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III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi ugotavljamo, da je sektor obrambne industrije v slovenskem 
gospodarstvu slabo razvit. Materialni izdatki sektorja Slovenska vojska nimajo 
pomembnejšega multiplikativnega učinka na razvoj gospodarskih dejavnosti v 
domačem gospodarstvu. Nobena izmed gospodarskih dejavnosti ne kaže pomembnejše 
odvisnosti od materialnega trošenja sektorja Slovenska vojska. Za potrebe doseganja 
multiplikativnih učinkov je nujno vzpostaviti dober podatkovni okvir pri Ministrstvu za 
obrambo RS. Za potrebe naše raziskave smo ta podatkovni okvir razvili sami in lahko 
predstavlja osnovo za sistematično in predvsem sprotno merjenje ekonomskih učinkov 
materialnega trošenja sektorja Slovenska vojska. Z vidika članstva Slovenije v zvezi 
NATO bi bilo primerno, da bi bila posebna pozornost pri razporejanju sredstev za 
materialno trošenje vojske posvečena njihovemu usmerjanju v raziskave in razvoj 
znotraj domačega gospodarstva, ki je z nacionalnega vidika posebej pomembna 
gospodarska dejavnost. 

Ključne besede: multiplikator, obrambna ekonomika, Slovenija, gospodarska rast 

SUMMARY 

The present research of the master thesis recognized poor development of the Slovenian 
armed forces industry. We find out that the spending of Slovenian armed forces has low 
economic impact on domestic economy – there is no domestic industry, which will be 
crucially dependent on the spending of Slovenian armed-forces. We suggest first to 
establish appropriate evidence at the Ministry for defence of Republic of Slovenia for 
the purpose of economic policy oriented towards effective economic multiplicative 
impacts for domestic economy. In case of this research we developed own evidence that 
can be used ac benchmark for further development. Finally, from the strategic point of 
view with relation to the fact that Slovenia is already a member of NATO, the Slovenian 
armed forces should largely enlarge payments oriented towards research and 
development. This will have the highest positive multiplicative effect on domestic 
economy. 

Key words: multiplicator, defence economics, Slovenia, economic growth 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Teoretično izhodišče magistrske naloge je model multiplikatorja, ki pojasnjuje 
transmisijski mehanizem o vplivu trošenja (investicije in osebna potrošnja) na 
gospodarska gibanja. Temeljno načelo v modelu multiplikatorja je načelo akceleratorja, 
ki pomeni, da dodatna enota investicij enega ekonomskega subjekta ali enega sektorja 
narodnega gospodarstva vzpodbuja investiranje tudi drugih (povezanih) ekonomskih 
subjektov oziroma sektorjev narodnega gospodarstva. V primeru pričujoče magistrske 
naloge pa model multiplikatorja apliciramo na poseben primer. Kot izhodiščni sektor 
namreč predpostavljamo vojsko in proučujemo, kako izdatki vojske vplivajo na 
gospodarsko aktivnost povezanih ekonomskih subjektov. Pri tem se v sklopu povezanih 
ekonomskih subjektov osredotočamo na domača podjetja.  

Vojska kot ekonomski subjekt ima dve obliki izdatkov. Na eni strani gre za 
investicije, na drugi strani pa za (tekoče) materialno trošenje. V našem primeru torej 
vojsko obravnavamo kot posebni sektor narodnega gospodarstva, a pri tem upoštevamo, 
da je vojska hkrati posebna institucionalna enota države. To pomeni, da lahko kot 
teoretično izhodišče za proučevanje multiplikativnega učinka izdatkov za investicije in 
tekočo potrošnjo sektorja vojska, ki je hkrati institucionalna enota države, uporabimo 
tisti del ekonomske teorije, ki obravnava vpliv državnih izdatkov na gospodarska 
gibanja.  

V ekonomski teoriji obstajajo različna stališča v zvezi z vplivom izdatkov države 
(vlade) na gospodarsko aktivnost. Vendar, ne glede na katero šolo ekonomske teorije 
prisegamo, moramo nujno upoštevati dejstvo, da so sodobne ekonomije institucionalno 
urejene. Najrazvitejše države so članice različnih mednarodnih organizacij, institucij 
oziroma (ekonomskih) integracij. Ta dejstva pa povzročajo dolgoročne posledice za 
obseg državnih izdatkov v posameznih segmentih. Pri tem je segment izdatkov v okviru 
vojske eno izmed tistih področij, kjer so izdatki države povezani z njeno vpetostjo v 
mednarodne organizacije (kot je na primer NATO). 

V tuji referenčni literaturi obstaja zaledje priznanih empiričnih analiz, ki podajajo 
različne rezultate v zvezi z vplivom izdatkov za vojsko na gospodarska gibanja. Butler, 
Kenny in Anchor (2006, 308–321) navajajo, da je za (zahodno) Evropo po letu 1990 
značilno zmanjševanje izdatkov za oborožitve. To je odločilno vplivalo na 
zmanjševanje števila proizvajalnih podjetij in števila zaposlenih v sektorju proizvodnje 
orožja, hkrati pa se je po letu 1990 pomembno povečalo obseg mednarodnega 
sodelovanja na področju oboroževanja. Aldor in Chmeder (1997) ob tem izpostavljata 
zmanjševanje vloge držav pri proizvodnji orožja za potrebe oboroževanja, kar se jasno 
odraža v razpadu vojaško-industrijskih kompleksov, ki so bili zgrajeni v času hladne 
vojne. Nadalje Hooper in Waller (1993) pa izpostavljata spremembe na strani namenov 
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financiranja – gre za t. i. efekt »prerazporejanja sredstev za oboroževanje v korist 
miroljubnih operacij«. 

Izpostavljena tri dejstva (krčenje izdatkov za oborožitev, zmanjševanje vloge 
države v industriji proizvodnje orožja in strukturne spremembe v namenih financiranja 
vojaških proračunov) so ključni dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri analizi vplivov 
izdatkov vojaškega sektorja na gospodarska gibanja. Eno izmed prvih analiz na tem 
področju je uresničil Benoit (1973). V svoji izvirni raziskavi je proučeval vprašanje: 
»Ali naj bodo izdatki za oborožitev sami po sebi stimulacija za povečanje gospodarske 
rasti preko agregatnega povpraševanja, človeškega kapitala in tehnološkega napredka?« 
Študija temelji na empirični analizi 44 držav v razvoju, njeni izsledki pa dokazujejo, da 
so izdatki za oborožitev pozitivno povezani z gospodarsko rastjo. 

Pa vendar imajo rezultati omenjene študije omejeno pojasnjevalno moč. Pozitivna 
povezanost med gospodarsko rastjo in izdatki vojske namreč ne povedo ničesar o tem, 
kaj je vzrok in kaj je posledica. V sodobni literaturi ta dilema še zmeraj obstaja, stališča 
avtorjev pa bi lahko razmejili v tri skupine: 

− Prva skupina analiz (glej na primer Chang in drugi 2001) dokazujejo, da je neto 
učinek izdatkov za oboroževanje na gospodarsko rast pozitiven. 

− Druga skupina analiz (glej na primer Deger 1986) dokazujejo, da so 
kombinacije hkratnega zmanjšanega varčevanja in investicij v sektorju vojske 
povezane z zmanjševanjem gospodarske rasti. 

− Tretja skupina avtorjev (na primer Frederiksen in Looney 1982) pa ne izraža 
opredelitev o tem, ali je materialno trošenje vojske povezano s prevlado 
pozitivnih ali negativnih učinkov, ampak izpostavljajo obe skupini učinkov 
hkrati.  

Različne ocene gre vsaj deloma pripisati različni širini, v katero so uokvirjene 
empirične ocene ekonomskih učinkov izdatkov vojske. Če razmišljamo v najširšem 
smislu, moramo nujno upoštevati mehke dejavnike, kot je na primer članstvo v NATO, 
sodelovanje v mednarodnih mirovnih misijah, ki utrjujejo mednarodno pozicijo 
domačega gospodarstva in odpirajo možnosti za poglabljanje gospodarskega 
sodelovanja med državami. Na drugi strani so takšne aktivnosti povezane z določenim 
obsegom financiranja izdatkov za vojsko, ki je praviloma dolgoročno določen. Tipičen 
primer tovrstnega determinizma je določen najnižji delež vojaškega proračuna v 
vrednosti bruto domačega proizvoda. V takem primeru, ko gre za mednarodno privzeto 
obveznost domačega gospodarstva, si upravičeno postavimo vprašanje, kolikšen je 
neposredni učinek teh izdatkov na domače gospodarstvo. Gospodarska rast je 
deklarirano osrednji cilj nosilcev ekonomske politike. S tega vidika pričakujemo 
prizadevanja po maksimizaciji pozitivnega učinka materialnega trošenja vojske za 
domače gospodarstvo. Osrednji raziskovalni problem v magistrski nalogi je tako 
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ocenjevanje dejanskega in potencialnega multiplikativnega učinka izdatkov slovenske 
vojske na ekonomsko aktivnost v domačem gospodarstvu. 

1.2 Hipoteza, namen in cilji 

Pomemben vidik gospodarske rasti (na agregatni ravni ali pa na mikroekonomski 
ravni) je njena narava, ki odraža, kateri so njeni ključni temeljni dejavniki (viri rasti). Po 
vsebinskem kriteriju lahko temeljne dejavnike rasti delimo na dva sklopa. Prvi sklop so 
tisti dejavniki, ki se pojavljajo na ponudbeni strani narodnega gospodarstva:  

− fizični kapital,  
− človeški kapital in  
− tehnološki napredek.  

Drugi sklop pa so tisti dejavniki, ki se pojavljajo na strani povpraševanja narodnega 
gospodarstva:  

− domača končna potrošnja (državna in zasebna),  
− investicije in  
− izvoz.  

V obeh primerih lahko definiramo ekstenzivno oziroma intenzivno naravo 
gospodarske rasti. Če je na ponudbeni strani narodnega gospodarstva najpomembnejši 
dejavnik rasti tehnološki napredek v povezavi s človeškim kapitalom, govorimo o 
intenzivni naravi gospodarske rasti. Narava gospodarske rasti je intenzivna tudi v 
primeru, ko se na strani povpraševanja kot ključni vir rasti pojavlja izvoz v povezavi z 
investicijami. Zaželena je intenzivna narava gospodarske rasti. Obstoječe analize za 
Slovenijo kažejo, da je po kriteriju ponudbenih dejavnikov ta opredeljena kot 
ekstenzivna (Novak 2004), po kriteriju dejavnikov povpraševanja pa bi jo lahko 
opredelili kot intenzivno. Izvoz je namreč najpomembnejši dejavnik rasti agregatnega 
povpraševanja, čeprav analiza na temelju četrtletnih podatkov kaže, da je v določenih 
kvartalih pešanje izvoznega povpraševanja nadomeščala rast domačega povpraševanja 
za končno potrošnjo.  

Povezovanje materialnega trošenja vojske z naravo gospodarske rasti ima 
utemeljeno vsebinsko osnovo. Vojska kot sektor, ki zagotavlja obrambne storitve, je 
tesno povezana z vlaganjem v razvoj in/ali z nakupi najnovejših tehnologij, kjer pri 
odločanju za nakup oziroma za investiranje v razvoj novih tehnologij niso odločilni 
ekonomski kriteriji. Izdatke vojske lahko torej utemeljeno opredelimo kot enega izmed 
kanalov financiranja in vzpodbujanja rasti tehnološkega napredka. S tem posredno 
vplivamo na uveljavljanje intenzivne narave gospodarske rasti tako z vidika ponudbenih 
dejavnikov ponudbe in povpraševanja. 
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Če izhajamo iz pravkar opredeljenih značilnosti gospodarske rasti v Sloveniji, 
pričakujemo, da obstoječe materialno trošenje slovenske vojske ne vzpodbuja 
sistematično domačega tehnološkega napredka. Tak sklep je utemeljen z dejstvom, da 
tehnološki napredek ni ključni dejavnik minule gospodarske rasti. Če drži ta 
predpostavka, potem lahko zapišemo naslednjo hipotezo: 

»Multiplikativni učinek izdatkov vojske je v slovenskem gospodarstvu manjši od 
potencialnega.« 

V tej luči je osrednji namen magistrske naloge oceniti vrednost multiplikatorja 
izdatkov vojske na mikroekonomski ravni, to je na ravni podjetij, ki so povezana z 
ekonomskimi tokovi trošenja slovenske vojske.  

Skladno z opredeljenim namenom bodo pri izdelavi magistrske naloge uresničeni 
naslednji specifični cilji: 

− ocenjen bo obstoječi obseg materialnega trošenja slovenske vojske, ki gre do 
domačih podjetij,  

− ocenjen bo potencialni obseg materialnega trošenja slovenske vojske, ki gre do 
domačih podjetij,  

− ocenjen bo obstoječi multiplikator materialnega trošenja vojske,  
− ocenjen bo potencialni multiplikator materialnega trošenja vojske in 
− opredeljene bodo sektorske prioritete materialnega trošenja slovenske vojske.  

1.3 Metode raziskovanja 

Osrednja hipoteza, ki je predmet proučevanja v magistrski nalogi, trdi, da je 
multiplikativni učinek izdatkov vojske v Sloveniji manjši od potencialnega. Z 
metodološkega vidika je zaradi tega težišče raziskave osredotočeno na ustrezno 
empirično analizo. Pri tem je izhodišče našega preučevanja model multiplikatorja. Ta 
odraža povezanost med odvisno spremenljivko, ki je v našem primeru gospodarska 
aktivnost podjetij vključenih v ekonomske tokove materialnega trošenja vojske, in 
neodvisno spremenljivko, ki v našem primeru meri obseg tokov materialnega trošenja 
vojske.  

V ekonomski analizi obstajajo različni modeli za ocenjevanje multiplikativnih 
učinkov. Ob neposrednem modelu multiplikatorja obstajajo še trije najpogosteje 
uporabljeni metodološki načini.  

Prvi je model produkcijske funkcije (Aaron in Munnell 1990). Odlika tega modela 
je predvsem njegova metodološka enostavnost, opozoriti pa je treba na nekaj ključnih 
omejitev. Prvi problem je povezan z določitvijo matematične specifikacije proizvodne 
funkcije. Drugi problem je povezan s simultano povezanostjo med izdatki materialnega 
trošenja vojske in gospodarsko rastjo (to povzroča problem t. i. neprave regresije). 
Zaradi tega je nujno ocenjevane proizvodne funkcije povezati z analizo kointegracije 



Uvod 

5 

med uporabljenimi spremenljivkami, kar pa je običajno povezano z izgubo tistih 
informacij, ki opisujejo dolgoročne zakonitosti. Kljub temu pa ostaja model proizvodne 
funkcije eno izmed temeljnih analitičnih orodij za ocenjevanje multiplikativnih učinkov 
materialnega trošenja države na gospodarsko rast.  

Alternativa modelu produkcijske funkcije je uporaba stroškovnih funkcij in funkcij 
poslovnega izida (dobička). Tretja možnost za ocenjevanje povezanosti med 
materialnim trošenjem vojske in gospodarsko rastjo pa je uporaba modelov vektorske 
avtoregresije (VAR). Uporaba te metode ima nekaj bistvenih prednosti pred modelom 
proizvodne funkcije. Temelji na analizi kointegracije spremenljivk, kar preprečuje 
uresničitev t. i. neprave regresije, hkrati pa omogoča določanje vzročno posledične 
zveze med spremenljivkami. Te prednosti pa so povezane z nekaterimi bistvenimi 
omejitvami. Za uresničitev testa kointegracije potrebujemo dovolj dolgo časovno serijo. 
V našem primeru je to osrednji problem, saj je to ena prvih raziskav s tega področja, 
katere dodana vrednost se odraža tudi v tem, da predstavlja prvi primer urejanja 
podatkov za namene empirične analize o vplivu materialnega trošenja Slovenske vojske 
na domača podjetja. Na drugi strani lahko pojav neprave regresije preprečimo s skrbno 
vsebinsko analizo. Zaradi tega je odločitev za izbiro modela proizvodne funkcije 
primerna in utemeljena. 

Kljub empirični naravi vsebine magistrske naloge raziskava temelji na prepletanju 
deskriptivnega in analitičnega načina proučevanja. Najprej bomo s proučitvijo 
obstoječih študij analizirali dosedanje ugotovitve, ki se nanašajo na vpliv materialnega 
trošenja vojske na gospodarska gibanja. Ugotovitve tujih avtorjev bomo najprej opisali 
(deskripcija), jih primerjali med seboj (komparacija) in nato povzeli ključna spoznanja 
(sinteza). Drugi del raziskave temelji na uporabi analitičnih metod raziskovanja. Namen 
tega dela je empirično oceniti velikost multiplikatorja materialnega trošenja vojske na 
gospodarska gibanja. Ker multiplikator povezuje spremembo spremenljivke, s katero 
merimo gospodarska gibanja, s spremenljivko, ki meri spremembo materialnega 
trošenja vojske, lahko njegovo vrednost ocenimo s pomočjo uporabe regresijske analize. 
To izhodiščno oceno pa bomo nadgradili z uporabo enega izmed zgoraj opisanih 
modelov (proizvodna funkcija, vedenjska funkcija in VAR modeli). Katerega izmed 
naštetih modelov bomo uporabili, bo v največji meri odvisno od razpoložljivih 
podatkov. Podroben opis posamezne metode in razpoložljivih podatkov bosta za to 
namenjeni posebni poglavji znotraj empiričnega dela raziskave. Zadnji del predstavljajo 
sklepi ključnih ugotovitev. Skladno z naravo tega poglavja bo uporabljena deskriptivna 
metoda, to je sinteza ključnih ugotovitev.  
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Osrednja omejitev se navezuje na razpoložljive podatke o materialnem trošenju 
Slovenske vojske (SV). Te podatke smo pridobili za namene magistrske naloge v sklopu 
CRP – Materialno trošenje Slovenske vojske in gospodarska rast. Gre za interne 
podatke MORS. 

Posebno omejitev moramo izpostaviti pri uporabljeni metodologiji. Običajno 
metodološko orodje za ocenjevanja multiplikatorja je IO analiza, kjer so elementi v 
matriki input-output tabele sektorski multiplikatorji. V našem primeru to zaradi 
omejitev pri razpoložljivih podatkih ni bilo mogoče, kar nas je omejilo na uporabo 
regresijske analize in s tem oceno multiplikatorja v obliki koeficienta elastičnosti.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Uvod 

Učinki materialnega trošenja za potrebe izgradnje vojaškega aparata so že dolgo 
poznani. Eden bolj izpostavljenih je primer Nemčije. Po združitvi leta 1871 je hitro 
napredovala in postala ena vodilnih gospodarskih sil Evrope. Prispodoba močne, tudi 
agresivne nacionalistične države je prikrivala, da je nemška vojaška moč temeljila na 
presenetljivo šibki finančni konstrukciji. Nemško cesarstvo je bilo namreč federalna 
država, ki ji je dominirala Prusija. Pruski volilni zakonodaji zgodovinarji pripisujejo 
lastnost volilne moči za vladajoče elite. Tako je bila Prusija bolj prikladna za ohranjanje 
strahu pred socialisti, kot je bilo samo cesarstvo, ki je imelo demokratično volilno 
zakonodajo. Zato je bila Prusija veliko bolj ostra pri ohranjanju federalne države v 
okviru federacije. Cesarstvo je držalo roko nad viški prihodkov iz naslova carin, ki so 
bili mnogo bolj prikladni kot katerikoli drugi davki, da bi zagotovili javni delež v 
nenehno naraščajočem družbenem proizvodu. Državni dohodki so težili k mešanici 
različnih neposrednih davkov, neposrednih davkov in presežkov iz naslova javnega 
delovanja, medtem ko je cesarstvo večinoma težilo k pomembnim posrednim davkom, 
še posebej k carinskim prihodkom. Takratno stanje znanstvene in raziskovalne 
tehnologije ni omogočalo tako hitre aktivacije novih investicij v produktivno uporabo, 
kot je bilo mogoče hitro povečati denarno vrednost samih investicij. Aktivacijska doba 
investicij je bila torej predolga glede na razpoložljiva finančna sredstva, kapacitete 
vojaške industrije so postajale prezasedene, kar je slabilo pozitivne ekonomske učinke 
investicij in povečevalo negativne ekonomske učinke obdavčevanja gospodarske 
aktivnosti za namene financiranja vojaške industrije.  

Ta kratek uvodni opis zgodovinskih izkušenj na področju ekonomske povezanosti 
sektorja med državo preko obrambne (vojaške) industrije z domačimi podjetji nas sooča 
s tremi temeljnimi koncepti, in sicer:  

− Prvi je koncept multiplikatorja investicij – vsaka investirana denarna enota 
povzroči zagon verige novih gospodarskih aktivnosti, zaradi česar je končni 
obseg proizvodnji večji od denarne enote.  

− Drugi je koncept izrinjanja investicij (t. i. crowding out učinek), ki opozarja na 
škodljivost državnih investicij. Država se lahko namreč v določenih pogojih 
sooča z mehko proračunsko omejitvijo, kar ji omogoča, da ne upošteva pravila 
dobičkonosnosti tako strogo, kot to velja za zasebni sektor, ki se vselej sooča s 
trdo proračunsko omejitvijo. Takšno ravnanje države povzroča draženje 
investicij zaradi pritiska na rast obrestne mere in posledično izrinjanje naložb 
privatnega sektorja iz gospodarstva.  
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− Tretji učinek je učinek padajoče mejne produktivnosti, oziroma padajočih 
donosov. Vsaka dodatna enota investicij poveča skupni obseg gospodarske 
aktivnosti za manj kot denarno enoto. Tak učinek je znan tudi pod 
poimenovanjem učinek »deceleratorja«.  

To so trije najpomembnejši vsebinski koncepti, čeprav učinek »deceleratorja« in 
učinek izrinjanja naložb v našem vsebinskem okvirju ne prideta v poštev. Prvič, učinek 
izrinjanja naložb je pojav, ki nastopi le v primeru naložb, za katere obstaja močan 
interes zasebnih investitorjev. Da bi država za vsako ceno želela prevzeti financiranje 
investicij nase in jih prevzeti privatnemu sektorju, je težko razumljivo. Danes ne 
poznamo gospodarske aktivnosti, ki bi zagotavljala visoke donose, država pa bi na 
takem področju izrinjala zasebne investitorje. Praviloma velja ravno nasprotno, država 
je pogosto prisiljena prevzeti finančno tveganje investicij, da ohrani prisotnost 
zasebnega kapitala. Drugič, učinek »deceleratorja« lahko nastopi le v specifičnem 
primeru, če je narodno gospodarstvo ali pa vsaj določen sektor narodnega gospodarstva 
blizu meje polne izrabe razpoložljivih kapacitet. S takšno omejitvijo se slovensko 
gospodarstvo zaenkrat ne sooča. Naš osrednji analitični koncept izmed treh 
izpostavljenih je torej multiplikator investicij, ki ga podrobneje predstavljamo v 
podpoglavju 2.3. 

2.2 Makroekonomski okvir 

Osrednje analitično orodje v pričujoči magistrski nalogi je model multiplikatorja, ki 
je tipični makroekonomski model uokvirjen v sklop t.i. keynesianske makroekonomike. 
Makroekonomika proučuje delovanje gospodarstva kot celote. Zbira podatke o 
agregatnem dohodku, cenah, stopnji brezposelnosti ipd., ugotavlja, zakaj imajo nekateri 
visoko inflacijo, drugi pa stabilne cene. Opisuje, kakšna je povezava med inflacijo in 
brezposelnostjo, zakaj je BDP danes višji, kot je bil npr. leta 1950. Pojasnjuje, kaj 
povzroča gospodarsko konjukturo in kaj recesijo. Na takšna vprašanja poskuša 
odgovoriti makroekonomska analiza. Makroekonomija je teorija dolgoročne rasti in 
inflacije ter kratkoročnih problemov poslovnih ciklov in brezposelnosti.  

Začetek razvoja makroekonomike je povezan s Keynesom, ki je ovrgel Sayev 
zakon trga (vsaka ponudba ustvarja lastno povpraševanje, vsaka prodaja ustvarja pogoje 
za nakup dobrin ali storitev enake vrednosti). To pomeni, da ni neskladja med agregatno 
ponudbo in agregatnim povpraševanjem. Opozoril je, da zakon velja za naturalno 
gospodarstvo, ne pa za gospodarstvo z denarjem. Torej prihaja do neskladja med 
agregatno ponudbo in agregatnim povpraševanjem in s tem do visoke brezposelnosti.  

Po Keynesianskem agregatnem modelu (model AD-AS) do polne zaposlenosti 
gospodarstva se na povečanje povpraševanja odziva samo proizvod, ne pa tudi cene. Ko 
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gospodarstvo doseže raven polne zaposlenosti, povzroči povečano agregatno 
povpraševanje (AS) le povečanje cen (inflacijo), ne pa tudi povečanje proizvoda. 

Keynes je dovolil možnost neprostovoljne brezposelnosti, ni pa zavrnil 
konkurenčnega delovanja trga blaga in storitev. Makroekonomija uporablja različne 
modele. Največkrat uporabljeni modeli v makroekonomiji so:  

− keynesianski križ,  
− makroekonomski model ponudbe in povpraševanja (model AD-AS) in 
− model IS-LM.  

Uporabljamo različne modele in vsak je uporaben za določen namen. Gospodarstvo 
dolgoročno raste, povečuje se količina in kakovost dobrin in storitev, ki jih je sposobno 
proizvesti z omejenimi proizvodnimi dejavniki. Pa tudi količina nekaterih proizvodnih 
dejavnikov se veča, kot npr. kapital. Dolgoročna gospodarska rast je temelj za 
ohranjanje in izboljševanje življenjskega standarda. Ciklično gibanje gospodarstva v 
poslovnih ciklih je druga osrednja tema makroekonomije, zato ji včasih pravimo tudi 
teorija rasti in poslovnih ciklov. Cilj makroekonomije ni samo pojasnjevati ekonomske 
dogodke, temveč tudi izboljšati ekonomsko politiko:  

− s stabilizacijsko politiko,  
− z denarno politiko in  
− s proračunsko politiko.  

Vsakega ekonomista zanima, koliko dobrin in storitev ustvari gospodarstvo. To 
kaže BDP (bruto domači proizvod) in izjemno pomembni makroekonomski 
spremenljivki – stopnja brezposelnosti (u – unemployment rate) in stopnja inflacije.  

BDP je tržna vrednost vseh prodanih končnih proizvodov in storitev, ki jih ustvari 
gospodarstvo neke države v enem letu. Pri njegovem izračunu uporabljamo agregate, ki 
so široke mere makroekonomskih spremenljivk za celotno gospodarstvo, kot so 
proizvodnja, potrošnja ali naložbe. 

V makroekonomiji se srečamo tudi s krožnim tokom gospodarstva. Zunanji tok, ko 
gospodinjstva kupujejo storitve in proizvode (C – potrošnja), teče denar od njih v 
podjetja. Gospodinjstva pa so hkrati lastniki proizvodnih dejavnikov (dela, zemlje in 
kapitala) v podjetjih in za njihovo uporabo prejmejo dohodek, ki ga namenijo za 
potrošnjo. Torej lahko vse, kar neko gospodarstvo ustvari, merimo s količino vseh 
izdatkov v gospodarstvu ali pa vseh dohodkov. V gospodarstvu, kjer so samo podjetja in 
gospodinjstva, je celoten BDP enak agregatni potrošnji. Dodajmo finančni sistem. 
Upoštevati moramo, da vsa gospodinjstva privarčujejo del dohodka. Prihranke (S) 
naložijo v finančni sistem. Odlivi iz krožnega toka zmanjšujejo velikost toka in zato tudi 
velikost domačega proizvoda. Torej je BDP na osnovi toka dohodkov zdaj enak vsoti 
potrošnje in prihrankov (C + S). Finančni sistem prihranke gospodinjstev preko 
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delovanja bank (kreditiranje) spreminja v naložbe. Te povečujejo agregatne izdatke in 
zato tudi velikost krožnega toka ter BDP. Tako je BDP na osnovi toka agregatnih 
izdatkov enak vsoti potrošnje in naložb (C + I). Dodajmo še vlado, ki pobira davke (T) 
in povzroča vladne izdatke (G), ko kupuje na trgu. Davki pa zmanjšujejo razpoložljivi 
dohodek. Višji davki torej, ceteris paribus, zmanjšujejo krožni tok in zato BDP. Zdaj je 
BDP enak vsoti potrošnje, prihrankov in davkov (C + S + T). Vladni izdatki pa 
povečujejo agregatne izdatke in s tem BDP. BDP je enak vsoti potrošnje, investicij in 
vladnih izdatkov (C + I + G). 

Dodamo mednarodno trgovino: uvoz pomeni odliv iz krožnega toka, saj zmanjšuje 
agregatne domače izdatke, ker del namenimo tujim dobrinam. Nasprotno pa izvoz 
izdatke povečuje in zato tudi BDP. BDP ostane torej na osnovi toka dohodkov enak kot 
v zaprtem gospodarstvu brez mednarodne trgovine. Na osnovi toka izdatkov pa je BDP 
v odprtem gospodarstvu enak vsoti potrošnje, investicij, vladnih izdatkov in razliki med 
izvozom in uvozom (C + I + G + NX). Zadnji del prestavlja neto izvoz (NX), ki je 
razlika med izvozom (X) in uvozom (M). Odlivi iz krožnega sistema so prihranki, neto 
davki in uvoz. Neto davki so razlika med celotnimi davki in transferi. Prilivi v krožni 
tok pa so naložbe, vladni izdatki in izvoz. Prilivi povečujejo krožni tok in zato BDP, 
odlivi pa ga zmanjšujejo.  

Metode merjenja BDP so:  
 
Metoda na osnovi toka izdatkov = C + I + G + NX 
 
C – potrošnja 
I – investicije 
G – vladni izdatki 
NX – neto izvoz 
  
BDP metoda na osnovi toka dohodkov = C + S + T 
 
C – potrošnja 
S – varčevanje 
T – davki 
 
Poleg BDP merimo ekonomsko dejavnost tudi z neto domačim proizvodom  

(NDP = BDP - amortizacija) ali narodnim dohodkom (ND = NDP - posredni davki). Ko 
želimo opazovati blaginjo prebivalstva, izračunamo BDP na prebivalca. Ta nam kaže, 
koliko izdelanih dobrin pripada na posameznega prebivalca in tako življenjski standard 
ljudi.  
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Ne glede na izbrani konceptualni okvir pa moramo ločiti med nominalnim in 
realnim BDP. Pri izračunu nominalnega BDP uporabljamo tržne vrednosti, ki so 
izračunane na osnovi tekočih cen. Ker se cene spreminjajo, se spreminja tudi nominalni 
BDP, kar pa ne odraža spremembe količine proizvedenih izdelkov in storitev. Da bi 
odpravili težavo pri merjenju BDP, so ekonomisti razvili realni BDP.  

Ta dejansko odraža količino proizvodov in storitev, saj iz nominalnega BDP 
izločimo vpliv sprememb cen: 

 

100
cen indeks
BDP nominalniBDP realni =  

Z BDP je tesno povezana brezposelnost. Označuje razmere v gospodarstvu, ko so 
ljudje pripravljeni delati, pa dela ne morejo najti. Pomeni neizkoriščenost enega od 
proizvodnih dejavnikov (dela). Delovna sila (LF) je število odraslih ljudi, ki so 
zaposleni, ali pa aktivno iščejo zaposlitev. Torej je delovna sila vsota brezposelnih in 
zaposlenih. Včasih delovno silo označimo kot aktivno prebivalstvo. 

Brezposelni (U) so tisti, ki nimajo dela in ga aktivno iščejo. Da posameznika lahko 
uvrstimo med brezposelne, mora biti prijavljen na pristojnem uradu in aktivno iskati 
delo. 

Stopnjo brezposelnosti (u) izračunamo tako, da poiščemo delež brezposelnih (U) v 
delovni sili (LF) v odstotkih: 

 

100 
LF
Uu ⋅=  

 
U – delež brezposelnih  
LF – delovna sila 
 
Ekonomska škoda (stroški), ki jo povzroča brezposelnost, ima več plati: manj 

razpoložljivih dobrin, zmanjšanje delovne usposobljenosti delovne sile, ki ne dela. Višja 
brezposelnost pomeni manjšo proizvodnjo celotnega gospodarstva, nižji narodni 
dohodek, manjši dobiček, upadajoče plače in stiske za družine. Zaradi posledic skušajo 
v večini držav delavce zaščititi z zavarovanji (socialne podpore), kar imenujemo 
vzpostavitev sistema socialne varnosti.  
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Ločimo tri vrste brezposelnosti:  

− frikcijska brezposelnost – ljudje potrebujejo čas, da si poiščejo delo (zaradi 
nepopolnih informacij in drugih pomanjkljivosti na trgu dela iskalci zaposlitve 
ne morejo takoj najti dela),  

− strukturna brezposelnost nastane zaradi trajnih premikov v vzorcih 
povpraševanja po dobrinah ali zaradi sprememb tehnologije (ročna proizvodnja 
v avtomatizirano), vsota frikcijske in strukturne brezposelnosti nam da naravno 
stopnjo brezposelnosti (najnižja še vzdržna stopnja brezposelnosti),  

− ciklična brezposelnost je posledica premikov agregatnega povpraševanja v 
poslovnem ciklu in je tudi predmet makroekonomske politike.  

Raven cen (oblikujemo mero za vse cene v gospodarstvu – aritmetična sredina) 
nam kaže, kako nizke ali visoke so cene v danem letu. Ko se večina cen poviša, se 
poviša tudi raven cen. Za merjenje ravni cen uporabljamo indeks cen ali cenovni indeks 
(v osnovnem obdobju = 100). Ko se raven cen dvigne, se indeks cen dvigne nad 100, 
kar pomeni, da imamo opravka z inflacijo.  

Pri merjenju ravni cen uporabljamo indeks potrošnih cen (IPC – meri raven cen 
košarice proizvodov, ki jih kupi tipično mestno gospodinjstvo). 

Včasih merimo inflacijo z indeksom proizvajalčevih cen, indeksom življenjskih 
stroškov in BDP deflatorjem.  

Inflacija je naraščanje splošne ravni cen, deflacija pa je nasprotno, padanje splošne 
ravni cen. Ko vse cene porastejo za enak odstotek, pravimo temu čista inflacija.  

Inflacijo merimo kot odstotno spremembo indeksa cen (IPC):  
 

001 1-
IPC

IPC LETOTEKOČE ⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

LETOPREDHODNO

π  

 
π – stopnja inflacije 
IPC – sprememba indeksa cen 
 
Drugi način merjenja je BDP deflator:  
 

001 
BDP realni

BDP nominalnideflator BDP ⋅=  
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Iz tega sledi:  
 

100
cen indeks
podatek nominalnipodatek Realni =  

 
To lahko uporabimo za dohodek, plače ali katerikoli drug nominalni podatek. 

Inflacija prav tako vpliva na realno obrestno mero. 
 
r = i – π 
 
r – realna obrestna mera 
i – nominalna obrestna mera 
π – stopnja inflacije 
 
To pomeni, da je lahko realna obrestna mera celo negativna. Ko je realna obrestna 

mera negativna, posojilojemalci vrnejo manjšo realno vrednost od realne vrednosti 
denarja, ki so si ga sposodili. Torej bi posojilodajalec ob koncu obdobja z vrnjenim 
denarjem lahko kupil le manjšo količino dobrin. Prav tako lahko inflacija prerazdeljuje 
dohodek od zaposlenih k delodajalcem, saj višja inflacija zmanjšuje kupno moč in 
realno vrednost plač. V teoriji najdemo tudi druge stroške inflacije (npr. stroške 
povezane s prilagajanjem cenikov, katalogov, pogostimi obiski bank, spremembami v 
računovodstvu). Hiperinflacija (to je inflacija z izjemno visokimi stopnjami inflacije 
npr. 200 in več odstotkov leto) ima še dosti bolj izkrivljajoče učinke. 

Če opazujemo gospodarstvo v daljšem obdobju ugotovimo, da se to neprestano 
spreminja. Dinamika BDP kaže, da ta sicer raste, vendar še zdaleč ne gladko. 
Dolgoročno obnašanje BDP preučujemo v okviru teorije rasti, kratkoročno ciklično 
gibanje okoli rastočega trenda pa imenujemo poslovni cikli. 

Gospodarska rast zagotavlja razmere za izboljševanje življenjskega standarda (npr. 
za brezplačno šolanje, cepljenje otrok, več prostega časa). Poslovni cikli pomenijo, da 
dejanski BDP običajno odstopa od trendne rasti (včasih raste hitreje, včasih pa 
počasneje). V začetni stopnji začne gospodarstvo hitro rasti in takrat govorimo o 
razcvetu ali ekspanziji. BDP hitro raste, zaradi tega se zmanjšuje ciklična brezposelnost, 
hkrati z BDP pa raste tudi inflacija. Na poti proti vrhu se gospodarstvo počasi pregreva 
(visoka inflacija). Ko prične BDP rasti počasneje ali celo upade, imamo opravka s 
krčenjem ali kontrakcijo gospodarstva. Ta se lahko prelevi v recesijo (BDP upade v 
dveh zaporednih kvartalih) ali pa celo v depresijo (gospodarsko krizo). V depresiji BDP 
močno upada za daljši čas. V recesiji BDP upade, poveča se ciklična brezposelnost, 
izguba delovnih mest, inflacija upade. Ko gospodarstvo doseže dno (dolino), se povzpne 
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v okrevanju. Do poslovnih ciklov prihaja zaradi premikov AD in AS (razlogi: 
sprememba količine denarja in kreditov, inovacije). Ker pa ne maramo večjih sprememb 
potrošnje, se poslovnim ciklom poskušamo izogniti. Z ukrepi makroekonomske politike 
jih skušamo zgladiti tako, da omejimo ekspanzije in se izognemo hudim recesijam ali 
celo depresijam. Pri tem smo pozorni na spreminjanje BDP, na ciklično brezposelnost in 
inflacijo. 

Brez gospodarske rasti ni mogoče izboljšati porabe, izobraževanja, zdravstvenih 
storitev itd. Koristi dolgoročne gospodarske rasti so boljše ceste, več in lepše hiše, 
čistejše reke in gozdovi, več sredstev za raziskave raka in AIDS-a in podobno. 
Ekonomsko rast merimo z rastjo realnega bruto domačega proizvoda (BDP). Realni 
BDP je vrednost celotne proizvodnje nekega gospodarstva v enem letu. Realni BDP 
izključuje stvari, ki jih proizvedemo zase (npr. gospodinjstvo, pranje, pleskanje, 
vrtnarjenje ipd.). Prav tako ne vsebuje proizvodnje, ki jo ljudje skrivajo pred državo, da 
bi se izognili plačilu davkov, ali pa je nezakonita (siva) ekonomija. 

Če so vsi razpoložljivi viri polno zaposleni, potem je vrednost proizvodnje enaka 
potencialnemu BDP, sicer pa realni BDP niha okoli potencialnega. Stopnja dolgoročne 
gospodarske rasti se meri z rastjo potencialnega BDP. Nihanje realnega BDP okrog 
potencialnega imenujemo poslovni cikli. 

Gospodarska rast je identična rasti BDP. Gospodarsko rast je relativno enostavno 
meriti. Merimo je s povečanjem BDP na prebivalca. 

Gospodarski razvoj pomeni kakovostne spremembe v gospodarstvu in vključuje 
stopnjo zadovoljevanja materialnih in nematerialnih potreb, distribucijo dohodka, 
zaposlenost, socialne vidike ipd. Stopnjo razvoja meri indeks človeškega razvoja. 
Gospodarstvo z visoko stopnjo rasti se lahko tudi slabo razvija. V gospodarstvih s polno 
zaposlenostjo in popolnoma izkoriščenim tehničnim napredkom je rast počasnejša kot v 
deželah z obilico delovne sile in neizkoriščenimi tehničnimi možnostmi. 

Enačba gospodarske rasti: 
 

Y
dYg =  

 
g – stopnja gospodarske rasti 
dY – povečanje narodnega dohodka 
Y – dohodek, dosežen v preteklem letu 
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v
sg =  

 
s – I/Y stopnja investiranja narodnega dohodka, ki meri velikost investicij 
v – I/dY mejni kapitalni količnik, ki meri investicijski učinek 
 
Rast je funkcija dveh dejavnikov:  

− velikosti investicij in  
− investicijskega učinka.  

Tehnični napredek povečuje investicijski učinek. Ko je potencialni tehnični 
napredek v celoti uveden v proizvodnjo, je dosežena zgornja stopnja proizvoda na 
zaposlenega. Povečati ga je mogoče (pri danem številu prebivalstva) le s povečanjem 
stopnje zaposlenosti. Zgornja meja rasti je določena s tehničnim napredkom in številom 
prebivalstva. 

Če je tehnični napredek izkoriščen, razpoložljiva sila pa polno zaposlena, so 
možnosti investiranja omejene na obnovo (obnovitvene investicije). Neto investicije so 
v tem primeru enake 0. 

Iz enačbe rasti g = s/v izhaja, da je rast funkcija dveh dejavnikov – tistih, ki 
vplivajo na velikost investicij, in tistih, ki vplivajo na investicijski učinek. Pri danem 
investicijskem učinku je stopnjo rasti mogoče povečati s povečanjem stopnje investicij, 
pri dani velikosti investicij je mogoče rast povečati s povečanjem investicijskega 
učinka. Investicije, ki zagotavljajo gospodarsko rast po isti stopnji, kot narašča 
prebivalstvo, imenujemo demografske investicije. Pri tem se BDP na prebivalca ne 
spremeni: 

 
vdsd ⋅=  

 
sd – stopnja demografskih investicij 
d – letna stopnja rasti prebivalstva 
v – mejni kapitalni količnik 
 
Obseg investicij, ki zagotavlja maksimalno rast, imenujemo optimalni obseg ali 

optimalna stopnja investicij. Napori, da bi s povečanjem obsega investicij povečali 
stopnjo gospodarske rasti, vodijo v zmanjšanje stopnje gospodarske rasti. Konflikt rasti 
je psihološki proces, katerega bistvo je nasprotje med načrtovalci (investicijami) in 
prebivalci (porabo) o večjem deležu v družbenem proizvodu. 
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Družbeni proizvod in proizvodni dejavniki so tehnološko povezani v obliki 
proizvodne funkcije:  

 
Q = f (A, K, L)  
 
A – zemlja 
K – kapital 
L – delo 

 
To je agregatna proizvodna funkcija s tremi proizvodnimi dejavniki zemlja, kapital 

in delo. Omejitveni dejavniki so tisti, katerih stopnja nadomestljivosti je enaka 0. Še 
najbolj se lahko nadomeščata delo in kapital. Podjetništvo se pogosto navaja kot 
omejitveni dejavnik v manj razvitih deželah, prav tako tudi kapital. Medtem ko je dela 
dovolj, kapitala primanjkuje in gospodarska rast je počasna. Kapital si je mogoče 
izposoditi ali tudi pridobiti s prisilnim varčevanjem. Zato se običajno misli na 
tehnologijo in znanje, ki ga nerazvite države nimajo, in ne na kapital. Kot omejitveni 
dejavnik se lahko pojavijo tudi naravni viri. Če ti manjkajo, gospodarska rast kljub 
razpoložljivemu kapitalu in podjetništvu zaostaja. Odkritje bogatih naravnih virov 
omogoči pospešeno gospodarsko rast. Omejitveni dejavnik v najrazvitejših državah je 
tudi delovna sila, tako nekvalificirana kot kvalificirana (npr. primanjkljaj šolanih 
računalničarjev v Nemčiji). 

Pomembna podmena starih teorij rasti je zakon variabilnih razmerij ali zakon 
padajočih mejnih donosov. 

Druga pomembna predpostavka starih teorij rasti so konstantni donosi obsega, kar 
pomeni, da sorazmerno povečanje naložb vseh dejavnikov v enaki meri povečuje tudi 
proizvod. 

Klasiki 18. in 19. stol. pravijo, da rast proizvodnje povzroča rast prebivalstva, ta pa 
nasprotno povzroča padec proizvodnje. Posledica je obnavljanje dohodka na ravni 
eksistenčnega minimuma. 

 
Klasiki bi uporabili samo dva proizvodna dejavnika:  
 
Q = f (A, L)  
 
Q – proizvod oziroma dohodek 
A – zemlja 
L – delo 
 



Teoretična izhodišča  

17 

Predpostavljali so, da je količina zemlje dana in nespremenljiva. Ekonomska 
spremenljivka je bila delo (L). Ko narašča prebivalstvo (delo), narašča tudi proizvod. 
Vendar pa proizvod ne more naraščati sorazmerno z delom, temveč raste počasneje. 
Vsak delavec dela z manj zemlje in delovati začne zakon padajočih donosov. Mejni 
proizvod dela se zmanjšuje in zato so tudi realne mezde nižje. 

Od 19. stol naprej za gospodarsko rast ni bila več prevladujoč dejavnik zemlja, 
temveč kapital. To je bilo obdobje uvajanja strojev, ki jih je poganjala para, izgradnje 
železniškega omrežja, vzpona železarske in jeklarske industrije, izuma elektrike in 
avtomobila. 

Model akumulacije kapitala predpostavlja ekonomijo, v kateri je proizvod rezultat 
dveh dejavnikov, kapitala (K) in dela (L). Učinek je analogen primeru, ko se povečuje 
delo (L) ob fiksni količini zemlje (A). 

Schumpeter je prvi zagovornik tehničnega napredka, ki omogoča stalno rast. 
Schumpetrov adut so bile tudi inovacije. 

Model Solowa prikazuje vpliv prihrankov (S), rasti prebivalstva (L) in tehničnega 
napredka (A) na rast proizvoda (outputa): 

 
Q = Af (K, L) 
 
Q – agregatni proizvod oz. dohodek 
A – faktor celotne proizvodnje 
K – kapital 
L – delo 
 
Živimo v svetu redkih proizvodnih virov. Toda delno so razmišljali napačno, saj 

obstajajo neskončne možnosti različnih kombinacij redkih virov. 
Temeljni problem po Keynesu je brezposelnost zaradi neizkoriščenih proizvodnih 

zmogljivosti, kar je posledica premajhnega agregatnega povpraševanja. Depresija in 
visoka brezposelnost sta predvsem posledica nezadostne zasebne potrošnje. Zdravilo za 
ta problem je povečana javna potrošnja. Keynes je zanemaril dolgoročni problem 
inflacije in počasne gospodarske rasti: javna potrošnja lahko vzpodbudi inflacijo in 
počasnejšo gospodarsko rast in tako dolgoročno tudi manj delovnih mest. Če se to 
zgodi, potem ukrepi, ki kratkoročno zmanjšujejo brezposelnost, dolgoročno učinkujejo 
ravno nasprotno – brezposelnost povečujejo. 

In kako je to povezano s krožnim tokom gospodarstva? Narodni dohodek je 
sestavljen iz dela, ki ga prejmejo gospodinjstva, ter iz dela, ki ostane podjetjem. 
Gospodinjstva večji del svojih dohodkov porabijo, del dohodkov pa prihranijo. 
Prihranki v narodnogospodarskem pomenu so torej tisti del dohodkov, ki se ne porabi 
za nakup potrošnega blaga. Banke posredujejo prihranke gospodinjstev podjetjem. Ta 
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pa jih vlagajo – kupijo investicijske dobrine. Podjetja proizvajajo neto proizvod, ki je 
sestavljen iz končnih dobrin, namenjenih potrošnji gospodinjstev (C), ter iz naložbenih 
dobrin (I).  

 
Ta neto proizvod se na trgu pojavi kot agregatna ponudba: 
 
Y = C + I 
 
Y – neto proizvod 
C – vrednost potrošnega blaga 
I – neto naložbe podjetij 
 
Na drugi strani pa potrošijo gospodinjstva del svojih dohodkov za nakup potrošnih 

dobrin (C), del pa prihranijo (S). 
 
Y = C + S 
 
Y – narodni dohodek 
C – izdatki za potrošne dobrine 
S – prihranki gospodinjstev 
 
V gospodarstvu se bo oblikovalo makroekonomsko ravnovesje, kadar bo agregatna 

ponudba enaka agregatnemu povpraševanju. 
 
C + I = C + S 
I = S 
 
C – vrednost potrošnega blaga 
I – neto naložbe podjetij 
S – prihranki gospodinjstev 
 
Vsako odstopanje prihrankov od naložb sproži v gospodarstvu proces prilagajanja v 

smeri ekspanzije (S < I) ali v smeri kontrakcije (S > I) agregatnega proizvoda. 
Agregatno povpraševanje (AD) sestavljajo potrošnja gospodinjstev (C), naložbe 

podjetij (I), javna potrošnja (G) in neto izvoz (NX). 
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AD = C + I + G + NX 
 
AD – agregatno povpraševanje  
C – vrednost potrošnega blaga 
I – neto naložbe podjetij 
G – javna potrošnja  
NX – neto izvoz 
 
Potrošnja je funkcija razpoložljivega dohodka:  
 
C = f (Y-T) 
 
C – vrednost potrošnega blaga 
Y – neto proizvod 
T – davki 
 
Keynesova potrošna funkcija temelji na naslednjih podmenah, če je mejna 

nagnjenost k potrošnji večja od 0 in manjša od 1 (0 < c < 1), potrošnja se povečuje 
počasneje kot dohodek, povprečna nagnjenost k potrošnji (C/Y) pa z rastjo dohodka (Y) 
pada. Keynes meni, da so prihranki luksuz in da bogati privarčujejo več kot revni. 
Keynes je menil, da je dohodek primarna determinanta potrošnje in da obrestna mera 
nima pomembne vloge, kar je v močnem nasprotju s klasično ekonomsko teorijo. 

 
C = C0 + cY 
 
C – vrednost potrošnega blaga 
Y – razpoložljivi dohodek 
C0 – avtonomna potrošnja,  
c – mejna nagnjenost k potrošnji 
 
Hipoteza življenjskega cikla – dohodek se sistematično spreminja v življenjskem 

obdobju posameznika. Pomemben vzrok za spremembo dohodka je upokojitev, ko 
ljudje pričakujejo padec dohodka, ne želijo pa, da bi jim padel tudi življenjski standard 
oz. potrošnja. Zato varčujejo v dejavnem obdobju, kasneje uporabljajo prihranke in 
poskušajo v celotnem življenju trošiti nespremenjeno. 

Gospodinjstva z višjimi dohodki del dohodka prihranijo in ga ne porabijo za nakup 
potrošnega blaga. Za varčevanje imajo različne motive (za starost, za šolanje otrok, za 
višji standard v prihodnosti ipd.). Gospodinjstva z nizkimi dohodki pogosto ne morejo 
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ničesar prihraniti, trošijo celo več, kot znašajo njihovi tekoči dohodki, kar pomeni, da se 
zadolžijo, dobijo pomoč sorodnikov ali pa koristijo prihranke, če jih imajo. 

 
Funkcija varčevanja:  
 
S = - C0 + SY 
 
S – prihranki gospodinjstev 
C0 – avtonomna potrošnja,  
SY – dodatni dohodek 
 
Smiselno je razlikovati povprečno in mejno nagnjenost k potrošnji (varčevanju). 

Povprečna nagnjenost k potrošnji (APC) je količnik, ki pove, kolikšen del svojih 
dohodkov želijo gospodinjstva potrošiti. Povprečna nagnjenost k varčevanju (APS) pa 
pove, kolikšen del dohodkov želijo gospodinjstva pri dani ravni dohodka prihraniti. 
Dohodek je vselej sestavljen iz potrošnje in varčevanja. 

 

Y
SCY +=  

Y
S

Y
CI +=  

 
Y – razpoložljivi dohodek 
C – vrednost potrošnega blaga 
I – naložbe 
S/Y – povprečna nagnjenost k varčevanju 
C/Y – povprečna nagnjenost k potrošnji 
 
Mejna nagnjenost k potrošnji (varčevanju) nam pove, kolikšen del dodatnega 

dohodka (sprememba Y) želijo gospodinjstva porabiti (sprememba C) in kolikšen del 
prihraniti (sprememba S). Tudi dodatni dohodek se razdeli na dodatno potrošnjo in 
dodatne prihranke: 

 
I = MPC + MPS 
 
I – naložbe  
MPC – mejna nagnjenost k potrošnji 
MPS – mejna nagnjenost k varčevanju 
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V makroekonomiji razumemo s pojmom investicij predvsem realne naložbe (stroji, 
oprema, zgradbe). S podjetniškega vidika so investicije finančne naložbe, le te so oblika 
varčevanja. Naložbe povečujejo proizvodne zmogljivosti, so pa tudi izdatek. Vplivajo 
na agregatno povpraševanje. Nizka stopnja naložb pomeni nizko stopnjo izkoriščenosti 
narodnogospodarskih zmogljivosti in visoko stopnjo brezposelnosti ter obratno. 

Naložbe so pozitivno odvisne od dolgoročno pričakovane prodaje in dobička ter 
negativno od davkov in realnih obresti. 

Pri naložbah je smiselno razlikovati:  

− Avtonomne naložbe (Ia), katerih obseg ni odvisen od narodnega dohodka, 
njihov obseg določajo drugi dejavniki, npr. povečanje stopnje donosnosti 
investicij zaradi tehničnega napredka.  

− Inducirane (spodbujene) naložbe, katerih obseg je odvisen od narodnega 
dohodka in se z rastjo narodnega dohodka praviloma povečujejo. 

 
I = Ia + I(Y) 
 
I – naložbe  
Ia – avtonomne naložbe 
I(Y) – inducirane naložbe 
 
Investicijski multiplikator nam pove, za koliko se poveča narodni dohodek 

(proizvod), če se naložbe povečajo za 1 enoto. 
Povečanje vladnih izdatkov multiplikativno povečuje ravnovesni narodni dohodek. 

Povečani vladni izdatki povečujejo dohodek, ta pa potrošnjo, potrošnja spet dohodek 
itd. Razmerje med spremembo razpoložljivi dohodek in spremembo gospodarske rasti 
imenujemo multiplikator državnih vladnih izdatkov ali proračunski multiplikator. Pove 
nam, za koliko se poveča dohodek, če se vladni izdatki povečajo za 1 enoto. 

Z vidika podjetja predstavlja povečani izvoz povečano povpraševanje po 
proizvodih domačih podjetij. Tako je vloga izvoza kot sestavine agregatnega 
povpraševanja enaka drugim sestavinam (C, I, G). Povečanje izvoza povečuje 
zaposlenost proizvodnih zmogljivosti gospodarstva, povečuje narodni dohodek, zato 
države pospešujejo izvoz svojega podjetniškega sektorja. 

Obratno velja za uvoz. Z vidika podjetja pomeni uvoz zmanjšanje povpraševanja po 
njegovih proizvodih, kar znižuje zaposlenost proizvodnih zmogljivosti in s tem narodni 
dohodek. 

Neto izvoz (X - M) je razmerje med izvozom (X) in uvozom (M). Ta presežek (neto 
izvoz) v trgovinski bilanci vpliva multiplikativno na ravnovesni narodni dohodek, zato v 
praktični ekonomski politiki gospodarstva spodbujajo izvoz. 
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Keynesianski križ je najenostavnejša teorija povpraševanja po blagu in storitvah. 
Načrtovane izdatke (E) lahko zapišemo kot vsoto potrošnje gospodinjstev (C), 
načrtovanih naložb podjetij (I) in vladnih izdatkov (G): 

 
E = C + I + G 
 
E – načrtovani izdatki 
C – potrošnja gospodinjstev  
I – načrtovane naložbe podjetij  
G - vladni izdatki 
 
Razlika med dejanskimi in načrtovanimi izdatki so nenačrtovane naložbe v zaloge. 

Ko podjetja prodajo manj, kot so načrtovala, se jim avtomatično povečajo zaloge. In 
obratno, ko podjetja prodajo več, kot so načrtovala, se njihove zaloge zmanjšajo. 
Dejanski izdatki so tako lahko nad ali pod načrtovanimi izdatki. 

Primanjkljaj agregatnega povpraševanja imenujemo deflacijska (recesijska) vrzel. 
Ukrepi ekonomske politike morajo biti naravnani na povečanje agregatnega 
povpraševanja.  

Možni ukrepi ekonomske politike so lahko naslednji:  

− za povečanje povpraševanja po potrošnih dobrinah je bistvena prerazdelitev 
dohodka z davčno politiko: država dodatno obdavči visoke dohodke, pri 
katerih je nagnjenost k potrošnji nizka. Te dohodke prerazdeli v obliki 
socialnih podpor revnejšim, katerih nagnjenost k potrošnji je velika; 

− država vzpodbuja podjetniške investicije; 
− država poveča vladne izdatke (npr. organizira javna dela, financira izgradnjo 

gospodarske infrastrukture); 

V gospodarstvu pa imamo lahko tudi primer, ko agregatno povpraševanje presega 
raven, ki zagotavlja polno zaposlenost proizvodnih zmogljivosti. Tedaj govorimo o 
inflacijski vrzeli. Če hočemo odpraviti inflacijsko vrzel, moramo zmanjšati agregatno 
povpraševanje.  

Možni ukrepi so: 

− zmanjšanje potrošnih izdatkov gospodinjstev, 
− zmanjšanje podjetniških investicij in 
− omejevanje vladnih izdatkov. 

Pri veliki brezposelnosti mora država vzpodbujati porabo, da bi zmanjšala 
deflacijsko vrzel in da bi se ravnovesje premaknilo k ravnovesju pri polni zaposlenosti. 
In obratno, torej v primeru inflacijske vrzeli mora država z ukrepi omejevalne 
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ekonomske politike ohlajati gospodarsko konjukturo (zmanjšati agregatno potrošnjo in 
spodbujati varčevanje). 

Keynesianski križ sugerira, da lahko v gospodarstvu obstajata dva problema: 
brezposelnost ali inflacija. Le v ravnovesju ob polni zaposlenosti proizvodnih 
dejavnikov ni nobenih problemov. Ta model je uporaben za reševanje brezposelnosti in 
inflacije, ko se ta dva problema pojavljata ločeno. Odpove pa, ko se problema pojavita 
hkrati. 

2.3 Model multiplikatorja investicij 

Razvoj modela multiplikatorja investicij je povezan z razvojem makroekonomike, 
ki jo je v tridesetih letih dvajsetega stoletja utemeljil Keynes. Makroekonomika po 
definiciji analizira razmerje med makroekonomskimi agregati. Za potrebe utemeljitve 
modela multiplikatorja moramo izhajati iz osrednjega makroekonomskega agregata, to 
je bruto domači proizvod (BDP). Z vidika končne porabe je bruto domači proizvod 
vsota (Samuelson in Nordhaus 2002):  

− izdatkov za osebno potrošnjo dobrin in storitev (C), 
− bruto domačih zasebnih naložb (I), 
− vladnih izdatkov za potrošne dobrine in bruto naložb (G), 
− neto izvoza dobrin in storitev (NX) ali izvoza (X) minus uvoza (M). 

V konceptualnem smislu vplivajo na bruto domači proizvod odločitve vsake 
družbe, kako naj gospodari z razpoložljivimi viri. Vsaka družba se namreč sooča s 
temeljno ekonomsko zakonitostjo, to je omejena zaloga razpoložljivih virov: 

− dela,  
− tehnologije,  
− zemlje in  
− energije.  

Ko se v družbi odločamo, kaj in kako naj proizvajamo, s tem v gospodarstvu 
pravzaprav določimo, kako razporediti (alocirati) razpoložljive vire med proizvodnjo 
alternativnih proizvodov. Družba je torej soočena z dejstvom:  

− izbire med različnimi potencialnimi kombinacijami dobrin (kaj),  
− izbire različne tehnike proizvodnje (kako) in 
− odločitve, kdo bo te dobrine potrošil (za koga).  

Rezultati teh odločitev se zrcalijo v ustvarjenem bruto domačem proizvodu, ki je po 
definiciji opredeljen kot mera tržne vrednosti vseh dobrin in storitev namenjenih končni 
potrošnji, ki jo proizvedemo v neki državi v danem letu. Bruto domači proizvod torej 
predstavlja celotno denarno vrednost končnih proizvodov in storitev proizvedenih v 
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državi v danem letu. Je merilo za uspešnost in delovanje gospodarstva (Samuelson in 
Nordhaus 2002). 

Proizvodnja temelji na dveh proizvodnih dejavnikih: na delu in na kapitalu, ki 
obsega tudi proizvodno tehnologijo. Z vidika kapitala moramo ločiti med dvema 
sektorjema v narodnem gospodarstvu. Prvi je tisti, ki proizvodni dejavnik kapital in v 
njem inkorporirano tehnologijo samo uporablja, drugi sektor pa je tisti, ki novo 
tehnologijo tudi ustvarja. Ta drugi sektor igra pomembno vlogo v perspektivi 
gospodarske rasti. Ta sektor je namreč (Senjur 1993):  

− glavni izvor novega znanja, 
− glavni agent za oceno in izbiro tujih tehnologij, ki so na razpolago za uvoz. 

Povečevanje obsega kapitala se uresničuje na temelju novih investicij, kar pomeni, 
da je pomen investicij za gospodarski razvoj večvrsten (Bičanić 1962): 

− Investicije ustvarjajo proizvodnje zmogljivosti in s tem vplivajo na sposobnost 
za proizvodnjo. 

− Obseg investicij in tehnološki napredek sta tesno povezana. Dosežke 
tehnološkega napredka lahko v popolnosti koristi tisto gospodarstvo, ki 
investira, kar je tehnični napredek v veliki meri utelešen v investicijskih 
dobrinah. Investicijske dobrine so medij prenosa inovacij v gospodarstvo. 

− Od investicij je odvisna stopnja splošne mobilizacije virov v nerazvitem 
gospodarstvu. Investicije povečujejo število delovnih mest in možnost 
mobilizacije delovne sile, ki bi sicer ostala neizkoriščena. Podobno velja za 
mobilizacijo naravnih bogastev. 

Povečevanje deleža investicij v bruto domačem proizvodu kot sredstvo 
pospeševanja gospodarske rasti ima svoje meje. Povečevanje stopnje investicij zahteva 
zmanjševanje deleža osebne potrošnje v družbenem proizvodu, kar prej ali slej začne 
negativno vplivati na delovne napore in prizadevnost delavcev. Hkrati pa nadpovprečna 
rast investicij povzroča upadanje njihove učinkovitosti, kar predstavlja pomembno oviro 
gospodarske rasti. Problem učinkovitosti investicij se je med drugim pojavil kot izrazit 
problem tudi v nekdanjem jugoslovanskem gospodarstvu. Ta problem je teoretično in 
empirično v kontekstu jugoslovanskega gospodarstva izrecno proučil Bičanić (1962) in 
razvil t. i. teorijo praga razvoja. V svoji analizi je povezal gibanje vrednosti kapitalskega 
količnika z dinamiko gospodarske rasti in pri tem utemeljil naslednje tri korake: 

− Prva faza je faza stagnacije oziroma počasnega razvoja. Gospodarstvo je 
nerazvito. V tej fazi je kapitalni količnik nizek zaradi nerazvitih ekonomskih 
odnosov. Kapitala je malo, delovne sile pa je v izobilju, je poceni ter nizko 
produktivna. Glavno breme proizvodnje prenaša fizično delo. Zaradi tega je 
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produktivnost kapitala relativno visoka. Kapitalni količnik se giblje med  
2 in 2,5. 

− Druga faza je prag gospodarskega razvoja. To je faza naglega porasta 
kapitalnega količnika. Do povečanja kapitalnega količnika pride zaradi večjih 
investicij v kapitalno intenzivne dejavnosti, kot so gradnja cest, odpiranje 
rudnikov in kanalov, regulacija rek in ustvarjanje osnov za posebej aktivno 
industrijo. To je faza intenzivne izgradnje gospodarske infrastrukture in 
odpiranja področij za intenzivne gospodarske odnose. Večina takih dejavnosti 
zahteva velike vsote kapitalnih naložb. Zaradi tega se kapitalni količnik poveča 
od 2 do 2,5 na 4 ali celo 6. 

− Tretja faza je strukturni polet. V tej fazi se pojavi veliko in hitro povečanje 
proizvodnje in se zaradi tega zmanjša kapitalni količnik od prejšnjih 4 do 6 na 
3 ali celo manj. To se zgodi, ko je osnovna infrastruktura zgrajena in ko se 
poveča delež dolgotrajnih kapitalnih in potrošnih dobrin v proizvodnji in se 
uvaja tehnični napredek v povečanem obsegu. 

Glavno razvojno vprašanje torej ni obseg investicij, ampak je pomembnejša njihova 
učinkovitost. Posebej v primeru socialističnih držav in v večini manj razvitih držav se je 
pokazalo, da je vprašanje obsega investicij rešljiv in lažji problem. Zapleteno vprašanje 
pa je, kako povečati učinkovitost investiranja. Pri analizi dejavnikov, ki vplivajo na 
učinkovitost investiranja, je koristno ločiti podjetniško učinkovitost investiranja od 
narodnogospodarske (makro, družbene) produktivnosti investiranja. Prva se nanaša na 
učinkovitost investiranja na ravni celotnega gospodarstva. Na prvo vplivajo dejavniki, 
ki vplivajo na odločitve v podjetjih, na drugo pa vplivajo dejavniki, ki so odvisni od 
splošnega načina gospodarjenja, ekonomske in razvojne politike. 

Prvi, podjetniški ali tako imenovani sistemski in institucionalni dejavniki, so mikro 
dejavniki. Gospodarstvo lahko neučinkovito rabi investicijske vire. To je lahko 
posledica neustrezne makroekonomske politike (npr. monetarne, fiskalne, dohodkovne 
in zunanjetrgovinske politike). Lahko je tudi posledica strukturnih in institucionalnih 
značilnosti gospodarstva, ki preprečujejo učinkovito delovanje. Gre za taka vprašanja, 
kot je vprašanje ekonomskih motivov in kazni, konkurence, lastninskih pravic in 
podobno. 

Drugi, narodno gospodarski dejavniki učinkovitosti investiranja, so makro 
dejavniki. Kadarkoli država vodi neko razvojno politiko, ki jo izvaja skozi investicijsko 
politiko, s svojimi ukrepi vpliva na učinkovitost investiranja. Na učinkovitost 
investiranja vpliva v veliki meri obseg investicij. Mejni kapitalni količnik se razlikuje 
od sektorja do sektorja, zato je sektorska struktura investicij pomembna za 
narodnogospodarsko učinkovitost investiranja. Čim večji je delež kapitalno intenzivnih 
investicij, tem nižja bo makro učinkovitost investicij. Za gospodarsko infrastrukturne 
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dejavnosti je značilno, da so njihove storitve osnova za izvajanje mnogih drugih 
dejavnosti. Te storitve praktično v vseh deželah zagotavljajo javna podjetja in/ali so pod 
javno kontrolo. Praviloma teh storitev ni mogoče uvažati. Po načinu izgradnje je 
mogoče investicije razdeliti v:  

− nove zmogljivosti, 
− rekonstrukcije, modernizacije in razširitev kapacitet, 
− zamenjava in vzdrževanje. 

Struktura investicij po načinu izgradnje se spreminja med razvojnim ciklusom. V 
času razvojnega vzpona se veliko investira v nove zmogljivosti, v vrhu vzpona se 
investira v modernizacije in razširitev zmogljivosti, v času spuščanja v razvojno krizo 
pa se investira predvsem v zamenjavo in vzdrževanje. 

Za analizo investicij je pomemben tudi podatek o relativnih deležih investicij v 
opremo z montažo in v zgradbe oziroma v gradbena dela. Novejše empirične raziskave 
kažejo, da je stopnja rasti še najbolj povezana z investicijami v opremo. To pa zato, ker 
je prav v opremi opredmeten tehnični napredek. Pomembno je tudi vedeti, da je okrog 
polovice vseh investicijskih izdatkov v neki državi namenjenih za gradbena dela, kar po 
eni strani opozarja na pomen gradbenih del za investicijsko aktivnost in na močno 
povezanost investicijske aktivnosti in gradbeništva kot dejavnosti. 

Učinkovitost investicij se lahko razlikuje po regijah. Manj razvite regije utegnejo 
imeti nižjo učinkovitost investiranja. Mnoge države vodijo zavestno politiko 
skladnejšega regionalnega razvoja. Kratkoročno to utegne vplivati na nižjo učinkovitost 
investiranja. Merjenje učinkovitosti investiranja in kriteriji izbire investicijskih 
projektov morajo biti usklajeni. Če na en način merijo učinkovitost investiranja (npr. s 
kapitalnim količnikom), investicijske projekte pa izbirajo s kriteriji, ki niso zajeti v meri 
učinkovitosti, bodo investicije manj učinkovite. Na primer, če se kot kriterij investiranja 
uporablja povečevanje zaposlenosti, ustreznejša razdelitev dohodka, regionalni razvoj 
ipd., bodo investicije manj učinkovite z vidika mejnega kapitalnega količnika. 

Od faktorjev, ki vplivajo na podjetniško (mikro) učinkovitost investicij, je 
najpomembnejši faktor izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, ki je še posebej 
pomemben v manj razvitih državah. Pojmovanje investicij, kot investicije v osnovna 
sredstva plus povečanje zalog, je v novejšem času postalo preozko. To je eden od 
razlogov, da je s tradicionalnim pojmovanjem investicij, ki se omejuje na oprijemljive 
investicije, možno empirično pojasniti le manjši del stopnje rasti. V novejšem času se 
vse bolj poudarjajo tudi neotipljive (intangible) investicije. 

Del tako imenovanih negospodarskih izdatkov ima tudi investicijski pomen. Izdatki 
za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delovne sile so dejansko investicije v 
človeški kapital. Prav tako so izdatki za raziskave in razvoj izrazito investicijski izdatki, 
tako z vidika podjetja kot z vidika celotnega narodnega gospodarstva. Senjur (1993) 
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pravi, če bi upoštevali Schumpetrovo pojmovanje inovacij, ki so jedro razvoja, bi vse 
izdatke za spodbujanje, omogočanje in uresničevanje inovacij lahko šteli med 
investicije. Potem bi med investicije uvrščali tudi vse izdatke za nastajanje in 
uveljavitev novih proizvodov, izboljšave na proizvodih, pridobivanje novih prodajnih in 
nabavnih trgov in podobno. Izdatki za marketing bi bili po tem pojmovanju v velikem 
delu investicijski izdatki. Zato ni čudno, da nekateri raziskovalci industrijske dinamike 
ocenjujejo, da izdatki za fizične investicije zajemajo polovico ali celo manj celotnih 
investicij, če se ustrezno upošteva »mehke« investicije v raziskave in razvoj (R&R), 
marketing in organizacijsko znanje (Senjur 1993). 

Investicije torej vplivajo na obseg gospodarske aktivnosti preko obsega in preko 
njihove učinkovitosti, oboje skupaj pa merimo z multiplikatorjem investicij. Model 
multiplikatorja investicij pokaže, kako povečanje investicij vodi v multiplikativno 
povečanje (bruto domačega) proizvoda na ravni narodnega gospodarstva ali pa na ravni 
posameznega sektorja narodnega gospodarstva. Multiplikator je število, s katerim 
moramo pomnožiti spremembo naložb, da določimo iz tega izhajajočo spremembo 
celotnega outputa (Samuelson in Nordhaus 2002). Naložbe imajo pomnožen 
(multipliciran) učinek na output. Ko se spremenijo, output najprej porase za enak 
znesek. Toda, ko prejemniki dohodka v panogah kapitalnih dobrin dobijo več dohodka, 
povzročijo celotno verigo dodatnih sekundarnih potrošnih izdatkov in zaposlenosti 
(Samuelson in Nordhaus 2002). Multiplikator tako matematično opredelimo kot 
koeficient, ki kaže, za koliko se poveča dohodek, če se povečajo izdatki za investicije.  

Splošni obrazec za multiplikator je: 

juinvestiran  vsprememba 
juk varčevan nagnjenost mejna

1dohodka Sprememba ⋅=  

juinvestiran  vsprememba 
potrošnjik  nagnjenost mejna- 1

1dohodka Sprememba ⋅=  

Izhajajoč iz definicijskih enačb je multiplikator investicij recipročna vrednost 
mejne nagnjenosti k varčevanju. Kolikor večji so izdatki za potrošnjo, toliko večji je 
multiplikator. Kolikor večje je varčevanje (in s tem manjša potrošnja), toliko manjši je 
multiplikator. Je število, s katerim moramo pomnožiti spremembo v investicijah, da 
dobimo posledično spremembo v dohodku (Samuelson in Nordhaus 2002). 
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Slika 2.1 Mehanizem multiplikatorja investicij 

 
Vir: Samuelson in Nordhaus 2002.  

Nove investicije premaknejo krivuljo II na I´I´. Točka E´ označuje nov ravnovesni 
dohodek. Ta se poveča za tri enote, če se povečajo investicije za eno enoto. Pretrgana 
vodoravna puščica je trikrat daljša od navpične puščice, ki kaže spremembo investicij. 
Pretrgana puščica pokaže, kako se za vsako enoto investicij povečajo izdatki za 
potrošnjo. Multiplikativni učinek deluje tudi v obratni smeri – če se zmanjšajo 
investicije za 1 milijardo dolarjev, bo to sprožilo neskončno verigo negativnih postavk, 
ki znižajo ravnovesno raven dohodka za 3 milijarde dolarjev. 

Med številnimi znanstvenimi razpravami je večina osredotočenih na analizo obsega 
javnih investicij in njivo učinkovitost z vidika prispevka h gospodarski rasti, ki 
obravnavajo to področje, samo Westerhout in van Sinderen (1994) poskušata ocenjevati 
mejno produktivnost javnega kapitala. Vse druge znanstvene razprave ugotavljajo 
pozitivno razmerje med javnimi investicijami in učinkom na ekonomijo z enostavnim 
sklicevanjem na Aschauerja (1989). Ti avtorji več ali manj zanemarjajo kritike, ki so 
povezane s tovrstnimi modeli. Bolj natančno, ta način modeliranja pomeni 
poenostavljeno (zreducirano) modeliranje. Dejstvo je, da ti modeli vključujejo med 
pojasnjevalnimi spremenljivkami tudi t.i. endogene spremenljivke. Westerhout in van 
Sinderen (1994) sta ocenila vpliv javnih investicij na gospodarsko rast v Nizozemski v 
obdobju 1958–1989 z uporabo linearnega makroekonomskega modela. Rezultati študije 
so pokazali, da se elastičnost javnih investicij z ozirom na pričakovano gospodarsko rast 
na dolgi rok izenačuje (Sturm, Kuper in de Haan 1998). 

Obstaja mnogo poskusov izdelave modelov za oceno vpliva javnih izdatkov na 
gospodarsko rast, pri čemer se proučujejo modeli na makroekonomski ravni. Ocene, 
kako izdelati najbolj uporaben model, ki bi čim bolj natančno opredelil vpliv javnega 
kapitala na gospodarsko rast, so dvojne. Prvič, večina primerov sloni na domnevi, da 
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obstaja vzročno in pozitivno razmerje med javnim kapitalom na eni strani in ekonomsko 
rastjo na drugi strani. Drugič, tudi če predpostavka o tem čvrstem razmerju velja, 
morajo biti ugotovitve študij interpretirane z veliko pozornostjo. Jasno je, da prevzem te 
predpostavke ni zagotovljen tako enostavno. Vendar pa poleg vsega ni pomembna samo 
velikost vpliva javnega kapitala na output sprememb, ki jih predstavljajo različne 
študije, ampak posamezni avtorji opozarjajo na pomembnost stopnje nadomestnih 
faktorjev v sistemu, z namenom ocenitve pomembnosti javnega kapitala za izvajanje 
ekonomske politike. Tukaj naletimo na povsem drugo diskusijo, ki nas ponovno pripelje 
nazaj na Cambridge – Cambridge polemiko v šestdesetih letih, od tedaj, ko ekonomisti 
ne soglašajo s stopnjo substitucije v ekonomiji.  

Predmet razprave, ki ni vedno obravnavan z vso skrbnostjo, predstavlja premoženje 
javnega kapitala, ki je sestavljen iz različnih vsebin, podobno kot avtoceste in ceste, 
plin, voda in električna infrastruktura, oskrba z vodo, mostovi, vodovodno omrežje, itd. 
Večina avtorjev uporablja podatke za njihove analize, ki jih izberejo na podlagi 
razpoložljivosti, ne da bi pri tem analizirali, kolikšna je občutljivost tako zbranih 
podatkov glede uporabljenega koncepta javnega premoženja, ampak tudi glede načina, 
kako je bilo javno premoženje ustvarjeno. Kot primer, večina podatkov glede javnega 
premoženja je oblikovana z uporabo metode tekoče (permanentne) inventure, pri čemer 
je bistvena predpostavka glede pričakovane premoženjske ravni življenja. Nekaj 
avtorjev eksperimentira z različnimi definicijami glede javnega premoženja, ki v resnici 
včasih vodijo k divergentnosti javnega premoženja (Sturm in de Haan 1995; Garcia-
Mila, McGuire in Porter 1996).  

Enostavno dejstvo je, da se je v večini držav OECD delež državnih izdatkov in 
investicij v primerjavi z BDP zmanjšal ter hkrati tudi, da v nobeni državi ni razvidno, da 
bi bil delež javnih investicij pod spodnjo mejo. Ne glede na to, je po mnenju Aschauerja 
(1993) javno premoženje pod primerno ravnijo v ZDA. Državni izdatki in investicije so 
prišle v ospredje v državah OECD.1 Navdušenje politikov nad povečanjem državnih 
izdatkov in investicij je enako, kar ni presenečenje glede na dvom mnogih ekonomistov 
(Munnell 1993). Odločitev za financiranje z javnimi sredstvi naj ne bi sprejela z 
obrazložitvijo, ker naj bi naraščale podražitve, povezane z javnimi investicijami. Drugi 
načini obravnave problemov modeliranja javnih investicij in proučevanja njihovega 
vpliva na gospodarsko rast, kot je analiza stroškov in koristi, so bolj primerni za 
proučevanje javnih izdatkov (Munnell 1993; Gramlich 1994). 

                                                 
1 Ali bo to vodilo dejansko k višjim javnim investicijam, bo pokazala prihodnost. Obstajajo 

dokazi, da je financiranje z javnim kapitalom med izvajanjem fiskalne politike relativno lahko 
dostopen cilj (de Haan, Sturm in Sikken 1996). Ker pa morajo mnoge države preurediti njihove 
javne finance, obljube mnogih politikov o odobravanju povečanja javnih investicij ne bi smele 
biti vzete za res uresničljive.  
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Tudi vpliv državnih izdatkov na gospodarsko rast ponazarjamo z modelom 
multiplikatorja, kot je to ponazorjeno v sliki 2.1. Državni izdatki imajo namreč enak 
učinek na gospodarsko rast kot investicije. Državni izdatki in investicije imajo 
pomemben vpliv na gospodarski razvoj države in tako tudi na ekonomsko rast 
posameznih gospodarskih subjektov, ki prevzemajo in izvajajo javna naročila in 
investicije. Kvalitetna in ustrezna struktura državnih izdatkov in investicij velja tako za 
enega pomembnejših dejavnikov in motorjev ter regulatorjev gospodarske rasti in 
razvoja na makro (država ali regija) in mikro (gospodarski subjekt) ravni. Stopnja 
razvitosti nacionalne ekonomije se zato lahko izkazuje tudi z vidika zmožnosti za 
izvajanja javnih naročil, ki se nanašajo tako na nabavo blaga za javne potrebe, kot na 
izvajanje javnih investicij (Sturm, Kuper in de Hann 1996). 

Celotna družbeno-ekonomska infrastruktura zahteva več področij človekovega 
udejstvovanja, za kar je potrebna določena politično organizirana skupnost, danes je to 
država, jutri pa bo morda tudi regija. Področja, kjer se pojavljajo državni izdatki in kjer 
država financira investicije, so šolstvo, zdravstvo, kultura, vojska, policija, oskrba z 
javnimi dobrinami na področju komunalnih dejavnosti, energetskih virov, varovanja 
okolja in prometna infrastruktura. Gledano globalno obstajata dva finančna vira, ki 
determinirata obseg državnih izdatkov in investicij. Na eni strani je dosežena stopnja 
gospodarske rasti pokazatelj za možen obseg javnih naročil, alternativa temu pa je 
sposobnost zadolževanja. 

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so mnoge razvite države 
začele zmanjševati obseg javnih investicij, oziroma so začele vsaj z zmanjševanjem rasti 
njihovega obsega. To se je vidno pokazalo tudi v upočasnitvi gospodarske rasti, kar je 
stimuliralo razmah empiričnega merjenja vpliva investicij na gospodarsko rast. Sledeč 
študiji Oxleya in Martina (1991) zmanjševanje javnih investicij odseva »politično 
realnost ali krajše omejevanje oziroma odložitev izvajanja javnih investicij na kasnejše 
obdobje, to je zaustavitev tekočih investicij«. De Haan, Sturm in Sikken (1996) 
izpostavljajo primere, ko so javne investicije med izvajanjem fiskalnega plana dejansko 
bolj zmanjšane, kot druge postavke javnih financ. Kot navajajo tudi drugi avtorji, ima 
tako zniževanje javnih investicij pomemben vpliv na zaostajanje gospodarske rasti. 
Aschauer (1989) je postavil hipotezo, da bi lahko bilo upadanje ustvarjalnega javnega 
servisa v Združenih državah Amerike odločilno pri izrabi splošnega pojemanja rasti 
produktivnosti. Z modelom produkcijske funkcije in z uporabo letnih podatkov za 
obdobje od 1949 do 1985 je ugotovil močno pozitivno povezavo med produktivnostjo 
in razmerjem javnega v odnosu do privatnega premoženja. Z upoštevanjem tega 
razmerja je ocenil, da lahko 1 % povečanja javnega premoženja omogoči rast 
multiplikatorja produktivnosti za 0,39 %. Za nosilce gospodarske politike je to sporočilo 
jasno: javna naročila se morajo povečevati, saj njihova rast zagotavlja rast celotnega 
gospodarstva. Prav zaradi teh splošno ugotovljenih razmerij – večji državni izdatki in 
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investicije so oblikovali glavni del ekonomskega plana predsednika Clintona – so 
Aschauerjeve (1989) ugotovitve spodbudile raziskave vpliva financiranja javnih 
investicij (makro nivo) na učinek produkcijskega sektorja (mikro nivo) (glej na primer 
tudi Sturm, Kuper in de Haan 1998). 

2.4 Sektorski vidik  

Makroekonomski vidik monitoringa vpliva materialnega trošenja vojske na 
gospodarsko rast je agregatni vidik, ki sledi uveljavljenemu mehanizmu multiplikatorja 
državne potrošnje. Drug vidik pa je sektorski vidik, katerega primarni namen je proučiti, 
kako se učinek vojaških izdatkov porazdeljuje po posameznih sektorjih narodnega 
gospodarstva. V tem primeru gre za oceno ekonomskih učinkov enosmernega 
ekonomskega toka, zato bomo pri empirični analizi uporabili enostavni dvosektorski 
model, ki je sistematično prikazan na spodnji sliki. 

Slika 2.2 Enostaven dvosektorski model ekonomskih tokov 

 
Vir: Žižmond in Novak 2006. 

Izhodiščni sektor predstavlja vojska, ki od sektorjev domačega gospodarstva 
(povezani sektorji) kupuje blago, namenjeno intermediranih potrošnji, v posamezni 
časovni enoti. Indeks t označuje prvo časovno enoto (običajno leto), indeks T pa zadnjo 
časovno enoto v opazovanem obdobju. Spremenljivka V meri vrednost ekonomskega 
toka od izhodiščnega sektorja do izbranega povezanega sektorja domačega 
gospodarstva v izbrani časovni enoti. Tako na primer V1,T pomeni vrednost 
ekonomskega toka od izhodiščnega sektorja (tj. vojska) do sektorja domačih 
gospodarskih dejavnosti 1 v zadnji časovni enoti opazovanja. V zadnjem stolpcu je 
seštevek vrednosti ekonomskih tokov po letih.  
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Ta izhodiščna matrika nam omogoča definiranje strukturnih koeficientov, ki merijo 
delež posameznega sektorja domačega gospodarstva v skupni vrednosti materialnega 
trošenja vojske, in oceno t. i. tehničnih koeficientov, ki merijo, koliko denarnih enot 
materialnega trošenja vojske potrebuje posamezni sektor, da proizvede eno denarno 
enoto proizvoda. Ker se matrika ekonomskih tokov nanaša na več let, nam je 
omogočeno testiranje strukturne stabilnosti ocenjenih koeficientov. Ko imamo izdelane 
empirične ocene o tehničnih koeficientih, lahko izdelamo serijo ocen o dejanskem in 
potencialnem vplivu materialnega trošenja vojske na povezana podjetja, opredelimo 
morebitne strateške sektorje in izdelamo predloge scenarijev strateških usmeritev na tem 
področju v luči maksimizacije koristi za sektor domačega gospodarstva. 

Sektorski vidik analize torej razvija drugačno temeljno vsebino, kot je to značilno 
za makroekonomski vidik. Ne glede na to razlikovanje pa je v ozadju obeh vidikov enak 
osrednji mehanizem. To je vpliv tehnologije. Kot vemo, je tehnologija tesno povezana s 
proizvodnimi zmožnostmi in je njen sestavni del. Atribut tehnološkega napredka je 
bistvena značilnost vojske in tistega dela industrije, ki zagotavlja dobrine vojski. Brez 
uporabe najnaprednejše tehnologije bi bila podjetja iz tega sektorja povsem 
nekonkurenčna. Hkrati pa jim ta najnaprednejša tehnologija omogoča konkurenčno 
prednost na trgih proizvodov namenjenih potrošnji civilnega sektorja. Prav zaradi te 
dualne uporabe tehnologije (za vojaški in civilni sektor) se je v strokovni literaturi 
uveljavil termin »dvonamenska« tehnologija. Slika 2.3 prikazuje, kako se tehnologija 
prenese od enega gospodarskega subjekta do drugega ter možne ovire in motivatorji v 
tem procesu. 
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Slika 2.3 Transfer tehnologije 

 
Vir: prilagojeno po SERA 17– Comettee 4 2005.  

Povečanje uporabe dvonamenske tehnologije je načelo vprašanja o politikah 
obrambne tehnologije in preskrbe, tehnološke strategije velikih obrambnih podjetij in 
poglede na nacionalno ekonomsko konkurenčnost za nacionalno varnost (James in 
Gummett 1998). Vojaška podjetja so imela vodstvo pri naprednih tehnologijah, sčasoma 
pa so civilna podjetja prevzela pobudo in ministrstva za obrambo so od njih kupovala 
tehnologijo, kar je sprožilo vprašanja o odvisnosti in varnosti. Tradicionalna vojaška 
sfera je generirala tehnologijo za civilne namene – tako imenovani »spin-off« učinek, ta 
pa je bil zamenjan s tako imenovanim učinkom »spin-in«, kjer obrambna industrija 
postaja bolj odvisna od civilne industrije in raziskovalnih – tehnoloških razvojnih 
programov (Märth 2000). Natančno je treba spremljati, kako in kje se nove in 
nastajajoče tehnologije (z vojaško aplikacijo) razvijajo in vzgajajo razmerja s podjetji, 
ki so pogosto izključena iz vladnih pogodb zaradi regulatornega sistema (Brown 2005). 
Investirati je treba v raziskave in razvoj, imeti je treba najboljšo industrijsko politiko in 
vedno predvidevati, kateri sektor braniti, ali pa imeti močno gospodarstvo, ki ima 
globok in širok bazen človeškega, finančnega in intelektualnega kapitala, ki je dovolj 
dinamičen za pridobivanje virov in za izpolnjevanje novih izzivov. 

V Evropi je že dolgo časa prisotna stroga ločitev med raziskavami za civilne 
namene in obrambne cilje (Komisija Evropske skupnosti 2004). Danes so mnoge 
tehnologije dvosmerne (dvojno uporabne); civilni razvoj podpira obrambne sposobnosti, 
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razvoj, ki je bil sprva namenjen za obrambno področje, pa vodi do večjih inovacij in 
koristi v vsakdanjem življenju državljanov. Če gre za panoge, ki imajo jasno definirane 
meje in kjer sta ključni spremenljivki konkurence cena in kakovost, utegnejo biti dane 
tehnološke sposobnosti podjetja dalj časa vir konkurenčne prednosti podjetja (statični 
model tehnoloških prednosti). Kjer pa gre za dinamične spremembe v panogi, kjer je 
torej konkurenca določena s sposobnostjo oblikovanja novih proizvodov (trgov), pa je 
ključnega pomena identifikacija ključnih sposobnosti za oblikovanje ustrezne 
tehnologije v prihodnosti in oblikovanje pogojev za njeno praktično uporabo. To je 
dinamični koncept tehnologije, ki vključuje neprestane tehnološke inovacije (Chiesa, 
Giglioli in Manzini 1999). Tehnološke sposobnosti so v prvi vrsti opredeljene kot 
proces akumulacije tehničnega znanja ali proces organizacijskega učenja. Usmerjene so 
k doseganju uspešnih proizvodov in inovacij v organizacijskih procesih (Kumar 1999). 
O tehnoloških sposobnostih lahko govorimo, če izpolnjujejo naslednje pogoje 
(Prašnikar 2005): sposobnost mora zagotavljati potencialni dostop do različnih trgov, 
pomembno mora prispevati k zaznani koristnosti, ki jo kupec pridobi z nakupom 
končnega izdelka, in konkurenca jo lahko le težko posnema (visoka stopnja 
kompleksnosti v poslovnih procesih). Motiv uporabe dvostranskih tehnologij je bil ta, 
da se omogoči obrambnim podjetjem diverzifikacija v civilni trg in da postanejo manj 
odvisna od dobavnih naročil brez izgube sposobnosti proizvodnje orožja. 

Razlogi, da se manj financira R&R, oziroma je financiranje težje, so (RAND 2002): 

− čas, potreben za dosego pozitivnih finančnih učinkov, je daljši,  
− mnogo je nejasnosti, strahu, negotovosti o teh prihodkih,  
− glavnina sredstev, potrebnih za določen program, je na podjetju,  
− majhna proizvodnja teče, za razliko od civilne, kar otežuje nadomestila za 

raziskave in razvoj,  
− povečani pritiski na podjetje, da nameni obrambnemu programu razvojne 

stroške,  
− kratkotrajno fokusiranje finančnega trga in institucij.  

Poleg tega ni koherentne politike za R&R, kar je ovira za industrijsko rast. Malo 
sredstev, namenjenih R&R, ima lahko dramatične posledice (RAND 2002):  

− realna nevarnost, da bodo prihodnje zmožnosti evropskih sil kompromitirane,  
− evropska podjetja so tako v položaju, ko ne morejo tekmovati z ameriškimi,  
− nizki vladni izdatki za R&R zmanjšajo spodbude za evropska podjetja, da bi 

investirala na vojaško stran,  
− poveča se tveganje, da bi podjetja izbrala umaknitev iz obrambne industrije, 

predvsem tista, ki lahko pričakujejo prednosti iz dvostranskih tehnologij.  
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Na področju tehnologij in inovacij mora gospodarstvo bolje in več sodelovati z 
univerzami in drugimi tehnološkimi centri. 

2.5 Pregled relevantnih empiričnih analiz  

Analiza relevantnih zbirk mednarodnih revij, delovnih zvezkov in poročil o 
rezultatih raziskovanj ter drugih monografskih publikacij jasno pokaže, da je 
proučevanje vpliva vojaških izdatkov na gospodarsko rast in razvoj pomembno področje 
proučevanja v družboslovju. Izhodiščno vsebinsko zaledje o vplivu državnih izdatkov 
(sestavni del teh so tudi izdatki za vojsko – vojaški izdatki) na ekonomsko aktivnost 
predstavljajo najpogosteje citirane reference naslednjih avtorjev: Feder (1983), Landau 
(1983), Ram (1983 in 1986), Romer (1989) in Levine in Renelt (1991). Te študije sodijo 
v tipični makroekonomski okvir, saj izhajajo iz principa investicijskega multiplikatorja 
in obravnavajo obrambne izdatke v sklopu širše agregatne potrošnje države. Izdatke za 
vojsko torej tretirajo kot tipičen keynesianski mehanizem fiskalne politike. Gre sicer za 
referenčne vire, ki imajo najvišjo frekvenco citiranosti v sklopu objav drugih avtorjev s 
tega področja. Kot je mogoče razbrati iz člankov, so to bolj posledica kritike 
preširokega izhodišča, ki ne ustreza kriterijem parcialne analize vpliva izdatkov za 
vojsko na gospodarsko rast. Neodvisno od teh kritik pa je treba poudariti, da je 
obsežnejši razmah empiričnih analiz o vplivu vojaških izdatkov na ekonomsko aktivnost 
nastal po letu 1983, kar se sklada s časovnico intenzivnejšega empiričnega testiranja 
vpliva materialnega trošenja države na ekonomsko aktivnost, kar je osrednji fokus 
zgoraj citiranih študij. Res pa je, da je prva sistematična empirična študija, o vplivu 
vojaških izdatkov na gospodarsko rast nastala v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. 
Ta prvi prispevek empiričnih analiz na tem področju je pripisan Benoitiju (1973), ki je z 
uporabo korelacijske in regresijske analize pokazal, da rast vojaških izdatkov pozitivno 
vpliva na gospodarsko rast. Za ta namen je uporabil vzorec 44 manj razvitih držav 
(LDC) v obdobju 1950–1956. Rothshild (1977), Biswas in Ram (1986) so primeri 
empiričnih študij, ki ne identificirajo nobene sistematične povezave med vojaškimi 
izdatki in gospodarsko aktivnostjo. Joerding (1986) je z uporabo Grangerjevega testa 
vzročnosti identificiral kavzalnost, kjer gospodarska rast vpliva ne obseg vojaških 
izdatkov, medtem ko vojaški izdatki nimajo nobenega vpliva na gospodarsko rast. Je pa 
obojestransko vzročno-posledično povezavo prav tako z Grangerjevim testom 
vzročnosti identificiral Kusi (1994). Kollias et al (1994) pa je z uporabo Grangerjevega 
testa vzročnosti identificiral kavzalnost, kjer obseg vojaških izdatkov vpliva na 
gospodarsko rast. Med bolj izpostavljenimi referenčnimi viri, ki ugotavljajo nasprotno, 
torej negativni vpliv vojaških izdatkov na gospodarsko rast, pa so naslednje študije: 
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− Faini et al. (1984) je prav tako z uporabo regresijske analize identificiral 
neposredni negativni učinek vojaških izdatkov na gospodarsko rast.  

− Deger in Smith (1983) sta identificirala negativni posredni vpliv, kjer je medij 
te posrednosti zmanjševanje varčevanja in posledično investicij. 

− Deger in Sen (1983) sta identificirala negativni posredni učinek preko izvoza.  

Tudi v domačem (slovenskem) prostoru je v novejšem času nastalo nekaj 
empiričnih analiz. Izpostaviti gre predvsem naslednje:  

− Bojnec je v (Bojnec 2010a) predstavil izdelano analizo o specifičnosti 
organiziranja poslovnih tokov na področju obrambe,  

− v (Bojnec 2010b) pa empirične podatke raziskav v zvezi z evropsko obrambno 
industrijsko bazo na makro in na mikro ravni,  

− v (Bojnec 2010c) učinke protidobav slovenske vojske na domače gospodarstvo,  
− Bojnec in Fošner (2008) pa sta v domačem (Slovenskem) prostoru prva 

izdelala oceno input-output matrike za obrambno industrijo. 
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3 MATERIALNO TROŠENJE VOJSKE KOT SEGMENT DRŽAVNE 
POTROŠNJE  

3.1 Izhodišča 

V ekonomski teoriji obstajajo različna stališča v zvezi z vplivom izdatkov države 
(vlade) na gospodarsko aktivnost. Vendar, ne glede na katero šolo ekonomske teorije 
prisegamo, moramo nujno upoštevati dejstvo, da so sodobne ekonomije institucionalno 
urejene. Najrazvitejše države so članice različnih mednarodnih organizacij, institucij 
oziroma (ekonomskih) integracij. Ta dejstva pa povzročajo dolgoročne posledice za 
obseg državnih izdatkov v posameznih segmentih. Pri tem je segment izdatkov v okviru 
vojske eno izmed tistih področij, kjer so izdatki države povezani z njeno vpetostjo v 
mednarodne organizacije (kot je na primer NATO). 

V tuji referenčni literaturi obstaja zaledje priznanih empiričnih analiz, ki podajajo 
različne rezultate v zvezi z vplivom izdatkov za vojsko na gospodarska gibanja. Butler 
Kenny in Anchor (2006) navajajo, da je za (zahodno) Evropo po letu 1990 značilno 
zmanjševanje izdatkov za oborožitev. To je odločilno vplivalo na zmanjševanje števila 
proizvajalnih podjetij in števila zaposlenih v sektorju proizvodnje orožja, hkrati pa se je 
po letu 1990 pomembno povečal obseg mednarodnega sodelovanja na področju 
oboroževanja. Aldor in Chmeder (1997) ob tem izpostavljata zmanjševanje vloge držav 
pri proizvodnji orožja za potrebe oboroževanja, kar se jasno odraža v razpadu vojaško-
industrijskih kompleksov, ki so bili zgrajeni v času hladne vojne. Nadalje Hooper in 
Waller (1993) izpostavljata spremembe na strani namenov financiranja – gre za t. i. 
efekt »prerazporejanja sredstev za oboroževanje v korist miroljubnih operacij«. 

Izpostavljena tri dejstva (krčenje izdatkov za oborožitev, zmanjševanje vloge 
države v industriji proizvodnje orožja in strukturne spremembe v namenih financiranja 
vojaških proračunov) , kot je že navedeno v uvodu raziskave, so ključni dejavniki, ki jih 
moramo upoštevati pri analizi vplivov izdatkov vojaškega sektorja na gospodarska 
gibanja. Eno izmed prvih analiz na tem področju je uresničil Benoit (1973). V svoji 
izvirni raziskavi je preučeval vprašanje: »Ali naj bodo izdatki za oborožitev sami po 
sebi stimulacija za povečanje gospodarske rasti preko agregatnega povpraševanja, 
človeškega kapitala in tehnološkega napredka?« Študija temelji na empirični analizi 44 
držav v razvoju, njeni izsledki pa dokazujejo, da so izdatki za oborožitev pozitivno 
povezani z gospodarsko rastjo. 

Pa vendar imajo rezultati omenjene študije omejeno pojasnjevalno moč. Pozitivna 
povezanost med gospodarsko rastjo in izdatki vojske namreč ne pove ničesar o tem, kaj 
je vzrok in kaj je posledica. V sodobni literaturi ta dilema še zmeraj obstaja, stališča 
avtorjev pa bi lahko razmejili v tri skupine: 
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− Chang in drugi (2001) dokazujejo, da je neto učinek izdatkov za oboroževanje 
na gospodarsko rast pozitiven. 

− Druga skupina avtorjev (na primer Deger 1986) dokazuje, da so kombinacije 
hkratnega zmanjšanega varčevanja in investicij v sektorju vojske povezane z 
zmanjševanjem gospodarske rasti. 

− Tretja skupina avtorjev (na primer Frederiksen in Looney 1982) pa ne izraža 
opredelitve o tem, ali je materialno trošenje vojske povezano s prevlado 
pozitivnih ali negativnih učinkov, ampak izpostavljajo obe skupini učinkov 
hkrati.  

Različne ocene gre vsaj deloma pripisati različni širini, v katero so uokvirjene 
empirične ocene ekonomskih učinkov izdatkov vojske. Če razmišljamo v najširšem 
smislu, moramo nujno upoštevati mehke (nevidne) dejavnike, kot je na primer članstvo 
v NATO, sodelovanje v mednarodnih (mirovnih) misijah, ki utrjujejo mednarodno 
pozicijo domačega gospodarstva in odpirajo možnosti za poglabljanje gospodarskega 
sodelovanja med državami. A na drugi strani so takšne aktivnosti povezane z določenim 
obsegom financiranja izdatkov za vojsko, ki je praviloma dolgoročno določen. Tipičen 
primer tovrstnega determinizma je določen najnižji delež vojaškega proračuna v 
vrednosti bruto domačega proizvoda. V takem primeru, ko gre za mednarodno privzeto 
obveznost domačega gospodarstva, si upravičeno postavimo vprašanje, kolikšen je 
neposredni učinek teh izdatkov na domače gospodarstvo. Gospodarska rast je 
deklarirano osrednji cilj nosilcev ekonomske politike. S tega vidika pričakujemo 
prizadevanja po maksimizaciji pozitivnega učinka materialnega trošenja vojske za 
domače gospodarstvo in tudi pričakujemo prevlado tega učinka.  

Z vidika opredelitve problema je ključno, da predznak multiplikativnih učinkov ni 
enolično določen. Financiranje izdatkov vojske namreč temelji na davkih, ki preko 
davčnega multiplikatorja zavirajo gospodarsko aktivnost. Področje proučevanja v 
magistrski nalogi je tako ocenjevanje dejanskega in potencialnega multiplikativnega 
učinka izdatkov slovenske vojske na gospodarsko aktivnost povezanih sektorjev. 

Večina slovenske industrije se zaveda, da je nujno povečati zahtevnost proizvodov 
(tehnično-tehnološki razvoj kot temeljna osnova za dolgoročno in stabilno gospodarsko 
rast). Mnogo podjetij, točneje njihovih vodilnih struktur, že poskuša na osnovi realnih 
možnosti in danih razmer doseči višjo stopnjo zahtevnosti proizvodov in proizvodnih 
tehnologij. Ob tem pa moramo poudariti, da v precejšnjem delu že današnja stopnja 
tehnološke opremljenosti omogoča višje zahtevnostne stopnje proizvodnih programov - 
treba je torej pospešiti predvsem razvoj novih proizvodov. Zato je nujno, da se izrazito 
poveča sodelovanje znanstveno-raziskovalnih institucij z gospodarstvom, še posebej z 
industrijo. Konkurenčnost razvojno in tehnološko zelo intenzivnih programov z visoko 
dodano vrednostjo temelji predvsem na visoki razvojni in inovacijski sposobnosti 
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človeških virov, znanja, gospodarstva in družbe. Slovenija in še posebej njena industrija 
imata v zadnjem obdobju osmih let premalo razvito inoviranje in premajhno rast za 
oblikovanje bodočega okolja v EU (Čuk 2005). 

V sodobnem svetu je pravočasno posedovanje in upravljanje z relevantnimi 
informacijami vitalnega pomena. Vsi družbeni sistemi in celotno javno življenje 
postajajo življenjsko odvisni od informacijske tehnologije. Slednje je bistveno tudi za 
upravljanje z obrambnim sistemom, saj ažurno zbiranje podatkov ter njihova hitra 
obdelava pomenita uspešno načrtovanje in pravilno odločanje. Sodobno tehnološko-
informacijsko okolje narekuje tudi prilagajanje oboroženih sil in korenito redefinira 
naravo vojskovanja. Vojskovališča so postala digitalizirana, oborožitveni sistemi pa so 
vedno bolj avtomatizirani. V ospredju je razvoj sodobnih, informacijsko podprtih 
oborožitvenih sistemov ter sistemov poveljevanja in kontrole.  

Vpadi v informacijske sisteme, blokada delovanja celotnih sistemov, 
pregledovanje, spreminjanje ali uničenje podatkov, posredovanje netočnih, napačnih ali 
zavajajočih informacij so nove oblike groženj, ki jih omogoča (zlo)raba informacijskih 
sistemov. Za sistem nacionalne varnosti je zato izjemno pomembno oblikovanje 
informacijskih sistemov, ki bodo omogočali integracijo ter ustrezno zaščito in 
zavarovanje vseh njihovih elementov.  

Obvladovanje in ustrezna zaščita tehnološko-informacijskega okolja je za 
zagotavljanje nacionalne varnosti izrednega pomena, saj imajo lahko v nasprotnem 
primeru sicer pozitivni učinki tehnološko-informacijskega razvoja zelo negativne učinke 
na zagotavljanje nacionalne varnosti (Soyak 2004).  

3.2 Analiza izdatkov za obrambo v državah članicah NATO 

Države članice NATA so postale vojaško izrazito aktivne zlasti po letu 2011, ko se 
je zveza NATO odzvala na napade »enajsti september«, s sklicevanjem, prvič v svoji 
zgodovini, na 5. člen Washingtonske pogodbe. Od takrat naprej se je obseg vojaške 
aktivnosti v državah članicah NATO in članicah EU močno razmahnil. Posledično je 
bila leta 2003 oblikovana nova varnostna strategija EU, katera je navajala boj proti 
terorizmu in preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje kot ključna scenarija, 
ki lahko zahtevata vojaško posredovanje. Ta strategija EU se je prezrcalila tudi na raven 
nacionalnih vlad, katerih obveznosti do mednarodne varnosti in prizadevanj za 
stabilizacijo so se drastično povečala.  
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Tabela 3.1 Obrambni izdatki v USD (tekoče cene)  

Countries Units 2001 2006 2010 
France  Mil U.S.$ 33.330 52.985 56.592  
Germany  Mil U.S.$ 27.479 38.109 39.523  
Italy  Mil U.S.$ 22.200 33.574 33.454  
Spain  Mil U.S.$ 7.147 13.073 14.454  
Sweden  Mil U.S.$ 4.136 5.539 5.410  
UK  Mil U.S.$ 35.260 55.964 59.638  
Cyprus  Mil U.S.$ 222 236 249  
Czech  Mil U.S.$ 1.189 2.217 2.416  
Estonia  Mil U.S.$ 94 205 237  
Hungary  Mil U.S.$ 953 1.602 1.415  
Latvia  Mil U.S.$ 87 278 333  
Lithuania  Mil U.S.$ 163 307 350  
Malta  Mil U.S.$ 27 41 41  
Poland  Mil U.S.$ 3.534 5.551 6.144  
Slovakia  Mil U.S.$ 395 826 956  
Slovenia  Mil U.S.$ 273 517 631  
Total  Mil U.S.$ 6.937 11.780 12.772  
Austria  Mil U.S.$ 1.792 2.690 2.740  
Belgium  Mil U.S.$ 3.042 4.234 4.315  
Denmark  Mil U.S.$ 2.528 3.477 3.903  
Finland  Mil U.S.$ 1.482 2.747 2.857  
Greece  Mil U.S.$ 5.888 6.537 7.323  
Ireland  Mil U.S.$ 749 1.142 1.171  
Luxembourg  Mil U.S.$ 161 244 255  
Netherlands  Mil U.S.$ 6.212 9.581 10.232  
Portugal  Mil U.S.$ 2.330 3.147 3.158  
EU Total  Mil U.S.$ 153.736 244.824 254.419  
Albania  Mil U.S.$ 54 121 152  
Bosnia-Herzegovina  Mil U.S.$ 174 n/a  
Bulgaria  Mil U.S.$ 370 641 720  
Croatia  Mil U.S.$ 524 617 701  
Macedonia  Mil U.S.$ 226 127 126  
Moldova  Mil U.S.$ 6 10 10  
Norway  Mil U.S.$ 2.970 5,823 4,969  
Romania  Mil U.S.$ 998 1,968 2,328  
Serbia & Montenegro Mil U.S.$ 1.293 630 703  
Switzerland  Mil U.S.$ 2.657 3.494 3.421  
Turkey  Mil U.S.$ 7.903 10.307 11.593  

Vir: Chao 2008; CIA 2011. 
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Poleg podatkov o vseobsegajočem trošenju države za namene uresničevanja 

nacionalnih obrambnih strategij, so z razvojnega vidika pomembnejši podatki o obsegu 
t.i. obrambnih investicij. Investicije so namreč (kot smo predstavili v teoretičnem delu) 
najbolj vitalna spremenljivka gospodarskega razvoja in ključna (osrednja) determinanta 
gospodarske rasti. Investicijski del vojaških izdatkov je torej tisti, ki ima največjo težo z 
vidika vseobsegajočega multiplikativnega učinka. V spodnji tabeli so predstavljeni 
podatki o investicijskih obrambnih izdatkih na enak način, kot podatki o celotnih 
obrambnih izdatkih v zgornji tabeli.  
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Tabela 3.2 Investicijski obrambni izdatki v USD (tekoče cene)  

Countries Units 2001 2006 2010 
France  Mil U.S.$  10.022 11.638 12.665 
Germany  Mil U.S.$  5.830 5.904 5.722 
Italy  Mil U.S.$  3.611 4.218 2.409 
Spain  Mil U.S.$  1.500 3.129 3.137 
Sweden  Mil U.S.$  3.107 2.406 2.356 
UK  Mil U.S.$  11.798 11.748 12.643 
Cyprus  Mil U.S.$   
Czech  Mil U.S.$  446 364 353 
Estonia  Mil U.S.$  25 34 
Hungary  Mil U.S.$  173 190 127 
Latvia  Mil U.S.$  14 18 
Lithuania  Mil U.S.$  41 60 
Malta  Mil U.S.$   
Poland  Mil U.S.$  450 822 1.118 
Slovakia  Mil U.S.$  87 116 
Slovenia  Mil U.S.$  97 75 
Austria  Mil U.S.$   
Belgium  Mil U.S.$  333 249 255 
Denmark  Mil U.S.$  653 719 601 
Finland  Mil U.S.$  760 733 814 
Greece  Mil U.S.$  1.484 471 1.091 
Ireland  Mil U.S.$   
Luxembourg  Mil U.S.$  31 20 22 
Netherlands  Mil U.S.$  1.614 1.635 1.719 
Portugal  Mil U.S.$  200 230 281 
EU Total  Mil U.S.$  40.943 44.739 45.616 
Albania  Mil U.S.$   
Bosnia-Herzegovina  Mil U.S.$   
Bulgaria  Mil U.S.$  125 113 
Croatia  Mil U.S.$  33 53 
Macedonia  Mil U.S.$  21 26 
Moldova  Mil U.S.$   
Norway  Mil U.S.$  957 1.264 964 
Romania  Mil U.S.$  531 543 
Serbia & Montenegro Mil U.S.$  107 132 
Switzerland  Mil U.S.$  1.411 1.315 
Turkey  Mil U.S.$  4.652 3.666 3.988 

Vir: Chao 2008; CIA 2011. 
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Če naredimo oceno povprečja vrednosti investicijskih obrambnih izdatkov glede na 

celotne obrambne izdatke, se ta delež porazdeljuje enakomerno pri vrednosti 20 %. 
Vprašanje pri tem pa je, kakšno je širše zaledje tega obsežnega »predmeta« javnega 
financiranja. Za ta namen razvijamo v nadaljevanju pregled nekaterih kazalnikov 
obrambne ekonomike.  

 

3.3 Analiza infrastrukturnih kazalnikov za obrambo v državah članicah 
NATO 

Začenjamo s sliko 3.1, ki prikazuje vojsko v posamezni državi v letu 2000 in v letu 
2010. Skoraj vse države so število vojakov zmanjšale, izjemi sta le Turčija in Grčija.  

Slika 3.1 Letna povprečna moč oboroženih sil: 2000 in 2010 

 
 

Diagram prikazuje, da imajo najbolj številno vojsko Združene države Amerike, 
sledi vojska Turčije, prav tako so močne vojske Francije, Nemčije, Italije, Grčije in 
Velike Britanije. Podatki so črpani iz (CIA 2011) in prikazani v naslednjih slikah. 
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Slika 3.2 Vojaško in civilno osebje, kot odstotek delovne sile: 2000 in 2010 

 
 
Slika 3.2 prikazuje delež delovne sile, ki jo predstavljajo zaposleni v vojski po 

različnih državah. Vse države so delež zaposlenih v vojski v primerjavi z ostalimi 
poklici od leta 2000 do leta 2010 zmanjšale. Primerjalno po državah je najpogostejši 
poklic vojaka v Grčiji, sledi ji Turčija. Najredkejši poklic vojaka med obravnavanimi 
državami pa je v Kanadi. 

Slika 3.3 Obrambni izdatki na prebivalca: 2000 in 2010 

 
Slika 3.3 prikazuje obrambne izdatke na prebivalca po različnih državah za leti 

2000 in 2010. Podatki so preračunani po cenah in menjalnih tečajih za leto 1995 in 
prikazani v ameriških dolarjih (USD).  
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Slika 3.4 Obrambni izdatki kot % nominalnega BDP: 2000 in 2010 

 
Slika 3.4 prikazuje obrambne izdatke različnih držav, prikazane kot odstotek bruto 

domačega proizvoda. Podatki so prikazani za leti 2000 in 2010 na podlagi tekočih cen. 
Iz diagrama je razvidno, da največji delež bruto domačega proizvoda namenijo Turčija, 
Združene države Amerike, Severna Amerika, Grčija, v letu 2000 pa so bile tudi 
Francija, Norveška, Portugalska in Nizozemska. Najmanjši delež pa namenjajo 
Luksemburg, Španija, Kanada in Belgija. 

 

Slika 3.5 Obrambni izdatki kot % realnega BDP: 2000 in 2010 

 
 

Slika 3.5 prikazuje obrambne izdatke različnih držav, prikazane kot odstotek bruto 
domačega proizvoda. Podatki so prikazani za leti 2000 in 2010 na podlagi konstantnih 
cen. Iz diagrama je razvidno, da so največji delež bruto domačega proizvoda v letu 2000 
namenile Združene države Amerike, Severna Amerika, Grčija, Turčija, Velika Britanija 
in Francija, v letu 2010 pa največ Grčija, Turčija, Združene države Amerike in Severna 
Amerika. Daleč najmanjši delež v obeh letih pa namenja Luksemburg. 
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3.4 Deskriptivna analiza za Slovenijo 

V prikazanih podatkih o obrambnih izdatkih in obrambno infrastrukturo ni 
podatkov za Slovenijo. To je povezano z dejstvom, da je Slovenija ena najmlajših članic 
zveze NATO in je urejanje statističnih podatkov za minula leta še v procesu. Ker pa je 
prav ocena multiplikativnega učinka vezana na domače gospodarstvo, smo uporabili 
domače vire podatkov. Ti kažejo, da je v projekciji obrambnih izdatkov RS do leta 2010 
njihov delež v BDP naše države stabilen z zmernim trendom rasti.  

Obrambni proračun in obrambni izdatki Republike Slovenije služijo ekskluzivno 
financiranju zakonsko podprtih projektov modernizacije in preoblikovanja Slovenske 
vojske, kot najbolj pomembnega elementa obrambno-varnostnega sistema Republike 
Slovenije, z nezanemarljivo vlogo njegovega civilnega dela zaščite in reševanja. Njihov 
delež je med najnižjimi v primerjavi z državami članicami NATO in nobenega 
stvarnega razloga ni, da bi bilo bodoče članstvo Republike Slovenije v NATO 
imperativno vezano na bistveni in takojšnji dvig tega kazalca. Obrambni in varnostni 
sistem Republike Slovenije gradimo izključno zaradi avtonomnih potreb suverene 
države Slovenije, pri čemer obravnavamo NATO kot pot in ne kot izolirani cilj. 
Logično sklepanje navaja na ugotovitev, da bi se zanesljivo soočili z bistveno večjimi 
potrebami in deleži obrambnih izdatkov, v kolikor bi ostajali izven NATO, v 
nedefiniranem in varnostno bistveno bolj rizičnem razmerju do našega zunanjega 
okolja. Zato velja teza, da članstvo v NATO zagotavlja naši državi zahtevano raven 
nacionalne varnosti ob znatno nižjih stroških v odnosu do vseh znanih alternativ. Izdatki 
za obrambo, s katerimi je bila obremenjena tedanja SRS v bivši SFRJ, so bili v 
primerljivem letu 1989 cca trikrat višji od realiziranega obrambnega proračuna 
samostojne Republike Slovenije v letu 2001. Nekateri sedanji NATO skeptiki so bili v 
tistih časih protagonisti in/ali neposredni akterji dogajanj v tedanjih zveznih institucijah, 
ki so zakonsko sankcionirale takšno politiko in ravnanje. To vsekakor ni korektno in še 
manj državotvorno. Primerjava NATO iz leta 1985 in NATO dandanašnji je 
metodološko nekorektna in zavajajoča. Vnašanje atributov in razmer takratne blokovske 
razdelitve sveta in potekajoče hladne vojne na aktualne razmere je nedopustno in 
rezultati takšnih analiz so vprašljivi, če ne celo neuporabni. Upoštevati pa je potrebno 
dejstvo, da je to v času, ko pred našimi očmi nastaja nova globalna obrambno-varnostna 
arhitektura, ko klasični vojaški vidiki ogrožanja svetovnega in regionalnega miru in 
stabilnosti izgubljajo svojo veljavo in pomembnost in ko vstopajo na globalni oder novi, 
doslej še premalo raziskani in proučeni vidiki ogrožanja. 
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Tabela 3.3 Obrambni izdatki, BDP in proračun v Sloveniji v M SIT ali delež 1992–2003 

Leto BDP Državni 
proračun 

Obrambni 
izdatki 

Obrambni 
proračun 

Delež 
obrambnega 
proračuna v 

BDP 

Delež 
obrambnega 
proračuna v 
državnem 
proračunu 

Delež 
obrambnih 
izdatkov v 

BDP 

1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/3*100 8=4/2*100 

1992 (real.) 1.017.965 226.699 20.913 18.611 1,83 8,21 2,05 
1993 (real.) 1.435.095 323.501 23.684 21.360 1,49 6,60 1,65 
1994 (real.) 1.852.997 413.143 31.188 25.713 1,39 6,22 1,68 
1995 (real.) 2.221.459 507.086 39.961 32.881 1,48 6,48 1,80 
1996 (real.) 2.552.668 608.479 45.797 33.318 1,31 5,48 1,79 
1997 (real.) 2.906.687 754.049 49.399 37.192 1,28 4,93 1,70 
1998 (real.) 3.253.751 848.856 49.964 40.381 1,24 4,76 1,54 
1999 (real.) 3.637.437 960.076 49.958 45.965 1,26 4,79 1,37 
2000 (real.) 4.035.518 1.027.809 49.518 48.778 1,21 4,75 1,23 
2001 (sprejeti) 4.571.200 1.210.376 66.725 61.795 1,35 5,11 1,46 
2001 (ocena real.) 4.540.500 1.390.399 67.496 61.913 1,36 4,45 1,43 
2002 (sprejeti) 5.005.000 1.348.496 75.168 66.815 1,33 4,95 1,50 
2003 (sprejeti) 5.497.000 1.454.702 84.405 75.989 1,38 5,22 1,54 

Vir: podatki MORS 2004. 
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Tabela 3.4 Obrambni izdatki, BDP in proračun v Sloveniji v M EUR ali delež 2004–2010 

Leto BDP Državni 
proračun 

Obrambni 
izdatki 

Obrambni 
proračun 

Delež 
obrambnega 
proračuna v 

BDP 

Delež 
obrambnega 
proračuna v 
državnem 
proračunu 

Delež 
obrambnih 
izdatkov v 

BDP 

1 2 3 4 5 6=5/2*100 7=5/3*100 8=4/2*100 

2004 (real.) 23.591 6.186 367 330 1,40 5,24 1,56 
2005 (real.) 24.535 6.433 383 345 1,41 5,25 1,56 
2006 (real.) 25.394 6.658 399 359 1,42 5,26 1,57 
2007 (real.) 26.536 6.958 419 378 1,42 5,27 1,58 
2008 (real.) 28.394 7.445 450 407 1,43 5,28 1,59 
2009 (sprejeti) 28.678 7.519 457 413 1,44 5,29 1,59 
2010 (ocena real.) 27.244 7.143 436 395 1,45 5,30 1,60 

Vir: podatki MORS 2009. 
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Teoretično izhodišče magistrske naloge je model multiplikatorja, ki pojasnjuje 
transmisijski mehanizem o vplivu trošenja (investicije in osebna potrošnja) na 
gospodarska gibanja. Temeljno načelo v modelu multiplikatorja je načelo akceleratorja, 
ki pomeni, da dodatna enota investicij enega ekonomskega subjekta ali enega sektorja 
narodnega gospodarstva vzpodbuja investiranje tudi drugih (povezanih) ekonomskih 
subjektov oziroma sektorjev narodnega gospodarstva.  

Vojska je znana po tem, da si prizadeva uporabljati najnovejšo tehnologijo. Iz 
osnov ekonomije je znano, da je vlaganje v raziskave in razvoj najbolj zaželena oblika 
investicij z vidika narodnega gospodarstva. Torej lahko vojaški proračun uporabimo 
tudi kot instrument spodbujanja razvoja tehnološko zahtevnih proizvodov v domačem 
gospodarstvu.  

Republika Slovenija je od 29. marca 2004 članica zveze NATO. S tem članstvom je 
Slovenija dosegla enega najpomembnejših zunanjepolitičnih ciljev, ki si ga je zastavila 
že ob osamosvojitvi. Obveznosti Slovenije kot članice zavezništva so opredeljene z 
Washingtonskim sporazumom, ki določa, da bodo članice posamično in kolektivno 
vzdrževale ter razvijale lastne obrambne sile kot temelje za kolektivno obrambo. 
Članice so dolžne spoštovati skupno sprejeta načela, politiko in postopke za njihovo 
uresničevanje (Ministrstvo za zunanje zadeve b. l.). Vsaka država kandidatka mora 
zagotoviti za obrambo zadostna sredstva, da bo lahko izpolnjevala svoje obveznosti 
prihodnjega članstva za izvedbo skupnih projektov NATO. Članstvo v zvezi NATO pa 
ni zgolj in samo politični cilj, saj ima članstvo multilateralne učinke:  

− varnost države,  
− vpliv na gospodarsko rast,  
− razvoj novih tehnologij,  
− razvoj novih proizvodov,  
− proizvodnja za izvoz, itd. 

Načrtovanje razvoja in opremljanja Slovenske vojske poteka z namenom načrtnega 
določanja ciljev, nalog in dejavnosti, ki so nujne za doseganje potrebnih zmogljivosti sil 
za vojaško obrambo in druge naloge. Uresničuje se s pripravo dolgoročnih, 
srednjeročnih in letnih načrtov. Slovenska vojska je vključena v sistem obrambnega 
načrtovanja NATO, kjer skladno z lastnimi interesi in potrebami ter potrebami 
zavezništva načrtuje svoje zmogljivosti in delovanja. Razvoj Slovenske vojske poteka v 
skladu s prioritetami vzpostavljanja sil, ki so namenjene izpolnjevanju obveznosti v 
okviru zavezništva. Izbor teh sil temelji na prioritetah nacionalne obrambe. Skladno s 
cilji sil se zagotavljajo organiziranost, oborožitev, oprema in sredstva, ki omogočajo 
uresničevanje poslanstva Slovenske vojske v Republiki Sloveniji in na kriznih žariščih v 
tujini. Ta dejstva so posebno pomembna za izvedbo projekcij, ki bodo vsebovane v 
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nalogi, saj zagotavljajo dolgoročne in stabilne podatke o planirani porabi in 
proračunskih oz. javnih naročilih za namene Slovenske vojske. 

Opremljanje je usmerjeno v zmogljivosti, ki omogočajo premičnost in premeščanje 
enot, povečanje sposobnosti za preživetje na bojišču in delovanje v različnih razmerah, 
zagotovitev možnosti za ohranjanje vzdržljivosti sil ter povečanje bojne učinkovitosti. 
Oborožitev in oprema sta načeloma enostavni za uporabo in vzdrževanje, zanesljivi in 
povezljivi z oborožitvijo in opremo zavezništva. Ustrezata načinu delovanja enot 
Slovenske vojske, ki izhaja iz doktrine in taktike. Da bi zmanjšali stroške razvoja in 
raziskav, se v čim večji meri uporablja moderno vojaško tehnologijo, ki je že razvita, 
preizkušena v boju in na voljo na tržišču. 
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4 EMPIRIČNA ANALIZA 

4.1 Izhodišča 

 
Če pogledamo razpoložljive referenčne vire, ki zajemajo predvsem strokovne 

študije in manjše število znanstvenih analiz, je osnovni medij, preko katerega se 
udejanjajo ekonomski učinki materialnega trošenja vojske, t. i. obrambna tehnološka in 
industrijska baza. To je splet institucij, informacij, ljudi in njihovih kompetenc, znanja 
in tehnologij, ki so namenjene proizvodnji orožja in obrambnih sistemov. V evropskem 
področju je prav v času uresničevanja pričujočega ciljnega raziskovalnega projekta 
potekala iniciativa v zvezi z razmislekom o preoblikovanju obstoječe Evropske 
obrambne tehnološke in industrijske baze. Ta je bila v preteklosti organizirana preprosto 
v nacionalnih obrambnih tehnoloških industrijskih bazah. Aktualni razvoj EU pa je 
pokazal, da takšna njena zasnova ni dobra, saj vodi do vrste neučinkovitosti in do 
povečevanja neizkoriščenih potencialov v gospodarskem smislu. Prav zaradi tega je bil 
začet proces prenove evropske obrambne in tehnološke industrijske baze, ki bi naj 
postala integrirani sistem, ki temelji na konkurenci med podjetji vojaške industrije 
znotraj Evropske unije. To naj bi tudi pripeljalo do močnega gospodarskega razvoja 
podjetij v sektorju obrambne in tehnološke industrijske baze. V tem kontekstu ima 
gospodarski interes tudi slovensko gospodarstvo. Prvo vprašanje, ki se pri tem pojavi pa 
je, kakšen je obstoječi ekonomski učinek materialnega trošenja vojske na domače 
gospodarstvo.  

Za namene empiričnega odgovora na to vprašanje bomo uporabili najprej agregatne 
podatke za 132 držav za leto 2010. Skladno s teoretično opredelitvijo modela 
multiplikatorja, je to matematični model, v katerem je BDP izražen kot odvisna 
spremenljivka in obseg obrambnih izdatkov kot pojasnjevalna spremenljivka. Pri tem je 
treba poudariti, da je ekonometrično ocenjevanje takšne empirične zveze izpostavljeno 
pomembnim vsebinskim omejitvam. Vojaški izdatki so namreč financirani proračunsko, 
proračun je financiran na temelju pobranih davkov (vsaj v pretežni meri), obseg 
pobranih davkov pa je povezan z obsegom ustvarjenega BDP. Zveza med BDP in 
obsegom potrošnje obrambnega sektorja je torej zagotovljen že po matematičnem 
kriteriju. To je znano dejstvo, ki je izpostavljeno tudi v vseh opisih modela 
multiplikatorja. Pri ekonometričnem ocenjevanju tega modela za to ni vprašljiva 
pojasnjevalna moč (merjena preko determinacijskega koeficienta) in statistična 
značilnost regresijskega modela. Ključno vsebinsko vprašanje je vrednost regresijskega 
koeficienta.  
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Slika 4.1 Model multiplikatorja na vzorcu 132 držav v letu 2010 

 
Vir: Lastne ocene na temelju podatkov SIPRI 2011. 

 
Sledeč analizi (Novak 2004) je za oceno multiplikatorja najprimerneje uporabiti 

potenčni model. Empirične analize sicer praviloma aplicirajo linearno funkcijo kot 
primerno matematično specifikacijo modela multiplikatorja. Po kriterijih pojasnjevalne 
moči je sicer izbira linearnega modela povsem korektna, vsebinsko pa je vendarle 
primernejša uporaba univariatnega potenčnega modela. Potenca pri pojasnjevalni 
spremenljivki namreč odraža elastičnost, kar lahko uporabimo kot empirični kriterij 
presoje, ali je obseg obrambnih izdatkov povezan z naraščajočimi, konstantnimi ali 
padajočimi donosi obsega.  

V zgornji sliki 4.1 je prikazan empirično ocenjen model multiplikatorja za vzorec 
132 držav v letu 2010. Gre za model ,163 85,0VIBDP ⋅=  kjer meri spremenljivka BDP 
obseg bruto domačega proizvoda in spremenljivka VI obseg vojaških izdatkov. 0,85 je 
koeficient elastičnosti, ki odraža, da bo povečanje vojaških izdatkov za odstotek 
povzročilo povečanje BDP domačega gospodarstva za 0,85 odstotka, kar je za manj kot 
odstotek. Na globalni ravni gre torej za padajoče donose obsega, kar je iz širšega 
vsebinskega konteksta pričakovan rezultat. Vojaški izdatki imajo namreč nedvomno 
vpliv na gospodarska gibanja, vendar dodana vrednost končnega učinka uporabe 
rezultatov obrambnega sektorja je potrošnja brez dodane vrednosti. Kljub degresivnemu 
učinku na globalni ravni, pa imajo določene države močne multiplikativne učinke. V 
nadaljevanju razvijamo to agregatno oceno za Slovenijo.  
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Slika 4.2 Model multiplikatorja za Slovenijo (1992 – 2010) 

 
Vir: Lastne ocene na temelju podatkov iz tabel 3.3 in 3.4. 

 
V primeru za Slovenijo smo imeli na razpolago časovno serijo letnih podatkov za 

obdobje 1992 – 2010, kar omogoča dinamično analizo in oceno potencialnega 
multiplikatorja, kakor je to ponazorjeno v zgornji sliki 4.2. Tudi v tem primeru smo 
ocenili dva potenčna modela. Prvi se navezuje na identifikacijo potencialnega 
multiplikatorja in ustreza naslednjemu modelu ,3,18 22,1VIBDP ⋅=  kjer meri 
spremenljivka BDP obseg bruto domačega proizvoda in spremenljivka VI obseg 
vojaških izdatkov. 1,22 je koeficient elastičnosti, ki odraža, da bi povečanje vojaških 
izdatkov za odstotek povzročilo povečanje BDP domačega gospodarstva za 1,22 
odstotka, kar je več kot za odstotek. Z vidika potenciala bi lahko torej domače 
gospodarstvo generiralo naraščajoče donose obsega. Dejanski model multiplikatorja za 
Slovenijo pa ustreza naslednjemu modelu: ,3,18 843,0VIBDP ⋅= kar pomeni 
uresničevanje padajočih donosov obsega, enako, kot velja za povprečje 132 držav sveta. 
To so agregatne ocene, v nadaljevanju pa razvijamo še sektorske ocene za Slovenijo na 
temelju internih mikro podatkov MORS.  

 

4.2 Sektorske ocene za Slovenijo 

4.2.1 Metodologija in uporabljeni podatki 

Za namene pričujoče analize smo uporabili dva vira podatkov. Prvi je primarni vir 
podatkov pridobljen neposredno pri Ministrstvu RS za obrambo. Drugi vir pa so 
sekundarni podatki iz poročil v zvezi z zaključnimi računi obrambnega proračuna, 
podatki AJPES-a v zvezi z zaključnimi računi podjetij in podatki iz zbirk Statističnega 
urada RS.  
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Na temelju teh podatkov smo uresničili tri različne ravni ekonomskih ocen: 

− prva se nanaša na makro vidik, 
− druga se nanaša na specifični vidik obrambne industrije, 
− tretja pa se nanaša na podrobnejši sektorski vidik.  

Ključne rezultate teh analiz in podrobnejši opis posamezne analize povzemamo v 
naslednji točki. 

4.2.2 Analiza 

Naša analiza je osredotočena na dve leti in sicer za leto 2002 in leto 2005. Ta 
omejitev je povezana z omejitvijo razpoložljivih primarnih podatkov v zvezi z naročili, 
ki so jih domača podjetja uresničila za potrebe sektorja Slovenska vojska. V 
izhodiščnem letu (torej v letu 2002) je znašal obrambni proračun 65 milijard SIT in se je 
do leta 2005 povečal na 92 milijard SIT (Ministrstvo za finance 2006). Kumulativno se 
je torej nominalna vrednost proračuna Ministrstva za obrambo RS povečala za slabih 
42 %, kar pomeni v povprečju 12,3-odstotno nominalno rast razpoložljivih sredstev 
vsako leto.  

Rast splošne ravni cen v narodnem gospodarstvu merjena z indeksom implicitnega 
deflatorja bruto domačega proizvoda je v posameznih obdobjih znašala: 

− 2003 – 105,6, 
− 2004 – 103,3 in  
− 2005 – 101,7. 

Kumulativno je splošna raven cen od leta 2002 do leta 2005 porastla za dobrih 
10 %, oziroma za dobrih 3,5 % vsako leto. To pomeni, da je znašala kumulativna rast 
proračunskih sredstev Ministrstva za obrambo RS od leta 2002 do leta 2005 slabih 
30 %, povprečno realno letno povečanje proračuna v obdobju od leta 2002 do leta 2005 
pa je znašalo dobrih 9 % na leto.  

To je širši makroekonomski okvir povečevanja razpoložljivih sredstev sektorja 
Slovenska vojska. V letu 2002 je bilo 1,2 milijardi SIT usmerjenega v financiranje 
nakupov proizvodov in storitev, ki so jih temu sektorju prodala domača podjetja. V 
relativnem smislu to predstavlja dobrih 11 % realiziranega proračuna MORS v letu 
2002. Do leta 2005 se je ta delež povečal za dobrih 17 %. Kumulativno je znašala 
nominalna rast vrednosti naročil, ki so jih za sektor Slovenska vojska uresničila domača 
podjetja 123 %, kar pomeni, da se je obseg sredstev, ki jih je sektor Slovenska vojska 
usmeril v podjetja iz domačega gospodarstva vsako leto v povprečju povečal za slabih 
31 %. Če upoštevamo še rast splošne ravni cen merjeno na temelju implicitnega 
deflatorja bruto domačega proizvoda, ugotovimo, da je znašala kumulativna realna rast 
sredstev usmerjenih od sektorja Slovenska vojska k sektorjem podjetij domačega 
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gospodarstva 103 %, kar pomeni 30-odstotno povprečno letno realno rast sredstev. 
Obseg sredstev iz sektorja Slovenska vojska usmerjen v domače gospodarstvo je realno 
naraščal v povprečju 1,2-krat hitreje, kot je znašala realna povprečna letna rast 
razpoložljivih sredstev v sektorju Slovenska vojska.  

Z makroekonomskega vidika se je torej obseg sredstev iz sektorja Slovenska vojska 
usmerjen v ostale sektorje domačega gospodarstva v proučevanjem obdobju hitro in 
močno povečeval. To se odraža tudi na ekspanziji domačih podjetij, ki so povezana s 
sektorjem Slovenska vojska. Kumulativna rast prihodkov, ki so jih ta podjetja ustvarila 
skupaj (ne samo iz naslovna dobav sektorju Slovenska vojska), znaša 70 %, kar pomeni 
20 % povprečno letno nominalno stopnjo rasti. Realno pa se je obseg prihodkov 
domačih podjetij, ki so povezani s sektorjem Slovenska vojska, od leta 2002 do leta 
2005 povečal za 50 %, kar pomeni, 10 % povprečno letno realno stopnjo rasti. Število 
zaposlenih delavcev se je v teh podjetjih od leta 2002 do leta 2005 kumulativno 
povečalo za 90 %, oziroma za 20 % na leto. Rast zaposlenosti v sektorju domačih 
podjetij je torej naraščala hitreje od rasti skupnih prihodkov in se sklada z rastjo 
vrednosti dobav, ki so jih domača podjetja uresničila do sektorja Slovenska vojska. Ker 
razpolagamo s podatki zgolj za dve leti, nam to onemogoča sprejemati sklep o tem, da 
je prav močna rast naročil s strani sektorja Slovenska vojska vplivala na rast 
zaposlovanja v domačih podjetjih, ki so uresničevala prejeta naročila, vsekakor pa lahko 
ohranimo ta sklep v hipotetičnih okvirjih.  

V sklopu makroekonomskega vidika iz prejšnje točke smo upoštevali vsa domača 
podjetja, ki so vključena v proces dobave proizvodov oziroma opravljanja storitev za 
sektor Slovenska vojska. Na temelju podatkov pridobljenih pri Ministrstvu za obrambo 
RS, pa smo izdelali seznam podjetij, ki jih Ministrstvo za obrambo RS upošteva kot t. i. 
podjetja obrambne industrije. Niso namreč vsa naročila povezana s proizvodi in 
storitvami, ki bi imele značaj izdelka oziroma storitve namenjene izključno obrambnim 
dejavnostim. Gre tudi za proizvode in storitve, ki jih trošijo druga podjetja in 
gospodinjstva. Podjetja, ki smo jih v naši analizi šteli kot podjetja obrambne industrije 
so naslednja: 

− AC – Intercar, d. o. o., 
− Alpetour, d. d.,  
− Arex, d. o. o., 
− Artek, d. o. o., 
− Aviation service,  
− Avtoličarstvo Potočnik, 
− Avtoprevoz,  
− Container, d. o. o., 
− Dat-con, d. o. o., 
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− Drnemo, d. o. o., 
− Ebax, d. o. o., 
− Elektrotehna Elzas, d. o. o., 
− Emtronic, d. o. o., 
− Expo biro, d. o. o., 
− Fakulteta za elektrotehniko, 
− Fotona, d. d., 
− Geodetski inštitut Slovenije, 
− Harpha Sea, d. o. o., 
− IBM Slovenija, d. o. o., 
− Igea, d. o. o., 
− Ikor-b, d. o. o., 
− Institut Jožef Stefan, 
− Integral promet in delavnice, 
− Integral, d. d., 
− Iskra pio, d. o. o., 
− Iskra sistemi, d. d.,  
− Iskrateling, d. o. o., 
− JE&GR, d. o. o., 
− Kemijski inštitut, 
− KIK kemijska industrija Kamnik, d. o. o., 
− Litostroj – PTS, d. o. o., 
− Med. podiplomska šola Jožefa Stefana, 
− Mides International, 
− Nautic service, d. o. o., 
− Nil, d. o. o., 
− Norik-sub, d. o. o., 
− Orbicon, d. o. o., 
− Pipistrel, Ajdovščina, d. o. o., 
− Porenta, s. p., 
− Protel, d. o. o. , 
− Rapro, d. o. o., 
− REMF, d. o. o., 
− Rotis, d. o. o., 
− RVC, d. o. o., 
− S&T Slovenija, d. d., 
− Sekvenca, d. d., 
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− Sistemska tehnika, d. o. o., 
− Sitep Tegrad & PAP, d. d., 
− SMT, d. o. o., 
− Spinel, d. o. o., 
− Srcsi, d. o. o., 
− S-TMM sistemi, d. o. o., 
− Summit avto, d. o. o., 
− Tab, d.d., 
− TIB transport, d. d.,  
− TVM, d. o. o., 
− Veplas, d. d., 
− Viator & Vektor, d. d., 
− VR-elektronika,  
− VSR lab, d. o. o., 
− Xenya, d. o. o., 
− Zootfly, d. o. o. 

Z ekonomskega vidika so bili multiplikativni učinki oziroma potencialni učinki 
materialnega trošenja sektorja Slovenska vojska, ki je bilo usmerjeno v zgoraj našteta 
podjetja, ki tvorijo sektor obrambne industrije, manjši. V letu 2002 je znašal delež vseh 
sredstev, ki so bila usmerjena v ta podjetja, na ravni 4 % celotnega proračuna MORS, 
do leta 2005 pa se je ta delež povečal na 5 %. To pomeni, da je znašala nominalna 
vrednost plačil od sektorja Slovenska vojska k sektorju obrambne industrije v letu 2002 
dobrih 2,6 milijard SIT, v letu 2005 pa dobrih 4,6 milijard SIT. To pomeni 80-odstotno 
nominalno kumulativno rast oziroma 60 % realno kumulativno rast. Ta rast pa vendarle 
ni imela močnejšega učinka na rast zaposlovanja v tem sektorju, ki se je povečalo v letu 
2005 glede na leto 2002 za 50 %, kar je podpovprečno glede na vsa podjetja, ki so v 
letih 2002 in 2005 opravila dobave sektorju Slovenska vojska.  

Podrobnejša sektorska analiza je osrednji motiv pričujočega ciljnega raziskovalnega 
projekta, kjer smo uporabili metodologijo opisano v poglavju 2. Skladno s to 
metodologijo, smo vsa podjetja, ki so bodisi v letu 2002 bodisi v letu 2005 prejela 
naročilo od sektorja Slovenska vojska, umestili v enega izmed 28 sektorjev skladno z 
NACE klasifikacijo.  
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Ti sektorji so: 

− A Kmetijstvo, 
− B Ribištvo, 
− C Rudarstvo, 
− DA Proizvodnja hrane in pijač, 
− DB Proizvodnja tekstilij in tekstilnih izdelkov, 
− DC Proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov, 
− DD Proizvodnja lesa in lesenih izdelkov, 
− DE Proizvodnja papirja, tiskarstvo in založništvo, 
− DF Proizvodnja koksa, naftnih derivatov in jedrskega goriva, 
− DG Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, 
− DH Proizvodnja gume in izdelkov iz gume ter plastičnih mas, 
− DI Proizvodnja drugih nekovinskih in mineralnih izdelkov, 
− DJ Proizvodnja kovine in kovinskih izdelkov, 
− DK Proizvodnja strojev in naprav, 
− DL Proizvodnja električne in optične opreme, 
− DM Proizvodnja vozil in plovil, 
− DN Proizvodnja pohištva, 
− E Proizvodnja plina, vode in elektrike, 
− F Gradbeništvo, 
− G Trgovina, 
− H Gostinstvo, 
− I Promet, skladiščenje in zveze, 
− J Finančno posredništvo, 
− K Poslovanje z nepremičninami, 
− L Javna uprava, 
− M Izobraževanje, 
− N Zdravstveno in socialno varstvo, 
− O Druge dejavnosti. 

Med te sektorje smo umestili posamezno podjetje iz oblikovane baze podatkov 
podjetij, ki so se pojavljala kot dobavitelji sektorju Slovenska vojska. V tabeli 4.1 so 
predstavljeni izhodiščni podatki in osnovni kazalci, ki jih potrebujemo za izpeljavo 
ocene o sektorski povezanosti Slovenske vojske in gospodarstva. Z vsebinskega vidika 
so pomembni podatki predstavljeni v stolpcih od 3–6. 
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Tabela 4.1 Povzetek sektorskih podatkov za leto 2002 

Sektor 1 2 3 4 5 6 
A 111.744,000 1.840,037 0,009 0,726 0,025 1,647 

DA 54.647.076,000 390.972,646 4,306 1,188 5,368 0,715 
DB 41.511.848,270 97.913,246 3,271 0,645 1,344 0,236 
DC 15.783.018,000 16.619,431 1,244 0,564 0,228 0,105 
DD 13.122,000 12.856,268 0,001 0,558 0,177 97,975 
DE 6.788.256,000 32.184,284 0,535 1,228 0,442 0,474 
DG 18.458.429,000 309.588,978 1,454 1,529 4,251 1,677 
DH 22.060,000 21.460,841 0,002 0,394 0,295 97,284 
DJ 3.543.133,000 380.917,537 0,279 1,085 5,230 10,751 
DK 2.135.942,000 285.434,820 0,168 0,968 3,919 13,363 
DL 5.552.963,940 304.082,704 0,438 1,154 4,175 5,476 
DM 219.459.968,000 620.223,209 17,293 0,901 8,516 0,283 

F 13.108.492,000 82.719,223 1,033 0,762 1,136 0,631 
G 689.361.306,780 3.749.334,167 54,320 1,447 51,480 0,544 
H 299.754,140 1.983,462 0,024 1,513 0,027 0,662 
I 153.834.968,000 73.742,326 12,122 1,499 1,013 0,048 
K 43.871.125,000 700.031,849 3,457 1,706 9,612 1,596 
M 242.653,000 50.314,197 0,019 0,613 0,691 20,735 
O 321.434,280 150.910,333 0,025 0,520 2,072 46,949 

Skupaj 1,269,067,293.410 7.283.129,558 100,000 1,000 100,000 0,574 

Opombe: Stolpec 1 vsebuje podatke o skupni vrednosti prihodkov podjetij, ki so povezane s sektorjem Slovenska vojska, znotraj posameznega 
sektorja (v 1000 SIT). Stolpec 2 vsebuje podatke o vrednosti naročil za vsa podjetja znotraj posameznega sektorja, ki so povezane s sektorjem 
Slovenska vojska (v 1000 SIT). Stolpec 3 vsebuje podatke o deležu prihodkov posameznega sektorja v skupnih prihodkih vseh sektorjev. Stolpec 4 
vsebuje podatke o relativni produktivnosti posameznega sektorja (za koliko-krat je bila dodana vrednost na zaposlenega v posameznem sektorju 
večja ali manjša od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v vseh sektorjih). Stolpec 5 vsebuje podatke o deležu naročil posameznega sektorja 
v vsoti skupnih naročil (v %). Stolpec 6 vsebuje podatke o deležu naročil v celotnih prihodkih za posamezni sektor (v %).  
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V tretjem stolpcu zbrani podatki merijo, kako pomemben je posamezen sektor z 
vidika deleža celotnega prihodka, ki ga ustvarijo vsi sektorji skupaj. Ta kazalnik nekako 
odraža ekonomsko moč posameznega sektorja in s tem posredno ekonomski potencial 
posameznih gospodarskih dejavnosti, ki so povezane s sektorjem Slovenska vojska.  

Na temelju prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je ekonomska moč izrazitejša 
pri treh gospodarskih dejavnostih:  

− Na prvem mestu so storitve trgovine – te gospodarske dejavnosti ustvarijo 
dobrih 54 % prihodkov vseh podjetij, ki opravljajo storitve oziroma proizvajajo 
proizvode za sektor Slovenska vojska.  

− Na drugem mestu je proizvodnja vozil in plovil (te gospodarske dejavnosti 
ustvarijo dobrih 17 % vseh prihodkov). 

− Na tretjem mestu pa so storitve prometa, skladiščenje in povezav (12 % vseh 
prihodkov).  

− Med pomembnejšimi izstopajo še proizvodnja hrane in pijače, proizvodnja 
tekstilij in tekstilnih izdelkov ter poslovanje z nepremičninami.  

Kar se tiče produktivnosti (to je proizvodne učinkovitosti – podatki v četrtem 
stolpcu) je očitno, da nobena gospodarska dejavnost v 2002 ne izstopa izrazito niti v 
pozitivnem niti v negativnem smislu.  

Večje vsebinsko zaledje nudijo podatki v zvezi s porazdelitvijo izplačil sektorja 
Slovenska vojska med ostale sektorje narodnega gospodarstva. Izrazito prevladujejo 
storitve trgovine – v ta sektor je usmerjenih kar dobrih 51 % celotne vrednosti naročil s 
strani sektorja Slovenska vojska. Potem pa se pojavi še sedem gospodarskih dejavnosti, 
katerih udeležba v skupni vrednosti naročil je umeščena v interval med 10 % in 3 % 
deležem. V sklopu te druge skupine je vrstni red gospodarskih dejavnosti po pomenu 
naslednji:  

− K Poslovanje z nepremičninami, 
− DM Proizvodnja vozil in plovil, 
− DA Proizvodnja hrane in pijač, 
− DJ Proizvodnja kovine in kovinskih izdelkov, 
− DL Proizvodnja električne in optične opreme, 
− DG Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, 
− DK Proizvodnja strojev in naprav. 

Če se vsebinsko izročilo podatkov iz tretjega stolpca nanaša na opredelitev 
ekonomske moči posameznega sektorja in o na to, kako se ta ekonomska moč prenaša 
na prisvajanje deleža izdatkov s strani sektorja Slovenska vojska, potem se nanaša 
vsebinsko izročilo podatkov v šestem stolpcu na to, kako močno so posamezni sektorji 
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ekonomsko odvisni od prejetih naročil s strani sektorja Slovenska vojska. Obstajata dve 
gospodarski dejavnosti, ki sta skoraj ves dohodek ustvarili izključno zaradi prejetih 
naročil s strani sektorja Slovenska vojska. To sta gospodarski dejavnosti: 

− DD Proizvodnja lesa in lesenih izdelkov in 
− DH Proizvodnja gume in izdelkov iz gume ter plastičnih mas. 

Vendar pa je makroekonomski pomen teh dveh sektorjev zanemarljiv, saj so vsa 
podjetja iz obeh sektorjev skupaj v letu 2002 ustvarila zgolj dobrih 35 milijonov SIT 
prihodkov, od tega dobrih 33 milijonov SIT izključno na temelju dobav sektorju 
Slovenska vojska.  

Pomembnejša sektorja, ki sta v prepoznavnem obsegu odvisna od dobav sektorju 
Slovenska vojska, sta še sektorja:  

− M Izobraževanje in  
− O Druge dejavnosti. 

Skupen obseg ekonomskih tokov teh dveh sektorjev s sektorjem Slovenska vojska 
je ocenjen na dobrih 200 milijonov SIT. 

Posebej pa velja izpostaviti sektorja:  

− DJ Proizvodnja kovine in kovinskih izdelkov in  
− DK Proizvodnja strojev in naprav.  

Njuna odvisnost od naročil s strani Slovenske vojske je sicer manjša – okoli 10 %, a 
je ekonomski obseg teh transakcij ovrednoten na slabih 700 milijonov SIT v letu 2002. 

Na temelju podatkov iz leta 2002 torej lahko sklenemo, da je multiplikativni učinek 
materialnega trošenja sektorja Slovenska vojska na domače gospodarstvo skromen in da 
ne obstaja nobena gospodarska dejavnost kritično odvisna od obsega materialnega 
trošenja v tem sektorju. Lahko pa izpostavimo dve skupini gospodarskih dejavnosti, 
skozi katere dosega materialno trošenje sektorja Slovenska vojska največji 
multiplikativni učinek na domačo gospodarsko aktivnost. To sta torej sektorja:  

− DJ Proizvodnja kovine in kovinskih izdelkov in  
− DK Proizvodnja strojev in naprav. 

Izpeljani sklep v zvezi z ekonomskim pomenom materialnega trošenja sektorja 
Slovenska vojska temelji na podatkih iz leta 2002. Nadaljevanje analize pa temelji na 
podatkih za leto 2005, ki so povzeti v spodnji tabeli.  
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Tabela 4.2 Povzetek sektorskih podatkov za leto 2005 

Sektor 1 2 3 4 5 6 
A 1.639.341,000 46.506,382 0,077 0,515 0,285 2,837 

DA 121.126.376,000 465.513,168 5,703 0,661 2,852 0,384 
DB 32.895.428,000 792.207,721 1,549 0,342 4,854 2,408 
DE 26.115.848,000 857.384,240 1,230 0,889 5,254 3,283 
DG 28.811.941,000 192.781,625 1,356 0,874 1,181 0,669 
DH 17.226.624,000 11.849,554 0,811 0,520 0,073 0,069 
DJ 33.921.397,000 348.776,651 1,597 4,911 2,137 1,028 
DK 172.984.117,730 223.900,660 8,144 0,578 1,372 0,129 
DL 10.802.821,850 507.557,728 0,509 0,917 3,110 4,698 
DM 8.360.303,000 839.004,418 0,394 0,607 5,141 10,036 
DN 2.602.693,000 176.567,436 0,123 0,823 1,082 6,784 
E 20.269.790,000 61.037,120 0,954 2,406 0,374 0,301 
F 16.455.361,200 37.017,026 0,775 0,676 0,227 0,225 
G 1.272.889.486,470 6.468.155,628 59,927 1,076 39,633 0,508 
H 5.000.929,130 87.172,515 0,235 0,301 0,534 1,743 
I 265.046.002,670 549.892,936 12,478 1,603 3,369 0,207 
K 68.243.649,020 4.454.636,517 3,213 0,946 27,296 6,528 
M 323.050,000 71.199,380 0,015 0,414 0,436 22,040 
O 7.506.537,680 32.267,313 0,353 0,595 0,198 0,430 

Skupaj 2.124.073.230,750 16.319.946,590 100,000 1,000 100,000 0,768 

Opombe: Stolpec 1 vsebuje podatke o skupni vrednosti prihodkov podjetij, ki so povezane s sektorjem Slovenska vojska, znotraj posameznega 
sektorja (v 1000 SIT). Stolpec 2 vsebuje podatke o vrednosti naročil za vsa podjetja znotraj posameznega sektorja, ki so povezane s sektorjem 
Slovenska vojska (v 1000 SIT). Stolpec 3 vsebuje podatke o deležu prihodkov posameznega sektorja v skupnih prihodkih vseh sektorjev. Stolpec 4 
vsebuje podatke o relativni produktivnosti posameznega sektorja (za koliko-krat je bila dodana vrednost na zaposlenega v posameznem sektorju 
večja ali manjša od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v vseh sektorjih). Stolpec 5 vsebuje podatke o deležu naročil posameznega sektorja 
v vsoti skupnih naročil (v %). Stolpec 6 vsebuje podatke o deležu naročil v celotnih prihodkih za posamezni sektor (v %).  
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Kar se tiče kriterija ekonomske moči posameznega sektorja v odnosu do ostalih 
sektorjev gospodarskih dejavnosti (podatki iz stolpca 3), lahko ugotovimo, da je 
gospodarska dejavnost G Trgovina ohranila in še dodatno utrdila svojo ekonomsko 
moč, kar velja tudi za gospodarsko dejavnost I Promet, skladiščenje in zveze, 
gospodarska dejavnost DM Proizvodnja vozil in plovil pa je po kriteriju ekonomske 
moči močno nazadovala, oziroma jo povsem izgubila. Izpostaviti velja še gospodarsko 
dejavnost K Poslovanje z nepremičninami.  

Primerjave relativne produktivnosti med posameznimi gospodarskimi dejavnostmi 
ne kažejo nobenih strukturnih sprememb v primerjavi z letom 2002, prav tako nobena 
gospodarska dejavnost na tem področju ni bistveno napredovala glede na ostale.  

Kar se tiče ekonomske moči pri udeležbi v delitvi skupne vrednosti naročil s strani 
sektorja Slovenska vojska, je tudi v letu 2005 izmerjena izrazita prevlada gospodarske 
dejavnosti G Trgovina, čeprav se je ta prevlada močno zmanjšala. V letu 2002 so 
namreč te gospodarske dejavnosti prejele skoraj 52 % vrednosti vseh naročil s strani 
sektorja Slovenska vojska, v letu 2005 pa je ta delež znašal slabih 40 %. Svojo moč v 
smislu »prisvajanja« obsega naročil s strani sektorja Slovenska vojska pa sta do leta 
2005 izboljšala sektorja DE Proizvodnja papirja, tiskarstvo in založništvo in K 
Poslovanje z nepremičninami, bistveno pa sta ga poslabšala še sektorja DA Proizvodnja 
hrane in pijač in DM Proizvodnja vozil in plovil. 

Bolj pomembne so ugotovitve v zvezi z ekonomsko odvisnostjo posameznih 
sektorjev od materialnega trošenja sektorja Slovenska vojska v letu 2005. Ta odvisnost 
je značilno padla, saj zaznamo v letu 2005 zgolj dva sektorja z omembe vredno 
odvisnostjo od dobav sektorju Slovenska vojska. To sta sektorja DM Proizvodnja vozil 
in plovil in M Izobraževanje. Pri vseh ostalih sektorjih pa je ta odvisnost zanemarljiva.  

Če sta torej še v letu 2002 obstajala dva pomembna sektorja, ki bi ju lahko 
opredelili kot prednostna sektorja za multiplikacijo pozitivnega učinka materialnega 
trošenja sektorja Slovenske vojske na domačo gospodarsko rast, tega za leto 2005 več 
ne moremo uresničiti. V tem smislu torej lahko sprejmemo načelni sklep, da so 
multiplikativni učinki materialnega trošenja sektorja Slovenska vojska skromni in 
nesistematični. 

Sektor obrambne industrije je v slovenskem gospodarstvu slabo razvit. Materialni 
izdatki sektorja Slovenska vojska posledično nimajo pomembnejšega multiplikativnega 
učinka na razvoj gospodarskih dejavnosti v domačem gospodarstvu.  

Nobena izmed gospodarskih dejavnosti ne kaže kritične odvisnosti od materialnega 
trošenja sektorja Slovenska vojske. Glede na iniciativo razvoja nove evropske obrambne 
in tehnološke baze bi bilo smiselno, da se na tem področju pripravi nov strateški 
razmislek, ali bi lahko v prihodnosti razvili gospodarsko dejavnost ali dve, ki ne bi bili 
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samo pomembni z vidika razvoja nacionalne obrambne in tehnološke baze, ampak tudi 
v okviru nove nastajajoče evropske obrambne in tehnološke baze.  

Tudi za potrebe takšnega projekta je nujno vzpostaviti dober podatkovni okvir pri 
Ministrstvu za obrambo RS. Za potrebe tega projekta smo ta podatkovni okvir razvili 
sami in lahko predstavlja osnovo za sistematično in predvsem sprotno merjenje 
ekonomskih učinkov materialnega trošenja sektorja Slovenska vojska. Z vidika članstva 
Slovenije v zvezi NATO bi bilo primerno, da bi bila posebna pozornost pri razporejanju 
sredstev za materialno trošenje vojske posvečena njihovemu usmerjanju v raziskave in 
razvoj znotraj domačega gospodarstva, ki z nacionalnega vidika posebej pomembna 
gospodarska dejavnost.  
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5 SKLEP 

5.1 Ključne ugotovitve 

Izhajajoč iz dobljenih rezultatov lahko nedvoumno ugotovimo, da je sektor 
obrambne industrije v slovenskem gospodarstvu slabo razvit. Materialni izdatki sektorja 
Slovenska vojska nimajo pomembnejšega multiplikativnega učinka na razvoj 
gospodarskih dejavnosti v domačem gospodarstvu. Nobena izmed gospodarskih 
dejavnosti ne kaže pomembnejše odvisnosti od materialnega trošenja sektorja Slovenska 
vojska. Glede na iniciativo razvoja nove evropske obrambne in tehnološke baze bi bilo 
smiselno, da se na tem področju pripravi nov strateški razmislek, ali bi lahko v 
prihodnosti razvili gospodarsko dejavnost ali dve, ki ne bi bili samo pomembni z vidika 
razvoja nacionalne obrambne in tehnološke baze, ampak tudi v okviru nove nastajajoče 
evropske obrambne in tehnološke baze. Tudi za potrebe takšnega projekta je nujno 
vzpostaviti dober podatkovni okvir. Ta analiza pa lahko predstavlja eno od izhodišč za 
nadaljevanje raziskovalnega in razvojnega dela na tem področju. Za potrebe tega 
projekta smo ta podatkovni okvir razvili sami in lahko predstavlja osnovo za 
sistematično in predvsem sprotno merjenje ekonomskih učinkov materialnega trošenja 
sektorja Slovenska vojska. Z vidika članstva Slovenije v zvezi Nato bi bilo primerno, da 
bi bila posebna pozornost pri razporejanju sredstev za materialno trošenje vojske 
posvečena njihovemu usmerjanju v raziskave in razvoj znotraj domačega gospodarstva, 
ki z nacionalnega vidika posebej pomembna gospodarska dejavnost.  

Za potrebe doseganja multiplikativnih učinkov je nujno vzpostaviti dober 
podatkovni okvir pri Ministrstvu za obrambo RS. 

V našem primeru gre za mikroekonomsko analizo, s pomočjo katere želimo oceniti, 
kakšna je struktura ekonomskih tokov, ki potekajo od sektorja vojska proti ostalim 
domačim sektorjem gospodarskih dejavnosti. Ker gre za oceno ekonomskih učinkov 
enosmernega ekonomskega toka, bomo pri empirični analizi uporabili enostavni 
dvosektorski model. Ta izhodiščna matrika nam omogoča definiranje strukturnih 
koeficientov, ki merijo delež posameznega sektorja domačega gospodarstva v skupni 
vrednosti materialnega trošenja vojske, in oceno t. i. tehničnih koeficientov, ki merijo, 
koliko denarnih enot materialnega trošenja vojske potrebuje posamezni sektor, da 
proizvede eno denarno enoto proizvoda. Ko imamo izdelane empirične ocene o 
tehničnih koeficientih, pa lahko izdelamo serijo ocen o dejanskem in potencialnem 
vplivu materialnega trošenja vojske na povezana podjetja, 

Za namene pričujoče analize smo uporabili primarni vir podatkov pridobljen 
neposredno pri Ministrstvu RS za obrambo v okviru CRP. Podatki se nanašajo na leti 
2002 in 2005. Izhajajoč iz teh podatkov, je delež obrambnega proračuna, ki je bil 
usmerjen v domača podjetja znašal v letu 2002 dobrih 11 %, do leta 2005 se je ta delež 
povečal na dobrih 17 %. 
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5.2 Sklepi v zvezi s postavljeno tezo/hipotezo 

Že v uvodu smo pojasnili, da pričakujemo odstopanje dejanskega multiplikatorja 
obrambnih izdatkov glede na potencialni multiplikator. Uresničena regresijska analiza 
na agregatnih podatkih za Slovenijo v obdobju 1992 – 2010 to tezo podpira oz. nam 
onemogoča zavrnitev postavljene hipoteze. Vzroki za to so izpostavljeni že v zgornjem 
povzetku ključnih ugotovitev in imajo mikroekonomski izvor. Ključni so zlasti 
naslednji:  

• Sektor obrambne industrije je v slovenskem gospodarstvu slabo razvit. 
• Nobena izmed gospodarskih dejavnosti ne kaže pomembnejše odvisnosti od 

materialnega trošenja sektorja Slovenska vojske. 
• Ni ustrezne razvojne politike, ki bi jo koordiniral MORS, ki razpolaga z 

izdatnimi sredstvi za namene potrošnje v obrambnem sektorju. 

5.3 Prispevek k znanosti in usmeritve za nadaljnje raziskovanje 

Pričujoča magistrska naloga je bila izdelana v sklopu ciljnega raziskovalnega 
projekta, kar je tudi formalno zaledje njene znanstvene utemeljenosti. Skozi uresničeno 
raziskovalno delo nismo razvijali novega teoretičnega znanja, ampak smo razvijali 
empirične analize. Prispevek k znanosti je torej utemeljen z izdelavo lastnih ocen o 
multiplikativnem učinku obrambnih izdatkov na gospodarsko aktivnost. V našem 
primeru je bil poudarek na sektorski ravni, čeprav smo podali tudi agregatno oceno na 
vzorcu 132 držav, kar nam daje globalni vpogled v multiplikator vojaških izdatkov. 
Bistvena dodana vrednost pa je sektorski vidik teh vplivov na domače gospodarstvo. 
Kot se izkaže, ti vplivi so, vendar so heterogeni in odražajo variiranje v času. Dobljeni 
rezultati so eni izmed redkih analiz, ki so bile narejene v domačem okolju – te se 
pretežno navezujejo na analize uresničene v sklopu raziskav predstavljenih v Bojnec 
(2010a, 2010b in 2010c). To področje proučevanja je v domačem prostoru omejeno 
zlasti z razpoložljivimi podatki, zaradi tega je utemeljeno opredeliti dodatne raziskave 
na tem področju in primerjava z minulimi v eni izmed priporočenih nadaljnjih 
raziskovalnih usmeritev. 
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PRILOGE 

I Ključna empirična razmerja 
 
I.1 Kumulativna rast celotnih prihodkov  
 
Primerjava realne in nominalne rasti celotnih prihodkov leta 2005 glede na leto 

2002 po posameznih sektorjih. Zaradi močnih oscilacij so kumulativni koeficienti rasti 
celotnih prihodkov v letu 2005 glede na leto 2002 prikazani za 3 ločene skupine 
sektorjev. 

Slika I.1 Realna in nominalna rast celotnih prihodkov po sektorjih leta 2005 
glede na leto 2002 
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Že iz tabele je razvidno, da rast celotnih prihodkov leta 2005 glede na leto 2002 

bistveno odstopa pri sektorju DH. S tem namenom smo ta sektor prikazali ločeno v 
diagramu in vidimo, da je rast celotnih prihodkov ogromna. Razmerje med nominalnimi 
podatki znaša za preko 850-krat več v prid leta 2005, razmerje med realnimi podatki pa 
preko 760-krat v prid letu 2005. Srednji diagram nam prikazuje rast celotnih prihodkov 
za en sektor, ki je sicer bistveno nižja od sektorja DH, ampak hkrati bistveno višja od 
vseh ostalih. Indeks nominalne rasti celotnih prihodkov leta 2005 glede na leto 2002 pri 
sektorju DK znaša preko 8.000, indeks realne rasti pa preko 7.000. V zadnjem – desnem 
diagramu je prikazana kumulativna rast celotnih prihodkov iz leta 2005 glede na leto 
2002 vseh ostalih sektorjev. Izstopajo sektorji A, v katerem rast celotnih prihodkov 
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nominalnih podatkov znaša približno 14, sektor DJ, v katerem rast celotnih prihodkov 
nominalnih podatkov znaša nekaj manj kot 10, sektor H, v katerem rast celotnih 
prihodkov nominalnih podatkov znaša približno 16, in sektor O, v katerem rast celotnih 
prihodkov nominalnih podatkov znaša približno 23. Iz diagrama je razvidno, da je rast 
celotnih prihodkov v sektorjih DB, DC in DM manjša od 1, kar pomeni, da so se celotni 
prihodki v teh sektorjih v letu 2005 zmanjšali v primerjavi z letom 2002. V ostalih 
sektorjih so se celotni prihodki v letu 2005 zvišali v primerjavi z letom 2002, in sicer za 
indeks med 126 in 385. 

 
I.2 Kumulativna rast dodane vrednosti na zaposlenega  
 
V nadaljevanju je izvedena realna in nominalna rast. Zaradi močnih oscilacij so 

kumulativni indeksi tudi tu prikazani za 3 ločene skupine sektorjev. 

Slika I.2 Realna in nominalna rast dodane vrednosti na zaposlenega po sektorjih 
leta 2005 glede na leto 2002 
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Pri pregledu rasti dodane vrednosti na zaposlenega po sektorjih v letu 2005 glede 

na leto 2002 izstopa sektor DJ. Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2005 v tem 
sektorju višja od dodane vrednosti na zaposlenega iz leta 2002 za skoraj štirinajst krat, 
če primerjamo nominalne vrednosti, in nekaj več kot dvanajstkrat, če upoštevamo realne 
vrednosti. Če izločimo iz pregleda sektor DJ in sektorje z najnižjimi rastmi dodane 
vrednosti na zaposlenega, ugotovimo, da je rast dodane vrednosti na zaposlenega zelo 
visoka v sektorjih DE, DH, DK in I. In sicer indeks rasti dodane vrednosti na 
zaposlenega v letu 2005 glede na leto 2002 v sektorju DE znaša 413, če primerjamo 
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nominalne podatke, oziroma 367, če primerjamo realne podatke, v sektorju DH znaša 
502, če primerjamo nominalne podatke, oziroma 446, če primerjamo realne podatke, v 
sektorju DK znaša 454, če primerjamo nominalne podatke, oziroma 403, če primerjamo 
realne podatke, in v sektorju I znaša 661, če primerjamo nominalne podatke, oziroma 
587, če primerjamo realne podatke.  

Diagram prikazuje kumulativno rast dodane vrednosti na zaposlenega iz leta 2005 
glede na leto 2002 vseh ostalih sektorjev. Najvišjo rast med preostalimi sektorji beležijo 
sektorji DL, F, G, A in O, indeks rasti pa znaša med 217 in 327, če primerjamo 
nominalne podatke, oziroma med 193 in 291, če primerjamo realne podatke. Sektorji 
DB, DC in H beležijo upad dodane vrednosti na zaposlenega, in sicer indeks v letu 2005 
v primerjavi z letom 2002 znaša med 72 in 95, če primerjamo nominalne podatke, 
oziroma med 64 in 84, če primerjamo realne podatke. 
 

I.3 Kumulativna rast števila zaposlenih  
 
Zaradi močnih oscilacij so kumulativni koeficienti rasti števila zaposlenih v letu 

2005 glede na leto 2002 prikazani za 3 ločene skupine sektorjev. 

Slika I.3 Realna in nominalna rast števila zaposlenih po sektorjih leta 2005 
glede na leto 2002 
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Že iz same tabele je razvidno, da bistveno izstopa rast števila zaposlenih iz leta 

2002 na leto 2005 v sektorju DH. Število zaposlenih se je povečalo za približno šesto 
sedemdesetkrat. Če izločimo sektor DH, ugotovimo, da je zelo velika rast števila 
zaposlenih v letu 2005 glede na leto 2002 v sektorjih A, DK in H. V sektorju H znaša 
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indeks rasti števila zaposlenih 10.585, v sektorju DK znaša 5.824 in v sektorju A znaša 
1.842. Pri pregledu ostalih sektorjev ugotovimo, da se je število zaposlenih v letu 2005 
glede na leto 2002 v sektorju DJ in O povečalo približno za faktor 6, v sektorju DL za 
faktor 3, v sektorjih DE, G in I za približno faktor 2,5, v sektorjih DA, K in M pa za 
približno faktor 2. Število zaposlenih je bilo v sektorju DG na približno enakem nivoju 
v letih 2002 in 2005, v sektorjih DB, DC, DM in F pa se je število zaposlenih v letu 
2005 v primerjavi z letom 2002 znižalo. 

  
I.4 Kumulativna rast vrednosti naročil  
 
Pri prikazu rasti vrednosti naročil bomo primerjali realno in nominalno rast. Zaradi 

močnih oscilacij so kumulativni koeficienti rasti vrednosti naročil v letu 2005 glede na 
leto 2002 prikazani za 3 ločene skupine sektorjev. 

Slika I.4 Realna in nominalna rast vrednosti naročil po sektorjih leta 2005 glede 
na leto 2002 
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Pri pregledu rasti vrednosti naročil po sektorjih v letu 2005 glede na leto 2002 

izstopajo sektorji A, DE in H. Največja rast naročil je bila v sektorju H in je znašala v 
letu 2005 več kot 54-krat več kot v letu 2002, če primerjamo nominalne vrednosti, in 
več kot 48-krat več, če primerjamo realne vrednosti. V sektorjih A in DE je bila rast 
vrednosti naročil v letu 2005 v primerjavi z letom 2002 več kot tridesetkrat višja, če 
primerjamo nominalne podatke, in nekaj manj kot tridesetkrat višja, če primerjamo 
realne podatke. Če izločimo sektorje A, DE in H, ki bistveno izstopajo pri rasti 
vrednosti naročil, je v sektorjih DB, DC, I in K rast vrednosti naročil zelo visoka. V 
sektorju DB znaša rast vrednosti naročil leta 2005 glede na leto 2002 za faktor 10, če 
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primerjamo nominalne podatke in za faktor nekaj manj kot 9, če primerjamo realne 
podatke. V sektorju I znaša rast za faktor nekaj več kot 9, če primerjamo nominalne 
podatke in nekaj več kot 8, če primerjamo realne podatke. V sektorju K znaša rast 
vrednosti naročil za faktor nekaj manj kot 8, če primerjamo nominalne podatke, oziroma 
za faktor 7, če primerjamo realne podatke. V sektorju DC pa znaša rast vrednosti naročil 
v letu 2005 v primerjavi z letom 2002 za faktor 7,2, če primerjamo nominalne podatke, 
oziroma za faktor 6,4, če primerjamo realne podatke. Od preostalih sektorjev beležijo 
rast vrednosti naročil še nekateri sektorji. To so sektor DA, DJ, DL, DM, G in M, 
sektorji DG, DH, DK, F in O pa beležijo upad vrednosti naročil v letu 2005 primerljivo 
z letom 2002. Največji upad je v sektorju O, in sicer indeks znaša 26, če primerjamo 
nominalne podatke, oziroma 24, če primerjamo realne podatke. Vrednost naročil se je 
prepolovila v sektorju F in le nekoliko boljša, in še vedno negativna, je rast v sektorjih 
DG in DH. Znaša pa 23 in 32% nižje v letu 2005 kot v letu 2002, če primerjamo 
nominalne podatke, oziroma 31 in 39% manj, če primerjamo realne podatke. 

 
II SEKTORJI 
 
V nadaljevanju so prikazani nominalni podatki, in sicer v prvi tabeli za leto 2002, v 

drugi pa za leto 2005, združeni po sektorjih. Želimo prikazati, kako so v odvisnosti 
dodana vrednost in število zaposlenih z vrednostjo naročil. 
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Tabela II.1 Nominalni podatki za leto 2002 

Sektor Čisti prihodki 
v 1000 SIT 

Celotni prihodki 
v 1000 SIT 

Dodana vrednost na 
zaposlenega Število zaposlenih Vrednost naročil 

v SIT 
Dodana vrednost  

v SIT 
A 111.614,00 111.744,00 3.681,43 7,00 1.316.280,00 25.770,01 
DA 50.998.028,00 54.647.076,00 54.192,41 2.448,33 279.684.380,15 13.273.435,87 
DB 39.410.212,51 41.511.848,27 45.806,78 7.497,53 70.042.766,00 18.296.572,72 
DC 14.540.403,00 15.783.018,00 8.578,92 1.601,49 11.888.799,00 4.581.914,20 
DD 12.692,00 13.122,00 2.831,00 2,00 9.196.800,00 5.662,00 
DE 6.488.508,00 6.788.256,00 18.680,67 434,00 23.023.200,00 2.753.225,24 
DG 17.395.633,00 18.458.429,00 31.003,81 729,33 221.466.136,00 4.344.559,71 
DH 20.053,00 20.060,00 1.998,00 1,00 15.352.128,00 1.998,00 
DJ 3.507.222,00 3.543.133,00 27.499,54 133,90 272.491.404,00 761.346,33 
DK 2.063.684,00 2.135.942,00 9.813,11 107,00 204.187.330,00 483.185,69 
DL 5.418.243,08 5.552.963,94 35.091,41 106,00 217.527.193,98 718.741,84 
DM 216.164.531,00 219.459.968,00 9.131,70 2.471,00 443.680.000,00 17.756.139,24 
F 12.620.978,00 13.108.492,00 15.457,84 1.007,00 59.173.640,00 4.454.058,43 
G 669.025.437,30 689.361.306,78 403.533,28 7.022,05 2.682.106.311,43 68.661.802,32 
H 260.800,19 299.754,14 15.343,01 10,90 1.418.880,00 97.227,38 
I 137.833.640,00 153.834.968,00 30.396,56 4.880,97 52.751.968,34 58.559.837,77 
K 41.240.069,46 43.871.125,00 285.456,11 1.651,56 500.771.538,79 17.237.559,05 
M 236.034,00 242.653,00 9.322,38 20,04 35.992.531,00 82.399,93 
O 316.910,12 321.434,28 10.555,16 72,98 107.954.516,00 198.781,36 
SKUPAJ 1.217.664.692,66 1.269.065.293,41 1.018.373,12 30.204,08 5.210.025.802,69 212.294.217,10 
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Tabela II.2 Nominalni podatki za leto 2005 

Sektor Čisti prihodki 
v 1000 SIT 

Celotni prihodki 
v 1000 SIT 

Dodana vrednost na 
zaposlenega Število zaposlenih Vrednost naročil 

v SIT 
Dodana vrednost  

v SIT 
A 1.473.742,00 1.504.341,00 9.920,91 129,00 41.220.740,00 743.143,07 
DA 113.330.274,00 121.126.376,00 89.141,51 4.239,27 412.605.680,00 27.996.204,37 
DB 32.194.044,00 32.895.428,00 32.988,54 5.378,57 702.170.052,40 16.919.188,62 
DC 11.133.073,00 11.851.534,00 6.720,25 800,08 85.548.840,00 3.225.795,09 
DE 23.924.146,00 26.115.848,00 77.060,75 1.138,29 759.938.991,80 7.371.345,94 
DG 28.393.999,00 28.811.941,00 50.511,52 709,45 170.871.200,00 6.187.378,25 
DH 16.766.421,00 17.226.624,00 10.020,90 668,25 10.502.803,20 3.911.150,16 
DJ 32.866.311,00 33.921.397,00 378.555,65 834,29 309.136.749,00 7.386.089,49 
DK 166.650.255,73 172.984.117,73 44.523,85 6.231,84 198.453.428,38 37.382.586,12 
DL 8.864.471,45 9.177.032,85 114.829,66 316,99 449.871.702,97 2.052.884,70 
DM 7.978.334,00 8.360.303,00 17.537,93 248,69 743.648.112,31 1.007.690,50 
DN 2.576.390,00 2.602.693,00 23.784,22 51,80 156.499.820,00 423.025,03 
E 19.087.951,00 20.269.790,00 46.375,13 387,85 54.100.000,00 5.469.344,94 
F 15.024.090,31 16.455.361,20 39.095,19 545,49 32.809.888,32 3.117.548,08 
G 1.234.773.820,88 1.270.169.873,47 1.026.314,72 16.864,95 5.733.023.117,04 126.433.295,05 
H 4.583.309,55 5.000.929,13 14.523,02 1.153,74 77.265.000,00 3.173.288,22 
I 248.305.758,04 264.961.348,67 200.773,36 13.366,39 487.395.340,60 133.339.066,25 
K 66.024.582,92 68.243.649,02 400.955,23 3.376,98 3.948.348.741,15 22.182.519,20 
M 260.193,00 323.050,00 11.978,87 43,19 63.107.277,00 178.976,06 
O 5.617.444,62 7.506.537,68 22.923,48 442,12 28.600.000,00 2.821.965,11 
SKUPAJ 2.039.828.611,50 2.119.508.174,75 2.618.534,69 56.927,23 14.465.117.484,17 411.322.484,25 
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Slika II.1 nam prikazuje dodano vrednost v odvisnosti od vrednosti naročil. Iz grafa 
razberemo, da je sektor I v letu 2002 beležil veliko dodano vrednost in nizko vrednost 
naročil s strani vojske, sektor G pa najvišjo dodano vrednost in tudi daleč največ naročil 
s strani vojske.  

V sliki II.2 je prikazano št. zaposlenih v odvisnosti od vrednosti naročil. Razmerje 
je po vseh sektorjih podobno, izstopa le sektor DB, ki ima število zaposlenih v 
primerjavi z vrednostjo naročil mnogo večje kot v ostalih sektorjih.  

V nadaljevanju so podatke deflacionirani, da lahko primerjamo realne vrednosti z 
vrednostmi v letu 2005. Kot je omenjeno, uporabljamo deflator indeks cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu, brez kmetijstva, lova in gozdarstva, po 
namenskih skupinah v Sloveniji.   
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Tabela II.3 Realni podatki za leto 2002 deflacionirani na leto 2005 

Sektor Čisti prihodki 
v 1000 SIT 

Celotni prihodki 
v 1000 SIT 

Dodana vrednost na 
zaposlenega Število zaposlenih Vrednost naročil 

v SIT 
Dodana vrednost  

v SIT 
A 125.565,75 125.712,00 4.141,61 7,00 1.480.815,00 28.991,26 
DA 57.372.781,50 61.477.960,50 60.966,46 2.448,33 314.644.927,67 14.932.615,36 
DB 44.336.489,07 46.700.829,30 51.532,63 7.497,53 78.798.111,75 20.583.644,31 
DC 16.357.953,38 17.755.895,25 9.651,29 1.601,49 13.374.898,88 5.154.653,48 
DD 14.278,50 14.762,25 3.184,88 2,00 10.346.400,00 6.369,75 
DE 7.299.571,50 7.636.788,00 21.015,75 434,00 25.901.100,00 3.097.378,40 
DG 19.570.087,13 20.765.732,63 34.879,29 729,33 249.149.403,00 4.887.629,68 
DH 22.559,63 22.567,50 2.247,75 1,00 17.271.144,00 2.247,75 
DJ 3.945.624,75 3.986.024,63 30.936,98 133,90 306.552.829,50 856.514,62 
DK 2.321.644,50 2.402.934,75 11.039,75 107,00 229.710.746,25 543.583,90 
DL 6.095.523,47 6.247.084,43 39.477,84 106,00 244.718.093,23 808.584,57 
DM 243.185.097,38 246.892.464,00 10.273,16 2.471,00 499.140.000,00 19.975.656,65 
F 14.198.600,25 14.747.053,50 17.390,07 1.007,00 66.570.345,00 5.010.815,73 
G 752.653.616,96 775.531.470,13 453.974,94 7.022,05 3.017.369.600,36 77.244.527,61 
H 293.400,21 337.223,41 17.260,89 10,90 1.596.240,00 109.380,80 
I 155.062.845,00 173.064.339,00 34.196,13 4.880,97 59.345.964,38 65.879.817,49 
K 46.395.078,14 49.355.015,63 321.138,12 1.651,56 563.367.981,14 19.392.253,93 
M 265.538,25 272.984,63 10.487,68 20,04 40.491.597,38 92.699,92 
O 356.523,89 361.613,57 11.874,56 72,98 121.448.830,50 223.629,03 
SKUPAJ 1.369.872.779,24 1.427.698.455,09 1.145.669,76 30.204,08 5.861.279.028,03 238.830.994,23 
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Tabela II.4 Realni podatki za leto 2005 

Sektor Čisti prihodki 
v 1000 SIT 

Celotni prihodki 
v 1000 SIT 

Dodana vrednost na 
zaposlenega Število zaposlenih Vrednost naročil 

v SIT 
Dodana vrednost  

v SIT 
A 1.473.742,00 1.504.341,00 9.920,91 129,00 41.220.740,00 743.143,07 
DA 113.330.274,00 121.126.376,00 89.141,51 4.239,27 412.605.680,00 27.996.204,37 
DB 32.194.044,00 32.895.428,00 32.988,54 5.378,57 702.170.052,40 16.919.188,62 
DC 11.133.073,00 11.851.534,00 6.720,25 800,08 85.548.840,00 3.225.795,09 
DE 23.924.146,00 26.115.848,00 77.060,75 1.138,29 759.938.991,80 7.371.345,94 
DG 28.393.999,00 28.811.941,00 50.511,52 709,45 170.871.200,00 6.187.378,25 
DH 16.766.421,00 17.226.624,00 10.020,90 668,25 10.502.803,20 3.911.150,16 
DJ 32.866.311,00 33.921.397,00 378.555,65 834,29 309.136.749,00 7.386.089,49 
DK 166.650.255,73 172.984.117,73 44.523,85 6.231,84 198.453.428,38 37.382.586,12 
DL 8.864.471,45 9.177.032,85 114.829,66 316,99 449.871.702,97 2.052.884,70 
DM 7.978.334,00 8.360.303,00 17.537,93 248,69 743.648.112,31 1.007.690,50 
DN 2.576.390,00 2.602.693,00 23.784,22 51,80 156.499.820,00 423.025,03 
E 19.087.951,00 20.269.790,00 46.375,13 387,85 54.100.000,00 5.469.344,94 
F 15.024.090,31 16.455.361,20 39.095,19 545,49 32.809.888,32 3.117.548,08 
G 1.234.773.820,88 1.270.169.873,47 1.026.314,72 16.864,95 5.733.023.117,04 126.433.295,05 
H 4.583.309,55 5.000.929,13 14.523,02 1.153,74 77.265.000,00 3.173.288,22 
I 248.305.758,04 264.961.348,67 200.773,36 13.366,39 487.395.340,60 133.339.066,25 
K 66.024.582,92 68.243.649,02 400.955,23 3.376,98 3.948.348.741,15 22.182.519,20 
M 260.193,00 323.050,00 11.978,87 43,19 63.107.277,00 178.976,06 
O 5.617.444,62 7.506.537,68 22.923,48 442,12 28.600.000,00 2.821.965,11 
SKUPAJ 2.039.828.611,50 2.119.508.174,75 2.618.534,69 56.927,23 14.465.117.484,17 411.322.484,25 
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III STRUKTURA 
 

Tabela III.1 Delež posameznih sektorjev v primerjavi s celotnim obravnavanim 
vzorcem za leto 2002.  

Sektor Delež čistih 
prihodkov 

Delež 
celotnih 

prihodkov 

Delež 
naročil 

Delež 
dodane 

vrednosti  

Vrednost 
naročil v 
čistih 

prihodkih 

Vrednost 
naročil v 
celotnih 

prihodkih 
A 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0118 0,0118
DA 0,0419 0,0431 0,0537 0,0625 0,0055 0,0051
DB 0,0324 0,0327 0,0134 0,0862 0,0018 0,0017
DC 0,0119 0,0124 0,0023 0,0216 0,0008 0,0008
DD 0,0000 0,0000 0,0018 0,0000 0,7246 0,7009
DE 0,0053 0,0053 0,0044 0,0130 0,0035 0,0034
DG 0,0143 0,0145 0,0425 0,0205 0,0127 0,0120
DH 0,0000 0,0000 0,0029 0,0000 0,7656 0,7653
DJ 0,0029 0,0028 0,0523 0,0036 0,0777 0,0769
DK 0,0017 0,0017 0,0392 0,0023 0,0989 0,0956
DL 0,0044 0,0044 0,0418 0,0034 0,0401 0,0392
DM 0,1775 0,1729 0,0852 0,0836 0,0021 0,0020
F 0,0104 0,0103 0,0114 0,0210 0,0047 0,0045
G 0,5494 0,5432 0,5148 0,3234 0,0040 0,0039
H 0,0002 0,0002 0,0003 0,0005 0,0054 0,0047
I 0,1132 0,1212 0,0101 0,2758 0,0004 0,0003
K 0,0339 0,0346 0,0961 0,0812 0,0121 0,0114
M 0,0002 0,0002 0,0069 0,0004 0,1525 0,1483
O 0,0003 0,0003 0,0207 0,0009 0,3406 0,3359
SKUPAJ 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  

 
Iz podatkov je razvidno, da je med vsemi obravnavanimi sektorji najmočnejši 

sektor G, ki močno prevladuje v deležu čistih prihodkov, deležu celotnih prihodkov, v 
deležu naročil in deležu dodane vrednosti. Je pa vrednost naročil v primerjavi s prihodki 
podjetij iz tega sektorja nizka, saj dosega komaj 4 desetinke odstotka. Očitno je, da sta 
sektorja DD in DH močno odvisna od naročil vojske, saj je v letu 2002 vrednost naročil 
v primerjavi s celotnimi prihodki podjetij v povprečju znašala več kot 70%. 
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Če podatke podjetij iz leta 2002 deflacioniramo na leto 2005 z indeksom cen 
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu, brez kmetijstva, lova in 
gozdarstva, po namenskih skupinah v Sloveniji, dobimo naslednje strukturne rezultate, 
ki jih prikazujemo v naslednji tabeli. 

Tabela III.2 Delež posameznih sektorjev v primerjavi s celotnim obravnavanim 
vzorcem za leto 2002. Podatki so deflacionirani na leto 2005. 

Sektor Delež čistih 
prihodkov 

Delež 
celotnih 

prihodkov 

Delež 
naročil 

Delež 
dodane 

vrednosti  

Vrednost 
naročil v 
čistih 

prihodkih 

Vrednost 
naročil v 
celotnih 

prihodkih 
A 0,0001 0,0001 0,0036 0,0002 0,0118 0,0118
DA 0,0419 0,0431 0,0532 0,0811 0,0055 0,0051
DB 0,0324 0,0327 0,0450 0,2482 0,0018 0,0017
DC 0,0119 0,0124 0,0084 0,0530 0,0008 0,0008
DD 0,0000 0,0000 0,0028 0,0001 0,7246 0,7009
DE 0,0053 0,0053 0,0183 0,0144 0,0035 0,0034
DG 0,0143 0,0145 0,0304 0,0241 0,0127 0,0120
DH 0,0000 0,0000 0,0020 0,0000 0,7656 0,7653
DJ 0,0029 0,0028 0,0270 0,0044 0,0777 0,0769
DK 0,0017 0,0017 0,0096 0,0035 0,0989 0,0956
DL 0,0044 0,0044 0,0345 0,0035 0,0401 0,0392
DM 0,1775 0,1729 0,0090 0,0818 0,0021 0,0020
F 0,0104 0,0103 0,0152 0,0333 0,0047 0,0045
G 0,5494 0,5432 0,3963 0,2325 0,0040 0,0039
H 0,0002 0,0002 0,0151 0,0004 0,0054 0,0047
I 0,1132 0,1212 0,0298 0,1616 0,0004 0,0003
K 0,0339 0,0346 0,2803 0,0547 0,0121 0,0114
M 0,0002 0,0002 0,0092 0,0007 0,1525 0,1483
O 0,0003 0,0003 0,0104 0,0024 0,3406 0,3359
SKUPAJ 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,2650 2,2237
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Tabela III.1 Delež posameznih sektorjev v primerjavi s celotnim obravnavanim 
vzorcem za leto 2005 

Sektor Delež čistih 
prihodkov 

Delež 
celotnih 

prihodkov 

Delež 
naročil 

Delež 
dodane 

vrednosti  

Vrednost 
naročil v 
čistih 

prihodkih 

Vrednost 
naročil v 
celotnih 

prihodkih 
A 0,0007 0,0007 0,0028 0,0018 0,0280 0,0274
DA 0,0556 0,0571 0,0285 0,0681 0,0036 0,0034
DB 0,0158 0,0155 0,0485 0,0411 0,0218 0,0213
DC 0,0055 0,0056 0,0059 0,0078 0,0077 0,0072
DD 0,0117 0,0123 0,0525 0,0179 0,0318 0,0291
DE 0,0139 0,0136 0,0118 0,0150 0,0060 0,0059
DG 0,0082 0,0081 0,0007 0,0095 0,0006 0,0006
DH 0,0161 0,0160 0,0214 0,0180 0,0094 0,0091
DJ 0,0817 0,0816 0,0137 0,0909 0,0012 0,0011
DK 0,0043 0,0043 0,0311 0,0050 0,0507 0,0490
DL 0,0039 0,0039 0,0514 0,0024 0,0932 0,0889
DM 0,0013 0,0012 0,0108 0,0010 0,0607 0,0601
F 0,0094 0,0096 0,0037 0,0133 0,0028 0,0027
G 0,0074 0,0078 0,0023 0,0076 0,0022 0,0020
H 0,6053 0,5993 0,3963 0,3074 0,0046 0,0045
I 0,0022 0,0024 0,0053 0,0077 0,0169 0,0155
K 0,1217 0,1250 0,0337 0,3242 0,0020 0,0018
M 0,0324 0,0322 0,2730 0,0539 0,0598 0,0579
O 0,0001 0,0002 0,0044 0,0004 0,2425 0,1953
SKUPAJ 0,0028 0,0035 0,0020 0,0069 0,0051 0,0038

 
Iz tabele je razvidno, da tudi v letu 2005 največji delež čistih prihodkov, delež 

celotnih prihodkov, delež naročil in delež dodane vrednosti pripada sektorju G, čeprav v 
manjši meri kot leta 2002. V letu 2005 pripada velik delež naročil tudi sektorju K, kar v 
letu 2002 ni bilo. 
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IV. ZAPOSLENOST 
 

Tabela IV.1 Razmerje med čistimi prihodki, celotnimi prihodki in dodano 
vrednostjo na zaposlenega. Nominalni podatki za leto 2002. 

Sektor Čisti prihodki 
na zaposlenega 

Celotni 
prihodki na 
zaposlenega 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

Primerjava Primerjava 

 1 2 3 3/1 3/2 

A 15.944,86 15.963,43 3.681,43 0,2309 0,2306
DA 20.829,75 22.320,14 54.192,41 2,6017 2,4280
DB 5.256,46 5.536,74 45.806,78 8,7144 8,2732
DC 9.079,30 9.855,21 8.578,92 0,9449 0,8705
DD 6.346,00 6.561,00 2.831,00 0,4461 0,4315
DE 14.950,48 15.641,14 18.680,67 1,2495 1,1943
DG 23.851,53 25.308,75 31.003,81 1,2999 1,2250
DH 20.053,00 20.060,00 1.998,00 0,0996 0,0996
DJ 26.192,85 26.461,04 27.499,54 1,0499 1,0392
DK 19.286,77 19.962,07 9.813,11 0,5088 0,4916
DL 51.115,50 52.386,45 35.091,41 0,6865 0,6699
DM 87.480,59 88.814,23 9.131,70 0,1044 0,1028
F 12.533,25 13.017,37 15.457,84 1,2333 1,1875
G 95.274,95 98.170,95 403.533,28 4,2355 4,1105
H 23.926,62 27.500,38 15.343,01 0,6413 0,5579
I 28.238,99 31.517,29 30.396,56 1,0764 0,9644
K 24.970,37 26.563,45 285.456,11 11,4318 10,7462
M 11.778,14 12.108,43 9.322,38 0,7915 0,7699
O 4.342,42 4.404,42 10.555,16 2,4307 2,3965
SKUPAJ 40.314,58 42.016,35 1.018.373,12 25,2607 24,2375

 
Iz tabele lahko razberemo, da so najvišje čiste in celotne prihodke na zaposlenega v 

podjetju ustvarila podjetja iz sektorjev G in DM. Nekoliko izstopajo še podjetja iz 
sektorja DL. Daleč najvišjo dodano vrednost na zaposlenega beležijo podjetja v sektorju 
G, visoko tudi v sektorju K.  
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Če podatke iz leta 2002 deflacioniramo na leto 2005 z indeksom cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu, brez kmetijstva, lova in gozdarstva, po 
namenskih skupinah v Sloveniji, dobimo naslednji rezultat. 

Tabela IV.2 Razmerje med čistimi prihodki, celotnimi prihodki in dodano 
vrednostjo na zaposlenega. Podatki za leto 2002 deflacionirani na 
leto 2005. 

Sektor Čisti prihodki 
na zaposlenega 

Celotni 
prihodki na 
zaposlenega 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

Primerjava Primerjava 

 1 2 3 3/1 3/2 

A 17.937,96 17.958,86 4.141,61 0,2309 0,2306
DA 23.433,43 25.110,16 60.966,46 2,6017 2,4280
DB 5.913,48 6.228,83 51.532,63 8,7144 8,2732
DC 10.214,21 11.087,11 9.651,29 0,9449 0,8705
DD 7.139,25 7.381,13 3.184,88 0,4461 0,4315
DE 16.819,29 17.596,29 21.015,75 1,2495 1,1943
DG 26.832,97 28.472,34 34.879,29 1,2999 1,2250
DH 22.559,63 22.567,50 2.247,75 0,0996 0,0996
DJ 29.466,95 29.768,67 30.936,98 1,0499 1,0392
DK 21.697,61 22.457,33 11.039,75 0,5088 0,4916
DL 57.504,94 58.934,76 39.477,84 0,6865 0,6699
DM 98.415,66 99.916,01 10.273,16 0,1044 0,1028
F 14.099,90 14.644,54 17.390,07 1,2333 1,1875
G 107.184,31 110.442,32 453.974,94 4,2355 4,1105
H 26.917,45 30.937,93 17.260,89 0,6413 0,5579
I 31.768,86 35.456,96 34.196,13 1,0764 0,9644
K 28.091,67 29.883,88 321.138,12 11,4318 10,7462
M 13.250,41 13.621,99 10.487,68 0,7915 0,7699
O 4.885,23 4.954,97 11.874,56 2,4307 2,3965
SKUPAJ 45.353,90 47.268,40 1.145.669,76 25,2607 24,2375
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Tabela IV.3 Razmerje med čistimi prihodki, celotnimi prihodki in dodano 
vrednostjo na zaposlenega v letu 2005 

Sektor Čisti prihodki 
na zaposlenega 

Celotni 
prihodki na 
zaposlenega 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

Primerjava Primerjava 

 1 2 3 3/1 3/2 

A 11.424,36 11.661,56 9.920,91 0,8684 0,8507
DA 26.733,44 28.572,46 89.141,51 3,3345 3,1198
DB 5.985,61 6.116,02 32.988,54 5,5113 5,3938
DC 13.914,95 14.812,94 6.720,25 0,4830 0,4537
DD 21.017,62 22.943,05 77.060,75 3,6665 3,3588
DE 40.022,55 40.611,66 50.511,52 1,2621 1,2438
DG 25.090,04 25.778,71 10.020,90 0,3994 0,3887
DH 39.394,35 40.659,00 378.555,65 9,6094 9,3105
DJ 26.741,74 27.758,11 44.523,85 1,6650 1,6040
DK 27.964,51 28.950,54 114.829,66 4,1063 3,9664
DL 32.081,44 33.617,37 17.537,93 0,5467 0,5217
DM 49.737,26 50.245,04 23.784,22 0,4782 0,4734
F 49.214,78 52.261,93 46.375,13 0,9423 0,8874
G 27.542,38 30.166,20 39.095,19 1,4195 1,2960
H 73.215,39 75.314,18 1.026.314,72 14,0177 13,6271
I 3.972,57 4.334,54 14.523,02 3,6558 3,3505
K 18.576,88 19.822,96 200.773,36 10,8077 10,1283
M 19.551,37 20.208,48 400.955,23 20,5078 19,8409
O 6.024,38 7.479,74 11.978,87 1,9884 1,6015
SKUPAJ 12.705,70 16.978,51 22.923,48 1,8042 1,3501

  
Tudi v letu 2005 so najvišje čiste in celotne prihodke na zaposlenega ustvarili v 

podjetjih iz sektorja G. Visoki so bili tudi v sektorjih DG, DN in E. Podjetja iz sektorja 
G so že tako visoko dodano vrednost na zaposlenega v letu 2005 še več kot podvojila. 
Zelo visoko dodano vrednost na zaposlenega so dosegla podjetja v sektorjih DJ, I in K.  
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Tabela IV.4 Primerjava posameznih podatkov podjetij, združenih in razvrščenih 
po posameznih sektorjih, med letoma 2002 in 2005.  

Sektor Čisti 
prihodki 

Celotni 
prihodki 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega

Število 
zaposlenih 

Vrednost 
naročil 

Dodana 
vrednost 

(DV) 
A 13,2039 13,4624 2,6949 18,4286 31,3161 28,8375
DA 2,2222 2,2165 1,6449 1,7315 1,4753 2,1092
DB 0,8169 0,7924 0,7202 0,7174 10,0249 0,9247
DC 0,7657 0,7509 0,7833 0,4996 7,1958 0,7040
DE 3,6872 3,8472 4,1252 2,6228 33,0075 2,6773
DG 1,6322 1,5609 1,6292 0,9727 0,7715 1,4242
DH 836,1054 858,7549 5,0155 668,2500 0,6841 1.957,5326
DJ 9,3710 9,5738 13,7659 6,2307 1,1345 9,7014
DK 80,7538 80,9873 4,5372 58,2415 0,9719 77,3669
DL 1,6360 1,6526 3,2723 2,9905 2,0681 2,8562
DM 0,0369 0,0381 1,9206 0,1006 1,6761 0,0568
F 1,1904 1,2553 2,5291 0,5417 0,5545 0,6999
G 1,8456 1,8425 2,5433 2,4017 2,1375 1,8414
H 17,5740 16,6834 0,9466 105,8477 54,4549 32,6378
I 1,8015 1,7224 6,6051 2,7385 9,2394 2,2770
K 1,6010 1,5555 1,4046 2,0447 7,8845 1,2869
M 1,1024 1,3313 1,2850 2,1552 1,7533 2,1720
O 17,7257 23,3533 2,1718 6,0581 0,2649 14,1963

 
Iz tabele je razvidno, da so podjetja iz sektorja DH čiste prihodke leta 2005 v 

primerjavi z letom 2002 povečala za faktor 836, kar pomeni indeks 83.611. Povečala so 
tudi število zaposlenih za faktor 668. Vrednost naročil se je v primerjavi z letom 2002 
znižala, in sicer za 32%, dodana vrednost na zaposlenega pa povečala za indeks 502. 
Največji upad smo zaznali v podjetjih iz sektorja DM. Čisti in celotni prihodki so jim 
upadli za 96%. Število zaposlenih se je znižalo za 90%, vrednost naročil pa povečala za 
68%. Prav tako se je znižala dodana vrednost, in sicer za 95%, skoraj podvojila pa se je 
dodana vrednost na zaposlenega. 
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V naslednji tabeli smo primerjali enake podatke, ki smo jih deflacionirali z 
indeksom cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu, brez 
kmetijstva, lova in gozdarstva, po namenskih skupinah v Sloveniji. 

Tabela IV.5 Primerjava posameznih podatkov podjetij, združenih in razvrščenih 
po posameznih sektorjih, med letoma 2002 in 2005. Podatki iz leta 
2002 so deflacionirani na leto 2005. 

Sektor Čisti 
prihodki 

Celotni 
prihodki 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega

Število 
zaposlenih 

Vrednost 
naročil 

Dodana 
vrednost 

(DV) 
A 11,7368 11,9666 2,3954 18,4286 27,8365 25,6333
DA 1,9753 1,9702 1,4621 1,7315 1,3113 1,8748
DB 0,7261 0,7044 0,6401 0,7174 8,9110 0,8220
DC 0,6806 0,6675 0,6963 0,4996 6,3962 0,6258
DE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DG 3,2775 3,4197 3,6668 2,6228 29,3400 2,3799
DH 1,4509 1,3875 1,4482 0,9727 0,6858 1,2659
DJ 743,2048 763,3377 4,4582 668,2500 0,6081 1.740,0290
DK 8,3298 8,5101 12,2363 6,2307 1,0084 8,6234
DL 71,7811 71,9887 4,0330 58,2415 0,8639 68,7706
DM 1,4543 1,4690 2,9087 2,9905 1,8383 2,5389
F 0,0328 0,0339 1,7072 0,1006 1,4899 0,0504
G 1,0581 1,1158 2,2481 0,5417 0,4929 0,6222
H 1,6406 1,6378 2,2607 2,4017 1,9000 1,6368
I 15,6214 14,8297 0,8414 105,8477 48,4044 29,0114
K 1,6013 1,5310 5,8712 2,7385 8,2128 2,0240
M 1,4231 1,3827 1,2485 2,0447 7,0085 1,1439
O 0,9799 1,1834 1,1422 2,1552 1,5585 1,9307
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Tabela IV.6 Deleži posameznih nominalnih podatkov podjetij, združenih v 
sektorje, v letu 2005 in primerjani z letom 2002 

Sektor Delež čistih 
prihodkov 

Delež 
celotnih 

prihodkov 

Delež 
naročil 

Delež 
dodane 

vrednosti 

Vrednost 
naročil v 
čistih 

prihodkih 

Vrednost 
naročil v 
celotnih 

prihodkih 
A 7,8820 8,0607 11,2794 14,8838 2,3717 2,3262
DA 1,3266 1,3272 0,5314 1,0886 0,6639 0,6656
DB 0,4876 0,4745 3,6107 0,4773 12,2719 12,6507
DC 0,4571 0,4496 2,5918 0,3634 9,3980 9,5828
DE 2,2010 2,3035 11,8886 1,3818 8,9520 8,5796
DG 0,9744 0,9346 0,2779 0,7350 0,4727 0,4943
DH 499,1086 514,1835 0,2464 1.010,3334 0,0008 0,0008
DJ 5,5940 5,7324 0,4086 5,0071 0,1211 0,1185
DK 48,2055 48,4915 0,3501 39,9311 0,0120 0,0120
DL 0,9766 0,9895 0,7449 1,4742 1,2641 1,2514
DM 0,0220 0,0228 0,6037 0,0293 45,4119 43,9978
F 0,7106 0,7516 0,1997 0,3613 0,4658 0,4417
G 1,1017 1,1032 0,7699 0,9504 1,1581 1,1601
H 10,4907 9,9893 19,6135 16,8452 3,0986 3,2640
I 1,0754 1,0313 3,3278 1,1752 5,1287 5,3643
K 0,9557 0,9314 2,8398 0,6642 4,9248 5,0687
M 0,6580 0,7971 0,6315 1,1210 1,5905 1,3170
O 10,5812 13,9829 0,0954 7,3271 0,0149 0,0113

 
Tudi iz te tabele je razvidno, da so največ pridobila podjetja iz sektorja DH. Delež 

čistih prihodkov podjetij iz tega sektorja glede na vsa podjetja, se je povečal v letu 2005 
v primerjavi z letom 2002 za faktor 499. Prav tako se je povečal delež celotnih 
prihodkov, in sicer za faktor 514. Delež dodane vrednosti se je povečal za faktor 1010, 
vrednost naročil v primerjavi s čistimi prihodki pa se je znižala za 99,92%. Najbolj so 
vrednost naročil v čistih prihodkih v primerjavi s čistimi prihodki pridobila podjetja iz 
sektorja DM. 
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Tabela IV.6 Deleži posameznih nominalnih podatkov podjetij, združenih v 
sektorje, v letu 2005, in primerjani z letom 2002. Podatki so 
deflacionirani na leto 2005 

Sektor Delež čistih 
prihodkov 

Delež 
celotnih 

prihodkov 

Delež 
naročil 

Delež 
dodane 

vrednosti 

Vrednost 
naročil v 
čistih 

prihodkih 

Vrednost 
naročil v 
celotnih 

prihodkih 
A 7,8820 8,0607 0,7883 7,7957 2,3717 2,3262
DA 1,3266 1,3272 0,5360 0,8397 0,6639 0,6656
DB 0,4876 0,4745 1,0792 0,1657 12,2719 12,6507
DC 0,4571 0,4496 0,7020 0,1479 9,3980 9,5828
DE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DG 2,2010 2,3035 2,8640 1,2472 8,9520 8,5796
DH 0,9744 0,9346 0,3880 0,6230 0,4727 0,4943
DJ 499,1086 514,1835 0,3701 287,2021 0,0008 0,0008
DK 5,5940 5,7324 0,7914 4,0506 0,1211 0,1185
DL 48,2055 48,4915 1,4238 25,6548 0,0120 0,0120
DM 0,9766 0,9895 0,9026 1,4221 1,2641 1,2514
F 0,0220 0,0228 5,7332 0,0299 45,4119 43,9978
G 0,7106 0,7516 0,1494 0,2273 0,4658 0,4417
H 1,1017 1,1032 1,0002 1,3221 1,1581 1,1601
I 10,4907 9,9893 0,3545 21,3780 3,0986 3,2640
K 1,0754 1,0313 1,1289 2,0060 5,1287 5,3643
M 0,9557 0,9314 0,9738 0,9863 4,9248 5,0687
O 0,6580 0,7971 0,4766 0,6558 1,5905 1,3170
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V naslednji tabeli smo naredili primerjavo podatkov leta 2005 glede na leto 2002. 
Izračunali in primerjali smo čiste prihodke na zaposlenega, celotne prihodke na 
zaposlenega, dodano vrednost na zaposlenega ter te podatke primerjali med seboj. 

Tabela IV.7 Razmerje med čistimi prihodki, celotnimi prihodki in dodano 
vrednostjo na zaposlenega v letu 2005 glede na leto 2002 

Sektor Čisti prihodki 
na zaposlenega 

Celotni 
prihodki na 
zaposlenega 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

Primerjava Primerjava 

 1 2 3 3/1 3/2 

A 0,7165 0,7305 2,6949 3,7612 3,6890
DA 1,2834 1,2801 1,6449 1,2817 1,2850
DB 1,1387 1,1046 0,7202 0,6324 0,6520
DC 1,5326 1,5031 0,7833 0,5111 0,5212
DD 1,4058 1,4668 4,1252 2,9344 2,8123
DE 1,6780 1,6046 1,6292 0,9709 1,0153
DG 1,2512 1,2851 5,0155 4,0086 3,9028
DH 1,5040 1,5366 13,7659 9,1528 8,9589
DJ 1,3865 1,3905 4,5372 3,2723 3,2629
DK 0,5471 0,5526 3,2723 5,9813 5,9213
DL 0,3667 0,3785 1,9206 5,2370 5,0739
DM 2,1975 2,3174 2,5291 1,1509 1,0914
F 0,7685 0,7672 2,5433 3,3096 3,3152
G 0,1660 0,1576 0,9466 5,7011 6,0054
H 0,6578 0,6290 6,6051 10,0406 10,5018
I 0,7830 0,7608 1,4046 1,7939 1,8463
K 0,5115 0,6177 1,2850 2,5122 2,0801
M 2,9259 3,8549 2,1718 0,7422 0,5634
O 0,7165 0,7305 2,6949 3,7612 3,6890

  
Po pregledu rezultatov ugotovimo, da so v letu 2005, glede na leto 2002, čiste in 

celotne prihodke na zaposlenega najbolj povečala podjetja iz sektorja F, dodano 
vrednost na zaposlenega pa podjetja iz sektorja DJ. Najslabši rezultat čistih in celotnih 
prihodkov na zaposlenega beležijo podjetja iz sektorja H, najslabši rezultat dodane 
vrednosti na zaposlenega pa sektorja DB in DC. 
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V naslednji tabeli smo opravili enako analizo s tem, da smo podatke iz leta 2002 
deflacionirali na leto 2005 z indeksom cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na 
domačem trgu, brez kmetijstva, lova in gozdarstva, po namenskih skupinah v Sloveniji. 

Tabela IV.8 Razmerje med čistimi prihodki, celotnimi prihodki in dodano 
vrednostjo na zaposlenega v letu 2005 glede na leto 2002. Podatki za 
leto 2002 so deflacionirani na leto 2005. 

Sektor Čisti prihodki 
na zaposlenega 

Celotni 
prihodki na 
zaposlenega 

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 

Primerjava Primerjava 

 1 2 3 3/1 3/2 

A 0,6369 0,6493 2,3954 3,7612 3,6890
DA 1,1408 1,1379 1,4621 1,2817 1,2850
DB 1,0122 0,9819 0,6401 0,6324 0,6520
DC 1,3623 1,3361 0,6963 0,5111 0,5212
DD 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DE 1,2496 1,3039 3,6668 2,9344 2,8123
DG 1,4915 1,4264 1,4482 0,9709 1,0153
DH 1,1122 1,1423 4,4582 4,0086 3,9028
DJ 1,3369 1,3658 12,2363 9,1528 8,9589
DK 1,2325 1,2360 4,0330 3,2723 3,2629
DL 0,4863 0,4912 2,9087 5,9813 5,9213
DM 0,3260 0,3365 1,7072 5,2370 5,0739
F 1,9534 2,0599 2,2481 1,1509 1,0914
G 0,6831 0,6819 2,2607 3,3096 3,3152
H 0,1476 0,1401 0,8414 5,7011 6,0054
I 0,5848 0,5591 5,8712 10,0406 10,5018
K 0,6960 0,6762 1,2485 1,7939 1,8463
M 0,4547 0,5491 1,1422 2,5122 2,0801
O 2,6008 3,4266 1,9305 0,7422 0,5634
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V Analiza rezultatov 
 

V.1 Absolutne vrednosti za naročila (za leto 2002 in 2005) 

Tabela V.1 Nominalni podatki 
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Slika V.1 Absolutne vrednosti za naročila (za leto 2002 in 2005) 
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Tabela V.2 Realni podatki (deflator: indeks cen Domača potrošnja) 
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Slika V.2 Absolutne vrednosti za naročila (za leto 2002 in 2005) 

 
 
 
 

 


