kjer pomeni:
: efektivna davčna stopnja na kapitalske dobičke,
: efektivna davčna stopnja na premoženje.
Efektivna davčna stopnja na kapitalske dobičke,
(Harper et al., 1989, str. 345):

, je opredeljena na naslednji način

(7.12)
kjer pomeni:
: stopnja neposrednega davka na dobiček;
: sedanja vrednost zneska amortizacije, priznanega kot davčne olajšave v
celotni življenjski dobi sredstva, na enoto investicije;
: delež amortizacije, ki se prizna kot davčna olajšava.
Čeprav je opredelitev koncepta stroškov uporabe kapitala s teoretičnega vidika dokaj jasna, se
pri njihovem dejanskem izračunu postavljata predvsem naslednji vprašanji:


katero obrestno mero uporabiti in



kako oceniti kapitalske dobičke oz. izgube.

Kot odgovor na izpostavljeni vprašanji se v teoriji najpogosteje omenjata naslednja koncepta
stroškov uporabe kapitala (Hulten, 1990, str. 135):70


koncept pričakovanih (ex-ante) stroškov uporabe kapitala in



koncept dejanskih (ex-post) stroškov uporabe kapitala.

Pričakovani stroški uporabe kapitala predstavljajo oceno stroškov za izbrano obdobje ob
predvidenem obsegu povpraševanja oz. proizvodnje, predvideni eksogeno določeni stopnji
donosnosti (obrestni meri) in pričakovani spremembi cen sredstev (investicijskih
proizvodov). Ob financiranju investicij z dolžniškim kapitalom predstavlja ustrezno
referenčno stopnjo donosnosti obrestna mera za najeto posojilo. Druga možnost je uporaba
določene tržne obrestne mere oz. stopnje donosnosti (primer: stopnja donosnosti državnih
obveznic), ki se uporablja kot kriterij pri presojanju alternativnih investicij in kot taka odraža
oportunitetne stroške same investicije (OECD, 2001b, str. 88).
70

Če so pričakovanja v celoti realizirana, so seveda dejanski stroški uporabe kapitala enaki pričakovanim
stroškom.
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Koncept dejanskih stroškov uporabe kapitala, po zgledu Halla in Jorgensona (1967), izhaja
iz dohodkovne identitete v nacionalnih računih. Nadomestilo za uporabo kapitala oz. vrednost
storitev kapitala opredelimo kot rezidual, tj. kot razliko med dodano vrednostjo in sredstvi za
zaposlene.71 Dejanske stroške uporabe enote kapitala lahko v tem primeru ocenimo kot
(Hulten, 1990, str. 136):

(7.13)

kjer pomeni:
: dejanski stroški uporabe kapitala,
: vrednost ustvarjene proizvodnje (dodana vrednost),
: sredstva za zaposlene,
: nadomestilo za uporabo kapitala,
: obseg storitev kapitala.
Iz tako ocenjenega reziduala se obrestno mero oceni kot interno stopnjo donosnosti, pri
čemer izhajamo iz predpostavljenih amortizacijskih stopenj in indeksov cen po vrstah sredstev
(OECD, 2001a, str. 70):

(7.14)
kjer pomeni:
:interna stopnja donosnosti,
: nadomestilo za uporabo kapitala (nacionalni računi) v obdobju t,
: vrednost kapitalskih dobičkov/izgub za vseh i vrst sredstev v obdobju t,
: vrednost amortizacije za vseh i vrst sredstev v obdobju t,
: vrednost vseh i vrst sredstev na začetku obdobja t.
Obema izmed predstavljenih konceptov stroškov uporabe kapitala je mogoče pripisati tako
prednosti kot tudi slabosti, ki so povzete v Tabeli 7.2, med avtorji pa ni konsenza o tem,
katera stopnja donosnosti je s teoretičnega vidika najprimernejša. Baldwin et al. (2005),
Berndt in Fuss (1986) ter Harper et al. (1989) menijo, da je uporaba eksogeno določene
71

Ocena nadomestila za uporabo kapitala kot rezidualne količine izhaja iz predpostavke konstantnih donosov
obsega, predpostavke obstoja konkurence na trgih in predpostavke, da je pričakovana stopnja donosnosti enaka
dejansko realizirani, ex-post, stopnji donosnosti.
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obrestne mere teoretično manj sprejemljiva, saj nas pri analizi produktivnosti zanima
dejanski, ne pa pričakovani prispevek kapitala. Berndt in Fuss (1986) namreč opozarjata, da
zaradi kratkoročnih neravnovesij kapital ni nujno popolnoma izkoriščen, zaradi česar je
pričakovani mejni produkt nižji od tržne cene. Nasprotno so ex-post ugotovljeni stroški
uporabe kapitala enaki realiziranim mejnim produktom kapitala v posameznih obdobjih in so
zato primerni v analizah produktivnosti.
Nasprotnega mnenja so Peter T. Hill (1999), Schreyer et al. (2003) in Inklaar (2008), ki
menijo, da je primernejša uporaba eksogeno določene obrestne mere. Hill (1999, str. 17)
meni, da bi moral strošek kapitala odražati oportunitetne stroške, ki pa se ne spreminjajo
skladno s spreminjanjem donosnosti proizvodnega procesa, v katerem izbrano sredstvo
nastopa. Stroške je zato treba meriti, preden nastanejo, oz. so v primeru najema sredstev že
vnaprej dani, zaradi česar je ustreznejši koncept uporabe pričakovanih stroškov uporabe.
Tabela 7.2: Primerjava koncepta pričakovanih in dejanskih stroškov uporabe kapitala
Element
primerjave
Osnova za
oceno

Interna (ex-post) stopnja donosnosti
Interna stopnja donosnosti se oceni na
podlagi:
- ocene bruto poslovnega presežka kot
rezidualne količine
- predpostavljenih amortizacijskih
stopenj
- indeksov cen investicijskih dobrin
Koncept interne stopnje donosnosti je
skladen z neoklasičnim modelom izračuna
prispevkov rasti.

Teoretična
podlaga

Predpostavke

-

Prednosti

-

Slabosti

-

-

konstantni donosi obsega
obstoj konkurence na trgih
enakost med pričakovano in dejansko
stopnjo donosnosti
ni problemov pri izbiri ustrezne
referenčne obrestne mere
postopek zagotavlja konsistentnost med
dohodki in ustvarjeno proizvodnjo
ocena je občutljiva na nabor vrst
sredstev, vključenih v izračun
ocena občutljiva na oceno sredstev za
samozaposlene na osnovi bruto
raznovrstnega dohodka
ocena občutljiva na morebitne merske
napake pri oceni reziduala
obstaja možnost pojava negativnih
stopenj donosnosti

Eksogena (ex-ante) stopnja donosnosti
Stopnja donosnosti je
referenčni obrestni meri.

enaka

Stopnja donosnosti naj bi bila vnaprej
znana, saj predstavlja osnovo za sprejem
investicijskih odločitev. Sicer ni nujno, da je
pričakovana stopnja enaka realizirani.
Predpostavke neoklasične teorije niso
potrebne, so pa potrebne predpostavke o
primernosti določene obrestne mere.
-

ocena neobčutljiva na število zajetih vrst
sredstev v izračun
ocena neobčutljiva na oceno sredstev za
samozaposlene
vprašanje izbire referenčne obrestne
mere
vrednost storitev kapitala ni nujno enaka
bruto poslovnemu presežku

Vir: Berndt in Fuss (1986), Diewert (2000, 2003), Erumban (2008), OECD (2001a)
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izbrani

Ne glede na izpostavljene metodološke probleme, povezane z oceno interne stopnje
donosnosti, je mogoče njeno uporabo (koncept dejanskih stroškov uporabe kapitala) zaslediti
v vrsti empiričnih del (Jorgenson & Griliches, 1967; Christensen & Jorgenson, 1969, 1970) in
v okviru prakse vrste statističnih uradov (Diewert, 2003, str. 20).
Poleg konceptov pričakovanih in dejanskih stroškov uporabe kapitala je mogoče v literaturi
zaslediti še nekaj alternativnih pristopov. Diewert (2003, str. 19) predlaga uporabo fiksne
realne obrestne mere, ki se ji prišteje dejanska (ex-post ugotovljena) stopnja inflacije. Tak
pristop uporablja Avstralski statistični urad (ABS), ki izhaja iz stalne realne obrestne mere 4
%, ki predstavlja nekakšno povprečje realnih obrestnih mer v državah OECD (Diewert, 2003,
str. 20).
Alternativni pristop k oceni indeksa storitev kapitala je tudi hibridna metoda, ki jo Oulton
(2005) opravičuje tako s teoretičnimi osnovami kot empiričnimi ugotovitvami. Za oceno
stroškov uporabe kapitala kot ponderjev pri izračunu indeksa storitev kapitala predlaga
uporabo eksogeno določene stopnje donosnosti. Ocena prispevka kapitala k rasti ustvarjene
proizvodnje, kot ponderja pri izračunu indeksa večfaktorske produktivnosti, pa naj se izvede
na podlagi dejanskih vrednosti. Ob tem Oulton (2005) tudi poudarja, da so za uporabo
predlaganega hibridnega pristopa ocene stroškov uporabe kapitala in prispevka kapitala k rasti
outputa potrebni povsem enaki podatki kot ob oceni interne stopnje donosnosti.
Z izbiro stopnje donosnosti pri izračunu stroškov uporabe kapitala je povezano tudi vprašanje
merjenja sprememb cen sredstev, kjer je mogoče prav tako zaslediti uporabo različnih
pristopov:


uporaba dejanskih indeksov cen za izbrane vrste sredstev (primer: Christensen &
Jorgenson, 1969; Jorgenson, Yun, 1991), kar izhaja iz predpostavke popolne
predvidljivosti kapitalskih dobičkov;



uporaba izglajenih časovnih serij indeksov cen sredstev v obliki dolgoročnih
povprečnih sprememb cen (primer: Biatour et al., 2007), kar naj bi se odrazilo na
zmanjšani variabilnosti ocen stroškov kapitala po posameznih obdobjih;



neupoštevanje kapitalskih dobičkov, kar izhaja iz predpostavke, da so kapitalski
dobički zgolj prehodne narave in jih zato pri izračunu stroškov uporabe kapitala ni
smiselno upoštevati (Jorgenson, 1963, str. 249).72

72

Harper et al. (1989) so pokazali, da vodi neupoštevanje kapitalskih dobičkov do enakih ocen stroškov uporabe
kapitala kot v primeru predpostavke, da so relativni kapitalski dobički enaki za vsa sredstva.
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Biatour et al. (2007), Diewert in Wykoff (2010) ter Harper et al. (1989) ugotavljajo, da ima
izbira koncepta stroškov uporabe kapitala pomemben vpliv na oceno indeksa storitev kapitala
(količinski vpliv) kakor tudi na vrednost storitev kapitala in prispevek kapitala k rasti outputa
(cenovni vpliv). Njihove ključne ugotovitve lahko strnemo v naslednjih točkah:


Negativni stroški uporabe kapitala se najpogosteje pojavljajo ob uporabi kombinacije
interne stopnje donosnosti in dejanskih kapitalskih dobičkov, najmanj pogosto pa ob
uporabi kombinacije interne stopnje donosnosti in ničelnih kapitalskih dobičkov oz.
relativno enakih kapitalskih dobičkov za vse vrste sredstev.



Upoštevanje dejanskih indeksov cen sredstev je ključni razlog za pojav negativnih
stroškov uporabe kapitala in visoko variabilnost ocen stroškov uporabe kapitala
med posameznimi obdobji.



Različne metodološke predpostavke pri oceni stroškov uporabe kapitala imajo večji vpliv
ob analizi na kratki rok in ob analizi po dejavnostih (dezagregiran pristop).

Nasprotno Baldwin et al. (2005), Erumban (2008) ter Iommi in Jona-Lasinio (2008)
ugotavljajo, da je stopnja rasti storitev kapitala relativno malo občutljiva na izbiro med
konceptoma pričakovanih oz. dejanskih stroškov uporabe kapitala. Oulton (2005) pa navaja,
da je navedena neobčutljivost značilna zgolj za izračun indeksa storitev kapitala na nivoju
dejavnosti, medtem ko ima uporaba enega ali drugega koncepta pomembnen vpliv na rezultat
v primeru agregatnih ocen.
Pregled značilnosti različnih konceptov stroškov uporabe kapitala torej kaže, da si avtorji niso
enotni glede najprimernejšega pristopa k oceni obravnavanih stroškov, kar je razvidno tako iz
obravnave teoretičnih izhodišč obeh konceptov kakor tudi iz nasprotujočih si empiričnih
rezultatov. Tako je povsem razumljivo tudi dejstvo, ki ga navaja OECD (2001a, str. 70), da je
izbira določenega koncepta često pogojena z razpoložljivostjo podatkov.
Sami smo pri oceni stroškov uporabe kapitala, kot je opisano v podpoglavju 8.2.4, izhajali iz
koncepta dejanskih stroškov uporabe kapitala (ex-post ugotovljenih), predvsem zaradi
prednosti, ki jih ta pristop ima pri operativnem izračunavanju indeksa storitev kapitala (gl.
Tabelo 7.2).

7.4 Problematika deflatorjev
Vrednost BIOS je treba pred njihovo uporabo v MNP izraziti v stalnih cenah baznega leta.
Glede na dejstvo, da se BIOS nanašajo na opredmetena in neopredmetena sredstva, ki
zajemajo širok nabor različnih proizvodov, med katerimi so mnogi tudi edinstveni (unikatni),
je treba investicijske tokove spremljati in deflacionirati na čim bolj dezagregiranih ravneh
(Eurostat, 2001a, str.42).
V praksi se BIOS spremljajo na nivoju posameznih vrst sredstev (objekti, naprave, stroji,
računalniška in komunikacijska oprema ...), pri čemer se za vsa sredstva v okviru izbrane
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vrste predpostavlja sorodnost v gibanju njihovih cen. Za preračun bruto investicij v izbrano
vrsto sredstev iz tekočih v stalne cene se za posamezno vrsto sredstev običajno uporablja en
sam deflator. Ob tem se postavlja vprašanje izbire ustreznega indeksa cen, ki naj bi ustrezno
odražal spreminjanje cen za izbrano vrsto sredstev.
Poleg samega nabora proizvodov, na katere naj bi se indeks cen nanašal, je pri presoji
ustreznosti deflatorjev pomemben tudi način vrednotenja investicijskih tokov. Glede na to, da
se BIOS vrednotijo v kupčevih cenah, bi moral ustrezni deflator odražati spremembe
kupčevih cen, vključno z neodbitnim DDV. Neposredna uporaba ICIP, tudi ob ujemanju
nabora proizvodov, ni povsem ustrezna, saj so ICIP izračunani na osnovi sprememb osnovnih
cen, ne pa kupčevih. Uporaba ICIP za deflacioniranje investicijskih izdatkov implicira
predpostavko, da je sprememba osnovne cene enaka spremembi kupčeve cene oz. da so davki,
transportni stroški ter stroški namestitve in prenosa lastništva, izraženi v stalnih cenah, ostali
relativno nespremenjeni (Eurostat, 2001a, str. 18).
Pri presoji ustreznosti deflatorja BIOS je treba upoštevati tudi dejstvo, da je del opreme
uvožen. Konsistentno opredeljen deflator bi moral ustrezno upoštevati spremembe v davkih in
morebitnih subvencijah na uvožene proizvode (Eurostat, 2001a, str. 43).
Skladno z Eurostatovimi merili, ki smo jih predstavili v poglavju 3.4, so najprimernejši
deflatorji investicijskih tokov (metoda A) indeksi cen investicijskih proizvodov, ki
zadoščajo naslednjim kriterijem (Eurostat, 2001a, str. 43):


seznam proizvodov, na osnovi katerih se izračunava indeks, je enak naboru
proizvodov, za katere se indeks uporablja kot deflator;



indeks je izračunan na osnovi kupčevih cen;



pri izračunu indeksa so ustrezno upoštevane kakovostne spremembe in



skladnost metodologije statistike cen s koncepti nacionalnih računov.

Uporaba ICIP, prilagojenih kupčevim cenam, je načeloma tudi primerna (metoda A), če
metodologija izračuna ICIP ustreza zgoraj navedenim zahtevam (Eurostat, 2001a, str. 43).
Izmed zgoraj navedenih metodoloških vprašanj je ustrezno ovrednotenje in upoštevanje
kakovostnih sprememb, do katerih prihaja zaradi hitrega tehničnega napredka73, pogosto
najtežje vprašanje v okviru statistike cen investicijskih proizvodov. Razčlenitev spremembe
vrednosti na spremembe v količini (kakovosti) oz. spremembe v ceni je pri investicijskih
proizvodih še težja kot pri preostalih zaradi velike raznolikosti proizvodov in velikega števila
unikatnih proizvodov (OECD, 2001b, str. 46).
Različne teorije gospodarske rasti predvidevajo različne pristope k upoštevanju kakovostnih
sprememb investicijskih proizvodov. Izvirna neoklasična teorija gospodarske rasti ne
73

O znatnih kakovostnih izboljšavah investicijskih proizvodov, do katerih prihaja iz leta v leto, pričajo rezultati
študij cen računalniške opreme (Cole et al., 1986) in drugih investicijskih proizvodov (Gordon, 1990).
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predvideva upoštevanja kakovostnih sprememb niti na strani merjenja outputa niti pri oceni
porabe kapitala na strani inputov. Izhaja namreč iz predpostavke, da je kakovost sredstev
različnih letnikov enaka. Tehnični napredek, ki se v celoti pojavlja v obliki neopredmetenega
tehničnega napredka, se v tem primeru izraža kot premik agregatne proizvodne funkcije.
Sklad produktivnega kapitala za izbrano vrsto sredstev je opredeljen kot tehtana vsota bruto
investicij v izbrano vrsto sredstev po posameznih letih, skladno z enačbo (7.8) oz. (7.9)
(Hulten, 1996, str. 17).
Alternativni Johansen-Salter-Solow model izhaja iz predpostavke, da so tehnične izboljšave
opredmetene v novih kapitalskih dobrinah, pri čemer so kakovostne spremembe upoštevane
samo na strani inputov, ne pa tudi na strani outputov. Če se opredmeteni tehnični napredek
poraja s stopnjo , lahko sklad produktivnega kapitala za izbrano vrsto sredstev,
popravljen za kakovost, izrazimo kot (Hulten, 1996, str. 18):
(7.15)
kjer pomeni:
: sklad produktivnega kapitala za izbrano vrsto sredstev, popravljen za kakovostne
spremembe;
: bruto investicije v izbrano vrsto sredstev v posameznem obdobju, izražene v
stalnih cenah;

: stopnja (geometrijske) amortizacije;
: stopnja opredmetenega tehničnega napredka.
Domar (1963) in Jorgenson (1966) sta zagovarjala stališče, da bi upoštevanje kakovostnih
sprememb moralo biti izvedeno na obeh straneh proizvodne funkcije – tako na strani outputa
kot tudi inputov (Hulten, 1996, str. 19). Kakor sta namreč že Jorgenson in Griliches (1967,
str. 262) ugotovila74, vodi precenitev dinamike rasti cen investicijskih proizvodov do
precenitve ocene rasti skupne faktorske produktivnosti zaradi neupoštevanja kakovostnih
sprememb.
Na podlagi rezultatov vrste študij (Eurostat, 2001a; Hulten, 1990; Inklaar, O’Mahony &
Timmer, 2005; Schreyer, 2000, 2002; Wallis, 2006) je mogoče skleniti, da je problematika
upoštevanja kakovostnih sprememb najbolj pereča na področju statistike cen IKT in
poslovnih objektov. Zato deflacioniranje navedenih vrst sredstev v nadaljevanju poglavja
obravnavamo bolj podrobno.

74

Jorgenson in Griliches (1967) predpostavljata, da je delež porizvodnega dejavnika kapital v strukturi
proizvodnih dejavnikov večji od deleža investicijskih proizvodov na strani outputa.
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7.4.1 Deflacioniranje bruto investicij v sredstva IKT
Na podlagi rezultatov, ki jih navaja Wallis (2006), je razvidno, da imajo sredstva IKT vse
pomembnejši delež v strukturi sredstev podjetij in tako predstavljajo ključni dejavnik rasti
obsega proizvodnje in produktivnosti. Obenem se, kar potrjuje tudi Eurostat (2001a, str. 71),
njihova zmogljivost povečuje z veliko hitrostjo, njihove cene pa temu ustrezno upadajo. Zato
je nepristranska ocena spreminjanja cen sredstev IKT zelo pomembna za nepristransko oceno
porabe kapitala in s tem rasti večfaktorske produktivnosti.
Posamezne države oz. njihovi statistični uradi uporabljajo zelo različne metodološke pristope
k izračunavanju indeksov cen sredstev IKT, pri čemer vrsta avtorjev (Schreyer, 2000, 2002;
Inklaar, O’Mahony & Timmer, 2005) ugotavlja, da upoštevanje kakovostnih sprememb v
večini primerov ni ustrezno.
Metoda prekrivanja, kakor tudi preostale implicitne metode, niso najprimernejše za oceno
kakovostnih sprememb sredstev IKT (Eurostat, 2001a, str. 71). Med eksplicitnimi metodami
upoštevanja kakovostnih sprememb velja izpostaviti hedonski pristop, ki ga je na področju
statistike cen računalniške opreme prvi vpeljal ameriški Urad za ekonomske analize (angl.
Bureau of Economic Analysis) leta 1986 (Griliches, 1990, str. 190). Na podlagi ugotovitev
študij Wykoff (1995) in Eurostat (2001a) je razvidno, da hedonski indeksi cen računalniške
opreme kažejo na močan trend upadanja navedenih cen, za razliko od običajnih metod, ki
odražajo počasnejše upadanje ali v določenih primerih celo rast cen računalniške opreme.
Če ne razpolagamo z ustreznim indeksom cen računalniške opreme, Schreyer (2000, 2002)
priporoča uporabo ''harmoniziranega'' indeksa cen, izračunanega na osnovi indeksa cen
računalniške opreme v ZDA. Ob tem navaja tri možnosti njegove opredelitve (Schreyer, 2002,
str. 26):


Neposredna uporaba ameriškega indeksa cen računalniške opreme v izbrani državi,
brez popravka za razliko v splošni ravni cen. Ta pristop predpostavlja, da so nominalne
spremembe cen računalniške opreme v izbrani državi enake kot v ZDA.



Uporaba ameriškega indeksa cen računalniške opreme, upoštevajoč popravek za
razliko v splošni ravni cen, ki izhaja iz predpostavke, da so relativne cene računalniške
opreme v posameznih državah enake kot v ZDA.



Uporaba ameriškega indeksa cen računalniške opreme, upoštevajoč popravek tečajnih
razlik.

V primerjalnih analizah vpliva sredstev IKT na gospodarsko rast oz. produktivnost (Schreyer
2000, 2002; Colecchia & Schreyer 2001; Timmer & van Ark 2005; Inklaar, O’Mahony &
Timmer, 2005) je mogoče zaslediti uporabo ''harmoniziranega'' indeksa cen računalniške
opreme, osnovanega na predpostavki enakosti relativnih cen računalniške opreme v
primerjanih državah. Navedeni pristop vnaša določeno pristranskost, saj ne upošteva
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meddržavnih razlik v dejanskih cenah sredstev IKT, ki izhaja iz različne strukture sredstev
IKT med državami. Prav tako so v takem primeru zanemarjene razlike v relativnih cenah
računalniške opreme v primerjavi s cenami preostalih investicijskih proizvodov, ki utegnejo
izhajati iz razlik v davčnih sistemih oz. morebitnih omejitvah trgovskih tokov med državami.
Omenjeno pristranskost je zelo težko oceniti, pri čemer naj bi bila po ocenah Schreyerja
(2000, str. 10) še vedno manjša kot pristranskost, povezana z uporabo nacionalnih indeksov
cen računalniške opreme, izračunanih ob neustreznem upoštevanju kakovostnih sprememb.
To predpostavko Schreyer utemeljuje z dejstvom, da je trg računalniške opreme globalni trg,
za katerega so značilne le manjše omejitve trgovinskih tokov, kar se odraža v podobnem
gibanju cen računalniške opreme med državami.
Sicer pa je vpliv uporabljenih indeksov cen računalniške opreme kakor tudi deflatorjev za
preostale vrste sredstev na oceno porabe kapitala kompleksen. Podrobneje je ta problematika
predstavljena v podpoglavju 7.4.3.

7.4.2

Deflacioniranje bruto investicij v stavbe in v objekte

Deflacioniranje investicij v zgradbe in objekte je zaradi njihove velike heterogenosti zelo
težavna naloga. Z vidika ponudbene strani je cena gradbenih objektov funkcija naslednjih
elementov (OECD & Eurostat, 1997, str. 10):


neposrednih inputov, ki se spreminjajo sorazmerno s spreminjanjem outputa (delo,
material, energija ...),



posrednih inputov, kot so amortizacija, stroški administracije, ipd., katerih višina je
načeloma stalna oz. se ne spreminja glede na obseg outputa,



produktivnosti in



dobička.

Končna cena, ki jo za gradbeni objekt plača kupec, pa vključuje še dodatne elemente, kot so
izdatki za nakup zemljišča, izdatki, povezani s pridobitvijo dovoljenj in ureditvijo projektne
dokumentacije, davki in prispevki ipd. (OECD & Eurostat, 1997, str. 10).
Edinstvena značilnost gradbene dejavnosti, ki vpliva na izračunavanje indeksov cen v
gradbeništvu, je, da pri gradnji v večini primerov sodeluje večje število izvajalcev. Le-ti so
lahko s področja dejavnosti gradbeništva ali preostalih področij, kar otežuje opredelitev
indeksa cen po konceptu indeksa cen proizvajalcev (OECD & Eurostat, 1997, str. 10−11).
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Posamezne države uporabljajo zelo različne metodološke pristope k izračunavanju indeksov
cen v gradbeništvu, ki jih lahko v grobem strnemo v 3 skupine (OECD & Eurostat, 1997, str.
12):


indeksi cen inputov ali indeksi stroškov,



indeksi cen outputa in



indeksi prodajnih cen.

Indeks stroškov meri spremembe v cenah posameznih inputov, pri čemer je opredeljen kot
tehtano povprečje sprememb plač, cen materialov, energije, najema opreme in preostalih
dejavnikov. Na osnovi ocenjenih potrebnih količin navedenih elementov za referenčni objekt
se oblikujejo ponderji za izračun agregatnega indeksa stroškov (OECD & Eurostat, 1997, str.
12).
Indeks stroškov je osnovan na predpostavki, da v opazovanem obdobju ni prišlo do sprememb
v tehnologiji oz. razmerju med inputi, ki so potrebni za izvedbo danega obsega del (Eurostat,
2006, str. 76). Pieper (1990, str. 246) ob tem opozarja, da ob upoštevanju ugotovitev Gordona
(1968) o kontracikličnem spreminjanju produktivnosti v gradbeništvu75 indeks stroškov
podcenjuje dinamiko rasti cen nepremičnin v času ekspanzije oz. precenjuje dinamiko rasti
cen nepremičnin v času recesije.
Naslednja pomanjkljivost indeksov stroškov utegne biti uporaba cen na osnovi cenikov oz.
podatkov o plačah na osnovi plačnih lestvic, ne pa upoštevanje dejanskih transakcijskih cen
(Pieper, 1990, str. 246).
Indeks cen outputa gradbene dejavnosti zajema spremembe cen večine elementov, ki se
nanašajo na zaključen rezultat gradbene dejavnosti, kot so cene materiala, dela, najema
opreme, pripravljalnih zemeljskih del, administracije in dobička. Sam izračun se lahko izvede
kot tehtano povprečje indeksov cen navedenih elementov ali na osnovi cen zaključenih
objektov (OECD & Eurostat, 1997, str. 12).
Indeks prodajnih cen meri spremembe v cenah gradbenih objektov, ki jih plačujejo kupci ali
končni lastniki. Prodajna cena vključuje polno prodajno ceno zaključenega objekta, ki poleg
stroškov dela in materiala vključuje še stroške zemljišča, neposredne in posredne stroške
prodaje ter maržo prodajalca. Z vključitvijo vseh navedenih elementov se koncept indeksa
prodajne cene gradbenih objektov približa indeksu cen življenjskih potrebščin (OECD &
Eurostat, 1997, str. 12−13).
Primerjava posameznih indeksov cen v gradbeništvu z vidika vključenosti posameznih
elementov cene je v Tabeli 7.3.

75

Gordon (1968) navaja, da produktivnost v gradbeništvu v obdobju splošne gospodarske rasti pada, medtem ko
v obdobju recesije narašča.

185

Glede na navedene metodološke omejitve indeksi stroškov niso ustrezni deflatorji niti za
vrednost outputa gradbene dejavnosti niti za vrednost bruto investicij v gradbene objekte, na
kar opozarja tudi Eurostat (2006, str. 77). Kljub temu se uporabljajo v ta namen v večini držav
OECD in EU (OECD & Eurostat, 1997, str. 13). V nekaterih primerih skušajo statistični uradi
pri izračunu indeksov stroškov upoštevati spremembe v produktivnosti, dobičku oz. maržah,
pri čemer so taki popravki arbitrarni ali subjektivni (Pieper, 1990, str. 239−240).
Niti indeks prodajnih cen, ki vključujejo tudi ceno zemljišča, kar presega koncept proizvodnje
in bruto investicij v osnovna sredstva v okviru SNA93, ni najprimernejši deflator za bruto
investicije v gradbene objekte (OECD, Eurostat, 1997, str. 23).
Tabela 7.3: Primerjava indeksov cen na področju gradbene dejavnosti, z vidika vključenosti posameznih
elementov cene
Element cene
Indeks stroškov







Vrsta indeksa
Indeks cen outputa







Indeks prodajnih cen







Dobiček gradbenih izvajalcev
Produktivnost










DDV
Stroški zemljišča
Stroški gradbene dokumentacije
Ostali stroški, povezani s prodajo
Marža nepremičninskega posrednika



















Stroški materiala
Stroški dela
Stroški strojev in opreme
Transportni stroški
Stroški energije
Ostali stroški

Vir: OECD & Eurostat, 1997, str. 13

Kako se uporaba neprimernih indeksov cen nepremičnin odraža na posameznih kazalcih
porabe kapitala in s tem na oceni večfaktorske produktivnosti, je obravnavano v nadaljevanju.
7.4.3

Vpliv deflatorjev na oceno porabe kapitala

Indeksi cen sredstev, kot deflatorji BIOS, vplivajo na oceno indeksa storitev kapitala prek:


ocen sklada produktivnega kapitala po posameznih vrstah sredstev in



ocen stroškov uporabe kapitala po posameznih vrstah sredstev.

Ob tem je treba upoštevati, da je vpliv indeksov cen sredstev na navedeni kategoriji tako
neposreden kot posreden, kar je razvidno tudi iz Slike 7.1.
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Slika 7.1: Vpliv indeksov cen sredstev na indeks storitev kapitala
Indeksi cen sredstev

1

BIOS v stalnih cenah

2

Produktivni kapital

3a

3b

Interna stopnja donosnosti

4a

4b

Stroški uporabe kapitala

5b

5a

Nadomestilo za uporabo kapitala

6a

Törnqvistov indeks storitev kapitala

;
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6b

Indeksi cen sredstev imajo neposredni vpliv na ocene BIOS v stalnih cenah po posameznih
letih (oznaka 1 na Sliki 7.1), kar se nato odrazi v ocenah skladov produktivnega kapitala za
posamezne vrste sredstev (oznaka 2 na Sliki 7.1). Indeksi cen sredstev imajo prek kapitalskih
dobičkov oz. izgub tudi neposredni vpliv na ocene stroškov uporabe posameznih vrst sredstev
(oznaka 4a na Sliki 7.1).
Ob konceptu dejanskih stroškov uporabe kapitala, v okviru katerega se interna stopnja
donosnosti izračuna na osnovi nadomestila za uporabo kapitala kot rezidualne količine iz
nacionalnih računov, imajo indeksi cen sredstev tudi posreden vpliv na ocene stroškov
uporabe posameznih vrst sredstev prek vpliva na spremenjeno oceno interne stopnje
donosnosti (oznaka 4b na Sliki 7.1). Do spremembe le-te namreč pride zaradi spremenjenih
kapitalskih dobičkov oz. izgub, upoštevanih v njenem izračunu (oznaka 3a na Sliki 7.1), kakor
tudi spremenjenih ocen skladov produktivnega kapitala za posamezne vrste sredstev (oznaka
3b na Sliki 7.1).
Vpliv indeksov cen sredstev na oceno porabe kapitala je torej zelo kompleksen, zaradi česar je
kakovost omenjenih indeksov cen zelo pomembna za nepristransko oceno indeksa storitev
kapitala in s tem večfaktorske produktivnosti.

7.5 Problematika
zmogljivosti

ocenjevanja

stopnje

izkoriščenosti

proizvodnih

Težava v analizi večfaktorske produktivnosti je tudi nihanje stopnje izkoriščenosti
proizvodnih zmogljivosti, ki izhaja iz nihanj v gospodarski aktivnosti oz. sprememb v obsegu
povpraševanja, sezonskih vplivov, motenj v oskrbi s polproizvodi, tehničnih okvar ali drugih
izrednih dogodkov. Zaradi vseh navedenih dejavnikov se ob danem obsegu kapitalskih
sredstev tok storitev kapitala nenehno spreminja (OECD, 2001b, str. 84).
V ta namen lahko opredelimo koeficient izkoriščenosti kapitalskih sredstev,
(Hulten, 1986, str. 38):

, kot

(7.16)
kjer pomeni:
: koeficient izkoriščenosti kapitalskih sredstev;
: dejanski obseg (tok) storitev kapitala;
: potencialni obseg (tok) storitev kapitala, določen s skladom produktivnega kapitala.

188

Glede na to, da je
, bi morali v opredelitvi večfaktorske produktivnosti (enačba (1.6)),
sklad kapitala
zamenjati z . V takem primeru se opredelitev večfaktorske
produktivnosti spremeni v (Hulten, 1986, str. 38):

(7.17)
kjer pomeni:

: sprememba večfaktorske produktivnosti,
: sprememba ustvarjene proizvodnje (dodane vrednosti),
: delež sredstev za zaposlene oz. nadomestila za uporabo kapitala v dodani vrednosti,
: sprememba porabe dela oz. kapitala,
: sprememba stopnje izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti.
Če namesto podatkov o dejanskem obsegu storitev kapitala, , uporabljamo podatke o skladu
produktivnega kapitala,

, se v neustrezno opredeljenem rezidualu,

, odrazijo tako

spremembe večfaktorske produktivnosti kot spremembe v stopnji izkoriščenosti
kapitalskih sredstev (Hulten, 1986, str. 38):

(7.18)
kjer pomeni:
: ocena spremembe večfaktorske produktivnosti (rezidual).
Beaulieu in Mattey (1998, str. 203) opozarjata, da ima spreminjanje stopnje izkoriščenosti,
poleg vpliva na obseg storitev kapitala, potencialno tudi manjši vpliv na elastičnost
proizvodnje glede na obseg storitev kapitala, ki se odraža v parametru

.

V večini empiričnih študij in v praksi večine statističnih uradov ni zaslediti uporabe
neposrednih kazalcev izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti. Sicer pa je mogoče v literaturi
zaslediti nekaj različnih pristopov, s katerimi so avtorji zaradi navedenega razloga poskušali
omiliti procikličnost ocen večfaktorske produktivnosti.
Ena izmed možnosti je uporaba ustreznega nadomestnega kazalca izkoriščenosti
proizvodnih zmogljivosti. Po zgledu Fossa (1963) sta Jorgenson in Griliches (1967) v ta
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namen uporabila kazalec potrošnje električne energije, ki naj bi odražal relativno
izkoriščenost elektromotorjev, prevladujočega izvora pogonske moči v industriji. Glede na to,
da potrošnja električne energije ni odvisna zgolj od izkoriščenosti same opreme, na kar je
opozarjal tudi Denison (1969), omenjeni kazalec ni najprimernejši kazalec izkoriščenosti
proizvodnih zmogljivosti. Na samo potrošnjo električne energije vplivajo namreč poleg
izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti tudi spremembe v strukturi sredstev, vključujoč
zamenjavo energijsko potratnih sredstev za energijsko varčnejša. Poleg tega Jorgenson in
Griliches (1967) nista opredelila, kako se spremembe v izkoriščenosti proizvodnih
zmogljivosti odražajo na stroških uporabe kapitala.
Berndt in Fuss (1986) sta predlagala alternativno rešitev, in sicer namesto uporabe
neposrednih kazalcev izkoriščenosti, usmerjenih v korekcijo obsega storitev kapitala,
predlagata korekcijo na strani stroškov uporabe kapitala. Ob predpostavki, da obsega
kapitala na kratki rok ne moremo spreminjati, na dolgi rok pa le ob naraščajočih mejnih
stroških76, predlagata uporabo koncepta dejanskih stroškov uporabe kapitala in s tem interne
stopnje donosnosti. S tem se korekcija prispevka kapitala za njegovo dejansko izkoriščenost
izvede implicitno, zaradi česar dodatna korekcija na strani ocene obsega storitev kapitala ni
potrebna.77 Obenem poudarjata, da je njuna rešitev uporabna tako v sklopu parametričnih kot
neparametričnih metod analize produktivnosti (Berndt & Fuss, 1986, str. 8).
Beaulieu in Mattey (1998) sta skušala vpliv nihanj v stopnji izkoriščenosti proizvodnih
zmogljivosti na ocene indeksa storitev kapitala oceniti s pomočjo ekonometričnih tehnik. Ob
tem ugotavljata, da se dolžina delovnega tedna na dolgi rok povečuje, na podlagi česar podata
sklep, da izvira velik del rasti večfaktorske produktivnosti iz višje stopnje izkoriščenosti
proizvodnih zmogljivosti (kapitala), ne pa tehničnega napredka (Beaulieu & Mattey, 1998, str.
220).
Ob koncu velja dodati, da je upoštevanje nihanj v izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti
seveda potrebno, če želimo s pomočjo analize večfaktorske produktivnosti oceniti stopnjo
tehničnega napredka. Smo pa v podpoglavju 1.2.1 že izrazili svoje pomisleke o
problematičnosti take interpretacije večfaktorske produktivnosti in podali svoje mnenje, da
sprememba skupne faktorske produktivnosti ne more biti ustrezna mera tehničnega napredka.
Če naj bi ocena večfaktorske produktivnosti odražala realne spremembe stroškov, pa
korekcija za stopnjo izkoriščenosti ni potrebna, kar navaja tudi OECD (2001a, str. 75). V
takem primeru so namreč ciklična nihanja sestavni del večfaktorske produktivnosti: v
obdobju recesije je del sredstev neizkoriščen zaradi nepričakovanega upada obsega
povpraševanja, zaradi česar lahko proizvodni stroški na enoto proizvoda narastejo oz. se
zmanjšujejo počasneje kot ob ekspanziji, ko so zmogljivosti polno izkoriščene.

76

Berndt in Fuss (1986) sta za kapital predpostavila, da je kvazifiksen proizvodni dejavnik.
Berndt in Fuss (1986, str. 27) menita, da je pristop Jorgensona in Grilichesa (1967) nekonsistenten, ker hkrati
uporabljata koncept dejanskih stroškov uporabe kapitala in interne stopnje donosnosti kakor tudi neposredno
korekcijo na strani ocene obsega storitev kapitala. Uporabila naj bi se zgolj ena izmed korekcij za izkoriščenost
proizvodnih zmogljivosti, ne pa obe hkrati.
77

190

8 OCENA INDEKSA STORITEV KAPITALA
Poleg ocene indeksa dodane vrednosti in indeksa opravljenih ur je potrebna za oceno indeksa
večfaktorske produktivnosti dela in kapitala tudi ocena indeksa storitev kapitala. Metodologije
za izračun indeksa storitev kapitala, za katero sicer velja, da je ena najkompleksnejših na
področju merjenja ekonomskih pojavov, SURS še nima razvite. V tem delu disertacije smo
zato najprej izvedli temeljito oceno ustreznosti razpoložljivih podatkovnih virov z namenom
oceniti, kakšne so zmožnosti za vzpostavitev izračunavanja indeksa storitev kapitala v okviru
rednih statistični raziskovanj SURS-a.
Ob upoštevanju razpoložljivih podatkovnih virov in njihovih značilnosti smo v naslednji fazi
zasnovali postopek ocene indeksa storitev kapitala kot ustrezne osnove za oceno indeksa
večfaktorske produktivnosti. Njegovo uporabo smo ponazorili na primeru ocene indeksa
storitev kapitala za področje predelovalnih dejavnosti na območju RS v obdobju 1995−2008,
kar je prikazano v poglavju 8.2.

8.1 Analiza razpoložljivih statističnih virov
V okviru analize razpoložljivih statističnih virov smo izhajali predvsem z vidika potrebnih
podatkov za implementacijo metode MNP. Metoda MNP, ki je tudi sicer najpogosteje
uporabljena metoda ocenjevanja stanj osnovnih sredstev (OECD, 2001b, str. 39), je namreč
po naši oceni najprimernejša metoda za operativno ocenjevanje stanj osnovnih sredstev kot
ključnih elementov v postopku izračuna agregatnega indeksa storitev kapitala.
Skladno z navedenim smo pozornost posvetili predvsem naslednjim statističnim virom, ki
predstavljajo potencialno osnovo za implementacijo metode MNP:


popis osnovnih sredstev (v nadaljevanju POS),



podatki o bruto investicijah v osnovna sredstva,



izbrana raziskovanja s področja statistike cen.

Navedeni podatkovni viri so podrobno predstavljeni v nadaljevanju, kjer so obravnavani tudi
ključni metodološki problemi, ki se utegnejo pojaviti ob njihovi uporabi.
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8.1.1

Popis osnovnih sredstev (POS)

V okviru programa prilagajanja držav kandidatk EU (STATCOP98) je bil v letih 2000−2001
izveden popis osnovnih sredstev po stanju sredstev ob koncu leta 1999. Namen projekta je bil
(SURS, 2002):


zbrati podatke o stanju opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za vse
institucionalne sektorje in dejavnosti gospodarstva za izhodiščno primerljivo leto (1999),
in sicer z razdelitvijo osnovnih sredstev v skupine, skladno z ESA95;



pretvoriti zbrane podatke v oceno bruto stanja osnovnih sredstev v smislu
nacionalnih računov, tj. po nadomestnih cenah (za izbrano izhodiščno primerljivo leto);



oceniti ustrezno porabo stalnega kapitala po metodologiji ESA95.

Podatki, zbrani s tem projektom, naj bi bili podlaga za vzpostavitev metode MNP in osnova
za izračun makroekonomskih agregatov v sistemu nacionalnih računov Slovenije, skladno z
ESA95.
V popis so bili vključeni poslovni subjekti (pravne in fizične osebe), registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, in sicer (SURS, 2002):78


pravne osebe, ki imajo 5 in več zaposlenih, so bile popisane v celoti (11.248 enot);



med pravnimi osebami, ki imajo do 5 zaposlenih (celotna populacija je obsegala 47.873
enot), je bilo izbranih 5.143 enot (10,7-%-ni vzorec), stratificiranih glede na dejavnost
in višino dohodka;



med samostojnimi podjetniki (celotna populacija je obsegala 68.868) je bilo izbranih
7.236 enot (10,5-%-ni vzorec), stratificiranih glede na dejavnost.

Podatki o stanjih osnovnih sredstev so bili zbrani z ustreznim vprašalnikom, in sicer po stanju
na dan 31. 12. 1999, neposredno pri njihovih lastnikih oz. uporabnikih. Vprašalnik sta
sestavljala vrednostni in informacijski del. V vrednostnem delu so bili pridobljeni podatki o
stanju osnovnih sredstev, ki so bila na datum 31.12.1999 še v uporabi.79 S pomočjo
informacijskega dela pa so bili zbrani podatki o metodi vrednotenja in amortizacije osnovnih
sredstev ter o uporabljanih indeksih cen za ohranjanje realne vrednosti sredstev (SURS,
2002).
Glede na ugotovljeno dejstvo, da poročevalske enote uporabljajo indeks cen življenjskih
potrebščin (prej indeks cen na drobno) kot indeks revalorizacije osnovnih sredstev, je bilo
treba za posamezne skupine osnovnih sredstev pridobiti oz. izračunati posebne indekse, saj
78

Podatki o številu poročevalskih enot veljajo za leto 1999. Od skupaj poslanih 23.627 vprašalnikov je bilo
prejetih 17.468, kar predstavlja v povprečju približno 74-%-no stopnjo odzivnosti po posameznih skupinah
poslovnih subjektov (SURS, 2002).
79
Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1999 je bila sestavljena iz vrednosti posameznih nabavnih
let, 1993−1999 in pred 1993 (SURS, 2002).
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indeks cen življenjskih potrebščin ne odraža ustrezne rasti cen osnovnih sredstev (SURS,
2002):80


za revalorizacijo stavb in objektov je SURS uporabil indekse stroškov gradbenih del, ki
jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije;



indekse cen za računalnike, stroje in opremo visoke in nizke tehnologije ter
prometna sredstva je SURS izračunal na osnovi indeksov cen industrijskih proizvodov
in uvoznih indeksov.

Za namen izračuna porabe fiksnega kapitala po metodologiji ESA95 je bilo treba realno
oceniti življenjsko dobo posameznih skupin osnovnih sredstev. Pri tem so bile uporabljene
ocene poročevalskih enot, administrativni viri, podatki drugih držav ter ocene domačih in
tujih ekspertov. Skladno s priporočili EU je bil pri izračunavanju življenjskih dob upoštevan
model enakomernega časovnega amortiziranja, za katerega je bilo tudi sicer iz pridobljenih
podatkov razvidno, da ga uporablja velika večina enot (SURS, 2002).
Poudariti še velja, da končni rezultati popisa v času izvedbe naše raziskave, še niso bili
objavljeni. Prav tako še ni bil vzpostavljen model MNP, ki bi omogočal nadaljnje spremljanje
stanj osnovnih sredstev po zaključenem popisu. Leta 2002 so bile izdane Statistične
informacije (SURS, 2002), v katerih so bili objavljeni zgolj predhodni podatki, ki smo jih
tudi uporabili v okviru naše raziskave. Končni podatki naj bi bili objavljeni po zaključenih
kontrolah.
8.1.2 Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS)
Podatki o BIOS, ki smo jih konceptualno opredelili v poglavju 7.1, predstavljajo ključni
element v postopku ocene stanj osnovnih sredstev po posameznih letih na osnovi metode
MNP, zato je njihova kakovost eden najpomembnejših dejavnikov kakovosti ocene stanj
osnovnih sredstev in s tem tudi samega indeksa storitev kapitala.
Glavni viri podatkov za oceno BIOS v nacionalnih računih predstavlja statistično
raziskovanje o bruto investicijah v osnovna sredstva (raziskovanje INV-1) (SURS,
2007b, str. 191). Dodatni podatkovni viri so (SURS, 2007b, str. 192):


obračuni davka na dodano vrednost,



statistika gradbeništva,



podatki o registriranih motornih vozilih,



letni računovodski izkazi ter



ekonomski računi za kmetijstvo.

80

Indeks cen življenjskih potrebščin je bil uporabljen za revalorizacijo pri drugih neopredmetenih sredstvih
(SURS, 2002).
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V raziskovanje INV-1 kot primarni podatkovni vir za ocenjevanje BIOS so bile v letih 1996
do vključno 1999 vključene vse večje in pomembne pravne osebe z 10 ali več zaposlenimi,
kar je predstavljalo zajetje okoli 90 % vseh investicij (SURS, 2010e). Kljub temu da
objavljeni podatki za leta 1996 do vključno 1999 niso uteženi (SURS, 2010e), ocenjujemo, da
je ta prilagoditev zadovoljivo izvedena v fazi ocenjevanja BIOS v nacionalnih računih, kakor
je prikazano v nadaljevanju.
V zbiranje podatkov o investicijah za leta 2000, 2001 in 2002 so bile vključene vse tiste
poročevalske enote, ki so imele več kot 10 zaposlenih, v sektorju država pa vse poročevalske
enote. Stopnja odgovora slednjih je bila v tem obdobju od 85 do 89 odstotna, za neodgovore
pa je bil izveden preračun na celotno populacijo z razmernostno cenilko (na osnovi
amortizacije osnovnih sredstev iz zaključnih računov oz. števila zaposlenih) (SURS, 2010e).
Pri zbiranju podatkov o investicijah v letu 2003 so bile v poročanje vključene poročevalske
enote po istih kriterijih kot v predhodnem letu. Njihova stopnja odgovora je bila 85-%-na, za
neodgovore pa je bil izveden preračun na celotno populacijo z razmernostno cenilko (na
osnovi baze podatkov o davku na dodano vrednost DURS oz. števila zaposlenih) (SURS,
2010e).
Enote opazovanja so od vključno leta 2004 naprej podjetja, družbe in organizacije, ki imajo
20 in več zaposlenih. Kljub spremembi metode vzorčenja je bilo v letu 2004 vključenih več
kot 87 % vseh enot v primerjavi z letom 2003. Pri teh enotah je zajetih več kot 95 % vseh
bruto investicij v osnovna sredstva. Za neodgovore se izvede preračun na celotno populacijo z
razmernostno cenilko, pri čemer se uporabljajo enaki viri kot v letu 2003 (SURS, 2010e).
Vprašalnik raziskovanja je v skladu z zahtevami ESA95 in zajema podrobno strukturo
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (24 skupin proizvodov), ločeno za
pridobitve novih sredstev, pridobitve obstoječih sredstev in odtujitve obstoječih sredstev. Od
leta 2003 dalje vprašalnik med neopredmetenimi sredstvi vsebuje tudi posebno postavko za
lastno razvito programsko opremo. V okviru pridobitev in odtujitev neproizvedenih
nefinančnih sredstev so posebej prikazani stroški transakcij zemljišč in izboljšave zemljišč.
Vprašalnik zajema posodobitve, rekonstrukcije in prenove obstoječih sredstev, stroške
transakcij ter proizvodnjo investicijskih proizvodov za lastne potrebe, vrednost osnovnih
sredstev, pridobljenih s finančnim lizingom, pa razčlenjuje na nabavno vrednost in stroške
financiranja (obresti). V vprašalniku so posebej prikazane tudi pridobitve in odtujitve
vrednostnih predmetov (SURS, 2007b, str. 192).
Proces priprave ocene BIOS v nacionalnih računih po dejavnostih, sektorjih in skupinah
proizvodov poteka v treh temeljnih korakih (SURS, 2007b, str. 192):


V prvem koraku se podatki raziskovanja INV-1 prilagodijo za neodgovor in
preračunajo na celotno populacijo.



V drugem koraku se z dodatnimi podatkovnimi viri ocenijo BIOS gospodinjstev v
kmetijstvu, v stanovanja ter v zgradbe in objekte za poslovne namene
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samozaposlenih. V tej fazi se v tabelah ponudbe in porabe pripravijo tudi prve ocene
bruto investicij v stroje in opremo po metodi pretoka blaga.


V tretjem koraku se predvsem s podatki obračunov DDV ocenijo BIOS majhnih
nefinančnih družb in samozaposlenih, ki niso zajeti v INV-1, ocena po podrobnih
skupinah proizvodov (gl. Tabelo 8.1) pa je v tej fazi preverjena in dokončana v okviru
tabel ponudbe in porabe.
Tabela 8.1: Skupine proizvodov osnovnih sredstev
Oznaka
ESA 1995
P.51

Opis
Bruto investicije v OS

P.511

Opredmetena OS
Zgradbe in objekti
Stanovanjske zgradbe
Druge zgradbe in objekti
Stroji in oprema
Transportna oprema
Druga oprema in stroji
Računalniki in pisarniški stroji
Elektronska oprema in aparati
Osnovna čreda in dolgoletni nasadi

P.512

Neopredmetena OS
Programska oprema
Ostala neopredmetena OS

P.513

Povečanje vrednosti neproizvedenih nefinančnih sredstev
Vir: SURS, 2007b, str. 191−200

Prva ocena bruto investicij temelji na četrtletnih računih in je objavljena ob objavi podatkov
za zadnje četrtletje prejšnjega leta, torej v marcu (t + 70 dni). Druga ocena je pripravljena za
redno objavo letnega BDP in temeljnih agregatov nacionalnih računov v septembru (t + 9
mesecev), pri čemer je objavljena bolj podrobna struktura po skupinah investicijskih
proizvodov glede na prvo objavo. Tretja ocena za leto t, ki zajema boljše ocene po skupinah
investicijskih proizvodov ter po dejavnostih in inštitucionalnih sektorjih investitorjev, je
pripravljena do naslednje redne objave letnega BDP, t + 21 mesecev (SURS, 2007b, str.
31−32).
Podatki o BIOS, skladni z metodologijo SNA oz. ESA, so razpoložljivi za obdobje od leta
1995 dalje. SURS jih objavlja v tekočih cenah izbranega leta in stalnih cenah predhodnega
leta. Podrobneje so metodološka vprašanja, povezana z izračunom BIOS v stalnih cenah,
obravnavana v naslednjem podpoglavju.
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8.1.3

Deflacioniranje bruto investicij v osnovna sredstva

Za preračun BIOS v stalne cene predhodnega leta uporablja SURS več različnih deflatorjev
po posameznih skupinah sredstev (gl. Tabelo 8.2), pri čemer pa za vsako skupino sredstev
uporablja enake deflatorje v vseh dejavnostih oz. sektorjih. Preračun v stalne cene izvaja
SURS na nivoju 24 vrst sredstev, skladno s členitvijo postavk v okviru raziskovanja INV-1
(gl. Tabelo 8.2). Ob kompleksnejših (skupinah) sredstev (zgradbe in objekti) se za preračun v
stalne cene uporablja kombinacija več indeksov, pri čemer so v oklepajih navedeni ponderji,
ki so osnova za izračun srednjega indeksa za dano vrsto oz. skupino sredstev.
Navedeni indeksi v Tabeli 8.2 se nanašajo na metodologijo, ki jo je SURS uporabljal v letu
2007, pri čemer so lahko bili v katerem od prejšnjih let uporabljani drugi indeksi ali drugačne
njihove kombinacije (glede na razpoložljivost podatkov v času pred objavo, drugačno
zaokroževanje ipd.).
Pri presoji primernosti uporabe danih deflatorjev BIOS smo bili pozorni predvsem na
izpolnjenost naslednjih kriterijev:


skladnost seznama proizvodov, za katere se izračunava indeks, in skupin proizvodov, za
katere se indeks uporablja kot deflator;



vrednotenje investicijskih izdatkov;



upoštevanje kakovostnih sprememb in



skladnost metodologije statistike cen s koncepti v okviru standardov SNA93
oziroma ESA95.
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Tabela 8.2: Pregled uporabljenih indeksov cen za deflacioniranje investicij po posameznih skupinah osnovnih
sredstev
Oznaka
ESA 95

P.51

Opis

Bruto investicije v
OS
P.511 Opredmetena OS
Zgradbe in objekti
Stanovanjske
zgradbe

Druge zgradbe in
objekti

Postavke
INV-1

Indeksi cen (uteži)

1 – Vrednost investicij v
osnovna sredstva
1.1 – Opredmetena
osnovna sredstva
1.11 – Gradbeni objekti in
prostori
1.111 – Stanovanjske
GZS 33 – Povprečni indeks za stanovanjsko
stavbe in prostori
gradnjo
GZS 01 – Stanovanjska gradnja – gradbena
dela
GZS 17 – Instalacijska dela v stanovanjski
gradnji
GZS 32 – Obrtniška dela v stanovanjski
gradnji
ICŽP 043 – Redno vzdrževanje in popravilo
ICŽP storitve
ICŽP 127 – Druge storitve
Struktura uteži se spreminja glede na
podatke iz različnih virov (podatki o davku
na promet nepremičnin iz proračunske
statistike, podatki o posredniških in pravnotehničnih storitvah iz DDV poročil).
1.112 – Nestanovanjske
GZS 02 – Industrijska dela (0,40)
stavbe in prostori
GZS 03 – Ostala visoka gradnja (0,40)
GZS 17 – Instalacijska dela v stanovanjski
gradnji (0,20)
1.113 – Gradbeno
GZS 04 – Gradnja avtocest (0,25)
inženirski objekti
GZS 05 – Gradnja mostov in ostalih objektov
(0,20)
GZS 06 – Ostala nizka gradnja (0,55)
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Nadaljevanje Tabele 8.2
Oznaka
ESA 95
P.51 P.511

Opis

Postavke
INV-1
Stroji in oprema
1.12 - Stroji, oprema in
prometna sredstva
Transportna
1.1221 – Osebni
oprema
avtomobili do 10 oseb
1.1222 – Tovornjaki
1.1223 – Druga vozila
in plovila
Druga oprema in
1.1211 – Kovinski
stroji
izdelki, razen strojev in
naprav
1.1212 – Stroji za
proizv. in izkoriščanje
meh. energije
1.1213 – Drugi stroji in
naprave za posebne
namene
1.1214 – Kmetijski in
gozdarski stroji
1.1216 – El. motorji,
generatorji in
transformatorji
1.1219 – Pohištvo in
notranja oprema
Računalniki in
1.1215 – Računalniki in
pisarniški stroji
druga oprema za
obdelavo podatkov
Elektronska
1.1217 – Radijske,
oprema in aparati televizijske in
komunikacijske naprave
in oprema
1.1218 – Medicinska
oprema, finomehanični
in optični instrumenti
Osnovna čreda in 1.141 – Večletni nasadi
dolgoletni nasadi
1.142 – Osnovna čreda

Indeksi cen (uteži)

ICŽP 0711 – Osebni avtomobili
ICU za motorna vozila za prevoz blaga (iz
podatkov uvoznih cenovnih indeksov po
proizvodih, ne po dejavnostih)
ICIP DJ28 – Proizvodnja kovinskih izd., brez
strojev, naprav
ICIP DK29 – Proizvodnja strojev in naprav

ICIP DL31 – Pro. el. strojev in aparatov
ICIP DN36 – Pro. pohištva; dr. predelovalne
dej.
ICŽP 091 – Avdio, video, foto in
računalniška oprema
ICIP DL32 – Pro. RTV, komunikacijskih
aparatov, opreme
ICŽP 061 – Zdravila in medicinski izdelki
ICIK 201000 – Semena in sadike (0,6)
GZS 06 – Ostala nizka gradnja (0,4)
ICU za žive živali

P.512 Neopredmetena OS
Programska oprema 1.22 – Kupljena
računalniška
programska oprema
1.23 – Lastno razvita
računalniška oprema
Ostala
1.21 – Študije, projekti
neopredmetena OS in raziskovalna dela
1.24 – Razvedrilni,
literarni in drugi
umetniški originali
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ICŽP 091 – Avdio, video, foto in
računalniška oprema
Implicitni deflator za proizvodnjo dejavnosti
72 (K)
ICŽP storitve
ICŽP 0951 – Knjige in učbeniki

Nadaljevanje Tabele 8.2
Oznaka
ESA95

P51

Opis

Postavke
INV-1

Indeksi cen (uteži)

GZS 06 – Ostala nizka gradnja
P.513 Povečanje vrednosti 1.114 – Izboljšava
zemljišč
neproizvedenih
nefinančnih sredstev
Stroški povezani s
ICŽP storitve
prenosom lastništva
patentov, licenc blag.
znamk in koncesij (del
postavke 1.4 – Licence,
patenti, blag. znamke in
koncesije)
Vir: SURS (2008)

V nadaljevanju je predstavljen postopek, ki ga SURS uporablja za preračun BIOS iz tekočih v
stalne cene preteklega leta po izbranih skupinah sredstev.
8.1.3.1 Zgradbe in objekti
Za preračun podatkov o investicijah v stanovanjske zgradbe iz tekočih v stalne cene
predhodnega leta uporablja SURS kombinacijo indeksov za izračun razlike v ceni gradbenih
del (v nadaljevanju IIRCGD) ter ICŽP za druge proizvode in storitve v tej skupini
(investicijsko vzdrževanje, transakcijski stroški, samogradnja). Struktura uteži se spreminja
glede na podatke iz različnih virov (podatki o davku na promet nepremičnin iz proračunske
statistike, podatki o posredniških in pravno-tehničnih storitvah iz DDV-poročil).81
Za preračun podatkov o investicijah v druge zgradbe in objekte uporablja SURS
kombinacijo IIRCGD za industrijska dela, gradnjo avtocest, gradnjo mostov in preostalih
objektov, instalacijska dela, preostalo nizko in visoko gradnjo. Ponderje, ki so osnova za
izračun srednjega indeksa cen za nestanovanjske stavbe in prostore oz. gradbeno inženirske
objekte, ocenjuje SURS na podlagi strukture vrednosti bruto investicij v posamezne vrste
zgradb in objektov.
IIRCGD izračunava Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) – Zbornica
gradbeništva in industrije gradbenega materiala kot naslednica Splošnega združenja za
gradbeništvo in IGM ter Biroja Gradbeništva Slovenije že od leta 1972 (GZS, 2008, str. 5).
Izračun indeksov se od leta 1987 dalje izvaja in objavlja redno vsak mesec na osnovi
podatkov o prodajnih cenah (brez DDV) materialov, transportnih in strojnih storitvah ter

81

Podatki o stanovanjskih zgradbah, pridobljeni z raziskavo INV-1, predstavljajo le manjši del ocene
stanovanjskih investicij (cca. 5% v letu 2004), saj raziskava pokriva samo del sektorja gospodinjstev oz.
samostojne podjetnike, večji del pa je ocenjen s posebnim modelom. Zaradi navedenega je tudi struktura
cenovnih indeksov odvisna od strukture ocenjenih posameznih segmentov investicij v stanovanjske zgradbe
(samogradnja hiš, nakupi stanovanj, nakupi hiš).
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izplačanih plač, ki jih po posebni anketi zbirajo na srednji dan vsakega meseca iz posamezne
regije v Sloveniji, in sicer pri (GZS, 2008, str. 5):


proizvajalcih gradbenega materiala, lesni, kovinski in kemični industriji,



večjih trgovskih podjetjih,



gradbenih izvajalskih podjetjih,



izvajalskih podjetjih za zaključna obrtniška in montažno-instalacijska dela ter



uvoznikih gradbenega materiala.

Indeksi se računajo za različne vrste gradenj, in sicer stanovanjsko gradnjo, industrijsko
gradnjo, preostalo visoko gradnjo, gradnjo avtocest, gradnjo mostov in preostalih objektov,
preostalo nizka gradnja. Najbolj podrobno je razčlenjena stanovanjska gradnja, kjer se objekti,
izvedeni s sodobnimi tehnologijami, obravnavajo ločeno od preostalih objektov (Strnad,
2003, str. 36).
Spremljanje gradbenih stroškov na področju stanovanjske gradnje se že od začetka
sedemdesetih let dalje izvaja na osnovi dveh tipskih objektov, in sicer 4-etažnega objekta in 7etažnega objekta z dvigalom. Za dana objekta je 12 izvajalcev (gradbenih podjetij) pozvanih k
pripravi ponudbe, ki jo vsak pripravi glede na svoje stroške, razdeljene na štiri vrste: material
(M), prevoz (P), strojne storitve (S) in osebni dohodki (OD). Povprečni indeks za
stanovanjsko gradnjo se izračuna na osnovi indeksa za gradbena dela, indeksa za instalacijska
dela in indeksa za obrtniška dela, pri čemer je vsak izmed njih izračunan kot tehtano
povprečje indeksov omenjenih vrst stroškov (Strnad, 2003, str. 37).
Metodologija, ki jo uporablja GZS za izračun IIRCGD, je primerljiva z metodologijo
kratkoročnih kazalnikov Eurostata (Eurostat, 2006). Uporaba IIRCGD je zelo široka, in sicer
tako za preračunavanje zneskov iz preteklih obdobij (revalorizacija vrednosti nepremičnin,
preračun zneskov ponudb ali računov na nov znesek, sodne cenitve, primerjave stroškovnih
zneskov ...) kakor tudi za tekoči obračun del v primerih pogodbenega računa razlike v ceni ali
pri dokazovanju skokovitih sprememb cen na trgu ali nepredvidenih in sporazumno
podaljšanih pogodbenih rokov v objektivnih okoliščinah (GZS, 2008, str. 5).
Opozoriti pa velja, da navedeni IIRCGD odražajo zgolj spremembe stroškov, povezanih
neposredno z gradbeno dejavnostjo, ne pa tudi preostalih elementov cene gradbenih
objektov (nakup zemljišča, pridobitev ustreznih dovoljenj in projektne dokumentacije ...).
Indeksi cen stroškov, ki smo jih podrobneje predstavili v podpoglavju 7.4.2, so osnovani na
predpostavki, da v opazovanem obdobju ni prišlo do sprememb v tehnologiji oz. razmerju
med inputi, kar v razmerah hitrega tehničnega napredka vodi do njihove pristranskosti. Glede
na navedene metodološke omejitve IIRCGD niso najustreznejši deflatorji za vrednost bruto
investicij v gradbene objekte.
Prav tako je treba opozoriti, da niti uporaba kombinacije ICŽP (ICŽP 043 – redno
vzdrževanje in popravilo, ICŽP za storitve in ICŽP 127 za druge storitve) za deflacioniranje
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investicijskih izdatkov v druge proizvode in storitve v okviru skupine stanovanjske zgradbe
(investicijsko vzdrževanje, transakcijski stroški, samogradnja) ni najprimernejša.
Kot ključno omejitev uporabe ICŽP v vlogi deflatorja investicijskih izdatkov velja
izpostaviti predvsem razliko v načinu vrednotenja proizvodov in storitev, namenjenih
končni oz. investicijski rabi. Izračun ICŽP je namreč osnovan na spremljanju sprememb
drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov domačega prebivalstva za
končno porabo, pri čemer drobnoprodajna cena vključuje DDV, ne vključuje pa transportnih
stroškov, stroškov namestitve ter prenosa lastništva. Nasprotno, kupčeva cena, ki predstavlja
ustrezno osnovo vrednotenja investicijskih tokov, odraža ceno, ki jo kupec dejansko plača za
proizvod, in kot taka vključuje vse davke, zmanjšane za subvencije na proizvode (vendar brez
odbitnih davkov, kot je npr. DDV na proizvode), vse transportne stroške, ki jih kupec posebej
plača, stroške namestitve ter prenosa lastništva. Zaradi omenjenih razlik v elementih
drobnoprodajne in kupčeve cene dinamika spreminjanja obeh cen ni nujno enaka.
Naslednje vprašanje, ki se postavlja pri uporabi ICŽP kot deflatorja bruto investicij v zgradbe
in objekte, je vprašanje primerljivosti nabora proizvodov oz. storitev, za katere se
izračunava ICŽP, ter nabora proizvodov oz. storitev, katerih vrednost se deflacionira.
Nenazadnje velja kot omejitev pri uporabi ICŽP kot deflatorjev za preračun BIOS iz tekočih v
stalne cene izpostaviti metodologijo upoštevanja kakovostnih sprememb pri izračunu
ICŽP. SURS pri izračunu ICŽP od leta 2001 dalje sicer upošteva kakovostne spremembe, pri
čemer pa velja poudariti, da v ta namen uporablja zgolj implicitne metode, za katere smo v
podpoglavju 3.4.1 zapisali, da dajejo manj zanesljive ocene kot eksplicitne metode
upoštevanja kakovostnih sprememb.
Zaradi izpostavljenih omejitev torej ocenjujemo, da uporaba ICŽP za preračun BIOS v stalne
cene ni najprimernejša.
Poleg IIRCGD in ICŽP, ki jih SURS uporablja pri preračunu bruto investicij v zgradbe in
objekte iz tekočih v stalne cene, velja pa na tem mestu omeniti še dva alternativna kazalca cen
nepremičnin v Sloveniji:


indeks cen stanovanj, katerega izračun vzpostavlja SURS v okviru pilotskega projekta
(SURS, 2006), ter



indekse cen in vrednosti nepremičnin, ki jih izračunava GURS.

Uporabna vrednost alternativnih indeksov cen v vlogi potencialnih deflatorjev bruto investicij
v zgradbe in objekte je ocenjena v nadaljevanju.
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Indeks cen stanovanj
SURS se je leta 2006 vključil v Eurostatov pilotni projekt za razvoj metodologije
izračunavanja indeksa cen nepremičnin kot sestavnega dela harmoniziranega indeksa cen
življenjskih potrebščin (v nadaljevanju HICŽP). Predvidena je vzpostavitev metodologije za
izračunavanje indeksov za naslednje kategorije: stanovanja, novozgrajena stanovanja,
stanovanjske hiše, zemljišča, renovacije in velika popravila, transakcijski stroški. Za
izračunavanje indeksa cen stanovanj, prvega v nizu predvidenih indeksov, SURS preizkuša
metodo hedonske analize implicitnih cen lastnosti stanovanj. Z uporabo te metode so bili
izvedeni izračuni prvih letnih indeksov cen obstoječih stanovanj za območje cele države za
obdobje 2003−junij 2006 (Pavlin, 2006).
Težave, s katerimi se sooča SURS pri vzpostavljanju izračuna indeksa nepremičnin za zgoraj
navedene kategorije, izhajajo predvsem iz razpoložljivosti in kakovosti osnovnih podatkov.
Zaenkrat so na voljo le podatki za obstoječa stanovanja in hiše, medtem ko za novozgrajena
stanovanja in hiše zaenkrat še ni na voljo ustreznega vira podatkov. Poleg tega je zlasti število
transakcij s hišami v posameznem letu relativno majhno, kar utegne predstavljati težavo pri
uporabi hedonske metode. In nenazadnje je često vprašljiva kakovost obstoječih osnovnih
podatkov.
Relevantnost indeksa stanovanjskih nepremičnin je za potrebe rednega deflacioniranja bruto
investicij v stanovanjske zgradbe omejena. Prva omejitev izhaja iz dejstva, da so razpoložljivi
indeksi izračunani zgolj na podlagi podatkov o obstoječih stanovanjih, ne vključujejo pa
novogradenj in drugih vrst stanovanjskih zgradb. Zaradi tega bi navedeni indeks lahko
uporabili kvečjemu za deflacioniranje transakcijskih stroškov stanovanj, pri čemer pa
naslednjo omejitev predstavlja dolžina časovne serije, ki zajema trenutno zgolj obdobje od
leta 2003 do junija 2006.
Indeksi vrednosti nepremičnin
Naslednjo alternativo na področju statistike cen nepremičnin predstavljajo indeksi vrednosti
nepremičnin, ki jih GURS izračunava v skladu z »Zakonom o množičnem vrednotenju
nepremičnin« (Ur. l. RS, št. 50/2006) oz. »Pravilnikom o načinu izračunavanja letnih
indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin« (Ur. l. RS, št.
79/2008).
Skladno s 6. členom »Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin« (Ur. l. RS, št. 50/2006)
so vse nepremičnine razdeljene v skupine istovrstnih nepremičnin, in sicer:


stanovanjske nepremičnine,



poslovne nepremičnine,



industrijske nepremičnine,



zemljišča brez sestavin,



posebne nepremičnine.
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Skladno z »Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin
in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin« (Ur. l. RS, št. 59/2007) pa so
navedene skupine še podrobneje razdeljene v podskupine, ki predstavljajo osnovo za izračun
ustreznih indeksov cen.
Skladno s 4. členom »Pravilnika o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in
določanja indeksov vrednosti nepremičnin« (Ur. l. RS, št. 79/2008) se četrtletne povprečne
cene posameznih podskupin skupin istovrstnih nepremičnin izračunavajo po cenovnih
območjih in po analitičnih območjih kot enostavna aritmetična sredina cen transakcij
nepremičnin na enoto v posameznem četrtletju.82 Enote za izračun aritmetične sredine cen
transakcij so:


cena na m2 uporabne površine nepremičnine v podskupini stanovanja iz skupine
stanovanjske nepremičnine ter podskupini pisarne in lokali iz skupine poslovne
nepremičnine;



cena na m2 površine zemljišča v podskupini stavbna zemljišča ter kmetijska zemljišča
in gozdna zemljišča iz skupine zemljišč brez sestavin;



cena nepremičnine v podskupini eno- in dvostanovanjske stavbe ter garaže iz skupine
stanovanjske nepremičnine.

Skladno s 7. členom omenjenega pravilnika se letni indeksi vrednosti nepremičnin za
podskupine skupin stanovanjske nepremičnine, poslovne nepremičnine, industrijske
nepremičnine in zemljišča brez sestavin določijo po cenovnih območjih na podlagi izračuna
spremembe razmerja med cenami transakcij nepremičnin, evidentiranimi v evidenci trga
nepremičnin, in njihovimi pripisanimi vrednostmi, evidentiranimi v registru nepremičnin.
Spremembe razmerja med cenami transakcij nepremičnin in njihovimi pripisanimi vrednostmi
se določijo na podlagi linearne regresije.
Opisani model oblikovanja indeksa vrednosti nepremičnin na osnovi razmerja med
transakcijskimi cenami in predhodno ocenjenimi vrednostmi (angl. SPAR – Sales Price
Appraisal Ratio) je osnovan na dejstvu, da se z večino nepremičnin, s katerimi se trguje v
opazovanem obdobju, ni trgovalo tudi v referenčnem oz. baznem obdobju, zaradi česar
ustreznih podatkov za izračun cenovnih indeksov na običajen način ni na voljo. Cene v
baznem obdobju je zato treba oceniti, pri čemer se običajno uporabljajo rezultati uradne
cenitve, katere verodostojnost predstavlja obenem ključni element učinkovitosti metode
SPAR (De Vries et al., 2007, str. 6−8).
Po mnenju De Vries et al. (2007, str. 4) lahko metoda SPAR, ki jo uporabljajo tudi v Novi
Zelandiji, na Švedskem in Danskem, predstavlja ustrezno alternativo hedonskim metodam, ki
so podatkovno bolj zahtevne. Relevantnost rezultatov uporabe hedonskih metod je namreč

82

Če na območju posameznega cenovnega območja ni bilo izvedene nobene transakcije nepremičnin, se za to
cenovno območje šteje, da se cene posamezne podskupine skupin istovrstnih nepremičnin na tem cenovnem
območju niso spremenile od zadnjega četrtletja, za katerega je bila izračunana četrtletna povprečna cena.
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odvisna od vključitve vseh relevantnih karakteristik, ki utegnejo vplivati na cene nepremičnin,
in od primerne funkcijske oblike regresijske funkcije. Glede na to, da je karakteristik objektov
veliko, med katerimi je določene težko meriti, je uporabnost hedonskih metod lahko včasih
omejena.
Prav tako Bourasa et al. (2006) menijo, da je zaradi vrste prednosti in omejenega števila
slabosti model SPAR lahko ustrezen kandidat za izračunavanje indeksov cen nepremičnin.
Ključne prednosti vidijo predvsem v preprostosti in transparentnosti metodologije izračunov,
kar je primerno za razumevanje rezultatov s strani širše javnosti.
Kljub izpostavljenim prednostim metode SPAR, na kateri je osnovan izračun vrednosti
nepremičnin, pa velja opozoriti, da je relevantnost indeksov vrednosti nepremičnin za potrebe
deflacioniranja bruto investicij v gradbene objekte omejena. Ključno omejitev vidimo v
neustrezni obravnavi kakovostnih sprememb pri izračunu indeksov vrednosti nepremičnin, ki
izhaja iz konceptualne zasnove oz. predpostavk metode SPAR.
Na osnovi analize značilnosti indeksov cen, ki jih SURS uporablja kot deflatorje za bruto
investicije v zgradbe in objekte ter analize alternativnih indeksov cen nepremičnin, lahko
sklenemo, da stanje na področju statistike cen nepremičnin ni zadovoljivo urejeno. Eno
glavnih omejitev predstavljajo omejeni podatkovni viri s področja cen nepremičnin, med
katerimi velja kot bolj obetaven vir sicer izpostaviti Evidenco trga nepremičnin, ki jo je začela
vzpostavljati GURS.83
Glede na to, da se v času izvedbe raziskave metodologiji izračunavanja indeksa cen stanovanj
(SURS) in indeksa vrednosti nepremičnin (GURS) šele vzpostavljata, ter glede na njune
izpostavljene omejitve ugotavljamo, da so IIRCGD (GZS) edina alternativa za preračun bruto
investicij v zgradbe in objekte iz tekočih v stalne cene. Ima pa njihova uporaba, glede na
metodološke omejitve indeksov stroškov, obravnavanih v podpoglavju 7.4.2, pomemben
vpliv na pristranskost ocene indeksa storitev kapitala in indeksa večfaktorske produktivnosti
(Kodrič & Bregar, 2012).
8.1.3.2 Stroji in oprema
Naslednja pomembnejša skupina BIOS (gl. Tabelo 8.2) so investicije v stroje in opremo, pri
katerih SURS za preračun v stalne cene uporablja naslednje indekse cen:


ICŽP za osebne avtomobile (ICŽP 0711), za deflacioniranje bruto investicij v osebne
avtomobile;



ICŽP za avdio, video foto in računalniško opremo (ICŽP 091), za deflacioniranje
bruto investicij v računalnike in drugo opremo za obdelavo podatkov;

83

Evidenca trga nepremičnin je večnamenska javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih
pravnih poslih z nepremičninami. Evidenco vzdržuje in vodi GURS, njen cilj pa je sistematično evidentiranje
realiziranih cen in najemnin na slovenskem trgu (GURS, 2008, str. 3).
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ICŽP za zdravila in medicinske izdelke (ICŽP 061), za deflacioniranje bruto investicij
v medicinsko opremo, finomehanične in optične instrumente;



ICU motornih vozil za prevoz blaga;



ICIP za ustrezne skupine proizvodov.

Na probleme uporabe ICŽP kot deflatorja za preračun BIOS iz tekočih v stalne cene smo že
opozorili v prejšnji točki, pri čemer velja v danem primeru še posebej izpostaviti
problematiko neustreznega upoštevanja kakovostnih sprememb. Ta problem je še posebej
pereč pri spremljanju investicij v računalniško opremo in osebne avtomobile, kjer je
spremljanje proizvodov stalne kakovosti zaradi hitrega tehničnega napredka oteženo.
SURS je z upoštevanjem kakovostnih sprememb pri izračunu ICŽP pričel v letu 2001. V ta
namen uporablja naslednje implicitne metode, ki smo jih podrobneje predstavili v
podpoglavju 3.4.1:


Za skupino proizvodov avdio, video, foto in računalniška oprema (ICŽP 091)
uporablja metodo prekrivanja, ki izhaja iz predpostavke, da je sprememba v kakovosti
med starim in nadomestnim proizvodom enaka razliki v ceni med obema proizvodoma v
obdobju, v katerem sta oba na voljo na trgu.



Pri izračunu ICŽP za osebne avtomobile (ICŽP 0711) izvaja SURS korekcijo za
kakovost na podlagi subjektivne ocene, na osnovi katere se polovica razlike v ceni
pripiše spremembi kakovosti med starim in nadomestnim proizvodom.

Neustrezno upoštevanje kakovostnih sprememb vodi do previsokih ocen rasti cen, kar je
razvidno iz Slike 8.1, na kateri je prikazana primerjava gibanja ICŽP za avdio, video, foto in
računalniško opremo v Sloveniji (ICŽP 091) ter indeksa cen proizvajalcev za računalnike in
elektronsko opremo v ZDA (ICP 334). Kljub temu da indeksa zaradi različnih konceptov
vrednotenja proizvodov in različnega načina izračunavanja nista povsem primerljiva, je
razvidno, da se je neupoštevanje kakovostnih sprememb pri izračunu ICŽP v obdobju
1996−2000 odražalo v rasti cen računalniške opreme, čeprav je bil za mednarodne trge
značilen padajoči trend. Uvedba implicitne metode ocenjevanja kakovostnih sprememb na
strani SURS-a se je odrazila na realnejši oceni gibanja cen računalniške opreme po letu 2001.
Sicer pa metoda prekrivanja, kakor tudi preostale implicitne metode, niso najprimernejše za
oceno kakovostnih sprememb na področju računalniške opreme, na kar opozarja tudi Eurostat
(2001a, str. 71).
Glede na izpostavljene omejitve ocenjujemo, da postopek, ki ga SURS uporablja za preračun
bruto investicij v računalniško strojno opremo iz tekočih v stalne cene, ni najbolj primeren.
Zaradi tega smo za potrebe naše raziskave izračunali nadomestne deflatorje, kar je podrobno
opisano v naslednjem poglavju.
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Slika 8.1: Gibanje indeksa cen računalnikov in elektronskih naprav v Sloveniji in ZDA
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Vir: Indeksi cen življenjskih potrebščin (SURS, 2010i), ICIP po izbranih dejavnostih (BEA, 2011)

Za preračun bruto investicij v motorna vozila za prevoz blaga iz tekočih v stalne cene
uporablja SURS ICU za motorna vozila za prevoz blaga. Cene uvoženih proizvodov zbira
SURS mesečno, in sicer z individualno oblikovanimi vprašalniki, ki so poslani izbranim
uvoznim podjetjem. Vzorec je leta 2010 zajemal 359 različnih slovenskih uvoznikov ter 1411
izbranih proizvodov (SURS, 2010f).
Cena uvoženega proizvoda je cena, po kateri uvoznik kupi največje količine izbranih
proizvodov (SURS, 2010f). Glede na to, da v to ceno niso vključene uvozne takse in dajatve,
se način vrednotenja proizvodov razlikuje od vrednotenja bruto investicij (kupčeve cene). Ob
spreminjanju deleža uvoznih taks in dajatev utegne tako uporaba ICU vnašati določeno mero
pristranskosti v ocene bruto investicij v stalnih cenah. Prav tako utegne dodatno pristranskost
povzročati neupoštevanje kakovostnih sprememb, ki so pri transportni opremi zagotovo
prisotne v znatnem merilu.
Na podlagi predstavljene metodologije izračuna ICIP (gl. poglavje 4.1.1), ki jih SURS
uporablja za deflacioniranje bruto investicij v drugo opremo in stroje84 (gl. Tabelo 8.2), je
razvidno, da niti njihova neposredna uporaba pri preračunu bruto investicij iz tekočih v stalne
cene, tudi ob ujemanju nabora proizovodov, ni povsem ustrezna. Prvi problem utegne biti
različno vrednotenje proizvodov. ICIP je osnovan na konceptu proizvajalčeve cene, ki ne
vključuje transportnih oz. drugih stroškov, povezanih z nakupom sredstva. Proizvajalčeva
84

Bruto investicije v drugo opremo in stroje zajemajo investicije v kovinske izdelke, razen strojev in naprav,
stroje za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije ter druge stroje in naprave za posebne namene,
kmetijske in gozdarske stroje, elektro motorje, generatorje in transformatorje ter pohištvo in notranjo opremo.
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cena ne vključuje niti DDV oz. drugih davkov, ki se zaračunavajo kupcu. Uporaba ICIP za
deflacioniranje investicijskih izdatkov tako implicira predpostavko, da je sprememba
proizvajalčeve cene enaka spremembi kupčeve cene oz. da so davki, transportni stroški,
stroški namestitve in prenosa lastništva ostali relativno nespremenjeni.
Glede na to, da poročevalci INV-raziskave večinoma odbijajo vstopni DDV (izjema so sektor
države in bruto investicije v avtomobile), sicer menimo, da uporaba ICIP s tega vidika ni
problematična, vsaj dokler se davčne stopnje ne spreminjajo.
Drugi problem, ki nastopa pri uporabi ICIP pri domačih proizvajalcih, pa je dejstvo, da le-ta
odraža samo spremembe cen doma proizvedene opreme in strojev, ne odraža pa sprememb v
cenah uvožene opreme in strojev. Del opreme se namreč uvozi in smiselno bi bilo ustrezno
upoštevati tudi gibanje uvoznih cen opreme in strojev.
8.1.3.3 Osnovna čreda in dolgoletni nasadi
SURS uporablja za deflacioniranje bruto investicij v druga opredmetena osnova sredstva (gl.
Tabelo 8.2) naslednje indekse cen:


Za deflacioniranje bruto investicij v večletne nasade uporablja indeks cene inputov v
kmetijstvu za semena in sadike (ICIK 201000) ter indeks stroškov za preostalo nizko
gradnjo (GZS 06);



Za deflacioniranje bruto investicij v osnovno čredo uporablja ICU za žive živali.

Gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo ter investicije v kmetijstvu SURS
mesečno spremlja s statističnim raziskovanjem 'Cene inputov v kmetijstvu (KMEINPUT/M)'. Enote opazovanja so trgovske organizacije, proizvodno-trgovske in storitvene
organizacije, ki ponujajo proizvode in storitve za kmetijsko pridelavo (SURS, 2009d).
V izračun ICIK so zajeti predvsem tisti proizvodi in storitve, ki predstavljajo pomemben delež
v vrednosti vmesne potrošnje v Ekonomskih računih za kmetijstvo85 v baznem obdobju.
Skladno s priporočilom Eurostata se cene inputov spremljajo v zadnji fazi trženja, in sicer pri
vseh skupinah proizvodov in storitev. V ceni proizvoda/storitve so vključeni morebitni davki,
neposredno vezani na določen proizvod/storitev (razen DDV), niso pa vključene morebitne
subvencije, neposredno vezane na določen proizvod/storitev (SURS, 2009d).
Omejitvi, ki ju vidimo ob uporabi ICIK kot deflatorjev za bruto investicije v večletne nasade,
sta predvsem odstopanje od koncepta kupčevih cen in dejstvo, da se ICIK izračunavajo na
osnovi cen s cenikov, ki se lahko razlikujejo od dejanskih transakcijskih cen.

85

Ekonomski računi za kmetijstvo (angl. Economic Accounts for Agriculture – EAA) so satelitski računi sistema
ESA95, prilagojeni specifikam na področju dejavnosti kmetijstva. SURS jih pripravlja v skladu z metodologijo
ekonomskih računov za kmetijstvo iz leta 1997 (EAA97 Rev.1.1), ki temelji na ESA95 (SURS, 2010g).
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Metodološki problemi, ki izhajajo iz uporabe ICU za preračun bruto investicij v stalne cene,
so enaki problemom, ki smo jih že izpostavili pri uporabi ICU za deflacioniranje bruto
investicij v opremo in druge stroje.
8.1.3.4 Neopredmetena osnovna sredstva
Zadnja skupina BIOS (gl. Tabelo 8.2) so bruto investicije v neopredmetena sredstva, za
deflacioniranje katerih uporablja SURS naslednje indekse cen:


Za deflacioniranje kupljene računalniške programske opreme uporablja ICŽP za skupino
proizvodov Avdio, video, foto in računalniška oprema (ICŽP 091).



Za deflacioniranje lastno razvite računalniške opreme uporablja implicitni deflator za
vrednost ustvarjene proizvodnje dejavnosti Obdelava podatkov, podatkovne baze in
s tem povezane dejavnosti (K72 po SKD).



Za deflacioniranje vrednosti študij, projektov in raziskovalnih del uporablja ICŽP za
storitve.



Za deflacioniranje vrednosti razvedrilnih, literarnih in drugih umetniških originalov pa
uporablja ICŽP za skupino proizvodov Knjige in učbeniki (ICŽP 0951).

Na problematičnost uporabe ICŽP v vlogi deflatorja BIOS smo že večkrat opozorili, zato na
tem mestu posebno pozornost posvečamo zgolj deflacioniranju bruto investicij v programsko
opremo, še posebej zaradi naraščajoče vloge sredstev IKT v sodobnih proizvodnih procesih.
SURS zbira podatke o bruto investicijah v programsko opremo ločeno za lastno razvito in
kupljeno programsko opremo, pri čemer izdatki za slednjo niso posebej razčlenjeni na nakup
standardnih programskih paketov in na implementacijo unikatnih programskih rešitev. Za
preračun investicij v lastno razvito programsko opremo iz tekočih v stalne cene uporablja
SURS implicitni deflator za vrednost ustvarjene proizvodnje dejavnosti Obdelava podatkov,
podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti (K72 po SKD). Po mnenju Eurostata (Eurostat,
2001a, str. 104) predstavlja ta postopek sprejemljivo rešitev, v kolikor ustreznejših indeksov
cen ni na voljo. Sicer pa bi primernejša rešitev bila uporaba reprezentativnih oz. modelnih
cen.
Manj zadovoljiv pa je postopek, ki ga SURS uporablja za deflacioniranje bruto investicij v
kupljeno programsko opremo. Poleg že izpostavljene problematike uporabe ICŽP kot
deflatorja BIOS v točkah 8.1.3.1 in 8.1.3.2 velja na tem mestu opozoriti še na problematičnost
uporabe enotnega deflatorja za obe vrsti kupljene programske opreme. Gibanje cen
standardnih programskih paketov namreč ni nujno enako gibanju cen storitev razvoja kupcu
prilagojenih rešitev.86

86

Pristop, ki ga Eurostat (Eurostat, 2001a, str. 104) priporoča za deflacioniranje prilagojenih oz. unikatnih
programskih rešitev, je osnovan na spremljanju reprezentativnih oz. modelnih cen, ki predstavljajo cene
izbranega sklopa standardnih storitev.
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Glede na izpostavljene omejitve ocenjujemo, da postopek, ki ga SURS uporablja za preračun
bruto investicij v kupljeno računalniško programsko opremo iz tekočih v stalne cene, ni
najbolj primeren. Zaradi tega smo za potrebe naše raziskave izračunali nadomestne deflatorje,
kar je podrobno opisano v naslednjem poglavju.

8.2 Izračun indeksa storitev kapitala
V nadaljevanju je prikazan postopek izračuna agregatnega indeksa storitev kapitala za
področje predelovalnih dejavnosti na območju RS v obdobju 1995−2008. Pri izračunu smo
izhajali iz razpoložljivih statističnih virov, predstavljenih v predhodnem poglavju, z izjemo
deflatorjev za računalniško strojno in programsko opremo. Le-te smo zaradi neustrezne
metodologije, ki jo SURS uporablja za preračun omenjenih bruto investicij iz tekočih v stalne
cene, znova izračunali sami, kakor je to razvidno v nadaljevanju poglavja.
Celoten postopek izračuna indeksa storitev kapitala smo izvedli v naslednjih korakih, ki so
podrobno opisani v nadaljevanju poglavja:


izračun nadomestnih deflatorjev za računalniško strojno in programsko opremo,



ocena začetnih stanj po vrstah sredstev kot izhodišče za uporabo metode MNP,



ocena obsega storitev kapitala po vrstah sredstev in letih proučevanega obdobja s
pomočjo metode MNP,



ocena stroškov uporabe kapitala po vrstah sredstev,



izračun indeksov storitev kapitala na ravni elementarnih agregatov in



izračun agregatnega indeksa storitev kapitala.

8.2.1 Izračun nadomestnih deflatorjev
Kakor smo v poglavju 7.4 že opozorili, je vpliv indeksov cen sredstev, uporabljenih kot
deflatorjev BIOS na oceno indeksa storitev kapitala, zelo kompleksen. Zaradi tega je kakovost
omenjenih indeksov cen velikega pomena za nepristransko oceno indeksa storitev kapitala in
s tem večfaktorske produktivnosti. Ob tem velja poudariti, da tako rezultati naše analize
metodologije, ki jo SURS uporablja za preračun BIOS iz tekočih v stalne cene, kakor tudi
rezultati vrste mednarodnih raziskav (Eurostat, 2001a; Hulten, 1990; Inklaar, O’Mahony &
Timmer, 2005; Schreyer, 2000, 2002; Wallis, 2006) kažejo, da je omenjena problematika
najbolj prisotna pri deflacioniranju bruto investicij v računalniško strojno in programsko
opremo ter v poslovne objekte.
Zaradi omejenih podatkovnih virov s področja cen nepremičnin, žal druge alternative za
deflacioniranje bruto investicij v poslovne objekte, kot je uporaba indeksov stroškov
gradbenih del (IIRCGD), ki jih izračunava GZS, tako rekoč ni. Za potrebe preračuna bruto
investicij v računalniško strojno in programsko opremo pa smo v okviru dane raziskave,
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skladno s priporočilom Eurostata (2001a, str. 72) oz. Schreyerjevim predlogom (2000, 2002),
izračunali ''harmonizirana'' indeksa cen (angl. harmonised deflator) za računalniško strojno in
programsko opremo (Tabeli 3.43 in 3.45 v Prilogi 3).
Pri izračunu obeh ''harmoniziranih'' indeksov, kar je predstavljeno v nadaljevanju, smo
izhajali iz predpostavke enakega relativnega gibanja cen računalniške opreme v Sloveniji in
na mednarodnem trgu. Čeprav dani pristop zaradi neupoštevanja meddržavnih razlik v
dejanskih in relativnih cenah računalniške opreme vnaša določeno pristranskost, na kar smo
že opozorili v podpoglavju 0, se pridružujemo mnenju Schreyerja (2000, str. 10), da je ta
pristranskost manj problematična od uporabe nacionalnih indeksov cen računalniške opreme,
izračunanih ob neustreznem upoštevanju kakovostnih sprememb. Obenem je za računalniško
opremo značilno, da se z njo trguje na globalnem trgu, za katerega je značilna visoka stopnja
konkurenčnosti, zaradi česar se relativne cene računalniške opreme v posameznih državah
spreminjajo na podoben način.
Glede na dejstvo, da je metodologija izračuna indeksa cen proizvodov informacijske
tehnologije, ki jo uporablja ameriški Urad za ekonomske analize (angl. Bureau of Economic
Analysis – BEA), trenutno najbolj izpopolnjena, smo kot osnovo za izračun ''harmoniziranih''
deflatorjev računalniške opreme v Sloveniji izbrali indekse cen računalniške opreme v ZDA.87

8.2.1.1 Izračun ''harmonizoranega'' indeksa cen računalniške strojne opreme
Na osnovi primerjave relativnega gibanja cen računalnikov in elekronskih naprav glede na
preostale investicijske proizvode v ZDA in Sloveniji smo ''harmonizirani'' indeks cen
računalniške strojne opreme v Sloveniji ocenili kot:

(8.1)

kjer pomeni:
: ''harmonizirani'' ICIP za računalnike in elektronske naprave v Sloveniji,
: ICIP za skupino proizvodov za investicije v Sloveniji,
: ICIP za računalnike in elektronsko opremo (NAICS 334) ter storitve načrtovanja
računalniških sistemov (NAICS 5415) v ZDA,
: ICIP za trajne dobrine v ZDA, z izjemo računalnikov in elektronskih naprav.

87

BEA izračunava ICIP za računalnike in elektronske naprave v ZDA že od leta 1986 dalje na osnovi hedonskih
metod. Zaradi izpopolnjene metodologije izračuna se dani indeks uporablja kot referenčni indeks cen proizvodov
IKT v vrsti primerjalnih analiz (Schreyer, 2000, 2002; Colecchia & Schreyer, 2001; Timmer & van Ark, 2005;
Inklaar, O’Mahony & Timmer, 2005).
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Izbrani ICIP, ki ga SURS izračunava posebej za skupino proizvodov za investicije, se nanaša
na cene proizvodov pri proizvajalcih v dejavnostih, ki proizvajajo proizvode, pretežno za
investicijsko rabo88. Ta indeks načeloma vključuje tudi proizvode dejavnosti proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov (SKD 30.02), vendar je relativni obseg
proizvodnje v dani dejavnosti, ki predstavlja ponder pri izračunu agregatnega indeksa, tako
rekoč zanemarljiv. Zaradi navedenega menimo, da vnovični izračun zaradi primerljivosti
indeksa industrijskih proizvodov za investicije, z izključitvijo proizvodov iz dejavnosti
proizvodnje računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov (SKD 30.02), ni potreben.
Kot primerljivi indeks investicijskih proizvodov za območje ZDA smo izračunali povprečni
indeks gibanja cen pri proizvajalcih lesnih proizvodov, nekovinskih mineralnih proizvodov,
kovin in kovinskih izdelkov, strojev in naprav, električne opreme in naprav, motornih vozil in
druge transportne opreme, pohištva ter drugih industrijskih proizvodov za trajno rabo (Tabela
3.40 v Prilogi 3).
Kot pokazatelj gibanja cen računalniške opreme na ameriškem trgu smo izbrali ICIP za
računalniško opremo in elektronske naprave (področje dejavnosti 334 po klasifikaciji NAICS)
ter storitve načrtovanja računalniških sistemov (področje dejavnosti 5415 po klasifikaciji
NAICS). Razlog za vključitev cen storitev načrtovanja računalniških sistemov v referenčni
indeks računalniške opreme je predpostavka, da implementacija sodobnih informacijskih
sistemov zahteva določeno mero načrtovanja, svetovanja, zaradi česar je v bruto investicijah v
računalniško opremo zajeta tudi vrednost navedenih storitev.
Na Sliki 8.2 je prikazana primerjava gibanja ICIP za računalnike in elektronske naprave ter
storitev načrtovanja računalniških sistemov v ZDA, ki ga izračunava BEA, in naša ocena ICIP
za računalniško opremo v Sloveniji. V primerjavi z IZČP za skupino avdio, video, foto in
računalniška oprema na Sliki 8.1 lahko vidimo, da ''harmonizirani'' indeks cen računalniške
strojne opreme bolj izrazito odraža padajoči trend, ki je tudi sicer značilen za cene te skupine
sredstev.

88

Dejavnosti, ki proizvajajo proizvode pretežno za investicijsko rabo, so proizvodnja gradbenih kovinskih
izdelkov, proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje, proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje, proizvodnja strojev za
proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila, ipd.
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ICIP/harmoniziran ICIP za računalnike in elekt. naprave
(1995=100)

Slika 8.2: Harmonizirani ICIP računalnikov in elektronskih naprav v Sloveniji in ICIP za računalnike in
elektronske naprave ter storitev načrtovanja računalniških sistemov v ZDA
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8.2.1.2 Izračun ''harmonizoranega'' indeksa cen računalniške programske opreme
Zaradi manj primernega postopka, ki ga SURS uporablja za deflacioniranje bruto investicij v
kupljeno programsko opremo, smo tudi za to skupino sredstev izračunali nadomestni
deflator. Enotni deflator, ki ga SURS uporablja za deflacioniranje bruto investicij tako v
standardno programsko opremo kot kupcu prilagojene rešitve, smo nadomestitili z lastno
oceno tehtanega povprečnega indeksa cen kupljene programske opreme, izračunanega na
podlagi:


lastne ocene ''harmoniziranega'' indeksa cen standardne programske opreme in



implicitnega deflatorja za vrednost ustvarjene proizvodnje v dejavnosti K72 (gl.
Tabelo 8.2).

''Harmonizirani'' indeks cen standardne programske opreme smo izračunali po zgledu izračuna
''harmoniziranega'' indeksa cen računalniške strojne opreme, predstavljenega v predhodni
točki. Kot referenčni indeks smo uporabili ICIP ponudnikov aplikativne programske opreme
(dejavnost 511210 po klasifikaciji NAICS) v ZDA, ki ga izračunava ameriški Urad za delo
(www.bls.gov).
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Uteži za obe vrsti kupljene programske opreme smo ocenili na podlagi ocene povprečnega
deleža bruto investicij v kupljeno (0,62) oz. lastno razvito programsko opremo (0,38) v
okviru celotnih bruto investicij v kupljeno programsko opremo v celotnem proučevanem
obdobju 1995−2008.

8.2.2 Ocena začetnih stanj po vrstah sredstev
Kot izhodišče za uporabo MNP potrebujemo ocene stanj posameznih vrst osnovnih sredstev v
začetnem obdobju analize. V ta namen smo uporabili podatke o stanjih opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1999, ki jih je SURS pridobil s POS (Tabela
3.3 v Prilogi 3). Glede na dejstvo, da stanje neopredmetenih osnovnih sredstev ni bilo
razčlenjeno po vrstah sredstev, smo za potrebe naše analize posebej ocenili stanje programske
opreme. Pri tem smo kot osnovo uporabili povprečni delež bruto investicij v programsko
opremo v bruto investicijah v neopredmetena sredstva v obdobju 1995−1999.
Skladno z metodologijo SNA93 je SURS vrednost osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1999
izrazil v nadomestnih cenah, kar odraža bruto stanje, ki ga lahko zapišemo na naslednji
način:
(8.2)
kjer pomeni:
: bruto stanje osnovnih sredstev vrste j, v dejavnosti i, ob koncu leta 1999, izraženo v
stalnih cenah;
: bruto investicije v osnovna sredstva vrste j, v dejavnosti i, v letu t, izražene v stalnih
cenah;
: ocenjena življenjska doba sredstev vrste j.
Stanja osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1999 (Tabela 3.3 v Prilogi 3) so bila prvotno izražena
v stalnih cenah leta 1999. Glede na to, da morajo biti vse količine, ki vstopajo v MNP,
izražene v stalnih cenah istega leta, smo stanja osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1999 za
potrebe nadaljnje analize izrazili v stalnih cenah leta 1995. V ta namen smo uporabili
implicitne deflatorje, ocenjene na podlagi podatkov o bruto investicijah po vrstah osnovnih
sredstev v tekočih in stalnih cenah predhodnega leta v obdobju 1995−1999 ter že
predstavljene nadomestne deflatorje za računalniško strojno in programsko opremo (Tabele
3.27−3.37 v Prilogi 3).
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Pred uporabo MNP je bilo treba oceniti vrednost potrošnje stalnega kapitala po vrstah
sredstev89 oz. bruto stanja posameznih vrst sredstev pretvoriti v neto stanja. Ob
predpostavljeni geometrijski amortizacijski shemi smo neto stanja po vrstah osnovnih
sredstev (Tabela 3.80 v Prilogi 3),

, ocenili kot:
(8.3)

kjer pomeni:
: neto stanje sredstev vrste j, v dejavnosti i, ob začetku leta 1999, izraženo v stalnih
cenah;
: amortizacijska stopnja za sredstva vrste j.
Pri oceni neto stanj posameznih vrst sredstev, skladno z enačbo (8.3), kakor tudi pri uporabi
MNP v nadaljevanju analize smo uporabili predpostavko, da poslovni subjekti realizirajo
celoten znesek investicij ob začetku leta.
Za oceno neto stanj posameznih vrst osnovnih sredstev, skladno z enačbo (8.3), je bilo treba
oceniti:


amortizacijske stopnje po skupinah sredstev,



vrednosti BIOS po skupinah sredstev za obdobje njihove celotne življenjske dobe.

V nadaljevanju je najprej opisan postopek ocene amortizacijskih stopenj ter vrednosti BIOS
po skupinah sredstev, kateremu sledi analiza občutljivosti ocene neto stanj po vrstah sredstev,
skladno z enačbo (8.3), glede na vrednosti ocen omenjenih dveh elementov.
8.2.2.1 Ocena amortizacijskih stopenj
Amortizacijske stopnje, uporabljene v enačbi (8.3), smo ocenili na podlagi enačbe (7.7), pri
čemer smo izhajali iz naslednjih elementov:


za konstanto R smo uporabili vrednosti, ki sta ju Hulten in Wykoff (1981a, 1981b)
ocenila v svojih empiričnih študijah, in sicer R=1,65 za opremo ter R=0,91 za
nepremičnine;



povprečne življenjske dobe sredstev po posameznih skupinah sredstev, skladno z
razčlenitvijo, ki jo priporočajo standardi SNA95 (8.3), smo ocenili na podlagi ocen
življenjskih dob po podrobno razčlenjenih vrstah osnovnih sredstev, ki jih je SURS
oblikoval na podlagi podatkov, zbranih s POS (Tabela 3.1 v Prilogi 3).

89

Potrošnja stalnega kapitala po posameznih dejavnostih, objavljena v predhodnih rezultatih POS, ni razčlenjena
po vrstah sredstev.
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Povprečne življenjske dobe na nivoju posameznih skupin sredstev smo glede na razpoložljive
podatke SURS-a lahko izračunali zgolj po principu enostavne aritmetične sredine.
Tabela 8.3: Ocenjene življenjske dobe in amortizacijske stopnje po skupinah sredstev
SNA
oznaka

Življenjska
doba (ocena
SURS)

Opis sredstva

AN.11
Osnovna sredstva
AN.111
Opredmetena osnovna sredstva
AN.1111
Stanovanja
AN.1112
Druge zgradbe in objekti1
AN.11121
Nestanovanjske zgradbe
AN.11122
Drugi objekti
Objekti infrastrukture
Objekti nizke gradnje in izboljšave zemljišč
AN.1113
Stroji in oprema
AN.11131
Transportna oprema
AN.11132
Drugi stroji in oprema
Računalniki in pisarniški stroji2
Elektronska oprema in aparati
Ostali stroji in oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva
AN.1114
Gojena naravna sredstva
AN.11141
Osnovna čreda
AN.11142
Večletni nasadi
AN.112
Neopredmetena osnovna sredstva
AN.1122
Računalniška programska oprema2
Druga neopredmetena osnovna sredstva3
AN.1121
Raziskovanja rudišč
AN.1123
Razvedrilni, literarni in umetniški izvirniki
AN.1129
Druga neopredmetena osnovna sredstva

77
55
56

R

Amortizacijska
stopnja
Naša ocena
EU KLEMS

0,91
0,91

0,012
0,016

0,011
0,032-0,033

17

1,65

0,097

0,154-0,202

7 (5)
10
15
12

1,65
1,65
1,65
1,65

0,236 (0,315)
0,165
0,110
0,138

0,315
0,115
0,104-0,113
0,104-0,113

1,65
1,65

0,236 (0,315)
0,082

0,315
0,104-0,113

56
44

5
20
7 (5)
20
20
100

Vir: SURS (2002); Timmer et al. (2007a)
Opombe:
1: Življenjska doba za druge zgradbe in objekte je izračunana kot tehtana aritmetična sredina življenjskih dob
nestanovanjskih zgradb, objektov infrastrukture in objektov nizke gradnje ter izboljšave zemljišč. Ponderji
odražajo strukturo stanja navedenih vrst sredstev ob popisu OS 1999.
2: V analizi je bila uporabljena življenjska doba 5 let in amortizacijska stopnja 0,315.
3: Življenjska doba za druga neopredmetena osnovna sredstva je enaka življenjski dobi raziskovanj rudišč.

Ocenjene povprečne življenjske dobe in izvedene letne amortizacijske stopnje, ki smo jih
uporabljali tako pri preračunu bruto stanj osnovnih sredstev v neto stanja kakor tudi pri
izračunu obsega storitev kapitala po vrstah sredstev in letih (gl. podpoglavje 8.2.3), so
prikazane v Tabeli 8.3. Ob njihovi primerjavi z amortizacijskimi stopnjami, ki so bile
uporabljene v sklopu projekta EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a), je razvidno, da so naše
ocene relativno nižje za sredstva iz skupine Druge zgradbe in objekti, Transportna oprema ter
za računalniško strojno in programsko opremo. Razlog za to so višje ocene življenjskih dob
navedenih skupin sredstev, do katerih je SURS prišel s POS. Za elektronske aparate in
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opremo pa je SURS ocenil relativno nižjo življenjsko dobo, zaradi česar je naša ocena
amortizacijske stopnje za to vrsto sredstev relativno višja.
Kljub navedenim razhajanjem med našimi ocenami amortizacijskih stopenj in ocenami,
uporabljenimi v projektu EU-KLEMS, smo za potrebe nadaljnje analize uporabljali naše
ocene, z izjemo računalniške opreme. Ocenjujemo namreč, da je ocena življenjske dobe
računalniške opreme s strani SURS v višini 7 let bistveno previsoka. Zato smo skladno z
ugotovitvami študije Doms et al. (2004) za računalniško opremo in pisarniške stroje ter za
programsko opremo predpostavili življenjsko dobo v trajanju 5 let in na tej osnovi ocenili
amortizacijsko stopnjo v višini 0,315.
Na tem mestu velja še poudariti, da smo za obračun amortizacije v vseh dejavnostih uporabili
enake amortizacijske stopnje za izbrane vrste osnovnih sredstev, kljub temu da se le-te
utegnejo razlikovati zaradi različne narave proizvodnih procesov po posameznih dejavnostih.

8.2.2.2 Ocena BIOS
Glede na ocenjene življenjske dobe posameznih skupin osnovnih sredstev, opisane v
predhodni točki, smo za oceno neto stanj, skladno z enačbo (8.3), potrebovali podatke o BIOS
po posameznih skupinah osnovnih sredstev za naslednja obdobja:


za stanovanjske zgradbe do leta 1923,



za druge zgradbe in objekte do leta 1945,



za transportno opremo do leta 1983,



za računalnike in pisarniške stroje do leta 1995,



za elektronsko opremo in aparate do leta 1990,



za preostale stroje in opremo do leta 1985,



za druga opredmetena osnovna sredstva do leta 1988,



za računalniško programsko opremo do leta 1995,



za druga neopredmetena osnovna sredstva do leta 1980.

Glede na to, da so podatki o BIOS, ki jih SURS objavlja skladno z metodologijo ESA95,
razpoložljivi zgolj za obdobje od leta 1995 dalje (Tabele 3.5−3.26 v Prilogi 3), smo morali
vrednost BIOS po vrstah osnovnih sredstev za obdobje pred letom 1995 ustrezno oceniti.
Za obdobje 1990−1994 so podatki o BIOS, v tekočih cenah, razpoložljivi zgolj na agregatnem
nivoju, kot vsota vrednosti za vse dejavnosti in vse vrste osnovnih sredstev (Tabela 3.68 v
Prilogi 3). Na osnovi razmerja med skupno vrednostjo BIOS v letu 1995, ki jo je SURS
oblikoval s preteklo metodologijo, in skupno vrednostjo BIOS, pridobljeno po metodologiji
ESA95, smo skupne vrednosti BIOS v obdobju 1990−1994 ustrezno preračunali (Tabela 3.70
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v Prilogi 3), s čimer smo dosegli načelno primerljivost serije podatkov o BIOS v obdobju
1990−1994 ter od leta 1995 dalje.
Na podlagi povprečne strukture BIOS po dejavnostih in vrstah sredstev v obdobju 1995−1999
(Tabele 3.5−3.15 v Prilogi 3) smo ocenili vrednost BIOS po dejavnostih in vrstah sredstev
tudi v obdobju 1990−1994 (Tabele 3.71a−3.79c v Prilogi 3). Preračun bruto investicij v
osnovna sredstva v obdobju 1990−1994 v stalne cene smo izvedli na osnovi ICIP za skupino
sredstva za delo (investicijski proizvodi) (Tabela 3.69 v Prilogi 3).
Podatki o BIOS so za obdobje pred letom 1990 razpoložljivi zgolj na agregatnem nivoju in v
tekočih cenah. Zaradi vrste metodoloških problemov, povezanih s preračunom podatkov v
stalne cene v navedenem obdobju, ter ocene strukture BIOS po dejavnostih in vrstah osnovnih
sredstev smo za obdobje pred letom 1990 predpostavili, da je bila vrednost BIOS po
dejavnostih in vrstah osnovnih sredstev v vsakem letu enaka kot v letu 1990.
Uporabljene predpostavke o gibanju BIOS v obdobju pred letom 1990 bi lahko vplivale na
ocene neto vrednosti stanj predvsem pri sredstvih z daljšo življenjsko dobo, tj. pri zgradbah in
objektih. Precenitev obsega BIOS v preteklih obdobjih bi pomenila, da je povprečna starost
popisanih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 1999 relativno višja oz. da je delež neodpisane oz.
neto vrednosti v ugotovljenih bruto stanjih relativno nižji. Sicer pa velja, da se z
oddaljenostjo časovnega obdobja vpliv morebitnih napak eksponentno zmanjšuje. To
potrjujejo tudi opravljene simulacije, ki kažejo, da uporabljene predpostavke nimajo
pomembnega vpliva na pretvorbo bruto stanj izbranih osnovnih sredstev v neto stanja in tako
niti ne na samo oceno indeksa storitev kapitala.
Pomemben vpliv na ocene neto vrednosti stanj, predvsem pri sredstvih s krajšo življenjsko
dobo, pa imajo predpostavke o gibanju BIOS po vrstah sredstev v obdobju 1990−1994, kar
kažejo rezultati, prikazani v naslednji točki.
8.2.2.3 Občutljivost ocen neto stanj po vrstah sredstev
Predpostavljene vrednosti amortizacijskih stopenj in gibanja BIOS po vrstah sredstev v času
celotne življenjske dobe posamezne vrste sredstev imajo pomemben vpliv na preračun
bruto stanj po vrstah sredstev na dan 31. 12. 1999 v neto stanja, ki predstavljajo izhodišče
za uporabo MNP. To je razvidno iz Tabele 8.4, v kateri je podana primerjava deležev neto v
bruto stanjih po vrstah sredstev, ki smo jih ocenili sami, in ocen omenjenih deležev, ki so jih v
ta namen uporabili pri projektu EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a). Ob tem velja opozoriti,
da so v okviru projekta EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a) uporabljali enake neto/bruto
koeficiente v vseh oddelkih dejavnosti, medtem ko smo sami neto/bruto koeficiente ocenili
ločeno za posamezne oddelke.90

90

Naše ocene neto/bruto koeficientov, prikazane v Tabeli 8.4, predstavljajo povprečne vrednosti omenjenih
koeficientov na ravni celotnega področja predelovalnih dejavnosti.
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Tabela 8.4: Preračun bruto v neto stanja po skupinah sredstev
SNA-oznaka

Opis sredstva

Neto/Bruto koeficient
Naša ocena
(povprečje)

AN.11
AN.111
AN.1111
AN.1112
AN.11121
AN.11122

AN.1113
AN.11131
AN.11132

AN.1114
AN.11141
AN.11142
AN.112
AN.1122
AN.1121
AN.1123
AN.1129

Osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Stanovanja
Druge zgradbe in objekti1
Nestanovanjske zgradbe
Drugi objekti
Objekti infrastrukture
Objekti nizke gradnje in izboljšave zemljišč
Stroji in oprema
Transportna oprema
Drugi stroji in oprema
Računalniki in pisarniški stroji2
Elektronska oprema in aparati
Preostali stroji in oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva
Gojena naravna sredstva
Osnovna čreda
Večletni nasadi
Neopredmetena osnovna sredstva
Računalniška programska oprema2
Druga neopredmetena osnovna sredstva3
Raziskovanja rudišč
Razvedrilni, literarni in umetniški izvirniki
Druga neopredmetena osnovna sredstva

EU-KLEMS

0,670
0,669

0,778
0,681

0,548

0,435

0,637
0,645
0,576
0,601

0,395
0,502
0,473
N/P

0,606
0,580

0,395
N/P

Vir: Lastna ocena, Timmer et al. (2007a)

Prvi razlog za navedene razlike v izračunanih neto/bruto koeficientih so razlike v uporabljenih
amortizacijskih stopnjah v naši analizi oz. v projektu EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a),
ki smo jih prikazali v Tabeli 8.3. Drugi razlog pa so uporabljene predpostavke o gibanju
BIOS po vrstah sredstev v obdobju pred letom 1995, za katerega, kot že rečeno, ni
razpoložljivih podatkov o BIOS, pripravljenih po metodologiji ESA 95.
Za razliko od naših predpostavk, ki smo jih opisali v predhodni točki in katerih namen je bil
čim natančneje oceniti gibanje BIOS ločeno po vrstah sredstev pred letom 1995, so v okviru
projekta EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a) enostavno predpostavili, da so BIOS v vse vrste
sredstev v obdobju 1990−1999 naraščale po 10-%-ni letni stopnji rasti, pred tem pa so bile na
enaki ravni kot v letu 1990. Naše ocene kažejo, da predstavlja taka predpostavka veliko
poenostavitev, saj so bile povprečne letne stopnje rasti BIOS po posameznih vrstah sredstev v
obdobju 1990−1999 v povprečju različne, od negativne rasti bruto investicij v stanovanjske
objekte do približno 30-%-ne rasti bruto investicij v računalniško opremo. Prav tako se je
gibanje BIOS po vrstah sredstev na ravni posameznih oddelkov v obdobju 1990−1999
razlikovalo od povprečnega gibanja BIOS na ravni celotnega področja predelovalnih
dejavnosti.
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Prikazane razlike v naših izračunih neto stanj po vrstah sredstev (na osnovi predpostavk,
opisanih v predhodnih dveh točkah) in izračunih neto stanj v okviru projekta EU-KLEMS
(Timmer et al., 2007a) imajo seveda vpliv na končno oceno indeksa storitev kapitala ter s tem
indeksa večfaktorske produktivnosti. Podrobnejša primerjava naših ocen posameznih
komponent večfaktorske produktivnosti (indeks dodane vrednosti, opravljenih ur in storitev
kapitala) ter ocen, izdelanih v okviru projekta EU-KLEMS, je prikazana v poglavju 9.4.

8.2.3 Ocena obsega storitev kapitala po vrstah sredstev
Za obseg storitev kapitala za posamezno vrsto sredstev,
proporcionalen skladu produktivnega kapitala,
izbrane vrste sredstev:91

, smo predpostavili, da je le-ta

, ki odraža proizvodno sposobnost

(8.4)
kjer pomeni:
: obseg storitev sredstva vrste j, v dejavnosti i, v letu t.

Tak način ocene obsega storitev kapitala je običajna praksa v primerih, ko ne razpolagamo s
podatki o dejanski stopnji izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti, o čemer smo že pisali v
poglavjih 7.1 in 7.5. V nekaj izjemnih primerih, ko so bile ocene neto stanj negativne zaradi
negativnih vrednosti bruto investicij v izbrano vrsto sredstev v določenih letih, smo privzeli,
da je obseg storitev kapitala v takih primerih enak 0.
Sklad produktivnega kapitala po vrstah sredstev in letih proučevanega obdobja (Tabele
3.81−3.89 v Prilogi 3) smo ocenili s pomočjo metode MNP, ki smo jo predstavili v
podpoglavju 7.2.2. Pri tem smo izhajali iz:


izhodiščnih neto stanj sredstev na začetku leta 1999 (Tabela 3.80 v Prilogi 3);
postopek ocenjevanja smo opisali v predhodnem podpoglavju;



podatkov o BIOS za obdboje 1995−2008 (Tabele 3.46–3.56 v Prilogi 3), ki smo jih
predstavili v podpoglavjih 8.1.2 in 8.1.3.

Sklad produktivnega kapitala za posamezno vrsto sredstev,
1999 ocenili kot :

, smo za obdobje po letu

(8.5)

91

Uporabljena predpostavka implicira predpostavko, da je stopnja izkoriščenosti vselej najvišja.
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Sklad produktivnega kapitala za posamezno vrsto sredstev,
1999 pa smo ocenili kot:

, za obdobje pred letom

(8.6)

8.2.4

Ocena stroškov uporabe kapitala po vrstah sredstev

Za izračun agregatnega indeksa storitev kapitala na osnovi ocenjenega obsega storitev
kapitala po posameznih skupinah sredstev potrebujemo ustrezne ponderacijske koeficiente.
Najprimernejši ponderacijski koeficienti za ta namen so stroški uporabe kapitala, ki smo jih
predstavili v poglavju 7.3. Obenem smo v poglavju 7.3 oz. podpoglavju 7.3.1 tudi izpostavili,
da je stroške uporabe kapitala mogoče oceniti na več različnih načinov, pri čemer med avtorji
ni konsenza glede najprimernejše rešitve.
Sami smo pri oceni stroškov uporabe kapitala izhajali iz koncepta dejanskih stroškov
uporabe kapitala (ex-post ugotovljenih), opredeljenega z enačbo (7.13), predvsem zaradi
naslednjih dveh prednosti, ki ju temu konceptu pripisujejo tudi Baldwin et al. (2005, str. 136):


dejanske stroške uporabe kapitala lahko ocenimo na osnovi podatkov v nacionalnih
računih, ki predstavljajo obenem podatkovno osnovo za oceno tudi preostalih elementov,
ki vstopajo v izračun indeksa storitev kapitala in indeksa večfaktorske produktivnosti;



koncept dejanskih stroškov uporabe kapitala je osnovan na enakih predpostavkah
(konstantni donosi obsega, popolna konkurenca ...) kot sam indeksni pristop ocenjevanja
večfaktorske produktivnosti.

Dejanske stroške uporabe enote posamezne vrste sredstev j v dejavnosti i smo po letih t
izračunali na podlagi naslednje enačbe:
(8.7)

kjer pomeni:
: stroški uporabe enote sredstev vrste j, v dejavnosti i, v letu t;
: cena enote sredstva vrste j, v dejavnosti i, na začetku leta t;
: cena enote sredstva vrste j, v dejavnosti i, ob koncu leta t;
: interna stopnja donosnosti v dejavnosti i, v letu t;
: amortizacijska stopnja za sredstva vrste j.
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Pri oceni stroškov uporabe enote posamezne vrste sredstev,

, smo skladno z enačbo (8.7)

uporabili enake amortizacijske stopnje po vrstah sredstev, , kot smo jih pri oceni
izhodiščnih neto stanj (enačba (8.3)) in skladov produktivnega kapitala po skupinah sredstev
(enačbi (8.5) in (8.6)).
Pri oceni interne stopnje donosnosti, , ki smo jo ocenili na osnovi enačbe (7.14), smo
izhajali iz naslednje dohodkovne identitete v okviru nacionalnih računov (račun primarne
razdelitve dohodka):
(8.8)
kjer pomeni:
: dodana vrednost v dejavnosti i, v letu t;
: sredstva za zaposlene v dejavnosti i, v letu t;
: bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek v dejavnosti i, v letu t;
: neto drugi davki (drugi davki – subvencije), ki se nanašajo na proizvodni dejavnik delo;
: neto drugi davki (drugi davki – subvencije), ki jih podjetja plačujejo za uporabo
določenih osnovnih sredstev;
: neto drugi davki na proizvodnjo.
Glede na to, da raznovrstni dohodek, ki se nanaša na samozaposlene osebe in nekorporativna
podjetja, vključuje tako sredstva za samozaposlene kot nadomestilo za uporabo njihovih
sredstev (vloženi kapital), je bilo treba iz vrednosti bruto poslovnega presežka izločiti sredstva
za samozaposlene, o čemer smo podrobno pisali že v podpoglavju 6.2.4.
Prav tako je bilo treba neto druge davke na proizvodnjo razmejiti na davke, ki se nanašajo na
proizvodni dejavnik delo, in na tiste, ki se nanašajo na uporabo osnovnih sredstev (kapital).
Glede na to, da razpoložljivi podatki tega ne omogočajo, smo predpostavili, da se celoten
znesek drugih neto davkov na proizvodnjo nanaša na uporabo osnovnih sredstev, in smo jih
tako v celoti pripisali proizvodnemu dejavniku kapital.
Ob navedenih predpostavkah smo vrednost nadomestila za uporabo kapitala v posamezni
dejavnosti, , ki obenem predstavlja vrednost storitev kapitala,
, ocenili kot:92
(8.9)

92

Identiteta med vrednostjo nadomestila za uporabo kapitala v posamezni dejavnosti,
, in vrednostjo storitev
kapitala,
, je posledica uporabe koncepta dejanskih stroškov uporabe kapitala (enačba (7.13)).
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kjer pomeni:
: nadomestilo za uporabo kapitala v dejavnosti i, v letu t;
: vrednost storitev kapitala v dejavnosti i , v letu t;
: sredstva za samozaposlene v dejavnosti i, v letu t.
8.2.5

Izračun indeksov storitev kapitala na ravni elementarnih agregatov

Izračun indeksov storitev kapitala na ravni elementarnih agregatov (oddelkov, podpodročij oz.
celotnega področja v primeru neposrednega izračuna) med obdobjema in smo tudi tokrat
izvedli na osnovi vseh štirih indeksnih obrazcev (Laspeyres, Paasche, Fisher in Törnqvist). Pri
tem smo izhajali iz opisanih lastnih ocen naslednjih elementov:


ocen obsega storitev kapitala po posameznih vrstah sredstev in oddelkih (podpodročjih)
v obdobjih



in

,

ter

ocen nadomestila za uporabo kapitala po vrstah sredstev in oddelkih (podpodročjih) v
obdobjih

oz.

,

, v vlogi ponderacijskih koeficientov.

Laspeyresove indekse storitev kapitala med obdobjema
i,

in

, po posameznih dejavnostih

93

, smo tako izračunali na naslednji način:

(8.10)

kjer pomeni:

: Laspeyresov indeks storitev kapitala med obdobjema

in

v oddelku (podpodročju)

i;
: ocena obsega storitev kapitala za skupino sredstev j,v oddelku (podpodročju) i, v
obdobju

in

;

: ocena nadomestila za uporabo sredstev skupine j, v oddelku (podpodročju) i, v
obdobju

;

93

Enačba (8.10) je obrazec za izračun tehtane aritmetične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Laspeyresovega agregatnega indeksa.
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Paaschejeve indekse storitev kapitala med obdobjema
i,
, smo izračunali kot:94

in

, po posameznih dejavnostih

(8.11)

kjer pomeni:

: Paaschejev indeks storitev kapitala med obdobjema

v oddelku (podpodročju) i;

in

: ocena nadomestila za uporabo sredstev skupine j, v oddelku (podpodročju) i, v
obdobju
Fisherjeve indekse storitev kapitala med obdobjema

in

, po posameznih dejavnostih i,

, smo izračunali kot geometrijsko sredino Laspeyresovih in Paaschejevih indeksov:

(8.12)

kjer pomeni:

: Fisherjev indeks storitev kapitala med obdobjema

in

Törnqvistove indekse storitev kapitala med obdobjema
i,

v oddelku (podpodročju) i.

in

, po posameznih dejavnostih

, smo izračunali na naslednji način:

(8.13)

kjer pomeni:
: Törnqvistov indeks storitev kapitala med obdobjema

in

v oddelku (podpodročju)

i;
: povprečni delež nadomestila za uporabo sredstev skupine j, v oddelku (podpodročju) i,
v obdobjih in
94

Enačba (8.11) je obrazec za izračun tehtane harmonične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Paaschejevega agregatnega indeksa.
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Na osnovi predstavljenih obrazcev smo na ravni elementarnih agregatov izračunali:


serije indeksov storitev kapitala s stalno osnovo primerjave v letu 1995,



serije verižnih indeksov storitev kapitala,

, in

.

Na osnovi serije verižnih indeksov smo s kumulativnim množenjem zaporednih verižnih
indeksov izračunali še serije posredno izračunanih indeksov z referenčnim letom 1995:
(8.14)

8.2.6

Izračun agregatnega indeksa storitev kapitala

Neposredni izračun agregatnega indeksa storitev kapitala se od izračuna indeksov na nižjih
ravneh agregacije razlikuje le v tem, da se storitve kapitala ter nadomestilo za uporabo
posamezne skupine osnovnih sredstev, ki nastopajo v enačbah (8.10), (8.11), (8.12) in (8.13),
nanašajo dejansko na vsoto storitev kapitala oz. nadomestila za uporabo izbrane skupine
osnovnih sredstev za celotno področje dejavnosti, ne pa zgolj za izbrani oddelek oz.
podpodročje:
(8.15)
(8.16)
Pri posrednem izračunu agregatnega indeksa storitev kapitala smo izhajali iz predhodno
izračunanih indeksov na ravni elementarnih agregatov (enačbe (8.10), (8.11), (8.12) in
(8.13)), pri čemer smo izračun izvedli tako kot pri agregatnem indeksu dodane vrednosti in
opravljenih ur ob dveh različnih načinih opredelitve elementarnih agregatov:


elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih podpodročij,



elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih oddelkov.

V slednjem primeru smo izračun agregatnega indeksa izvedli trostopenjsko, in sicer smo na
osnovi indeksov storitev kapitala za posamezne oddelke izračunali najprej agregatne indekse
za posamezna podpodročja (vmesna raven agregacije), na podlagi teh pa nato agregatni indeks
za celotno področje predelovalnih dejavnosti.
Pri posrednem izračunu agregatnega indeksa storitev kapitala smo v vseh korakih njegovega
izračuna, torej tako pri izračunu indeksov na ravni elementarnih agregatov kot vseh nadaljnjih
korakih agregacije, uporabljali enak indeksni obrazec. Ob tem smo v vsakem nadaljnjem
koraku obravnavali predhodno izračunane indekse na nižjih ravneh agregacije,

, kot

elementarne indekse, kar je razvidno tudi iz enačb (8.17), (8.18), (8.19) in (8.20). Za
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ponderacijske koeficiente smo uporabljali višino nadomestila za uporabo kapitala po
posameznih oddelkih oz. podpodročjih,

.

Laspeyresov agregatni indeks storitev kapitala med obdobjema

in

,

, smo tako

izračunali na naslednji način:

(8.17)

Paaschejev agregatni indeks storitev kapitala med obdobjema

in

,

, smo

izračunali kot:

(8.18)

Fisherjev agregatni indeks storitev kapitala med obdobjema

in

, smo izračunali

,

kot geometrijsko sredino Laspeyresovega in Paaschejevega indeksa:

(8.19)
Törnqvistov agregatni indeks storitev kapitala med obdobjema

in

,

, smo

izračunali na naslednji način:

(8.20)

8.2.7 Analiza ocen indeksa storitev kapitala
V Tabelah 8.5, 8.6 in 8.7 so predstavljeni izračuni agregatnih indeksov storitev kapitala, ki
smo jih izvedli skladno s predstavljenim postopkom v predhodnem podpoglavju, v
nadaljevanju pa so podane ugotovitve glede vpliva posameznih elementov metodologije
indeksnega pristopa.
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90,0

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

226

100,0

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA

100,0

Törnqvist

100,0

90,7

100,0

Fisher

Laspeyres/Paasche

90,5

100,0

Paasche

100,6

90,8

91,0

100,0

100,5

Laspeyres

100,0

90,7

100,0

Fisher

Laspeyres/Paasche

90,4

100,0

Paasche

90,7

90,9

100,0

100,0

Laspeyres

100,0

90,1

100,0

Paasche

Laspeyres/Paasche

90,0

100,0

Laspeyres

90,1

1996

1995

98,3

87,1

86,9

87,7

86,2

98,4

86,6

86,6

87,3

85,9

97,4

85,8

85,7

86,8

84,5

1997

91,2

88,0

87,9

92,1

84,0

91,2

87,0

87,4

91,5

83,4

89,7

85,3

85,3

90,1

80,8

1998

91,1

88,2

88,9

93,1

84,8

91,2

86,9

88,1

92,3

84,2

88,6

85,7

86,1

91,5

81,0

1999

Posredni agregatni indeks
oddelki OA

87,6

91,4

95,5

102,0

89,4

86,7

90,1

94,6

101,7

88,1

84,1

89,5

92,6

100,9

84,9

2001

Vir: Lastna ocena

91,7

88,1

89,8

93,8

86,0

91,4

86,8

89,2

93,3

85,2

87,8

86,2

87,3

93,1

81,8

2000

85,6

92,3

98,7

106,6

91,3

84,7

90,8

97,7

106,1

89,9

82,6

90,4

95,6

105,2

86,8

2002

85,7

95,9

103,6

112,0

96,0

84,1

94,0

102,7

112,0

94,2

83,0

93,2

100,2

110,0

91,3

2003

89,1

97,3

109,9

116,4

103,7

87,5

95,2

108,9

116,4

101,8

85,6

94,9

105,5

114,0

97,6

2004

89,4

98,1

113,9

120,4

107,7

87,2

95,8

112,8

120,8

105,3

84,3

95,0

109,2

119,0

100,2

2005

86,3

100,5

122,3

131,6

113,6

83,4

97,8

121,1

132,6

110,6

81,8

96,7

116,7

129,0

105,5

2006

Tabela 8.5: Primerjava agregatnih indeksov storitev kapitala s stalno osnovo primerjave, 1995−2008, referenčno leto 1995

Agregatni indeks
storitev kapitala Predelovalne dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks

83,2

100,8

128,1

140,4

116,8

79,8

98,0

127,2

142,5

113,6

78,2

96,5

122,3

138,2

108,1

2007

71,3

102,3

142,8

169,2

120,6

69,2

99,0

140,5

168,9

116,9

68,9

96,7

132,9

160,1

110,3

2008

90,0
90,1
90,0
90,1

-

Laspeyres

Paasche

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche
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90,4
90,7
90,7

-

Paasche

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA
90,5
90,7
90,8

-

Paasche

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche

100,6

91,0

-

Laspeyres

100,5

90,9

-

Laspeyres

100,0

1996

98,4

94,8

94,7

95,5

94,0

98,6

94,6

94,5

95,2

93,8

98,7

94,2

94,2

94,8

93,6

1997

98,0

99,5

99,5

100,5

98,6

98,0

99,1

99,2

100,2

98,2

97,8

97,0

97,0

98,1

95,9

1998

Posredni agregatni indeks
oddelki OA

100,4

104,0

103,9

103,7

104,1

100,3

103,7

103,6

103,5

103,8

100,2

103,1

103,1

103,0

103,2

2000

99,8

105,8

105,8

105,9

105,7

99,7

105,6

105,6

105,7

105,5

99,6

105,0

105,1

105,3

104,9

2001

Vir: Lastna ocena

100,6

102,6

102,6

102,3

102,9

100,5

102,2

102,2

102,0

102,5

100,3

101,6

101,6

101,4

101,7

1999

99,8

104,2

104,2

104,3

104,1

99,8

104,1

104,1

104,2

104,0

99,8

103,7

103,7

103,8

103,6

2002

99,8

107,7

107,7

107,8

107,5

99,7

107,5

107,5

107,6

107,3

99,9

106,6

106,6

106,6

106,6

2003

100,7

108,4

108,4

108,1

108,8

100,7

108,2

108,2

107,9

108,6

100,5

106,8

106,8

106,5

107,0

2004

Tabela 8.6: Primerjava verižnih agregatnih indeksov storitev kapitala, 1995−2008

1995

Agregatni indeks
storitev kapitala Predelovalne dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks
100,5

105,3

105,3

105,0

105,5

100,3

105,1

105,1

104,9

105,2

99,9

104,1

104,1

104,2

104,1

2005

100,2

105,1

105,1

105,0

105,2

100,1

105,0

105,0

105,0

105,1

99,9

104,8

104,8

104,9

104,8

2006

100,1

104,4

104,5

104,4

104,5

100,0

104,4

104,4

104,4

104,4

100,0

103,7

103,7

103,7

103,7

2007

99,8

104,5

104,5

104,6

104,4

99,8

104,4

104,4

104,5

104,3

99,8

103,7

103,7

103,9

103,6

2008

90,0

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist
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90,7

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA
91,0
90,5
90,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Laspeyres

Paasche

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche

Posredni agregatni
indeks
oddelki OA
100,6

90,8

100,5

100,0

Laspeyres/Paasche

90,4

100,0

Paasche

90,7

90,9

100,0

100,0

Laspeyres

100,0

90,1

100,0

Paasche

Laspeyres/Paasche

90,0

100,0

Laspeyres

90,1

1996

1995

99,1

86,0

86,0

86,4

85,6

99,1

85,8

85,7

86,1

85,3

98,6

84,8

84,8

85,4

84,2

1997

97,1

85,6

85,6

86,9

84,3

97,1

85,0

85,0

86,2

83,8

96,4

82,3

82,3

83,8

80,8

1998

98,1

91,3

91,3

92,2

90,4

98,0

90,1

90,1

91,0

89,1

96,9

86,1

86,1

87,5

84,8

2000

97,9

96,6

96,6

97,6

95,6

97,7

95,1

95,1

96,2

94,0

96,5

90,5

90,5

92,1

88,9

2001

Vir: Lastna ocena

97,7

87,8

87,8

88,9

86,8

97,7

86,9

86,9

87,9

85,9

96,7

83,5

83,6

85,0

82,2

1999

97,8

100,7

100,6

101,8

99,5

97,5

99,0

99,0

100,3

97,8

96,3

93,8

93,8

95,6

92,1

2002

97,5

108,4

108,3

109,7

107,0

97,3

106,4

106,4

107,9

105,0

96,2

100,0

100,0

102,0

98,1

2003

98,2

117,6

117,5

118,6

116,4

97,9

115,2

115,2

116,4

114,0

96,7

106,8

106,8

108,6

105,0

2004

98,6

123,8

123,7

124,5

122,8

98,2

121,0

121,0

122,1

119,9

96,7

111,2

111,2

113,1

109,3

2005

98,8

130,1

130,0

130,8

129,2

98,3

127,1

127,1

128,2

126,0

96,5

116,5

116,6

118,6

114,5

2006

Tabela 8.7: Primerjava kumulativnih verižnih agregatnih indeksov storitev kapitala, 1995−2008, referenčno leto 1995

Agregatni indeks storitev
kapitala - Predelovalne
dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks

98,9

135,9

135,8

136,5

135,0

98,4

132,7

132,7

133,8

131,6

96,5

120,8

120,9

123,1

118,8

2007

98,7

141,9

141,8

142,8

140,9

98,1

138,5

138,5

139,9

137,3

96,3

125,4

125,4

127,8

123,1

2008

8.2.7.1 Vpliv izbire indeksnega obrazca na izračun agregatnega indeksa storitev kapitala
Pristranskost posameznih indeksnih obrazcev smo tudi tokrat proučevali pretežno na osnovi
razmerja med Laspeyresovim oz. Paaschejevim indeksom. Navedena indeksa naj bi
skladno z ekonomskim pristopom (gl. podpoglavje 2.2.2) namreč predstavljala skrajni meji,
znotraj katerih se nahaja prava, teoretična vrednost iskanega indeksa.
V Tabeli 8.6 so prikazani letni verižni agregatni indeksi storitev kapitala za predelovalne
dejavnosti v obdobju 1995−2008 po izbranih načinih izračuna oz. izbranih indeksnih
obrazcih. Na podlagi prikazanih izračunov je mogoče razbrati, da znašajo razlike med
Laspeyresovimi oz. Paaschejevimi letnimi verižnimi indeksi:


med 0,0 in 2,2 % ob neposrednem izračunu agregatnih indeksov;



med 0,0 in 2,0 %, če osnovno raven izračuna predstavljajo posamezna podpodročja
predelovalnih dejavnosti;



med 0,1 in 2,0 % ob izračunu elementarnih indeksov na ravni posameznih oddelkov
predelovalnih dejavnosti.

Razlik med agregatnimi letnimi verižnimi indeksi storitev kapitala, izračunanimi na osnovi
Fisherjevega oz. Törnqvistovega obrazca, tako rekoč ni oz. so zanemarljive, ne glede na raven
opredelitve elementarnih agregatov.
Tudi ob izračunu agregatnega indeksa storitev kapitala je, tako kot pri izračunu agregatnega
indeksa dodane vrednosti (poglavje 4.2) oz. agregatnega indeksa opravljenih ur (poglavje
6.3), mogoče torej ugotoviti, da so razlike med najpogosteje uporabljanimi indeksnimi obrazci
na letnem nivoju relativno majhne.
Pri povečevanju oddaljenosti med primerjanim obdobjem in obdobjem primerjave (gl. Tabelo
8.5) pa se pristranskost opazovanih indeksnih obrazcev poveča bistveno bolj kot pri
agregatnem indeksu dodane vrednosti in opravljenih ur. Leta 2008 je razlika med
Laspeyresovim oz. Paaschejevim agregatnim indeksom storitev kapitala znašala med 31,2 %
in 28,7 %, odvisno od načina opredelitve osnovnih agregatov. Razlika med Fisherjevim in
Törnqvistovim agregatnim indeksom storitev kapitala pa je bila celo še višja, in sicer med
37,5 % in 41,9 %.
Veliko pristranskost med proučevanimi indeksnimi obrazci je mogoče pojasniti z dejstvom,
da se je relativna udeležba posameznih vrst osnovnih sredstev v skupni vrednosti storitev
uporabe kapitala v proučevanem obdobju močno spremenila. Leta 1995 so največji delež
storitev kapitala prispevala sredstva v skupini elektronska oprema95 (52,7 %), ki ji je sledila
skupina ostale opreme (30,4 %). Leta 2008 pa so največji delež storitev kapitala prispevala
sredstva v skupini ostala oprema (63,2 %), ki so ji sledile ostale zgradbe in objekti (22,2 %).
95

V skupini elektronska oprema so zajete radijske, televizijske in komunikacijske naprave in oprema ter
medicinska oprema, finomehanični in optični instrumenti.
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Povečana vrednost storitev kapitala, ki sta ju v letu 2008 prispevali omenjeni skupini ostale
opreme oz. ostalih zgradb in objektov, je posledica tako nadpovprečnega povečanja sklada
produktivnega kapitala kakor tudi stroškov na uporabo enote kapitala v obeh skupinah
sredstev. Zato je razumljivo, da je vrednost Paaschejevih indeksov storitev kapitala v večini
let proučevanega obdobja relativno višja od Laspeyresovih indeksov.
Pomemben vpliv na zmanjšanje pristranskosti proučevanih indeksnih obrazcev ima uporaba
posrednih primerjav dveh obdobij na osnovi kumulativnega množenja verižnih indeksov (gl.
Tabelo 8.7). Največja razlika med Laspeyresovim in Paaschejevim indeksom znaša v takem
primeru zgolj 3,6 % v letu 2008 (namesto 31,2 % kot ob neposredni primerjavi leta 2008 in
1995), razlik med Fisherjevimi oz. Törnqvistovimi indeksi pa tako rekoč ni oz. so
zanemarljive.

8.2.7.2 Vpliv opredelitve ravni elementarnih agregatov na izračun agregatnega indeksa
storitev kapitala
Vpliv načina opredelitve osnovnih agregatov smo proučevali, podobno kot pri agregatnem
indeksu opravljenih ur, na osnovi primerjave:96


neposredno izračunanega Törnqvistovega agregatnega indeksa storitev kapitala,
izračunanega na osnovi enačb (8.13), (8.15) in (8.16),



Törnqvistovega agregatnega indeksa storitev kapitala (enačba (8.13)), izračunanega na
osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni podpodročij, ter



Törnqvistovega agregatnega indeksa storitev kapitala (enačba (8.13)), izračunanega na
osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni oddelkov.

Primerjava posredno in neposredno izračunanega agregatnega indeksa storitev kapitala,
skladno z enačbo (2.52), pokaže vpliv realokacij kapitala med dejavnostmi. Relativno višja
vrednost posredno izračunanega agregatnega indeksa storitev kapitala je odraz realokacij
kapitala iz podpodročij (oddelkov) z relativno nižjo v podpodročja (oddelke) z relativno višjo
produktivnostjo.
Na podlagi primerjave posredno oz. neposredno izračunanih (Törnqvistov obrazec) letnih
verižnih indeksov storitev kapitala (gl. Tabelo 8.8) so razvidne majhne razlike med obema
načinoma izračuna agregatnega verižnega indeksa storitev kapitala. Največjo razliko med
obema načinoma izračuna je mogoče zaslediti v letu 1998, ko je razlika ob spremljanju
osnovnih agregatov na ravni podpodročij znašala 2,2 %, na ravni oddelkov pa 2,6 %.

96

Törnqvistov indeksni obrazec smo v danem primeru izbrali kot osnovo primerjave, ker omogoča razčlenitev
spremembe agregata storitev kapitala na prispevke rasti storitev kapitala na ravni posameznih elementarnih
agregatov.
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Glede na to, da je bila v vseh letih proučevanega obdobja vrednost posredno izračunanih
agregatnih indeksov višja od neposredno izračunanih indeksov, je mogoče sklepati, da je v
celotnem obdobju prihajalo do realokacij kapitala iz podpodročij (oddelkov) z relativno nižjo
v podpodročja (oddelke) z relativno višjo produktivnostjo.
Večje razlike med obema načinoma izračuna agregatnega indeksa so razvidne ob primerjavi
bolj oddaljenih obdobij. Pri neposredni primerjavi posameznih let z referenčnim letom 1995
(gl. Tabelo 8.8) znaša največja obravnavana razlika ob opredelitvi osnovnih agregatov na
ravni podpodročij 2,5 % (leto 2008), pri opredelitvi osnovnih agregatov na ravni oddelkov pa
5,8 % (leto 2008). Pri izračunu indeksne serije s stalno osnovo primerjave v letu 1995 na
osnovi kumulativnega množenja zaporednih verižnih indeksov pa so razlike celo še večje, pri
čemer znaša največja obravnavana razlika ob opredelitvi osnovnih agregatov na ravni
podpodročij 10,5 % (leto 2008) oz. 13,2 % (leto 2008) v primeru opredelitve osnovnih
agregatov na ravni oddelkov.
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Verižni indeksi
(predhodno leto =
100)
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100,0

100,0

Posredni
(oddelki OA)/
Neposredni

-

Posredni
(oddelki OA)/
Neposredni

Posredni
(podpodročja
OA)/ Neposredni

-

100,0

Posredni
(oddelki OA)/
Neposredni

Posredni
(podpodročja
OA)/ Neposredni

100,0

Posredni
(podpodročja
OA)/ Neposredni

1995

100,8

100,7

100,8

100,7

100,8

100,7

1996

101,4

101,1

100,6

100,4

101,5

100,9

1997

104,0

103,3

102,6

102,2

103,2

102,0

1998

Kulumulativni
verižni indeksi
(1995 = 100)
106,0

104,6

100,9

100,6

102,2

100,7

2000

Vir: Lastna ocena

105,1

104,0

101,1

100,7

102,9

101,4

1999

106,8

105,1

100,7

100,5

102,2

100,7

2001

107,3

105,6

100,5

100,4

102,2

100,5

2002

108,4

106,4

101,0

100,8

102,9

100,8

2003

110,1

107,9

101,6

101,4

102,5

100,3

2004

111,3

108,9

101,1

100,9

103,2

100,8

2005

111,6

109,1

100,3

100,2

103,8

101,1

2006

Tabela 8.8: Primerjava posredno in neposredno izračunanih Törnqvistovih agregatnih indeksov storitev kapitala, 1995−2008

Agregatni indeks storitev
kapitala - Predelovalne
dejavnosti

Indeks s stalno
osnovo primerjave
(1995 = 100)

112,4

109,8

100,7

100,6

104,5

101,6

2007

113,2

110,5

100,7

100,6

105,8

102,5

2008

8.2.7.3 Vpliv načina izračuna indeksnih serij na izračun agregatnega indeksa storitev
kapitala
Na podlagi rezultatov, prikazanih v predhodnih dveh točkah, je razvidno, da princip
veriženja ob izračunu agregatnega indeksa storitev kapitala pomembno prispeva k
manjši pristranskosti uporabljenih indeksnih obrazcev, podobno kot smo to ugotovili tudi
pri izračunu agregatnega indeksa dodane vrednosti. Pri izračunu indeksov storitev kapitala s
stalno osnovo primerjave v letu 1995 (gl. Tabelo 8.5) znaša največja razlika med
Laspeyresovim oz. Paaschejevim agregatnim indeksom kar 31,2 %, medtem ko omenjena
razlika pri izračunu kumulativnih verižnih indeksov znaša le 3,6 % (gl. Tabelo 8.7).
Prav tako je rezultat uporabe posrednih primerjav dveh obdobij na osnovi kumulativnega
množenja verižnih indeksov pomembno zmanjšanje razlike med obema obravnavanima
superlativnima indeksnima obrazcema. Razlike, ki je pri neposredni primerjavi med letoma
2008 in 1995 (gl. Tabelo 8.5) znašala med 37,5 % in 41,9 %, pri posredni primerjavi leta 2008
in 1995 (gl. Tabelo 8.7) tako rekoč ni.
V danem primeru se torej prednosti posrednih primerjav dveh obdobij na osnovi
kumulativnega množenja verižnih indeksov, o katerih smo podrobno pisali v poglavju 2.4,
pomembno izrazijo in pomembno prispevajo k zmanjšanju pristranskosti med različnimi
indeksnimi obrazci, do katere sicer prihaja predvsem zaradi uporabe nerelevantnih ponderjev
pri neposrednih primerjavah zelo oddaljenih obdobij. Kot je razvidno iz dosedanjih rezultatov,
je ta problematika pri izračunu indeksa storitev kapitala veliko bolj izrazita v primerjavi z
izračunom preostalih dveh indeksov, indeksa dodane vrednosti in indeksa opravljenih ur. To
kaže, da je na področju predelovalnih dejavnosti v proučevanem obdobju prihajalo do veliko
večjih sprememb v strukturi osnovnih sredstev (kapitala) kot pa v strukturi dela in dodane
vrednosti.
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8.2.7.4 Povzetek ugotovitev analize vplivov elementov metodologije indeksnega pristopa na
izračun agregatnega indeksa storitev kapitala
Rezultati, predstavljeni v predhodnih točkah, potrjujejo že ugotovljeno medsebojno
povezanost vplivov elementov indeksnega pristopa na izračun agregatnih indeksov v praksi.
Na podlagi rezultatov v Tabelah 8.5, 8.6, 8.7 in 8.8 je mogoče zaslediti podobna razmerja med
agregatnimi indeksi storitev kapitala, izračunanimi ob različnih indeksnih obrazcih, različnih
načinih opredelitve elementarnih agregatov in različnih načinih izračuna indeksov v časovnih
serijah, kot smo jih zasledili med agregatnimi indeksi dodane vrednosti oz. opravljenih ur:


razlike med agregatnimi indeksi storitev kapitala, izračunanimi z najpogosteje
uporabljanimi indeksnimi obrazci, so na letnem nivoju relativno majhne;



razlike med agregatnimi indeksi storitev kapitala, izračunanimi na osnovi različnih
indeksnih obrazcev, začnejo naraščati z naraščanjem oddaljenosti med obdobjema
primerjave;



princip veriženja oz. posredna primerjava dveh obdobij na osnovi kumulativnih verižnih
indeksov pomembno prispeva k manjši pristranskosti uporabljenih indeksnih
obrazcev v primerjavi z neposredno primerjavo istih obdobij;



razlike med neposrednimi in posredno izračunanimi agregatnimi indeksi storitev
kapitala (Törnqvistov obrazec) so na letnem nivoju majhne, začnejo pa naraščati z
naraščanjem oddaljenosti med obdobjema primerjave.
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9 IZRAČUN INDEKSA VEČFAKTORSKE
PRODUKTIVNOSTI DELA IN KAPITALA
Izračun indeksa večfaktorske produktivnosti je zadnje dejanje v analizi večfaktorske
produktivnosti in obenem tudi zadnja aktivnost v okviru naše analize. Glede na to, da smo o
metodoloških vprašanjih, povezanih z oblikovanjem indeksa večfaktorske produktivnosti,
podrobno že pisali v 1. in 2. delu disertacije, se bomo v tem delu osredotočili le na sam
izračun indeksa večfaktorske produktivnosti na podlagi predhodno izračunanih indeksov
dodane vrednosti, opravljenih ur in storitev kapitala ter s tem neposredno povezano indeksno
problematiko.
Kljub vsemu pa velja na tem mestu opozoriti na pomembno dejstvo, in sicer da je kakovost
ocen indeksa večfaktorske produktivnosti povsem določena s kakovostjo predhodno
ocenjenih indeksov dodane vrednosti, opravljenih ur ter storitev kapitala, ki vstopajo kot
vhodni elementi v izračun indeksa večfaktorske produktivnosti dela in kapitala na osnovi
dodane vrednosti. Vsi dejavniki, ki pomembno določajo kakovost ocen indeksa dodane
vrednosti, opravljenih ur in storitev kapitala, ter smo nanje že opozorili v predhodnih delih
disertacije, so torej pomembni dejavniki kakovosti ocene tudi izvedenega indeksa
večfaktorske produktivnosti. Njihov vpliv je pregledno povzet in ovrednoten v sklepnem delu
disertacije.
Z načinom izračuna večfaktorske produktivnosti je tesno povezano tudi vprašanje njenega
pomena oz. interpretacije, ki smo ga izpostavili v podpoglavju 1.2.1. Glede na to, da je
večfaktorska produktivnost ocenjena kot rezidual, njena sprememba ne odraža zgolj
tehničnega napredka, temveč odraža skupni učinek v porabi vseh proizvodnih dejavnikov,
tudi tistih, ki jih v tem primeru nismo zajeli v izračun, kakor tudi organizacijskih, tehničnih in
drugih sprememb, ekonomije obsega, sprememb v stopnji izkoriščenosti in nenazadnje
merskih napak.
V nadaljevanju dela je najprej opisan postopek izračuna indeksa večfaktorske produktivnosti,
ki mu sledita interpretacija rezultatov in analiza vpliva že poznanih elementov indeksne
problematike na ocene indeksa večfaktorske produktivnosti. Z namenom presoje veljavnosti
rezultatov lastne empirične raziskave je v nadaljevanju prikazana tudi primerjalna analiza
naših ocen posameznih elementov večfaktorske produktivnosti in ocen, ki so bile za Slovenijo
izdelane v okviru projekta EU-KLEMS. V zadnjem poglavju pa rezultate lastne empirične
raziskave osvetlimo še z ekonomskega vidika.
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9.1 Izračun indeksov večfaktorske produktivnosti na ravni elementarnih
agregatov
Pri izračunu indeksov večfaktorske produktivnosti na ravni elementarnih agregatov
(oddelkov, podpodročij oz. celotnega področja v primeru neposrednega izračuna), med
obdobjema in , smo izhajali iz predhodnih lastnih ocen naslednjih elementov:


ocen indeksov dodane vrednosti po oddelkih (podpodročjih) v obdobjih



ocen indeksov opravljenih ur po oddelkih (podpodročjih) v obdobjih



ocen indeksov storitev kapitala po oddelkih (podpodročjih) v obdobjih



ocen sredstev za zaposlene po oddelkih (podpodročjih) v obdobjih
vlogi ponderjev za delo;



ocen nadomestila za uporabo kapitala po oddelkih (podpodročjih) v obdobjih

in
in

,

;

,
in

in

,

;

,

,v
in

,

, v vlogi ponderjev za kapital.
Laspeyresove indekse večfaktorske produktivnosti med obdobjema
posameznih dejavnostih i,

in

, po

97

, smo tako izračunali na naslednji način:

(9.1)

kjer pomeni:
: Laspeyresov indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema

in

v oddelku

(podpodročju) i;
: indeks dodane vrednosti med obdobjema
: indeks opravljenih ur med obdobjema

in

v oddelku (podpodročju) i;

in

: indeks storitev kapitala med obdobjema

v oddelku (podpodročju) i;

in

v oddelku (podpodročju) i;

: delež sredstev za zaposlene/samozaposlene v dodani vrednosti v oddelku (podpodročju)
i, v obdobju
: delež nadomestila za uporabo kapitala v dodani vrednosti v oddelku (podpodročju) i, v
obdobju .

97

Enačba (9.1) je obrazec za izračun tehtane aritmetične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Laspeyresovega agregatnega indeksa.
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Paaschejeve indekse večfaktorske produktivnosti med obdobjema
dejavnostih i,

in

, po posameznih

, smo izračunali kot:98

(9.2)

kjer pomeni:
: Paaschejev indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema
(podpodročju) i;

in

v oddelku

: delež sredstev za zaposlene/samozaposlene v dodani vrednosti v oddelku (podpodročju)
i, v obdobju
: delež nadomestila za uporabo kapitala v dodani vrednosti v oddelku (podpodročju) i, v
obdobju .
Fisherjeve indekse večfaktorske produktivnosti med obdobjema
dejavnostih i,
Paaschejevih indeksov:

in

, po posameznih

, smo izračunali kot geometrijsko sredino Laspeyresovih in

(9.3)
kjer pomeni:
: Fisherjev indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema

in

v oddelku

(podpodročju) i.
Törnqvistove indekse večfaktorske produktivnosti med obdobjema
dejavnostih i,

in

, po posameznih

, smo izračunali na naslednji način:

(9.4)

98

Enačba (9.2) je obrazec za izračun tehtane harmonične sredine, ki pa je enaka obrazcu za izračun
Paaschejevega agregatnega indeksa.
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kjer pomeni:
: Törnqvistov indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema

in

v oddelku

(podpodročju) i;
: povprečni delež sredstev za zaposlene/samozaposlene v dodani vrednosti, v oddelku
(podpodročju) i, v obdobjih in ;
: povprečni delež nadomestila za uporabo kapitala v dodani vrednosti, v oddelku
(podpodročju) i, v obdobjih in
Na osnovi predstavljenih obrazcev smo na ravni elementarnih agregatov izračunali:


serije indeksov večfaktorske produktivnosti s stalno osnovo primerjave v letu 1995,
, in



serije verižnih indeksov večfaktorske produktivnosti,

.

Na osnovi serije verižnih indeksov smo s kumulativnim množenjem zaporednih verižnih
indeksov izračunali še serije posredno izračunanih indeksov z referenčnim letom 1995:
(9.5)

9.2 Izračun agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti
Indekse večfaktorske produktivnosti smo tako kot indekse dodane vrednosti (gl. poglavje
4.2), indekse opravljenih ur (gl. poglavje 6.3) in indekse storitev kapitala (gl. poglavje 8.2)
izračunali:
 neposredno, tj. na osnovi predpostavke agregatne proizvodne funkcije, in
 posredno, tj. na osnovi predhodno izračunanih indeksov večfaktorske produktivnosti na
nižjih ravneh agregacije.
Agregatni indeks večfaktorske produktivnosti smo izračunali neposredno na podlagi enačb
(9.1), (9.2), (9.3) in (9.4), pri čemer smo izhajali iz:
 agregatnih indeksov dodane vrednosti, opravljenih ur in storitev kapitala, ki smo jih v
predhodnih fazah prav tako ocenili neposredno, ter
 povprečnega deleža sredstev za zaposlene/samozaposlene in povprečnega deleža
nadomestila za uporabo kapitala v dodani vrednosti na ravni celotnega področja
predelovalnih dejavnosti.
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Pri posrednem izračunu agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti smo izhajali iz
indeksov večfaktorske produktivnosti, ki smo jih na ravni elementarnih agregatov (enačbe
(9.1), (9.2), (9.3) in (9.4)) izračunali na osnovi indeksov dodane vrednosti, opravljenih ur in
storitev kapitala. Kakor smo opisali že v predhodnih delih disertacije, smo tudi te predhodno
izračunali ob dveh različnih načinih opredelitve elementarnih agregatov, in sicer:


elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih podpodročij,



elementarne agregate smo opredelili na nivoju posameznih oddelkov.

V slednjem primeru smo izračun agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti izvedli
trostopenjsko, in sicer smo na osnovi indeksov večfaktorske produktivnosti za posamezne
oddelke izračunali najprej agregatne indekse večfaktorske produktivnosti za posamezna
podpodročja (vmesna raven agregacije), na podlagi teh pa nato agregatni indeks večfaktorske
produktivnosti za celotno področje predelovalnih dejavnosti.
Pri posrednem izračunu agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti smo v vseh korakih
njegovega izračuna, torej tako pri izračunu indeksov dodane vrednosti, opravljenih ur, storitev
kapitala in večfaktorske produktivnosti na ravni elementarnih agregatov kot vseh nadaljnjih
korakih agregacije večfaktorske produktivnosti, uporabljali enak indeksni obrazec. Ob tem
smo v vsakem nadaljnjem koraku obravnavali predhodno izračunane indekse večfaktorske
produktivnosti na nižjih ravneh agregacije,
, kot elementarne indekse, kar je
razvidno tudi iz enačb (9.6), (9.7), (9.8) in (9.9). Za ponderacijske koeficiente smo uporabljali
višino dodane vrednosti po posameznih oddelkih oz. podpodročjih,
.
Laspeyresov agregatni indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema

in

,

, smo tako izračunali na naslednji način:

(9.6)
Paaschejev agregatni indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema

in

,

, smo izračunali kot:

(9.7)
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Fisherjev agregatni indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema

in

,

, smo izračunali kot geometrijsko sredino Laspeyresovega in Paaschejevega indeksa:

(9.8)
Törnqvistov agregatni indeks večfaktorske produktivnosti med obdobjema
,

in

, pa smo izračunali kot:

(9.9)

9.3 Analiza ocen indeksa večfaktorske produktivnosti
V Tabelah 9.1, 9.2 in 9.3 so predstavljeni izračuni agregatnih indeksov večfaktorske
produktivnosti, ki smo jih izvedli skladno s predstavljenim postopkom v predhodnem
poglavju. V nadaljevanju sledi analiza vpliva posameznih elementov metodologije indeksnega
pristopa.
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113,2

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

241

100,0

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA

100,0

Törnqvist

100,0

112,0

100,0

Fisher

Laspeyres/Paasche

112,0

100,0

Paasche

99,9

111,8

111,9

100,0

100,0

Laspeyres

100,0

112,0

100,0

Fisher

Laspeyres/Paasche

112,0

100,0

Paasche

111,8

111,9

100,0

99,7

Laspeyres

100,0

113,4

100,0

Paasche

Laspeyres/Paasche

113,0

100,0

Laspeyres

113,2

1996

1995

101,1

130,4

130,5

129,8

131,2

100,9

130,7

130,7

130,1

131,3

100,5

132,3

132,3

131,9

132,6

1997

104,3

133,4

133,2

130,4

136,1

103,7

133,9

133,5

131,1

136,0

102,4

135,8

135,3

133,7

137,0

1998

105,5

136,6

136,3

132,7

139,9

104,3

137,2

136,7

133,8

139,6

103,0

139,3

138,5

136,5

140,6

1999

Posredni agregatni indeks
oddelki OA

108,7

155,8

154,0

147,7

160,5

107,2

156,6

154,5

149,3

160,0

105,4

159,3

157,2

153,1

161,4

2001

Vir: Lastna ocena

106,3

150,4

149,7

145,3

154,4

104,6

150,8

149,9

146,5

153,3

103,5

153,2

152,1

149,6

154,8

2000

111,0

158,4

155,0

147,1

163,3

108,7

159,7

156,0

149,6

162,6

106,1

162,8

159,7

155,1

164,5

2002

110,6

166,2

162,3

154,3

170,7

108,1

167,9

163,4

157,1

169,9

107,2

171,6

167,5

161,8

173,5

2003

110,2

176,1

171,6

163,4

180,2

107,3

178,0

172,6

166,6

178,7

106,5

181,9

176,7

171,3

182,3

2004

109,7

184,1

178,4

170,3

186,8

107,0

186,2

179,4

173,5

185,5

106,6

189,8

183,2

177,4

189,2

2005

110,9

200,5

191,6

181,9

201,8

108,8

203,0

193,1

185,1

201,3

108,5

207,8

198,3

190,4

206,5

2006

111,3

212,0

199,8

189,4

210,9

109,0

214,5

201,3

192,8

210,1

110,3

218,9

205,9

196,0

216,2

2007

Tabela 9.1: Primerjava agregatnih indeksov večfaktorske produktivnosti s stalno osnovo primerjave, 1995−2008, referenčno leto 1995

Agregatni indeks
večfaktorske produktivnosti
- Predelovalne dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks

118,5

222,0

206,4

189,6

224,7

114,2

223,7

207,1

193,7

221,3

111,7

228,2

212,1

200,7

224,2

2008

113,2

-

Fisher

Törnqvist

242
-

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA
-

Törnqvist
-

112,0

-

Fisher

Laspeyres/Paasche

112,0

-

Paasche

99,9

111,8

111,9

-

100,0

Laspeyres

-

112,0

-

Fisher

Laspeyres/Paasche

112,0

-

Paasche

111,8

111,9

-

99,7

Laspeyres

-

113,4

-

Paasche

Laspeyres/Paasche

113,0

-

Laspeyres

113,2

1996

100,7

116,5

116,5

116,1

116,9

100,5

116,7

116,7

116,4

117,0

100,4

117,0

116,9

116,7

117,2

1997

100,8

102,4

102,4

102,0

102,8

100,7

102,6

102,6

102,2

103,0

100,5

103,4

103,3

103,1

103,6

1998

Posredni agregatni indeks
oddelki OA

99,9

108,7

108,7

108,7

108,7

100,0

108,7

108,7

108,8

108,7

99,9

109,1

109,1

109,1

109,0

2000

100,0

102,8

102,8

102,8

102,8

100,0

102,9

102,9

102,9

102,9

100,1

103,2

103,2

103,1

103,2

2001

Vir: Lastna ocena

99,8

101,8

101,8

101,9

101,8

99,8

102,0

102,0

102,1

101,9

99,9

102,2

102,2

102,3

102,2

1999

100,3

101,1

101,1

100,9

101,2

100,2

101,2

101,2

101,0

101,3

100,0

101,6

101,6

101,6

101,7

2002

99,8

103,3

103,4

103,4

103,3

99,8

103,5

103,5

103,6

103,4

100,1

103,9

103,9

103,8

103,9

2003

99,5

102,8

102,8

103,1

102,6

99,5

102,9

102,9

103,2

102,7

99,4

103,6

103,6

103,9

103,3

2004

2005

99,7

102,5

102,6

102,7

102,4

99,9

102,6

102,6

102,7

102,6

99,9

102,9

102,9

103,0

102,9

Tabela 9.2: Primerjava verižnih agregatnih indeksov večfaktorske produktivnosti, 1995−2008

1995

Agregatni indeks
večfaktorske produktivnosti
- Predelovalne dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks
100,0

107,7

107,7

107,7

107,7

100,0

107,8

107,8

107,8

107,7

100,0

108,1

108,1

108,1

108,1

2006

100,0

104,3

104,3

104,3

104,3

100,0

104,3

104,3

104,3

104,3

100,0

104,4

104,4

104,4

104,4

2007

100,1

102,2

102,1

102,0

102,1

100,1

101,7

101,7

101,7

101,8

99,5

102,2

102,2

102,4

101,9

2008

113,2

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist
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112,0

100,0

100,0

Fisher

Törnqvist

Posredni agregatni indeks
podpodročja OA
111,9
112,0
112,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Laspeyres

Paasche

Fisher

Törnqvist

Laspeyres/Paasche

Posredni agregatni
indeks
oddelki OA
99,9

111,8

100,0

100,0

Laspeyres/Paasche

112,0

100,0

Paasche

111,8

111,9

100,0

99,7

Laspeyres

100,0

113,4

100,0

Paasche

Laspeyres/Paasche

113,0

100,0

Laspeyres

113,2

1996

1995

100,6

130,3

130,4

130,0

130,8

100,5

130,5

130,6

130,3

131,0

100,1

132,4

132,4

132,3

132,4

1997

101,4

133,5

133,6

132,6

134,5

101,2

134,0

134,1

133,2

134,9

100,6

136,9

136,8

136,4

137,2

1998

101,2

147,8

147,9

147,0

148,7

101,0

148,6

148,6

147,9

149,4

100,4

152,6

152,6

152,2

152,9

2000

101,2

151,9

152,0

151,1

152,9

101,0

152,9

153,0

152,2

153,7

100,5

157,4

157,4

157,0

157,8

2001

Vir: Lastna ocena

101,2

136,0

136,0

135,2

136,9

101,0

136,6

136,7

136,0

137,4

100,6

139,9

139,9

139,5

140,3

1999

101,5

153,5

153,6

152,5

154,7

101,2

154,7

154,8

153,8

155,7

100,5

160,0

160,0

159,5

160,4

2002

101,3

158,7

158,8

157,8

159,8

101,1

160,1

160,1

159,3

161,0

100,6

166,2

166,1

165,6

166,6

2003

100,8

163,2

163,3

162,7

163,9

100,5

164,7

164,8

164,4

165,2

100,0

172,2

172,1

172,1

172,1

2004

100,5

167,3

167,4

167,0

167,8

100,4

169,0

169,1

168,8

169,5

99,9

177,2

177,1

177,3

177,0

2005

100,5

180,2

180,3

179,9

180,8

100,4

182,1

182,3

182,0

182,6

99,9

191,6

191,5

191,6

191,4

2006

Tabela 9.3: Primerjava kumulativnih verižnih agregatnih indeksov večfaktorske produktivnosti, 1995−2008, referenčno leto 1995

Agregatni indeks večfaktorske
produktivnosti - Predelovalne
dejavnosti

Neposredni agregatni
indeks

100,5

187,9

188,0

187,6

188,5

100,4

190,0

190,1

189,8

190,5

99,8

200,1

200,0

200,1

199,8

2007

100,6

192,1

191,9

191,4

192,5

100,4

193,3

193,4

193,0

193,8

99,4

204,4

204,3

204,9

203,6

2008

9.3.1

Vpliv izbire indeksnega obrazca na izračun agregatnega indeksa večfaktorske
produktivnosti

Glede na dejstvo, da je indeks večfaktorske produktivnosti izračunan na osnovi predhodno
izračunanih indeksov dodane vrednosti, opravljenih ur in storitev kapitala, se z vprašanjem
izbire ustreznega indeksnega obrazca soočamo v več sklopih aktivnosti njegovega izračuna.
Vpliv izbire indeksnega obrazca je zato treba dejansko obravnavati kot skupek vplivov vseh
uporabljenih indeksnih obrazcev v posameznih sklopih aktivnosti celotnega postopka izračuna
indeksa večfaktorske produktivnosti.
Pri tem velja izpostaviti, da se pristranskost pri oceni posameznih indeksov, ki vstopajo v
končni izračun indeksa večfaktorske produktivnosti, ne odraža na enak način na njegovi
vrednosti. Precenitev indeksa dodane vrednosti oz. drugega kazalnika ustvarjene proizvodnje
zaradi pristranskosti uporabljenega indeksnega obrazca se, ob preostalih nespremenjenih
dejavnikih, odrazi v precenitvi indeksa večfaktorske produktivnosti. Nasprotno se precenitev
indeksa porabe posameznega proizvodnega dejavnika, ob preostalih nespremenjenih
dejavnikih, odrazi v podcenitvi indeksa večfaktorske produktivnosti.
Kljub temu da je v praksi sicer možno v posameznih sklopih aktivnosti celotnega postopka
izračuna večfaktorske produktivnosti uporabljati različne indeksne obrazce, smo v okviru te
analize predpostavili, da v vseh korakih izračuna agregatnega indeksa večfaktorske
produktivnosti, tj. pri izračunu indeksov dodane vrednosti, opravljenih ur, storitev kapitala in
večfaktorske produktivnosti na ravni elementarnih agregatov, kakor tudi v vseh nadaljnjih
korakih agregacije večfaktorske produktivnosti, uporabljamo enak indeksni obrazec.
Ob primerjavi indeksov produktivnosti, izračunanih na osnovi različnih indeksnih obrazcev
(gl. Tabele 9.1, 9.2 in 9.3), je mogoče med njimi opaziti podobna razmerja, kot smo jih že
izpostavili pri primerjavah indeksov dodane vrednosti (točka 4.2.3.1), indeksov opravljenih ur
(točka 6.3.3.1) in indeksov storitev kapitala (točka 8.2.7.1). Na podlagi prikazanih izračunov
letnih verižnih agregatnih indeksov večfaktorske produktivnosti za predelovalne dejavnosti v
obdobju 1995−2008, po izbranih načinih izračuna oz. izbranih indeksnih obrazcih (gl. Tabelo
9.2), je mogoče razbrati, da so razlike med Laspeyresovimi oz. Paaschejevimi letnimi
verižnimi indeksi relativno majhne:


med 0,0 in 0,5 % pri neposrednem izračunu agregatnih indeksov;



med 0,0 in 0,7 %, če osnovno raven izračuna predstavljajo posamezna podpodročja
predelovalnih dejavnosti;



med 0,0 in 0,8 % pri izračunu elementarnih indeksov na ravni posameznih oddelkov
predelovalnih dejavnosti.

Razlik med agregatnimi letnimi verižnimi indeksi večfaktorske produktivnosti, izračunanimi
na osnovi Fisherjevega oz. Törnqvistovega obrazca, tako rekoč ni oz. so zanemarljive, ne
glede na raven opredelitve elementarnih agregatov.
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Pri povečevanju oddaljenosti med primerjanim obdobjem in obdobjem primerjave (gl. Tabelo
9.1) pa se pristranskost opazovanih indeksnih obrazcev začne povečevati. V letu 2008 je
razlika med Laspeyresovim in Paaschejevim agregatnim indeksom večfaktorske
produktivnosti znašala med 11,7 % in 18,5 %, odvisno od načina opredelitve osnovnih
agregatov. Razlika med Fisherjevim in Törnqvistovim agregatnim indeksom večfaktorske
produktivnosti je bila sicer nižja, med 7,6 % in 8,1 %.
Omenjena razlika med Laspeyresovim in Paaschejevim agregatnim indeksom večfaktorske
produktivnosti je nekoliko večja od največje razlike med Laspeyresovim in Paaschejevim
agregatnim indeksom dodane vrednosti (7,7 %) oz. Laspeyresovim in Paaschejevim
agregatnim indeksom opravljenih ur (6,2 %), obenem pa manjša od največje razlike med
Laspeyresovim in Paaschejevim agregatnim indeksom storitev kapitala (31,2 %).
Pomemben vpliv na zmanjšanje pristranskosti proučevanih indeksnih obrazcev ima uporaba
posrednih primerjav dveh obdobij na osnovi kumulativnega množenja verižnih indeksov (gl.
Tabelo 9.3). Največja razlika med Laspeyresovim in Paaschejevim indeksom znaša v takem
primeru zgolj 0,6 % v letu 2008 (namesto 18,5 % kot ob neposredni primerjavi leta 2008 in
1995), razlik med Fisherjevimi oz. Törnqvistovimi indeksi pa tako rekoč ni oz. so
zanemarljive.

9.3.2 Vpliv opredelitve ravni osnovnih agregatov na izračun agregatnega indeksa
večfaktorske produktivnosti
Vpliv načina opredelitve osnovnih agregatov smo proučevali na osnovi primerjave:


neposredno izračunanega Törnqvistovega agregatnega
produktivnosti, izračunanega na osnovi enačbe (9.4);



Törnqvistovega agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti (enačba (9.9)),
izračunanega na osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni podpodročij, in



Törnqvistovega agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti (enačba (9.9)),
izračunanega na osnovi elementarnih indeksov, opredeljenih na ravni oddelkov.

indeksa

večfaktorske

Primerjava neposredno in posredno izračunane agregatne večfaktorske produktivnosti,
skladno z enačbo (2.52), omogoča razčlenitev spremembe agregatne večfaktorske
produktivnosti na elemente, ki so rezultat vpliva naslednjih dejavnikov:


sprememb večfaktorske produktivnosti na ravni posameznih elementarnih
agregatov,



realokacij dodane vrednosti med elementarnimi agregati z različno produktivnostjo,



realokacij dela med elementarnimi agregati z različno produktivnostjo,



realokacij kapitala med elementarnimi agregati z različno produktivnostjo.
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Na podlagi primerjave neposredno oz. posredno izračunanih (Törnqvistov obrazec) letnih
stopenj rasti večfaktorske produktivnosti (gl. Tabelo 9.4) je razvidno, da je neposredno
izračunana letna stopnja rasti večfaktorske produktivnosti v povprečju:


višja za 0,45 odstotne točke oz. za 8,65 % v primerjavi s posredno izračunano
agregatno produktivnostjo na osnovi predhodno izračunanih produktivnosti na ravni
posameznih podpodročij predelovalnih dejavnosti;



višja za 0,50 odstotne točke oz. za 9,71 % v primerjavi s posredno izračunano
agregatno produktivnostjo na osnovi predhodno izračunanih produktivnosti na ravni
posameznih oddelkov predelovalnih dejavnosti.

Največjo razliko med obema načinoma izračuna je mogoče zaslediti v letu 1996, ko je
neposredno izračunana večfaktorska produktivnost bila za 1,39 odstotne točke oz. za 11,77 %
višja od posredno izračunane večfaktorske produktivnosti, tako pri spremljanju osnovnih
agregatov na ravni podpodročij kakor na ravni oddelkov.
Glede na razčlenitev razlik med neposredno in posredno izračunano večfaktorsko
produktivnostjo (gl. Tabelo 9.4) je razvidno, da je pretežni del razlik mogoče pripisati
realokacijam dela iz podpodročij (oddelkov) z relativno nižjo v podpodročja (oddelke) z
relativno višjo produktivnostjo.
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-

Realokacije DV

Realokacije dela

Realokacije kaitala

-

-

Posredni izračun –
oddelki OA
0,14

1,16

0,09

1,39

11,81

0,26

-

Realokacije kaitala

Posredni izračun
(%)
Neposredni –
posredni (odst.
točke)
Od tega (odst. točke)

1,05

-

Realokacije dela

0,09

1,39

11,81

13,20

-

-

-

-

1996

Realokacije DV

Od tega (odst. točke)

Posredni izračun
(%)
Neposredni –
posredni (odst.
točke)

Neposredni izračun (%)

1995

0,08

0,15

-0,01

0,23

16,73

0,15

0,07

0,00

0,23

16,73

16,95

1997

0,35

0,36

0,02

0,73

2,64

0,44

0,26

0,03

0,73

2,64

3,37

1998

0,16

0,10

-0,01

0,25

1,98

0,13

0,13

-0,01

0,25

1,98

2,23

1999

0,11

0,05

0,08

0,24

2,93

0,14

0,04

0,07

0,24

2,93

3,17

2001

Vir: Lastna ocena

0,09

0,18

0,07

0,34

8,74

0,06

0,19

0,09

0,34

8,74

9,08

2000

0,03

0,31

0,15

0,49

1,16

0,06

0,34

0,09

0,49

1,16

1,64

2002

0,01

0,42

-0,05

0,38

3,47

-0,03

0,48

-0,07

0,38

3,47

3,86

2003

0,31

0,35

0,05

0,71

2,90

0,27

0,39

0,05

0,71

2,90

3,60

2004

0,05

0,24

0,02

0,30

2,62

0,23

0,06

0,02

0,30

2,62

2,93

2005

-0,04

0,37

0,00

0,34

7,77

-0,03

0,37

0,00

0,34

7,77

8,11

2006

0,09

0,02

0,01

0,12

4,30

0,15

-0,04

0,01

0,12

4,30

4,42

2007

Tabela 9.4: Primerjava neposredno in posredno ocenjenih letnih stopenj rasti agregatne večfaktorske produktivnosti, 1995−2008

Agregatna večfaktorska
produktivnosti Predelovalne dejavnosti

Posredni izračun –
podpodročja OA

-1,03

1,80

-0,35

0,41

1,75

0,21

0,15

0,05

0,41

1,75

2,15

2008

0,03

0,43

0,04

0,50

5,15

0,15

0,27

0,03

0,45

5,20

5,65

Φ
19952008

9.3.3

Vpliv načina izračuna indeksnih serij na izračun agregatnega indeksa
večfaktorske produktivnosti

Na podlagi rezultatov, prikazanih v predhodnih dveh podpoglavjih, je torej razvidno, da
princip veriženja ob izračunu agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti
pomembno prispeva k manjši pristranskosti uporabljenih indeksnih obrazcev, podobno
kot smo to ugotovili pri izračunu agregatnega indeksa dodane vrednosti in storitev kapitala.
Pri izračunu indeksov večfaktorske produktivnosti s stalno osnovo primerjave v letu 1995 (gl.
Tabelo 9.1) znaša največja razlika med Laspeyresovim oz. Paaschejevim agregatnim
indeksom 18,5 %, medtem ko omenjena razlika pri izračunu kumulativnih verižnih indeksov
znaša le 0,6 % (gl. Tabelo 9.3).
Prav tako je rezultat uporabe posrednih primerjav dveh obdobij na osnovi kumulativnega
množenja verižnih indeksov pomembno zmanjšanje razlik med obema obravnavanima
superlativnima indeksnima obrazcema. Razlike, ki je pri neposredni primerjavi med letoma
2008 in 1995 (gl. Tabelo 9.1) znašala med 7,6 % in 8,1 %, ob posredni primerjavi leta 2008 in
1995 (gl. Tabelo 9.3) tako rekoč ni.
Tudi pri izračunu indeksa večfaktorske produktivnosti se torej prednosti posrednih primerjav
dveh obdobij na osnovi kumulativnega množenja verižnih indeksov, o katerih smo podrobno
pisali v poglavju 2.4, pomembno izrazijo in pomembno prispevajo k zmanjšanju
pristranskosti med različnimi indeksnimi obrazci, do katere prihaja predvsem zaradi uporabe
nerelevantnih ponderjev pri neposrednih primerjavah zelo oddaljenih obdobij.

9.3.4

Povzetek ugotovitev analize vplivov elementov metodologije indeksnega pristopa
na izračun agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti

Ugotovitve, do katerih je mogoče priti na podlagi rezultatov, predstavljenih v predhodnih
podpoglavjih, so skladne z ugotovitvami, ki smo jih že izpostavili pri analizi vplivov
metodologije indeksnega pristopa na izračun agregatnih indeksov dodane vrednosti,
opravljenih ur in storitev kapitala. Med njimi velja kot najpomembnejše izpostaviti naslednje:


vplivi posameznih elementov metodologije indeksnega pristopa na izračun agregatnih
indeksov večfaktorske produktivnosti, tj. vpliv izbire indeksnega obrazca, način
opredelitve elementarnih agregatov in način izračuna indeksov v časovnih serijah, so
medsebojno povezani;



razlike med agregatnimi indeksi večfaktorske produktivnosti, izračunanimi z
najpogosteje uporabljanimi indeksnimi obrazci, so na letnem nivoju relativno majhne;



razlike med agregatnimi indeksi večfaktorske produktivnosti, izračunanimi na osnovi
različnih indeksnih obrazcev, začnejo naraščati z naraščanjem oddaljenosti med
obdobjema primerjave;
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princip veriženja oz. posredna primerjava dveh obdobij na osnovi kumulativnih verižnih
indeksov pomembno prispeva k manjši pristranskosti uporabljenih indeksnih
obrazcev v primerjavi z neposredno primerjavo istih obdobij;



primerjava neposredno in posredno izračunanih agregatnih indeksov večfaktorske
produktivnosti (Törnqvistov obrazec) omogoča oceno prispevka k spremembi
večfaktorske produktivnosti kot rezultata realokacij dodane vrednosti ter proizvodnih
dejavnikov med posameznimi podpodročji oz. oddelki izbranega področja dejavnosti.

9.4 Primerjava rezultatov lastne empirične analize z rezultati projekta
EU-KLEMS
Kot eno zadnjih aktivnosti naše raziskave smo izvedli tudi presojo veljavnosti ocen
posameznih elementov večfaktorske produktivnosti, do katerih smo prišli na podlagi
metodologije, predstavljene v predhodnih delih disertacije. Kot osnovo za primerjavo smo
izbrali rezultate, objavljene v okviru projekta EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a, 2007b). V
okviru omenjenega projekta, o katerem smo pisali že v podpoglavju 1.2.5, so bile v marcu
2011 objavljene revidirane ocene izbranih elementov večfaktorske produktivnosti po
posameznih članicah EU za obdobje od leta 1970 do leta 2007. Ob tem velja opozoriti, da se
skladno z razpoložljivostjo podatkov v času izvajanja projekta med leti 2003 in 2008 časovna
vrsta omenjenih ocen za Slovenijo nanaša zgolj na obdobje od leta 1995 do leta 2006. Pri
primerjavi rezultatov, ki sledi v nadaljevanju, se zato tudi sami omejujemo na to obdobje.
Prav tako se omejujemo zgolj na primerjavo agregatnih kazalnikov na ravni celotnega
področja predelovalnih dejavnosti, čeprav so v okviru projekta EU-KLEMS objavljene tudi
ocene na ravni posameznih podpodročij predelovalnih dejavnosti.
Ob primerjavi naših ocen agregatnih indeksov dodane vrednosti in ocen, objavljenih v okviru
projekta EU-KLEMS (gl. Tabelo 9.5), so med njimi razvidne zelo majhne razlike.
Podrobnejša analiza podatkov o dodani vrednosti, s katerimi smo razpolagali v času izvedbe
naše raziskave (objava september 2010), pokaže, da so ugotovljene razlike med ocenami
agregatnih indeksov dodane vrednosti izključno posledica uporabe bolj ažurnih
podatkov v naši raziskavi.
Nekoliko večje razlike je mogoče opaziti ob primerjavi ocen agregatnih indeksov opravljenih
ur, kjer se v letu 1997 pojavi razlika med obema ocenama omenjenega indeksa v višini
približno 6 indeksnih točk (gl. Tabelo 9.5). Vzrok za omenjeno razliko, ki se ohranja oz. celo
nekoliko poveča v nadaljnjih letih, je mogoče v celoti pripisati razlikam v ocenah
tedenskih povprečij za dejansko opravljene ure, ki smo jih mi oz. raziskovalci projekta
EU-KLEMS uporabili kot osnovo za oceno skupaj opravljenih ur po metodi povprečenja
(enačba (5.3)).
Kakor smo v podpoglavju 6.1.3 opisali, smo pri oceni dejansko opravljenih ur po posameznih
kategorijah dela izhajali iz ocen tedenskih povprečij za dejansko opravljene ure v obdobju
1995−2008, ki jih je SURS pripravil na osnovi rezultatov ADS. Na podlagi opisa virov
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podatkov pri projektu EU-KLEMS (Timmer et al., 2007b) pa je razvidno, da so razpolagali z
ocenami tedenskih povprečij za dejansko opravljene ure zgolj za obdobje 1997−2004, pri
čemer so pri uporabi metode povprečenja (enačba (5.3)) izhajali iz izglajenih časovnih serij
ocen tedenskih povprečij za opravljene ure, dobljenih na osnovi metode linearnega trenda, ne
pa na osnovi dejanskih podatkov. To pojasnjuje naše nekoliko večje ocene vsote opravljenih
ur v letih 1995 in 1996 oz. nižje vrednosti indeksov od leta 1997 dalje.
Največje razlike med našimi ocenami oz. ocenami projekta EU-KLEMS pa so razvidne pri
izračunu indeksa storitev kapitala (gl. Tabelo 9.5). Vendar je tudi v tem primeru mogoče
razlike med ocenami pripisati izključno razlikam v uporabljenih izbranih podatkovnih
virih oz. razlikam v predpostavljenih vrednostih izbranih parametrov izračuna obsega
storitev kapitala v obeh primerih.
Kot prvi dejavnik razlik med ocenami agregatnega indeksa storitev kapitala v obeh primerih
velja izpostaviti razlike v predpostavljenem gibanju BIOS pred letom 1995, ki poleg
amortizacijskih stopenj predstavljajo osnovo za pretvorbo bruto stanj osnovnih sredstev na
dan 31. 12. 1999, pridobljenih s POS, v njihova neto stanja kot osnovo za implementacijo
MNP. Za obdobje pred letom 1995 podatkov o BIOS po metodologiji ESA95 namreč ni na
voljo, zaradi česar je bilo treba vrednosti BIOS po vrstah osnovnih sredstev za obdobje pred
letom 1995 ustrezno oceniti. Pri tem smo skladno s postopkom, opisanim v podpoglavju
8.2.2, poskušali izboljšati razpoložljive nepopolne podatkovne osnove, ki imajo pomemben
vpliv na ocene posameznih elementov večfaktorske produktivnosti. Za razliko od tega so pri
projektu EU-KLEMS (Timmer et al., 2007a) ocenjevanje manjkajočih podatkovnih osnov
poenostavili, in sicer so izhajali iz predpostavke, da so BIOS v vse vrste sredstev, v obdobju
1990−1999, naraščale po 10-%-letni stopnji rasti, pred tem pa so bile na enaki ravni kot v letu
1990. Glede na dejstvo da so se povprečne letne stopnje rasti BIOS po posameznih vrstah
sredstev v obdobju 1990−1999 v povprečju precej razlikovale, kakor se je razlikovalo tudi
gibanje BIOS po vrstah sredstev na ravni posameznih oddelkov, predstavlja taka
predpostavka seveda veliko poenostavitev.
Drugi dejavnik, ki poleg vpliva na preračun bruto stanj osnovnih sredstev v njihova neto
stanja vpliva tudi na oceno stanj produktivnega kapitala in s tem na obseg storitev kapitala po
posameznih vrstah sredstev v celotnem proučevanem obdobju, so uporabljene amortizacijske
stopnje, ki smo jih že podrobno predstavili v točki 8.2.2.1.
Analiza občutljivosti izračuna neto stanj po vrstah osnovnih sredstev glede na uporabljene
predpostavke o gibanju BIOS v obdobju pred letom 1995 in predpostavljene amortizacijske
stopnje je bila predstavljena v točki 8.2.2.3. Vpliv razlik v uporabljenih predpostavkah na
ocene indeksa storitev kapitala pa je razviden iz Tabele 9.5.
Oceno agregatnega indeksa storitev kapitala smo najprej ponovili tako, da smo lastne ocene
neto/bruto koeficientov in amortizacijskih stopenj nadomestili z ocenami, uporabljenimi pri
projektu EU-KLEMS (gl. Tabelo 8.4). Rezultati, ki smo jih prikazali v Tabeli 9.5, in so
označeni kot ''Simulacija 1'', kažejo, da ima zamenjava vrednosti omenjenih parametrov zelo
velik vpliv na oceno agregatnega indeksa storitev kapitala. Popravljena ocena agregatnega
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indeksa storitev kapitala za leto 2006, z referenčnim letom 1995, je namreč višja od prvotne
ocene za kar 61,9 indeksnih točk oz. za 47,6 %; razlika med našo oceno in oceno EU-KLEMS
projekta pa se zmanjša iz prvotnih 70,7 na 8,8 indeksnih točk.
Kot vzrok razlik med ocenami indeksa storitev kapitala v naši raziskavi oz. projektu EUKLEMS velja izpostaviti tudi razlike v uporabljenih deflatorjih za računalniško strojno in
programsko opremo. Na podlagi opisa metodologije pri projektu EU-KLEMS (Timmer et
al., 2007a) je sicer razvidno, da so uporabljali enak postopek za izračun nadomestnih
deflatorjev, kot smo ga uporabili v naši raziskavi in smo ga opisali v podpoglavju 8.2.1. Kljub
temu so iz podrobne primerjave ocen nadomestnih deflatorjev, uporabljenih v obeh primerih,
razvidne manjše razlike med njimi. Zato smo postopek ocene agregatnega indeksa storitev
kapitala ponovili še enkrat, in sicer smo poleg zamenjave neto/bruto koeficientov in
amortizacijskih stopenj tudi lastne nadomestne deflatorje za računalniško opremo nadomestili
z deflatorji, uporabljenimi pri projektu EU-KLEMS (gl. Tabelo 9.5, oznaka ''Simulacija 2'').
Razlike med našimi ocenami in ocenami projekta EU-KLEMS se v tem primeru zmanjšajo na
zgolj nekaj indeksnih točk (gl. Tabelo 9.5), pri čemer je te razlike mogoče povečini pripisati
bolj ažurnim podatkom o BIOS v obravnavanem obdobju, s katerimi smo razpolagali v času
izvedbe naše raziskave (objava september 2010).
Rezultati, ki smo jih prikazali v Tabeli 9.5, torej kažejo, da imajo uporabljene predpostavke o
gibanju BIOS v začetnih časovnih obdobjih, predpostavljene amortizacijske stopnje in indeksi
cen sredstev, uporabljeni kot deflatorji BIOS, pomemben vpliv na ocene indeksa storitev
kapitala. Ob uporabi primerljivih vrednosti za omenjene parametre je namreč iz Tabele 9.5
razvidno, da so rezultati naše raziskave primerljivi z rezultati projekta EU-KLEMS, kar
potrjuje primerljivost oz. veljavnost naše metodologije.
Glede na že izpostavljeno lastnost ocene večfaktorske produktivnosti kot rezidualne količine
je razumljivo, da se vse zgoraj opisane razlike med ocenami posameznih elementov
večfaktorske produktivnosti v obeh primerih zrcalijo na ocenah agregatnega indeksa
večfaktorske produktivnosti. Glede na relativno nižje ocene indeksov porabe obeh
proizvodnih dejavnikov v primeru naše raziskave so naše ocene indeksa večfaktorske
produktivnosti relativno višje. Rezultati projetka EU-KLEMS kažejo, da se je večfaktorska
produktivnost v obdobju od leta 1995 do leta 2006 povišala za 47,2 %, medtem ko naši
rezultati kažejo povišanje kar za 80,2 % (gl. Tabelo 9.5). Ob upoštevanju vseh zgoraj opisanih
uskladitev predpostavk v naši metodologiji pa bi se razlika med našo oceno indeksa
večfaktorske produktivnosti in oceno, objavljeno s strani EU-KLEMS, tako rekoč prepolovila
(gl. Tabelo 9.5, oznaka ''Simulacija 2''). Razlika v višini 16,5 indeksnih točk, ki še vedno
obstaja med našo ''popravljeno'' oceno agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti in
oceno projekta EU-KLEMS, je v pretežni meri posledica že opisanih razlik v uporabi
ažurnejših podatkov nacionalnih računov v okviru naše raziskave.
Rezultati primerjalne analize obenem potrjujejo tudi že večkrat izpostavljeno občutljivost
ocen večfaktorske produktivnosti na uporabljene podatke in predpostavke ter s tem
problematičnost njene interpretacije kot rezidualne količine.
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Agregatni
indeks
dela
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100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

Naša ocena

Simulacija 1

Simulacija 2

EU-KLEMS

Naša ocena

Simulacija 2

100,0

100,0

100,0

100,0

1995

Agregatni indeks
kapitala

109,9

111,8

108,6

100,3

99,8

90,8

104,1

95,0

95,5

105,5

105,5

1996

Večfaktorska
produktivnost

126,5

133,5

119,5

110,2

109,5

85,6

116,1

86,6

91,8

116,0

116,0

1998

126,9

136,0

118,2

118,8

118,0

87,8

123,5

86,7

94,5

119,3

119,3

1999

136,5

147,8

125,8

128,4

127,5

91,3

131,7

86,2

95,5

130,8

130,4

2000

139,3

151,9

132,9

139,5

138,2

96,6

142,1

85,5

90,3

136,1

135,7

2001

Vir: EU-KLEMS (2009), lastna ocena

125,6

130,3

118,1

104,3

103,8

86,0

109,9

86,6

92,4

113,4

113,4

1997

139,7

153,5

135,0

147,6

146,0

100,7

149,9

88,8

92,2

143,0

142,2

2002

144,0

158,7

135,9

161,0

159,1

108,4

162,3

88,2

95,0

151,0

149,9

2003

Tabela 9.5: Primerjava z rezultati projekta EUKLEMS, 1995−2006, referenčno leto 1995

EU-KLEMS

Naša ocena

EU-KLEMS

Naša ocena

EU-KLEMS

Slovenija –
Predelovalne dejavnosti

Agregatni
indeks DV

148,1

163,2

138,7

176,2

174,1

117,6

176,5

86,5

93,2

157,7

155,4

2004

151,9

167,3

139,2

185,2

183,0

123,8

189,1

86,4

94,5

164,4

160,9

2005

163,7

180,2

147,2

194,3

192,0

130,1

200,8

83,7

94,0

176,2

172,8

2006

9.5 Ekonomski vidik rezultatov raziskave
Uvodoma smo že omenili, da predstavlja merjenje produktivnosti pomembno osnovo za vrsto
ekonomskih analiz in boljše razumevanje vzvodov gospodarske rasti, kar je še posebej
pomembno za nosilce ekonomske politike. Zato raziskavo zaključujemo z osvetlitvijo
ekonomske plati dobljenih rezutatov, čemur v predhodnih delih disertacije, zaradi njene
usmeritve predvsem na analizo metodologije izračuna posameznih komponent večfaktorske
produktivnosti, nismo posvečali posebne pozornosti.
V Tabeli 9.6 prikazujemo gibanje dodane vrednosti na področju predelovalnih dejavnosti v
obdobju 1995−2008 in ocenjene prispevke posameznih dejavnikov rasti dodane vrednosti.
Kot osnovo izračuna prispevkov rasti smo izbrali Törnqvistov obrazec, ki omogoča relativno
enostavno razčlenitev spremembe agregata na prispevek posameznih komponent.
Povprečne letne stopnje rasti dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti se nekoliko
razlikujejo glede na način opredelitve elementarnih agregatov (gl. Tabelo 9.6), pri čemer pa v
vsakem primeru potrjujejo relativno visoko in vztrajno rast dodane vrednosti v celotnem
proučevanem obdobju. Še posebej visoke letne stopnje rasti je mogoče opaziti med letoma
2000 in 2007, medtem ko se je rast dodane vrednosti v letu 2008 tako rekoč ustavila zaradi
nastopa gospodarske recesije.
Zaradi zmanjševanja obsega zaposlenosti in krajšanja povprečne dolžine delovnika na
področju predelovalnih dejavnosti v celotnem proučevanem obdobju (podrobnejši rezultati so
prikazani v poglavju 6.3) je prispevek proizvodnega dejavnika delo k rasti dodane
vrednosti v povprečju negativen. Ob primerjavi ocen prispevkov dela, pridobljenih ob
različnih načinih opredelitve elementarnih agregatov, so sicer razvidne manjše razlike med
njimi, o čemer smo podrobneje že pisali v točki 6.3.3.2.
Nekoliko večjo previdnost pa zahteva obravnava prispevka proizvodnega dejavnika kapital, ki
je obenem tesno povezana z obravnavo prispevka rasti večfaktorske produktivnosti k rasti
dodane vrednosti. Rezultati, prikazani v predhodnem poglavju, namreč kažejo, da je ocena
indeksa storitev kapitala, ki je osnova za izračun prispevka kapitala k rasti dodane vrednosti,
zelo občutljiva na uporabljene podatkovne vire in predpostavke. Naše ocene indeksa storitev
kapitala kažejo na bistveno manjšo rast porabe kapitala v obravnavanem obdobju v primerjavi
z ocenami projekta EU-KLEMS, zaradi česar je naša ocena prispevka večfaktorske
produktivnosti k rasti dodane vrednosti skoraj 2-krat večja v primerjavi z rezultati EUKLEMS. Vsekakor pa bi večfaktorska produktivnost ostala ključni dejavnik rasti dodane
vrednosti na področju predelovalnih dejavnosti Sloveniji v obdobju 1995−2008, tudi če je
bila dejanska rast porabe kapitala nekoliko višja od naših ocen.
Kljub temu da smo se pri interpretaciji rezultatov osredotočili zgolj na področje predelovalnih
dejavnosti na agregatni ravni, velja poudariti, da nudi opravljena raziskava bogato podatkovno
osnovo za podrobnejšo analizo gospodarskih gibanj tudi na nivoju posameznih podpodročij
oz. oddelkov predelovalnih dejavnosti, vendar to presega okvir te disertacije.
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-

-

-

Prispevek kapitala
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Rast DV (%)
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Posredni izračun podpodročja OA

-

-

-

Prispevek kapitala

Večfaktorska
produktivnost

Rast DV (%)

-

-

-

Prispevek dela

Prispevek kapitala

Večfaktorska
produktivnost

Od tega (odst. točke)

-

Prispevek dela

Od tega (odst. točke)

-

-

Prispevek dela

Od tega (odst. točke)

Rast DV (%)

Prispevki rasti Predelovalne dejavnosti

Neposredni izračun

Posredni izračun oddelki OA

1995

11,71

-1,92

-4,29

5,50

11,69

-1,93

-4,26

5,50

12,74

-2,07

-5,10

5,58

1996

16,01

-1,40

-7,12

7,48

16,14

-1,45

-7,21

7,47

16,24

-1,56

-7,21

7,47

1997

2,53

-0,15

-0,07

2,31

2,69

-0,27

-0,11

2,31

3,36

-0,90

-0,11

2,34

1998

8,75

1,29

-0,41

9,63

8,80

1,19

-0,38

9,61

9,10

1,01

-0,41

9,70

2000

2,82

1,81

-0,58

4,06

2,97

1,74

-0,59

4,12

3,18

1,58

-0,58

4,18

2001

Vir: Lastna ocena

1,90

0,81

0,13

2,85

2,03

0,69

0,12

2,84

2,24

0,48

0,11

2,83

1999

1,10

1,36

2,60

5,06

1,19

1,34

2,62

5,15

1,67

1,20

2,37

5,24

2002

Tabela 9.6: Izračun prispevkov rast, 1995−2008

3,45

2,58

-0,45

5,58

3,56

2,52

-0,49

5,59

3,89

2,23

-0,61

5,51

2003

2,91

2,85

-1,33

4,43

2,98

2,77

-1,32

4,43

3,62

2,29

-1,43

4,48

2004

2,59

1,72

-0,06

4,25

2,68

1,65

-0,07

4,26

2,95

1,35

-0,02

4,28

2005

7,70

1,70

-2,19

7,21

7,77

1,67

-2,23

7,21

8,07

1,60

-2,46

7,21

2006

4,35

1,55

1,78

7,68

4,39

1,53

1,76

7,68

4,49

1,30

1,90

7,69

2007

2,23

1,48

-3,62

0,08

1,75

1,47

-3,12

0,10

2,13

1,25

-3,23

0,15

2008

5,35

0,84

-1,13

5,06

5,39

0,78

-1,10

5,07

5,77

0,54

-1,21

5,10

Φ
19952008

SKLEP
Glavni cilj doktorske disertacije je bil proučiti vpliv posameznih elementov metodologije na
izračun agregatnega indeksa večfaktorske produktivnosti. Koncept večfaktorske
produktivnosti predstavlja v primerjavi s konceptom parcialne produktivnosti, v okviru
katerega je najbolj poznana produktivnost dela, širšo osnovo za ekonomske analize, saj
celoviteje obravnava širok spekter proizvodnih dejavnikov, ki nastopajo v sodobnih
proizvodnih procesih. S tem predstavlja merjenje večfaktorske produktivnosti osnovo za
boljše razumevanje vzvodov gospodarske rasti, kar je še posebej pomembno za nosilce
ekonomske politike, ki naj bi s svojim delovanjem zagotavljali pogoje za trajnostno
gospodarsko rast.
Kljub nespornemu pomenu večfaktorske produktivnosti za ekonomsko politiko pa je
empiričnih raziskovanj večfaktorske produktivnosti nesorazmerno malo in še te večinoma
izvirajo iz enkratnih raziskovalnih projektov raziskovalnih inštitutov ali akademskih inštitucij.
Vzroke za to lahko iščemo predvsem v neenotnih teoretskih pogledih na sam koncept
večfaktorske produktivnosti ter v metodološki zahtevnosti in kompleksnosti njenega
izračunavanja. Ob pregledu tovrstne literature je namreč mogoče ugotoviti, da so mnenja o
relativnem pomenu skupne faktorske produktivnosti v procesu gospodarske rasti deljena.
Marksisti in skupina predstavnikov neoklasične ekonomske teorije (Easterly & Levine, 2002;
Hulten, 1975, 1979; Klenow & Rodriguez-Clare, 1997; O'Mahony & Van Ark, 2005;
Prescott, 1998) menijo, da gre rasti produktivnosti, ki izvira iz tehničnega napredka in
organizacijskih sprememb na ravni proizvodnje, pripisati ključno vlogo v procesu
gospodarske rasti. Nasprotno pa predstavniki sodobnejših teorij gospodarske rasti (angl. New
Growth Theory) in predstavniki druge skupine neoklasične teorije – teorije kapitala in naložb
(Greenwood & Jovanovic, 1998; Lucas, 1988; Jorgenson, 1990; Romer, 1986) ključne vloge
za gospodarsko rast ne pripisujejo rasti večfaktorske produktivnosti, temveč povečevanju
naložb tako v fizični kot človeški kapital.
Podrobnejša analiza omenjene literature nam je pokazala, da je vzrok za deljena mnenja
predvsem v sami opredelitvi koncepta skupne faktorske produktivnosti kot rezidualne
količine. Ocena večfaktorske produktivnosti je namreč zaradi tega zelo občutljiva na
opredelitev in metodologijo merjenja posameznih kategorij, ki vstopajo v postopek izračuna.
Poleg vplivov dejanskih tehničnih in organizacijskih sprememb se v oceni skupne faktorske
produktivnosti kažejo tudi neželeni vplivi merskih napak, opuščenih spremenljivk,
pristranskosti pri oblikovanju agregatov in morebitnih napak v specifikaciji modela. Zaradi
tega je potreben celovit analitičen pristop k vrednotenju vpliva posameznih komponent na
kakovost rezultatov.
Produktivnost lahko analiziramo na podlagi parametričnih in neparametričnih pristopov, pri
čemer med slednje uvrščamo izračun prispevkov rasti, indeksni pristop in analizo proizvodnih
zmožnosti. Izmed navedenih pristopov je indeksni pristop zaradi svoje operativnosti,
enostavnosti in povezanosti s preostalimi pristopi v uradni statistiki najprimernejši za
spremljanje produktivnosti v okviru rednih raziskovanj nacionalnih statističnih uradov. Ob
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tem velja sicer opozoriti, da se izračunavanje indeksa večfaktorske produktivnosti v okviru
rednih statističnih raziskovanj izvaja zgolj pri manjšem številu statističnih uradov, in sicer v
ZDA, v Avstraliji, na Finskem, v Kanadi, na Nizozemskem, v Novi Zelandiji, Švici in Veliki
Britaniji (Bregar, 2004; OECD, 2008). Na ravni EU pa velja omeniti projekt EU-KLEMS, ki
naj bi z razvojem metodologije in empirično analizo vzpodbudil bolj intenzivno uvajanje
izračunavanja indeksa večfaktorske produktivnosti v okviru redne prakse statističnih uradov
držav EU.
Ob tem je treba poudariti, da se ob izračunavanju indeksa večfaktorske produktivnosti v
praksi, ki obsega vrsto medsebojno povezanih aktivnosti, poraja vrsta metodoloških vprašanj.
Strnemo jih lahko v 3 skupine, in sicer problematika merjenja ustvarjene proizvodnje,
problematika merjenja porabe posameznih proizvodnih dejavnikov ter indeksna problematika
kot komponenta metodologije izračuna večfaktorske produktivnosti. Ključna vprašanja v
okviru posamezne problematike povzemamo v nadaljevanju.
V okviru problematike merjenja ustvarjene proizvodnje velja izpostaviti predvsem vprašanja,
kot so opredelitev načina spremljanja ustvarjene proizvodnje, razpoložljivost ustreznih
indeksov cen, ki so podlaga za izračun realnih sprememb na najnižjih ravneh spremljanja,
ustrezno vrednotenje kakovostnih sprememb in opredelitev rezultata ''proizvodnje'' v
storitvenih panogah dejavnosti.
Izhodiščno vprašanje, povezano s spremljanjem porabe proizvodnih dejavnikov, je predvsem
opredelitev nabora dejavnikov, ki jih nameravamo vključiti v izračun večfaktorske
produktivnosti, pri čemer velja poudariti, da je odgovor na to vprašanje deloma odvisen od
namena analize, deloma od razpoložljivih podatkovnih virov. Prav slednji so razlog, da sta
najpogosteje upoštevana dejavnika pri izračunih večfaktorske produktivnosti v praksi zgolj
delo in kapital.
Izmed metodoloških vprašanj, povezanih z merjenjem porabe dela, velja posebej izpostaviti
predvsem izbiro ustrezne enote merjenja opravljenega dela, zagotovitev zajetja celotne
relevantne populacije delovne sile, upoštevanje heterogenosti oz. kakovostnih sprememb
delovne sile in problematiko ocene sredstev za zaposlene oz. samozaposlene.
Še kompleksnejša je problematika, povezana s statističnim merjenjem kapitala, kar gre
pripisati kompleksnosti in raznolikost teoritičnih konceptov v okviru tega segmenta
ekonomske teorije. Med številnimi vprašanji velja izpostaviti vprašanja, kot so opredelitev
meje med vmesno porabo in investicijami, ustrezna obravnava neopredmetenih osnovnih
sredstev, finančnega in človeškega kapitala, izbira ponderjev pri izračunu agregatnih
kazalcev, vloga kakovostnih sprememb pri ocenjevanju deflatorjev, oblikovanje ocen stanj
sredstev ter povezava z metodologijo spremljanja vrednosti naravnih virov.
Kot ključna metodološka vprašanja, povezana z indeksno problematiko kot komponentno
metodologije izračuna večfaktorske produktivnosti, pa velja izpostaviti vprašanje izbire
ustreznega indeksnega obrazca, vprašanje načina opredelitve elementarnih agregatov in
vprašanje načina izračuna indeksov v časovnih serijah.
256

Raziskovanje vpliva elementov metodologije indeksnega pristopa je zahtevalo, da smo najprej
vse navedene vidike izračunavanja analizirali na kvalitativni ravni, nato pa še kvantitativno
analizirali v okviru empirične študije, ki predstavlja osrednji del disertacije. Analizo smo
izvedli na podlagi dejanskih podatkov za področje predelovalnih dejavnosti v Sloveniji v
obdobju 1995−2008, kot največjem in najpomembnejšem področju dejavnosti slovenskega
gospodarstva. Ocene večfaktorske produktivnosti, pridobljene na podlagi različnih indeksnih
obrazcev, ob različnih ravneh opredelitve elementarnih agregatov oz. ob različnih načinih
izračunov indeksov v časovnih serijah smo med seboj primerjali in analizirali na osnovi
kriterijev ekonomskega in testnega pristopa, kot jih definira teorija indeksnih števil. Za
potrditev veljavnosti rezultatov lastne empirične študije smo le-te primerjali tudi z rezultati
projekta EU-KLEMS. V nadaljevanju povzemamo poglavitne ugotovitve in prispevke
doktorske disertacije.

Prispevek doktorske disertacije
Kot prvi prispevek velja omeniti pregled in sintezo literature s področja merjenja
produktivnosti, ki povezuje spoznanja s področja ekonomske statistike, teorije indeksov in
makroekonomske analize produktivnosti. V poglavju o pregledu zgodovine analize
produktivnosti smo predstavili najpomembnjše prispevke v okviru neoklasične teorije kakor
tudi sodobnejših teorij gospodarske rasti. Ob tem smo predstavili in kritično ocenili različne
in neenotne interpretacije večfaktorske produktivnosti, ki jih je mogoče zaslediti v
predstavljenih prispevkih. Zaradi opredelitve koncepta skupne faktorske produktivnosti kot
rezidualne količine zavzamemo stališče, da njena interpretacija kot mera tehničnega napredka,
ki jo je sicer mogoče zaslediti pri vrsti avtorjev (Solow, 1957; Barro, 1998; Law, 2000;
Young, 1992), ni najprimernejša. Naša osnovna raziskovalna teza disertacije je namreč, da je
za razumevanje vsebine in korektno interpretacijo skupne faktorske produktivnosti nujno
upoštevati metodološke opredelitve in postopke, uporabljene pri vseh komponentah izračuna
skupne faktorske produktivnosti. Zaradi tega je spremembo skupne faktorske produktivnosti
najkorektneje interpretirati zgolj kot razmerje med spremembo ustvarjene proizvodnje in
spremembo porabljenih proizvodnih dejavnikov.
V delu o merjenju ustvarjene proizvodnje (outputa) predstavimo in kritično ocenimo oba
konceptualna načina njene opredelitve, in sicer koncept bruto vrednosti proizvodnje, ki
predstavlja celotni ustvarjeni (fizični) output proizvodne enote, ter koncept dodane vrednosti,
ki predstavlja neto prispevek proizvodne enote, ki ga je enota dodala vrednosti porabljenih
inputov. Koncept bruto vrednosti proizvodnje je načeloma primernejši za analizo
produktivnosti na nivoju posameznih dejavnosti, medtem ko je koncept dodane vrednosti, ki
preprečuje večkratno štetje istih tokov proizvodov in storitev, primernejši za analizo
produktivnosti na agregatnem nivoju. Ne glede na njuno različno analitično vrednost pa
ugotavljamo, da izbiro med obema konceptoma pogosto narekujejo razpoložljivi podatkovni
viri. Koncept bruto vrednosti proizvodnje namreč narekuje uporabo koncepta sektorskega
proizvoda pri izračunu agregatnih indeksov, kar pa je mogoče le ob razpoložljivih simetričnih
input-output matrikah dejavnost po dejavnost, ki podrobno opisujejo tokove proizvodov in
storitev, ki se odvijajo znotraj posameznih dejavnosti.
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Na podlagi analize značilnosti potencialnih podatkovnih virov za izračun večfaktorske
produktivnosti kot ključni vir podatkov za operativni izračun večfaktorske produktivnosti
predlagamo statistiko nacionalnih računov, saj ta vir odlikujejo popolno zajetje, celovitost
statistik in njihova medsebojna primerljivost. Ob tem opozorimo, da v metodologiji
spremljanja proizvodnje v okviru nacionalnih računov predstavljajo pogosto šibak člen
uporabljeni indeksi cen proizvodov in storitev za preračun časovnih serij vrednostnih
podatkov o proizvodnji iz tekočih v stalne cene. Ta problematika je najbolj pereča na
področju statistike cen proizvajalcev visoko tehnološko razvitih in unikatnih proizvodov ter
na področju statistike cen ponudnikov storitev.
Pri obravnavi problematike o merjenju porabe dela predstavimo in ovrednotimo različne
načine za opredelitev enote, s katero merimo porabo dela. Izmed možnih kazalcev, ki so
število zaposlenih oz. samozaposlenih, število zaposlitev, število ekvivalentov polnih
zaposlitev in število delovnih ur, predlagamo dejansko opravljene ure kot najprimernejši
kazalnik opravljenega dela. Dejansko opravljene ure imajo namreč to prednost, da odražajo
tako obseg angažiranega dela v procesu proizvodnje blaga in storitev rezidenčnih proizvodnih
enot kakor tudi intenzivnosti dela. To pa je pomembno zaradi vse množičnejšega pojavljanja
zaposlitev za krajši delovni čas in krajšanja zakonske dolžine delovnega tedna. Ob tem
izpostavimo, da je za njihovo kakovostno oceno nujna učinkovita izraba vseh razpoložljivih
podatkovnih virov s področja statistike delovne sile, kot so posebna statistična raziskovanja v
podjetjih, razni administrativni viri (registri zaposlenih in brezposelnih) ter ankete o delovni
sili.
Ustrezen kazalec porabe dela na agregatni ravni mora ustrezno upoštevati učinkovitost
različnih kategorij zaposlenih v dejanskih delovnih procesih, ki se lahko precej razlikuje
zaradi razlik v izobrazbi, delovnih izkušnjah, zdravstvenem stanju, počutju, spretnostih in
drugih dejavnikih, ki vplivajo na učinkovitost zaposlenih na delovnem mestu. Prav tako mora
ustrezni kazalec ustrezno odražati tudi spremembe v povprečni učinkovitosti zaposlenih v
času. Vse to narekuje spremljanje opravljenih ur (oz. kakega drugega kazalnika porabe dela),
razčlenjeno po izbranih kategorijah delovne sile, pri čemer je njihova opredelitev kot osnova
razčlenjenega ocenjevanja opravljenih ur v veliki meri odvisna od razpoložljivih podatkovnih
virov. Slednji pogojujejo tudi možnosti razčlenjenega ocenjevanja sredstev za zaposlene in
samozaposlene kot najprimernejše osnove za ponderacijo pri izračunu agregatnega indeksa
opravljenih ur.
Pri metodološki analizi merjenja porabe kapitala predstavimo koncept storitev kapitala, ki je
skladno s priporočili vrste avtorjev najprimernejša mera porabe kapitala in kot tak predstavlja
ustrezno osnovo za izračun večfaktorske produktivnosti. Za obseg storitev kapitala za
posamezno vrsto osnovnih sredstev se običajno predpostavi, da je le-ta proporcionalen skladu
produktivnega kapitala za to vrsto sredstev, ki odraža njihovo proizvodno sposobnost. Sklad
produktivnega kapitala najpogosteje ocenjujemo s pomočjo metode nepretrganega
popisovanja stanj osnovnih sredstev. V sklopu predstavitve te metode identificiramo vse
pomembne dejavnike, ki vplivajo na kakovost ocen sklada produktivnega kapitala. Ob tem
posebej izpostavimo pomen kakovostnih indeksov cen osnovnih sredstev, saj so v funkciji
deflatorjev bruto investicij v osnovna sredstva eden ključnih dejavnikov nepristranskih ocen
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sklada produktivnega kapitala. Problematika deflatorjev se najbolj izrazito kaže na področju
sredstev informacijsko-komunikacijske tehnologije in poslovnih nepremičnin. Vpliv indeksov
cen sredstev na oceno porabe kapitala, ki je sicer zelo kompleksen, shematsko predstavimo
tudi z lastnim modelom, ki omogoča sistematično in pregledno presojo vpliva deflatorjev na
oceno porabe kapitala ter s tem na kakovost ocene večfaktorske produktivnosti.
V okviru predstavitve koncepta stroškov uporabe kapitala, ki skladno s teorijo proizvodnje
predstavljajo najprimernejše ponderacijske koeficiente pri oceni agregatnega indeksa storitev
kapitala, soočimo neenotna mnenja avtorjev glede dveh najpogosteje uporabljanih konceptov
– koncepta pričakovanih (ex-ante) in koncepta dejanskih (ex-post) stroškov uporabe kapitala.
Na podlagi presoje prednosti in slabosti, ki jih je mogoče pripisati omenjenima konceptoma,
ocenjujemo kot primernejši koncept dejanskih stroškov, predvsem zaradi prednosti, ki jih ima
ta pristop pri operativnem izračunavanju agregatnega indeksa storitev kapitala.
Naslednji pomemben prispevek disertacije predstavlja kvalitativna analiza razpoložljivih
statističnih virov podatkov kot osnove za izračun indeksa proizvodnje, indeksa opravljenih ur,
indeksa storitev kapitala in izvedenega indeksa večfaktorske produktivnosti. Uporabljeni
pristop, v okviru katerega smo upoštevali tako izhodišča ekonomske teorije kot statistične
standarde, predstavlja splošno uporaben teoretski in konceptualni okvir za oblikovanje
statističnih metodologij ter vrednotenje podatkovnih osnov za izračun večfaktorske
produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa.
V okviru analize statističnih virov smo ugotovili, da nacionalni računi, ki jih SURS objavlja
skladno z metodologijo ESA95 za obdobje od leta 1995 dalje in zajemajo vsa področja
dejavnosti, predstavljajo sprejemljivo osnovo za izračun agregatnega indeksa dodane
vrednosti, ne pa tudi za izračun agregatnega indeksa proizvodnje skladno s sektorskim
konceptom. Osnovo za implementacijo le-tega predstavljajo simetrične input-output matrike
dejavnost po dejavnost, na osnovi katerih je mogoče ustrezno oceniti tokove proizvodov in
storitev, ki se odvijajo znotraj posameznih dejavnosti, česar SURS v okviru nacionalnih
računov še ne objavlja.
Manj zadovoljivo je stanje na področju ocenjevanja dejansko opravljenih ur. V letu 2008 je
SURS zasnoval integralni sistem izračuna dejansko opravljenih ur, ki je zasnovan na
razpoložljivih podatkovnih virih in komponentni metodi. Glede na dejstvo, da zajeta
populacija delovne sile ni skladna z opredelitvijo zaposlenosti v ESA95, je uporabnost ocene
dejansko opravljenih ur na osnovi tega vira za potrebe analize produktivnosti omejena. Zaradi
nevključenosti nekaterih kategorij delovne sile, kot na primer zaposlenih oseb, ki opravljajo
delo po pogodbi o delu ali po avtorski pogodbi, zaposlenih oseb, državljanov Republike
Slovenije, s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, na gradbiščih ipd. v tujini,
samostojnih podjetnikov posameznikov, oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetov, je
ocena vsote dejansko opravljenih ur po komponentni metodi podcenjena, pri čemer se obseg
opravljenega dela nevključenih kategorij po področjih dejavnosti razlikuje. Naslednjo večjo
omejitev predstavlja dejstvo, da se dejansko opravljene ure po komponentni metodi zaenkrat
objavljajo dezagregirano zgolj po področjih dejavnosti, medtem ko ustrezno upoštevanje
kakovostnih sprememb delovne sile zahteva ločeno spremljanje delovnih ur tudi po ožje
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opredeljenih kategorijah zaposlenih oz. samozaposlenih. Glede na navedene omejitve smo za
ustrezno oceno opravljenih ur uporabili metodo povprečenja, s pomočjo katere smo zagotovili
zajetje celotne relevantne populacije delovne sile skladno z opredelitvami meja proizvodnje v
okviru SNA (ESA), obenem pa omogočili upoštevanje kakovostnih sprememb delovne sile.
Prav tako smo zasnovali postopek za oceno sredstev za zaposlene in samozaposlene,
razčlenjeno po izbranih kategorijah dela, ki smo jih uporabili kot ponderacijske koeficiente pri
izračunu agregatnega indeksa opravljenih ur.
Na področju spremljanja porabe kapitala ocenjujemo kot zadovoljivo metodologijo SURS-a, s
katero zbira podatke o bruto investicijah v osnovna sredstva v tekočih cenah, skladno s
koncepti ESA95. Kot največji pomanjkljivosti pa velja izpostaviti nezaključene aktivnosti
popisa osnovnih sredstev in problematiko ustreznosti deflatorjev pri preračunu bruto investicij
v osnovna sredstva iz tekočih v stalne cene. Kljub temu da je SURS s popisom osnovnih
sredstev zaključil že leta 2001, v času izvedbe naše raziskave končnih rezultatov popisa še ni
bilo na voljo. Za potrebe naše raziskave smo zato uporabili predhodne podatke. Pri tem smo
na podlagi analize občutljivosti ocenili, da igrajo pri preračunu bruto stanj po vrstah osnovnih
sredstev v njihova neto stanja pomembno vlogo predpostavljene vrednosti amortizacijskih
stopenj ter gibanja bruto investicij po vrstah sredstev v času celotne njihove življenjske dobe.
Morebitne napake pri preračunu bruto v neto stanja po vrstah sredstev, ki predstavljajo
izhodišče za uporabo metode nepretrganega popisovanja, pa imajo v naslednjem koraku
pomemben vpliv na končno oceno indeksa storitev kapitala in s tem indeksa večfaktorske
produktivnosti. Skladno z navedenimi ugotovitvami priporočamo SURS-u, da čim prej objavi
rezultate popisa osnovnih sredstev, ki bi omogočile kakovostnejše ocene sklada
produktivnega kapitala po vrstah sredstev na osnovi metode nepretrganega popisovanja.
Zaradi velikega pomena kakovostnih indeksov cen sredstev za nepristransko oceno indeksa
storitev kapitala in s tem večfaktorske produktivnosti smo temu vprašanju posvetili še
posebno pozornost. Rezultati naše analize metodologije, ki jo SURS uporablja za preračun
bruto investicij v osnovna sredstva iz tekočih v stalne cene potrjujejo rezultate vrste
mednarodnih raziskav, in sicer da je omenjena problematika najbolj prisotna pri
deflacioniranju bruto investicij v računalniško strojno in programsko opremo ter v poslovne
objekte. Zaradi omejenih podatkovnih virov s področja cen nepremičnin nismo imeli za
deflacioniranje bruto investicij v poslovne objekte druge možnosti kot uporabiti metodološko
manj primeren indeks stroškov gradbenih del (IIRCGD), ki ga izračunava GZS. Za potrebe
preračuna bruto investicij v računalniško strojno in programsko opremo pa smo v okviru dane
raziskave posebej ocenili nadomestne deflatorje.
Prav tako pomemben prispevek disertacije predstavljajo rezultati kvantitativne analize vpliva
posameznih elementov metodologije indeksnega pristopa na izračune indeksa večfaktorske
produktivnosti, kar je bilo tudi naše osrednje raziskovalno vprašanje. Dosedanji prispevki se
namreč osredotočajo predvsem na pristranskost indeksov na področju statistike cen, medtem
ko je pristranskost sestavljenih indeksov, ki temeljijo na povezovanju različnih komponent,
kot so indeksi večfaktorske produktivnosti, ki povezujejo indekse proizvodnje in indekse
porabe posameznih proizvodnih dejavnikov, zelo slabo raziskana.
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Za razliko od večine dosedanjih empiričnih raziskav, ki obravnavajo vpliv posameznih
metodoloških opredelitev indeksnih števil izolirano, lastnosti indeksov, vključenih v
večdimenzionalni indeks večfaktorske produktivnosti, preučujemo z več vidikov sočasno.
Sočasno smo proučevali vpliv indeksnih obrazcev (Laspeyresov, Paaschejev, Fisherjev in
Törnqvistov obrazce), način opredelitve elementarnih agregatov (neposredni izračun
agregatnega indeksa oz. posredni izračun agregatnega indeksa na osnovi elementarnih
indeksov na ravni podpodročij oz. oddelkov) ter način izračuna indeksov v časovnih serijah
(neposredna oz. posredna primerjava dveh obdobij na osnovi sistema verižnih indeksov).
Osnovna ugotovitev je, da je vpliv navedenih elementov metodologije indeksnega pristopa na
ocene večfaktorske produktivnosti in njenih elementov medsebojno tesno povezan.
Ob primerjavi ocen indeksa večfaktorske produktivnosti in njenih elementov so na letnem
nivoju razvidne relativno majhne razlike med ocenami, pridobljenimi z različnimi indeksnimi
obrazci. Razlike med Laspeyresovimi in Paaschejevimi indeksi, ki naj bi skladno z
ekonomskim pristopom predstavljala skrajni meji, znotraj katerih se nahaja prava vrednost
indeksa, znašajo med 0,0 % in 3,2 % na letni ravni. Ob tem velja poudariti, da so razlike med
indeksoma, izračunanima po obeh obrazcih, v povprečju nekoliko večje v primeru posrednega
načina izračuna agregatnih indeksov in opredelitve elementarnih agregatov na nižjih ravneh
(raven oddelkov). Razlik med izračuni na osnovi Fisherjevega oz. Törnqvistovega obrazca na
letni ravni tako rekoč ni oz. so zanemarljive, in sicer tako ob neposrednih kakor tudi
posrednih izračunih agregatnih indeksov na osnovi predhodno izračunanih kazalnikov na
nižjih ravneh agregacije. To kaže na dejstvo, da sta omenjena superlativna indeksna obrazca
zaradi simetrične uporabe ponderjev iz obeh obdobij primerjave bistveno manj občutljiva na
spremembe v strukturi ponderjev.
Z naraščanjem časovne oddaljenosti med neposredno primerjanima obdobjema pa se razlike
med ocenami na osnovi različnih indeksnih obrazcev povečujejo. Razlike med
Laspeyresovimi in Paaschejevimi indeksi za celotno proučevano obdobje (indeks 2008/1995)
so med 1 % in 31,2 %, in sicer odvisno od načina opredelitve osnovnih agregatov. Razlike
med obema superlativnima obrazcema so v večini primerov neposrednih primerjav oddaljenih
obdobij relativno manjše. Izjemo predstavlja izračun indeksa storitev kapitala, kjer razlika
med obema superlativnima indeksnima obrazcema celo presega razliko med že omenjenimi
Laspeyresovimi in Paaschejevimi indeksi. Tolikšno razliko med obema superlativnima
indeksnima obrazcema je mogoče pojasniti z dejstvom, da je vpliv ponderacijskih
koeficientov v primeru Törnqvistovega obrazca, kjer le-ti nastopajo v eksponentu, nekoliko
večji.
Pomemben vpliv na zmanjšanje pristranskosti ima v večini primerov uporaba sistema verižnih
indeksov, ki omogoča posredno primerjavo dveh oddaljenih obdobij na osnovi kumulativne
spremembe med vmesnimi zaporednimi obdobji. Največja razlika med Laspeyresovimi in
Paaschejevimi indeksi za celotno proučevano obdobje (indeks 2008/1995) v višini 31,2 %, ki
smo jo ugotovili pri izračunu agregatnega indeksa storitev kapitala, se z uporabo posredne
primerjave med omenjenima letoma zmanjša na zgolj 3,6 %. Prav tako pripomore uporaba
sistema verižnih indeksov (v danem primeru indeksa storitev kapitala) k odpravi razlike med
obema superlativnima indeksnima obrazcema, ki je v primeru neposredne primerjave znašala
261

med 37,5 % in 41,9 %, odvisno od načina opredelitve elementarnih agregatov. Tudi sicer
razlik med obema superlativnima indeksoma v primeru posrednih primerjav tako rekoč ni
mogoče zaslediti oz. so le-te zanemarljive.
Manjše odstopanje od ugotovitve predstavlja manjše povečanje pristranskosti uporabljenih
indeksnih obrazcev ob posrednih primerjavah opravljenih ur, pri čemer pa velja opozoriti, da
je rezultat povsem razumljiv glede na prisotnost oscilacij relativnih količin opravljenih ur oz.
relativnih plač po posameznih kategorijah dela med posameznimi leti proučevanega obdobja.
V takem primeru namreč uporaba sistema verižnih indeksov ni priporočljiva.
V okviru disertacije smo raziskali tudi, kako vpliva način opredelitve elementarnih agregatov
oz. stopenjskost izračuna na izračun posameznih indeksov. Pri tem ugotavljamo, da se pri
izračunavanju elementarnih indeksov na bolj razčlenjenih ravneh pristranskost Laspeyresovih
in Paaschejevih agregatnih indeksov nekoliko poveča. Deloma je to posledica dejstva, da se
pri večstopenjskem izračunu agregatnih indeksov na podlagi predhodno izračunanih
elementarnih indeksov na nižjih ravneh agregacije z vplivom izbire indeksnega obrazca in s
tem povezano morebitno njihovo pristranskostjo soočamo v več zaporednih korakih. Drugi
vzrok razlik izvira iz razlik v strukturi ponderjev in razlik v stopnjah soodvisnosti med cenami
in količinami na posameznih stopnjah izračuna, vendar bi celovitejša analiza tega dejavnika
razlik zahtevala obravnavo posameznih elementov večfaktorske produktivnosti tudi na ravni
posameznih elementarnih agregatov, kar pa presega okvir te disertacije. Prav tako bi dodatno
raziskovanje zahtevalo vprašanje, kako vplivajo razlike v kakovosti podatkov glede na raven
agregacije na izračun večfaktorske produktivnosti. Kot primer navajamo morebitno manjšo
natančnost ocen povprečno opravljenih ur oz. morebitne anomalije pri oceni stroškov uporabe
kapitala na nižjih ravneh agregacije (kot na primer na ravni oddelkov), kar lahko povzroča
povečano pristranskost pri izračunu elementarnih indeksov na nižjih ravneh agregacije.
Ob predpostavki, da je kakovost podatkov, ki vstopajo v izračun posameznih elementov
večfaktorske produktivnosti, enaka, ne glede na način opredelitve elementarnih agregatov, pa
nam primerjava agregatnih indeksov, izračunanih neposredno na osnovi agregatne proizvodne
funkcije, in agregatnih indeksov, izračunanih posredno, na podlagi predhodno izračunanih
elementarnih indeksov na nižjih ravneh agregacije, pokaže vpliv realokacij dodane vrednosti,
dela in kapitala med posameznimi elementarnimi agregati, katerih učinkovitost proizvodnega
procesa se razlikuje. Razlike med neposredno in posredno izračunanimi agregatnimi indeksi
dodane vrednosti, opravljenih ur in storitev kapitala (Törnqvistov obrazec) so relativno
majhne. Nekoliko večje so razlike med neposredno in posredno izračunanimi agregatnimi
indeksi večfaktorske produktivnosti, kar je razumljivo, saj je v tem primeru zajet vpliv vseh
omenjenih realokacij.
Primerjava rezultatov empirične analize, ki smo jo izvedli za predelovalno dejavnost v
Sloveniji za obdobje 1995−2008, z rezultati projekta EU-KLEMS, kaže, da je razlike med
obema študijama mogoče konsistentno pojasniti s tem, da smo v naši analizi skušali
uporabljene podatke pripraviti, kar se da usklajeno z vsebinskimi in metodološkimi zahtevami
izračunavanja večfaktorske produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa. Pri oceni
opravljenih ur in obsega storitev kapitala smo poskušali razpoložljive podatkovne vire čim
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bolj učinkovito izkoristiti ter tako v čim večji meri zmanjšati pristranskost rezultatov.
Ugotovitve kvantitativne primerjave rezultatov obeh raziskav obenem potrjujejo osnovno
raziskovalno tezo o pomembnem vplivu uporabljene metodologije na izračun večfaktorske
produktivnosti, še posebej merjenja kapitala.
Kot zadnji pomembnejši prispevek disertacije izpostavljamo uporabno vrednost rezultatov
raziskave vpliva metodologije in podatkovnih osnov na izračun indeksa večfaktorske
produktivnosti za uradno statistiko. Opravljena študija je namreč pokazala, da je z obstoječimi
podatkovnimi viri mogoče opraviti izračun indeksa večfaktorske produktivnosti v okviru
rednih statističnih raziskovanj SURS-a, vendar bi bilo treba ob tem izboljšati metodologijo
integralnega sistema izračuna dejansko opravljenih ur, zaključiti aktivnosti popisa osnovnih
sredstev in izboljšati metodologijo preračuna bruto investicij v osnovna sredstva iz tekočih v
stalne cene.
Naša analiza je pokazala, da ima posredna primerjava dveh oddaljenih obdobij pomemben
vpliv na zmanjšanje razlik med različnimi indeksnimi obrazci, ki se sicer z naraščanjem
časovne oddaljenosti med neposredno primerjanima obdobjema povečujejo. Zaradi tega
priporočamo uporabo sistema verižnih indeksov, ki se tudi sicer v praksi statističnih uradov
vse pogosteje uporabljajo.
Pri uporabi verižnih indeksov postane vprašanje izbire ustreznega indeksnega obrazca manj
pomembno. Kljub temu priporočamo uporabo Törnqvistovega indeksnega obrazca, saj
omogoča enostavno razčlenitev spremembe agregata na prispevek posameznih komponent.
Ob vpeljavi izračunavanja indeksa večfaktorske produktivnosti v program rednih statističnih
raziskovanj SURS-a priporočamo, da se indeks večfaktorske produktivnosti za posamezno
področje dejavnosti v prvi fazi računa kot neposredni agregatni indeks, saj je s pridobivanjem
in pripravo ustreznih podatkov za agregatno raven, kot je na primer področje dejavnosti,
precej manj težav kot na razčlenjenih ravneh. Vsekakor pa na ravni celotnega gospodarstva
daje neposredni agregatni indeks premalo informacij, zato je treba uporabiti posredni izračun,
kjer so elementarni agregati opredeljeni na ravneh področij ali kvečjemu podpodročij
dejavnosti.

Možnosti nadaljnjih raziskav
Naša raziskava je bila osredotočena na proučevanje vpliva metodologije in podatkovnih osnov
na izračun večdimenzionalnega indeksa večfaktorske produktivnosti. Ob tem se je izkazalo,
da večina ugotovitev glede pristranskosti indeksov za enodimenzionalne pojave, kot so
indeksi proizvodnje in indeksi cen, velja tudi pri indeksih večfaktorske produktivnosti.
Odpirajo pa se novi metodološki problemi in dileme, ki zahtevajo nadaljnje poglobljene
empirične raziskave. Med njimi bi kazalo izpostaviti predvsem naslednje:


V okviru disertacije smo se skladno s podatkovnimi možnostmi in metodološko
problematiko omejili samo na proizvodna dejavnika delo in kapital. Celovitejši pristop bi
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zahteval vključitev tudi drugih proizvodnih dejavnikov, in sicer energije, materiala ter
storitev in s tem izračun produktivnosti KLEMS, pri čemer je pogoj za to obstoj inputoutput matrik dejavnost po dejavnost, ki bi omogočale izračun sektorskih proizvodov na
ravni posameznih elementarnih agregatov.


Pri empirični oceni indeksa večfaktorske produktivnosti smo se skladno s podatkovnimi
možnostmi in metodološko problematiko omejili zgolj na področje predelovalnih
dejavnosti. Čeprav se v okviru le-teh ustvari največji delež domače proizvodnje, bi
celovita analiza agregatne produktivnosti zahtevala vključitev oz. obravnavo drugih
področij dejavnosti.



Ob primerjavi neposredno in posredno izračunanih agregatnih indeksov smo celotno
razliko med njimi pripisali posledicam realokacij posameznih elementov dodane
vrednosti med elementarnimi agregati, za katere je značilna različna učinkovitost.
Zanimiva bi bila analiza občutljivosti izračuna posrednih agregatnih indeksov na
kakovost uporabljenih podatkovnih virov glede na raven agregacije. Pri tem bi bilo še
posebej zanimivo proučiti vpliv stopnje natančnosti ocen opravljenih ur in potencialne
anomalije pri izračunu stroškov uporabe kapitala, kot so na primer negativni stroški
uporabe kapitala, ki se pogosteje pojavljajo pri njihovem ocenjevanju na nižjih ravneh
agregacije.



V okviru disertacije nismo posvečali posebne pozornosti ekonomskim vidikom dobljenih
rezultatov, saj smo se osredotočali predvsem na metodološke vidike izračunavanja
večfaktorske produktivnosti, kot jih opredeljuje indeksni pristop. Vendarle pa opravljena
raziskava nudi bogato podatkovno osnovo za analizo večfaktorske produktivnosti v
slovenskih predelovalnih dejavnostih in za podrobnejšo analizo gospodarskih gibanj na
nivoju posameznih podpodročij oz. oddelkov predelovalnih dejavnosti.
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