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UVOD 
 
Ameriški ekonomist Robert Eisner je v sredini sedemdesetih let proces ocenjevanja 
investicijskih funkcij označil za sila zvitega in težavnega. Pri tem je poudaril, da naj 
raziskovalca odlikujeta kvaliteti kot sta skromnost in ponižnost, saj v nasprotnem primeru le-
ta (raziskovalec) ne bo zadovoljen z izsledki oziroma rešitvami izbranega investicijskega 
problema (Eisner, 1974, str. 101). 
 
Navkljub težavnosti oziroma problematičnosti investicijske tematike, so investicije pogosto 
predmet različnih študij, raziskav in analiz. Gre namreč za izredno pomembno ekonomsko 
kategorijo, katere gibanje ima tako kratkoročne kakor tudi dolgoročne posledice. Kratkoročno 
gledano so investicije najbolj variabilna komponenta bruto domačega proizvoda (BDP), s 
čimer predstavljajo glavni vir fluktuacij agregatnega povpraševanja. Na dolgi rok investicije 
oblikujejo (realni) kapital in s tem povečujejo potencialno kapaciteto ponudbe ter prinašajo 
novo tehnologijo in znanje. Z dolgoročnega vidika investicije torej predstavljajo pomembno 
determinanto gospodarske rasti. Poleg omenjenih dveh pogledov, kratkoročnega in 
dolgoročnega, Berndt (1991, str. 225) navaja še naslednjega. Izdatki za investicije povečujejo 
povpraševanje po industrijski proizvodnji, kar posredno vpliva na zaposlenost in s tem na 
prihodke prebivalstva in to ne samo v panogi, kjer se investira, ampak v celotnem 
gospodarstvu, saj se učinki investiranja prelivajo med posameznimi deli ekonomije. Učinki 
investiranja so torej večplastni, tako direktni kot indirektni. Prav zato je poznavanje 
determinant investicijskega povpraševanja  nujno potrebno. Šele njihovo natančno in celovito 
razumevanje namreč omogoča vodenje ustrezne fiskalne in monetarne politike ter oblikovanje 
natančnih ocen bodoče gospodarske rasti. 
 
Namen diplomskega dela je oblikovati različne investicijske funkcije osnovnih sredstev v 
Republiki Sloveniji. Razloga za nastanek dela sta predvsem pomembnost investicij v 
ekonomiji ter redkost tovrstnih študij pri nas. Razvojna vloga investicij v gospodarstvu 
zagotovo ni sporna, čeprav je potrebno dodati, da poleg samega obsega investicij pomemben 
razvojni faktor predstavlja tudi njihova učinkovitost. Le-ta pa v pričujočem delu ni predmet 
obravnave. Maloštevilnost analiz te ekonomske kategorije pri nas je predvsem posledica ovir, 
povezanih s kratkimi, nekonsistentnimi in pomanjkljivimi časovnimi serijami podatkov. Gre 
pač za davek mlade države, ki pa na srečo počasi izginja, kar nedvomno izboljšuje izhodiščni 
položaj raziskovalcev oziroma ocenjevalcev različnih ekonomskih modelov. 
 
V nadaljevanju diplomskega dela je najprej predstavljen teoretični okvir investicijske 
tematike. Podane so različne definicije in delitve investicij, katerih namen je opredeliti 
predmet proučevanja oziroma ocenjevanja. 
 



 

2

Drugo poglavje opisuje gibanje investicij v Republiki Sloveniji v zadnjem obdobju. Dinamika 
investicij je prikazana tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Namen »dvojnega« 
prikaza je v tem, da bralcu po eni strani približa dejansko raven in strukturo investicij v 
Sloveniji, po drugi pa mu omogoča primerjavo z drugimi državami. Za primerjavo so podane 
Češka, Irska in Portugalska, države, s katerimi se Slovenija zaradi podobnih 
makroekonomskih karakteristik zelo pogosto primerja. 
 
Predmet tretjega poglavja so obstoječi modeli investicij. Izmed kopice različnih modelov, ki 
se pojavljajo v literaturi, so predstavljeni sledeči: model akceleratorja, q model, model 
investicij prek denarnega toka, neoklasični model investicij ter obstoječi slovenski modeli 
investicij. Kljub temu, da vsi omenjeni modeli v diplomskem delu niso formalno ocenjeni, je 
njihovo teoretično ozadje vključeno v pričujoče delo z namenom pojasnitve in osvetlitve 
različnih dejavnikov investicijskega povpraševanja. Preprosto povedano, tretje poglavje 
odraža prepričanje, da vsak ekonometrični model temelji na eksplicitni teoretični osnovi. 
 
Četrto poglavje predstavlja osrednji del diplomskega dela. Obsega namreč ekonometrično 
analizo investicij v osnovna sredstva v Republiki Sloveniji. Poglavje je zgrajeno v 
ekonometrično smiselnem zaporedju. Najprej so namreč predstavljeni podatki, potem ključne 
spremenljivke, sledi zapis investicijskih funkcij, v zadnjem delu pa so podani rezultati 
analize, razlage ter predlogi za možne izboljšave. 
 
Na koncu so podani še sklep, ki povzema bistvene ugotovitve diplomskega dela, literatura in 
viri. Vsi pomožni izračuni, postopki, izpeljave, podatki, tabele in grafični prikazi, ki po 
svojem pomenu ne predstavljajo elementarnega dela študije, so prikazani v prilogi. 
 

1 TEORETIČNI OKVIR INVESTICIJ 

1.1 Definicija investicij 
 
V literaturi se pojavlja več različnih definicij investicij. Najbolj splošna pravi, da investicije 
predstavljajo produkcijo oziroma oblikovanje novega kapitala, pri čemer je ta kapital lahko 
fizični, človeški ali intelektualni. S fizičnim kapitalom so mišljene zgradbe, oprema in 
transportna sredstva, skratka vse, kar participira v nadaljnjem procesu produkcije blaga in 
storitev, človeški kapital predstavlja spekter spretnosti, ki jih posameznik pridobi skozi 
izobraževanje, intelektualni kapital pa lahko opredelimo kot tehnologijo oziroma zalogo 
znanja o tem, kako proizvajati določeno blago ali storitev (Tregarthen, 1996, str. 260). 
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Dornbusch, Fischer in Startz (2001, str. 325) zgoraj omenjeni povezavi med investicijami in 
kapitalom dodajajo še časovno komponento. Investicije namreč povezujejo sedanjost s 
prihodnostjo. Gre za spremenljivko toka, ki ima določeno življenjsko dobo, v kateri generira 
tako stroške kot tudi koristi. Le-ti pa se z vidika časovne razporeditve in pa obsega med 
posameznimi investicijskimi projekti močno razlikujejo. 
 

1.2 Delitev investicij 
 
V okviru delitve investicij ločimo dve ravni klasifikacije te ekonomske kategorije. Prva je 
vsebinska, druga teoretična. Vsebinsko gledano večina avtorjev investicije razvršča v tri 
osnovne skupine (Mankiw, 2000, str. 463): 
 

• poslovne fiksne investicije 
• investicije v stanovanjsko gradnjo 
• investicije v zaloge 

 
Od treh zgoraj navedenih kategorij največji delež predstavljajo poslovne fiksne investicije. 
Le-te zajemajo investicije v nestanovanjsko gradnjo, proizvodne obrate in opremo. Investicije 
v zaloge predstavljajo najmanjši in hkrati tudi najbolj variabilen del celotnih investicij. 
Služijo predvsem za prilagajanje podjetij nihanjem v prodaji in so v veliki meri odvisne od 
splošnega nivoja gospodarske aktivnosti. Stanovanjske investicije so v celoti namenjene 
uporabi prebivalcev, njihovo velikost pa prvenstveno določa obrestna mera (Berndt, 1991,  
str. 226). 
 
Navkljub dejstvu, da večina ekonomistov z vsebinskega vidika loči tri skupine investicij, se 
za statistične potrebe največkrat oblikujeta le dve kategoriji. Podobno je tudi v Sloveniji, saj 
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) na osnovi Evropskega sistema 
nacionalnih računov (ESA)1 obračunava oziroma prikazuje le investicije v osnovna sredstva 
in investicije v zaloge. Po metodologiji ESA so namreč poslovne fiksne investicije in pa 
investicije v stanovanjsko gradnjo sestavni del investicij v osnovna sredstva. Statistično 
gledano je torej vsebinska delitev investicij sledeča (European System of Accounts. ESA 
1995, 1995, str. 52-53): 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 The European System of National and Regional Accounts – ESA 
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• investicije v zaloge 
• investicije v osnovna sredstva 

o opredmetena osnovna sredstva 
 stanovanjske zgradbe 
 druge zgradbe in objekti 
 oprema in stroji 
 osnovna čreda in dolgoletni nasadi 

o neopredmetena osnovna sredstva 
 izkoriščanje naravnih virov 
 računalniški programi 
 literarna in umetniška dela 
 druga neopredmetena osnovna sredstva 

o večja izboljšanja opredmetenih neproizvedenih sredstev 
o stroški spremembe lastništva neproizvedenih sredstev 

 
Poleg vsebinske delitve investicij pomembno vlogo z vidika ekonometričnega ocenjevanja 
igra tudi teoretična razdelitev. V tem kontekstu je potrebno najprej poudariti, da investicije 
dejansko pomenijo prirast novega kapitala in obnovo obstoječega. S tega (teoretičnega) vidika 
tako razdelimo investicije na neto investicije in obnovitvene investicije. Obnovitvene 
investicije so tisti del investicij, ki so potrebne za nadomestitev obrabljenega kapitala. 
Matematično jih izrazimo na sledeč način: 
 

1, −= tttO KI δ ,          (1) 

 
kjer je IO,t oznaka za obnovitvene investicije v času t, δt predstavlja stopnjo obrabe kapitala v 
času t, Kt–1 pa odraža stog kapitala v času t-1. Neto investicije za razliko od obnovitvenih 
predstavljajo čisti prirast kapitala. Algebraično jih lahko zapišemo v naslednji obliki: 
 

1, −−= tttN KKI ,         (2) 

 
pri čemer Kt predstavlja zalogo kapitala v času t. Vsota obnovitvenih in neto investicij, kot 
rečeno, tvori celotne oziroma bruto investicije. Njihovo sestavo formalno prikazuje naslednja 
identiteta (Berndt, 1991, str. 229): 
 

111,, )1( −−− −−=−+=+≡ ttttttttNtOt KKKKKIII δδ     (3) 

 
Identiteto (3) je mogoče ob upoštevanju splošne investicijske predpostavke o razlikovanju 
med optimalno (želeno) in dejansko zalogo kapitala2 še nekoliko nadgraditi. V okviru te 

                                                 
2 Omenjena predpostavka je temelj večine teorij investicijskega povpraševanja. 
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predpostavke namreč investicije predstavljajo sredstvo, s katerim dejanski stog kapitala 
približamo želenemu3. Hitrost zapolnjevanja te vrzeli je lahko zelo različna, njena vključitev v 
teorijo pa nekoliko modificira izraz za neto investicije (2): 
 

)( 1
*

, −−= ttttN KKI λ ,         (4) 

 
pri čemer Kt

* predstavlja želeni stog kapitala, Kt–1 označuje zalogo kapitala ob koncu 
predhodnega obdobja, λt pa meri hitrost prilagajanja dejanskega stoga kapitala želenemu4. Z 
modifikacijo izraza za neto investicije se posledično spremeni tudi opredelitev celotnih 
oziroma bruto investicij. Vključitev izraza (4) v identiteto (3) nam tako postreže z 
najpogostejšo definicijo bruto investicij (Berndt, 1991, str. 232): 
 

1
*

11
* )()( −−− −+=+−= ttttttttttt KKKKKI λδλδλ .     (5) 

 
Iz zgornje definicije bruto investicij (5) je razvidno, da na velikost omenjene ekonomske 
kategorije vplivajo tako neposredni kot tudi posredni faktorji. Med neposredne faktorje 
prištevamo obstoječo in želeno zaloga kapitala, hitrost zapolnjevanja te vrzeli ter obrabo 
kapitala, med posredne pa determinante, ki oblikujejo želeni stog kapitala. 
 
Na podlagi obeh predstavljenih klasifikacij investicij, vsebinske in teoretične, je sedaj moč 
opredeliti predmet ocenjevanja pričujočega diplomskega dela, kar je ne nazadnje tudi osnovni 
namen prvega poglavja. V modelu investicij, ki je oblikovan v četrtem poglavju tako kot 
odvisna spremenljivka nastopajo bruto investicije v osnovna sredstva. Poglavitni  razlog za 
izbor omenjene podkategorije investicij kot predmet proučevanja je predvsem dolgoročnost 
osnovnih sredstev. V tem kontekstu je mišljena distinkcija med investicijami v zaloge in 
investicijami v osnovna sredstva. Za investicije v zaloge namreč velja, da so pomembne 
predvsem za vodenje kratkoročne ekonomske politike (Senjur, 1993, str. 30). Drugače je z 
investicijami v osnovna sredstva. Le-te imajo velik pomen za gospodarski razvoj. Dolgoročno 
namreč določajo potencialno ponudbo, s tem pa tudi gospodarsko rast, kar je glavni razlog za 
izbor bruto investicij v osnovna sredstva kot predmet proučevanja. 
 

2 GIBANJE INVESTICIJ V SLOVENIJI 
 
Teorija narekuje, da je vpliv bruto investicij v osnovna sredstva na gospodarsko rast in razvoj 
odvisen od dveh ključnih dejavnikov. Prvi je raven investiranja, drugi pa učinkovitost 
                                                 
3 Želeni stog kapitala je tista količina kapitala, ki podjetju omogoča maksimizacijo pričakovanega profita (Abel, 
Bernanke, 2001, str. 125). 
4 V primeru, ko je vrednost λt nič, je kapital popolnoma fiksen (neto investicije so enake nič). Če pa je vrednost 
λt ena, potem je vrzel med dejansko in želeno zalogo kapitala odpravljena v eni časovni enoti. 
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investicij. Glede na to, da je predmet proučevanja diplomskega dela investicijska funkcija 
Slovenije kot taka, je v pričujočem poglavju predstavljen le prvi izmed obeh omenjenih 
dejavnikov. Dinamiko le-tega pa prikazuje spodnja Tabela 1. 
 
Tabela 1:  Gibanje realnih bruto investicij v osnovna sredstva in njihovega odstotka v BDP v  

Republiki Sloveniji po trimesečjih v obdobju 1995-2001 

Kvartal 
Bruto investicije v 
osnovna sredstva 

(mio SIT, cene 1995) 

BDP (mio SIT, 
cene 1995) 

Bruto investicije 
v osn. sredstva 

kot % BDP 
1995Q1 104339 532794 19.6 
1995Q2 118262 554450 21.3 
1995Q3 114960 558880 20.6 
1995Q4 137411 575335 23.9 
1996Q1 112867 547788 20.6 
1996Q2 133763 571222 23.4 
1996Q3 129595 579973 22.3 
1996Q4 142412 600917 23.7 
1997Q1 125654 569457 22.1 
1997Q2 150580 607523 24.8 
1997Q3 146640 606175 24.2 
1997Q4 154590 621518 24.9 
1998Q1 146044 603716 24.2 
1998Q2 157584 622759 25.3 
1998Q3 157170 626454 25.1 
1998Q4 180536 643028 28.1 
1999Q1 156250 621061 25.2 
1999Q2 223687 671548 33.3 
1999Q3 178125 654939 27.2 
1999Q4 206359 678394 30.4 
2000Q1 170783 659812 25.9 
2000Q2 197416 694283 28.4 
2000Q3 193463 691116 28.0 
2000Q4 204509 701811 29.1 
2001Q1 165006 680716 24.2 
2001Q2 189614 713707 26.6 
2001Q3 186121 713869 26.1 
2001Q4 211034 720117 29.3 

Vir: Bilten Banke Slovenije (več številk), interna gradiva SURS in lastni izračuni. 
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Iz Tabele 1 je razvidno, da je odstotek bruto investicij v osnovna sredstva v BDP v obdobju 
od leta 1995 do 1999 vztrajno naraščal. Vrh je investicijska aktivnost dosegla prav v letu 
1999, ko je letna raven bruto investicij v osnovna sredstva v Sloveniji predstavljala kar      
29.1 % BDP oziroma 3.4 odstotnih točk več kot leto poprej. Glede na to, da se je v istem letu 
primanjkljaj v tekočem delu plačilne bilance povečal za približno 430 % (Bilten Banke 
Slovenije, 2002, 2, str. 57), je moč sklepati, da je bila relativno visoka investicijska dejavnost 
v Sloveniji v omenjenem letu financirana pretežno z zadolževanjem v tujini. V letu 2000 je 
odstotek bruto investicij v osnovna sredstva v BDP (glede na leto poprej) nekoliko upadel, 
predvsem na račun poslabšanih pogojev menjave (Slovenija. Ocena gospodarskih gibanj v 
letu 2001 in napoved za leto 2002: jesensko poročilo 2001, 2001, str. 59). Navkljub 
omenjenemu rahlemu padcu, pa je letni nivo investiranja vseeno ostal na relativno visoki 
ravni (27.9 %). Situacija se je znatneje spremenila v letu 2001, ko so se bruto investicije v 
osnovna sredstva prvič po letu 1992 realno zmanjšale (za 1.9 %) glede na predhodno leto. 
Temu padcu so botrovali predvsem naslednji razlogi: upadanje izvoznega povpraševanja in 
poslabšana poslovna pričakovanja v tržnih dejavnostih, nižje investiranje v stanovanjsko 
gradnjo ter izrazitejše usmerjanje sredstev podjetij v finančne naložbe. V omenjenem letu so 
tako bruto investicije v osnovna sredstva dosegle (glede na predhodni leti) »skromnih«      
26.6 % BDP, kar pa ne predstavlja pretirane skrbi, saj so se v zadnjem četrtletju leta 2001 
pokazali prvi znaki oživljanja investicijske aktivnosti. Le-to sta spodbudila predvsem 
pozitivni učinek zniževanja obrestnih mer za posojila na investicijsko dejavnost ter večji 
obseg proračunskih sredstev, namenjenih financiranju naložb. Pozitivni trend investicijske 
dinamike naj bi po ocenah UMAR-ja obveljal vse do leta 2003, ko naj bi realna rast bruto 
investicij v osnovna sredstva znašala 4.8 %. V tem kontekstu naj bi se okrepile predvsem 
naložbe v tržne dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo, kar naj bi pozitivno vplivalo na 
konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva (Slovenija. Ocena gospodarskih gibanj v 
letu 2001 in analitična utemeljitev pomladanske napovedi gospodarskih gibanj v letih 2002 in 
2003: pomladansko poročilo 2002, 2002, str. 34-36, 45-48). 
 
Ne glede na dejstvo, da je mednarodna primerjava ravni bruto investicij v osnovna sredstva 
predmet naslednjega podrazdelka, je na podlagi zgoraj povedanega moč reči, da Slovenija 
sodi med investicijsko aktivnejše države. Odstotek bruto investicij v BDP je namreč v 
obravnavanem obdobju krepko presegal 20 %. Logična posledica takšne visoke ravni bruto 
investicij v osnovna sredstva je tudi dejstvo, da je v obdobju od leta 1995 do 2001 povprečna 
letna realna stopnja rasti bruto investicij v osnovna sredstva znatno presegla povprečno letno 
realno stopnjo rasti BDP. Prva je namreč v omenjenem obdobju znašala 8 %, druga pa 4.1 %. 
 
Poleg dinamike celotnih bruto investicij je z vidika njihovega proučevanja zanimivo tudi 
gibanje strukture omenjene makroekonomske kategorije. Le-to prikazuje Tabela 2. 
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Tabela 2:  Gibanje strukture bruto investicij v osnovna sredstva v Republiki Sloveniji v 
obdobju 1995-2000 (v  %) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Opredmetena osnovna sredstva 96.1 95.8 94.8 94.6 93.8 94.5 

Stanovanjske zgradbe 15.5 15.9 16.7 16.1 14.8 14.1 
Druge zgradbe in objekti 28.3 33.2 33.7 32.6 34.2 34.4 
Oprema in stroji 51.3 46.0 43.7 45.4 44.3 45.6 
Osnovna čreda in dolgoletni 
nasadi 

0.9 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 

Neopredmetena osnovna sredstva 2.3 2.5 3.3 3.2 3.9 3.6 
Povečanje vrednosti neproizvedenih 
nefinančnih sredstev 

0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 

Stroški transakcij obstoječih 
sredstev 

1.5 1.6 1.8 2.0 1.9 1.6 

SKUPAJ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Vir: Interna gradiva SURS. 
 
Iz Tabele 2 je razvidno, da največji del investicij predstavljajo investicije v opredmetena 
osnovna sredstva (94.5 % leta 2000). Odstotek omenjene oblike investicij po letu 1995 sicer 
rahlo pada, vendar kljub temu ostaja na zelo visoki ravni. Med investicijami v opredmetena 
osnovna sredstva prednjačijo investicije v stroje in opremo (45.6 % leta 2000), čeprav je 
potrebno poudariti, da po letu 1995 stalno zmanjšujejo udeležbo, predvsem na račun 
povečevanja deleža investicij v druge zgradbe in objekte. Investicije v druge oblike sredstev 
predstavljajo zanemarljiv delež v strukturi. 
 
Med vsemi komponentami bruto investicij v osnovna sredstva, ki so prikazane v zgornji 
Tabeli 2, so v obdobju od leta 1995 do 2000 najbolj porasle investicije v neopredmetena 
osnovna sredstva. Realno so se namreč povečale kar za 134.2 %, vendar pa je potrebno 
poudariti, da je tolikšna rast predvsem posledica relativno skromnega obsega omenjene 
kategorije5. Z vidika obsega veliko pomembnejše investicije v opredmetena osnovna sredstva 
so se v obravnavanem obdobju realno povečale za 59.7 %, od tega v druge zgradbe in objekte 
za 75.5 %. Tako visoka realna rast je predvsem posledica dogajanj v gradbeništvu, ki je po 
letu 1995 dosegalo izjemno visoke letne stopnje rasti. Visoke  stopnje rasti pa so bile 
dosežene tudi pri preostalih oblikah investicij, vendar pa so z vidika vpliva na skupno rast 
manj pomembne (Hren, 2001, str. 66). 
 
 

                                                 
5 Pri skromni, nizki vrednosti spremenljivke namreč že majhno absolutno povečanje pomeni velik relativni skok. 
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2.1 Primerjava z drugimi državami 
 
Splošno znano je, da individualni podatki sami po sebi nimajo precejšnje teže. Svojo veljavo 
namreč dobijo, ko jih primerjamo z drugimi istovrstnimi podatki. Prav zato je namen tega 
podpoglavja prikazati gibanje odstotka bruto investicij v osnovna sredstva v BDP v Sloveniji 
in njej primerljivih državah. Za primerjavo so podane Češka, Irska in Portugalska, države, ki 
so z vidika različnih makroekonomskih kazalcev relativno blizu Sloveniji. Primerjavo 
omenjenega odstotka prikazuje naslednja tabela. 
 
Tabela 3:  Gibanje deleža (v %) bruto investicij v osnovna sredstva v BDP v izbranih državah 

v obdobju 1995-2000 
Leto Češka Irska Portugalska Slovenija 
1995 32.0 17.1 23.7 21.4 
1996 31.9 18.6 23.8 22.5 
1997 30.6 20.2 25.3 23.4 
1998 29.0 22.1 25.9 24.6 
1999 27.9 23.5 27.2 27.4 
2000 28.3 23.6 28.2 26.7 
2001 28.0 23.1 28.3 24.9 

Vir: Interna gradiva SURS, interna gradiva Češkega statističnega urada, International 
Financial Statistics (2002), interna gradiva Irskega statističnega urada in lastni 
izračuni. 

 
Iz Tabele 3 je razvidno, da se gibanje odstotka bruto investicij v osnovna sredstva v BDP med 
izbranimi državami občutno razlikuje. Češka, na primer, se vse od leta 1995 naprej sooča z 
upadom investicijske aktivnosti, ki pa ne nazadnje niti ni tako presenetljiv, če upoštevamo 
dejstvi, da je Češka vse do leta 1997 investirala več kot 30 % BDP, ter da je bila večina 
investicijske dejavnosti financirana z danes umirjajočimi kapitalskimi prilivi iz tujine 
(Križanič, Oplotnik, 1999, str. 11). Pravo nasprotje Češki predstavlja Portugalska, kjer je v 
obdobju od leta 1995 do 2001 odstotek bruto investicij v osnovna sredstva v BDP porasel za 
slabih 20 %. Omenjeni dvig investicijske dejavnosti je bil v največji meri posledica 
aktivnejšega regionalnega razvoja v obliki različnih programov in projektov, financiranih s 
strani Evropske unije (v nadaljevanju EU). Za razliko od Češke in Portugalske, ki sta se v 
obravnavanem časovnem obdobju srečali s precej enoličnim in enosmernim gibanjem 
odstotka bruto investicij v osnovna sredstva v BDP, sta bili Irska in Slovenija podvrženi bolj 
raznoliki dinamiki. V obeh državah je namreč omenjeni odstotek rasel do leta 2000 (Irska) 
oziroma 2001 (Slovenija), v preostalem razdobju pa upadel, čemur so botrovala predvsem 
slabša poslovna pričakovanja in pa padec izvoznega povpraševanja. Kljub temu torej, da se je 
raven odstotka bruto investicij v BDP med Irsko in Slovenijo tekom celotnega obdobja 
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nekoliko razlikovala, je med omenjenima državama z vidika dinamike obravnavanega 
indikatorja prisotna določena podobnost. 
 

3 OBSTOJEČI MODELI INVESTICIJ 
 
Predmet obravnave tretjega poglavja so splošni teoretični modeli investicij. Že uvodoma je 
bilo povedano, da vsi v nadaljevanju opisani modeli formalno niso ocenjeni, kar je predvsem 
posledica naslednjih dveh dejstev. Prvič, »čisti« teoretični investicijski modeli so preozki za 
kvalitetno in natančno opredelitev investicij. Vsak od njih namreč pokriva le določene 
faktorje investicijskega povpraševanja, druge pa opušča oziroma ignorira. Takšen pristop pa 
je seveda z vidika ekonometričnega ocenjevanja pomanjkljiv. In drugič, pomanjkanje 
podatkovnih serij. Spremenljivke, ki jih namreč »uporabljajo« obravnavani modeli, so zelo 
specifične, celo do take mere, da jih uradna statistika ne beleži, kar seveda onemogoča 
ocenjevanje obravnavanih modelov. 
 
Namen pričujočega poglavja je osvetliti dejavnike, ki oblikujejo investicijsko povpraševanje. 
Ena izmed funkcij slovenskih investicij, ki je predstavljena v četrtem poglavju, je namreč 
oblikovana kot zmes oziroma kombinacija idej omenjenih modelov. To pa je tudi glavni 
razlog za uvrstitev omenjenega poglavja v diplomsko delo. V nadaljevanju so predstavljeni 
sledeči teoretični modeli investicij: model akceleratorja, q model, model investicij prek 
denarnega toka, neoklasični model investicij ter obstoječi slovenski modeli investicij. 
 

3.1 Model akceleratorja 
 
Model akceleratorja investicij predstavlja v ekonomski literaturi enega izmed prvih poskusov 
razlage visoke variabilnosti investicijskih izdatkov. Razvil ga je J. M. Clark leta 1917. Za 
razliko od ostalih modelov agregatnih investicij model akceleratorja ne temelji na 
optimizacijskem postopku, ampak gradi na predpostavki, da velja med želenim kapitalom in 
outputom (BDP) fiksno razmerje6. Implicitno to pomeni, da cene, plače, davki in obrestne 
mere v omenjenem modelu nimajo neposrednega vpliva oziroma učinka na kapitalno 
potrošnjo, ampak le posrednega (Berndt, 1991, str. 233). Kljub dejstvu, da v literaturi obstaja 
več različnih verzij modela akceleratorja, sta v nadaljevanju predstavljeni le najbolj pogosti 
različici omenjenega pristopa. To sta model naivnega (navadnega) in model fleksibilnega 
akceleratorja. 
 

                                                 
6 Razmerje med kapitalom in outputom je v ekonomski literaturi znano pod izrazom kapitalni količnik. 
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3.1.1 Model naivnega akceleratorja 
 
Osnovno predpostavko modela akceleratorja, ki pravi, da je razmerje med obsegom želenega 
kapitala (Kt

*) in ravnijo proizvodnje (Yt) konstantno, formalno zapišemo na sledeč način: 
 

t

t

Y
K *

=µ           (6) 

 
Če izraz (6) razrešimo za Kt

* in upoštevamo, da model naivnega akceleratorja predpostavlja 
takojšnjo prilagoditev dejanskega stoga kapitala želenemu (Kt

* = Kt), dobimo naslednjo 
povezavo: 
 

tt YK µ=           (7) 
 
Vključitev izraza (7) v izraz za neto investicije (2) nam v končni fazi postreže z modelom 
navadnega akceleratorja: 
 

ttttttttN YYYYYKKI ∆=−=−=−= −−− µµµµ )( 111,     (8) 

 
Iz izraza (8) je razvidna osnovna ideja modela navadnega akceleratorja – neto investicije so 
proporcionalne spremembi narodnega dohodka. Raven neto investicij v gospodarstvu torej 
določa sprememba narodnega dohodka. Ko je le-ta pozitivna, so pozitivne tudi neto 
investicije in nasprotno. Model naivnega pospeševalnika investicij torej predvideva močno 
nihanje neto investicij skozi poslovni cikel (Senjur, 2001, str. 117). 
 
Model naivnega akceleratorja je v svoji dosedanji zgodovini požel kar nekaj pohval in kritik. 
Ena izmed bistvenih prednosti modela, ki jo izpostavljajo njegovi zagovorniki, je preprostost, 
tako z vidika sestave kot tudi interpretacije. Z vidika sestave sodi model naivnega 
akceleratorja med majhne modele, podatki, ki jih »potrebuje«, pa so relativno lahko 
dosegljivi, zaradi česar ga je možno brez posebnih težav empirično oceniti. Tudi interpretacija 
modela ni sporna. Mankiw (2000, str. 481), na primer, poudarja, da je akceleratorska 
povezava med spremembo outputa in investicijami povsem v skladu z ekonomsko-teoretično 
logiko. Povečevanje outputa namreč neposredno povečuje dohodek, posredno pa tudi 
povpraševanje. Večjemu povpraševanju je moč zadostiti le z dodatno proizvodnjo, le-ta pa je 
možna samo v primeru večjih proizvodnih kapacitet, ki so plod investicij7. 
 
Antagonisti na model gledajo povsem drugače. Očitajo mu namreč tri večje pomanjkljivosti. 
Prva je vezana na formulacijo modela. Model naivnega akceleratorja predvideva, da se 
                                                 
7 Nasprotno velja za primer zmanjšanja outputa. 
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investicije takoj prilagodijo spremembi v povpraševanju in da je produkcijska tehnika fiksna. 
Omenjeni predpostavki pa sta nekoliko sporni in nerealni. Upoštevati je namreč potrebno, da 
v gospodarstvu obstajajo nepopolne informacije, različne institucionalne ovire in tehnološki 
faktorji v obliki produkcijskega časa, ki onemogočajo oziroma ovirajo realizacijo 
obravnavanih predpostavk (Kuipers, Schoonbeek Sterken, 1995, str. 274). Druga kritika 
modela je vezana na njegovo osnovno predpostavko o fiksnem razmerju med želenim 
obsegom kapitala in narodnim dohodkom (µ). Konstantno razmerje med omenjenima 
spremenljivkama je možno le v primeru konstantnih stroškov kapitala. Le-ti pa največkrat 
(tekom gospodarskega cikla) nihajo, zaradi česar je model že v samem izhodišču nekoliko 
problematičen (Fabjančič, Masten, Polanec, 2000, str. 65). Tretja pomanjkljivost modela je 
njegov slab empirični položaj. Le-ta je posledica restriktivne predpostavke modela o takojšnji 
prilagoditvi dejanskega obsega kapitala želenemu, zaradi katere model navadnega 
akceleratorja (8) pojasnjuje zelo majhen del investicij, ocenjeni parameter µ pa je pogosto 
statistično neznačilen in nekajkrat manjši od tistega, pridobljenega iz razmerja med želenim 
obsegom kapitala in narodnim dohodkom (6). Napovedi modela so zato v večini primerov 
nezanesljive (Evans, 1969a, str. 81). 
 

3.1.2 Model fleksibilnega akceleratorja 
 
Model fleksibilnega akceleratorja je razvil L. M. Koyck leta 1954. Motiv za nastanek 
omenjenega modela je bila kritika nerealne predpostavke modela naivnega akceleratorja o 
takojšnji prilagoditvi dejanskega stoga kapitala želenemu. Za razliko od originalnega 
(naivnega) modela akceleratorja tako model fleksibilnega akceleratorja predvideva postopno 
prilagajanje kapitala. Ta postopnost pa je odvisna od velikosti vrzeli. Večja, ko je namreč 
razlika med dejansko in želeno zalogo kapitala, višja je stopnja investiranja. Povedano 
drugače, v vsakem časovnem obdobju je s pomočjo investicij zapolnjen del vrzeli (λt) med 
dejanskim in želenim stogom kapitala, vrednost λt pa zavisi od velikosti omenjene praznine. V 
tem kontekstu je tako model fleksibilnega akceleratorja le posebna oblika naivnega8 
(Dornbusch, Fischer, Startz, 2001, str. 345). 
 
Upoštevaje postopno prilagajanje kapitala, osnovno izhodišče modela fleksibilnega 
akceleratorja predstavlja že opredeljena funkcija neto investicij (4)9: 
 

)( 1
*

, −−= tttN KKI λ          (9) 

 
 
                                                 
8 Modela sta enaka v primeru, ko je prilagoditev dejanskega stoga kapitala želenemu takojšnja (λ=1). 
9 Zaradi lažje izpeljave predpostavimo, da je v vsakem časovnem obdobju odpravljen enak, konstanten del vrzeli 
med dejanskim in želenim obsegom kapitala (λt= λ). 
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Substitucija izraza (6) v izraz (9) poda naslednjo opredelitev neto investicij: 
 

11, −− −=−= tttttN KYKKI λµλ        (10) 

 
oziroma 
 

1)1( −−+= ttt KYK λµλ         (11) 

 
Izraz (11) ponuja zanimiv vidik. Enačbo je namreč moč zapisati za različna časovna obdobja 
(npr. t-1, t-2, t-3), dobljene funkcije pa kontinuirano substituirati v taisti izraz (11). Končni 
rezultat opisanega iterativnega postopka je funkcija porazdeljenih odlogov z geometrijsko 
upadajočimi ponderji: 
 

))1()1(( 2
2

1 ⋅⋅⋅+−+−+= −− tttt YYYK λλλλλµ      (12) 

 
oziroma drugače zapisano 
 

))()1())(1()(( 32
2

2111 ⋅⋅⋅+−−+−−+−=− −−−−−− tttttttt YYYYYYKK λλλλλµ  (13) 

 
Enačba (13) dopušča dve interpretaciji. Prva pravi, da so tekoče neto investicije rezultat 
tekočih in odloženih (preteklih) sprememb narodnega dohodka, pri čemer vpliv odloženih 
vrednosti pada po geometrijskem zaporedju10. Druga razlaga je za razliko od prve usmerjena 
v prihodnost, njeno bistvo pa je, da sprememba tekočega narodnega dohodka ne vpliva samo 
na tekoče neto investicije, ampak tudi na bodoče (Berndt, 1991, str. 235). 
 
Ena izmed zanimivosti, ki jo ponujajo izrazi (10), (11), (12) in (13), je, da so vsi vezani na 
koncept neto investicij. Le-to pa ne predstavlja pretiranega problema. Ob predpostavki 
konstantne geometrijske obrabe kapitala (δ)11 je namreč možno enačbo (10) na preprost način 
zapisati tudi za primer bruto investicij: 
 

11 )()1( −− −+=−−= ttttt KYKKI λδµλδ       (14) 

 
Nerodnost izraza (14) je v tem, da operira s težko dosegljivimi podatki o obsegu kapitala. Z 
ekonometričnega vidika se zato navadno izraz (14) zapiše za preteklo obdobje (t-1), dobljeno 
enačbo pa  pomnoži (na obeh straneh) s faktorjem (1-δ). Zmnožek se v končni fazi odšteje od 
originalne funkcije (14). Rezultat opisane Koyckove transformacije je sledeča funkcija: 
                                                 
10 Specifikacija enačbe (13) je zaradi geometrijske komponente v literaturi poznana pod imenom funkcija 
geometrijsko porazdeljenih odlogov. 
11 Nadomestitvene investicije so v tem primeru enake δKt-1. 
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2111 ))(1()()1()1( −−−− −−−−+−−=−− tttttt KKYYII λδδλδµλδµλδ ,  (15) 

 
ki pa jo je možno ob upoštevanju povezave: 
 

211 )1( −−− −−= ttt KKI δ          (16) 

 
dodatno poenostaviti: 
 

11 )1()1( −− −+−−= tttt IYYI λµλδµλ       (17) 

 
Enačbo (17) – model fleksibilnega akceleratorja – je moč oceniti brez podatkov o obsegu 
kapitala. Še več, izraz (17) omogoča tudi izračun oziroma ocenitev stopnje amortizacije (δ) ter 
parametrov (µ) in (λ), poleg tega pa ga je moč razširiti na neskončno veliko število odlogov 
neodvisnih spremenljivk. S tega vidika predstavlja model fleksibilnega akceleratorja korak 
naprej glede na svojega predhodnika, model naivnega akceleratorja, toda kljub kvalitativnim 
izboljšavam, je tudi ta različica modela akceleratorja po mnenju večine ekonomistov preveč 
enostavna, da bi dostojno opredelila gibanje narodnogospodarskih investicij. 
 

3.2 Q model investicij 
 
Osnovno idejo q modela investicij je leta 1936 prvi predstavil J. M. Keynes, nadgradil, 
formaliziral in uveljavil pa jo je leta 1968 J. Tobin, po katerem je teorija dobila tudi ime. 
Bistvo Tobinovega q modela investicij je, da so neto investicije odvisne od vrednosti tako 
imenovanega povprečnega količnika q. Le-ta je opredeljen kot razmerje med tržno vrednostjo 
poslovnega kapitala in stroški nadomestitve obstoječega kapitala podjetja. Kljub jasni 
opredelitvi razmerja q, se v praksi namesto tržne vrednosti poslovnega kapitala pogosto 
uporablja kar tržna vrednost delnic podjetja, saj prevladuje mnenje, da večina vrednosti 
podjetja izhaja iz kapitala v njegovi lasti (Abel, Bernanke, 2001, str. 131): 
 

tt

t
t Kp

V
q = ,          (18) 

 
kjer je Vt tržna vrednost delnic podjetja, ptKt

12 pa nadomestitveni stroški obstoječega stoga 
kapitala. 
 
 

                                                 
12 Kt predstavlja enoto kapitala v lasti podjetja, pt pa nakupno ceno enote novega kapitala. 
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Tobinov q, zapisan v obliki izraza (18), ima več različnih, a podobnih razlag. Senjur (2001, 
str. 121), na primer, povprečni q opredeljuje kot razmerje med nakupno ceno podjetja (na 
borzi) in njegovo lastno ustanovitvijo. Berndt (1991, str. 257) števec razmerja q enači s 
povpraševalno ceno podjetja, saj je tržna vrednost poslovnega kapitala oblikovana na podlagi 
pričakovane profitabilnosti investicijskih projektov. Imenovalcu  pripisuje vlogo ponudbene 
cene, saj je formirana na podlagi stroškov proizvodnje, le-ti pa se navadno merijo z oceno 
vrednosti obstoječega kapitala. Nazadnje, Mankiw (2000, str. 471) v števcu kvocienta q vidi 
tržno vrednost obstoječega kapitala, imenovalec pa razlaga kot ceno kapitala, če bi bil le-ta 
kupljen danes. 
 
Navkljub rahlim razlikam med avtorji glede definicije oziroma razlage Tobinovega q 
razmerja, je logika delovanja modela pri vseh enaka. Le-ta je namreč vezana na vrednost 
povprečnega količnika q. V primeru, da je vrednost omenjenega kvocienta večja od 1, 
obstajajo v podjetju spodbude za investiranje, v nasprotnem primeru pa težnje po 
dezinvestiranju. Mejna vrednost količnika je torej 1, logika pa je v tem, da je ob vrednosti 
razmerja q, ki presega mejno, cena enote kapitala na borzi večja od njenih fizičnih stroškov. 
Managerji podjetja torej lahko v takšni situaciji izdajo nove delnice, pridobljena sredstva 
uporabijo za uresničitev investicije ter hkrati realizirajo določen profit13 (Senjur, 2001,        
str. 122). Kljub možnostim zaslužka, ki se pojavijo ob investiranju, pa povečevanje stoga 
kapitala podjetja ni smiselno v nedogled. Njegovo večanje namreč zmanjšuje količnik q. Ko 
le-ta doseže mejno vrednost, motivi za investiranje izginejo. Povpraševalna in ponudbena 
cena podjetja se namreč izenačita, nastopi ravnovesje. Nasprotna logika velja za primer, ko je 
q manjši od 1. Takrat je za racionalno podjetje boljše, da dezinvestira, saj lahko delničarji 
dosežejo višjo donosnost pri alternativnih naložbah. Opisano povezavo med vrednostjo 
količnika q in investicijami prikazuje naslednja investicijska enačba14 (Berndt, 1991, str. 257): 
 

∑
=

−−−− ++−+=
m

i
ttititit uKKqbaI

0
11)1( δ ,      (19) 

 
kjer je a konstanta, ut slučajni odklon, m število upoštevanih odlogov15, bi pa ocenjeni 
parametri, katerih vrednosti naj bi bile pozitivne. 
 
Privlačnost Tobinove q teorije investicij leži v njeni teoretični podlagi, ki povezuje investicije 
s trgom vrednostnih papirjev. Trg vrednostnih papirjev je namreč tisti faktor, ki signalizira, 
                                                 
13 Ob vrednosti q>1 je za podjetje smiselno, da poveča stog kapitala, saj lahko za vsak tolar dodatnega kapitala 
proda delnico za q tolarjev in tako realizira profit q-1 (Dornbusch, Fischer, Startz, 2001. str. 334). 
14 Enačba (19) je zapisana za primer bruto investicij, saj vsebuje faktor amortizacije δKt-1. Hkrati je na tem mestu 
potrebno poudariti, da omenjeni model ni »rezultat« nekega formalnega postopka oziroma izpeljave, ampak je 
oblikovan na podlagi teoretičnih postavk Tobinove q teorije, ki so zajeti v ključnem argumentu izraza (q-1). 
15  Število upoštevanih odlogov spremenljivk v modelu je teoretično neomejeno, v praksi pa je rezultat 
kombinacije eksperimentiranja modela, preverjanja hipotez in presoje. 
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kdaj naj podjetje investira v nove proizvodne zmogljivosti. Ta signal pa poteka prek količnika 
q, ki vsebuje vse, za investicijske odločitve podjetja relevantne informacije o prihodnosti. 
Tobinov q model torej na nek način poudarja, da so gibanja na borzi še kako pomembna za 
poslovno sfero (Romer, 1996, str. 353). 
 
Dodatno prednost q modela investicij predstavlja tudi dejstvo, da razmerje q temelji na 
podatkih finančnih trgov, ki v principu vsebujejo pričakovanja o bodočih vrednostih 
spremenljivk, pomembnih za investicijske odločitve. S tega vidika je tako možno trditi, da 
Tobinova q teorija neposredno upošteva pričakovanja kot sestavni del ekonometrične 
specifikacije modela (Chirinko, 1993, str. 908). 
 
Poleg omenjenih prednosti ima Tobinov q model tudi nekaj slabosti, ki so predvsem vezane 
na njegov empirični del. Prva slabost modela je osredotočena na sam količnik q. V svoji 
originalni različici namreč Tobinova q teorija predpostavlja povezavo med investicijami in 
marginalnim kvocientom q. Le-ta je za razliko od povprečnega (glej str. 13) opredeljen kot 
razmerje med tržno vrednostjo dodatne enote kapitala in njenimi nadomestitvenimi stroški. 
Težava tako opredeljenega količnika q pa je v tem, da ga ni možno oceniti, zaradi česar se v 
procesu ocenjevanja investicijskih funkcij prek Tobinovega q modela uporablja kar njegov 
približek – povprečni q. Uporaba približka pa je seveda lahko zelo nehvaležna, saj v mnogih 
primerih popači realne povezave med spremenljivkami. Hayashi (1982, str. 218) zato 
poudarja, da je možno povprečni količnik q uporabiti le takrat, ko je le-ta identičen 
marginalnemu. To pa je v primeru, ko je podjetje popolni konkurent z linearno homogenima 
funkcijama produkcije in nadomestitvenih stroškov16, kar pa je zelo redko, saj sta podana 
pogoja preveč restriktivna in v večini primerov daleč od realnosti. Povprečni in marginalni q 
se zato navadno razlikujeta, zaradi česar so zaključki, narejeni na podlagi kvocienta q, zelo 
vprašljivi. Podobno kot prva je tudi druga pomanjkljivost Tobinovega q modela vezana na 
razmerje q. Problem namreč predstavlja imenovalec povprečnega količnika q. Le-ta v osnovi 
zajema nadomestitvene stroške kapitala podjetja v obliki zgradb, opreme, zemljišč in zalog, 
izpušča pa komponente kot so blagovna znamka, dobro ime ter patenti. Posledično je zato 
ocenjeni kvocient q večji od dejanskega, zaradi česar je vpliv razmerja q na investicije 
precenjen (Berndt, 1991, str. 259). Tretjo, zadnjo slabost modela predstavlja njegov mikro 
vidik. Tobinov q model je namreč primeren za razlago investicij v posameznem podjetju, z 
narodnogospodarskega vidika pa je precej neroden, saj zahteva agregacijo podatkov, ki je vse 
prej kot lahka naloga. 
 
Skupna posledica obravnavanih slabosti Tobinovega q modela je njegova slaba empirična 
predstava. Številne študije, katerih predmet obravnave je regresija med investicijami in 
kvocientom q, namreč kažejo, da je s pomočjo razmerja q možno razložiti sila skromen del 

                                                 
16 Linearno homogena funkcija oziroma funkcija, homogena stopnje 1, predstavlja v ekonomski sferi implikacijo 
za konstantne donose. Strogo matematično je opredeljena na sledeč način: f (t*x, t*y)=t*f (x, y). 
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investicij, pogost pojav omenjenih investicijskih modelov pa je tudi avtokorelacija rezidualov. 
Vse to implicira na izpustitev pomembnih pojasnjevalnih spremenljivk, zaradi česar je 
Tobinov q model prav gotovo pomanjkljiv (Berndt, 1991, str. 260). 
 

3.3 Model investicij prek denarnega toka 
 
Model investicij prek denarnega toka temelji na ideji, da je raven investicij v podjetju v veliki 
meri odvisna predvsem od razpoložljivosti sredstev. V tem kontekstu so investicije 
determinirane z notranjim denarnim tokom podjetja, ki naj bi, za razliko od zunanjega 
zadolževanja in dokapitalizacije, predstavljal primarni vir sredstev. Glede na to, da je ponudba 
omenjenih internih sredstev določena z višino tekočega dobička podjetja, se v okviru modela 
investicij prek denarnega toka pojavlja implikacija, da želeni stog kapitala (Kt

*) ni rezultat 
ravni proizvodnje kot to predvideva model akceleratorja, ampak je posledica spremenljivk, ki 
zajemajo gibanje tekočega oziroma pričakovanega dobička podjetja. Ob upoštevanju dejstva, 
da se kot aproksimacija pričakovanega dobička ponavadi uporablja kar tržna vrednost 
podjetja, je enačba želenega stoga kapitala sledeča (Berndt, 1991, str. 239): 
 

tt VK βγ +=* ,         (20) 

 
kjer je γ konstanta, β regresijski koeficient, Vt pa tržna vrednost podjetja. 
 
Substitucija Grunfeldove enačbe (20)17 v izraz (5) pripelje do naslednje investicijske enačbe: 
 

1)( −−++= ttt KVI λδλβλγ         (21) 

 
Izraz (21) nakazuje, da so investicije močno odvisne od tržne vrednosti podjetja. Kljub tej 
ugotovitvi, ki nekako sovpada z logiko Tobinovega q modela, pa večina zagovornikov modela 
investicij prek denarnega toka18 poudarja, da je na trgu kapitala prisotnih preveč nepopolnosti, 
zaradi katerih je »uporaba« tržne vrednosti podjetja kot pojasnjevalne spremenljivke 
neprimerna. Po njihovem mnenju namreč ta vloga pripada likvidnostni variabli, dobičku, in je 
ni mogoče dobro aproksimirati s tržno vrednostjo podjetja. Edina kategorija, ki lahko 
zadovoljivo nadomesti borzno vrednost podjetja, je notranji denarni tok podjetja, definiran kot 
razlika med dobičkom, davki in plačili za dividende. Upoštevanje omenjenega internega 
denarnega toka pa modificira investicijsko enačbo (21) na sledeč način: 
 

                                                 
17 Avtor omenjenega izraza (20) je ekonomist Yehuda Grunfeld. 
18 Pomembnejši zagovorniki modela investicij prek denarnega toka so John R. Meyer, Edwin E. Kuh in James 
Duesenberry (Berndt, 1991, str. 239). 
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kjer je a konstanta, bi in c ocenjeni regresijski koeficienti, Ft nominalna vrednost denarnega 
toka podjetja v časovni enoti t, pt

I indeks nakupnih cen novega kapitala, m število upoštevanih 
odlogov in ut slučajni odklon. 
 
Enačba (22) je najpogosteje testirana formulacija modela investicij prek denarnega toka. Iz 
njene specifikacije je razvidno, da gre za preprost model, ki je zelo podoben modelu 
akceleratorja. Od slednjega se model investicij prek denarnega toka razlikuje le v tem, da kot 
pojasnjevalna spremenljivka nastopa denarni tok in ne output. 
 
Preprostost in ekonomsko sprejemljiva povezava med denarnim tokom podjetja in 
investicijami pa sta praktično tudi edini prednosti obravnavanega modela. Več je slabosti. 
Kritiki izpostavljajo predvsem  naslednje štiri. Prvič, model predpostavlja, da so investicije v 
podjetju odvisne od razpoložljivih sredstev. Znano je, da je virov sredstev več: interni denarni 
tok, zunanji dolg in dokapitalizacija. Glede na to, da model upošteva le prvega izmed treh, je 
na strani pojasnjevalnih spremenljivk prisotna pomembna pomanjkljivost. Drugič, dvoumnost 
modela z vidika vpliva denarnega toka na kapital. Gre namreč za to, da iz specifikacije 
modela ni razvidno, ali notranji denarni tok podjetja vpliva na želeno zalogo kapitala (Kt

*) ali 
na hitrost prilagajanja dejanskega stoga kapitala želenemu (λ)19. V prvem primeru je hitrost 
prilagajanja dejanskega stoga kapitala želenemu (λ) fiksna in eksogena, v drugem pa časovno 
variabilna in endogena. Vpliv denarnega toka je torej pomemben z vidika specifikacije enačbe 
(21), njegovo nepoznavanje pa lahko vodi k oblikovanju neustreznega modela. Tretjič, 
empirija. Številne študije, ki temeljijo na modelu investicij prek denarnega toka, kažejo, da 
ima denarni tok pomembno vlogo predvsem pri investicijah v opremo. Investicije v zgradbe 
so bolj podvržene drugim faktorjem, tako da je za to podkategorijo investicij primernejši 
kakšen drug model. Dodatna težava, ki se ponavadi pojavlja pri empiričnih ocenah 
obravnavanega modela, je avtokorelacija ostankov. Le-ta samo še potrjuje pomanjkljivosti 
modela. In četrtič, model investicij prek denarnega toka se navadno ocenjuje na podlagi 
panelnih podatkov, zbranih za podjetja v določeni državi, manj pogosto pa se uporablja za 
ocenjevanje investicij kot agregata, saj je, podobno kot pri Tobinovem q modelu, prisoten 
problem združevanja podatkov (Berndt, 1991, str. 239-242). 
 
 
 

                                                 
19 Realnost je verjetno nekje vmes, tako da denarni tok vpliva na obe omenjeni kategoriji. 
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3.4 Neoklasični model investicij 
 
Neoklasični model investicij je razvil D. Jorgenson leta 1963 kot odgovor na pomanjkljivosti 
modela akceleratorja in modela investicij prek denarnega toka. Glavno slabost omenjenih 
dveh modelov po Jorgensonovem mnenju predstavlja predpostavka, da substitucija med 
produkcijskimi faktorji (delo, kapital) ni možna, kar je v popolnem nasprotju z obširno 
ekonomsko teorijo stroškov in produkcije. Prav upoštevanje omenjene zamenljivosti inputov 
in pa dejstvo, da model temelji na eksplicitnem (statičnem) optimizacijskem postopku, sta 
ključna razloga za ekonometrično popularnost in razširjenost neoklasičnega modela investicij 
v ekonomski literaturi (Berndt, 1991, str. 242-243). 
 
Izhodišče neoklasičnega modela investicij predstavlja osnovni cilj podjetja – maksimizacija 
profita. Le-ta (profit) je ob predpostavki dvofaktorskega načina produkcije funkcija dohodka, 
stroškov delovne sile in stroškov kapitala: 
 

ttttttt KcLwYp −−=π ,        (23) 

 
kjer je pt cena proizvoda oziroma storitve, Yt količina proizvodnje, wt cena delovne sile, Lt 
število delovnih ur, ct cena kapitala in Kt količina uporabljenega kapitala v obdobju t. 
 
Iz izraza (23) je razvidno, da na dobiček podjetja neposredno vplivajo trije faktorji: dohodek, 
delo in kapital. Podjetje mora torej izbrati takšno kombinacijo omenjenih spremenljivk, da bo 
ob omejitvi, ki jo predstavlja neoklasična produkcijska funkcija: 
 

),( ttt LKfY = ,         (24) 

 
doseglo izbrani cilj – največji profit (Berndt, 1991, str. 243). 
 
Težava, ki se pojavlja v izhodiščnem delu neoklasičnega modela, je dolgoročni kapital. 
Problem le-tega je namreč v tem, da nima »odlagališča«, kar z drugimi besedami povedano 
pomeni, da se podjetje ne more znebiti morebitnih odvečnih oziroma odsluženih kapitalnih 
dobrin20. Optimizacijska naloga sedanje vrednosti, ki jo ponazarjata izraza (23) in (24), je 
zaradi omenjene hibe zelo kompleksna, saj vsebuje negotovost glede življenjske dobe 
kapitalnih dobrin, bodočih cen inputov in bodočega povpraševanja po proizvodnih in 
storitvah. Prav prisotnost omenjene negotovosti pa je bil glavni razlog, da je Jorgenson v 
nadaljevanju neoklasičnega modela vpeljal naslednje pomembne poenostavitvene 
predpostavke (Berndt, 1991, str. 244, 248-249): 
 
                                                 
20 Primer dolgoročnih kapitalnih dobrin so zgradbe in oprema. 
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• obstoj popolne konkurence na trgu rabljenih kapitalnih dobrin, trgu blaga oziroma 
storitev in trgu produkcijskih faktorjev, 

• prilagajanje dejanskega stoga kapitala želenemu ne povzroča stroškov, 
• obraba kapitala je konstantna in 
• veljavnost Cobb-Douglasove produkcijske funkcije s konstantnimi donosi. 

 
Skupna posledica uvedbe zgoraj omenjenih predpostavk v neoklasični model je poenostavitev 
optimizacijskega problema, katerega rezultat je naslednja funkcijska zveza21: 
 

t
t

t Y
c
pK ⋅






⋅= α* ,         (25) 

 
kjer je α parameter Cobb-Douglasove produkcijske funkcije (elastičnost outputa glede na 
kapital). 
 
Funkcija (25) priča, da je želena zaloga kapitala odvisna od elastičnosti outputa glede na 
kapital (α), cene proizvoda oziroma storitve (p), cene kapitala (c) ter količine proizvodnje (Y). 
Kombinacija obravnavanega izraza (25) z izrazom (5) ter upoštevanje strukture porazdeljenih 
odlogov pa v končni fazi pripeljeta do operativne neoklasične enačbe za oceno bruto 
investicij22: 
 

1
0

−
−=

⋅+





 ⋅

⋅= ∑ t
it

m

i
it K

c
YpI δβα ,       (26) 

 
kjer je α oznaka za že omenjeni parameter Cobb-Douglasove produkcijske funkcije, βi 
predstavlja parametre porazdeljenih odlogov, m pa označuje število upoštevanih odlogov. 
 
Enačbo (26) je možno ekonometrično oceniti in tako oblikovati konkretni neoklasični model 
investicijskega povpraševanja. Da pa naloga še zdaleč ni tako preprosta kot se zdi, dokazuje 
parameter ct. Podatek o ceni kapitala namreč, za razliko od cene delovne sile – plače, ni 
neposredno dosegljiv, zaradi česar ga je potrebno oceniti. Ocena pa mora vsebovati naslednje 
relevantne komponente: oportunitetni strošek vložka v nakup oziroma najem kapitalne 
dobrine (obrestna mera), obrabo kapitala, spremembo cene kapitalne dobrine in davke. V 
ekonomski literaturi je tako prevladala naslednja formulacija cene kapitala (Chirinko, 1993, 
str. 1878): 
 

                                                 
21 Izpeljava oziroma poenostavitev optimizacijskega problema je podrobneje predstavljena v Prilogi 1. 
22 Podrobna izpeljava je predstavljena v Prilogi 2. 
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kjer je pt

I indeks cene novega kapitala, rt realna obrestna mera, δ stopnja amortizacije, mt 
stopnja davčne olajšave za investiranje, zt sedanja vrednost amortizacijskih odbitkov v davčni 
napovedi podjetja na denarno enoto investicije in tt stopnja davka na poslovni dohodek. 
 
Formulacija cene kapitala (27) nakazuje, da je empirična implementacija neoklasičnega 
modela sila zapletena. Problem namreč predstavljajo ovire, povezane s podatkovno osnovo 
komponent cene kapitala. Prva ovira so davki. Ekonomska teorija narekuje uporabo 
marginalnih efektivnih davčnih stopenj. Ker so le-te ponavadi težko merljive oziroma 
nedosegljive, se v empirične namene kot približek uporabljajo povprečne stopnje. Uporaba 
približkov pa je sporna, saj so analize lahko zmotne. Dodatno težavo, povezano z davki, 
predstavlja tudi dejstvo, da so efektivne davčne stopnje za različne vrste sredstev različne, kar 
podatkovni problem le še stopnjuje. S čisto tehničnega vidika to pomeni, da bi bilo potrebno 
oceniti tehtano povprečno davčno stopnjo, kar pa je zelo zapletena naloga. Drugo prepreko 
predstavlja obrestna mera. Že pri modelu investicij prek denarnega toka je bilo povedano, da 
imajo podjetja na voljo več različnih virov sredstev. Le-ti se med seboj razlikujejo po ceni 
(obrestna mera), po kateri jih podjetja lahko pridobijo, kar predstavlja težavo, saj ni 
popolnoma jasno, kako različne stroške združiti v enotno mero rt, ki nastopa v izrazu za 
izračun cene kapitala. Raziskovalci na tem mestu ponavadi posežejo po najbolj preprosti 
rešitvi – uporabi donosnosti netveganega državnega vrednostnega papirja. Pri tem pa se 
seveda poraja vprašanje, če le-ta dovolj reprezentativno odraža stroške, ki dejansko nastanejo 
pri financiranju. Tretja in hkrati zadnja ovira, ki se pojavlja pri ocenjevanju formulacije (27), 
je sprememba cene kapitalne dobrine. Znano je, da je gibanje cene kapitalne dobrine v času 
odvisno predvsem od njene obrabe. Glede na to, da je amortizacija težko merljiva, je ta vidik 
ponovno podvržen aproksimaciji z vsemi svojimi slabostmi in prednostmi (Berndt, 1991,    
str. 247-248).  
 
Težavnost ocenjevanja cene kapitala pa ni edina pomanjkljivost neoklasičnega modela 
investicij. Kritiki poudarjajo še sledeče. Prvič, nekonsistentnost modela glede teorije in 
prakse. V tem kontekstu gre predvsem za neskladje med izrazoma (25) in (26). Teoretična 
funkcija želenega stoga kapitala (25) je namreč oblikovana ob predpostavki takojšnje 
prilagoditve dejanske zaloge kapitala želeni, medtem ko empirični izraz modela (26) upošteva 
postopno odpravljanje omenjene vrzeli23 (Chirinko, 1993, str. 1879). Jorgenson je pri 
oblikovanju neoklasičnega modela očitno ubral vmesno pot, h kateri ga je po eni strani vodila 
želja po enostavnosti modela (takojšnja prilagoditev), po drugi pa realnost (postopna 
prilagoditev). Predvsem pri slednji se je Jorgenson oprl na mnenja ostalih ekonomistov. Tako 
                                                 
23 Postopno prilagajanje dejanskega stoga kapitala želenemu je v izraz (26) vpeljano prek strukture porazdeljenih 
odlogov. 
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je, na primer, prepričanje, da prilagoditev dejanske zaloge kapitala želeni nikakor ne more biti 
takojšnja, moč najti že pri R. Eisnerju (1960, str. 2). Slednji krivdo za omenjeno »postopnost« 
pripisuje časovnemu odlogu med sprejetjem investicijske odločitve in njeno dejansko 
implementacijo. Kakorkoli že, z omenjenim kompromisom je Jorgenson zajel obe plati 
medalje, a hkrati sprožil celo vrsto polemik o ustreznosti neoklasičnega modela. Drugič, 
statičnost modela. Le-ta je prisotna v dveh segmentih neoklasične teorije. Prvi segment 
predstavlja tehnologija, za katero model predpostavlja, da se ne spreminja, drugega pa 
amortizacija, ki naj bi obsegala konstanten del obstoječega stoga kapitala. Očitno je, da je 
model s tega vidika precej omejen, saj ne dopušča novosti, razvoja in ne nazadnje tudi 
sprememb lastnosti samih kapitalnih dobrin. In tretjič, empirični položaj. Navkljub relativno 
dobremu teoretičnemu ozadju, se neoklasični model investicij ne more ravno pohvaliti z 
dobrimi praktičnimi rezultati. Pogost pojav pri ocenjevanju obravnavanega modela je namreč 
slaba odzivnost investicij na spremembe stroškov kapitala, kar je v nasprotju z mišljenjem 
širše ekonomske publike. Še več, ocenjeni parametri neoklasičnega modela so velikokrat 
nestabilni, napovedi pa zato nenatančne. Če k vsemu temu dodamo še dejstvo, da je izredno 
težko pravilno oceniti predvsem stroške kapitala, potem je popolnoma jasno, zakaj se 
neoklasični model investicij ni bolje uveljavil v empiričnih študijah (Chirinko, 1993,           
str. 1879-1880). 
 
Ne glede na številne pomanjkljivosti in prepreke, s katerimi se soočajo ocenjevalci 
neoklasičnega modela investicij, ima slednji med vsemi modeli investicij zagotovo največ 
privržencev. Privlačen je predvsem zaradi svojega teoretičnega ozadja, katerega bistvo je 
povezava med povpraševanjem po investicijah in dohodkom ter posredno prek cene kapitala 
še z obrestno mero in davki. Upoštevanje tako velikega števila pomembnih determinant v 
modelu pa ima prav gotovo tudi svojo težo (Štraser, 2000, str. 13). 
 

3.5 Obstoječi slovenski modeli investicij 
 
Za razliko od predhodno opisanih modelov, ki zagotovo predstavljajo ne samo temelj 
investicijske tematike, ampak tudi pomemben del slehernega ekonomskega učbenika, 
slovenski modeli investicij ne »vsebujejo« nekih novih splošno priznanih teoretičnih 
zakonitosti. Metaforično povedano bi celo lahko dejali, da so slovenski ekonometrični modeli 
investicij v določenem pogledu hibridi, saj po eni strani povzemajo bistvene sestavine 
posameznih investicijskih izhodišč, po drugi pa dodajajo določene »slovenske« komponente 
in tako tvorijo nekakšno mešano oziroma kombinirano celoto posameznih »čistih« teorij. 
Takšno ravnanje avtorjev seveda ni presenetljivo, prej nasprotno. Potrebno je namreč 
upoštevati dejstvi, da so posamezni klasični investicijski modeli nekoliko ekonomsko preozki 
in s tem manj primerni za vidnejšo ekonomsko vlogo, ter da vsaka država oziroma ekonomski 



 

23

prostor nosi s seboj svoj institucionalni okvir in sistem, ki zagotovo zahteva svojstveno 
oblikovanje različnih makroekonomskih kategorij. 
 
V zadnjem obdobju sta se v Sloveniji pojavili dve vidnejši investicijski študiji. Avtorja prve 
sta F. Križanič in Ž. Oplotnik (1999), druga pa je rezultat dela V. Štraser (2000). Študiji se 
medsebojno razlikujeta v treh bistvenih elementih. Prva analiza tako temelji na mesečnih, 
nivojskih podatkih, je »enostopenjske« narave, kot odvisna spremenljivka pa nastopajo plačila 
za investicije. Druga analiza uporablja kvartalno, v stopnjah rasti izraženo podatkovno 
osnovo, postopek je »dvostopenjski«, saj je v prvi fazi ocenjena funkcija plačil za investicije, 
le-ta pa predstavlja podlago za oceno končne funkcije bruto investicij v osnovna sredstva, kot 
odvisna spremenljivka pa v končni fazi nastopajo bruto investicije v osnovna sredstva. 
Navkljub razlikam, ki se pojavljajo med omenjenima študijama, pa obstaja med njima tudi 
pomembna vzporednica. Le-to predstavljajo številne skupne pojasnjevalne spremenljivke. 
Ravno to stičišče pa je tudi glavni razlog, da sem se odločil v osrednjem, četrtem poglavju 
diplomskega dela oblikovati in testirati tudi model bruto investicij v osnovna sredstva, ki 
temelji na »skupni« pojasnjevalni logiki obeh predstavljenih študij. Njegova formalna oblika 
je sledeča: 
 

ttttttttt uIOIPbDDbVGDbDOMbMPbUObBDPbaI ++++++++= 7654321 , (28) 

 
kjer je α konstanta, b1...7 ocenjeni regresijski koeficienti, ut slučajni odklon, BDPt realni bruto 
domači proizvod, UOt realni uvoz opreme, MPt realna masa plač, DOMt aktivna realna 
dolgoročna obrestna mera za osnovna sredstva gospodarstvu, VGDt realna vrednost gradbenih 
del, DDt realni davek na dobiček in IOIPt indeks obsega industrijske proizvodnje v časovnem 
razdobju t. 
 
Kot je razvidno iz zapisa (28), nastopajo v modelu nekatere pojasnjevalne spremenljivke, ki 
sicer ne najdejo neposrednega prostora v investicijski literaturi, kar nedvomno potrjuje 
dejstvi, da so »osnovni« ekonometrični modeli preozki in v veliki meri podvrženi sistemskim 
okvirom. V nadaljevanju je zato podana argumentacija vključitve posamezne pojasnjevalne 
spremenljivke v model. 
 
Spremenljivka bruto domači proizvod predstavlja temelj akceleratorskega modela investicij, 
ki je predstavljen v razdelku 3.1. Po omenjenem modelu naj bi BDP pozitivno vplival na 
investicije, kar je ob upoštevanju dejstva, da BDP služi kot merilo oziroma indikator 
agregatnega povpraševanja, povsem logično. Večji BDP namreč pomeni večje agregatno 
povpraševanje, le-temu pa je moč zadostiti z večjo produkcijo, ki je plod investiranja. 
Pričakovana povezava med BDP in investicijami je torej pozitivna. 
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Uvoz opreme igra v kontekstu bruto investicij v osnovna sredstva vlogo inputa. Oprema (v 
najširšem pomenu besede), tako domača kot tudi uvožena, namreč predstavlja predpogoj, da 
do investiranja sploh pride, pri čemer je potrebno poudariti, da je relevantnost omenjenega 
predpogoja za investicije v veliki meri odvisna od njihove narave. Z drugimi besedami 
povedano to pomeni, da je vpliv uvoza opreme na bruto investicije odvisen od samega 
investicijskega projekta ter od razpoložljivosti opreme doma. Pričakovana povezava med 
omenjenima spremenljivkama je pozitivna. 
 
Pojasnjevalno spremenljivko masa plač je potrebno v modelu investicijskega povpraševanja 
gledati z vidika stroškov delovne sile. Znano je, da plače navadno predstavljajo velik del 
celotnih stroškov poslovanja, s čimer pomembno vplivajo na dobiček, prek njega pa tudi na 
razpoložljivost internih virov financiranja podjetja. Poenostavljeno povedano, dvig plač 
povečuje celotne stroške, znižuje dobiček ter prihranke (namenjene financiranju investicij), 
kar ima za posledico nižje investicije. Opisana logika očitno nakazuje na negativno povezavo 
med maso plač in investicijami, ki pa je lahko v določenih okoliščinah nekoliko prenagla. 
Potrebno je namreč upoštevati dejstvo, da povečanje plač samo po sebi še ne pomeni, da bo 
prišlo do znižanja investicij, saj je dvig plač lahko posledica povečanja obsega poslovanja, le-
to pa pozitivno vpliva na investicijsko povpraševanje. Zaradi omenjene dvoumnosti, ki jo v 
svoji pojasnjevalni naravi »vsebuje« masa plač, bi bilo zato v investicijskem modelu bolj 
primerno uporabiti spremenljivko delež stroškov dela v dobičku (Štraser, 2000, str. 25). Ker 
pa podatki za izračun omenjenega deleža na kvartalni ravni niso na razpolago, pojasnjevalna 
vloga pripada masi plač, njeni rezultati pa zato terjajo določeno previdnost. 
 
O obrestni meri kot dejavniku investicijskega povpraševanja verjetno ne gre izgubljati besed, 
saj se omenjena pojasnjevalna spremenljivka pojavlja tako v številnih teoretičnih kot tudi 
empiričnih investicijskih študijah. V okviru investicijske tematike služi obrestna mera kot 
indikator stroškov, povezanih s pridobivanjem sredstev. Višja obrestna mera tako pomeni 
dražja izposojena sredstva, namenjena financiranju investicij, ter posledično nižje investicije. 
Pričakovana povezava med obrestno mero in investicijami je torej negativna. Kar zadeva 
izbiro obrestne mere z vidika ročnosti, je tematika precej nedorečena. Številni avtorji namreč 
niso enotni glede vprašanja, katera obrestna mera, kratkoročna ali dolgoročna, dejansko (bolj) 
vpliva na investicijsko povpraševanje. Izbira je tako, preprosto rečeno, prepuščena avtorjem 
oziroma raziskovalcem. Glede na dejstvo, da je večina investicijskih projektov dolgoročnih, 
sem se v omenjenem kontekstu odločil uporabiti realno aktivno dolgoročno obrestno mero za 
osnovna sredstva gospodarstvu. 
 
Vrednost gradbenih del se kot determinanta investicijskega povpraševanja v teoretičnih in 
tudi empiričnih študijah praktično ne pojavlja. Izjema sta dve predhodni slovenski raziskavi, 
na podlagi katerih sem se tudi sam odločil testirati omenjeni vpliv. Križanič in Oplotnik 
(1999, str. 27) tako vključitev spremenljivke vrednost gradbenih del v investicijski model 
argumentirata z dejstvom, da je vrednost gradbenih del primeren in dober pokazatelj realne 
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izgradnje kapitala oziroma investiranja. Štraserjeva (2000, str. 25) omenjenemu prepričanju 
dodaja še empirični vidik, saj pravi, da vrednost gradbenih del v Sloveniji predstavlja 
pomemben del celotnih bruto investicij24. Pričakovana povezava med omenjenima 
spremenljivkama je pozitivna. 
 
Spremenljivka davek na dobiček igra v investicijskem modelu vlogo približka donosnosti 
slovenskih podjetij. Vključitev omenjene spremenljivke v model temelji na dejstvu, da je 
določen del investicij v Sloveniji financiran iz lastnih virov, h katerim prištevamo tudi 
dobiček. Logika povedanega je torej v tem, da večji dobiček pač lahko financira več 
investicij. Problem omenjene povezave je v empiriji. Agregiranih podatkov o dobičku namreč 
ni, obstajajo le podatki o davku na dobiček, le-te pa je moč na podlagi dejstev, da je davek na 
dobiček funkcija davčne stopnje in dobička, ter da se davčna stopnja v opazovanem obdobju v 
Sloveniji ni spreminjala, uporabiti kot relativno dober približek donosnosti slovenskih 
podjetij. V okviru omenjenih dejstev je namreč gibanje davka na dobiček predvsem posledica 
sprememb dobička. Pričakovana povezava med davkom na dobiček in investicijami je 
pozitivna. 
 
Spremenljivka indeks obsega industrijske proizvodnje ima v modelu investicijskega 
povpraševanja vlogo pričakovanj. Omenjeni indeks namreč služi kot indikator pričakovane 
gospodarske rasti. Večji obseg industrijske proizvodnje tako kaže na pozitivno ekonomsko 
aktivnost, katere posledica je tudi večje investicijsko povpraševanje. Pričakovana povezava 
med omenjenima variablama je torej pozitivna. 
 

4 EKONOMETRIČNA ANALIZA INVESTICIJ 
 
Znano je, da na kvaliteto ekonometrične analize vplivajo trije ključni dejavniki: oblika 
modela, metoda njegovega ocenjevanja ter podatki. Vsak izmed omenjenih faktorjev je 
zagotovo izredno kompleksen in predstavlja pomembno komponento sleherne ekonometrične 
študije. V nadaljevanju poglavja je najprej predstavljena podatkovna osnova, sledi zapis 
posameznih investicijskih funkcij s pripadajočimi razlagami, sklepnemu delu pa pripadajo 
analiza, osebna mnenja in predlogi. 
 

4.1 Podatkovna osnova 
 
Podatki predstavljajo temelj sleherne ekonometrične analize. Brez njih namreč oblika modela 
in metoda ocenjevanja nimata nikakršnega pomena. Prav zato je pridobitev kvalitetnih, 

                                                 
24 Glej Tabelo 3, na str. 9 
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konsistentnih in frekventnih podatkov primarna naloga raziskovalca, (ne)uspešnost reševanja 
le-te pa odločilno vpliva na kvaliteto celotne študije25. 
 
Pridobitev kvalitetnih in hkrati primernih podatkov pa je vse prej kot lahka naloga. Zelo 
pogosto se namreč raziskovalci znajdejo v situaciji, ko so prav podatki tista najbolj omejujoča 
komponenta analize. Slovenske študije v tem kontekstu niso nobena izjema, prej pravilo. 
Davek mlade države pač terja svoje, zaradi česar je potrebno podatkovno problematiko v 
večini primerov enostavno vzeti v zakup. 
 
Znano je, da so statistične zakonitosti, na katerih temelji vsa ekonometrična analiza, izpeljane 
iz obnašanja velikega vzorca brezhibnih podatkov. Prav zato je velikost serije podatkov za 
pravilnost ekonometričnega modela še posebej pomembna. Pri tem seveda ni tako 
pomembno, kako frekventni so podatki, čeprav je potrebno poudariti, da je, vsaj kar zadeva 
investicije, večina ekonometričnih modelov, ki se pojavljajo v literaturi, zgrajena na letnih 
podatkih. Razloga za letno podatkovno osnovo ležita v tem, da le-ta ponavadi pripelje do 
najbolj konsistentnih rezultatov, pa tudi njihova razpoložljivost je največja (Štraser, 2000,   
str. 18). Slednje velja tudi za Slovenijo, pri čemer pa je potrebno poudariti, da za analizo 
slovenskih investicij v osnovna sredstva podatki na letni ravni ne pridejo v poštev. V tem 
primeru bi namreč operirali le s serijo največ dvanajstih podatkov, kar pa je za ekonometrično 
študijo premalo. S tega vidika se je torej potrebno ozreti po bolj frekventnih podatkih, 
mesečnih oziroma kvartalnih. Tu pa nastopi prva podatkovna težava – nerazpoložljivost serij. 
Le-ta v največji meri zadeva ravno ključno spremenljivko investicije v osnovna sredstva. Z 
vidika ekonometrične analize slovenskih investicij bi bilo zagotovo najugodneje, če bi 
operirali z mesečnimi podatki o investicijah v osnovna sredstva. V tem primeru bi namreč 
imeli na razpolago serijo sto petdesetih podatkov, ki bi po eni strani zagotavljala večjo 
kvaliteto modela, po drugi pa dopuščala več manevrskega prostora za njegove morebitne 
izboljšave. Žal SURS mesečnih podatkov o investicijah v osnovna sredstva ne beleži, 
obstajajo pa mesečni podatki o plačilih za investicije, ki jih zbira in objavlja Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju APP). Težava omenjene serije pa je v 
njeni drugačni opredelitvi. Med podatkoma o investicijah v osnovna sredstva in plačili za 
investicije namreč obstaja razlika, ki je vsebinske in vrednostne narave. Vsebinska 
diskrepanca je najbolje razvidna iz definicij obeh podatkov. Vrednost bruto investicij v 
osnovna sredstva tako obsega (Statistični letopis Republike Slovenije 2001, 2001, str. 482): 
 
 

                                                 
25 Vpliv podatkov na kvaliteto analize se v ekonometričnih krogih pogosto označuje s frazo GI-GO (»Garbage In 
– Garbage Out«). Bistvo fraze je v tem, da slabi vhodni podatki, kljub morebitno dobro zasnovanemu modelu, 
dajejo slabe rezultate. 
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• nakupe (fizično ustvarjenih) lastnih osnovnih sredstev (novih in rabljenih) v tekočem 
letu (dokončane in nedokončane gradnje, izdelava in nakup zgradb, opreme in 
drugega), ne glede na to, ali so bili v poročevalskem letu plačani ali ne, 

• posodobitve, rekonstrucije in renovacije na že obstoječih osnovnih sredstvih, 
• lastno izgradnjo in pridobitev osnovnih sredstev, 
• nabavno vrednost osnovnih sredstev v finančnem zakupu (lizing). 

 
V plačila za investicije pa sodijo (Statistični bilten, 2002, 1, str. 64): 
 

• izdatki z računov pravnih oseb pri Agenciji za plačilni promet, pri Banki Slovenije ter 
pri bankah in hranilnicah za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišč, 
zgradb, gozdov, proizvajalne in druge opreme, osnovne črede, večletnih nasadov, 
drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih osnovnih sredstev, opredmetenih 
osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi in njihovih nadomestnih delov itd.), izdatki za 
pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev (patentov, licenc, blagovnih znamk, 
koncesij in podobnih pravic), 

• plačila za investicije iz investicijskih kreditov bank in hranilnic. 
 
Iz obeh definicij je razvidno, da bruto investicije v osnovna sredstva (po SURS) zajemajo 
dejansko vrednost investicij ob njihovi uresničitvi ne glede na denarna sredstva, ki bodo ali ki 
so bila izplačana v ta namen, plačila za investicije (po APP) pa za razliko od dejanske 
vrednosti investicij predstavljajo denarna sredstva, izplačana v namen investiranja ne glede na 
čas graditve ali nabave. Dodatna razlika med kategorijama je tudi v tem, da plačila za 
investicije obsegajo podatke, zbrane iz računov pravnih oseb, medtem ko se v vrednost bruto 
investicij v osnovna sredstva prištevajo podatki, pridobljeni iz poročevalskih enot zasebnega 
sektorja, pravnih oseb v državni in zasebni lasti ter stanovanjske gradnje občanov. Plačila za 
investicije so torej vsebinsko mnogo revnejši podatek od podatka o vrednosti bruto investicij, 
saj poleg ožje definicijske opredelitve zajemajo dosti manjšo poročevalsko bazo. Logična 
posledica ožje kategorizacije je vrednostni razmik med obema podatkoma, ki ga prikazujejo 
naslednja tabela in njej pripadajoči grafikon. 
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Tabela 4: Gibanje realnih bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS), realnih plačil za  
investicije (PZI) ter njunih letnih realnih stopenj rasti* v Republiki Sloveniji po 
trimesečjih v obdobju 1995-2001 

Kvartal 
BIOS (mio 
SIT, cene 

1995) 

Stopnja 
rasti BIOS 

(v %) 

PZI (mio SIT, 
cene 1995) 

Stopnja rasti 
PZI (v %) 

1995Q1 104339 / 35439 / 
1995Q2 118262 / 35116 / 
1995Q3 114960 / 38937 / 
1995Q4 137411 / 45735 / 
1996Q1 112867 8.2 62637 76.7 
1996Q2 133763 13.1 64175 82.8 
1996Q3 129595 12.7 67969 74.6 
1996Q4 142412 3.6 74116 62.1 
1997Q1 125654 11.3 46576 -25.6 
1997Q2 150580 12.6 61814 -3.7 
1997Q3 146640 13.2 66182 -2.6 
1997Q4 154590 8.6 82410 11.2 
1998Q1 146044 16.2 52642 13.0 
1998Q2 157584 4.7 68329 10.5 
1998Q3 157170 7.2 61788 -6.6 
1998Q4 180536 16.8 89364 8.4 
1999Q1 156250 7.0 68079 29.3 
1999Q2 223687 41.9 79953 17.0 
1999Q3 178125 13.3 78347 26.8 
1999Q4 206359 14.3 84206 -5.8 
2000Q1 170783 9.3 60229 -11.5 
2000Q2 197416 -11.7 63666 -20.4 
2000Q3 193463 8.6 80905 3.3 
2000Q4 204509 -0.9 95695 13.6 
2001Q1 165006 -3.4 75523 25.4 
2001Q2 189614 -4.0 74645 17.2 
2001Q3 186121 -3.8 72287 -10.7 
2001Q4 211034 3.2 96479 0.8 

* Gre za stopnjo rasti glede na (isti) kvartal predhodnega leta. 
Vir: Interna gradiva SURS, Statistični bilten (več številk) in lastni izračuni. 
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Slika 1: Gibanje realnih bruto investicij v osnovna sredstva, realnih plačil za investicije, 
stopenj rasti realnih bruto investicij v osnovna sredstva ter stopenj rasti realnih 
plačil za investicije v Republiki Sloveniji po trimesečjih v obdobju 1995-2001 
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Vir: Interna gradiva SURS, Statistični bilten in lastni izračuni. 
 
Slika 1 potrjuje že prej povedano dejstvo, da so plačila za investicije mnogo bolj skop podatek 
od bruto investicij. Iz omenjenega grafikona je namreč razvidno, da njihova raven v grobem 
dosega komajda polovico vrednosti bruto investicij, kar je nedvomno posledica različnih 
definicij obeh serij. Razlika v ravneh obeh kategorij pa ni edina, ki se pojavlja v tem 
kontekstu. Taista slika namreč kaže, da se obravnavani seriji razlikujeta tudi v letnih realnih 
stopnjah rasti. Omenjena diskrepanca je bila še posebej izrazita v letu 1996, čemur sta 
botrovala predvsem naslednja dva dejavnika. Prvega predstavlja večji pomen nakupov 
lastniških deležev ali sredstev podjetij, ki so jih podjetja v poročanju APP prikazovala kot 
plačila za investicije, čeprav z makroekonomskega vidika niso bila. Drugi dejavnik pa je 
vezan na spremembo šifriranja. Z letom 1996 so namreč podjetja sama začela šifrirati namene 
plačil za investicije. Številna izplačila, ki so bila do leta 1996 razvrščena v postavko druga 
izplačila, so tako dobila prostor med investicijami, kar je nedvomno izboljšalo kvaliteto 
šifriranja, hkrati pa močno modificiralo in povečalo kategorijo plačil za investicije (Analiza 
gospodarskih gibanj v Sloveniji: jesensko poročilo 1996, 1996, str. 20). Kakorkoli že, seriji 
bruto investicij in plačil za investicije se med seboj pomembno razlikujeta, zaradi česar je 
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uporaba spremenljivke plačila za investicije kot približka za vrednost bruto investicij sporna 
in neustrezna. 
 
Nerazpoložljivost frekventnih serij podatkov je zagotovo pomemben podatkovni problem, ki 
močno omejuje manevrski prostor raziskovalca pri oblikovanju ekonometričnega modela. 
Kljub temu, pa omenjena težava ni »usodna«. Veliko večji problem namreč predstavlja druga 
podatkovna težava – pomanjkanje serij podatkov. Za razliko od nerazpoložljivosti frekventnih 
serij podatkov, ki ekonometrično analizo največkrat omejuje na letno osnovo, je pomanjkanje 
kakršnihkoli podatkov, tudi letnih, tisti faktor, ki od ekonometričnega modela zahteva veliko 
mero fleksibilnosti. Pomanjkanje podatkov je namreč močno povezano s takšnimi ali 
drugačnimi približki, ki pa morajo biti vsebinsko ustrezni. Naloga približkov, dobrih ali 
»slabih«, je nadomestiti skope originalne podatke in na ta način povečati pojasnjevalno moč 
modela. V tem kontekstu torej približki pomembno vplivajo na (večjo) kakovost modela.  
 
Ekonometrične študije v Sloveniji so relativno močno podvržene pomanjkljivi podatkovni 
osnovi. Temu primerna sta seveda tudi kvaliteta in kompleksnost študij. Razlog za omenjeno 
»pomanjkljivost« analiz se skriva v dejstvu, da mednarodni standardi, koncepti in metode, na 
podlagi katerih je moč zbrati različne podatke, v Slovenijo »prodirajo« šele dobro desetletje, 
od osamosvojitve naprej, ko je Slovenija začela participirati v različnih zahodnih 
mednarodnih institucijah in integracijah, s čimer je prevzela merila in navodila o zbiranju 
raznovrstnih podatkov, ki pred tem niso bila tarča statističnega opazovanja. Kvaliteta in obseg 
zbranih podatkov v Sloveniji se tako neprestano izboljšujeta, kar nedvomno dviguje ne samo 
kvaliteto samih podatkov, ampak tudi kakovost študij, ki temeljijo na omenjeni podatkovni 
osnovi. 
 
Upoštevajoč vse težave, ki »pestijo« slovensko podatkovno bazo, kompromisno rešitev pri 
oblikovanju slovenskega investicijskega modela ponuja že delno predstavljena kvartalna 
podatkovna osnova. Le-ta namreč po eni strani zagotavlja dovolj dolgo časovno vrsto, po 
drugi pa zadostno razpoložljivost podatkov. Prav omenjeni kompromis pa je tudi glavni 
razlog, da so v nadaljevanju pričujočega poglavja modeli slovenskega investicijskega 
povpraševanja zgrajeni na podlagi četrtletnih podatkov. 
 

4.2 Modeli slovenskih investicij 
 
Za vse v nadaljevanju ocenjene modele slovenskih investicij veljajo sledeče tri karakteristike: 
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• kvartalna podatkovna osnova, ki zajema obdobje med prvim kvartalom leta 1995 in 
zadnjim kvartalom leta 200126, 

• uporabljena cenilka je metoda najmanjših kvadratov in 
• ocena s pomočjo programskih paketov Student Soritec za Windows ter SPSS. 

 

4.2.1 Model naivnega akceleratorja 
 
Osnovo za oceno modela naivnega akceleratorja predstavlja funkcija (8), na str. 11. Izraz 
»osnova« je mišljen predvsem v smislu vsebinske dopolnitve, saj je cilj ocenjevanja funkcija 
bruto investicij, izraz (8) pa povezuje spremembo bruto domačega proizvoda z neto 
investicijami. V tem kontekstu je torej potrebno enačbo (8) dopolniti s členom amortizacije, 
kar posledično pomeni, da imamo po dopolnitvi opravka s funkcijo, ki vsebuje konstantni 
člen (Evans, 1969a, str. 81). Naslednja tabela tako prikazuje bruto investicije v osnovna 
sredstva (BIOS) v odvisnosti od spremembe bruto domačega proizvoda (DBDP). 
 
Tabela 5:  Model naivnega akceleratorja 

OSIB ˆ = 159137 + 0.50044 DBDP 
(26.07)     (1.82) 
 [0.000]    [0.081] 

=n  27 =2R 0.1171 =2R  0.0818
=es  30127.8 =− CS -319.025 =− CA  -317.729

=− PB  0.0015 =− )4(GB 17.5352  
Legenda (velja za vse tabele ocenjenih modelov): 
(...) – vrednost t-statistike pri preverjanju domneve ali je posamezni regresijski koeficient 
statistično značilno različen od nič 
[...] – natančna stopnja značilnosti t-statistike 
n – število enost v opazovani časovni vrsti 

2R – determinacijski koeficient 
2R – determinacijski koeficient, popravljen za stopinje prostosti 

se – standardna napaka ocene regresije 
S – C – Schwarzev kriterij 
A – C – Akaike informacijski kriterij 
B – P – vrednost Breusch-Paganovega testa za preverjanje prisotnosti heteroskedastičnosti 
B – G(4) – vrednost Breusch-Godfreyevega testa za preverjanje prisotnosti avtokorelacije 4. 
reda 
Vir: Lastni izračuni. 

                                                 
26 Vsi uporabljeni podatki so predstavljeni v Prilogi 3. 
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Prvi pogled na model naivnega akceleratorja postreže z dvema pomembnima ugotovitvama, 
ki ju nakazujeta vrednosti Breusch-Paganovega in Breusch-Godfreyevega testa. Vrednost 
prvega je zanemarljivo majhna, kar pomeni, da model ni podvržen težavam 
heteroskedastičnosti (glej Prilogo 4, točka 4.1). Bolj problematična je vrednost drugega testa. 
Le-ta je namreč večja od njegove kritične vrednosti, kar pomeni, da je v modelu prisotna 
avtokorelacija 4. reda. Glede na dejstvo, da v primeru avtokorelacije metoda najmanjših 
kvadratov ni več najboljša cenilka, je prisotnost omenjenega pojava potrebno izločiti. Model 
naivnega akceleratorja z odpravljeno avtokorelacijo 4. reda tako izgleda sledeče27: 
 
Tabela 6:  Model naivnega akceleratorja z odpravljeno avtokorelacijo 

OSIB ˆ = 193993 + 0.72682 DBDP 
(20.08)     (3.14) 

  [0.000]    [0.005] 
=n  23 =2R 0.3200 =2R  0.2876

Vir: Lastni izračuni. 
 
Iz Tabele 6 je razvidno, da je z modelom naivnega akceleratorja v opazovanem obdobju moč 
pojasniti 32 % variabilnosti slovenskih bruto investicij v osnovna sredstva. Predznak 
regresijskega koeficienta pojasnjevalne spremenljivke je v skladu z ekonomsko teorijo, 
vrednost njegove t-statistike pa potrjuje njegovo statistično značilnost. Na podlagi 
oblikovanega modela je torej moč sklepati, da povečanje kvartalnega prirasta bruto domačega 
proizvoda za 1 mio SIT poveča bruto investicije v osnovna sredstva za 0.727 mio SIT. 
 
Skromna pojasnjevalna moč modela naivnega akceleratorja, ki jo nakazuje vrednost 
determinacijskega koeficienta, ni presenetljiva. Le-to so namreč potrdili že številni predhodni 
avtorji. Evans (1969a, str. 81) tako poudarja, da sam teoretični princip naivnega akceleratorja 
ni slab – prej nasprotno – gre za uporabno analitično »orodje«, ki transparentno in logično 
razlaga gibanje investicij. Težavo tako predstavlja njegova prevelika omejenost, ki se kaže 
predvsem v neupoštevanju številnih dodatnih determinant investicijskega povpraševanja in 
posledično slabi empirični predstavi. 
 

4.2.2 Model fleksibilnega akceleratorja 
 
Teoretično izhodišče za ekonometrično oceno modela fleksibilnega akceleratorja slovenskih 
investicij predstavlja funkcija (17), na str. 14. Iz nje je razvidno, da so tekoče bruto investicije 
v osnovna sredstva (BIOS) odvisne od tekočega (BDP) in predhodnega bruto domačega 
proizvoda (BDP-1), ter od prehodnih bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS-1). 

                                                 
27 Odpravljanje avtokorelacije 4. reda je podrobno opisano v Prilogi 4, točka 4.1. 
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Tabela 7:  Model fleksibilnega akceleratorja 

OSIB ˆ = 0.96245BDP - 0.91905BDP-1+ 0.81306BIOS-1 
   (8.72)      (-7.13)          (6.69) 
  [0.000]      [0.000]         [0.000] 

=n  27 =2R 0.9960 =2R  0.9960
=es  10795.4 =− CS -292.411 =− CA  -290.467

=− PB  1.5336 =− )4(GB 5.3705  
Vir: Lastni izračuni. 
 
S spremenljivkami, ki so vključene v regresijsko funkcijo, je mogoče pojasniti kar 99.6 % 
variabilnosti slovenskih bruto investicij v osnovna sredstva v opazovanem obdobju. Predznaki 
regresijskih koeficientov so v skladu z izpeljano teoretično osnovo, potrjena pa je tudi njihova 
statistična značilnost. 
 
Iz Tabele 7 je razvidno, da na tekoče bruto investicije v osnovna sredstva pozitivno vplivata 
dve pojasnjevalni spremenljivki, tekoči bruto domači proizvod in predhodne bruto investicije 
v osnovna sredstva. Povečanje tekočega bruto domačega proizvoda za 1 mio SIT tako, ceteris 
paribus, poveča bruto investicije v osnovna sredstva v povprečju za 0.962 mio SIT, povečanje 
predhodnih bruto investicij v osnovna sredstva za 1 mio SIT pa pri vsem ostalem 
nespremenjenem poveča odvisno spremenljivko v povprečju za 0.813 mio SIT. Za razliko od 
omenjenih dveh pojasnjevalnih spremenljivk predhodni bruto domači proizvod negativno 
vpliva na tekoče bruto investicije v osnovna sredstva. Povečanje predhodnega bruto 
domačega proizvoda za 1 mio SIT tako pri vsem ostalem nespremenjenem zmanjša tekoče 
bruto investicije v povprečju za 0.919 mio SIT. Negativna povezava med predhodnim bruto 
domačim proizvodom in tekočimi bruto investicijami ni presenetljiva in je v skladu s teorijo. 
Upoštevati je namreč potrebno, da tako v ocenjeni funkciji kot tudi v izpeljavi modela 
fleksibilnega akceleratorja (glej točko 3.1.2, na str. 12-14) nastopajo ravni bruto domačega 
proizvoda, ne pa sprememba, ki jo v osnovni ideji predpostavlja model akceleratorja 
investicij. 
 
Sodeč po ocenjenih parametrih model fleksibilnega akceleratorja ne zahteva kakšne posebne 
modifikacije. Z izbranimi testi (glej Prilogo 4, točka 4.2) je bilo namreč ugotovljeno, da v 
modelu nista prisotni niti avtokorelacija niti heteroskedastičnost. Ocene regresijskih 
koeficientov so torej nepristranske in učinkovite. Z izključno empiričnega vidika bi torej 
lahko rekel, da je model dober, čeprav visoka razlagalna moč modela na prvi pogled vara. Le-
ta je namreč v določeni meri posledica prisotne multikolineranosti med pojasnjevalnimi 
spremenljivkami (glej Prilogo 5), zaradi česar je potrebno pojasnjevalno plat modela jemati z 
nekaj rezerve. Sama prisotnost multikolinearnosti v modelu pa ne predstavlja pretiranega 
problema, saj metoda najmanjših kvadratov, navkljub omenjenemu »pojavu«, ostaja najboljša 
nepristranska linearna cenilka. Težave, do katerih lahko pripelje multikolinearnost, so vezane 
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predvsem na visoke vrednosti varianc ocen regresijskih koeficientov in kovarianc, široke 
intervale zaupanja ter statistično neznačilnost ocenjenih parametrov, kar pa v konkretnem 
primeru ne velja. Achen (1983, str. 82-83) tako poudarja, da je problem multikolinearnosti v 
modelu enak situaciji z(s) (pre)malo opazovanimi vrednostmi. Pravega statističnega odgovora 
torej ni. 
 
Navkljub dobri empirični predstavi modela fleksibilnega akceleratorja je potrebno ostati na 
realnih tleh. Model je namreč še vedno vsebinsko preozek, da bi dostojno opredeljeval 
gibanje bruto investicij v osnovna sredstva. Je že res, da model fleksibilnega akceleratorja za 
razliko od svoje naivne različice omogoča tudi ocenitev parametrov δ (amortizacija), λ (del 
vrzeli med dejanskim in želenim obsegom kapitala, odpravljen s pomočjo investicij) in µ 
(razmerje med želenim obsegom kapitala in outputom)28, vendar pa omenjena prednost po 
mojem mnenju igra bolj ali manj postransko vlogo. Model sam je namreč tisti, ki vsebinsko 
šepa. Za resnejšo in konkretnejšo opredelitev gibanja bruto investicij v osnovna sredstva 
manjkajo dodatni argumenti oziroma faktorji, ki oblikujejo omenjeno ekonomsko kategorijo. 
 

4.2.3 »Slovenski« model investicij 
 
Osnovo za ekonometrično oceno »slovenskega« modela investicij predstavlja funkcija (28), 
na str. 23, ki je oblikovana na podlagi dveh investicijskih študij, Križanič-Oplotnikove in 
Štraserjeve. Iz zapisa (28) je razvidno, da so bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) 
odvisne od bruto domačega proizvoda (BDP), uvoza opreme (UO), mase plač (MP), aktivne 
realne dolgoročne obrestne mere za osnovna sredstva gospodarstvu (OM), vrednosti 
gradbenih del (VGD), davka na dobiček pravnih oseb (DD) in indeksa obsega industrijske 
proizvodnje (IOIP). Ocena omenjenega modela je pokazala, da sta spremenljivki indeks 
obsega industrijske proizvodnje in davek na dobiček pravnih oseb izrazito statistično 
neznačilni, predznaka njunih regresijskih koeficientov pa v neskladju s pričakovanji, zaradi 
česar sem ju izločil iz nadaljnje analize. Statistično neznačilni vpliv indeksa obsega 
industrijske proizvodnje na bruto investicije v osnovna sredstva je posledica dveh (možnih) 
scenarijev. Prvega predstavlja samo dejstvo, da pričakovanja glede gospodarske rasti, ki jih 
zajema omenjeni indeks, dejansko ne vplivajo na oblikovanje bruto investicij v osnovna 
sredstva. Čeprav možna, je ta razlaga manj verjetna. Upoštevati je namreč potrebno, da so 
investicije navadno dolgoročen projekt, ki zahteva veliko mero načrtovanja. Prav zato je v 
današnjem razvitem in tempiranem vsakdanu vsakršen signal glede bodočnosti ne samo 
dobrodošel in zaželen, ampak tudi nujen. To pa posledično pomeni, da so pričakovanja glede 

                                                 
28 Trimesečna amortizacija tako znaša 4.5 %, v vsaki časovni enoti je s pomočjo investicij zapolnjeno 18.69 % 
vrzeli med dejanskim in želenim obsegom kapitala, razmerje med želenim stogom kapitala in outputom pa je 
5.15 (parametri so izračunani na podlagi funkcije (17), na str. 14, in njej pripadajoče empirične ocene, ki je 
podana v Tabeli 7, na str. 33). 
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splošnega gibanja gospodarske aktivnosti pomemben odločitveni faktor, tudi v primeru 
investicij. Drugi, verjetnejši scenarij je vezan na morebitno neustrezno zajetje omenjenih 
pričakovanj. Možno je namreč, da indeks obsega industrijske proizvodnje ni najbolj primeren 
oziroma »posrečen« indikator pričakovane splošne tendence gospodarskega gibanja, zaradi 
česar je sicer vsebinsko in teoretično sprejemljiva povezava empirično nepotrjena. Podobno 
kot indeks obsega industrijske proizvodnje tudi davek na dobiček ne izpolnjuje zahtev 
klasičnega regresijskega modela. Statistično neznačilna povezava med davkom na dobiček in 
bruto investicijami je lahko plod dveh dejavnikov. Prvi je vezan na način porabe ustvarjenega 
dobička. Neznačilna povezava je tako lahko znak, da podjetja dobička ne usmerjajo v 
investicije, ampak ga namenjajo rezervam (zadržani dobiček) oziroma nagradam lastnikov 
(dividende), investicije pa financirajo z drugimi viri (posojila). Drugi dejavnik je, podobno 
kot pri indeksu obsega industrijske proizvodnje, podatkovne narave. Podatek o davku na 
dobiček pravnih oseb je namreč podan v obliki plačane akontacije (Križanič, Oplotnik, 1999, 
str. 27), le-ta pa se lahko v primeru večjih odstopanj podjetij glede pričakovanj o dobičku 
pomembno razlikuje od dejanske višine davka na dobiček, kar pači omenjeno serijo podatkov 
in (s statistično neznačilnostjo) zakriva morebitno ekonometrično povezavo z bruto 
investicijami. 
 
Izločitev pojasnjevalnih spremenljivk indeks obsega industrijske proizvodnje in davek na 
dobiček pravnih oseb tako pripelje do sledeče ocene »slovenskega« modela investicij. 
 
Tabela 8:  »Slovenski« model investicij 

OSIB ˆ = -54716.9 + 0.09339BDP + 0.95129UO + 0.24611MP - 80.7490OM + 0.86286VGD   
               (-2.83)  (1.79)    (4.61)      (2.59)   (-2.89)  (4.88) 
               [0.010] [0.088]   [0.000]     [0.017]   [0.009] [0.000] 

=n  28 =2R 0.9806 =2R  0.9762
=es  5048.93 =− CS -285.105 =− CA  -281.108

=− PB  6.7030 =− )4(GB 2.2128  
Vir: Lastni izračuni. 
 
Iz Tabele 8 je razvidno, da »slovenski« model investicij temelji na podlagi serialne29 (tekoče) 
odvisnosti med spremenljivkami. Razlog za oblikovanje takšnega modela je delno skrit v 
korelogramih (glej Prilogo 6), ki povezujejo posamezno pojasnjevalno spremenljivko z bruto 
investicijami v osnovna sredstva. Le-ti kažejo na to, da je korelacija med posameznimi 
pojasnjevalnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko najmočnejša ravno v primeru, ko 
med proučevanimi časovnimi vrstami ni nikakršnega časovnega odloga. To seveda ne 
pomeni, da bruto domači proizvod, obrestna mera, vrednost gradbenih del in ostale 

                                                 
29 O serialni odvisnosti govorimo takrat, ko proučujemo odvisnost med dvema časovnima vrstama brez odloga 
(Rogelj, 2000, str. 225). 
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pojasnjevalne spremenljivke ne vplivajo na bruto investicije v osnovna sredstva tudi z 
odlogom – prej nasprotno – korelogrami namreč pričajo, da so omenjene povezave podvržene 
tudi odloženim (lagiranim) vplivom, ki pa so manjše magnitude glede na serialno. Ravno ta 
manjši vpliv odloženih pojasnjevalnih spremenljivk na bruto investicije v osnovna sredstva pa 
je eden izmed dveh ključnih razlogov, da sem se v okviru pričujočega razdelka omejil na 
proučevanje serialne odvisnosti. Drugega predstavlja empirija. Ekonometrična ocena 
»slovenskega« modela investicij je namreč pokazala, da vključevanje odloženih vrednosti 
pojasnjevalnih spremenljivk v model s seboj prinaša statistično neznačilnost pripadajočih 
regresijskih koeficientov in nestabilnost (ter teoretično neustreznost) njihovih predznakov, kar 
pomeni kršitev obeh osnovnih statističnih pogojev za vključitev odloženih vrednosti 
posameznih pojasnjevalnih spremenljivk v model. Omenjeni nestabilnost in neznačilnost 
regresijskih koeficientov lagiranih pojasnjevalnih spremenljivk bi predvsem pripisal dejstvu, 
da vključevanje odloženih pojasnjevalnih spremenljivk v model krajša obdobje opazovanja, 
kar povečuje variance ocen regresijskih koeficientov in širi intervale zaupanja, posledično pa 
otežuje zavračanje ničelnih domnev. 
 
Tabela 8 priča, da je možno s spremenljivkami, ki so vključene v »slovenski« regresijski 
model, pojasniti 98.06 % variabilnosti slovenskih bruto investicij v osnovna sredstva v 
opazovanem obdobju. Predznaki regresijskih koeficientov so v skladu s teoretičnim ozadjem, 
predstavljenim v razdelku 3.5, z zanemarljivim odstopanjem koeficienta bruto domačega 
proizvoda pa je potrjena tudi njihova statistična značilnost. Povečanje bruto domačega 
proizvoda za 1 mio SIT tako poveča, pri vsem ostalem nespremenjenem, bruto investicije v 
osnovna sredstva v povprečju za 0.093 mio SIT. Ocenjeni regresijski koeficient nakazuje, da 
je vpliv indikatorja gospodarske dinamike na bruto investicije relativno skromen, kar ob 
upoštevanju dejstva, da druga pojasnjevalna spremenljivka z vlogo indikatorja oziroma 
pričakovanj (indeks obsega industrijske proizvodnje) ne izpolnjuje zahtev klasičnega 
regresijskega modela, napeljuje na misel, da so bruto investicije v osnovna sredstva sicer 
podvržene splošni ekonomski dinamiki, vendar v veliko manjši meri, kot je bilo to 
pričakovano. Podoben, pozitiven vpliv na bruto investicije v osnovna sredstva ima tudi uvoz 
opreme, saj le-ta ne nazadnje predstavlja enega od predpogojev za realizacijo investicijskega 
projekta. V tem kontekstu seveda ni presenečenje, da je vpliv uvoza opreme na bruto 
investicije v osnovna sredstva relativno močan. Povečanje omenjene pojasnjevalne 
spremenljivke za 1 mio SIT tako poveča, ceteris paribus, odvisno spremenljivko v povprečju 
za 0.951 mio SIT. Masa plač ima na prvi pogled presenetljiv vpliv na bruto investicije. Sodeč 
po pozitivnem predznaku bi tako lahko sklepal, da slovenska podjetja na (morebitni) povečan 
obseg poslovanja v prvi vrsti odgovarjajo z dvigom plač, temu pa kasneje sledi širitev 
poslovnih zmožnosti in obseg dejavnosti, kar je moč doseči z investiranjem. Povečanje mase 
plač za 1 mio SIT tako vodi pri vsem ostalem nespremenjenem do povečanja bruto investicij 
v osnovna sredstva v povprečju za 0.246 mio SIT. Za razliko od predhodno opisanih 
pojasnjevalnih spremenljivk realna aktivna dolgoročna obrestna mera za osnovna sredstva 
gospodarstvu negativno vpliva na pojasnjeno spremenljivko. Povečanje omenjene 



 

37

pojasnjevalne spremenljivke za 1 odstotno točko namreč poveča oportunitetne stroške 
investicijskih projektov, zaradi česar se, ceteris paribus, bruto investicije v osnovna sredstva v 
povprečju zmanjšajo kar za 80.749 mio SIT. Zadnji regresor, ki je vključen v »slovenski« 
model, vrednost gradbenih del, po pričakovanjih pozitivno vpliva na bruto investicije v 
osnovna sredstva. Še več, vpliv je zaradi dejstev, da gre za dobrega indikatorja investiranja in 
sestavni del celotnih bruto investicij, relativno močan. Povečanje omenjene pojasnjevalne 
spremenljivke tako pri vsem ostalem nespremenjenem poveča pojasnjeno spremenljivko v 
povprečju za 0.863 mio SIT. 
 
Podobno kot model fleksibilnega akceleratorja tudi »slovenski« model investicij z vidika 
predpostavk klasičnega regresijskega modela ne zahteva kakšnih posebnih popravkov. Z 
izbranimi testi (glej Prilogo 4, točka 4.3) je bilo namreč ugotovljeno, da v modelu nista 
prisotni niti avtokorelacija niti heteroskedastičnost, kar zagotavlja nepristranskost in 
učinkovitost ocen regresijskih koeficientov. Empirična stran »slovenskega« modela investicij 
očitno izpolnjuje kvalitativne pogoje. Če k temu dodam še visoko razlagalno moč modela, ki 
se skriva v visoki vrednosti determinacijskega koeficienta, in pa dejstvo, da funkcija pokriva 
relativno širok spekter determinant bruto investicij v osnovna sredstva, potem lahko sklepam, 
da je »slovenski« model investicij relativno dober. Vsaj na prvi pogled. Več o primerjavah 
ocenjenih modelov, možnih izboljšavah in tudi slabostih pa v naslednjem razdelku. 
 

4.3 Rezultati, primerjave, analize, kritike, izboljšave 
 
Že v razdelku 2.1 je bilo povedano, da podatki sami po sebi ne povedo veliko. Pravo 
uporabno vrednost namreč dobijo, ko jih primerjamo z izbrano osnovo. Podobno velja tudi za 
modele. V konkretnem primeru gre torej za to, da je težko govoriti, kako dober oziroma slab 
je posamezen model bruto investicij, saj njegovo »pravo« vrednost določata preostali funkciji. 
 
Preden se lotim medsebojne primerjave modelov pa še opozorilo bralcu, ki se nanaša na 
časovno razdobje oziroma število opazovanih enot. Vse tri regresijske funkcije bruto 
investicij v osnovna sredstva so ocenjene na podlagi časovnega razdobja, ki se razteza od 
prvega kvartala leta 1995 do zadnjega kvartala leta 2001. Vsaka časovna serija podatkov torej 
obsega 28 opazovanih enot. Koliko opazovanih enot je dejansko upoštevanih v posameznem 
modelu, pa je seveda odvisno od njegovega teoretičnega ozadja in morebitnih modifikacij. 
Model naivnega akceleratorja je tako oblikovan na podlagi le 23 opazovanih enot, funkcija 
fleksibilnega akceleratorja upošteva 27 omenjenih enot, v »slovenskem« modelu bruto 
investicij v osnovna sredstva pa nastopa vseh 28 opazovanih enot. Razlike torej so prisotne, 
vendar ne predstavljajo pretirane težave pri primerjavi modelov, še posebej, ker so omenjene 
razlike plod različnih teoretičnih izhodišč, ki se jim ni moč izogniti ali jih spregledati. V 
konkretnem primeru torej ključni predpogoj za medsebojno primerjavo modelov ne leži v 
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številu opazovanih enot, ampak v funkcijskih oblikah modelov. Glede na dejstvi, da so vsi 
trije ocenjeni modeli bruto investicij v osnovna sredstva oblikovani na linearni osnovi in da v 
vseh kot odvisna spremenljivka nastopajo (nivojsko opredeljene) bruto investicije v osnovna 
sredstva, je omenjene modele tako moč primerjati na osnovi klasičnih mer primernosti 
oziroma zanesljivosti vzorčnega regresijskega modela. Le-te so podane v naslednji tabeli. 
 
Tabela 9:  Mere primernosti ocenjenih modelov bruto investicij v osnovna sredstva 

Model 2R  es  kv 30 
Naivni akcelerator 0.2876 12783.8 0.080 
Fleksibilni akcelerator 0.9960 10795.4 0.067 
»Slovenski« model 0.9762 5048.9 0.031 

Vir: Lastni izračuni. 
 
Tabela 9 ponuja zanimive ugotovitve. Iz nje je razvidno, da neslavna vloga empirično 
najslabšega modela pripada modelu naivnega akceleratorja, saj le-ta zaseda zadnje mesto prav 
pri vseh uporabljenih parametrih31. Omenjena ugotovitev morda niti ni tako presenetljiva, če 
upoštevam teoretično ozadje modela. Le-ta namreč temelji le na eni pojasnjevalni 
spremenljivki, kar je za oblikovanje takšne ekonomske kategorije kot so bruto investicije v 
osnovna sredstva odločno premalo. Rezultati to nedvomno potrjujejo. Za razliko od izbire 
»negativnega« zmagovalca je določitev najboljšega modela nekoliko bolj zapletena in 
kompleksna. Tabela 9 namreč kaže, da model fleksibilnega akceleratorja dosega boljše 
rezultate z vidika za stopinje prostosti popravljenega determinacijskega koeficienta32, 
»slovenski« model investicij pa prednjači v okviru absolutne in relativne mere primernosti. 
Navkljub navidez neodločenemu izidu, pa se tehtnica bolj nagiba na stran »slovenskega« 
modela investicij v osnovna sredstva. Je že res, da model fleksibilnega akceleratorja sicer 
»vodi« pri determinacijskem koeficientu, vendar je prednost glede na »slovenski« model 
investicij minimalna. Model fleksibilnega akceleratorja tako pojasni kar prek 99 % variance 
vrednosti bruto investicij v osnovna sredstva z linearno odvisnostjo od pojasnjevalnih 
spremenljivk, »slovenski« model investicij pa slabih 98 %, kar je nedvomno odličen rezultat. 
Prednost modela fleksibilnega akceleratorja pa kaj hitro izgine, ko v primerjavo vstopi 
standardna napaka ocene regresije. Omenjeni parameter je namreč izrazito na strani 
»slovenskega« modela investicij, saj je velikost odklonov opazovanih vrednosti bruto 

                                                 
30 Koeficient variabilnosti je relativna mera primernosti vzorčnega regresijskega modela in je opredeljen kot 
razmerje med standardno napako ocene regresije (se) in povprečno vrednostjo odvisne spremenljivke (BIOS). 
31 Višja, ko je vrednost za stopinje prostosti popravljenega determinacijskega koeficienta in nižji, ko sta 
standardna napaka ocene regresije in koeficient variabilnosti, bolj kvaliteten je model. 
32 V kontekstu medsebojne primerjave ekonometričnih modelov igra pomembnejšo vlogo za stopinje prostosti 
popravljeni determinacijski koeficient. Le-ta namreč odpravlja hibo navadnega determinacijskega koeficienta, 
katerega vrednost raste z vključevanjem dodatnih, čeprav morda nesmiselnih, pojasnjevalnih spremenljivk v 
model. 
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investicij v osnovna sredstva od ocenjene regresijske funkcije, ki jih ne nazadnje ta parameter 
meri, kar za dobrih 5 mia SIT manjša kot pri modelu fleksibilnega akceleratorja. Dodatno 
omenjeno vrzel med velikostjo odklonov obeh modelov potrjuje tudi zadnji v tabeli 
predstavljeni parameter, koeficient variabilnosti, ki ni nič drugega kot z aritmetično sredino 
odvisne spremenljivke standardizirana vrednost standardne napake ocene regresije. Ta, 
relativno izražena mera primernosti tako kaže, da v primeru »slovenskega« modela bruto 
investicij standardna napaka ocene regresije predstavlja 3.1 % povprečne vrednosti bruto 
investicij v osnovna sredstva, v primeru modela fleksibilnega akceleratorja pa kar 6.7 %. 
Argumentov v prid »slovenskemu« modelu investicij pa s koeficientom variabilnosti še ni 
konec. Izstopata vsaj še dva. Prvi je razviden iz grafikonov, ki kažejo gibanje dejanskih in s 
posameznimi modeli ocenjenih bruto investicij v osnovna sredstva (glej Prilogo 7). Vrednosti 
bruto investicij v osnovna sredstva, ocenjene z modelom naivnega akceleratorja (Priloga 7, 
Slika 6), tako najbolj odstopajo od dejanskih. Večje prileganje omenjenih serij je prisotno pri 
modelu fleksibilnega akceleratorja in »slovenskem« modelu investicij. Čeprav se na prvi 
pogled dozdeva drugače, prednost v okviru omenjenega kriterija pripada »slovenskemu« 
modelu. Model fleksibilnega akceleratorja namreč skozi celotno opazovano obdobje izkazuje 
prevelike amplitude bruto investicij v osnovna sredstva, medtem ko »slovenski« model 
investicij po uvodnem (do leta 1999) precenjevanju bruto investicij v nadaljevanju praktično 
ujame njihov ritem. Drugi argument v prid »slovenskemu« modelu bruto investicij je 
vsebinske narave. »Slovenski« model investicij je v tem kontekstu, enostavno povedano, 
globlji od modela fleksibilnega akceleratorja. To pomeni, da pokriva širši spekter determinant 
bruto investicij v osnovna sredstva kot model fleksibilnega akceleratorja (ali model naivnega 
akceleratorja). Naj omenjeni argument ponazorim s preprostim primerom. Ekonometrična 
analiza je pokazala, da na oblikovanje bruto investicij v osnovna sredstva pomembno vpliva 
tudi dolgoročna obrestna mera. Njeno povišanje namreč podraži potencialne finančne vire 
investicijskih projektov (posojila), kar ima za posledico upad bruto investicij v osnovna 
sredstva. Sprememba ekonomske kategorije kot je obrestna mera očitno spremeni bruto 
investicije, pri čemer »slovenski« model investicij omenjeno spremembo zazna, model 
fleksibilnega akceleratorja pač ne. Širina modela, ki jo v tem primeru nudi »slovenski«  model 
investicij v osnovna sredstva, pa je tako dodaten argument v prid omenjeni ekonometrični 
funkciji. 
 
Na podlagi zgoraj predstavljenih parametrov in drugih opisanih argumentov je moč sklepati, 
da je »slovenski« model bruto investicij v osnovna sredstva, kvalitativno gledano, korak pred 
obema akceleratorskima modeloma. To pa seveda ne pomeni, da omenjenega modela ni 
mogoče še izboljšati oziroma ga v obstoječi obliki kritizirati. Dejstvo je, da »slovenski« 
model, navkljub svoji širini, zagotovo še ne vsebuje vseh determinant bruto investicij. Ena, ki 
bi verjetno dodatno pojasnila gibanje bruto investicij v osnovna sredstva in ima svoje mesto 
tudi med teoretičnimi izhodišči, je denarni tok. Slednji igra v okviru investicijske tematike 
dvojno vlogo. Po eni strani tako denarni tok služi kot indikator razpoložljivosti notranjih virov 
financiranja, ki v (slovenskih) podjetjih zagotovo predstavljajo pomemben vir financiranja 
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investicij, po drugi pa ga lahko razumemo kot merilo stroškov zunanjega financiranja, saj za 
oceno kreditne sposobnosti podjetja kreditorji pogosto uporabljajo informacije o preteklih 
poslovnih rezultatih, katerih pomembni indikator je tudi denarni tok, podjetja z višjo 
vrednostjo omenjenega indikatorja pa imajo na ta način boljši dostop do cenejših finančnih 
sredstev in s tem večji motiv za investiranje (Štraser, 2000, str. 25). Žal v Sloveniji pravih 
podatkov o denarnem toku ni. APP sicer zbira podatke o prejemkih in izdatkih pravnih 
subjektov, na podlagi katerih je z razliko moč izračunati denarni tok oziroma njegov 
približek, vendar sta omenjeni seriji v preteklosti doživljali metodološke modifikacije, tako da 
sta na razpolago šele od leta 1996 naprej. Vključitev denarnega toka v model bi tako pomenila 
dodatno skrajšanje že tako kratkega opazovanega obdobja, kar bi v model prineslo dodatno 
nestabilnost, zaradi česar sem se odločil model slovenskih investicij oblikovati brez omenjene 
pojasnjevalne spremenljivke. Denarni tok pa ni edina izpuščena determinanta. Njej ob bok bi 
namreč lahko postavili tudi faktorja kot sta kapital in amortizacija, za katera definitivno velja, 
da predstavljata najtesnejšo povezavo z bruto investicijami. Raven (želenega) kapitala in 
hitrost njegove obrabe sta namreč osnovna vzvoda, ki sploh vodita v investiranje. Na žalost je 
merjenje omenjenih faktorjev podvrženo težavnim metodološkim postopkom, tako da njune 
grobe ocene obstojijo le na letni ravni, kar pa pri oblikovanju četrtletnega modela ni ravno v 
veliko pomoč. 
 
Poleg izpustitve očitno pomembnih pojasnjevalnih spremenljivk iz modela veliko rezervo pri 
izboljšanju kvalitete modela predstavlja tudi čas. Dejstvo je, da kratko obdobje opazovanja 
vnaša v model neko nesigurnost. V opisani situaciji namreč pogosto prihaja do aktivnosti, ki 
so na takšen ali drugačen način povezane s približki, bodisi gre za podaljšanje obstoječih 
časovnih vrst bodisi za nadomestitev »pravih«, manjkajočih serij. Kakorkoli, tovrstno sicer 
dobronamerno ravnanje ima tudi negativne posledice, ki se kažejo predvsem v (večini 
primerov) popačenih povezavah med spremenljivkami, le-te pa lahko vodijo do neželenih 
napačnih zaključkov. Prav zato je v takšni situaciji morebiti najbolje pustiti času čas. Vsak 
pretečeni kvartal namreč pomeni dodatno izboljšavo modela, saj po eni strani vodi k jasnejšim 
povezavam med spremenljivkami, po drugi pa omogoča ocenjevalcu več manevrskega 
prostora za morebitne izboljšave in modifikacije, ki zahtevajo večje število opazovanih enot. 
 

SKLEP 
 
Vloga investicij v narodnem gospodarstvu ni sporna. Gre za ekonomsko kategorijo s 
kratkoročnimi in dolgoročnimi efekti. Kratkoročno gledano igrajo investicije vlogo najbolj 
variabilne komponente bruto domačega proizvoda, dolgoročno pa v njih vidimo determinanto 
kapitala, potencialne ponudbe in gospodarske rasti. Učinki investiranja so torej 
večdimenzionalni, zaradi česar je poznavanje determinant omenjene ekonomske kategorije 
nujno potrebno za vodenje ustrezne ekonomske politike. 
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Ključna vloga pri odkrivanju glavnih faktorjev investicij pripada dvem, komplementarnim 
vejam. Prvo predstavljajo »investicijske« ekonomske teorije, drugo pa ekonometrične 
raziskave. Poglavje o teoretičnih izhodiščih kaže, da na investicije vpliva več različnih 
dejavnikov. Akceleratorski pristop tako poudarja vlogo bruto domačega proizvoda, Tobinova 
q teorija temelji na vplivu trga vrednostnih papirjev, teorija denarnega toka pripisuje glavno 
vlogo prejemkom in izdatkom, neoklasično izhodišče pa glavno determinanto investicij vidi v 
optimizacijskem postopku stroškov in produkcije. Bistvena slabost omenjenih klasičnih 
teoretičnih pristopov je, da v veliki meri temeljijo le na eni determinanti investicij, zaradi 
česar so empirični izsledki ponavadi precej jalovi. Prav zato se je v praksi pojavila cela kopica 
pristopov, ki kombinirajo predpostavke oziroma izhodišča posameznih klasičnih teorij, hkrati 
pa dodajajo nove poglede, ki so v veliki meri vezani na proučevani ekonomski prostor. 
Slovenija v tem kontekstu oblikovanja investicijskih modelov ni nobena izjema, kar 
nedvomno potrjujeta tudi dve nedavni študiji, ki sta predstavljeni v teoretičnem razdelku. 
Druga veja »odkrivanja« determinant investicij, kot rečeno, obsega ekonometrično analizo. 
Bistvo tega pristopa je potrditev ali zavrnitev vpliva izbranih pojasnjevalnih spremenljivk na 
investicije. V tem kontekstu gre torej za to, da se morebitne povezave med spremenljivkami 
tudi statistično ovrednotijo. Samo v tem primeru je namreč možno izsledke ekonometričnih 
raziskav kvalitetno uporabiti v analitične, napovedovalne ali kakšne druge namene. 
 
Rezultat omenjenega teoretičnega in empiričnega pristopa so trije ekonometrični modeli 
slovenskih bruto investicij v osnovna sredstva: model naivnega akceleratorja, model 
fleksibilnega akceleratorja in »slovenski« model investicij. Zaradi pomanjkljive slovenske 
podatkovne osnove so ostali teoretični pristopi Tobinovega q, denarnega toka in neoklasikov 
žal neocenjeni, čeprav bi bilo zelo zanimivo videti tudi njihove izsledke in jih primerjati z 
ocenjenimi. Kakorkoli, primerjava trojice ocenjenih modelov je pripeljala do bolj ali manj 
pričakovanih ugotovitev. Model naivnega akceleratorja se v vlogi pojasnjevalca bruto 
investicij v osnovna sredstva ne znajde najbolje. Temelji namreč le na eni pojasnjevalni 
spremenljivki, ki pojasnjuje le slabo tretjino variance bruto investicij v osnovna sredstva. Z 
vidika razlagalne moči je model fleksibilnega akceleratorja precej boljši. Tekoči in odloženi 
bruto domači proizvod ter odložene bruto investicije v osnovna sredstva so namreč sposobni 
razložiti kar 99.6 % omenjene variance, žal pa šepa širina modela, saj vsebuje praktično le 
dve pravi pojasnjevalni spremenljivki. Drugače je s »slovenskim« modelom investicij. Le-ta, 
ob visoki razlagalni moči (za stopinje prostosti popravljeni determinacijski koeficient znaša 
0.9789), pokriva precej širši spekter determinant odvisne spremenljivke. Slovenske bruto 
investicije v osnovna sredstva so tako rezultat vpliva bruto domačega proizvoda, uvoza 
opreme, mase plač, dolgoročne obrestne mere in vrednosti gradbenih del. Prav ta širina, ki jo 
ponuja omenjeni model, in pa izračunani parametri, kjer mislim predvsem na mere 
primernosti vzorčnega regresijskega modela, so pokazali, da je izmed treh ocenjenih modelov 
najbolj primeren za analizo in napovedovanje bruto investicij v osnovna sredstva prav 
»slovenski« model investicij. To pa seveda ne pomeni, da je omenjeni model nedotakljiv. 
Prav nasprotno. Izboljšave so možne, skrivajo pa se v vedno širši podatkovni osnovi. Sicer pa 
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je odnos do izboljšav dovolj zgovorno poudaril že Evans (1969, str. 59): »V dosedanji 
ekonometrični zgodovini še ni bilo modela, ki ne bi bil potreben izboljšav in širitve in to v 
tistem momentu, ko je končan.« Dovolj zgovorno, kajne? 
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PRILOGA 1 
 
Izpeljava funkcije želene zaloge kapitala 
 
Izhodišče izpeljave funkcije želene zaloge kapitala predstavlja potrebni (mikro)ekonomski 
pogoj maksimizacije profita podjetja – mejni proizvod produkcijskega faktorja je enak 
stroškom zaposlitve dodatne enote inputa (mejni strošek). Omenjeni pogoj ob upoštevanju 
popolne konkurence33 algebraično zapišemo na sledeč način (ločeno za delo in kapital): 

 

t

t
t p

w
MPL =           (1) 

 

oziroma za kapital: 

 

t

t
t p

c
MPK = ,          (2) 

 

kjer MPLt predstavlja mejni produkt dela, MPKt mejni produkt kapitala, wt ceno dela, ct ceno 
kapitala in pt raven cen. 

 

Enačbi (1) in (2) implicirata, da mora podjetje, ki maksimira profit, zaposliti takšno količino 
(vsakega) produkcijskega faktorja, pri kateri je mejna korist zaposlitve dodatne enote faktorja, 
merjena s prirastom v celotnem proizvodu, ravno enaka stroškom, ki nastanejo zaradi 
zaposlitve taiste enote. Drugače povedano, želena zaloga kapitala (Kt

*), ki nas dejansko edina 
zanima v tem kontekstu, je tista količina kapitala, pri kateri sta mejni produkt kapitala in 
njegov mejni strošek enaka. Da bi omenjeno kategorijo lahko ekonometrično ocenili oziroma 
izpeljali, je potrebno v analizo vpeljati koncept produkcijske funkcije, saj le-ta predstavlja 
osnovo za opredelitev mejnega produkta kapitala. 

 

V investicijskih študijah je prevladala preprosta Cobb-Douglasova oblika produkcijske 
funkcije: 

 

                                                 
33 Za popolnokonkurenčno tržno strukturo velja, da posamezno podjetje nima vpliva na oblikovanje cen. Cene 
blaga, storitev in tudi inputov so tako za popolnega konkurenta dane in določene. 
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βα
ttt LKAY ⋅⋅=          (3) 

 

s konstantnimi donosi obsega (α+β=1), 

 

kjer Yt predstavlja output, A parameter učinkovitosti oziroma tehnologijo, Kt kapital, Lt delo, α 
elastičnost outputa glede na kapital in β elastičnost outputa glede na delo. 

 

Parcialni odvod  outputa (3) glede na kapital postreže z naslednjim izrazom mejnega produkta 
kapitala: 

 

t

t

t

β
t

α
t

ttt
t

t

K
Y

K
LKA

LKAMPK
K
Y ⋅

=
⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅==
∂
∂ − αα

α βα 1     (4) 

 

Če izraz (4) vstavimo v enačbo optimizacijskega pogoja (2): 

 

t

t

t

t

p
c

K
Y

=
⋅α

          (5) 

 

in dobljeno funkcijo (5) rešimo za optimalno zalogo kapitala (Kt
*), dobimo iskano funkcijo 

želenega stoga kapitala: 

 

t
t

t Y
c
pK ⋅






⋅= α*          (6) 
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PRILOGA 2 
 
Izpeljava operativne neoklasične enačbe za oceno bruto investicij 
 
Predpostavimo, da se podjetje v vsakem časovnem obdobju sooča z investicijskimi 
odločitvami. V primeru, da so (v slehernem časovnem razdobju) vse načrtovane neto 
investicije tudi realizirane, velja, da je želena zaloga kapitala enaka dejanski. Algebraično 
zapisano to pomeni: 

 

tt KK =* , 1
*

1 −− = tt KK ,...        (7) 

 

oziroma: 

 
**

1
*

tttt KKKIN ∆=−= − ,        (8) 

 

kjer INt predstavlja investicijski načrt, Kt
* pa želeno zalogo kapitala v časovnem razdobju t. 

 

Glede na splošno znano dejstvo, da je scenarij takojšnje (enorazdobne) realizacije 
investicijskega načrta zaradi različnih odločitvenih, tehničnih in ne nazadnje tudi finančnih 
ovir skrajno neuresničljiv, nadalje predpostavimo, da podjetje v posameznem časovnem 
razdobju realizira le določen del posamezne investicije34. S tega vidika označimo z βi delež 
vseh investicijskih projektov, katerih »življenjska doba« znaša i obdobij. V okviru omenjenih 
predpostavk je tako moč funkcijo neto investicij zapisati v odvisnosti od investicijskih 
načrtov: 

 

∑
=

−⋅=
m

i
ititN INI

0
, β          (9) 

 

Naprej, substitucija izraza (8) v izraz (9) pripelje do sledeče formulacije neto investicij: 

 

∑
=

−∆⋅=
m

i
ititN KI

0

*
, β ,         (10) 

                                                 
34 Z drugimi besedami povedano to pomeni, da so investicijski projekti v večini primerov večrazdobni. 
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ki pa jo je možno ob upoštevanju neoklasične opredelitve želene zaloge kapitala: 

 

t
t

t Y
c
pK ⋅






⋅= α*          (11) 

 

dodatno preurediti: 

 

∑
= −







 ⋅

⋅⋅=
m

i it
itN c

YpI
0

, βα         (12) 

 

Do končne funkcije je tako le še korak. Upoštevanje amortizacije35 v izrazu (12) namreč 
pripelje do iskane operativne neoklasične enačbe za oceno bruto investicij: 

 

1
0

−
−=

⋅+





 ⋅

⋅= ∑ t
it

m

i
it K

c
YpI δβα        (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Amortizacija predstavlja fiksen relativni del obstoječega kapitala (δKt-1). 
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PRILOGA 3 
 
Tabela 1: Gibanje bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS), bruto domačega proizvoda 

(BDP), mase plač (MP), uvoza opreme (UO), davka na dobiček pravnih oseb 
(DD), vrednosti gradbenih del (VGD), indeksa obsega industrijske proizvodnje 
(IOIP) in aktivnih dolgoročnih obrestnih mer gospodarstvu (OM) v Sloveniji po 
trimesečjih v obdobju 1995-2001* 

KVARTAL BIOS BDP MP UO DD VGD IOIP OM 
1995Q1 104339 532794 249883 41063 2092 20125 100,0 17,1 
1995Q2 118262 554450 285229 49790 4063 25791 100,0 15,3 
1995Q3 114960 558880 265033 42912 3422 30752 100,0 14,8 
1995Q4 137411 575335 265862 55530 3393 32944 100,0 13,8 
1996Q1 112867 547788 269642 36920 2369 21874 98,0 13,0 
1996Q2 133763 571222 301874 51145 9943 30702 101,9 12,7 
1996Q3 129595 579973 287637 45388 4049 38817 98,2 12,6 
1996Q4 142412 600917 302410 53828 3945 35729 106,1 12,6 
1997Q1 125654 569457 288762 44181 5480 22029 95,6 12,3 
1997Q2 150580 607523 313146 53611 10654 30867 106,1 11,5 
1997Q3 146640 606175 294962 49770 5713 34617 99,0 11,1 
1997Q4 154590 621518 310672 54580 6430 33584 107,3 10,9 
1998Q1 146044 603716 292424 57868 6145 27539 105,0 9,3 
1998Q2 157584 622759 318004 53343 10653 34731 106,3 8,3 
1998Q3 157170 626454 306820 52134 6871 41603 103,0 7,5 
1998Q4 180536 643028 313477 67078 7248 48693 108,7 7,2 
1999Q1 156250 621061 300782 52366 8483 32600 101,8 6,8 
1999Q2 223687 671548 344608 84132 8902 60459 104,4 6,9 
1999Q3 178125 654939 312261 52265 7118 47555 102,4 7,9 
1999Q4 206359 678394 331255 70410 6615 53662 111,9 8,0 
2000Q1 170783 659812 313142 62233 7706 34044 109,1 8,0 
2000Q2 197416 694283 349179 68723 12091 48927 114,6 7,9 
2000Q3 193463 691116 323779 67473 7507 52428 108,8 8,0 
2000Q4 204509 701811 341675 74823 7764 53847 114,6 7,9 
2001Q1 165006 680716 320766 60806 9464 31269 114,4 7,7 
2001Q2 189614 713707 357086 66498 16214 41495 116,7 7,8 
2001Q3 186121 713869 327153 69206 8234 48824 111,7 7,8 
2001Q4 211034 720117 347669 74221 8998 51204 117,5 7,9 

* Podatki o BIOS, BDP, MP, UO, DD, VGD so podani v milijonih SIT in cenah iz leta 1995, 
DOM v odstotkih, IOIP pa v indeksih z osnovo v letu 1995. 
Vir: Bilten BS (več številk), Statistični bilten (več številk), CESTAT, interna gradiva SURS. 
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PRILOGA 4 
 
4.1 Model naivnega akceleratorja 
 
Testiranje prisotnosti heteroskedastičnosti 
 

• Breusch-Paganov test za prisotnost heteroskedastičnosti 
 

0:;0: 2120 ≠= αα HH  

0015.0
)1.840448148(*2

10*0810.2
)ˆ(*2 2

15

22 ===
σ

θ PRPVK   8415.3)05.0,1121(
2 ===−=− αχ m  

)05.0,1(
2

==< αχθ m    ⇒  preizkus ni odkril značilne razlike 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve in ne morem sklepati, da 
je varianca slučajne spremenljivke odvisna od pojasnjevalne spremenljivke. To pomeni, da ne 
morem sklepati, da je v modelu prisotna heteroskedastičnost v obliki, kot jo predpostavlja 
Breusch-Paganov test. 
 
Testiranje prisotnosti avtokorelacije 4. reda 
 

• Breusch-Godfreyev test za prisotnost avtokorelacije 4. reda 
 

0:;0: 4140 ≠= ρρ HH  

5352.177624.0*)427()( 2 =−=−= PRRpnLM   4877.9)05.0,4(
2 === αχ p  

)05.0,4(
2

==> αχ pLM    ⇒  zavrnemo 0H  pri 05.0=α  

 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo pri α=0.05 in sprejmem sklep, da je 
v modelu prisotna avtokorelacija 4. reda, to je odvisnost med ostanki in ostanki, odloženimi 
za 4 časovne enote. 
 
Odpravljanje avtokorelacije 4. reda 
 

1. Ocenimo ρ̂ , regresijski koeficient med ostanki in ostanki, odloženimi za 4 časovne enote 
(Gujarati, 1995, str. 427). 

4718967.0 −×= tt ee  

                 (6.00) 
                              [0.000] 
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Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujem, da je odvisnost med ostanki in ostanki, odloženimi 
za 4 časovne enote, pozitivna in močna. 
 
2. S pomočjo ocenjenega ρ̂  transformiramo obe osnovni spremenljivki, BIOS in DBDP. 
 

4718967.0 −×−= BIOSBIOSTBIOS  

4718967.0 −×−= DBDPDBDPTDBDP  
 
3. Ocenimo regresijski model med transformiranima spremenljivkama 

OSITB ˆ = 193993 + 0.726819TDBDP  
(20.09)       (3.14) 
 [0.000]      [0.005] 

 
4. Preverimo prisotnost avtokorelacije 4. reda v transformiranem modelu s pomočjo 

Breusch-Godfreyevega testa 
 

0:;0: 4140 ≠= ρρ HH  

1083.00057.0*)423()( 2 =−=−= PRRpnLM   4877.9)05.0,4(
2 === αχ p  

)05.0,4(
2

==> αχ pLM    ⇒  preizkus ni odkril značilne razlike 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve in ne morem sklepati, da 
je v modelu prisotna avtokorelacija 4. reda. Model naivnega akceleratorja investicij, zapisan 
pod točko 3, je očitno očiščen avtokorelacije 4. reda. Hkrati omenjeni model, čeprav nekoliko 
transformiran, ohranja vse razlage ocenjenih parametrov. 
 
4.2 Model fleksibilnega akceleratorja 
 
Testiranje prisotnosti heteroskedastičnosti 
 

• Breusch-Paganov test za prisotnost heteroskedastičnosti 
 

:;0: 14320 HH === ααα Vsaj en α  ni enak nič 

5336.1
)6.103592592(*2

10*291609606.3
)ˆ(*2 2

16

22 ===
σ

θ PRPVK   8747.7)05.0,3141(
2 ===−=− αχ m  

)05.0,3(
2

==< αχθ m    ⇒  preizkus ni odkril značilne razlike 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve in ne morem sklepati, da 
je varianca slučajne spremenljivke odvisna od vsaj ene pojasnjevalne spremenljivke. To 
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pomeni, da ne morem sklepati, da je v modelu prisotna heteroskedastičnost v obliki, kot jo 
predpostavlja Breusch-Paganov test. 
 
Testiranje prisotnosti avtokorelacije 4. reda 
 

• Breusch-Godfreyev test za prisotnost avtokorelacije 4. reda 
 

0:;0: 4140 ≠= ρρ HH  

3705.52335.0*)427()( 2 =−=−= PRRpnLM   4877.9)05.0,4(
2 === αχ p  

)05.0,4(
2

==< αχ pLM    ⇒  preizkus ni odkril značilne razlike 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve in ne morem sklepati, da 
je v modelu prisotna avtokorelacija 4. reda. 
 
4.3 »Slovenski« model investicij 
 
Testiranje prisotnosti heteroskedastičnosti 
 

• Breusch-Paganov test za prisotnost heteroskedastičnosti 
 

:;0: 1654320 HH ααααα ==== Vsaj en α  ni enak nič 

7030.6
)57.20029178(*2

10*378085612.5
)ˆ(*2 2

15

22
===

σ
θ PRPVK   0705.11)05.0,5161(

2 ===−=− αχ m  

)05.0,5(
2

==< αχθ m    ⇒  preizkus ni odkril značilne razlike 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve in ne morem sklepati, da 
je varianca slučajne spremenljivke odvisna od vsaj ene pojasnjevalne spremenljivke. To 
pomeni, da ne morem sklepati, da je v modelu prisotna heteroskedastičnost v obliki, kot jo 
predpostavlja Breusch-Paganov test. 
 
Testiranje prisotnosti avtokorelacije 4. reda 
 

• Breusch-Godfreyev test za prisotnost avtokorelacije 4. reda 
 

0:;0: 4140 ≠= ρρ HH  

2128.20922.0*)428()( 2 =−=−= PRRpnLM   4877.9)05.0,4(
2 === αχ p  

)05.0,4(
2

==< αχ pLM    ⇒  preizkus ni odkril značilne razlike 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne morem zavrniti ničelne domneve in ne morem sklepati, da 
je v modelu prisotna avtokorelacija 4. reda. 
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PRILOGA 5 
 
T-test za prisotnost multikolinearnosti med BDP in BDP-1 
 

0:;0:
1111 ,1,0 ≠=

−−−− ⋅⋅ BIOSBDPBDPBIOSBDPBDP HH ρρ  

3832.7
828.01

227828.0
1 2

,
2

,

11

11 =
−

−
=

−

−
=

−−

−−

⋅

⋅

BIOSBDPBDP

BIOSBDPBDP

r

knr
t    060.2)05.0,( ==− αknCt  

)05.0,( =−> αknCtt   ⇒  zavrnemo 0H  pri α=0.05 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo pri α=0.05 in sprejmem sklep, da je 
parcialni korelacijski koeficient med bruto domačim proizvodom (BDP) in bruto domačim 
proizvodom, odloženim za eno časovno enoto (BDP-1), različen od nič. Prisotna je torej 
multikolinearnost, ki jo povzročata ti dve spremenljivki. 
 
T-test za prisotnost multikolinearnosti med BDP in BIOS-1 
 

0:;0:
1111 ,1,0 ≠=

−−−− ⋅⋅ BDPBIOSBDPBDPBIOSBDP HH ρρ  

583.2
)459.0(1
227459.0

1 2
,

2

,

11

11 −=
−−

−−
=

−

−
=

−−

−−

⋅

⋅

BDPBIOSBDP

BDPBIOSBDP

r

knr
t   060.2)05.0,( ==− αknCt  

)05.0,( =−> αknCtt   ⇒  zavrnemo 0H  pri α=0.05 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo pri α=0.05 in sprejmem sklep, da je 
parcialni korelacijski koeficient med bruto domačim proizvodom (BDP) in bruto investicijami 
v osnovna sredstva, odloženimi za eno časovno enoto (BIOS-1), različen od nič. Prisotna je 
torej multikolinearnost, ki jo povzročata ti dve spremenljivki. 
 
T-test za prisotnost multikolinearnosti med BDP-1 in BIOS-1 
 

0:;0:
1111 ,1,0 ≠= ⋅⋅ −−−− BDPBIOSBDPBDPBIOSBDP HH ρρ  

804.7
842.01

227842.0
1 2

,
2

,

11

11 =
−

−
=

−

−
=

⋅

⋅

−−

−−

BDPBIOSBDP

BDPBIOSBDP

r

knr
t    060.2)05.0,( ==− αknCt  

)05.0,( =−> αknCtt   ⇒  zavrnemo 0H  pri α=0.05 

 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnem ničelno domnevo pri α=0.05 in sprejmem sklep, da je 
parcialni korelacijski koeficient med bruto domačim proizvodom, odloženim za eno časovno 
enoto (BDP-1), in bruto investicijami v osnovna sredstva, odloženimi za eno časovno enoto 
(BIOS-1), različen od nič. Prisotna je torej multikolinearnost, ki jo povzročata ti dve 
spremenljivki. 
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Variančni inflacijski faktor (VIF) 
 

40.8
8810.01

1
1

1
11,

2 =
−

=
−

=
−−⋅ BIOSBDPBDP

BDP R
VIF  

93.22
9564.01

1
1

1
11

1
,

2 =
−

=
−

=
−−

−
⋅ BIOSBDPBDP

BDP R
VIF  

14.9
8906.01

1
1

1
11

1
,

2 =
−

=
−

=
−−

−
⋅ BDPBDPBIOS

BIOS R
VIF  

 
Na podlagi vrednosti variančnih inflacijskih faktorjev je moč sklepati, da je med 
spremenljivkami bruto domači proizvod (BDP), bruto domači proizvod, odložen za eno 
časovno enoto (BDP-1) in bruto investicije v osnovna sredstva, odložene za eno časovno enoto 
(BIOS-1), prisotna multikolinearnost, saj vrednosti variančnih inflacijskih faktorjev presegajo 
mejno vrednost 1. 
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PRILOGA 6 
 
Slika 1: Korelogram med bruto domačim proizvodom (BDP) in bruto investicijami v 

osnovna sredstva (BIOS) 

BDP with BIOS
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Vir: Lastni izračuni. 
 
Slika 2: Korelogram med uvozom opreme (UO) in bruto investicijami v osnovna sredstva 

(BIOS) 

UO with BIOS
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Vir: Lastni izračuni. 
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Slika 3: Korelogram med maso plač (MP) in bruto investicijami v osnovna sredstva (BIOS) 

MP with BIOS
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Vir: Lastni izračuni. 
 
Slika 4: Korelogram med realno aktivno dolgoročno obrestno mero za osnovna sredstva 

gospodarstvu (DOM) in bruto investicijami v osnovna sredstva (BIOS) 

OM with BIOS
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Vir: Lastni izračuni. 
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Slika 5: Korelogram med vrednostjo gradbenih del (VGD) in bruto investicijami v osnovna 
sredstva (BIOS) 

VGD with BIOS
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Vir: Lastni izračuni. 
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PRILOGA 7 
 
Slika 6: Gibanje dejanskih (BIOS) in z naivnim akceleratorjem ocenjenih bruto investicij v 

osnovna sredstva (OBIOS) 
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Vir: Lastni izračuni. 
 
Slika 7: Gibanje dejanskih (BIOS) in s fleksibilnim akceleratorjem ocenjenih bruto investicij 

v osnovna sredstva (OBIOS) 
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Vir: Lastni izračuni. 
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Slika 8: Gibanje dejanskih (BIOS) in s »slovenskim« modelom ocenjenih bruto investicij v 
osnovna sredstva (OBIOS) 
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Vir: Lastni izračuni. 
 


