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UVOD

»Delo je ve� kot le abstrakten proizvodni dejavnik. Delavci so ljudje z družinami, željami in

potrebami, ki spremljajo input delo v gospodarstvu (Nordhaus, Samuelson, 1995, str. 218).«

Zaradi tega je pla�am in trgu dela potrebno posvetiti ve� pozornosti strokovne javnosti.

V diplomskem delu sem obravnavala pla�e kot ceno dela in kot dohodek zaposlenih ter to tudi

upoštevala pri izboru indikatorjev v ekonomski analizi.

Diplomsko delo sem razdelila na dve poglavji. V prvem poglavju sem analizirala pla�e z

vidika povpraševanja, in sicer kot element stroškov dela v Sloveniji v obdobju 1995–2000, v

drugem poglavju pa sem to analizo izvedla z vidika pla� kot elementa razpoložljivih sredstev

prebivalstva.

Na strani povpraševanja predstavljajo pla�e v podjetjih strošek dela. Obravnavala sem možne

vire spremljanja in prikazovanja podatkov o pla�ah, ter kako razli�ni viri podatkov

prikazujejo razli�ne stopnje rasti pla�.

Predstavila sem stroške dela, kjer me je predvsem zanimala njihova dinamika in struktura,

katero sem primerjala s strukturo stroškov dela v državah �lanicah EU. V tem okviru sem se

podrobneje posvetila analizi dav�ne obremenjenosti delodajalca in delojemalca ter �asovni

dinamiki dav�ne obremenjenosti.

V drugem delu tega poglavja sem se posvetila analizi bruto pla� in produktivnosti dela.

Analizirala sem dinamiko povpre�nih bruto pla� in produktivnosti dela po podro�jih

dejavnosti. Zanimalo me je, ali je bila v obravnavanem obdobju rast pla� povezana z rastjo

produktivnosti. Skušala sem prikazati, kako dinamika omenjenih kategorij vpliva na

konkuren�nost gospodarstva.

Analiza pla� z vidika ponudbe dela se odraža v razpoložljivih denarnih sredstvih prebivalstva.

S tega vidika sem analizirala strukturo razpoložljivih denarnih sredstev prebivalstva, kot

deleže v BDP, ter skušala preu�iti, kakšen vpliv je imela dinamika in struktura posameznih

kategorij razpoložljivih sredstev prebivalstva v BDP na agregatno potrošnjo. Prikazala in

analizirala sem tudi distribucijo pla�.

Diplomsko delo sem zaklju�ila s sklepom, v katerem sem povzela najpomembnejše

ugotovitve, do katerih sem prišla z analizo stroškov dela oziroma bruto pla� in razpoložljivih

sredstev prebivalstva.
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1. PLA�E KOT ELEMENT STROŠKOV DELA

1.1. SPLOŠNI VIDIKI PLA� IN PRODUKTIVNOSTI DELA

Pla�e lahko obravnavamo z ve� vidikov, najpomembnejši so socialni, motivacijski in

makroekonomski vidik. Pogojujejo položaj zaposlenih v družbi in njihovo motiviranost za

delo.

V Sloveniji urejajo pla�e kolektivne pogodbe, poleg tega socialni partnerji (vlada, delodajalci

in delojemalci) v tripartitnih usklajevanjih dolo�ijo najpomembnejše elemente dohodkovne

politike in jih zapišejo v dogovorih o politiki pla�.

V skladu z evropskimi usmeritvami naj bi delavec, ki dela, prejel pla�o, ki mu omogo�a

dostojno življenje. S tem ni mišljena izklju�no pla�a, pa� pa tudi drugi prejemki delavca. Kaj

je dostojno pla�ilo, je stvar družbene konvencije in se lahko izraža v razmerju do povpre�ne

pla�e, do življenjskih stroškov ali kako druga�e.

Vse bolj pomembni dejavniki postajajo kakovost izdelkov, servisne storitve, inovacije in

trženje.

Višina pla�e je v svetovni konkurenci vse manj pomemben dejavnik, pomembnejša postaja

produktivnost dela, saj praviloma velja, da prikažejo nizke pla�e nizko produktivnost dela,

zato se vse prednosti, ki izvirajo iz zaposlovanja teh delavcev zmanjšajo zaradi nižje

produktivnosti. �e analiziramo stroške na enoto dela ob upoštevanju razli�nih ravni

produktivnosti dela, dobimo jasno sliko o konkuren�nih prednostih razvitih in nerazvitih

držav, takrat pa se tudi izgubijo bojazni razvitih držav, da jih bodo nerazvite države izrinile iz

svetovne trgovine.

Zaradi nizke produktivnosti dela se izni�ijo vse prednosti zaposlovanja cenene delovne sile.

Pla�e delavcev v državah v razvoju so res bolj rigidne kot pla�e delavcev v razvitem svetu,

vendar pa na stroške dela zato toliko bolj vplivajo spremembe deviznih te�ajev, ki so ve�je v

državah v razvoju. Empiri�ne raziskave so pokazale, da so spremembe deviznih te�ajev

povezane z izravnavanjem rigidnosti stroškov dela v državah v razvoju. Produktivnost in

raven pla� sta mo�no povezana, zato absolutne razlike v pla�ah med razvitimi in nerazvitimi

državami ne pokažejo celotne slike. Uveljavljajo se t. i. stroški enote dela, ki nam omogo�ajo

primerjave med stroški dela ob upoštevanju razli�nih ravni produktivnosti.
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Razmerje med produktivnostjo dela in pla�ami lahko razlagamo z dveh vidikov,

mikroekonomskega in makroekonomskega.

Z mikroekonomskega vidika se razmerje med produktivnostjo dela in pla�ami odraža

preprosto v sami uspešnosti podjetja, kjer mu relativno visoka produktivnost posledi�no

prinaša visoko dodano vrednost, le-ta pa omogo�a izpla�evanje višjih pla�. Višje pla�e so

stimulacija za zaposlene, da skušajo še bolj pove�ati produktivnost in s tem prispevati k

pove�anju dodane vrednosti.

Obi�ajno se v podjetjih za�nejo težave, ko podjetje zaradi premajhne dodane vrednosti (DV)

ne more izpla�evati primernih pla� oziroma ko je razmerje med DV in stroški dela takšno, da

ogroža dobi�ek. Podjetje zniža pla�e in za�ne iskati možnosti za zmanjšanje števila

zaposlenih. Tako morajo zaposleni za manjše pla�ilo narediti ve�. Pla�e se znižujejo do ravni,

ko to ni ve� sprejemljivo glede na okolje, v katerem podjetje posluje.

Dodana vrednost mora omogo�ati izpla�evanje vsaj minimalnih stroškov dela. �e ima

podjetje ve�je stroške dela, kot mu dovoljuje obseg dodane vrednosti, ustvarja izgubo ali pa

nima sredstev za financiranje razvoja. Podjetja, ki ne bodo z rastjo dodane vrednosti na

zaposlenega sledile porastu stroškov dela, bodo zašla v težave (Petavs, 2001, str. 53).

Ni treba na�rtovati ustvarjanja enake dodane vrednosti na zaposlenega, kakor jo dosegajo

najbolj razvite države. Problem namre� ni v zaostajanju, temve� v razmerju med DV in

stroški dela, ki so v vsakem okolju omejeni navzdol. To pomeni, da moramo na podlagi danih

stroškov dela in njihove rasti na�rtovati rast dodane vrednosti, da bomo ohranili primerno

razmerje med DV in stroški dela. Tako naj bi dodana vrednost na zaposlenega ne bila manjša

od 20 odstotkov povpre�nih stroškov dela (Petavs, 2001, str. 53).

Mikroekonomska teorija govori, da so podjetja, ki nastopajo v pogojih popolne konkurence,

pripravljena svoje proizvode ponujati po ceni, ki je enaka ali višja od minimuma njegovih

povpre�nih variabilnih stroškov (AVC). �e predpostavimo, da v narodnem gospodarstvu

nastopata proizvodna dejavnika kapital (K) in delo (L) ter da je koli�ina uporabljenega

kapitala v proizvodnem procesu v kratkem obdobju fiksna – variabilne stroške (VC) torej

dolo�ata le cena (pL) in koli�ina dela L, lahko funkcijo povpre�nih variabilnih stroškov

zapišemo kot:
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VC pLL pL

AVC = = =
Q Q Q

L

AVC = povpre�ni variabilni stroški

VC = variabilni stroški

Q = ustvarjena proizvodnja

PL = cena dela

L = koli�ina dela

Povpre�ni variabilni stroški oziroma cene v narodnem gospodarstvu so torej odvisni od

razmerja med ceno dela in povpre�no produktivnostjo dela. To pomeni, da povpre�ni

variabilni stroški naraš�ajo, �e:

- se cena dela pove�uje ob enaki produktivnosti dela,

- se produktivnost dela manjša ob enaki cena dela,

- se cena dela pove�uje hitreje od produktivnosti dela.

Na zadnjem primeru temeljijo teorije stroškovne inflacije (Delakorda, 2001, str. 10).

Zgodovinsko gledano so pla�e v zadnjih stoletjih skokovito narasle. Da bi našli razlago tega

pojava, se moramo posvetiti dejavniku, ki vpliva na povpraševanje po delu, in sicer mejni

produktivnosti, ki predstavlja osnovo ravni oziroma razlik v pla�ah k skupno pridobljenemu

dohodku.

Obstajata dve razlagi, ki se uporabljata pri pove�anju mejne produktivnosti dela, in sicer bo

po prvi razlagi mejna produktivnost rasla, �e bo imela zaposlena oseba v svojem delovnem

procesu na razpolago ve� oziroma boljši kapital. Po drugi razlagi bo imela bolj usposobljena

oziroma bolj izobražena zaposlena oseba višjo mejno produktivnost dela, kot oseba , ki je

manj vložila v »�loveški kapital«. To tudi pojasnjuje, zakaj se, primerjalno med državami,

raven pla� tako razlikuje (Nordhaus, Samuelson, 1995, str. 220-221).

Z makroekonomskega vidika lahko stimulacijska funkcija pla� odigra svojo pozitivno vlogo v

reprodukcijskem procesu le, kadar temelji razmerje med produktivnostjo dela in pla�ami na

njuni usklajeni, proporcialni rasti. Torej je rast produktivnosti dela pri nespremenjenih

odnosih v funkcionalni delitvi dohodka, edini pravi vir rasti pla�. Še ve�, na dolgi rok naj bi
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bila zagotovljena usklajena rast obeh kategorij, rast produktivnosti naj bi torej pomenila

zgornjo mejo rasti pla� (Kuzmin, 1993, str. 9). V nasprotnem primeru prihaja v gospodarstvu

do negativnih u�inkov z ekonomskimi in širšimi družbenimi posledicami (inflacija,

nezaposlenost, nepravilna alokacija proizvodnih dejavnikov itd.) (Kuzmin, 1983, str. 341).

Še vedno velja, da je zadosten in hkrati potreben pogoj za realizacijo makroekonomske

povezave med produktivnostjo dela in pla�ami razvito tržno gospodarstvo s popolno

konkurenco. Le v takih razmerah se na trgu proizvodov in proizvodnih dejavnikov

vzpostavlja ravnotežje s tem, da je udeležba proizvodnih dejavnikov v delitvi pridobljenega

dohodka usklajena z njihovo mejno produktivnostjo oziroma ko je razmerje med njihovo

mejno produktivnostjo in cenami enako.

1.2. ANALIZA PLA� KOT ELEMENT STROŠKOV DELA

V mojem diplomskem delu temelji analiza pla� na strani povpraševanja na obravnavi pla� kot

stroškov dela in bruto pla� kot njihove ožje kategorije. Ker s stališ�a delodajalca stroški dela

niso samo direktne pla�e, temve� še vrsta drugih stroškov (direktni stroški dela, zakonski

prispevki za socialno varnost, dodatno dogovorjeni prispevki za socialno varnost, socialne

ugodnosti, stroški izobraževanja, drugi stroške dela in davek na pla�ilno listo) in ker so bili

podatki o bruto pla�ah dosti bolj ažurni in dosegljivi, sem poglavje strani povpraševanja po

delovni sili lo�ila na dva dela. In sicer sem se v prvem delu drugega poglavja posvetila virom

statistike pla� in stroškom dela, v drugem delu pa kategoriji bruto pla� in produktivnosti dela.

Najprej sem raziskala podatkovne osnove na strani povpraševanja po delovni sili in v tem

okviru izpeljala primerjavo pla� iz razli�nih virov zajemanja podatkov. S tem sem skušala

prikazati odstopanja pri spremljanju dinamike pla�, �e pri analizi uporabljamo po virih

razli�no definirane pla�e (sredstva za zaposlene, bruto pla�e, neto pla�e). Predvsem me je

zanimalo, ali je rezultat razli�nih virov podatkov in razli�nih definicij pla� enaka ali razli�na

dinamika pla�.

V nadaljevanju tega poglavja sem se posvetila analizi posameznih elementov stroškov dela,

kjer sem želela prikazati strukturno dinamiko elementov stroškov dela. Strukturno dinamiko

elementov stroškov dela za Slovenijo sem nato primerjala s strukturo stroškov dela za države

�lanice EU. V okviru analize stroškov dela sem prikazala dinamiko dav�ne obremenjenosti
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delodajalca in tudi delojemalca, kjer sem izhajala iz primerjave povpre�nih stroškov dela,

bruto pla� in neto pla� na zaposlenega.

1.2.1. PODATKOVNE OSNOVE IN METODOLOŠKE ZNA�ILNOSTI STATISTIKE

PLA�

V Sloveniji razpolagamo z razli�nimi viri podatkov o pla�ah. Prvi vir podatkov so nacionalni

ra�uni, ki jih letno objavlja SURS (Statisti�ni urad Republike Slovenije) in ki so objavljeni za

obdobje enega leta v Statisti�nem letopisu. Gibanje pla� oziroma izpla�il za mese�ne pla�e pa

se redno mese�no spremlja v mese�nih raziskavah SURS-a (ZAP-M) in APP-ja (Agencija za

pla�ilni promet).

APP (Agencija za pla�ilni promet) zbira podatke o mese�nih pla�ah iz pla�ilnega prometa, to

je izpla�ila za pla�e v skupnem znesku, ki zajemajo:

- izpla�ane neto pla�e skupaj: masa izdatkov za �iste pla�e in nadomestila �istih pla� (�iste

pla�e iz delovnega razmerja za opravljeno delo za polni, nepolni, skrajšani delovni �as in

za delo, daljše od polnega delovnega �asa, ter izdatki za nadomestila �istih pla�, ki

bremenijo delodajalca);

- drugi prejemki iz delovnega razmerja: masa izdatkov za povra�ila stroškov v zvezi z

delom in drugi osebni prejemki ter masa izdatkov za izpla�ila po pogodbah o delu in po

avtorskih pogodbah;

- izdatki za povra�ila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki: izdatki za prehrano

med delom, za prevoze na delo in z dela, izdatki za službena potovanja, za terenske

dodatke, nadomestila za lo�eno življenje, za regrese za letni dopust, jubilejne nagrade,

odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomo�i, izpla�ila u�encem in dijakom za

opravljeno delo ipd.;

- izdatki za izpla�ila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah: izdatki za izpla�ila po

pogodbah o delu, po delovršnih pogodbah, izdatki od prevzema opravljanja storitev in

poslov na drugih podlagah, iz avtorskih pravic, izdatki za izume, znake razlikovanja in

tehni�ne izboljšave itd.;

- socialni prejemki: masa izdatkov za socialno varnost (izdatki za boleznine nad 30 dni,

invalidske pokojnine, nadomestila za porodniško varstvo, pokojnine, invalidnine,

nadomestila za �as brezposelnosti, izdatki za denarne pomo�i kot edini vir preživljanja,
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štipendije, otroški dodatki, rejnine, nadomestila za vojaške vaje itd.) (APP – po

pogovoru).

Nacionalni ra�uni (Statisti�ni letopis) obravnavajo pla�e širše, in sicer kot sredstva za

zaposlene. Sredstva za zaposlene vklju�ujejo bruto pla�e, bruto nadomestila pla� (boleznine

do enega meseca in nadomestila pla� med letnim dopustom, prazniki ipd.) in prejemke

zaposlenih ter obvezni prispevek delodajalcev za socialno varnost zaposlenih. Osebne

prejemke sestavljajo denarna nadomestila zaposlenim za hrano, prevoz na delo in z dela,

regresi za letni dopust, vsa bruto pla�ila delodajalcev za pogodbene, za�asne in enkratne

zaposlitve. Sestavni del sredstev za zaposlene v obrambnih storitvah so tudi vsi izdatki za

prehrano vojakov (Statisti�ne informacije, 2001, št. 146, str. 18).

Po SURS-u so bruto pla�e definirane kot izpla�ani prejemki zaposlenih oseb za delo v polnem

delovnem �asu, krajšem in daljšem od polnega delovnega �asa. Poleg prejemkov za delo v

rednem delovnem �asu zajemajo tudi vse druge prejemke, ki se oblikujejo na tej osnovi:

prejemke za delo nad polnim delovnim �asom (nadure), nadomestila za letni dopust, pla�ani

dopust do 7 dni, državne praznike, izostanke zaradi bolezni do 30 dni, za strokovno

izobraževanje, zastoje pri delu brez krivde zaposlenih oseb, pla�ane odsotnosti ipd., zaostala

izpla�ila pla� in nadomestila pla� za predhodne mesece, prejemke za minulo delo,

stimulativne dodatke, nagrade, premije ter prejemke po periodi�nem obra�unu in zaklju�nem

ra�unu. Bruto pla�e ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo podjetja oziroma organizacije

(refundacije): nadomestil porodniške odsotnosti, bolniških odsotnosti (daljših od 30 dni),

pripravništva, ki ga pla�uje Republiški zavod za zaposlovanje, dodatkov za nego, invalidnin,

nadomestil za opravljanje državljanskih dolžnosti, vojaške vaje in vaje civilne zaš�ite itd. ter

izpla�il, ki bremenijo materialne stroške, na primer povra�ila stroškov za prevoz na delo in z

dela, nadomestila za prehrano, za službena potovanja, za terenske dodatke, dnevnice in

no�nine, za avtorske honorarje, za izpla�ila za pogodbeno delo itd., izpla�il iz sklada skupne

porabe (regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin itd.) in pla�, ki so bile izpla�ane zaposlenim

osebam kot lastninski deleži (Statisti�ni letopis 1999, str. 238).

Neto pla�e so opredeljene kot bruto pla�e, zmanjšane za prispevke za socialno varnost in

akontacijo davka od osebnih prejemkov.

Bruto pla�e po SURS-u so le del stroškov dela, saj štejemo med stroške dela direktne stroške

dela, zakonske prispevke za socialno varnost, dodatno dogovorjene prispevke za socialno
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varnost, socialne ugodnosti, stroške izobraževanja, druge stroške dela in davke na pla�ilno

listo. Bruto pla�e uporabljamo kot ožji pojem stroškov dela, kadar za analizo ni na voljo

želene �asovne serije stroškov dela. Tako sem tudi sama v diplomskem delu na strani

povpraševanja po delu uporabila stroške dela le za prikaz njihove strukture in dav�ne

obremenjenosti delodajalca in delojemalca. Sicer sem za �asovno analizo uporabljala kot

njihov ožji pojem bruto pla�e.

S pomo�jo ZAP-M sem izdelala letne podatkovne baze o neto pla�ah in številu zaposlenih za

obdobje 1995–2000 ter iz njih izra�unala letne stopnje rasti neto pla� na zaposlenega.

Pri analizi realnih neto pla� (po podro�jih dejavnosti) sem izhajala iz definicije neto pla� po

SURS-u. Izvedla sem lastne izra�une na podlagi podatkov iz mese�nih ZAP-M, kjer sem

mese�ne podatke o skupnih izpla�anih neto pla�ah po podro�jih dejavnosti agregirala na letno

raven. Letne podatke sem delila z dvanajst in s povpre�nim mese�nim številom zaposlenih. S

tem sem dobila povpre�ne mese�ne nominalne neto pla�e po posameznih letih v obdobju

1995–2000. Povpre�ne mese�ne nominalne neto pla�e sem nato deflacionirala z indeksom cen

življenjskih potrebš�in, s stalno osnovo leta 1995. Tako sem prišla do povpre�nih mese�nih

realnih neto pla�, iz katerih sem nato izra�unala letne stopnje rasti.

Podatke o povpre�nih mese�nih bruto pla�ah za obdobje 1995–2000 sem dobila v

Statisti�nem letopisu 2001, str. 250, Tabela 13.2.

1.2.1.1. PRIMERJAVA METODOLOŠKIH RAZLIK V OPREDELITVI PLA�

Primerjava razli�nih opredelitev kategorije pla� kaže, da so najpomembnejše razlike

naslednje:

- Sredstva za zaposlene (po nacionalnih ra�unih) zajemajo vse zaslužke: iz rednega dela,

avtorske in druge pogodbe o delu vseh pravnih enot: podjetij, organizacij, samostojnih

podjetnikov in kmetov ne glede na velikost ali obliko.

- Stroški dela (po Anketi o stroških dela) ne vklju�ujejo samostojnih podjetnikov, kmetov

in podjetij, ki imajo manj kot 10 zaposlenih. Prav tako ne vklju�uje avtorskih pogodb in

drugih pogodb o delu.

- Pla�e po APP-ju zajemajo izpla�ane bruto pla�e, brez dodatnih prispevkov in dajatev

delodajalcev na bruto pla�e.
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- Pla�e po ZAP-M ne vklju�ujejo zaposlenih oseb po avtorskih in drugih pogodbah o delu,

samostojnih podjetnikov – posameznikov in pri njih zaposlenih oseb, delavcev, ki

opravljajo poklicno dejavnost in kmetov.

Seveda te razlike vplivajo na velikost stopenj rasti v dinamiki pla�, �e katera od zgornjih

postavk znotraj pla� opazno naraste glede na prejšnje obdobje. V naslednjem poglavju bom

preverila ravno to, kakšne so razlike v stopnjah rasti po posameznih opredelitvah pla�,

upoštevajo� njihove razlike.

1.2.1.2. ANALIZA PODATKOV O PLA�AH IZ RAZLI�NIH VIROV IN Z RAZLI�NIMI

OPREDELITVAMI

Razli�ne opredelitve oziroma definicije pla� po posameznih virih spremljanja pla� privedejo

do razli�nih rezultatov na letni ravni. Zanima me, ali te razlike omogo�ajo podobne zaklju�ke

o gibanju pla�. V tabeli 1 zato prikazujem letne spremembe pla�, kot izhajajo iz razli�nih

virov.

Tabela 1: Letne stopnje rasti sredstev za zaposlene oziroma pla� po posameznih virih,

prera�unanih na zaposlenega v Sloveniji v obdobju 1995–2000

v %

Sredstva za zaposlene

(SNA)

Masa pla�

(APP)

Neto pla�e

(SURS)

Bruto pla�e

(SURS)

1995 18,6 18,9 18,6 18,4

1996 10,1 12,3 14,8 15,3

1997 11,3 10,1 11,4 11,7

1998 9,1 10,0 9,5 9,6

1999 11,0 9,8 9,4 9,6

2000 12,7 11,7 10,4 10,6

Povpre�je 1995–2000 11,79 11,79 11,95 12,15

Vir: SURS, Statisti�ni letopis 2000, str. 458, SURS, Statisti�ne informacije, 2001, št. 146, str.

5, SURS, ZAP-M, 1995–2000, Delakorda, 2001, str. 7, lastni izra�uni.

�eprav so v posameznih opredelitvah pla� (sredstva za zaposlene, bruto in neto pla�e ter pla�e

po APP-ju), ki jih obravnavamo, opazne razlike pri zajemanju postavk, lahko v
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obravnavanem obdobju opazimo manjše, a še vedno opazne razlike v stopnjah rasti. V

povpre�ju šestih let so najhitreje rasle bruto pla�e (12,15 %) in neto pla�e (11,95 %),

najpo�asneje pa so rasle pla�e po APP-ju in SNA (11,79 %). Najbolj opazne razlike so v letu

1996, ko so bile stopnje rasti v razponu od 10,1 % (sredstva za zaposlene po SNA) do 15,3 %

(bruto pla�e po SURS-u). Razlike resda niso izrazite, vendar že opozarjajo, da je treba biti pri

analizi in razlagi podatkov o pla�ah previden in se zavedati možnih odstopanj, ob primerjavi

podatkov iz razli�nih virov, v katerih pla�e niso enako definirane.

V naslednji to�ki bom v analizo vklju�ila še stroške dela kot najširšo kategorijo analize pla�.

1.2.2. METODOLOŠKE OSNOVE STROŠKOV DELA

Termin stroški dela uporabljamo v analizi povpraševanja na trgu dela in o pla�ah kot

delodajal�evem strošku. Podatke, iz katerih sem izhajala pri obravnavi stroškov dela za

Slovenijo, sem povzela iz Ankete o stroških dela za leto 1995 in njihove ocene do vklju�no

leta 1999. Objavljena je bila v Statisti�nih informacijah v številki 26, letnik 2000. Uredbo o

izvedbi in postopkih za izvedbo Ankete o stroških dela za leto 2000 sta sprejela Evropska

komisija in Evropski svet. Na podlagi omenjene uredbe je izvajanje Ankete o stroških dela za

leto 2000 obvezno za vse države �lanice (EU), Eurostat pa jo priporo�a tudi državam

kandidatkam za vstop v EU. Izvaja se vsaka štiri leta. �eprav je SURS s prvo anketo zbral

podatke za leto 1995, je z naslednjo – zaradi prilagajanja zahtevam EU – zbral podatke za leto

2000 v aprilu 2001, vendar pa bodo ti podatki na voljo šele v letu 2002 (g. Žavbi, SURS – po

pogovoru).

V nadaljevanju temelji analiza na podatkih o bruto pla�ah, saj razpoložljivi podatki o stroških

dela niso omogo�ali analize za celotno obdobje 1995–2000. Stroški dela, po Anketi o stroških

dela, ne zajemajo celotne obravnavane populacije (izklju�eni so samostojni podjetniki in

pla�e po avtorskih pogodbah). Prav tako so bile za obdobje 1996–1999 narejene le ocene o

višini stroškov dela. Kljub vsemu naštetemu pa ostajajo stroški dela zanimiva kategorija, ki

bo v prihodnosti tudi pri nas deležna ve�je pozornosti, saj jo statistika zahodnih držav redno

spremlja in na njeni podlagi izvaja analize konkuren�nosti. V tem poglavju se zato omejujem

le na prikaz strukture stroškov dela in znotraj tega preverim, ali je skozi obravnavano obdobje

1995–1999 prišlo do kakšnih ve�jih sprememb v njej.
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Med stroške dela štejemo direktne stroške dela, zakonske prispevke za socialno varnost,

dodatno dogovorjene prispevke za socialno varnost, socialne ugodnosti, stroške

izobraževanja, druge stroške dela in davek na pla�ilno listo.

Drugi stroški dela vsebujejo delodajal�eve stroške kadrovanja (stroški za oglaševanje potreb

po delavcih, testiranja, vzdrževanje prostorov in opreme, ki se uporablja samo za kadrovanje),

delodajal�eve stroške za prehrano (stroški za bone za prehrano, denarna nadomestila za

prehrano ipd.) in druge stroške dela (stroški za opravila, vzdrževanje in amortizacijo

prostorov za storitve in stroške storitev s podro�ja kulture, športa, socialnega skrbstva, stroški

za prevoz na delo in z dela, vrtcev, po�itniških domov, delovnih obla�il, vpla�il v sklade

sindikata in štipendij) (Statisti�ne informacije, 2000, št. 26, str. 32).

Na višino stroškov dela vpliva ve� dejavnikov, in sicer višina neto pla�, obseg zaposlenosti,

tehnološka opremljenost dela (tj. razmerje med kapitalom in delom v produkcijski funkciji) in

dav�ni sistem.

1.2.2.1. ANALIZA STRUKTURE STROŠKOV DELA

Osnovno analizo o strukturi stroškov dela daje spodnja tabela.

Tabela 2: Struktura povpre�nih letnih stroškov dela v Sloveniji v obdobju 1995–1999

v %

1995 1996 1997 1998 1999

Stroški dela 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Direktni stroški dela 72,67 72,72 72,36 71,72 71,77

Zakonski prispevki za socialno varnost 14,75 13,43 12,84 13,06 13,08

Dodatno dogovorjeni prispevki za

socialno varnost 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32

Socialne ugodnosti 2,05 2,27 2,37 2,40 2,49

Stroški izobraževanja 0,86 0,81 0,77 0,85 0,83

Drugi stroški dela 9,27 9,28 8,96 8,98 8,57

Davek na pla�ilno listo 0,07 1,16 2,37 2,66 2,92

Vir: Statisti�ne informacije, 2000, št. 26, Statisti�ne informacije, 2001, št. 146, str. 14.

Kot lahko vidimo iz tabele 2, imajo znotraj stroškov dela najve�ji delež direktni stroški dela

(to so bruto pla�e), delodajal�evi prispevki za socialno varnost in drugi stroški dela. V
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preu�evanem obdobju je opaziti rahel upad direktnih stroškov dela in zakonskih prispevkov

za socialno varnost v celotnih stroških dela. Na drugi strani pa se je v Sloveniji povišal delež

davka na pla�ilno listo (iz 0.07 % na 2,92 %).

Davek na pla�ilno listo je za�el veljati v juliju 1996, ko so se socialne dajatve znižale za

4-odstotne to�ke (na 16,4 %) zaradi zmanjšane stopnje dajatev za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje, ki so jih pla�evali delodajalci. Zaradi primanjkljaja, ki je nastal kot posledica

tega znižanja, je bil uveden davek na izpla�ane pla�e, ki je progresiven, njegova dav�na

lestvica pa je bila nazadnje spremenjena leta 1997. Vlada Republike Slovenije je septembra

2001 dala v obravnavo predlog zakona o spremembi zakona o davku na izpla�ane pla�e, po

katerem naj bi se zmanjšala dav�na obremenjenost delodajalcev.

Davek na pla�ilno listo pla�ujejo pravne in fizi�ne osebe, ki izpla�ujejo pla�e in so po

posebnih zakonih zavezanci za pla�evanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje. Tega

davka ne pla�ujejo invalidska podjetja (Delakorda, 2001, str. 25).

Za relativno primerjavo strukture stroškov dela v Sloveniji, bom le-to primerjala s strukturo

stroškov dela za države �lanice Evropske unije. Struktura petnajsterice držav Evropske unije

je vzeta kot njihovo povpre�je, in sicer za skupini dejavnosti industrije in tržnih storitev. V

skupini dejavnosti industrije so zajeta podro�ja dejavnosti od C do F, v skupini dejavnosti

tržnih storitev pa so zajeta podro�ja dejavnosti od G do K (za podrobnejša pojasnila glej to�ko

1.2.3.1.). Podatki so predstavljeni kot povpre�je za obdobje 1988–1999.
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Tabela 3: Struktura stroškov dela v skupinah dejavnosti industrije in tržnih storitev za države

�lanice EU kot povpre�je obdobja 1988–1999

v %

NACE Rev. 1 Industrijske

dejavnosti (C – F)

Tržne storitve

(G – K)

Stroški dela 100,00 100,00

Direktni stroški dela 73,03 75,11

Delodajal�evi prispevki za socialno varnost 24,75 22,49

Stroški izobraževanja 1,24 1,20

Drugi stroški dela 0,83 0,76

Davek na pla�ilno listo 0,25 0,56

Vir: European social statistics, Labour costs, Series 1988–1999, 2001, Tabela 2.1. Structure of

labour costs, str. 38, Tabela 2.2. Structure of labour costs, str. 48.

�e sedaj naredimo primerjavo strukture stroškov dela v Sloveniji in v državah EU, ob

upoštevanju dejstva, da so v strukturi stroškov dela za Slovenijo vklju�ene pridobitne in

nepridobitne dejavnosti, za države EU pa so podatki na razpolago le za pridobitni sektor in za

daljše obdobje, lahko razberemo naslednje.

Direktni stroški dela imajo v Sloveniji manjši delež kot v državah EU, vendar ta razlika ni

ravno velika. Pa� pa je pri delodajal�evih prispevkih za socialno varnost opaziti, da

predstavljajo le-ti v Sloveniji približno 10 odstotnih to�k manjši delež glede na celotno

strukturo stroškov dela, kot v državah �lanicah EU. Prav tako je za države �lanice EU opaziti

še enkrat ve�ji delež stroškov izobraževanja v celotnih stroških dela kot v Sloveniji. Drugi

stroški dela v državah �lanicah EU ne predstavljajo niti 1 % celotnih stroškov dela, medtem

ko v Sloveniji znašajo v povpre�ju petih let 9 %.

V Sloveniji je davek na pla�ilno listo (v povpre�ju let 1996–1999) znašal 2,3 % celotnih

stroškov dela, medtem ko je v državah �lanicah EU za obravnavani panogi znašal 0,25

oziroma 0,56 % celotnih stroškov dela. To primerjalno kaže na visoko dav�no obremenjenost

delodajalca v Sloveniji.

�e posplošimo (glej tabela 2 na str. 11 in tabela 3 na str. 13), imamo v Sloveniji relativno

visoko dav�no obremenjenost delodajalca glede na države EU, po drugi strani pa nizke

delodajal�eve prispevke za socialno varnost, ki relativno gledano, ne dosegajo ravni držav

EU.



14

Obremenjenost pla� z davki je pomemben element konkuren�nosti pla�. Pri tem pa je

potrebno upoštevati, da sta važna dva elementa, absolutna višina dav�ne obremenjenosti pla�,

ki je po državah precej razli�na, in pa relativna višina dav�ne obremenjenosti pla�.

V tabeli 4 si podrobneje oglejmo dav�no obremenjenost dejavnika delo v Sloveniji.

Tabela 4: Razmerja povpre�nih mese�nih stroškov dela, bruto in neto pla� ter drugih izdatkov

na zaposleno osebo v Sloveniji v obdobju 1995–1999

v SIT

1995 1996 1997 1998 1999

Povpr. stroški dela 166.284 189.480 210.147 231.622 252.986

Povpr. bruto pla�a 111.996 129.125 144.251 158.069 173.245

Povpr. neto pla�a 71.294 81.846 91.198 99.906 109.249

Povpr. bruto pla�a/Povpr. neto pla�a 1,57 1,58 1,58 1,58 1,59

Povpre�ni drugi izdatki 45.366 50.068 54.404 60.961 65.938

Povpr. drugi izdatki/Povpr. stroški dela

(%) 27,28 26,42 25,89 26,32 26,06

Davki na pla�ilno listo/Stroški dela (%) 0,07 1,16 2,37 2,66 2,92

Vir: Statisti�ne informacije, 2000, št. 26, Statisti�ne informacije, 2001, št. 146, str. 14, lastni

izra�uni.

V tabeli 4 sem v postavko drugi izdatki vklju�ila zakonske prispevke za socialno varnost,

dodatno dogovorjene prispevke za socialno varnost, socialne ugodnosti, stroške izobraževanja

in druge stroške dela.

Razmerje med drugimi izdatki, ki izhajajo iz delovnega razmerja in celotnimi stroški dela, se

je zmanjšalo z 27,28 % (1995) na 26,06 % (1999), najmanjše pa je bilo v letu 1997 – 25,89 %.

Edini ve�ji porast v deležu stroškov dela je opaziti pri davku na pla�ilno listo, saj se je le-ta z

0,07 % v letu 1995 povišal na 2,92 % v letu 1999, kar zopet kaže na visoko dav�no

obremenjenost delodajalca.

Prav tako se je pove�alo razmerje med bruto in neto pla�o, kar pomeni, da se je razmerje med

neto izpla�ili na eni strani, ter prispevki in davki na drugi strani, pove�alo v korist drugih.
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1.2.3. BRUTO PLA�E TER PRODUKTIVNOST DELA PO PODRO�JIH DEJAVNOSTI

Poklici in zaposlitve, ki nudijo visoke pla�e, niso ve� isti kot neko�. V obdobju 1945–1975 se

je ve�ina dobro pla�anih zaposlitev koncentrirala na podro�jih zaposlitve »modrih

ovratnikov«. V sodobnem �asu pa je ve�ina dobro pla�anih služb na podro�jih, kjer je visoka

intenzivnost uporabe znanj: tehniki, specialisti vseh vrst, menedžerji (Drucker, 1993, str.

109). Podro�ja dejavnosti, kjer je zaposlena takšna delovna sila, imajo v povpre�ju višje ravni

pla� in višje stopnje rasti. Prav tako so se spremenile vrste oziroma število poklicev, ki jih

nudi izobraževanje.

V drugem delu prvega poglavja se bom posvetila natan�nejši obravnavi bruto pla�. Ob

predpostavki, da je velik delež visokih pla� posledica izobrazbene ravni zaposlenih, bi lahko

sklepala, v katerih dejavnostih se zaposluje visoko izobražena delovna sila. Zanimala me bo

rast pla� in pritisk pla� na konkuren�nost gospodarstva. Da bi lahko odgovorila na to

vprašanje, moram rast pla� primerjati z rastjo produktivnosti dela, ki pokaže, koliko je rast

pla� ekonomsko upravi�ena.

1.2.3.1. METODOLOŠKE OSNOVE ZA BRUTO PLA�E

Podatki o bruto pla�ah so prikazani na ravni podro�ij dejavnosti SKD.

SKD je nacionalna klasifikacija dejavnosti, ki se v Republiki Sloveniji uporablja kot obvezen

nacionalni standard v uradnih in drugih administrativnih zbirkah od 1. januarja 1995. SKD

sestavljajo (od najvišje do najnižje raz�lenitvene ravni dejavnosti): podro�ja, podpodro�ja,

oddelek, skupina, razred in podrazred. Na najvišji raz�lenitveni ravni dejavnosti obsega

klasifikacija 17 podro�ij dejavnosti, ki so ozna�ena s �rkami (Blejec, 1996, str. 10):

- kmetijstvo, lov, gozdarstvo (A),

- ribištvo (B),

- rudarstvo (C),

- predelovalne dejavnosti (D),

- oskrba z elektriko, plinom (E),

- gradbeništvo (F),

- trgovina, popravila motornih vozil (G),

- gostinstvo (H),

- promet, skladiš�enje, zveze (I),
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- finan�no posredništvo (J),

- nepremi�nine, najem, poslovne storitve (K),

- javna uprava, socialno zavarovanje (L),

- izobraževanje (M),

- zdravstvo, socialno varstvo (N),

- druge javne, skupne in osebne storitve (O).

Podro�ja dejavnosti sem razvrstila v naslednje 4 skupine:

- kmetijstvo (podro�ji A in B),

- industrija (podro�ja C, D, E in F),

- tržne storitve (podro�ja G, H, I, J in K),

- javne storitve (podro�ja L, M, N in O).

Takšno razvrstitev podro�ij dejavnosti uporablja tudi Urad za makroekonomske odnose in

razvoj.

V zgornji opredelitvi skupin dejavnosti sem v zasebni sektor vklju�ila skupine dejavnosti

kmetijstvo, industrija in tržne storitve, pod javni sektor pa skupino dejavnosti javnih storitev.
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1.2.3.2. ANALIZA GIBANJA BRUTO PLA�

Sedaj si oglejmo gibanje povpre�nih realnih bruto pla�.

Tako je v naslednji tabeli prikazano gibanje povpre�nih vrednosti bruto pla� ter v

nadaljevanju podani analiza in ugotovitve.

Tabela 5: Letne stopnje rasti povpre�nih realnih bruto pla� v Sloveniji po podro�jih dejavnosti

v obdobju 1995–2000 v %

1996 1997 1998 1999 2000

SKUPAJ 4,94 3,12 1,53 3,25 1,61

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 4,14 1,58 2,28 1,63 –2,30

B - Ribištvo 0,28 2,48 1,15 –1,97 –0,67

C - Rudarstvo 0,99 3,22 –0,85 3,57 3,98

D - Predelovalna dejavnost 4,01 3,45 2,88 2,79 2,79

E - Oskrba z elektriko, plinom,

vodo

–4,13 6,73 1,41 5,72 0,45

F - Gradbeništvo 5,33 1,78 3,12 3,63 –0,67

G - Trgovina; popravila motornih

vozil

3,38 –0,27 1,23 1,57 –2,40

H - Gostinstvo 2,23 –4,46 –6,55 3,19 –0,65

I - Promet, skladiš�enje, zveze 3,46 1,44 1,43 2,69 2,44

J - Finan�no posredništvo 5,18 1,61 0,45 3,34 0,46

K - Nepremi�nine, najem, poslovne

storitve

–1,35 2,94 2,03 3,09 2,44

L - Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje

6,42 2,11 –1,06 4,15 0,35

M - Izobraževanje 3,15 11,52 –0,30 3,26 5,46

N - Zdravstvo, socialno varstvo 9,19 –1,78 –0,42 4,95 1,55

O - Druge javne, skupne in osebne

storitve

5,71 4,13 4,00 0,17 –1,09

Vir: SURS, Statisti�ni letopis 2001, str. 250.
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Za obdobje 1995–2000 lahko opazimo, da je bila dosežena najve�ja letna rast povpre�ne

realne bruto pla�e v letu 1996 (4,94-odstotna stopnja rasti). K veliki rasti pla� v tem letu je

prispevala predvsem rast pla� po individualnih pogodbah, ki velja predvsem za zasebni

sektor, ter rast pla� v javnem sektorju zaradi sprejetih sprememb v kolektivnih pogodbah

posameznih dejavnosti. Tako so v letu 1996 k visoki stopnji rasti pla� najve� prispevala

podro�ja dejavnosti, ki spadajo v javne storitve. Podro�je, ki je imelo še posebno visoko

stopnjo rasti, je bilo podro�je N – Zdravstvo in socialno varstvo, in sicer kar 9,19-odstotno

stopnjo rasti. V podro�jih dejavnosti, ki spadajo v skupino dejavnosti tržnih storitev, je imelo

najmanjšo rast podro�je K – Nepremi�nine, najem in poslovne storitve (–1,35-odstotno

stopnjo rasti). 2,21 %. V celotnem gospodarstvu je šlo najslabše podro�ju E – Oskrba z

elektriko, plinom in vodo, saj je to imelo negativno stopnjo rasti (–4,13 %).

V letu 1997 sta zasebni in javni sektor skupaj dosegla 3,12-odstotno pove�anje pla� glede na

leto 1996. Najve�jo stopnjo rasti je bilo zopet opaziti v javnih storitvah in znotraj katere je

posebej veliko stopnjo rasti doseglo podro�je M – Izobraževanje (11,52 %), in sicer zaradi

uvedbe napredovanja po pla�ilnih razredih, ki edino v tej dejavnosti še ni bil izveden.

Naslednja skupina dejavnosti po velikosti rasti pla� v letu 1997 je bila industrija. Glede na

leto 1996 je znotraj industrije najve�jo stopnjo rasti pla� doseglo podro�je E – Oskrba z

elektriko, plinom in vodo (6,73 %). V skupini dejavnosti kmetijstva je Ribištvo doseglo 2,48-

odstotno stopnjo rasti. V skupini dejavnosti tržnih storitev je v letu 1997 doseglo negativno

stopnjo rasti pla� podro�je H – Gostinstvo (–4,46 %). V primerjavi s podatki o realni rasti

povpre�ne bruto pla�e na zaposlenega v letu 1996 je opazna umiritev rasti pla� v letu 1997.

V letu 1998 je bila skupna letna stopnjo rasti realne povpre�ne bruto pla�e na zaposlenega še

nižja kot v letu 1997 (1,53 %). V tem letu so stopnje rasti pla� v javnih storitvah dosegle

najnižjo rast glede na celotno obravnavano obdobje 1995–2000. Najmanjše stopnje rasti so

dosegla podro�ja dejavnosti iz skupine dejavnosti tržnih storitev, znotraj katere je imelo

ekstremno negativno stopnjo rasti podro�je H – Gostinstvo (–6,55 %).

Leta 1999 se je stopnja rasti pla� glede na leto 1998 malce dvignila in tako skupaj znašala

3,25 %. V skupini dejavnosti javnih storitev so posamezna podro�ja dejavnosti zopet dosegla

višje stopnje rasti, in sicer kot posledico uvajanja novih in pove�evanja že obstoje�ih

dodatkov k pla�i. V skupini dejavnosti tržnih storitev se je »popravila« stopnja rasti v

podro�ju H – Gostinstvo (3,19 %). Skupina dejavnosti kmetijstva pa je ravno nasprotno
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dosegla najnižjo stopnjo rasti od vseh skupin dejavnosti v tem letu, znotraj katere je doseglo

najnižjo stopnjo rasti podro�je B – Ribištvo (–1,97 %).

Skupna stopnjo rasti realnih bruto pla� v letu 2000 je znašala 1,61 %. V skupini dejavnosti

javnih storitvah je podro�je dejavnosti N – Zdravstvo, socialno varstvo doseglo »le« 1,55-

odstotno stopnjo rasti dosegla, M – Izobraževanje pa kar 5,46-odstotno stopnjo rasti. Skupini

dejavnosti kmetijstva in tržnih storitev nista bili tako »uspešni«, saj sta obe dosegli negativne

ali kve�jemu nizke pozitivne stopnje rasti, malce višje pa so bile stopnje rasti v skupini

dejavnosti industrije.

�e povzamem: analiza je pokazala, da so se bruto realne povpre�ne pla�e v zasebnem in

javnem sektorju letno pove�evale v povpre�ju za 2,6.

Podrobnejša analiza pla� na ravni podro�ij dejavnosti in skupin dejavnosti prikazuje veliko

variabilnost stopenj rasti pla� skozi opazovano obdobje.

Skozi vsa leta je bila �edalje bolj prisotna tendenca umirjanja rasti pla� tekom leta in ve�jega

porasta koncem leta. �e razdelimo rast pla� v letu na rast od januarja do septembra in od

oktobra do decembra, je ta tendenca gibanja pla� po letih zna�ilna (v letu 1995 so stopnje rasti

pla� od januarja do septembra znašale –1,3 % ter 4,0 % od oktobra do decembra, v letu 1996

izjemoma 3,1 % in 4,4 %, nato v letu 1997 1 % in 6,6 % ter v letu 1998 1 % in 7,6 %, v letu

1999 1 % in 13,8 % ter v letu 2000 2,9 % in 8,7 % (Ekonomska ogledala, letne številke,

1996–2000). Ti visoki skoki pla� so še posebej zna�ilni za zadnja tri leta ob zaklju�ku leta v

podro�jih industrije, ko se delijo pla�e na podlagi poslovnih izidov oziroma trinajste pla�e.

V nadaljevanju si oglejmo produktivnost dela, njeno metodološko opredelitev in analizo ter

ugotovitve.
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1.2.3.3. METODOLOŠKA OPREDELITEV PRODUKTIVNOSTI DELA

Ekonomska teorija pojasnjuje, da je prosta konkurenca tisti dejavnik, ki spodbuja hitrejšo rast

produktivnosti dela. Pri tem imajo prednost manjše države s tržnim gospodarstvom, ki ne

zmorejo finan�nega bremena vodenja protekcionisti�ne zunanjetrgovinske politike in zato

razvijajo svojo komparativno prednost z ve�jo produktivnostjo dela (�esen, 1996, str. 16).

Posebej je to pomembno zato, ker se proizvodna dejavnika delo in kapital selita iz manj

produktivnih v produktivnejše sektorje, kar spodbuja nenehno gospodarsko rast.

Produktivnost dela je odvisna od višine dosežene dodane vrednosti, od višine in kvalitete

delovne sile. Kvaliteto delovne sile pa opredeljuje izobrazbena raven zaposlenih.

Produktivnost je obi�ajno definirana kot razmerje med koli�ino ustvarjene proizvodnje in

porabljenim potroškom dela. Obstaja ve� razli�nih mer produktivnosti. Izbira med njimi je

odvisna od namena merjenja produktivnosti in mnogokrat od razpoložljivosti podatkov. Na

splošno lahko govorimo o parcialni produktivnosti, pri kateri primerjamo ustvarjeno

proizvodnjo s porabo enega samega proizvodnega dejavnika, ali pa o totalni produktivnosti,

kadar primerjamo ustvarjeno proizvodnjo z uporabo vseh proizvodnih dejavnikov.

Produktivnost dela merimo na osnovi števila zaposlenih, bolj pravilno pa je merjenje na

osnovi opravljenih delovnih ur.

Opravljene ure so lahko normalne delovne ure (njihov obseg dolo�ajo zakoni ali uredbe,

kolektivne pogodbe ali arbitražne odlo�itve), dejansko opravljene ure (ure opravljene med

normalnim delavnikom in preko njega) ali pla�ane ure. Najprimerljivejši in najboljši podatek

za analizo je število dejansko opravljenih ur, saj s tem pri �asovni ali geografski primerjavi

izni�imo vplive razli�nih dejavnikov, npr. razli�nih dolžin mesecev, praznike po državah,

pla�an letni dopust, �as za malico ipd. Za Slovenijo je podatek dejansko opravljenih ur na

voljo le za leto 1995, za katero je Statisti�ni urad Republike Slovenije napravil anketo

(Statisti�ne informacije, 2000, št. 26, str. 32).

Koli�ino ustvarjene proizvodnje lahko merimo z naturalnimi, pogojno naturalnimi ali

vrednostnimi kazalci.

V prvem primeru je indikator indeks fizi�nega obsega industrijske proizvodnje.

Kot vrednostni kazalec je dodana vrednost zagotovo eden od kazalnikov, ki si pridobivajo

pomen, ko govorimo o ustvarjeni proizvodnji v vseh dejavnostih. Najve�krat uporabljena

opredelitev dodane vrednosti (Value Added) na ravni podjetja je, da je to razlika med
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ustvarjeno proizvodnjo in vmesno porabo. Dodana vrednost je merilo vrednosti, ki jo dodajo

podjetja proizvodu na vsaki stopnji proizvodnje. V vsaki fazi proizvodnje se dodaja samo

dodana vrednost vrednosti proizvodnje v tej fazi. Koncept dodane vrednosti je bil razvit, da se

prepre�i dvojno štetje in da se pripiše vsaki dejavnosti del bruto doma�ega proizvoda (Senjur,

1995, str. 45). Dodana vrednost ustreza dohodku, ki sta ga ustvarila osnovna dejavnika

produktivnosti, in sicer delo in kapital. Po tej opredelitvi je dodana vrednost razlika med

vrednostjo proizvodnje in vmesno porabo. V tako izra�unani dodani vrednosti so stroški dela

in dobi�ek pred obdav�itvijo, pove�an za stroške obresti (Petavs, 2001, str. 53).

Bruto doma�i proizvod kot kazalec ustvarjene proizvodnje omogo�a analizo le na agregatni

ravni, ker vklju�uje davke in subvencije. Za analizo produktivnosti po dejavnostih se

uporablja dodano vrednost iz letnih nacionalnih ra�unov, ki jih objavlja SURS.

V svojem diplomskem delu sem pri izra�unu produktivnosti dela uporabila dodano vrednost v

stalnih cenah za leto 1995 in število zaposlenih po dejavnostih, kot vir podatkov pa

nacionalne ra�une SURS-a, ki so objavljeni v Statisti�nih informacijah številka 146, letnik

2001, tabela 16.

Pri izra�unu produktivnosti dela sem uporabila obrazec:

(Dodana vrednost v stalnih cenah)t

(Število zaposlenih)t

Indeks produktivnosti dela =

(Dodana vrednost v stalnih cenah)0

(Število zaposlenih)0

Metoda dodane vrednosti se (z uporabo zgornjega obrazca) navadno uporablja v mednarodnih

primerjavah, saj uporaba podatkov iz nacionalnih ra�unov zagotavlja razmeroma solidno

mednarodno primerljivost podatkov (Bregar, 2000, str. 157). Na pravilnost te metode ne

vpliva vertikalna integracija.

Indekse produktivnosti dela sem nato prera�unala v stopnje rasti in jih analizirala kot take.

Produktivnost dela na�eloma sledi gibanju celotne produktivnosti in se uporablja kot približek

rasti celotne produktivnosti (Savin, 1994, str. 2). Produktivnost dela ne prikazuje

produktivnosti dela kot npr. intenzivnost samega dela in osebnih zmožnosti delavcev.

Razmerje med ustvarjeno proizvodnjo in potroškom dela je odvisno tudi od prisotnosti drugih

proizvodnih dejavnikov. Tako je pri stopnjah rasti produktivnosti dela treba upoštevati, da te
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stopnje prikazujejo sinergijo ve� u�inkov, npr. sprememb v kombinaciji razli�nih proizvodnih

dejavnikov (substitucija dela in kapitala), sprememb v tehnologiji in u�inkovitosti, ekonomije

obsega, napak pri samem merjenju ipd.

Uradne statistike vedno pogosteje uporabljajo za izra�une produktivnosti dela število

dejansko opravljenih ur, vendar sem se odlo�ila, da bom pri diplomskem delu uporabila

število zaposlenih iz nacionalnih ra�unov, ki jih objavlja SURS. S tem mi je bila omogo�ena

realnejša primerjava podatkov, saj sem tako dodano vrednost kot število zaposlenih po

dejavnosti jemala iz nacionalnih ra�unov. Ra�unanje produktivnosti dela s pomo�jo števila

zaposlenih sicer ni najboljša izbira in je bolj izhod v sili, vendar v slovenski statistiki za zdaj

še ne uporabljajo metodološkega pristopa, ki bi za izra�un produktivnosti dela uporabljal

število dejansko opravljenih ur, kot bolj realen in primerljiv indikator produktivnosti dela.

1.2.3.4. ANALIZA GIBANJA PRODUKTIVNOSTI DELA

V tabeli 6 so prikazane letne stopnje rasti produktivnosti dela po podro�jih dejavnosti. V

zadnjem stolpcu te tabele je prikazan indeks letnih stopenj rasti produktivnosti dela leta 2000

glede na leto 1995.
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Tabela 6: Letne stopnje rasti in skupni porast produktivnosti dela v Sloveniji po podro�jih

dejavnosti v obdobju 1995–2000 v %

1996 1997 1998 1999 2000 I2000/95

SKUPAJ 4,68 4,99 3,67 3,18 3,90 122,15

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 10,97 –0,05 2,75 0,40 3,20 118,09

B - Ribištvo 9,59 –19,96 2,78 17,61 5,78 112,17

C - Rudarstvo 12,76 4,48 3,15 6,69 17,29 152,09

D - Predelovalna dejavnost 7,20 12,15 6,87 4,93 8,97 146,91

E - Oskrba z elektriko, plinom, vodo –2,97 7,70 6,61 –0,62 4,45 115,64

F - Gradbeništvo 8,55 3,24 5,72 8,91 –1,55 127,05

G - Trgovina; popravila motor. vozil 1,66 1,70 2,61 4,84 0,79 112,10

H - Gostinstvo –0,24 4,11 –0,17 2,89 7,62 114,81

I - Promet, skladiš�enje, zveze 3,58 4,90 4,78 2,07 3,28 120,02

J - Finan�no posredništvo 10,95 –4,01 2,72 2,29 2,47 114,68

K - Nepremi�nine, najem, poslovne

storitve

0,18 0,79 –1,91 0,11 0,23 99,37

L - Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje

–0,67 3,87 3,04 1,34 1,84 109,72

M - Izobraževanje –1,98 1,70 1,99 1,12 2,55 105,44

N - Zdravstvo, socialno varstvo 3,00 1,10 –1,92 –0,22 –0,03 101,87

O - Druge javne, skupne in osebne

storitve

2,92 –1,91 4,28 –0,21 1,99 107,14

Vir: Statisti�ne informacije, 2001, št. 146, str. 4.

Za�nimo z letom 1996, ko je bila skupna letna stopnja rasti 4,68-odstotna. V tem letu so imela

visoko stopnjo rasti produktivnosti dela naslednja podro�ja: C – Rudarstvo (12,76 %), A –

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo (10,97 %), J – Finan�no posredništvo (10,95 %), B – Ribištvo

(9,59 %), F - Gradbeništvo (8,55 %) in D – Predelovalne dejavnosti (7,2 %). Na tako

pove�anje produktivnosti dela vplivata spremembi dveh dejavnikov – števila zaposlenih in

dodane vrednosti (vpliv izobrazbene strukture nisem upoštevala). Tako lahko pripišemo

visoko stopnjo rasti produktivnosti dela v podro�ju A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo

zmanjšanju števila zaposlenih za 8,7 % in le 1-odstotno pove�ani dodani vrednosti. Ista

zgodba se ponovi v podro�ju C – Rudarstvu, kjer se zmanjša število zaposlenih za 9,65 %,

dodana vrednost pa naraste le za 1,9 %, ter v podro�ju D – Predelovalna dejavnost, kjer se je

število zaposlenih v letu 1996 zmanjšalo za 5,26 %, dodana vrednost pa je narasla le za 1,5 %.
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Nasprotno se je v podro�ju B – Ribištvo produktivnost dela pove�ala zgolj zaradi pove�ane

dodane vrednosti za 9,59 %. Podro�ja, katerim se je produktivnost dela v letu 1996 zmanjšala,

so bila: E – Oskrba z elektriko, plinom, vodo (–2,97 %), M – Izobraževanje (–1,98 %), L –

Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje (–0,67 %) in H – Gostinstvo (–0,24 %).

V letu 1997 je skupna letna stopnja rasti produktivnosti dela znašala 4,99 %, kar je bila tudi

najve�ja skupna stopnja rasti v preu�evanem obdobju 1995–2000. V tem letu je doseglo

visoko stopnjo rasti podro�je D – Predelovalna dejavnost (12,15 %), in sicer na ra�un

zmanjšanja števila zaposlenih (–5 %) in na ra�un pove�ane dodane vrednosti (6,6 %). Visoko

produktivnost dela v tem letu je doseglo tudi podro�je E – Oskrba z elektriko, plinom, vodo

(7,7 %) delno zaradi zmanjšanja števila zaposlenih (–3,3 %) in delno zaradi pove�ane dodane

vrednosti (4,2 %). Izredno visoko negativno stopnjo rasti produktivnosti dela v tem letu je

doseglo podro�je B – Ribištvo (–19,96 %), in sicer zaradi izredno visokega priliva v številu

zaposlenih (27 %). Tudi podro�je J – Finan�no posredništvo je imelo negativno stopnjo rasti

produktivnosti dela (–4,01 %), ravno tako zaradi nespremenjene stopnja rasti dodane

vrednosti in pove�ane stopnje rasti števila zaposlenih (4,2 %).

Leta 1998 je znašala stopnja rasti produktivnosti dela v Sloveniji 3,67 %. �e pogledamo po

podro�jih, sta ve�jo stopnjo rasti v tem letu dosegli podro�ji D – Predelovalna dejavnost (6,87

%) in E – Oskrba z elektriko, plinom in vodo (6,61 %). Pri obeh je prišlo do manjšanja števila

zaposlenih, poleg tega je podro�je D – Predelovalna dejavnost doseglo še 4,7-odstotno

stopnjo rasti dodane vrednosti.

V letu 1999 je bila stopnja rasti produktivnosti dela v Sloveniji najnižja v celotnem

preu�evanem obdobju 1995–2000 (3,18 %). Prav tako je v tem letu doseglo najvišjo stopnjo

rasti produktivnosti dela v celotnem preu�evanem obdobju podro�je B – Ribištvo (17,61 %),

vendar gre ve�ina te rasti na ra�un zmanjšanja števil zaposlenih (–12,36 %) in le deloma na

ra�un pove�ane stopnje rasti dodane vrednosti (3,1 %). Prav tako je visoko stopnjo rasti v tem

letu doseglo podro�je F – Gradbeništvo (8,91 %), saj je imelo letno stopnjo rasti dodane

vrednosti kar 15,78 %, vendar je pove�ana stopnja rasti števila zaposlenih (6,3 %) povzro�ila,

da stopnja produktivnosti dela ni bila še ve�ja.

Tega leta (1999) je imelo poseben vpliv na dinamiko rasti produktivnosti dela pri�akovanje

uvedbe davka na dodano vrednost. Vpliv pri�akovanj zaradi uvedbe davka na dodano

vrednost na dinami�no stopnjo rasti dodane vrednosti (zlasti v drugem �etrtletju) se kaže tudi
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v strukturi rasti dodane vrednosti. Najhitrejša realna rast dodane vrednosti je bila namre� v

drugem �etrtletju leta 1999, v primerjavi z lanskim, zabeležena v dejavnostih gradbeništva ter

trgovine in popravil motornih vozil.

Leta 2000 smo zabeležili 3,9-odstotno stopnjo rasti. Od podro�ij je najvišjo letno stopnjo rasti

produktivnosti dela doseglo podro�je C – Rudarstvo (17,29 %), in to na ra�un zmanjšanja

števila zaposlenih (–15,9 %). Visoko stopnjo rasti produktivnosti dela je doseglo še podro�je

D – Predelovalna dejavnost (8,97 %), in sicer predvsem na ra�un pove�ane stopnje rasti

dodane vrednosti (8,62 %). Prav tako je doseglo visoko stopnjo rasti produktivnosti dela

podro�je H – Gostinstvo (7,62 %), predvsem zaradi stopnje rasti dodane vrednosti, ki je bila

9,79 %.

Naredila sem tudi primerjavo spremembe dodane vrednosti na zaposlenega za leto 2000 glede

na leto 1995, izraženo z indeksom. Leta 2000 so glede na leto 1995 dosegla najvišjo rast

produktivnosti dela podro�ja dejavnosti: Rudarstvo (52,09-odstotna stopnja rasti),

Predelovalna dejavnost (46,91 %), Gradbeništvo (27,05 %) ter Promet, skladiš�enje in zveze

(20,02 %). Iz tega lahko razberemo, da se je najbolj izkazala skupina dejavnosti industrije,

vendar moramo pri visoki stopnji rasti dodane vrednosti na zaposlenega na podro�ju

Rudarstva omeniti, da gre ta rast predvsem na ra�un zmanjšanja zaposlenih.

Po drugi strani so najnižjo stopnjo rasti produktivnosti dela leta 2000 glede na leto 1995

dosegla podro�ja dejavnosti, ki spadajo v skupino dejavnosti javnih storitev: Javna uprava,

obramba, socialno zavarovanje (9,72 %), Druge javne, skupne in osebne storitve (7,14%),

Izobraževanje (5,44) ter Zdravstvo, socialno varstvo (1,87 %). Najnižjo stopnjo rasti

produktivnosti dela za leto 2000 glede na leto 1995 je doseglo podro�je dejavnosti

Nepremi�nine, najem, poslovne storitve, saj je bila ta celo negativna (indeks je znašal 99,37).
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1.2.3.5. ANALIZA GIBANJA BRUTO PLA� IN PRODUKTIVNOSTI DELA

Da sem v nadaljevanju lahko dolo�ila vpliv pla� in produktivnosti dela na konkuren�nost, sem

rast realnih pla� po podro�jih dejavnosti primerjala z rastjo produktivnosti dela po podro�jih

dejavnosti.

Za primerjavo obeh kategorij sem delila letne verižne indekse produktivnosti dela z letnimi

verižnimi indeksi rasti povpre�nih bruto realnih pla� in to razmerje množila s 100.

Tabela 7: Razmerje med letnim verižnim indeksom produktivnosti dela in letnim verižnim

indeksom realnih bruto pla� po podro�jih dejavnosti v Sloveniji v obdobju 1995–2000

1996 1997 1998 1999 2000

SKUPAJ 99,76 101,82 102,11 99,92 102,25

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 106,56 98,39 100,47 98,79 105,63

B - Ribištvo 109,28 78,11 101,61 119,98 106,50

C - Rudarstvo 111,66 101,22 104,04 103,02 112,80

D - Predelovalna dejavnost 103,07 108,41 103,88 102,08 106,01

E - Oskrba z elektriko, plinom, vodo 101,20 100,91 105,14 94,00 103,99

F - Gradbeništvo 103,06 101,43 102,53 105,09 99,12

G - Trgovina; popravila motornih vozil 98,34 101,97 101,36 103,21 103,28

H - Gostinstvo 97,58 108,97 106,83 99,71 108,33

I - Promet, skladiš�enje, zveze 100,12 103,41 103,31 99,39 100,82

J - Finan�no posredništvo 105,49 94,47 102,26 98,98 102,00

K - Nepremi�nine, najem, poslovne storitve 101,55 97,91 96,14 97,11 97,85

L - Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje

93,34 101,72 104,15 97,30 101,49

M - Izobraževanje 95,02 91,19 102,30 97,92 97,25

N - Zdravstvo, socialno varstvo 94,33 102,93 98,49 95,07 98,44

O - Druge javne, skupne in osebne storitve 97,36 94,20 100,28 99,61 103,11

Vir: SURS, Statisti�ni letopis 2000, str. 248, ZAP-M, 1995–2000, Statisti�ne informacije,

2001, št. 146, str. 4, lastni izra�uni.

Iz tabele 7 je razvidno, da so v zadnjih nekaj letih obstajale po podro�jih dejavnosti precejšnje

razlike med stopnjo rasti produktivnostjo dela in povpre�nih realnih bruto pla�.
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Tako je bila v Sloveniji v letu 1996 razlika med rastjo produktivnostjo dela in povpre�nih

realnih bruto pla� –0,26-odstotne to�ke, kar pomeni, da je rast pla� prehitevala rast

produktivnosti dela. Tako kot celotni slovenski pridobitni in nepridobitni sektor skupaj so tudi

v celotni skupini dejavnosti javnih storitev vsa podro�ja dejavnosti imela negativno razliko

med obravnavanima spremenljivkama: podro�je L – Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje (–7,09-odstotne to�ke), M – Izobraževanje (–5,14-odstotne to�ke), N –

Zdravstvo, socialno varstvo (–6,19-odstotne to�ke) in podro�je O – Druge javne, skupne in

osebne storitve (–2,79-odstotne to�ke). V povpre�ju je bila razlika v skupini dejavnosti javnih

storitev –5,3-odstotne to�ke. Nekoliko boljše je bilo stanje v skupini dejavnosti tržnih storitev,

ki je v povpre�ju dosegla razliko med rastjo produktivnosti dela in povpre�nih realnih bruto

pla� 0,6-odstotne to�ke. V tej skupini dejavnosti se je najbolje izkazalo podro�je J – Finan�no

posredništvo (5,77-odstotne to�ke), najslabše pa podro�je H – Gostinstvo (–2,47-odstotne

to�ke). Leta 1996 je bila v okviru skupin dejavnosti »najboljša« skupina dejavnosti

kmetijstva, ki je v povpre�ju dosegla razliko 7,9-odstotne to�ke in v kateri se je še posebej

izkazalo podro�je B – Ribištvo (9,31-odstotne to�ke). Skupina dejavnosti industrije je dosegla

razliko 4,75-odstotne to�ke, v njej je še posebej izstopalo podro�je C – Rudarstvo (11,77-

odstotne to�ke). Na tem mestu naj še enkrat omenim, da je ob teh primerjavah treba

upoštevati metodološko problematiko merjenja.

V letu 1997 je za celotno Slovenijo razlika med rastjo produktivnosti dela in povpre�nih

realnih bruto pla� znašala 1,87-odstotne to�ke. Dale� najslabša je bila skupina dejavnosti

javnih storitev (–11,2-odstotne to�ke), kar je tudi najslabši rezultat te panoge v celotnem

preu�evanem obdobju 1995–2000 in tudi med vsemi skupinami dejavnosti nasploh. Slab

rezultat je bil posledica dveh podro�ij M – Izobraževanje (–9,82-odstotne to�ke) in O – Druge

javne, skupne in osebne storitve (–6,04-odstotne to�ke). Nekoliko boljša, a še vedno z

negativnim rezultatom, je kon�ala skupina dejavnosti kmetijstva (–11,8-odstotne to�ke), kjer

je podro�je B – Ribištvo doseglo razliko –22,44-odstotne to�ke, kar je najslabši rezultat po

podro�jih dejavnosti. Najboljši rezultat po skupinah dejavnosti je v letu 1997 dosegla skupina

dejavnosti industrije s povpre�no razliko 2,99-odstotne to�ke. Skupina dejavnosti tržnih

storitev je dosegla povpre�no razliko 1,34-odstotne to�ke.

Leta 1998 je bila razlika med rastjo produktivnosti dela in povpre�nih realnih bruto pla� za

pridobitni in nepridobitni sektor že nekoliko boljša, 2,14-odstotne to�ke. Od skupin dejavnosti

je bila v tem letu najboljša skupina dejavnosti javnih storitev z razliko 5,2-odstotne to�ke, saj
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so, razen podro�ja N – Zdravstvo, socialno varstvo (–1,5-odstotne to�ke), vsa druga podro�ja

dosegla pozitivno razliko. Skupina dejavnosti industrije je dosegla razliko 3,9-odstotne to�ke,

skupina dejavnosti tržnih storitev pa 1,9-odstotne to�ke. Prav tako kot v skupini dejavnosti

industrije so tudi vsa podro�ja znotraj tržnih storitev dosegla pozitiven rezultat. Kot vse ostale

skupine dejavnosti je tudi kmetijstvo doseglo pozitivno razliko 1,04-odsotne to�ke.

V letu 1999 je bila razlika med rastjo produktivnosti dela in povpre�nih realnih bruto pla� za

celotno Slovenijo negativna (–0,08-odstotne to�ke). Tako so imela vsa podro�ja, ki spadajo

pod skupini dejavnosti tržne storitve in javne storitve, negativno razliko, razen podro�ja G –

Trgovina; popravila motornih vozil (3,27-odstotne to�ke). Edini skupini dejavnosti, ki sta

imeli pozitivno razliko, sta bili industrija, ki je imela pozitivno razliko, in sicer 1,05-odstotne

to�ke, in kmetijstvo (9,38-odstotne to�ke). V zadnji skupini dejavnosti je še posebej izstopalo

podro�je B – Ribištvo (19,58-odstotne to�ke).

V letu 2000 je bila razlika med rastjo produktivnosti dela in povpre�nih realnih bruto pla� za

obmo�je celotne Slovenije najvišja glede na celotno preu�evano obdobje 1995–2000, in sicer

2,29-odstotne to�ke. Najbolje sta se spet odrezali skupini dejavnosti kmetijstva (6,06-odstotne

to�ke) in industrije (5,48-odstotne to�ke), kjer so, za razliko od podro�ja F – Gradbeništvo (–

0,88-odstotne to�ke), vsa ostala podro�ja dosegla pozitivne razlike. Sledila je skupina

dejavnosti tržnih storitev (2,4-odstotne to�ke), kjer se visoko pozitivno razliko doseglo

podro�je H – Gostinstvo (8,27-odstotne to�ke). Skupina dejavnosti javnih storitev je bila

zadnja z razliko 0,03-odstotne to�ke.

Za jasnejši pregled nadalje prikazujem razsevni diagram, kjer sem za stopnje rasti vzela

povpre�je rasti celotnega preu�evanega obdobja 1995–2000.
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Grafikon 1: Razsevni diagram porazdelitve rasti pla� in produktivnosti dela po podro�jih

dejavnosti v Sloveniji v obdobju 1995–2000 v %

Vir: SURS, Statisti�ni letopis 2001, str. 250.

Grafikon 1 nam prikazuje, ali je bila v opazovanem obdobju rast pla� upravi�ena glede na rast

produktivnosti dela. Ugotovimo lahko, da je produktivnost dela rasla hitreje od bruto realnih

pla� na podro�jih Predelovalne dejavnosti, Rudarstva, Gradbeništva, Prometa, skladiš�enja in

zvez, Kmetijstva, lova in gozdarstva, Oskrbe z elektriko, Ribištva, Gostinstva, Finan�nega

posredništva ter Trgovine in popravila motornih vozil. Med temi podro�ji dejavnosti so vsa

podro�ja, ki sem jih v prejšnjih analizah uvrstila v skupine dejavnosti kmetijstva, industrije in

tržnih storitev. Med temi enajstimi podro�ij manjka le podro�je Nepremi�nine, najem,

poslovne storitve. Hitreje od produktivnosti dela so pla�e rasle na podro�jih Izobraževanja,

Zdravstva, Drugih javnih in osebnih storitev, Javne uprave ter na podro�ju Nepremi�nine,

najem in poslovne storitve, kjer je bila v povpre�ju rast produktivnosti dela celo negativna.

S tem lahko potrdim, da so k slabšanju konkuren�nosti, merjene prek bruto pla� in dodane

vrednosti, najve� prispevala podro�ja dejavnosti, katere sem uvrstila v skupino dejavnosti

javnih storitev.

Kar zadeva relativna razmerja pla� po podro�jih dejavnosti, lahko sklenem naslednje. Javni

sektor po dinamiki pla� izstopa v primerjavi z zasebnim sektorjem. Kot kaže, trg dela že
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deluje v zasebnem sektorju in je pritisk, ki zadržuje rast pla�, relativno mo�an. Tega pojava pa

ni opaziti v javnem sektorju, saj realne pla�e naraš�ajo precej neodvisno od produktivnosti

dela.

Grafikon 2: Primerjava letnih stopenj rasti produktivnosti dela in povpre�nih realnih bruto

pla� za vsa podro�ja dejavnosti skupaj v Sloveniji v obdobju 1995–2000 v %

Vir: SURS, Statisti�ni letopis 2001, str. 250.

Grafikon 2 nam prikazuje primerjavo letnih stopenj rasti produktivnosti dela in povpre�nih

realnih bruto pla� za obdobje 1995–2000, izraženo v odstotkih, in sicer skupaj za pridobitni in

nepridobitni sektor. Iz grafikona 2 in iz tabele 8 lahko razberemo, da je le leta 1996 in 1999

rast pla� presegla rast produktivnosti dela, in sicer leta 1996 za 0,26-odstotne to�ke in leta

1999 za 0,08-odstotne to�ke.

V letih 1997 in 1998 se je stopnja rasti produktivnosti dela gibala v skladu s stopnjami rasti

bruto pla�. Prav tako stopnja rasti bruto pla� ni dosegla oziroma presegla stopnje rasti

produktivnosti dela. Obraten proces pa se je dogajal zadnji dve leti prou�evanega obdobja.

Tako je v letu 1999 stopnja rasti pla� neupravi�eno prehitevala stopnjo rasti produktivnosti

dela, v letu 2000 pa stopnje rasti bruto pla� niso dosegale stopenj rasti produktivnosti dela.

Opazna je bila neusklajenost med obema stopnjama rasti.

Na dolgi rok naj bi bilo razmerje med produktivnostjo dela in pla�ami usklajeno, njuna rast pa

proporcionalna, prav tako naj bi rast produktivnosti dela pomenila zgornjo mejo rasti pla�. V
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letih 1996 in 1999 je bilo to razmerje porušeno, saj je bila stopnja rasti bruto pla� višja od

stopnje rasti produktivnosti dela.

Iz grafikona 2 je razvidno zelo dinami�no gibanje obeh prou�evanih spremenljivk za

Slovenijo kot celoto. Seveda pa nam najbolj natan�en vpogled v razmerje med rastjo realnih

bruto pla� in produktivnostjo dela poda primerjava med obema spremenljivkama po

posameznih podro�jih dejavnosti.
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2. PLA�E KOT ELEMENT RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

PREBIVALSTVA

Na strani povpraševanja po delovni sili smo obravnavali pla�e kot bruto pla�e oziroma kot

strošek dela. Tako obravnavane pla�e so za delodajalca strošek. V strukturi celotnih stroškov

dela oziroma bruto pla� le del tega predstavljajo pla�e, ki ostanejo na razpolago delojemalcu,

kot njegov �isti prejemek. V tem poglavju sem obravnavala pla�e kot kategorijo prejemkov

prebivalstva, ki jih poleg pla� sestavlja še vrsta drugih prejemkov, ter povezavo med

razpoložljivimi denarnimi sredstvi prebivalstva in ponudbo dela.

V prvem delu drugega poglavja sem podala metodološko opredelitev razpoložljivih denarnih

sredstev prebivalstva. Pojasnila sem, kako sem z agregacijo zagotovila primerljivost

razpoložljivih denarnih sredstev prebivalstva, ker se je v letu 1997 spremenila metodologija.

Sledi analiza razpoložljivih denarnih sredstev prebivalstva, kjer so le ti prikazani kot deleži v

BDP v preu�evanem obdobju. S takim na�inom prikaza sem hotela preu�iti, kako so se

�asovno gibali deleži posameznih kategorij razpoložljivih denarnih sredstev znotraj BDP in

kakšen vpliv je imelo to gibanje na agregatno potrošnjo. V analizi sem prav tako prikazala

strukturo razpoložljivih denarnih sredstev prebivalstva in njeno �asovno dinamiko, s �imer

sem hotela prikazati, katera kategorija razpoložljivih denarnih sredstev je bila poglavitni vir

denarnih sredstev.

V drugem delu drugega poglavja sem se posvetila dinamiki neto pla�, kot poglavitnemu viru

denarnih sredstev prebivalstva. Analizirala sem razmerje med povpre�no neto pla�o v

Sloveniji in povpre�nimi neto pla�ami po podro�jih dejavnostih.

V tretjem, zadnjem delu drugega poglavja sem obravnavala zaposlene po velikosti bruto pla�e

in vpliv porazdelitve pla� zaposlenih na agregat potrošnje.

2.1. METODOLOŠKA OPREDELITEV RAZPOLOŽLJIVIH DENARNIH

SREDSTEV PREBIVALSTVA

Analiza pla� na ponudbeni strani dela temelji na pla�ah kot viru denarnih sredstev in s tem

elementu kupne mo�i. Pla�e so namre� glavni vir razpoložljivih denarnih sredstev in hkrati

pomembna determinanta uvoznega povpraševanja. Na razpoložljivi dohodek prebivalstva

vpliva vrsta dejavnikov: pla�e, posojila, var�evanje, stanje posameznih premoženjskih
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postavk prebivalstva – vrednostni papirji, nepremi�nine ipd. V nadaljevanju bomo

obravnavali povezavo med celotnimi prejemki prebivalstva in ponudbo dela.

Podatke o prejemkih prebivalstva oziroma njihovih razpoložljivih denarnih sredstvih zbira

SURS z vprašalnikom Anketa o porabi v gospodinjstvih. Anketiranje je od leta 1983 potekalo

po enotni metodologiji. Leta 1997 sta se spremenila vsebina in na�in izvedbe ankete;

prilagojena je bila priporo�ilom Eurostata, uvedeno pa je bilo tudi kontinuirano zbiranje

podatkov, kar pomeni, da anketiranje poteka neprekinjeno. Nekatera vprašanja so bila

izlo�ena (npr. o zmanjšanju prihrankov), zato je primerjava podatkov iz let pred letom 1997 in

po njem možna samo na ravni teko�ega dohodka.

Prejšnja metodologija je tako med razpoložljiva sredstva prebivalstva uvrš�ala vsa denarna

sredstva ter potrošniška in investicijska posojila, ki so bila gospodinjstvu na voljo v anketnem

obdobju. Denarna sredstva so zajemala (Statisti�ni letopis 1997, str. 234):

- prejemke iz delovnega razmerja,

- prejemke iz honorarnega dela,

- prejemke iz samozaposlitve,

- prejemke iz socialnega zavarovanja,

- druge prejemke,

- zmanjšanje prihrankov,

- potrošniška in investicijska posojila.

Po spremembi v zajemanju podatkov v letu 1997 se po novi metodologiji v razpoložljiva

denarna sredstva prebivalstva uvrš�a denarni dohodek, prejemke od prodaje in druge

prejemke. Denarni dohodek zajema (Statisti�ni letopis 2000, str. 266–267):

- dohodek iz zaposlitve,

- dohodek iz samozaposlitve,

- socialni prejemki,

- družinski prejemki,

- dohodek iz lastnine,

- denarne pomo�i in darila.

Da sem lahko naredila ustrezno primerjavo razpoložljivih denarnih sredstev za preu�evano

obdobje 1995–2000, sem dohodke in prejemke združila v naslednje tri kategorije sredstev:
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- dohodek iz zaposlitve in samozaposlitve,

- socialni in družinski prejemki,

- drugi dohodki in prejemki.

V dohodek iz zaposlitve in samozaposlitve so med drugim šteti tudi prejemki iz honorarnega

dela po stari metodologiji. V socialne in družinske prejemke se po stari metodologiji uvrš�ajo

prejemki iz socialnega zavarovanja. V druge dohodke in prejemke se iz nove metodologije

uvrš�ajo dohodek iz lastnine, denarne pomo�i in darila, prejemki od prodaje in drugi

prejemki. Iz prejšnje metodologije se v druge dohodke in prejemke šteje kategorija drugih

prejemkov.

Kategorij zmanjšanje prihrankov ter potrošniška in investicijska posojila nisem uvrstila v

razpoložljiva sredstva prebivalstva, saj jih nova metodologija ne zajema. Tako sem skušala

kar najbolje zagotoviti primerljivost podatkov.

2.2. ANALIZA RAZPOLOŽLJIVIH DENARNIH SREDSTEV PREBIVALSTVA

V nadaljevanju prikazujem rezultate in ugotovitve analize razpoložljivih denarnih sredstev.

Tabela 8: Razpoložljiva sredstva prebivalstva prikazana kot deleži BDP v Sloveniji v obdobju

1995–2000 v %

Razpoložljiva

sredstva

Dohodki iz

zaposlitve in

samozaposlitve

Socialni in

družinski

prejemki

Drugi dohodki

in prejemki

1995 47,5 32,6 12,8 2,2

1996 48,2 33,3 12,5 2,4

1997 46,2 30,2 13,9 2,1

1998 44,0 29,1 13,2 1,8

1999 44,6 29,3 13,3 2,0

2000 45,3 29,4 13,8 2,1

Vir: Statisti�ni letopis 1997, str. 235, Statisti�ni letopis 1999, str. 253, Statisti�ni letopis 2000,

str. 262, Statisti�ni letopis 2001, str. 268, Statisti�ne informacije, 2001, št. 254, str. 2, lastni

izra�uni.
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V opazovanem obdobju 1995–2000 se je delež razpoložljivih sredstev prebivalstva, kot delež

bruto doma�ega proizvoda, z 47,5 % zmanjšal na 45,3 %. Pri tem je delež dohodka iz

zaposlitve in samozaposlitve v BDP padel z 32,6 % na 29,4 %, delež socialnih in družinskih

prejemkov pa je porasel z 12,8 % na 13,8 %. Delež drugih dohodkov in prejemkov se leta

2000 glede na leto 1995 ni bistveno spremenil. Opisano gibanje pla� tako ni spodbujalo

presežnega doma�ega povpraševanja v gospodarstvu, na drugi strani pa ne moremo trditi

enako za socialne prejemke, saj so ti obi�ajno namenjeni slojem prebivalstva, ki imajo višjo

mejno nagnjenost k potrošnji.

Osnovna razmerja in podatki o posameznih kategorijah sredstev prebivalstva so predstavljeni

še v naslednji tabeli.

Tabela 9: Struktura razpoložljivih denarnih sredstev prebivalstva v Sloveniji v obdobju 1995–

2000 v %

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dohodek iz zaposlitve in

samozaposlitve/Razpoložljiva sredstva

68,5 69,1 65,4 66,1 65,8 64,8

Socialni in družinski prejemki/Razpoložljiva

sredstva

26,8 25,9 30,1 29,9 29,7 30,5

Drugi dohodki in prejemki/Razpoložljiva

sredstva

4,6 5,1 4,5 4,0 4,5 4,7

Vir: Statisti�ni letopis 1977, str. 235, Statisti�ni letopis 1999, str. 253, Statisti�ni letopis 2000,

str. 262, Statisti�ni letopis 2001, str. 268, Statisti�ne informacije, 2001, št. 254, str. 2, lastni

izra�uni.

�e si ogledamo tabelo 9, lahko sklenemo, da so v celotni masi razpoložljivih sredstev

vseskozi naraš�ali (razen leta 1998 in 1999) socialni in družinski prejemki. Njihov delež se je

v opazovanem obdobju 1995–2000 pove�al za 3,7-odstotne to�ke, in sicer predvsem na ra�un

zmanjšanja deleža dohodkov iz zaposlitve in samozaposlitve, katerih delež je nazadoval za

3,7-odstotne to�ke. Delež drugih dohodkov in prejemkov se v celotnem obdobju ni bistveno

spremenil, saj se je pove�al le za 0,1-odstotno to�ko.

Razloge za pove�anje socialnih prejemkov, kot deleža celotnih prejemkov, lahko iš�emo v

dejstvu, da se je pove�alo število prejemnikov pomo�i, kar je bila posledica spremenjenih

meril pri dodelitvi socialnih in družinskih pomo�i, v družbenih spremembah ipd.
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2.3. ANALIZA NETO PLA� PO PODRO�JIH DEJAVNOSTI

Neto pla�e so, za razliko od bruto pla�, �isti prejemek prebivalstva oziroma zaposlenih. Zato

sem se odlo�ila to kategorijo podrobneje predstaviti na strani ponudbe delovne sile.

Opredelitev neto pla� je podana v to�ki 1.2.1.

Neto pla�e predstavljajo najve�ji delež znotraj razpoložljivih sredstev prebivalstva, zato si

bomo njihovo gibanje ogledali na ravni podro�ij dejavnosti.

Tabela 10: Letne stopnje rasti povpre�nih realnih neto pla� v Sloveniji v obdobju 1995–2000

po podro�jih dejavnosti in primerjava povpre�nih realnih neto pla� v letu 2000 po podro�jih

dejavnosti v %

1996 1997 1998 1999 2000 I(skupaj=100)

SKUPAJ 4,49 2,88 1,52 3,04 1,43 100,00

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 4,15 1,33 1,95 1,59 –1,78 92,16

B - Ribištvo 0,37 2,59 1,24 –0,89 13,92 102,71

C - Rudarstvo 0,73 2,99 –0,04 3,19 3,72 117,61

D - Predelovalna dejavnost 3,92 3,08 2,48 2,65 2,53 86,20

E - Oskrba z elektriko, plinom, vodo –3,30 5,87 1,49 5,33 0,53 113,95

F - Gradbeništvo 5,36 1,69 2,68 2,88 –0,44 85,73

G - Trgovina; popravila motornih vozil 3,19 0,04 1,15 1,66 –2,34 90,90

H - Gostinstvo 1,63 –3,31 –5,06 3,25 –0,39 81,05

I - Promet, skladiš�enje, zveze 3,19 1,52 1,63 2,36 2,24 109,26

J - Finan�no posredništvo 4,59 1,18 0,77 3,13 0,72 137,35

K - Nepremi�nine, najem, poslovne

storitve

–1,47 2,92 1,89 2,88 2,01 105,02

L - Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje

5,49 2,29 –0,45 3,90 0,47 124,66

M - Izobraževanje 3,32 10,05 0,16 3,23 4,57 114,48

N - Zdravstvo, socialno varstvo 7,91 –1,51 –0,29 4,47 1,27 114,50

O - Druge javne, skupne in osebne storitve 4,58 3,23 3,82 0,72 –0,56 122,73

Vir: ZAP-M, 1995–2000, lastni izra�uni.
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Ob analizi letnih stopenj rasti neto pla� je smiselno narediti primerjavo z letnimi stopnjami

rasti bruto pla�. �e si ogledamo tabelo 5, lahko ob primerjavi ugotovimo, prvi�, da so stopnje

rasti pove�ini rasle ali padale v isto smer pri bruto in pri neto pla�ah, ter drugi�, da so letne

stopnje rasti bruto pla� skoraj v vseh letih in po vseh podro�jih prehitevale rast neto pla�. Na

podlagi teh ugotovitev lahko povzamemo, da se je razmerje bruto pla�a – neto pla�a skozi

obdobje 1995–2000 ves �as ve�alo v korist bruto pla�, kar ponovno kaže na pove�ano dav�no

obremenitev delojemalca.

V zadnjem stolpcu tabele 10 sem naredila primerjavo med povpre�no realno neto pla�o za

zasebni in javni sektor skupaj ter povpre�no realno neto pla�o po posameznih podro�jih

dejavnosti v letu 2000. Ugotovim lahko, da so bile v letu 2000 v skupini dejavnosti javnih

storitev povpre�ne neto pla�e višje od ravni povpre�ne neto pla�e v Sloveniji. Posebej

izstopata podro�ji dejavnosti L in O. Opazno pod ravnjo povpre�ne neto pla�e v Sloveniji so

bila v letu 2000 podro�ja dejavnosti H, F, in D, ki tudi sicer izstopajo z nižjimi ali celo

negativnimi letnimi stopnjami rasti pla�. Zunaj skupine dejavnosti javnih storitev z višjo

ravnjo povpre�ne neto pla�e izstopata podro�ji dejavnosti E in J.

2.4. PORAZDELITEV PLA�

Pla�e so glavni vir prejemkov prebivalstva, na potrošnjo in var�evanje prebivalstva pa vpliva

tudi struktura porazdelitve pla�. O tem govori tudi Kaldorjev izrek, ki pravi, da je mejna

nagnjenost k potrošnji prebivalstva višja pri posameznikih z nižjimi dohodki in da je mejna

nagnjenost k var�evanju višja pri posameznikih z višjimi dohodki (Delakorda, 2001, str. 20).

Potrošnja prebivalstva je odvisno od višine prejemkov oziroma dohodkov in od mejne

nagnjenosti k potrošnji.

Koeficient dohodkovne elasti�nosti potrošnje pove, za koliko odstotkov se spremeni

povpraševanje po dobrinah, �e se dohodek spremeni za en odstotek. Makroekonomska teorija

razlikuje med kratkoro�no in dolgoro�no funkcijo porabe. V makroekonomskih

interpretacijah se na splošno uporablja kratkoro�na funkcija porabe, za katero je zna�ilna

konstantna mejna stopnja porabe in z naraš�ajo�im dohodkom upadajo�a povpre�na stopnja

porabe. Na podlagi teh predpostavk se da zapisati funkcijo porabe v naslednji obliki:
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C = a + c*Y; a > O, c > O (Senjur, 1995, str. 75)

a = konstanta, ki vsebuje tisti del trošenja, ki pokriva nujne življenjske potrebš�ine

c = mejna nagnjenost k potrošnji

Y = dohodek

�e gornjo ena�bo delimo z dohodkom (Y), jo lahko zapišemo tudi kot

C/Y = a/Y + c

Ker konstanta a predstavlja potrošnjo, ki je v obdobju fiksna, in ker lahko predpostavimo, da

morajo posamezniki z nižjimi dohodki pridobiti iste nujne življenjske potrebš�ine kot

posamezniki, ki imajo višje prihodke, lahko re�emo, da je prvi �len na desni strani ena�be

ve�ji pri posameznikih z nižjimi dohodki. Tako preostane posameznikom z nižjimi dohodki

za trošenje »nenujnih« potrošnih dobrin manjši del razpoložljivega dohodka. Ker pa se želijo

posamezniki iz nižjih pla�ilnih razredov pri trošenju �im bolj približati potrošnim navadam

posameznikov iz višjih pla�ilnih razredov in ker je delež potrošnje v dohodku (C/Y) ve�ji,

mora biti njihova mejna nagnjenost k potrošnji, izražena kot

c = (C2 – C1)/(Y1 – Y2), (Senjur, 1995, str. 74)

višja kot pri posameznikih iz višjih pla�ilnih razredov.

�e sedaj nadalje predpostavimo, da se pove�ujejo predvsem pla�e oziroma celotni prejemki

posameznikov v višjih pla�ilnih razredih, kjer je mejna nagnjenost k var�evanju relativno

visoka in mejna nagnjenost k potrošnji relativno nizka, je u�inek na povpraševanje precej

manjši kot ob pove�evanju pla� v nižjih pla�ilnih razredih, kjer je mejna nagnjenost k

var�evanju nižja. Zato so ob zviševanju pla� v višjih pla�ilnih razredih inflacijsko pogojeni

pritiski s strani povpraševanja manj izraziti kot ob zviševanju pla� v nižjih pla�ilnih razredih.

To gotovo velja na kratek oziroma srednji rok, ko ostajajo mejne nagnjenosti k var�evanju

nespremenjene.
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2.4.1. METODOLOŠKA OPREDELITEV STRUKTURE

Za prikaz analize porazdelitve pla� bom tako kot do sedaj uporabila podatke Statisti�nega

urada Republike Slovenije, ki objavlja podatke o porazdelitvi pla� dvakrat letno (marca in

septembra) s približno polletnim zamikom objave. Pla�ilni razredi so oblikovani tako, da je v

najnižjem vsebovana zakonsko dolo�ena minimalna pla�a, razponi ostalih razredov pa so

dolo�eni tako, da razporeditev zaposlenih �im bolj ustreza normalni porazdelitvi. Ker pa so

razredi in njihovi razponi na�eloma enaki le v istem koledarskem letu, neposredna primerjava

za daljše obdobje ni mogo�a, možno pa je narediti primerjavo deleža zaposlenih, ki so v

razredih nižjih od razreda, v katerem je povpre�na bruto pla�a, ter deleža zaposlenih, ki so v

razredih višjih od razreda, v katerem je povpre�na bruto pla�a.

Povpre�na bruto pla�a v septembru 2000 je znašala 192.558 SIT. Število razredov sem zaradi

boljše preglednosti iz prvotnih 20 skr�ila na 8 (tabela 11), tako da sem pri združevanju ve�ih

razredov seštela odstotke zaposlenih, ki so pripadali tem razredom. V tabeli 13 sem število

razredov skr�ila na tri, tako da sem v prvem razredu zajela deleže zaposlenih, v razredih s

podpovpre�no bruto pla�o, v drugem razredu so zaposleni, ki spadajo v razred s povpre�no

bruto pla�o, v tretjem razredu pa so deleži zaposlenih, ki pripadajo razredom, ki so nad

razredom s povpre�no bruto pla�o. S tem sem želela prikazati, kolikšen delež zaposlenih po

posameznih podro�jih dejavnosti v Sloveniji ne seže v razred, kamor spada povpre�na bruto

pla�a oziroma je pod ali nad tem razredom.

Enak prikaz razdelitve zaposlenih po višini pla�e, kot sem ga opisala v tabeli 13, sem tako

uporabila tudi za izra�une v tabeli 12, kjer sem izvedla izra�une za september 1997.

Povpre�na bruto pla�a v septembru 1997 je znašala 145.362 SIT.

S tem, ko sem omenjeni tabeli (tabela 12 in tabela 13) razporedila po treh razredih velikosti

bruto pla�e, sem lahko naredila �asovno primerjavo strukture porazdelitve pla�. Namen te

primerjave je bil prikazati, ali je v �asovnem obdobju 1997–2000 prišlo do opaznejših

sprememb v strukturi zaposlenih, glede na velikost pla�e po podro�jih dejavnosti.
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2.4.2. ANALIZA STRUKTURE ZAPOSLENIH PO VELIKOSTI BRUTO PLA�E

Oglejmo si prikaz števila zaposlenih v prirejenih pla�ilnih razredih.

Tabela 11: Struktura zaposlenih oseb po velikosti bruto pla�e (v SIT) v Sloveniji po podro�jih

dejavnosti za september 2000 v %

90.001 120.001 150.001 200.001 250.001 350.001 600.001
do do do do do do do in ve�

90.000 120.000 150.000 200.000 250.000 350.000 600.000

SKUPAJ 7,6 18,7 31,5 22,7 13,0 11,2 6,1 2,1

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 8,3 21,0 42,4 25,0 7,4 5,5 3,6 1,9

B - Ribištvo 4,7 22,3 39,3 23,3 10,1 13,9 3,2 1,6

C - Rudarstvo 0,7 3,7 11,2 27,9 29 26,1 3,8 0,8

D - Predelovalna dejavnost 10,9 25,6 41,2 21,7 8,0 5,6 3,2 1,4

E - Oskrba z elektriko, plinom,

vodo

0,9 5,2 19,1 36,6 19,9 14,9 5,1 2,3

F - Gradbeništvo 12,5 26,1 40,8 20,5 8,1 5,3 3,0 1,6

G - Trgovina; popravila motornih

vozil

8,2 27,4 42,8 19,0 7,8 7,4 4,7 2,0

H - Gostinstvo 11,4 29,2 44,4 19,2 6,9 5,6 2,2 1,1

I - Promet, skladiš�enje, zveze 2,9 7,6 20,5 37,2 18,9 12,8 4,0 1,7

J - Finan�no posredništvo 0,9 2,0 10,0 32,3 21,0 17,9 12,2 5,2

K - Nepremi�nine, najem,

poslovne storitve

15,7 16,6 22,5 16,0 11,3 13,7 11,2 3,9

L - Javna uprava, obramba,

socialno zavarovanje

1,4 3,4 13,2 27,7 20,8 17,8 14,7 3,3

M - Izobraževanje 2,2 10,0 16,3 15,3 23,7 29,0 7,9 1,4

N - Zdravstvo, socialno varstvo 4,9 15,0 25,7 24,0 18,7 12,5 7,5 2,9

O - Druge javne, skupne in osebne

storitve

4,1 10,4 20,6 23,1 14,1 16,6 13,1 5,3

Vir: Statisti�ne informacije, 2001, št. 33, str. 2–12, lastni izra�uni.

Iz tabele 11 lahko razberemo, da obstajajo precejšnje razlike v porazdelitvi pla� po podro�jih

dejavnosti.



41

V skupini dejavnosti kmetijstva je velika ve�ina zaposlenih prejemala pla�o v razredu od

120.001 do 150.000 SIT. V skupini dejavnosti industrije je ve� kot polovica zaposlenih

prejela bruto pla�o, ki je bila manjša od 150.001 SIT. To pomeni, da visok odstotek

zaposlenih v teh podro�jih dejavnostih ni dosegel povpre�ne bruto pla�e, ki je znašala

192.558 SIT. Izjema je podro�je dejavnosti C – Rudarstvo, v katerem so bile visoke pla�e tudi

zaradi subvencioniranja pla�. Najve�ji delež zaposlenih v skupini dejavnosti industrije je

prejemal bruto pla�o v razredu od 120.001 do 150.000 SIT. V skupini dejavnosti tržnih

storitev se je ve�ina zaposlenih že »pomaknila« v višje pla�ilne razrede. Tako so se najve�ji

deleži zaposlenih v tej skupini dejavnosti gibali v razredih od 120.001 do 150.000 SIT ter od

150.001 do 200.000 SIT. V najvišjih pla�ilnih razredih so bili v skupini dejavnosti tržnih

storitev zaposleni, ki spadajo v podro�je dejavnosti J – Finan�no posredništvo. V skupini

dejavnosti javnih storitev sta podro�ji dejavnosti L – Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje in M – Izobraževanje imeli ve�ino zaposlenih v pla�ilnih razredih, kjer se bruto

pla�e gibajo med 150.001–350.000 SIT. Zaposleni v podro�jih dejavnosti N – Zdravstvo,

socialno varstvo in O – Druge javne, skupne in osebne storitve pa so ve�inoma »padli« v

razreda 120.001–150.000 in 150.001–200.000 SIT. Ob tem je bil delež zaposlenih z

najvišjimi pla�ami, ki so skoraj za dvakrat ali ve� presegle povpre�no bruto pla�o, tj. razred

nad 350.001 SIT, precej višji v skupini dejavnosti javnih storitev kot v skupini dejavnosti

industrije.

V nadaljevanju si v tabeli 12 in 13 oglejmo spremembe v strukturi zaposlenih, ki prejemajo

pla�o, ki je višja ali nižja od višine pla�e, ki pade v razred s povpre�no bruto pla�o.
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Tabela 12: Struktura zaposlenih oseb po velikosti bruto pla�e (v SIT) v Sloveniji po podro�jih

dejavnosti za september 1997

v %

do 140.000 140.001

do 150.000

150.001

in ve�

SKUPAJ 61,2 6,0 32,8

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 64,3 7,4 28,3

B - Ribištvo 66,1 3,1 30,8

C - Rudarstvo 35,0 12,0 53,0

D - Predelovalna dejavnost 77,2 4,6 18,2

E - Oskrba z elektriko, plinom, vodo 48,8 8,6 42,6

F - Gradbeništvo 74,7 5,1 20,2

G - Trgovina; popravila motornih vozil 68,8 4,8 26,4

H - Gostinstvo 77,9 3,8 18,3

I - Promet, skladiš�enje, zveze 49,8 9,8 40,4

J - Finan�no posredništvo 23,6 9,6 66,8

K - Nepremi�nine, najem, poslovne storitve 58,7 4,2 37,1

L - Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje

35,1 9,4 55,5

M - Izobraževanje 37,0 6,4 56,6

N - Zdravstvo, socialno varstvo 50,9 7,0 42,1

O - Druge javne, skupne in osebne storitve 41,3 5,9 52,8

Vir: Statisti�ni letopis 1998, str. 241–243, lastni izra�uni.
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Tabela 13: Struktura zaposlenih oseb po velikosti bruto pla�e (v SIT) v Sloveniji po podro�jih

dejavnosti za september 2000

v %

do 190.000 190.001

do 200.000

200.001

in ve�

SKUPAJ 63,9 3,7 32,4

A - Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 78,5 3,1 18,4

B - Ribištvo 68,1 3,1 28,8

C - Rudarstvo 33,0 7,3 59,7

D - Predelovalna dejavnost 78,9 2,9 18,2

E - Oskrba z elektriko, plinom, vodo 51,9 5,9 42,2

F - Gradbeništvo 79,2 2,8 18,0

G - Trgovina; popravila motornih vozil 75,4 2,7 21,9

H - Gostinstvo 81,5 2,7 15,8

I - Promet, skladiš�enje, zveze 56,2 6,4 37,4

J - Finan�no posredništvo 37,3 6,4 56,3

K - Nepremi�nine, najem, poslovne storitve 56,8 3,1 40,1

L - Javna uprava, obramba, socialno

zavarovanje

37,8 5,6 56,6

M - Izobraževanje 34,3 3,7 62,0

N - Zdravstvo, socialno varstvo 53,9 4,5 41,6

O - Druge javne, skupne in osebne storitve 46,6 4,3 49,1

Vir: Statisti�ne informacije, 2001, št. 33, str. 2–12, lastni izra�uni.

�e bi sedaj primerjali strukturo zaposlenih oseb po velikosti bruto pla�e za september 1997 in

september 2000, bi opazili znatne premike v deležih zaposlenih med posameznimi razredi.

Tako se je v povpre�ju delež zaposlenih, ki so v razredu povpre�ne bruto pla�e (srednji

stolpec v tabeli 12 in 13), zmanjšal z 6,3 % (september 1997) na 4,0 % (september 2000).

Ve�ina zaposlenih, ki jih leta 2000 ni bilo ve� v »razredu povpre�ne bruto pla�e«, je prešla v

razrede z nižjo bruto pla�o.

Edini podro�ji dejavnosti, ki sta bili izjemi, sta C – Rudarstvo, kjer so zaposleni iz razreda s

povpre�no bruto pla�o prešli v višje razrede, ter K – Nepremi�nine, najem, poslovne storitve,

kjer je prišlo do enakega u�inka.
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�e bi pogledali strukturo zaposlenih po velikosti bruto pla�e za daljše obdobje in ne le za tri

leta, kot sem to storila v diplomskem delu, bi opazili, da je bil trend v prehajanju deleža

zaposlenih v nižje in še bolj izrazito v višje pla�ilne razrede na ra�un zmanjševanja deleža

zaposlenih v osrednjih pla�ilnih razredih. Posledica tega je, da v porazdelitvi pla� po pla�ilnih

razredih ni mogo�e ve� govoriti o normalni porazdelitvi, ampak imamo porazdelitev z dvema

vrhovoma. En vrh so zaposleni v nižjih pla�ilnih razredih, drug vrh pa zaposleni v višjih

pla�ilnih razredih, katerih delež se je najbolj pove�al (Delakorda, 2001, str. 22). To je tudi

pokazatelj, da prihaja do vedno ve�je neenakosti pri delitvi pla�.

Na tem mestu je vsekakor treba omeniti, da na višino pla� vpliva tudi stopnja izobrazbe. Po

posameznih podro�jih dejavnosti je tako treba upoštevati, da lahko med njimi prihaja do

znatnih razlik zaradi razli�nih stopenj izobrazbe. Med osnovnimi dejavniki konkuren�nosti,

poleg višine produktivnosti dela, je tudi izobrazbena raven zaposlenih. Izobraževanje je torej

aktiven dejavnik gospodarskega razvoja. Izobrazbena raven je merilo kakovosti �loveškega

kapitala (�esen, 2000, str. 13).

�e upoštevamo, da je mejna nagnjenost k potrošnji višja pri posameznikih z manjšim

dohodkom oziroma pri posameznikih iz nižjih pla�ilnih razredov kot pri posameznikih iz

višjih pla�ilnih razredov, potem lahko nadalje ugotovimo, da so inflacijski pritiski zaradi

neenake distribucije pla� razli�ni. �e govorimo o prvem vrhu in o pove�evanju deleža

zaposlenih v najnižjih pla�ilnih razredih, potem lahko re�emo, da obstajajo inflacijski pritiski.

Nasprotno se zmanjšujejo inflacijski pritiski zaradi spreminjanja distribucije pla� v korist

deleža zaposlenih v najvišjih pla�ilnih razredih.

Razloge za spremembe v distribuciji pla� lahko iš�emo na ponudbeni in na povpraševalni

strani trga dela ter v njegovi institucionalni ureditvi. Na ponudbeni strani prevladujejo

dejavniki, kot je sprememba v številu razpoložljive delovne sile z dolo�eno izobrazbo, hkrati

lahko prihaja tudi do sprememb v kakovosti dela obstoje�ih zaposlenih. Med dejavniki

povpraševanja, ki na trgu dela delujejo v smeri pove�evanja razlik med pla�ilnimi razredi, so

najpomembnejši povpraševanje po proizvodih, ki zahtevajo višjo stopnjo predelave in

tehnološke spremembe v proizvodnem procesu, ki zahtevajo višjo izobrazbo zaposlenih. Na

dolgi rok na spremembe v razmerjih med pla�ilnimi razredi vpliva tudi institucionalna

ureditev, kar lahko razumemo kot razli�en pomen sindikatov v dolo�enih �asovnih obdobjih.

Zmanjšana vloga sindikatov lahko povzro�i na primer zniževanje t. i. »sindikalne premije«,

torej dela pla�e, ki ga sindikat iztrži v pogajanjih z delodajalci zaradi svoje pogajalske mo�i.
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Sindikat to mo� uporablja za svoja dva poglavitna ekonomska cilja: višje realne pla�e in ve�

delovnih mest. Ta dva cilja sta si nasprotujo�a: visoke pla�e ob enakih ostalih pogojih

oziroma višja zaposlenost le ob enakih ali nižjih pla�ah (Senjur, 1995, str. 174).

Dejstvo je, da kapital ne more nadomestiti dela, predvsem na podro�jih dejavnosti, kjer je

potreba po znanju in storitvah. Niti visoka tehnologija ne more postati nadomestek takšnemu

delu. Kapital in tehnologija sta dejavnika produktivnosti, vendar v storitvenih dejavnostih

pomenita samo »orodje« produktivnosti. Da to orodje pripomore k produktivnosti dela, je

odvisno samo od zaposlenih in njihovega znanja za upravljanje in uporabo (Drucker, 1992,

str. 81).
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SKLEP

Le malokdo je zadovoljen z višino pla�e, pa naj bo to delodajalec ali delojemalec. Za prvega

so stroški dela »nujno zlo«, za drugega pa predstavlja pla�a glavni vir dohodka. Za prvega je

pla�a previsoka, za drugega prenizka. Nekje vmes je dosežen konsenz, katerega morata

spoštovati obe strani. Predmet tega diplomskega dela je analiza pla� z navedenih vidikov.

V prvem delu diplomskega dela sem analizirala pla�e na strani povpraševanja po

proizvodnem dejavniku delu. Najprej sem analizirala podatke o pla�ah iz razli�nih možnih

virov spremljanja. Analiza je pokazala, da razlike v stopnjah rasti niso izrazite, zavedati pa se

je potrebno možnih odstopanj.

V nadaljevanju je analiza strukture stroškov dela pokazala, da je v obdobju 1995-1999 v

Sloveniji opazen upad deleža zakonskih prispevkov za socialno varnost ter na drugi strani

porast deleža davka na pla�ilno listo. Prav tako nam pove�ano razmerje med bruto in neto

pla�o pove, da se je pove�ala dav�na obremenjenost delojemalca.

�e primerjamo strukturo stroškov dela v Sloveniji s strukturo stroškov dela držav �lanic EU,

lahko ugotovimo, da je delež delodajal�evih prispevkov za socialno varnost v Sloveniji kar

za 10 odstotnih to�k manjši kot v državah EU, glede na celotno strukturo stroškov dela. Na

drugi strani delež davka na pla�ilno listo v Sloveniji znatno presega delež v državah EU, kar

primerjalno kaže na visoko dav�no obremenjenost slovenskega delodajalca. Zanimiva

ugotovitev je, da je delež stroškov izobraževanja v celotnih stroških dela v Sloveniji skoraj

polovico manjši kot v državah EU.

Povpre�ne realne bruto pla�e so imele skozi celotno obravnavano obdobje 1995–2000

najve�je stopnje rasti po podro�jih dejavnostih v skupini dejavnosti javnih storitev, sledili sta

industrija in tržne storitve, najmanjše stopnje rasti realnih bruto pla� po podro�jih dejavnosti

pa je imela skupina dejavnosti kmetijstva. Ob tem je potrebno poudariti, da v analizi bruto

pla� nisem posegala v obravnavo ravni pla� po posameznih podro�jih dejavnosti, ki bi nam

pokazala še jasnejšo sliko stanja.

V nadaljevanju sem analizirala stopnje rasti produktivnosti dela, ter ugotovitve omenjene

analize združila z rezultati analize rasti realnih bruto pla�. Razlike med rastjo produktivnosti
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dela in rastjo povpre�nih bruto pla� kažejo na to, kako uspešno je bilo posamezno podro�je

dejavnosti z vidika konkuren�nosti.

Na dolgi rok naj bi bilo razmerje med produktivnostjo dela in pla�ami usklajeno, njuna rast pa

proporcionalna, prav tako naj bi rast produktivnosti dela pomenila zgornjo mejo rasti pla�. V

letih 1996 in 1999 je bilo to razmerje porušeno, saj je bila stopnja rasti bruto pla� v Sloveniji

višja od stopnje rasti produktivnosti dela. V letih 1997 in 1998 se je stopnja rasti

produktivnosti dela gibala v skladu s stopnjami rasti bruto pla�. Prav tako stopnja rasti bruto

pla� ni dosegla oziroma presegla stopnje rasti produktivnosti dela. V letu 2000 stopnje rasti

bruto pla� niso dosegale stopenj rasti produktivnosti dela.

K manjšemu pove�anju konkuren�nosti so najve� prispevala podro�ja dejavnosti, ki spadajo v

skupino dejavnosti javnih storitev. V povpre�ju so, razen celotne skupine dejavnosti javnih

storitev in enega samega podro�ja dejavnosti iz skupine dejavnosti tržnih storitev, vsa ostala

podro�ja dejavnosti v obravnavanem obdobju dosegala višje stopnje rasti produktivnosti dela,

kot pa stopnje rasti realnih bruto pla�.

S tem je analiza razmerja med rastjo produktivnosti dela in rastjo povpre�ne bruto pla�e po

podro�jih dejavnosti pokazala tendence ve�anja konkuren�nosti Slovenije.

Drug vidik diplomskega dela je zajemal obravnavo ponudbe delovne sile, kjer so se celotna

razpoložljiva denarna sredstva (kot delež v BDP) rahlo znižala. Opaziti je pove�anje deleža

socialnih in družinskih prejemkov, ki predstavlja 13,8 % BDP-ja (dohodek iz zaposlitve in

samozaposlitve predstavlja 29,4 %).

Natan�neje sem analizirala dinamiko neto pla�, za katero lahko trdimo, da se giblje

proporcionalno z dinamiko bruto pla�, opaziti je le rahlo višjo rast bruto pla� pred rastjo neto

pla�.

Poleg ravni in dinamike razpoložljivih denarnih sredstev prebivalstva dolo�a povpraševanje

prebivalstva tudi porazdelitev pla�, ki s pomo�jo mejne nagnjenosti k potrošnji pokaže vpliv

spreminjanja dohodka na potrošnjo in s tem na morebitne inflacijske pritiske. Previdnost pa je

potrebna, ko se pojavljajo trditve, da je treba omejiti rast pla�, ker so le-te vir rasti inflacije.

Pretirano omejevanje rasti pla� vpliva na nižjo individualno potrošnjo, ki pomeni ve� kot

polovico agregatne potrošnje in pozitivno vpliva na gospodarsko rast v vseh dejavnostih. Z

omejevanjem rasti pla� kot temeljnega vira dohodkov gospodinjstva lahko omejimo rast

zasebne porabe in vplivamo na njeno usmeritev v nakup osnovnih življenjskih dobrin. Nizka
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rast individualne potrošnje omejuje rast dodane vrednosti številnih podro�ij dejavnosti, poleg

tega lahko pretirano omejevanje rasti pla� prav tako vpliva na manjše var�evanje, ki je vir

sredstev za kreditiranje gospodarstva.

Analiza distribucije pla� je pokazala, da v septembru 2000 v skupinah dejavnosti industrije in

kmetijstva ve� kot polovica zaposlenih ni prejemala niti povpre�ne bruto pla�e. Za razliko od

teh dveh skupin dejavnosti pa je za storitve zna�ilno, da je ve�ina zaposlenih v nadpovpre�nih

pla�ilnih razredih, kar je še posebej zna�ilno za skupino dejavnosti javnih storitev. Seveda ne

smemo spregledati, da so te razlike tudi posledica razlik v izobrazbeni strukturi zaposlenih, ne

glede na to pa bi bilo treba te razlike podrobneje analizirati.

Struktura zaposlenih po velikosti bruto pla�e bi za daljše obdobje prikazala trend prehajanja

deleža zaposlenih v nižje in še bolj izrazito v višje pla�ilne razrede na ra�un zmanjševanja

deleža zaposlenih v osrednjih pla�ilnih razredih. Posledi�no je to pokazatelj, da prihaja do

vedno ve�je neenakosti pri delitvi pla�.

Dejavniki, ki pove�ujejo razlike med pla�ilnimi razredi so pove�ano povpraševanje po

proizvodih, ki zahtevajo višjo stopnjo predelave, tehnološke spremembe v proizvodnji, višja

izobrazbena struktura zaposlenih ter podobno.

Zavedati se je treba, da prinaša odpiranje trga pove�ane dohodkovne neenakosti ter imigracije

in emigracije zaposlenih. Prav tako nizki stroški dela ne predstavljajo ve� konkuren�ne

prednosti, �e je produktivnost nizka ali povpre�na. Delavec, ki v proizvodnem procesu

u�inkovito uporablja razvito tehnologijo, je u�inkovitejši od nekoga, ki nima dostopa do

takšne tehnologije. In tako je mogo�e pla�e kot strošek dela ocenjevati le v povezavi z

ustvarjeno dodano vrednostjo in produktivnostjo dela.
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