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POVZETEK
Magistrska naloga obravnava teoretični pomen obdavčenja ter empirično analizira vpliv
obremenitve s ključnimi obdavčitvami (dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, davek na
dodano vrednot, trošarine, prispevki za socialno varnost) na gospodarsko rast za 22 izbranih
držav OECD v obdobju po gospodarski krizi (2009–2016). Davki predstavljajo obsežen vir
javnofinančnih prihodkov, ki jih vlada v okviru fiskalne politike uporablja za doseganje
ekonomskih ciljev. Regresijska analiza potrjuje, da (pre)visoka davčna obremenitev negativno
vpliva na gospodarsko rast. Največji negativen učinek predstavljata obremenitvi s prispevki za
socialno varnost in dohodnino, medtem ko obremenitev z davkom od dohodkov pravnih oseb
pospešuje gospodarsko rast. Vlade morajo zmanjšati breme obdavčitve dela in oblikovati
gospodarski rasti naklonjeno davčno strukturo.
Ključne besede: davki, davčna obremenitev, gospodarska rast, fiskalna politika, regresijska
analiza.

SUMMARY
The master's thesis examines theoretical influence of taxation and empirically analyses the
impact of burden with key taxations (personal income tax, corporate income tax, value added
tax, excise duties, social security contributions) on economic growth for 22 selected OECD
countries in the period after the economic crisis (2009–2016). Taxes are the main source of
general government revenues, which are used in the framework of fiscal policy to achieve
economic goals. Regression analysis confirms that (too) high tax burden negatively affects
economic growth. The burden of social security contributions and personal income tax have the
greatest negative effect, meanwhile the burden of corporate income tax accelerates economic
growth. Governments need to reduce the burden of labour taxation and design a tax structure
that is optimal for economic growth.
Keywords: taxes, tax burden, economic growth, fiscal policy, regression analysis.
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UVOD

Gospodarska rast je eden od osrednjih makroekonomskih ciljev zadnje generacije, saj odraža
prihodnji življenjski standard države. Poleg mnogih dejavnikov, ki vplivajo nanjo, želimo
izpostaviti davke in davčni sistem kot ključno orodje fiskalne politike, ki se uporablja za
izpolnjevanje tovrstnega cilja. Kot glavni vir javnofinančnih prihodkov se davki uporabljajo
tudi za doseganje večje pravičnosti in zmanjševanje socialnih razlik (Stoilova in Patonov 2012).
Kljub nekaterim razlikam v porazdelitvi davčne obremenitve večina držav Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) črpa večino davčnih prihodkov iz
treh glavnih virov: davkov na dohodke, davkov na blago in storitve ter prispevkov za socialno
varnost (Johansson idr. 2008).
Uvodoma predstavimo pomen obdavčitve, namen naše magistrske naloge ter opredelimo
hipoteze in metodologijo, s katero pridemo do želenih zaključkov.
Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča
Pogosto smo priča novim davčnim predlogom in dejanskim davčnim spremembam, zato smo
se odločili raziskati davčni sistem in vpliv strukture davčne obremenitve na gospodarsko rast
za izbrane države OECD v časovnem obdobju 2009–2016.
Davčna politika je ključna komponenta ekonomske politike vsake države, da bi ohranila in
okrepila njihovo globalno konkurenčnost ter rast na mednarodni ravni. Na celotno gospodarstvo
vpliva posredno s spremembo povpraševanja po izdelkih in storitvah, s spreminjanjem spodbud
za delo, varčevanje in vlaganje ter z dvigom ali znižanjem proračunskega primanjkljaja. Za
sledenje makroekonomskim ciljem mora biti davčna struktura zastavljena tako, da bi pritegnili
kapital, delo in tehnologijo, ki so bistveni elementi za čim večjo gospodarsko rast (Anastassiou
in Dritsaki 2005; Page 2017). Davčna obremenitev (angl. Tax burden) je odvisna od vrste
davkov in njihovih stopenj. Izračunamo jo kot kvocient med skupnimi nominalnimi davčnimi
prihodki in nominalnim bruto domačim proizvodom (v nadaljevanju BDP; izrazimo ga v
odstotkih) (OECD Data 2017).
Davki so eden od osnovnih instrumentov proračunskega upravljanja in najpomembnejša oblika
javnih prihodkov države, saj so v Sloveniji leta 2018 vključno s socialnimi prispevki znašali
kar 96,4 % vseh javnofinančnih prihodkov (FURS 2019a). Država v okviru fiskalne politike z
različnimi načini obdavčitve, davčnimi oprostitvami in olajšavami, z višinami davčnih stopenj
ter ustrezno izbiro davčnih vrst stremi k ohranitvi ali izboljšavi družbeno-ekonomske strukture
narodnega gospodarstva (Žibert 2007, 43–44). Davki morajo biti zasnovani tako, da se
zagotavlja visoka družbena pravičnost in ne izkrivlja ekonomska učinkovitost. Porast števila
davkov in gibanj njihovih stopenj, različne davčne olajšave in oprostitve povzročajo
kompleksnost zakonodaje (Klun in Jovanović 2016, 11). Večja davčna usklajenost med
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davčnimi določbami članic držav Evropske unije (v nadaljevanju EU) bi pripomogla k odpravi
škodljivih praks in preprečevanju davčnih utaj. Trenutna praksa je oddaljena od tega. EU je
sicer razvila nabor orodij, kot so izboljšana zakonodaja o preglednosti, izmenjavi informacij in
upravnem sodelovanju, ki državam članicam omogoča večjo učinkovitost. Tovrstna
prizadevanja v boju proti goljufijam pripomorejo k povečanju prihodkov brez dodatnih
povečanj davčnih stopenj (Evropska komisija 2013). Poznamo različne delitve davkov, zaradi
lažje primerjave med državami je najprimernejša klasifikacija glede na predmet obdavčitve, ki
jo uporablja OECD (OECD 2018a).
Vpliv obdavčenja na gospodarsko rast je pogosta tema debat v političnih ter akademskih krogih
in predmet različnih raziskav, ki so privedle do nekaterih nasprotujočih si rezultatov, ki so
predstavljeni v nadaljevanju.
Zagovorniki znižanj davkov opozarjajo na pozitivne učinke, ki jih imajo nižji davki na
spodbude za delo in investicije, obenem pospešujejo gospodarsko rast in spodbujajo
posameznike za ekonomsko aktivnost. Če se istočasno ne zmanjša javna poraba, pa je rezultat
višji proračunski primanjkljaj, ki ima dolgoročno negativne posledice. Spremembe davčnih
stopenj in posledično sprememba davčne strukture vplivajo na ekonomsko aktivnost, vendar
nimajo vsi davki enakih učinkov na gospodarsko rast (Ferede in Dahlby 2012; Gale in Samwick
2014). Na osnovi Lafferjeve krivulje davčni prihodki pri povečanju obdavčitve najprej rastejo,
pri določeni davčni stopnji pa začnejo upadati. Posledično previsoko obdavčenje pomeni manj
prihodkov v proračun in zaviranje gospodarstva (Petkovič 2009, 9, 42).
Davčna politika je izpostavljena sklepanju kompromisov, saj je treba najti ravnotežje med
spodbudami za delo, investicije in potrošnjo na eni strani ter davčno obremenitvijo na drugi
(Fuest 2015). Poznavanje davčnega sistema je pomembno, saj je obdavčenje ključen del
ekonomske politike. S političnega zornega kota se desnosredinske vlade zavzemajo za politiko
nižjih davkov, medtem ko se levosredinske vlade zavzemajo za širitev javnega sektorja, kar
obravnava tudi višje davke in natančnejše obdavčevanje dohodkov (Kovač 2008, 19). Trenja
okrog optimalne in rasti prijazne strukture obdavčitve so v razvitih državah prisotna predvsem
v obdobju po finančni krizi (Raynor 2016). Z magistrsko nalogo želimo raziskati tovrstno
problematiko in zagotoviti empirično analizo o tem, kako obremenitve z različnimi
obdavčitvami vplivajo na gospodarsko rast.

Namen in cilji raziskave
Namen naloge je prvotno raziskati in predstaviti davčni sistem, njegovo delovanje ter pomen
na makroekonomski ravni. Slednje je pomembno za razumevanje osrednje teme, ki obravnava
vpliv strukture davčne obremenitve na gospodarsko rast. V empiričnem delu bomo z
multivariatno regresijsko analizo preverjali vpliv skupne davčne obremenitve in obremenitve s
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posamičnimi davki (davek od dohodkov fizičnih oseb, davek od dohodkov pravnih oseb, davek
na dodano vrednost, trošarine), vključno s prispevki za socialno varnost na gospodarsko rast.
Cilji naloge so:
− predstaviti pomen in vlogo davčne politike ter pojasniti vpliv obdavčenja na gospodarstvo,
− analizirati predhodne raziskave o vplivu davkov na gospodarsko rast in ekonomsko
aktivnost,
− v empiričnem delu z regresijsko analizo raziskati vpliv skupne davčne obremenitve in
obremenitve z izbranimi obdavčitvami na gospodarsko rast,
− na osnovi kvantitativnih analiz iz prejšnje alineje preveriti rezultate predhodnih raziskav in
podati predlog o najustreznejši strukturi davčne obremenitve.

Temeljna teza in hipoteze
Temeljna teza je, da davki v razvitih državah vplivajo na gospodarsko rast, vendar je smer
vpliva odvisna od vrste obdavčitve oziroma od celotne strukture davčne obremenitve.
Prva hipoteza je, da (pre)visoka davčna obremenitev negativno vpliva na gospodarsko rast. Za
potrebe raziskave smo gospodarsko rast enačili z rastjo realnega BDP na prebivalca (BDPpcgr),
saj je omenjeni kazalec pogosto uporabljen v predhodnih raziskavah na temo vpliva davkov na
gospodarsko rast (Raynor 2016; Guran in Cataramă 2015; Dackehag in Hansson 2012; Ferede
in Dahlby 2012; Arnold 2008; Johansson idr. 2008; Lee in Gordon 2005; Kneller, Bleaney in
Gemmell 1999). Gibanje slednjega je najboljša široko dostopna mera rasti outputa in ponazarja
utrip narodnega gospodarstva (Samuelson in Nordhaus 2002, 375). Davčna obremenitev je
prikazana relativno, torej kot odstotek BDP. V okviru vpliva posameznih obdavčitev na
gospodarsko rast smo na osnovi literature in dosedanjih raziskav oblikovali spodnje hipoteze,
ki jih preverimo z regresijskim modelom (14):
– H2: Davek od dohodkov fizičnih oseb (dohodnina) negativno vpliva na gospodarsko rast.
– H3: Davek od dohodkov pravnih oseb negativno vpliva na gospodarsko rast.
– H4: Davek na dodano vrednost pozitivno vpliva na gospodarsko rast.
– H5: Trošarine pozitivno vplivajo na gospodarsko rast.
– H6: Prispevki za socialno varnost pozitivno vplivajo na gospodarsko rast.

Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge
V teoretičnem delu s pomočjo literature in člankov predstavimo davčni sistem in njegovo
delovanje ter podrobneje opišemo davke, ki jih uporabimo v kvantitativni analizi. Na osnovi
statističnih podatkov proučimo stanje in trende na področju obdavčitve. Nato se osredotočimo
na pregled teorije, ki pojasnjuje vpliv davkov na gospodarsko rast, in proučimo predhodne
raziskave, ki so raziskovale tovrstne vplive, ter predstavimo ključne rezultate.
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Empirični del naloge izvedemo s pomočjo sekundarnih virov, ki jih pridobimo iz podatkovnih
baz OECD (OECD Stat 2018a; OECD Stat 2018b; OECD Stat 2018c; OECD Stat 2018č) in
World DataBank (2018). Na osnovi panelnih podatkov za države OECD, ki so hkrati članice
EU-221 (Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija,
Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška,
Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo), raziščemo vpliv strukture davčne
obremenitve na gospodarsko rast v obdobju 2009–2016 (Evropska unija 2018; OECD 2018b).
V povprečju izbranih držav predstavljajo v letu 2016 največji delež davčnih prihodkov davek
od dohodkov fizičnih oseb (23,0 %), davek od dohodkov pravnih oseb (7,2 %), davek na dodano
vrednost (20,5 %), trošarine (8,1 %) in prispevki za socialno varnost (30,5 %), ki skupaj tvorijo
kar 89,3 % vseh davčnih prihodkov (preglednica 4) (OECD Stat 2018a). Posamične vplive
obremenjenosti z omenjenimi obdavčitvami na gospodarsko rast preverimo z multivariatno
regresijsko analizo. Na osnovi izvedenih analiz preverimo temeljno tezo in hipoteze, ki smo si
jih zastavili v predhodni točki.

Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema
Zaradi transparentnosti davkov in davčnih prihodkov dostopnost podatkov ni povzročala težav.
Ključna omejitev modela iz prejšnje točke je, da je gospodarska rast rezultat mnogih dejavnikov
in celotnega poslovnega okolja. Posledično je vpliv davkov težko izolirati. Prav tako podatki o
davčnih prihodkih kot nujen element naše empirične raziskave zanemarjajo vpliv davčnih utaj
in izogibanja plačevanja davkov, kar lahko izkrivi končne rezultate.
Pomembna omejitev pri raziskovanju vpliva davčne politike na gospodarsko rast je tudi časovni
zamik njenih rezultatov, saj ima slednja različne učinke na kratki ali dolgi rok. Pri raziskavi
vpliva strukture davčne obremenitve v daljšem časovnem obdobju bi zanemarili učinke
gospodarskih nihanj, ki bi jih sicer v regresijski analizi lahko zajeli s pomočjo slamnatih
spremenljivk. Iz slike 5 je v letu 2009 kot posledica gospodarske krize namreč jasno razviden
upad realne rasti BDP na osebo, ki je v nadaljnji raziskavi uporabljena kot odvisna
spremenljivka, kar nam predstavlja glavno omejitev za njeno vključitev v daljše obdobje. Da bi
se izognili tovrstnim nihanjem in zagotovili čim bolj kakovostne rezultate, smo se odločili, da
v analizo vključimo obdobje 2009–20162, čeprav smo prvotno želeli zajeti večje število
opazovanih let.
Zaradi razlikovanja davčnih sistemov med državami je lahko primerjava davčnih prihodkov
zavajajoča. V nalogi se soočamo s heterogenostjo, saj opazujemo enote z različnimi lastnostmi
v različnih časovnih obdobjih. Prav tako obstaja problem endogenosti, ki izhaja iz povratne
vzročnosti med odvisno in neodvisno spremenljivko. Čeprav proučujemo vpliv davkov na
1
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Litva je članica EU in je s 5. 7. 2018 postala tudi članica OECD, vendar je v raziskavo nismo vključili
zaradi velikega pomanjkanja podatkov (OECD 2018b).
Zadnji razpoložljivi podatki so na voljo za leto 2016.
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gospodarsko rast, je tudi davčni sistem odvisen od gibanj v gospodarstvu in posledično se zaradi
elastičnosti povpraševanja spreminja obseg davčnih prihodkov (Kovač 2008, 18).
Osnovna omejitev izvedbe empiričnega dela naloge je, da z regresijsko analizo ocenjujemo
zgolj linearni vpliv povezav med spremenljivkami. Prav tako se osredotočamo na neposredne
vplive obdavčenja na gospodarsko rast, čeprav davki nanjo vplivajo predvsem posredno skozi
različne kanale.
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DAVKI

»Nič ni gotovega, razen smrti in davkov,« je znana trditev Benjamina Franklina, ki jo je izrekel
že pred več kot 200 leti in še danes drži.
Država potrebuje za svoje delovanje finančna sredstva, ki jih v osnovi delimo na davčne in
nedavčne prihodke, lahko pa jih pridobi tudi z zadolževanjem. Med davčne prihodke štejemo
vse prihodke od davkov in prispevkov za socialno varnost. Davki ne dajejo posamezniku
oziroma davčnemu zavezancu nobene neposredne protiusluge, medtem ko smo zaradi
plačevanja prispevkov ob izpolnjenih pogojih deležni nekaterih pravic. Država s pobranimi
davki in drugimi prihodki zadovoljuje skupne javne potrebe, kot so šolstvo, javna
infrastruktura, kultura ipd., zato so nujni za izvajanje funkcij države (Klun in Jovanović 2016,
13–16; Kovač 2008, 25).
V nadaljevanju predstavimo davčni sistem, pomen davkov in osnovne davčne pojme. Nato
podrobneje opišemo davke, ki jih uporabimo v empirični raziskavi. Davek od dohodkov fizičnih
oseb in davek od dohodkov pravnih oseb uvrščamo med neposredne davke, pri katerih breme
davka nosi davčni zavezanec. Davek na dodano vrednost in trošarine spadajo med posredne
davke, saj je breme običajno preneseno na končnega kupca in ne na davčnega zavezanca.
Pravimo jima tudi davki na potrošnjo ali davki na blago in storitve. Prispevki za socialno
varnost so obvezne dajatve, s katerimi se financirajo ukrepi socialne varnosti. Posredni davki
so asocialni, saj bremenijo z isto višina davka osebe z različno kupno močjo. Za socialne davke
je namreč značilno, da je obdavčena gospodarska moč davčnega zavezanca (Klun in Jovanović
2016, 18–19; Petkovič 2009, 91). Osredotočimo se tudi na stanje in trende obdavčenja in
predstavimo pomembne statistične podatke predvsem za izbrane države OECD, podrobneje se
posvetimo tudi obravnavi davčnega sistema v Sloveniji.
Davčni sistem
Davčni sistem je skupek vseh davčnih oblik določene države. Njegova vsebina je odvisna
predvsem od ustavne ureditve, velikosti države in javnega sektorja, ekonomske razvitosti,
stanja javnih financ, obsega (de)centralizacije ipd. (Petkovič 2009, 15). Ključne lastnosti
davčnega sistema za zanesljiv in učinkovit sistem pobiranja davčnih obveznosti so (Klun in
Jovanović 2016, 15):
– pravičnost, ki je odvisna od časovnega obdobja in socialne kulture,
– čim manjše poseganje v ekonomske odločitve ter
– čim manjši stroški pobiranja davkov in izpolnjevanja davčnih obveznosti.
Davki so v večini držav najobsežnejši vir javnih prihodkov, saj po ocenah Mednarodnega centra
za davke in razvoj (angl. International Centre for Tax and Development) skupni davčni prihodki
predstavljajo več kot 80 % vseh državnih prihodkov v približno polovici držav na svetu in več
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kot 50 % v skoraj vseh državah (ICTD 2018). Davčni sistemi se po svetu razlikujejo tako po
osnovi predmeta obdavčenja kot tudi glede na delež davčnih prihodkov med vsemi
javnofinančnimi prihodki. Podatki kažejo, da razvite države kljub primerljivim davčnim
stopnjam zberejo precej višje davčne prihodke kot države v razvoju. To kaže, da heterogenost
v fiskalnih zmogljivostih v večji meri določajo razlike v skladnosti in učinkovitosti
mehanizmov za pobiranje davkov (Ortiz-Ospina in Roser 2018). Presoja (ne)ugodnosti
davčnega sistema pa ne more sloneti zgolj na primerjavi davčnih stopenj, temveč je treba
upoštevati tudi obseg davčnih obveznosti, možnosti koriščenja davčnih olajšav ipd. Davčni
sistem vsake države je reguliran z davčnim postopkom (Petkovič 2009, 13). Razlike v davčnih
prihodkih med državami so povezane s sposobnostjo držav za izvajanje učinkovitih sistemov
za pobiranje davkov. Prav zaradi različnosti davčnih sistemov držav članic EU je v omenjenih
državah prišlo do harmonizacije davkov, na osnovi katere imajo davkoplačevalci vseh držav
članic EU podobne davčne stopnje. Na področju posrednih davkov sta dva izmed ukrepov
določitev minimalne stopnje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) in minimalne
vrednosti za trošarine. Na področju harmonizacije neposrednih davkov je bila EU manj uspešna.
S harmonizacijo davkov se manjša davčna konkurenca, ki je pomembno orodje za ekonomsko
liberalizacijo. Države, kjer so prisotni visoki davki, izgubljajo produktivnost, znižujejo se
tamkajšnji osebni dohodki in ukinjajo se delovna mesta (Klun in Jovanović 2016, 106). V tržno
usmerjenih gospodarstvih davčni sistem temelji na jasno postavljenih kriterijih ekonomske in
socialnopolitične narave, da bi se dosegla čim višja stopnja davčne nevtralnosti. Na davčni
sistem vplivajo tudi izobraženost, stopnja odprtosti ekonomije in način državne ureditve (Kovač
2008, 17–18).
Prvenstveno je za razumevanje davčnega sistema treba poznati osnovne davčne pojme, s
katerimi se srečamo v nadaljevanju magistrske naloge (Klun in Jovanović 2016, 21–23):
– davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je obvezana za plačilo davka;
– davčni plačnik je oseba, ki dejansko plača davčno obveznost;
– davčna obveznost je dolžnost davčnega zavezanca za plačilo davka;
– davčna osnova je vrednost ali količina, ki se jo obdavči z določeno davčno stopnjo;
– davčna stopnja je podana kot odstotek ali znesek obdavčitve in se nanaša na davčno osnovo
(lahko je proporcionalna ali spreminjajoča, v slednjem primeru je običajno progresivna);
– efektivna davčna stopnja je razmerje med dohodkom pred obdavčitvijo in plačanimi davki;
– davčna olajšava je zmanjšanje davčne obveznosti, lahko se zniža davčna osnova ali davčna
obveznost;
– oprostitve ali izvzetje iz plačila davka pomeni, da za določen vir ali določeni skupini ni
treba plačati davka;
– davčni izdatki so izpad dohodka v proračunu zaradi uveljavljanja olajšav;
– davčna utaja je nezakonito izogibanje plačila davčnih obveznosti (npr. neprijavljena
dejavnost ali dohodek);
– davčno izogibanje je zakonito izogibanje plačila davčnih obveznosti (npr. davčno
načrtovanje);
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–
–

akontacijski davki so davki po odbitku, ki so plačani ob izplačilu dohodka (pomeni, da so
plačani vnaprej);
davčni nadzor, ki ga delimo na davčno kontrolo, davčno inšpekcijo in davčno preiskavo.

V naši nalogi je pomemben pojem davčna obremenitev, ki smo jo opredelili kot delež
nominalnih davčnih prihodkov v nominalnem BDP in jo izražamo v odstotkih.
Davki so prisilna in obvezna dajatev, prihodki iz tega naslova se vnašajo v proračun, saj
zagotavljajo obstoj javne oblasti. Primerjanje davčnih sistemov med državami je zelo
kompleksno. V EU je davčna politika usmerjena v zagotavljanje temeljnih svoboščin, ki so
prost pretok blaga, storitev, kapitala in oseb. Posledično je bolj usmerjena na področje
posrednih davkov, ki zajemajo DDV in trošarine, medtem ko se pri neposrednem obdavčenju
posveča učinkovitim ukrepom za odpravljanje slabih praks, kot so davčna utaja in davčne
goljufije (Klun in Jovanović 2016, 105–107). Davčna zakonodaja je neprestano deležna
sprememb, posledično je davčni sistem zapleten, kar otežuje njegovo razumevanje. Davki
vplivajo tako na življenja posameznikov kot na gospodarske družbe, zato se morata obe skupini
zavedati pravic in dolžnosti v zvezi z obdavčenjem (Šubelj 2011, 4).
Udeleženci v davčnem sistemu so davčna uprava, ki jo predstavljajo uradne osebe, davčni
zavezanci in ponekod tudi davčni svetovalci. Davčne uprave so v EU različno organizirane, pri
nas je pristojna Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), v Italiji pa recimo
finančna policija. Vsem davčnim službam je skupno, da skrbijo za odmero, obračun,
plačevanje, nadzor in izterjavo davkov ter drugih obveznosti (Petkovič 2009, 19, 23). Pri
obravnavanju davkov je pomembno, kdo dejansko nosi davčno breme (angl. tax incidence), saj
ni nujno, da stroške davka nosi njen plačnik. Slednji lahko namreč prevali davčno breme na
končnega potrošnika s povišanjem cen ali na dobavitelje proizvodnih dejavnikov.
Pri obdavčenju imamo štiri večje skupine načel (Kovač 2010, 7-9):
– davčno-finančna, ki so najpomembnejša, ločimo načelo izdatnosti (zagotavlja proračunsko
ravnovesje) in načelo elastičnosti (davke je treba prilagoditi javnim izdatkom);
– ekonomsko-davčna, kamor uvrščamo načelo uporabnosti (davki morajo biti zasnovani
tako, da čim manj vplivajo na ekonomske odločitve gospodarskih subjektov), načelo
usmerjenosti (je usmerjeno v višino obdavčenja), načelo izbora davčnega vira (določa
obdavčenje bolj dinamičnih dohodkov davčnih zavezancev), načelo stabilnosti davčnega
sistema (praviloma se ne sme pogosto spreminjati, zato morajo biti davčne reforme jasno
načrtovane), načelo identitete (natančna opredelitev subjekta obdavčevanja);
– socialno-politična, kamor spadata načelo splošnosti davkov (vsi davčni zavezanci so dolžni
sodelovati pri plačevanju davčnih obveznosti) in načelo enakomernosti plačevanja davkov
(zavezanci z isto kupno močjo naj bi plačevali isto višino davkov, višja kot je njihova kupna
moč, višje naj bi bili obdavčeni);
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–

pravno-administrativna, kamor uvrščamo načelo zakonitosti davkov (izvor davčnega prava
je zakonodaja) in načelo minimiziranja administrativnih stroškov (minimalni stroški
pobiranja davčnih obveznosti).

Obdavčenje vpliva na odločitve gospodinjstev za varčevanje in naložbe ter na odločitve podjetij
za proizvodnjo, ustvarjanje delovnih mest in investiranje. Za te odločitve ni pomembna le raven
davkov, temveč tudi način oblikovanja in združevanja različnih davčnih instrumentov za
ustvarjanje prihodkov. V zadnjih desetletjih so nekatere države OECD izvajale strukturne
reforme v svojih davčnih sistemih. Večina reform je na področju dohodnine poskušala ustvariti
fiskalno okolje, ki spodbuja prihranke, investicije, podjetništvo in zagotavlja večje spodbude
za delo. Na večino je vplivala želja po spodbujanju konkurence in izogibanju izkrivljanja
davkov (Johansson idr. 2008).
2.1.1 Davek od dohodkov fizičnih oseb – dohodnina
Davku od dohodkov fizičnih oseb pravimo krajše dohodnina in je v večini držav progresiven.
V Sloveniji ga ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP 2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13,
50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17 in 79/18), ki je bil v preteklosti deležen večjih sprememb.
Pri dohodnini je davčna osnova običajno določena tako, da se od dohodkov, ki so predmet
obdavčenja, odštejejo priznani stroški za ustvarjanje tega dohodka in olajšave. Obdavčene
dohodke določi vsaka država posamično. Ločimo dva pristopa obravnavanja dohodkov, in sicer
celovit pristop, ki obravnava vse dohodke enako, in cedularni pristop, pri katerem je vsak
dohodkovni vir obdavčen drugače in ga uporabljamo v Sloveniji že od leta 2006. Ločimo dve
skupini dohodkov in način njihovega obdavčenja. Prvi so aktivni dohodki, kamor sodijo
predvsem dohodki iz zaposlitve in so obdavčeni po progresivni dohodninski lestvici
(preglednica 1). Druga skupina so pasivni dohodki, ki so obdavčeni s fiksno davčno stopnjo
(Klun in Jovanović 2016, 40–41).
Predmet obdavčitve za dohodnino so dohodki fizičnih oseb, ki so prejeti v enem koledarskem
oziroma davčnem letu. Zavezanec je fizična oseba, ki je lahko rezident ali nerezident, pri
katerem je prvi zavezan za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji in prav tako od
dohodkov z virom zunaj nje, medtem ko je nerezident zavezan za plačilo dohodnine le od virov
dohodkov, prejetih v Sloveniji. Ker je slednji lahko za isti dohodek obdavčen tudi v svoji državi,
obstajajo med državami sporazumi oziroma konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja
(Šubelj 2011, 85–87).
Z dohodnino so obdavčeni naslednji dohodki (ZDoh-2, 18. člen):
– dohodek iz zaposlitve,
– dohodek iz dejavnosti,
– dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
– dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
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–

dohodek iz kapitala in
drugi dohodki.

Davčne osnove se med različnimi dohodki razlikujejo. Davčna osnova, od katere se obračuna
davek, ni nujno enaka dohodku. Razlika med njima so davčno priznani stroški in razne olajšave,
ki so navedene v ZDoh-2. Že med letom se od prejetega dohodka obračuna in odvede akontacija
dohodnine (ZDoh-2, 125. člen).
V Sloveniji imamo dohodninsko lestvico s petimi dohodninskimi razredi, kot je prikazano v
preglednici 1. Z njo so obdavčeni dohodki iz zaposlitve, dejavnosti (v primeru ugotavljanja
davčne osnove na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov), osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prenosa premoženjske pravice in drugi dohodki (Klun in Jovanović 2016, 42–44).
Če je davčna osnova zavezanca nižja od 8.021,34 EUR, je slednji obdavčen s 16 % davčno
stopnjo, če pa se osredotočimo na najvišji dohodninski razred, kamor se uvrščajo zavezanci, ki
imajo davčno osnovo za dohodnino več kot 70.907,20 EUR, plačajo davek v višini fiksnega
zneska 22.943,46 EUR plus 50 % zneska, ki presega omenjeno vrednost (ZDoh-2, 122. člen).
Deskins (2005) je v raziskavi opozoril, da predvsem davčni zavezanci, ki zaslužijo večji delež
dohodka, ki ga je težko odkriti, slednjega skušajo utajiti pred pristojnimi davčnimi organi in je
posledično lahko večje bogastvo povezano z nižjim izpolnjevanjem davčnih obveznosti.
Preglednica 1: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2018
NAD (v EUR)

DO (v EUR)

STOPNJA

8.021,34

16 %

8.021,34

20.400,00

1283,41 + 27 % nad 8.021,34 EUR

20.400,00

48.000,00

4.625,65 + 34 % nad 20.400,00 EUR

48.000,00

70.907,20

14.009,65 + 39 % nad 48.000,00 EUR

70.907,20

22.943,46 + 50 % nad 70.907,20 EUR

Vir: ZDoh-2, 122. člen.

Dohodki iz dejavnosti (v primeru ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov), kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala) in oddajanja premoženja v najem
pa so obdavčeni cedularno po stopnji 25 % ter se ne vštevajo v letno davčno osnovo (FURS
2019c).
Vsi zavezanci z izjemo vzdrževanih družinskih članov imajo pravico do zmanjšanja letne
davčne osnove v višini 3.302,70 EUR (ZDoh-2, 111. člen). Poleg slednje lahko zavezanci ob
izpolnjevanju pogojev uveljavljajo tudi druge standardne olajšave.
V zadnjih letih se po vsem svetu povečuje splošno zbiranje davkov, vendar kljub
demokratičnemu napredku ostaja obdavčitev osebnih odhodkov v mnogih državah v razvoju
razmeroma nizka, zato smo v empirično raziskavo vključili zgolj razvite države. V državah v
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razvoju so dohodki namreč še zmeraj zelo neenakomerno razdeljeni (Ardanz in Scartascini
2013).

2.1.2 Davek od dohodkov pravnih oseb
Obdavčenje dohodkov pravnih oseb je v državah, kjer prevladuje zasebna lastnina, pravzaprav
obdavčenje lastnikov podjetij, ki so torej obdavčeni z dohodnino in kot lastniki pravnih oseb,
kar povzroča problematiko dvojnega obdavčenja (Klun in Jovanović 2016, 54).
V Sloveniji ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDPPO-2, Uradni
list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP 2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12,
94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17 in 79/18), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2007 v
okviru davčne reforme, katere cilj je davčnim zavezancem omogočiti konkurenčno davčno
okolje za poslovanje, in je v obdobju do danes bil delež nekaterih sprememb (ZDPPO-2, 10.
člen; Ministrstvo za javno upravo 2018).
Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO) je pravna oseba
domačega ali tujega prava. Zavezanec, ki je rezident RS (ima sedež ali kraj dejanskega
upravljanja v Sloveniji), je obdavčen po načelu svetovnega dohodka, torej je zavezan za plačilo
davka od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v RS in zunaj nje. Nerezident (posluje v RS v ali
preko poslovnih enot) je obdavčen po teritorialnem načelu, torej je zavezan le za davek od tistih
dohodkov, ki imajo svoj vir v RS. Plačila DDPO so oproščeni RS, lokalne skupnosti in Banka
Slovenije. Izvajalci drugih javnih storitev in druge nepridobitne organizacije pa so oproščene
le za del dohodkov, ki izhajajo iz opravljanja tovrstnih dejavnosti (ZDDPO-2, členi 2–4).
Splošna davčna stopnja je v RS od 1. 1. 2017 spremenjena na 19 %, slednja je od leta 2006
postopoma upadala s 25 % na 17 % do leta 2013, nakar se je z letom 2017 zvišala za dve
odstotni točki (KPMG 2018). Upada davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb so bile
od leta 1980 deležne tudi druge razvite države zaradi razočaranja nad takratnim davčnim
sistemom, ki je bremenil dohodke tako fizičnih kot pravnih oseb. Zaradi strukturnih pritiskov
se je obremenitev z obdavčitvijo slednjih usmerila na povečanje obdavčitve s posrednimi davki
(Anastassiou in Dritsaki 2005). Stopnja DDPO zelo vpliva na investicije, ki so pomemben
dejavnik BDP. Višja stopnja obdavčitve pravnih oseb zmanjšuje obseg investicij, saj se bo
zmanjšala njihova donosnost po obdavčitvi. Poleg tega je Raynor (2016) v študiji ugotovil, da
da bi visoki davki od dohodkov pravnih oseb v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju
ZDA) vodili do zmanjšanja števila podjetij v primerjavi z državami z nižjimi obdavčitvami. Ta
ista teorija lahko velja za posamezne države z višjo obdavčitvijo in jih vodi v nižje stopnje
gospodarske rasti.
Težava pri obdavčenju dohodka pravnih oseb je tudi ta, da bremena davka ne nosi vedno pravna
oseba, ampak ga je možno prevaliti naprej na kupce ali zaposlene. Prav tako se različno
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obravnava dolžniško financiranje, saj obresti posojila znižujejo davčno osnovo, medtem ko pri
lastniškem financiranju izdaja vrednostnih papirjev vodi v dvojno obdavčenje (Klun in
Jovanović 2016, 54). Zaradi navedenega in s ciljem povečanja gospodarske rasti,
konkurenčnosti in zaposlovanja so uvedene mnoge davčne olajšave (Ministrstvo za javno
upravo 2018).
Davčna osnova je dobiček, torej presežek prihodkov nad odhodki, dosežen v koledarskem letu,
vendar se pri tem upoštevajo samo davčno priznani prihodki in odhodki, ki niso nujno enaki
tistim v bilanci poslovnega izida (Klun in Jovanović 2016, 57). Pod določenimi pogoji lahko
zavezanec ugotavlja davčno osnovo tudi na osnovi normiranih odhodkov (ZDDPO-2, 67.b
člen).
Davčno priznani prihodki so načeloma vsi prihodki, medtem ko so davčno priznani odhodki le
tisti, ki so neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti. Odhodki, ki ne zmanjšujejo davčne
osnove, oziroma davčno nepriznani odhodki v RS so jasno opredeljeni v ZDDPO-2 (npr.
odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let, stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje, kazni,
ki jih izreče pristojni organ, itd.). Zakon natančno opredeljuje tudi delno davčno priznane
odhodke in njihovo višino. Posebej so obravnavane transferne cene, ki veljajo v primeru
poslovanja med povezanimi osebami (ena oseba ima neposredno ali posredno v lastni najmanj
25 % vrednosti v drugi osebi). V tem primeru se prihodki in odhodki upoštevajo s primerljivimi
tržnimi cenami med nepovezanimi osebami (ZDDPO-2, členi 30–35; FURS 2019č).
Vse olajšave pri DDPO so v obliki odbitka pred obdavčljivo osnovo, katere ne smejo presegati.
Zavezanci lahko v RS uveljavljajo olajšave v različne namene (za vlaganja v raziskave in
razvoj, v opremo in v neopredmetena sredstva, zaposlovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje in donacije) (ZDDPO-2, členi 55–59).
DDPO se obračunava in plačuje po načelu samoobdavčitve na osnovi davčnega obračuna, ki ga
zavezanec sestavi za davčno obdobje. Zavezanec med letom plačuje akontacije davka, ki so
določene na osnovi davčne osnove iz davčnega obračuna. Za uveljavljanje davčnih olajšav
mora zavezanec razpolagati z ustrezno dokumentacijo (Klun in Jovanović 2016, 60).
DDPO se na splošno obravnava kot precej izkrivljajoč davek, ki ima večji negativni vpliv na
gospodarsko rast kakor preostale obdavčitve, kar močno vpliva na optimalnost gospodarskih
odločitev. Poleg tega davki na pravne osebe neposredno vplivajo na poslovno okolje in so
verjetno najbolj izpostavljeni mednarodni davčni konkurenci (Kneller, Bleaney in Gemmell
1999; Huňady in Orviská 2015). Tudi v raziskavi Johansson idr. (2008) se je izkazalo, da je
DDPO najbolj škodljiva oblika obdavčitve za gospodarsko rast. Posledično bodo države z nižjo
obremenitvijo iz tega naslova rasle hitreje, pritegnile več investicij in delovnih mest. Poleg
davčne stopnje je pomembna tudi osnova za davek od dohodka pravnih oseb, v Sloveniji imamo
namreč na voljo precej olajšav, ki slednjo znižujejo.
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Zaradi davčnega načrtovanja je DDPO pod strogim davčnim nadzorom glede njegovega
obračunavanja in plačevanja. Znesek plačanega davka predstavlja ključni element prispevka
podjetij h gospodarstvom, v katerih delujejo. Raven plačanih davkov je eden od številnih
dejavnikov, ki se upoštevajo pri odločanju o državni potrošnji, zato je pomembno, da vlade z
davčnim sistemom stremijo k ustvarjanju konkurenčnega okolja (PwC 2012).

2.1.3 Davek na dodano vrednost
DDV je obvezna oblika obdavčitve prometa blaga in storitev v EU, uporablja ga že več kot 160
držav po svetu. DDV je davek na potrošnjo, kar pomeni, da breme nosi končni potrošnik in ga
posledično uvrščamo med posredne davke. Je vsefazni davek, saj se plačuje za vsako dobavo
blaga ali opravljeno storitev od ustvarjene vrednosti. Ker ga je treba obračunati, ko je promet
opravljen, spada tudi med prometne davke (Ložar 2016).
V Sloveniji ga ureja Zakon o davku na dodano vrednosti (ZDDV-1, Uradni list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP 2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13,
50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17 in 79/18), ki ga uporabljamo od 1. 7. 1999. Z njim se je
izenačila obdavčitev prometa blaga in storitev z drugimi državami EU. Ločimo tri oblike DDV
(Klun in Jovanović 2016, 62–63):
– proizvodna oblika, pri kateri se davčna osnova izračuna kot razlika med vrednostjo prodaje
in stroški repromateriala brez davka;
– dohodkovna oblika, pri kateri se davčna osnova določi podobno kot pri proizvodni, s tem,
da od nje odštejemo še amortizacijo;
– potrošna oblika, pri kateri se davčna osnova določi kot razlika med vrednostjo prodaje in
nabave brez davka. Uporablja jo RS, pa tudi večina preostalih držav.
Z DDV sta obdavčeni dobava blaga in opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v
okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju RS za plačilo, pridobitev blaga
znotraj EU in uvoz blaga. Zavezanec za DDV je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno in
samostojno opravlja ekonomsko dejavnost ali neodvisno pridobiva prihodke od premoženja ne
glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti (ZDDV-1, členi 3–5). Ker DDV pravzaprav
finančno bremeni končnega potrošnika, torej posameznika, ki ne opravlja dejavnosti, je davek
asocialen, saj je davčna osnova obdavčena na potrošnjo ne glede na gospodarsko moč (Petkovič
2009, 91).
ZDDV-1 (78. člen) določa pogoje, ob katerih se je oseba dolžna identificirati za DDV in ki so
vezani na opravljen promet v 12 mesecih ali koledarskem letu (presega 50.000 EUR
obdavčljivega prometa), na območje poslovanja in na druge pogoje določene v zakonu. Davčni
zavezanec, ki je identificiran za DDV, je upravičen do odbitka vstopnega DDV za določeno
blago ali storitev, če jih je oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčljivih transakcij
(Šubelj 2011, 141, 158).
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Vsi zavezanci za DDV prejmejo identifikacijo številko, ki jo sestavljata predpona SI in davčna
številka, slednjo je treba navajati pri vseh transakcijah (ZDDV-1, 79. člen). V Sloveniji je z 2.
1. 2016 postala obvezna uporaba davčnih blagajn za gotovinsko poslovanje na osnovi Zakona
o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR, Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17). Blagajne davčnih
zavezancev, ki poslujejo z gotovino, so prek spleta povezane s centralnim informacijskim
sistemom FURS, kar omogoča večjo učinkovitost nadzora nad izdanimi računi in omejuje sivo
ekonomijo. V letu 2016 je učinek davčnih blagajn izkazan predvsem na povečanih vplačilih
neto DDV (dodatnih 43,1 milijona EUR), skupno je znašal 81 milijonov EUR (Vlada RS
2018a).
Davčna osnova je plačilo, ki ga davčni zavezanec prejme ali ga bo prejel od opravljenega
prometa blaga ali storitev (ZDDV-1, 36. člen). EU določa za članice minimalno splošno davčno
stopnjo za DDV, ki znaša 15 %, in znižano davčno stopnjo 5 %. V RS se je s 1. 7. 2013 splošna
davčna stopnja dvignila s takratnih 20 % na 22 %, znižana davčna stopnja pa se je dvignila z
8,5 % na trenutnih 9,5 %. Slednja velja predvsem za nekatere nujne življenjske potrebščine, kot
so hrana, dobava vode, zdravila, prevoz oseb, dobava in izposoja knjig ter časopisov, vstopnine
za kulturne prireditve, avtorske pravice ipd. (Ambicij 2019; Tvoja Evropa 2019).
Pri mednarodni menjavi blaga in storitev lahko posredni davki, kot je DDV, povzročijo dvojno
obdavčitev, zato uporabljamo dve načeli, da bi se temu izognili (Klun in Jovanović 2016, 63–
64) :
– načelo države uvoznice ali načelo destinacije, po katerem sta blago iz tujine in domače
blago enako davčno obravnavana ter se večinoma uporablja v praksi;
– načelo države izvoznice ali načelo porekla blaga, ki zagotavlja menjalno učinkovitost, saj
je blago v tujini obravnavano davčno enako, kot če bi ga prodali doma.
V EU je z letom 2010 prišlo do spremembe pravila obdavčenja storitev tako, da so slednje
obdavčene v državi članici, v kateri ima sedež naročnik storitve, in ne več v članici, v kateri je
imel sedež izvajalec storitve (Klun in Jovanović 2016, 67).
Oprostitve DDV veljajo za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu predvsem zaradi
vsebinskih, socialnih in administrativnih razlogov. Med nje spadajo zdravstvene storitve,
storitve dobrodelnih ustanov, socialnovarstvene storitve, šolsko in univerzitetno izobraževanje,
kulturne storitve ipd. Prav tako so iz sistema izvzeti mali zavezanci, ki ne dosegajo z zakonom
določene mejne vrednosti za vstop v sistem (Klun in Jovanović 2016, 64).
DDV je danes najpogostejša oblika sistema davka na potrošnjo, ki se uporablja po vsem svetu
in je postal glavni vir prihodkov v številnih državah v razvoju. Njegove prednosti so povezane
tudi s postopkom zbiranja prihodkov iz omenjene obdavčitve, saj je manj kompleksen kot na
primer obdavčitev prihodkov. Prav tako je manj izkrivljajoči davek, saj omejuje zgolj potrošnjo,
ne pa tudi proizvodnje in investicij kakor davki na dohodke (Njogu 2015; Guran in Cataramă
2015).
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2.1.4 Trošarine
Trošarine ali akcize so posredni davki na določene proizvode oziroma oblike davka na porabo
in se večinoma pobirajo v fazi proizvodnje ali uvoza. V RS obdavčenje s trošarinami ureja nov
Zakon o trošarinah (ZTro-1, Uradni list RS, št. 47/16.), ki je stopil v veljavo 1. 8. 2016 in je
usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. ZTro-1 ureja obdavčenje
tako izdelkov, proizvedenih na območju RS, kot tudi uvoženih iz tujih davčnih območij.
Obdavčeni so naslednji trošarinski izdelki (ZTro-1, členi 65, 81 in 88):
– alkohol in alkoholne pijače,
– tobačni izdelki ter
– energenti in električne energije.
Uvedene so z namenom, da bi davek destimuliral potrošnjo trošarinskih izdelkov, saj imajo
negativne učinke na okolje in zdravje potrošnika, vendar je ta učinek nizek zaradi nizke cenovne
elastičnosti (Klun in Jovanović 2016, 74).
Med alkohol in alkoholne pijače spadajo pivo, mirno in peneče vino, druge fermentirane pijače,
vmesne pijače in etilni alkohol (FURS 2019b). Med tobačne izdelke uvrščamo cigarete, cigare,
cigarilose, tobak za kajenje in izdelke, namenjene vdihavanju, brez izgorevanja, ki se
uporabljajo kot nadomestek za tobačne izdelke (npr. elektronske cigarete) in zadovoljujejo
potrebe kadilcev. Tretja skupina, na katere se plačuje trošarine, so energenti in električne
energije, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje (osvinčeni in
neosvinčeni bencin, plinsko olje, naftni plin, zemeljski plin, kerozin, kurilno olje, električna
energija, trda goriva in biogoriva) (ZTro-1, členi 81, 88 in 92).
Zavezanec za plačilo trošarine je proizvajalec ali uvoznik trošarinskega izdelka in imetnik
trošarinskega dovoljenja carinskega organa, da lahko proizvaja, prejema, skladišči ipd.
trošarinske izdelke, kot tudi trgovec na debelo z električno energijo in premogom. Za obračun
trošarine velja sistem samoobdavčitve, torej so zavezanci sami dolžni obračunati in plačati
davek v določenem obračunskem obdobju, pri uvozu pa trošarine obračuna carinski organ.
Poleg navedenih poznamo tudi ostale zavezance za trošarine, kot so mali proizvajalec vina in
žganja, ki plačajo trošarine po znižani stopnji (Klun in Jovanović 2016, 75).
Davčne stopnje so določene v zneskih za posamezne skupine trošarinskih izdelkov (preglednica
2), pri določanju mora RS upoštevati minimalne zneske, ki so določeni v EU.
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Preglednica 2: Trošarine v RS
Trošarinski izdelek

Trošarine v RS

Alkohol
Pivo

12,10 EUR za 1 vol. % alkohola/hl

Mirno in peneče vino ter druge
fermentirane pijače

0 EUR

Vmesne pijače

132,00 EUR/hl

Etilni alkohol

1.320,00 EUR za 100 vol. % alkohola/hl

Tobačni izdelki
Cigarete

najmanj 60 % povprečne DPC/zavojček cigaret →
najmanj 106 EUR za 1.000 kosov

Cigare in cigarilosi

6 % DPC → najmanj 40 % za 1.000 kosov

Drobno rezani tobak

35 % DPC + 40 EUR/kg → najmanj 88 EUR/kg

Drug tobak za kajenje

40 EUR/kg

Tobak za segrevanje

88 EUR/kg tobaka v polnilu

Elektronske cigarete

0,18 EUR/ml tekočine v polnilu

Energenti in električna energija
Letalski bencin in osvinčeni bencin

421,61 EUR/1.000 l

Neosvinčen bencin

507,80 EUR/1.000 l

Plinsko olje*

426,05 EUR/1.000 l oz. 157,50 EUR/1.000 l

Naftni plin*

127,50 EUR/1.000 kg oz. 0 EUR EUR/1.000 kg

Zemeljski plin*

0,0920 EUR/𝑚3 oz. 0,0184 EUR/𝑚3

Kerozin

330,00 EUR/1.000 l oz. 21,00 EUR/1.000 l

Kurilno olje

15,02 EUR/1.000 kg

Električna energija

pri stopnji nad 10.000 MWh/leto = 1,80 EUR/MWh,
sicer 3,05 EUR/MWh

Trda goriva

0,29 EUR/gigajoul

Biogoriva

0 EUR

Za plinsko olje, naftni plin, zemeljski plin in kerozin se trošarina plača glede na namen: za pogonski
namen oziroma za gorivo za ogrevanje, kjer je trošarina nižja.
*

Vir: ZTro-1, členi 71, 86 in 92.

Kakor pri preostalih obdavčenjih določa tudi Zakon o trošarinah izjeme, ki so oproščene plačila
trošarin, in določa pogoje, v katerih se plačana trošarina lahko vrne (Klun in Jovanović 2016,
78–79).
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V zadnjih nekaj letih so se trošarine povečale, kar lahko sicer negativno vpliva na zaposlovanje
in gospodarstvo. Po drugi strani pa poraba mnogih trošarinskih izdelkov posredno povzroča
visoke stroške, predvsem na področju zdravstva in okolja (Reynolds 2006).

2.1.5 Prispevki za socialno varnost
Prispevki za socialno varnost so obvezna plačila, ki ob izpolnjenih pogojih podeljujejo pravico
do prihodnje socialne pomoči. Takšna plačila so običajno namenjena financiranju socialnih
prejemkov in se pogosto plačujejo tistim državnim organom, ki zagotavljajo tovrstne koristi
(OECD Data 2018). S prispevki se financirajo ukrepi za socialno varnost, zato nudijo
zavezancem neposredno korist, kar je poglavitna razlika v primerjavi s preostalimi davčnimi
dajatvami. Gre za sistem socialnega zavarovanja, saj se financira z obveznimi prispevki
(večine) zavarovancev, pravice pa ob izpolnjenih pogojih pripadajo vsem zavarovancem (Klun
in Jovanović 2016, 96).
V Sloveniji je socialna varnost urejena z zakoni in podzakonskimi akti, temelji pa na pravicah,
zapisanih v Ustavi RS (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), kjer je določeno, da smo socialna država, ki
svojim državljanom zagotavlja sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti in
medgeneracijski solidarnosti. Pravico do socialne varnosti uresničujemo prek zakonov, ki
urejajo sistem socialnega zavarovanja, državljani pa k uresničevanju pravic prispevamo s
plačevanjem prispevkov (URS, 50. člen).
V RS imamo štiri skupine prispevkov (Klun in Jovanović 2016, 96–97):
– prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– prispevek za zdravstveno zavarovanje,
– prispevek za starševsko varstvo in
– prispevek za zaposlovanje.
Osnovo tvorijo bruto prejemki (plače, stimulacije, nagrade ipd.), delavci plačujejo prispevke iz
njih, delodajalci pa na bruto prejemke. Prispevke poleg oseb, ki so v delovnem razmerju,
plačujejo še samozaposleni, družbeniki, kmetje, prejemniki avtorskih honorarjev in dohodkov
iz pogodbenega dela.
Vrste in stopnje prispevkov, ki se plačujejo v RS za delavce v delovnem razmerju,
samozaposlene, družbenike ter verske uslužbence, so razvidne iz preglednice 3. Izjeme so
kmetje, ki plačujejo nižje prispevke, brezposelni, ki so prejemniki denarnega nadomestila
(prispevek delodajalca plača Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), študenti in
zavarovanci, ki opravljajo popoldansko obrt (FURS 2019d).
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Preglednica 3: Stopnje za posamezni prispevek
Vrsta prispevka

Stopnja prispevka
zavarovanca

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Stopnja prispevka
delodajalca

15,50 %

8,85 %

Za zdravstveno zavarovanje

6,36 %

6,56 %

Za starševsko varstvo

0,10 %

0,10 %

Za primer brezposelnosti

0,14 %

0,06 %

Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0,53 %

Skupaj

22,10 %

16,10 %

Vir: FURS 2019d.

Ključni pravici, ki pripadata zavarovancem, ki plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, sta pravica do pokojnine (starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne) in
pravica iz invalidskega zavarovanja (poklicna rehabilitacija, nadomestilo za invalidnost ipd.).
Pravice, ki izhajajo iz plačevanja zdravstvenega prispevka, so plačilo zdravstvenih storitev,
nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo stroškov, povezanih z
zdravljenjem. Večina storitev je financirana v polnem obsegu, nekatere pa v določenem
odstotku od vrednosti storitve. Nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Iz prispevka za starševsko varstvo izhajata dve pravici, in
sicer pravica do starševskega varstva in pravica do družinskih prejemkov. S plačevanjem
prispevka za primer brezposelnosti imajo zavarovanci pravico do denarnega nadomestila v
primeru brezposelnosti, čas izplačevanja nadomestila je odvisen od delovne dobe. Poleg pravic,
ki izhajajo iz posamičnih skupin prispevkov, država zagotavlja zavarovancem tudi pravice iz
socialnega varstva, ki so namenjene odpravljanju socialnih stisk, ter denarno socialno pomoč
ogroženim (FURS 2019d; Klun in Jovanović 2016, 98–101).
Gospodarski vpliv socialne varnosti se začne, ko njegovi prejemniki trošijo prejete transferje
za blago in storitve. Poraba prispevkov spodbuja gospodarsko dejavnost, podjetja in delavci, ki
imajo koristi od te porabe, plačujejo davke na njihove prejemke in zaslužke. Poleg tega se z
njihovo potrošnjo večajo prihodki mnogih podjetij in posledično ustvarjajo nova delovna mesta.
Večini prejemnikov omogočajo tovrstni prispevki ekonomsko varnost in jih obvarujejo pred
revščino, predvsem imajo pomemben vpliv na družinske prihodke (Koenig in Myles 2013).

Stanje in trendi
Davčne politike se tako kot obseg pobranih davkov med državami zelo razlikujejo. Pri tem je
ključna učinkovitost pobiranja davčnih obveznosti, od katere je odvisen obseg sive ekonomije.
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Običajno je ta obseg višji v nerazvitih državah, vzroki za to so lahko nižja izobraženost in nižja
pripadnost državi ali njena neučinkovitost pri izvajanju davčne politike (McNabb in LeMayBoucher 2014).
V povprečju je delež davčnih prihodkov v BDP (davčna obremenitev) (priloga 1) v državah
OECD bil v letu 2016 34,3 %, kar je najvišja vrednost, ki jo je OECD zabeležila od začetka leta
1965 (OECD 2017a). Sicer se je delež davčnih prihodkov v BDP tako kot prejšnja leta med
državami precej razlikoval (slika 1).
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Slika 1: Gibanje davčne obremenitve nekaterih držav OECD v obdobju 2005–2016
Vir: OECD Stat 2018a.

Na sliki 1 so izpostavljene tiste države OECD, ki so imele zelo visoko ali nizko davčno
obremenitev. Kot je razvidno, je najvišji delež davčnih prihodkov v BDP v izbranem obdobju
beležila Danska, najnižjega pa Mehika, katere davčna obremenitev je bila v preteklosti še precej
nižja. V času prvih učinkov svetovne gospodarske krize leta 2008 je prišlo do močnega krčenja
BDP in posledično do ekspanzivnih nižanj davkov na delo in kapital, zato je povprečna davčna
obremenitev držav OECD v letu 2009 dosegla najnižjo vrednost, ki pa od takrat narašča.
Podobno gibanje je opaziti tudi pri Sloveniji. Kot zelo davčno obremenjeno državo
izpostavljamo tudi Italijo, ki ji delež davčnih prihodkov v BDP od leta 2013 sicer upada, vendar
je leta 2016 še zmeraj znašal kar 42,9 %. Zanimivo gibanje davčne obremenitve je opaziti pri
Irski, saj je od leta 2014 do 2016 upadla za kar 5,5 %. Na osnovi trendne črte davčne
obremenitve povprečja držav OECD sklepamo, da bo slednja v prihodnosti rahlo naraščala
(OECD Stat 2018a; European Commission 2012).
Na sliki 2 je prikazana davčna obremenitev izbranih držav OECD, ki so hkrati članice EU-22,
v letu 2016 in jih uporabimo tudi v nadaljnji raziskavi.
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Slika 2: Davčna obremenitev izbranih držav OECD v letu 2016
Vir: OECD Stat 2018a.

Kot je razvidno iz slike 2 je v letu 2016 bila med izbranimi državami Danska najbolj
obremenjena, njen delež davčnih prihodkov je znašal 45,9 % BDP, najmanj pa Irska, saj je njen
delež davčnih prihodkov bil le 23,0 % BDP. Slovenija je nad povprečjem OECD (34,3 % BDP),
saj je njena davčna obremenitev bila 37,0 %.
Poleg deleža davčnih prihodkov v BDP oziroma davčne obremenitve je za našo raziskavo
pomembna predvsem struktura davčnih prihodkov. Uporabili smo delitev davkov, ki jo
uporablja OECD (OECD 2018a):
– davki na dohodke in dobičke, kamor spadata dohodnina in DDPO;
– prispevki za socialno varnost;
– davki na zaposlene;
– davki na premoženje;
– davki na blago in storitve, kamor uvrščamo DDV in trošarine (pravimo jim tudi davki na
potrošnjo),
– ostali davki.
V preglednici 4 je prikazana davčna struktura oziroma deleži posameznih skupin davčnih
prihodkov med skupnimi davčnimi prihodki za leto 2016 za izbrane države OECD – EU-22.
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Preglednica 4: Davčna struktura v letu 2016
Davki na
dohodke
in
dobičke

od tega:
DDPO

Prispevki
za
socialno
varnost

Davki
na
zaposlene

Davki
na
premoženje

Davki
na
blago in
storitve

Dohod.

Avstrija

28,0

Belgija

Od tega:
DDV

Trošarine

21,6

5,6

34,8

7,0

1,3

28,1

18,3

5,3

35,6

27,8

7,8

31,0

0,0

8,0

24,5

15,4

5,1

Češka

21,1

11,1

10,6

43,1

0,0

1,4

33,2

21,8

9,8

Danska

62,5

53,0

5,9

0,1

0,6

4,0

32,3

20,6

8,7

Estonija

22,4

17,3

5,1

33,4

0,0

0,8

42,9

27,2

13,7

Finska

34,6

29,6

5,0

29,0

0,0

3,2

32,9

20,7

8,6

Francija

23,5

19,0

4,5

37,0

3,4

9,1

24,5

15,3

5,8

Grčija

23,6

n. p.

n. p.

28,5

0,0

6,7

40,9

n. p

n. p.

Irska

43,3

31,7

11,6

17,0

0,6

5,8

32,5

20,2

9,1

Italija

32,0

25,8

5,0

30,2

0,0

6,5

28,1

14,4

6,8

Latvija

26,6

21,0

5,6

27,6

0,0

3,5

41,7

26,8

11,5

Luksemburg

37,1

24,8

12,2

28,7

0,0

9,3

24,7

16,9

7,0

Madžarska

17,9

12,5

5,5

34,6

1,6

2,9

42,4

23,9

8,4

Nemčija

31,9

26,6

5,3

37,7

0,0

2,8

27,1

18,6

5,5

Nizozemska

27,3

18,7

8,5

38,2

0,0

3,9

29,6

17,8

7,0

Poljska

20,0

14,5

5,5

38,1

0,0

4,1

31,8

21,1

10,7

Portugalska

28,8

19,9

8,9

26,6

0,0

3,7

39,5

24,8

9,1

Slovaška

22,4

10,2

11,6

43,1

0,0

1,3

32,7

20,4

8,2

Slovenija

18,6

14,2

4,4

39,7

0,1

1,7

39,4

22,6

11,4

Španija

28,2

21,4

6,8

34,1

0,0

7,7

29,3

19,0

6,8

Švedska

35,7

30,0

5,7

22,8

10,6

2,4

28,2

21,0

4,9

Združeno
kraljestvo

35,7

27,3

8,4

18,9

0,0

12,6

32,2

20,8

7,4

Povprečje*

30,2

23,0

7,2

30,5

1,0

4,6

32,6

20,5

8,1

* Povprečje je izračunano za države, prikazane v tabeli.
Vir: OECD Stat 2018a.

Največji delež v povprečju izbranih držav predstavljajo davki na blago in storitve, ki jih tvorijo
predvsem davek na dodano vrednost in trošarine. Delež DDV je najvišji v Estoniji s 27,2 % in
Latviji s 26,8 %, najnižji pa v Belgiji s 15,4 % in Italiji s 14,4 % vseh davčnih prihodkov, čeprav
je splošna davčna stopnja za DDV v Estoniji za 2 % nižja kakor v Italiji. Trošarine predstavljajo
najvišji delež prav tako v Estoniji, in sicer 13,7 %, najnižji 5,3 % pa v Avstriji. Druga največja
skupina davčnih prihodkov so prispevki za socialno varnost, kjer zelo izstopa Danska z izredno
nizkim deležem 0,1 %, poleg nje imata nizek delež prispevkov za socialno varnost tudi Irska in
Združeno kraljestvo. Najvišji delež prispevkov za socialno varstvo imata Češka in Slovaška
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(43,1 %), sledi Slovenija z 39,7 %. Davki na zaposlene predstavljajo v večini izbranih držav
zanemarljiv delež z izjemama Švedske z 10,6 % in Avstrije z 7 % deležem. Prav tako
predstavljajo nizek delež v primerjavi s preostalimi davčnimi prihodki davki na premoženje.
Najvišji so v Združenem kraljestvu, in sicer 12,6 %, najnižji pa v Estoniji, kjer je delež manjši
od 1 %. V tretjo večjo skupino davčnih prihodkov uvrščamo davke na dohodke in dobičke. Iz
tega naslova ustvari Danska kar 62,5 % vseh davčnih prihodkov, od tega 53,0 % od dohodnine,
kar pomeni, da fizične osebe nosijo zelo visoko davčno breme. Najnižji delež davčnih
prihodkov iz dohodnine ima Češka, saj znaša le 11,1 %. Najvišji delež davka od dohodka
pravnih oseb imata Luksemburg z 12,2 % in Irska z 11,6 %, najnižjega pa Francija in Slovenija
s 4,5 % in 4,4 %. Opazovane države imajo z izjemo Danske, ki ima predvidoma drugače urejen
davčni sistem, precej podobno strukturo davčnih prihodkov (OECD Stat 2018a).
Na sliki 3 je prikazano gibanje davčne strukture povprečja vseh držav OECD v obdobju 2005–
2016, deleži posamičnih davčnih prihodkov so izraženi kot odstotek vseh davčnih prihodkov.
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Slika 3: Gibanje davčne strukture v povprečju držav OECD v obdobju 2005–2016
Vir: OECD Stat 2018a.

V obdobju 2005–2016 je opaziti večje nihanje zgolj v obdobju pred krizo, saj so se istočasno
povišali davki na dohodke in dobičke ter zmanjšali davki na blago in storitve, vendar sta se
deleža davčnih prihodkov omenjenih skupin leta 2011 že skoraj izenačila. Po krizi je opazno
rahlo zvišanje deleža prispevkov za socialno varnost. V obdobju 2009–2016, ki je naše
opazovano obdobje za empirični del, je davčna struktura v ravnovesju.
V prihodnosti EU zaostruje boj proti davčnim goljufijam in utajam, saj slednje ovirajo izvajanje
gospodarske politike držav članic, ogrožajo pošteno konkurenco in povzročajo ogromne izpade
davčnih prihodkov. Iz tega naslova se v EU namreč izgubi približno 1 bilijon EUR letno, kar je
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več kot države članice namenijo za zdravstveno varstvo ali izobraževanje. Ključen cilj
Evropske komisije je prepoloviti omenjeno davčno vrzel do leta 2020 z zvišanjem davčnih
prihodkov brez dodatnih višanj davčnih stopenj. Nekateri izmed ukrepov so strožji kazenski
pregoni na osnovi medsebojnega sodelovanja članic EU in povezava z drugimi organi pregona.
Prav tako si prizadevajo za popolno odpravo davčne tajnosti in zmanjšanje prenosa denarja v
davčne oaze. Da bi odpravili omenjene škodljive prakse, sta potrebna skupni evropski pristop
in jasna opredelitev davčnih oaz (Evropska komisija 2013). Za boljšo učinkovitost pobiranja
davkov je treba na prvi ravni izboljšati pobiranje davkov v posameznih državah članicah, nato
izboljšati čezmejno sodelovanje ter vzpostaviti skladno in jasno politiko do tretjih držav
(Evropska komisija 2012).
Vlade, ki si prizadevajo za reformo davčnih stopenj, so pogosto predmet intenzivnih političnih
razprav, predvsem zaradi neposrednih posledic za državo, potrošnike in podjetja. Slednji
opozarjajo na škodljive učinke visokih davkov na osebno premoženje, potrošnjo in splošne
spodbude za delovno silo. Po drugi strani vlade upravičujejo višje davčne stopnje kot pomoč
pri zmanjševanju primanjkljajev in financiranju osnovnih javnih dobrin. Različne ekonomske
teorije podpirajo vsako od teh trditev, vendar ostaja vprašanje, kateri davčni pristop dejansko
vpliva na gospodarsko rast in do katere stopnje (Parnass 2013). S ciljem, da pojasnimo tovrstna
vprašanja in nesoglasja, smo razvili temeljno tezo, s katero preverjamo, ali obstaja statistično
značilen vpliv obdavčenja na gospodarsko rast, vključno z vplivi izbranih obdavčitev.
Davčni sistem v Sloveniji
Po osamosvojitvi je Slovenija vodila restriktivno (omejevalno) davčno politiko, ki pa ni bila
najbolj uspešna, saj je javna poraba čedalje bolj naraščala, kar je negativno vplivalo na državni
proračun, kljub temu da je povečanje javne porabe vplivalo na večanje gospodarske rasti.
Slovenija je reformirala davčni sistem ob osamosvojitvi in uvedla fiskalni sistem, ki je
primerljiv z razvitimi državami. Dotedanje obdavčenje je bilo neučinkovito in nepregledno,
bilo je veliko davkov, posamezni so imeli različne osnove in stopnje. Davčna zakonodaja se je
v obdobju do danes zelo spreminjala, večja davčna reforma je bila uveljavljena leta 2005,
predvsem zaradi vstopa RS v EU. Kljub mnogim spremembam država še vedno ni posegla po
večjih ukrepih v davčnem sistemu za spodbujanje gospodarstva. Neprestanih sprememb sta
deležni predvsem dohodnina in DDPO. Tudi na ostalih področjih je prihajalo do sprememb
davčnih osnov in stopenj, širjenja olajšav, preimenovanja davčnih dajatev, veliko pozornosti se
zaradi povečanja nadzora posveča tudi Zakonu o davčnem postopku. Davčni sistem v Sloveniji
upošteva večino smernic, ki so posledica harmonizacije davkov v EU (Klun in Jovanović 2016,
28–32, 113).
Temeljni pravni akti, ki se uporabljajo v RS na davčnem področju, so:
− Zakon o finančni upravi (ZFU, Uradni list RS, št. 25/14),
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–

–
–

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 31/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14
– ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H),
zakoni o posamičnih davkih in dajatvah,
pravo EU, ki ga mora spoštovati RS od vstopa v EU.

ZFU je temeljni zakon, ki je stopil v uporabo 1. 8. 2014 in nadomestil takratni Zakon o davčni
službi. S tem smo pridobili nov organ – FURS, pod katerim sta se združile naloge in pristojnosti
dotedanje davčne in carinske uprave RS. ZFU tako ureja načela delovanja, organizacijo, naloge
in pooblastila FURS ter druga vprašanja, povezana z delovanjem finančne uprave (ZFU, členi
1, 9 in 14).
Ločeno od dela FURS je z ZDavP-2 urejen davčni postopek kot poseben upravni postopek, ki
se nanaša na pobiranje davkov ter pravice in obveznosti davčnih zavezancev. Za odločanje v
davčnem postopku je na prvi stopnji pristojna FURS, sledi Ministrstvo za finance. ZDavP-2
poleg omogočanja učinkovitega uveljavljanja pravic davčnih zavezancev daje po drugi strani
FURS orodja za boj proti davčnim goljufijam in omogoča izmenjavo informacij in sodelovanje
z davčnimi organi članic EU (ZDavP-2, 1. člen; Klun in Jovanović 2016, 35–36).
Da bi se povečali davčni prihodki brez dodatnih poseganj v davčno zakonodajo, je potreben
predvsem učinkovit nadzor nad davčnimi obveznostmi in njihovim izpolnjevanjem. FURS zato
čedalje več izvaja nadzore za preprečevanje sive ekonomije tako pri registriranih davčnih
zavezancih kot delavcih na črno, ki se v celoti izogibajo plačilu davkov in prispevkov. Z uvedbo
davčnih blagajn so se delno odpravile nekatere nepravilnosti, predvsem pri evidentiranju
prihodkov, vendar je še zmeraj težava neizdajanje računov (FURS 2017).
S krizo se je slovensko gospodarstvo poslabšalo in povečal se je zaostanek od povprečne
razvitosti EU, vendar je Slovenija v zadnjih letih svoj položaj izboljšala, saj imamo
gospodarsko rast že od leta 2014. Ta je predvsem posledica povečanega tujega povpraševanja,
boljše konkurenčnosti gospodarstva in okrepljenih državnih investicij. H gospodarski rasti sta
prispevala tudi izboljšanje trga dela in posledična rast razpoložljivega dohodka (UMAR 2017).
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DAVKI IN GOSPODARSKA RAST

Država z obdavčenjem kot sestavnim delom makroekonomske politike vpliva tako na
mikroekonomske kot makroekonomske učinke Davki zmanjšujejo ekonomsko moč
posameznikov in s tem spreminjajo njihovo ekonomsko sfero, makroekonomski vpliv pa se
kaže skozi velikost agregatne potrošnje. Spremembe davčnih stopenj lahko vplivajo tudi na
gospodarsko aktivnost subjektov (Kovač 2008, 23). Razmerje med davčno stopnjo in davčnim
donosom grafično prikazuje Lafferjeva krivulja (slika 4).

Slika 4: Lafferjeva krivulja
Vir: TPC 2018.

S porastom davčne stopnje (angl. tax rate) davčni donos do določene točke raste, nato pa začne
upadati. Vzroki za takšno gibanje so v različnem odzivanju davčnih osnov oziroma nosilcev na
višino davčne obremenitve. Vzročnost med davčno politiko in gospodarsko rastjo poudarjajo
zagovorniki ekonomije ponudbe, ki temelji na vplivu fiskalne politike z ukrepi davčnih stopenj
na ekonomsko aktivnost. V okviru agregatne ponudbe in povpraševanja nižje davčne stopnje
povišajo donose od kapitala in dela, kar povzroči višjo ponudbo dela in kapitala vključno z
višjimi stopnjami inovacij in rast produktivnosti (Žibert 2007, 43, 152; Samuelson in Nordhaus
2002, 638).
Po ekonomski teoriji obdavčitev (razen pavšalnih davkov) povzroča izkrivljanje in posledično
negativno vpliva na gospodarsko rast. Namen obdavčitve je povečanje prihodkov, ki so
namenjeni javnim izdatkom, prerazporeditvi dohodka, stabilizaciji gospodarstva in
premagovanju zunanjih učinkov, hkrati pa bi morali gospodarsko rast pravzaprav podpirati.
Namen obdavčitve je doseči želene cilje fiskalne politike na najučinkovitejši način, in sicer z
omejevanjem nezaželenih izkrivljanj, zmanjšanjem stroškov pobiranja davkov in spodbujanjem
gospodarske rasti. Učinkovitost obdavčitve in zlasti davčna struktura imata pomembno vlogo
pri doseganju gospodarske rasti in fiskalne konsolidacije (Stoilova in Patonov 2013).
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Ob proporcionalnem obdavčenju država v času gospodarske rasti pobere več davkov in pospeši
trošenje, zato družbeni proizvod posledično raste, medtem ko so v času recesije zbrani davčni
prihodki manjši, kar povzroči nižje trošenje in zmanjšanje družbenega proizvoda. Možnost za
odpravo omenjene problematike ja višanje davčnih stopenj v času recesije, vendar bi bil
tovrsten ukrep nesprejemljiv (Bajt in Štiblar 2004, 490). V tržnem gospodarstvu so davki lahko
učinkovito orodje za blažitev gospodarskega valovanja in ključna komponenta v
preoblikovanju financ. V času gospodarske krize se lahko z davčnim sistemom favorizira
kapitalizacijo dobička v naslednjem obdobju in s tem poživi gospodarsko rast (PwC 2016).
Proračunsko oziroma fiskalno breme lahko ocenimo kot razliko med dohodki brez davkov in
transferjev ter dohodki z davki in transferji vred. Država oziroma vlada s fiskalno politiko
vpliva na agregatno povpraševanje, to lahko počne neposredno s spreminjanem izdatkov za
proizvode in storitve ter posredno s spreminjanjem davkov in transferjev. S pomočjo fiskalnega
sistema zadovoljujemo človeške potrebe v javnem interesu, restributiramo narodni dohodek za
zagotavljanje večje socialne pravičnosti in skrbimo za stabilno gospodarsko rast in družbeni
razvoj (Samuelson in Nordhaus 2002, 297–300). Odločitve vlade o porabi lahko vplivajo na
preživetje in dohodke mnogih posameznikov, predvsem tistih, ki so zaposleni v javni upravi, in
tistih, ki se zanašajo na programe prerazdelitve dohodka. Javna poraba posredno vpliva tudi na
produktivnost države, saj lahko zasebni sektor te dodatne investicije uporabi za povečanje
učinkovitosti ali produktivnosti zase (Raynor 2016).
V preteklih letih so davki na dohodke in dobičke ter davki na potrošnjo predstavljali podobne
deleže v strukturi davčnih prihodkov, vendar se slednje lahko v prihodnosti s ciljem doseganja
gospodarske rasti spremeni. Nekatere vlade nižajo obremenitev z DDPO, da bi pritegnile več
domačih in tujih investicij, medtem ko si druge prizadevajo znižati stroške zaposlovanja z
nižanjem stopenj prispevkov za socialno varnost (PwC 2019). Da bi ohranili korak s hitro
spreminjajočim se gospodarstvom, se morajo svetovni davčni sistemi nenehno prilagajati.
Zaradi dinamične narave gospodarstva je težko doseči davčno ravnovesje (Guran in Cataramă
2015).
Za boljše razumevanje osrednje teme bomo v nadaljevanju prvotno predstavili ekonomsko
politiko ter pojasnili njen vpliv na gospodarsko rast. Predvsem se bomo osredotočili na fiskalno
politiko, ki uporablja davke kot svoje ključno orodje za doseganje temeljnih ciljev. Posvetili se
bomo tudi pomenu in ukrepom ekonomske politike v RS. Nato se bomo osredotočili na
gospodarsko rast in njene determinante. Glede vpliva davkov na gospodarsko rast obstajajo
konkurenčne teorije. Nekateri se strinjajo s keynesijanskimi dejavniki na strani povpraševanja,
drugi z neoklasičnimi dejavniki na strani ponudbe, medtem ko se drugi strinjajo z mešanico
obeh (McBride 2012). V zaključku poglavja bomo povzeli rezultate predhodnih raziskav, ki so
proučevale vpliv obdavčenja na gospodarsko rast.
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Ekonomska politika
Ekonomska politika je splet aktivnosti, s katerimi izboljšujemo gospodarske razmere in
stremimo k doseganju družbenoekonomskih ciljev. Je usmerjanje procesa družbene
reprodukcije, njeni nosilci so organi družbenih in gospodarskih skupnosti, ki imajo neposreden
vpliv na gospodarstvo. Cilji ekonomske politike odražajo želje ekonomskih subjektov v
prihodnjem stanju v gospodarstvu, ki se običajno razlikuje od trenutnega. Delimo jih glede na
čas njihove uresničitve, ločimo kratkoročne in dolgoročne. Problematika ciljev ekonomske
politike je, da so pogosto med seboj nasprotujoče si odvisni (Žibert 2007, 75–76).
Nosilci ekonomske politike so lahko ekonomski subjekti ali interesne skupine, ki imajo
sposobnost in moč izvajati ukrepe za doseganje družbenoekonomskih ciljev. To so:
– vlada kot izvršna oblast, ki s fiskalno politiko nadzira največji del instrumentov ekonomske
politike;
– centralna banka, ki je odgovorna za monetarno politiko;
– regulatorji trga, ki so različne agencije in ministrstva, ki skrbijo za delovanje na reguliranih
trgih in pošteno konkurenco;
– interesne skupine, kot so gospodarske zbornice in sindikati, ki kot partnerji vlade sodelujejo
pri urejanju razmer na trgih dela, blaga in storitev.
Pristojnost med omenjenimi nosilci ekonomske politike je odvisna od državne ureditve in
političnega sistema, vendar ima vlada, kot že omenjeno, največjo moč, tudi zaradi velikosti
javnega sektorja. Ekonomska politika skuša razložiti delovanje gospodarstva, fluktuacije in
spremembe v različnih časovnih obdobjih. V ta namen se osredotoča na ključne ekonomske
spremenljivke, ki so poslovni cikel, realni potencialni in naravni BDP, dejanska in naravna
brezposelnost, obrestne mere, inflacija ter proračunski in zunanjetrgovinski deficit (Strašek
2006, 14–15).
V ekonomski politiki se osredotočamo na štiri temeljne cilje:
– visoka in stabilna gospodarska rast,
– nizka brezposelnost,
– nizka in stabilna inflacija,
– izogibanje proračunskemu primanjkljaju in fluktuacijam deviznega tečaja.
Težava med naštetimi cilji je njihova medsebojna konfliktnost, kar od nosilcev ekonomske
politike zahteva, da določijo prioriteto oziroma hierarhijo ciljev. V ekspanziji agregatno
povpraševanje raste, zato se bosta vrzel med dejanskim in potencialnim BDP ter brezposelnost
zmanjšala, gospodarska rast pa bo relativno hitra. V tem primeru sta dosežena dva cilja, vendar
se bosta zaradi pomanjkanja nekaterih inputov povečala inflacija in plačilnobilančni deficit. V
recesiji je situacija ravno obratna, zato je doseganje ciljev neprestano v nekakšnem
trade-offu (Strašek 2006, 23–25).
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V kapitalizmu se že od začetka soočamo z obdobji inflacije (naraščajoče cene) in recesije
(visoka brezposelnost). S pomočjo fiskalne in monetarne politike se lahko vpliva na raven
celotnih izdatkov, raven cen, stopnjo inflacije, zaposlenost ter stopnjo rasti in raven outputa
(BDP) v gospodarstvu (Samuelson in Nordhaus 2002, 38, 285).
Nosilci ekonomske politike v okviru svojih pristojnosti s svojimi ukrepi spreminjajo razmere v
gospodarstvu, da bi dosegli temeljne cilje. Na primer višji davki v določeni dejavnosti lahko
povzročijo selitev proizvodnih dejavnikov iz nje, medtem ko bodo davčne olajšave imele
nasprotni učinek. Instrumente ekonomske politike delimo v osnovi v tri skupine (Žižmond in
Strašek 1999, 200):
– instrumenti fiskalne politike, ki jih uporablja vlada in jih delimo na instrumente
proračunskih prihodkov (davki in prispevki, carine, transferi iz tujine), instrumente
proračunskih izdatkov (za nakup proizvodov in storitev, investicije, transferi) in saldo
državnega proračuna;
– instrumenti monetarne politike, ki jih uporablja centralna banka (operacije na trgu
vrednostnih papirjev, obvezne rezerve, obrestna mera, kontrola finančnega poslovanja);
– instrumenti direktnega nadzora v okviru zunanjetrgovinskega in deviznega režima, nadzor
cen in dohodkov ter druge oblike nadzora v okviru delovanja ekonomskega sistema, da bi
se zaščitili interesi prebivalstva in okolja.
Monetarna politika deluje posredno na agregatno povpraševanje prek sprememb obrestnih mer,
učinki fiskalne politike na ključne spremenljivke pa so prikazani v preglednici 5.
Preglednica 5: Vpliv fiskalne politike na ključne spremenljivke
Obrestna mera

Osebna poraba (C)

Investicije (I)

BDP

Zmanjšanje davkov

+

+

+

+

Povečanje proračunske
potrošnje

+

+

-

+

Povečanje subvencij za
investicije

+

+

+

+

Vir: Strašek 2006, 203.

Zmanjšanje davkov in povečanje subvencij za investicije bosta pozitivno vplivala na obrestne
mere, osebno porabo, investicije in posledično tudi na BDP. Prav tako bo povečanje
proračunske potrošnje imelo pozitiven vpliv na omenjene ključne spremenljivke, z izjemo
investicij.
Obstaja dilema, ali se gospodarstvo lahko giblje proti dolgoročnemu ravnotežju brez
posredovanja nosilcev ekonomske politike. Ločimo klasični, keynesijanski, novoklasični
pristop in ekonomijo ponudbene strani. V klasičnem pristopu spremembe agregatnega
povpraševanja vplivajo na raven cen, vendar nimajo vpliva na BDP in zaposlenost.
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Fleksibilnost cen odpravi vsako presežno povpraševanje ali ponudbo in posledično vzdržuje
polno zaposlenost in izkoriščenost zmogljivosti, zato ukrepi ekonomske politike niso potrebni.
Zaradi mnogih kritik omenjenega pristopa se je razvila keynesijanska teorija, ki jo je oblikoval
John M. Keynes (1956). Izvira iz koncepta agregatnega povpraševanja in teorije agregatne
ponudbe. Cene in plače so neprilagodljive, zato BDP in brezposelnost določa delovanje sil
agregatnega povpraševanja in ponudbe. V klasičnem pristopu je krivulja agregatne ponudbe
navpična, keynesijanska pa je naraščajoča, zato lahko fiskalna in monetarna politika vplivata
na cene in realni BDP, torej spodbujata gospodarstvo med recesijo in upočasnita agregatno
povpraševanje v času ekspanzije, saj ne obstaja samodejni popravljajoči se mehanizem
dolgoročne stabilnosti gospodarstva. V začetkih keynesijanske revolucije je bil pomen fiskalne
politike zelo velik, vendar so se kmalu začele kazati nekatere pomanjkljivosti, kot sta časovni
zamik od šoka do dejanskih učinkov ukrepov in rast proračunskega primanjkljaja (Samuleson
in Nordhaus 2002, 622–624). V novoklasični teoriji so podobno kot v klasičnemu pristopu cene
in plače prilagodljive s tem, da imamo na voljo vse razpoložljive informacije, na osnovi katerih
ekonomski subjekti oblikujejo pričakovanja, zato ekonomska politika ne more vplivati na realni
BDP in brezposelnost (Samuleson in Nordhaus 2002, 632). V zgodnjih 80. letih se je razvila
ekonomija ponudbene strani, ki temelji na motivaciji ljudi za delo in varčevanje ter zmanjšanju
davčnih stopenj, da bi se pospešila gospodarska rast. Ekonomija na strani ponudbe poudarja
vlogo fiskalne politike pri določanju agregatne ponudbe in gospodarske rasti. Predvsem lahko
skozi davčne stopnje vpliva na relativne cene dobrin in posledično na ponudbo dela in kapitala.
Nižanje davčnih stopenj na dohodke dela, obresti ali dividende lahko pozitivno vpliva na
varčevanje, investicije in gospodarsko rast. Podatki iz 80. let pa kažejo, da ukrepi ekonomije
ponudbe niso bili uspešni v ZDA, saj so se z nižanjem davčnih stopenj zmanjšali proračunski
prihodki, povečal se je proračunski primanjkljaj, prav tako se ni povečalo varčevanje
(Samuleson in Nordhaus 2002, 637–639).
Kljub mnogim spremembam, ki jih je bilo gospodarstvo deležno v zadnjih petdesetih letih, tako
na področju zaposlovanja, obdavčenja, tehnologije in mednarodnega poslovanja, ostajajo
ključni cilji ekonomske politike enaki. V zadnjih letih se države EU borijo predvsem s
proračunskim primanjkljajem, saj izdatki presegajo prihodke.

3.1.1 Fiskalna politika
Fiskalna politika je politika usklajevanja proračuna, torej uravnava dohodke in izdatke oziroma
javni sektor ter s tem uresničuje kratkoročne in dolgoročne ekonomske cilje. Na dohodkovni
strani smo že omenili, da so najpomembnejši prihodki iz naslova davkov in prispevkov. Na
izdatkovni strani pa je najpomembnejša splošna poraba (angl. government expenditure – G)
oziroma materialno trošenje. Slednje je izjemno učinkovito sredstvo vpliva na gospodarstvo,
saj zadovoljuje skupne potrebe, skrbi za investicije ter hkrati uravnava BDP in zaposlenost.
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Prek izvajanja ekspanzivne ali restriktivne politike skuša država vplivati na ekonomske razmere
(Bajt in Štiblar 2004, 488).
Fiskalna politika je pravzaprav sestavljena iz obdavčenja in vladnih odhodkov, medsebojno
vplivanje teh dveh spremenljivk pa ima lahko različne učinke na gospodarsko rast. Kratkoročno
znižanje davka na dohodek daje gospodinjstvom več denarja, omogoča več potrošnje in
prihrankov. Na dolgi rok nižji davki omogočajo posameznikom, da ohranijo več svojih
zaslužkov, kar jih lahko spodbudi k večjemu delu. Poraba, prihranki in ponudba delovne sile
prispevajo k skupni proizvodnji gospodarstva. Nižje davčne stopnje pa lahko povečajo tudi
javnofinančni primanjkljaj, če se ne izravnajo z drugimi viri prihodkov, kar na koncu škoduje
gospodarski rasti. Po drugi strani lahko višje davčne stopnje privedejo do večje vladne porabe
za programe, ki lahko izboljšajo proizvodnjo v zasebnem sektorju in življenjski standard
posameznikov (Parnass 2013).
Vlada ima v tržnem gospodarstvu tri ključne funkcije (Samuelson in Nordhaus 2002, 35):
– alokativno funkcijo, ki skrbi za povečevanje učinkovitosti s pospeševanjem konkurence,
omejevanjem negativnih zunanjih učinkov in zagotavljanjem javnih dobrin;
– restributivno funkcijo, s katero se izboljšuje pravičnost z uporabo davkov in državnih
izdatkov za prerazdelitev dohodka k posameznim skupinam;
– stabilizacijsko funkcijo, ki ohranja gospodarsko stabilnost in rast.
Država želi voditi proticiklično politiko, zato mora voditi politiko neizravnanega računa. To
pomeni, da v obdobju gospodarske rasti (ekspanzije) zbira prihodke s proračunskim presežkom,
ki jih troši v času recesije, saj dodatno trošenje države veča skupno trošenje in posledično BDP.
Kot avtomatični stabilizator na dohodkovni strani so ob progresivnih davčnih stopnjah v času
ekspanzije višji davčni prihodki, ki zmanjšajo razpoložljiv dohodek in trošenje gospodarskih
enot. Na izdatkovni strani imamo dva avtomatična stabilizatorja. Prve so subvencije
brezposelnim, ki so v času recesije, ko je brezposelnih več, višje, kar povečuje skupno trošenje
in rast družbenega proizvoda, v času gospodarske rasti pa je to trošenje nižje zaradi manj
brezposelnih, zato se tudi manj poveča družbeni proizvod, ki že tako hitro raste. Drugi
stabilizator so javna dela oziroma investicije države, ki se jih država loti v času gospodarske
krize, da pospeši skupno trošenje, ki vpliva na gospodarsko rast. S tovrstnim ukrepom je
Roosevelt rešil ameriško gospodarstvo med veliko gospodarsko krizo. V 90. letih 20. stoletja
je slovenska ekonomska politika reševala gospodarstvo z investicijami v cestno infrastrukturo
in ga obvarovala predvsem pred tranzicijsko recesijo zaradi izgube trgov. Prav tako so kot
avtomatični stabilizator pomagale subvencije brezposelnim, ki jih je bilo v takratnem obdobju
zelo veliko (Bajt in Štiblar 2004, 488–490; Ministrstvo za finance 2018a).
Povečanje javnih izdatkov deluje na efektivno povpraševanje ekspanzivno, zmanjšanje pa
kontraktivno, jakost učinka je odvisna od proračunskega multiplikatorja. Na ponudbeni strani
je učinek fiskalne politike bolj kompleksen, saj vsaka diferenciacija davčnih stopenj, carinskih
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tarif ali politika javnih transferov vpliva na cene proizvodnih dejavnikov, ki privedejo do
substitucije dražjega inputa ali outputa s cenejšim (Strašek 2006, 199–201).
Med glavnimi nalogami vlade kot nosilke fiskalne politike so izboljšanje ekonomske
učinkovitosti in porazdelitev dohodka, stabiliziranje gospodarstva in izvajanje mednarodne
ekonomske politike. Vlada skuša z raznimi ukrepi (regulacija trga, protimonopolna politika in
odprava nepopolnih informacij, kar je problem pri nenadzorovanih trgih) odpravljati tržne
slabosti. Prerazdelitev dohodkov od tistih s presežkom do tistih s primanjkljajem se doseže z
obdavčevanjem in politiko vladnih izdatkov. Na področju mednarodne ekonomske politike
imamo štiri glavna področja, ki so zmanjševanje trgovinskih omejitev, izvajanje programov
pomoči (za izboljšanje razmer držav v razvoju), usklajevanje makroekonomske politike in
varovanje globalnega okolja kot boj proti onesnaževanju (Samuelson in Nordhaus 2002, 285–
287).
Fiskalna politika se osredotoča na razpoložljiv dohodek (𝑌𝑑 ), na katerega vpliva z
multiplikatorjem davkov in proračunskih izdatkov (Žižmond in Strašek 1999, 244–245):
(1),

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇

razpoložljivi dohodek (𝑌𝑑 ) je razlika med BDP (𝑌) in davki (𝑇). Slednji razpade na zasebno
potrošnjo (𝐶) in varčevanje (𝑆):
(2).

𝑌𝑑 = 𝐶 + 𝑆
Ob združitvi zgornjih enačb oblikujemo sestavo BDP (𝑌):

(3),

𝑌 =𝐶+𝑆+𝑇

ki jo lahko prikažemo s stališča potrošnje. Varčevanje (𝑆) je namenjeno investicijam (𝐼), zato
velja 𝑆 = 𝐼. Davki (𝑇) kot prihodki proračuna omogočajo proračunske izdatke (𝐺), zato velja
ob uravnoteženem proračunu 𝑇 = 𝐺. Oblikujemo enačbo:
(4),

𝑌 =𝐶+𝐼+𝐺

ki jo izenačimo z enačbo 3 in dobimo pomembno enačbo za ekonomsko politiko:
(5).

𝐺+𝐼 =𝑆+𝑇

Kadar vlada povečuje levi del enačbe, torej potrošnjo in investicije, govorimo o injekcijah, ko
povečuje varčevanje in davčne prihodke, pa govorimo o restrikcijah.
Vladni izdatki pomembno vplivajo na celotne izdatke v gospodarstvu in posledično na velikost
BDP. Obdavčenje vpliva na gospodarstvo na dva načina, in sicer na dohodke posameznikov in
na cene dobrin in dejavnikov proizvodnje ter posledično na ekonomsko obnašanje. Fiskalna
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politika pomeni določanje davkov in javnih izdatkov v smeri omejevanja nihanj v gospodarstvu
in ohranitve gospodarske rasti z visoko zaposlenostjo, brez visokih izbruhov inflacije
(Samuelson in Nordhaus 2002, 379, 645).

3.1.2 Ekonomska politika v RS
Slovenijo označujemo za uspešno državo z dobro kakovostjo življenja. Med državami OECD
jo uvrščamo takoj za Dansko, Norveško in Islandijo, saj ima poleg visokih življenjskih
standardov tudi izjemno visoko enakost v osebnih dohodkih. Svetovna gospodarska kriza je
sicer močno negativno vplivala na njen izvoz, saj sta upadli proizvodnja in zaposlenost, ki sta
bili pred tem najvišji v državah OECD. Pomemben ekonomski problem v RS je staranje
prebivalstva in posledično zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva in s tem manj sredstev
iz socialnih prispevkov za financiranje vse višjih izdatkov za pokojnine (OECD 2017b).
RS je pri oblikovanju reform dolžna spoštovati pravila in omejitve EU ter slediti skupnim
sprejetim ciljem. V zadnjih letih gospodarstvo neprekinjeno okreva, kar se odraža v rasti
zaposlovanja in gospodarski rasti, ki je tudi rezultat preteklih ukrepov in reform. Odpravila so
se makroekonomska neravnotežja, predvsem se je zmanjšala zadolženost zasebnega sektorja.
Ekonomska politika RS bo še naprej usmerjena v zagotavljanje ustreznega okolja za rast, zato
se bodo izvajali nadaljnji ukrepi na področju javnega naročanja, davkov in trga dela, zmanjšala
se bodo administrativna bremena, lažje bo financiranje podjetij, prenovila se bo gradbena
zakonodaja, okrepilo financiranje izobraževanja, reorganizirala sodišča in centri za socialno
delo. RS bo povečala investicije iz javnih sredstev in s tem krepila potencialno rast v
srednjeročnem obdobju. Ključne so investicije z visokim multiplikativnim učinkom na
gospodarsko rast, vključno z učinkovitim črpanjem sredstev EU (Vlada RS 2017).
V letu 2017 je RS na področju davkov izvajala ukrepe za krepitev konkurenčnosti poslovnega
okolja in zasledovala cilj javnofinančne konsolidacije. Z januarjem 2018 so stopile v veljavo
rešitve, usmerjene v nadaljnje prestrukturiranje javnih dajatev, ter poenostavitve glede
njihovega pobiranja. V prihodnosti se bodo posvečali zniževanju stroškov plačila davčnih
obveznosti davčnim organom in izboljšanju sistema ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin,
v sodelovanju z OECD pa bo RS sledila cilju zmanjšanja obremenitve dela ter ohranitvi socialne
varnosti (Ministrstvo za finance 2018b). V Sloveniji je namreč davčna obremenitev dohodkov
iz dela kljub znižanjem po letu 2004 še zmeraj zelo visoka in nad povprečjem držav OECD,
predvsem za tiste, ki ne uveljavljajo otroških olajšav (Kosi in Bojnec 2009). Zaradi tega
pozdravljamo ukrep vlade, ki bo že z letošnjim letom razbremenil regres obdavčitve (če ta ne
presega povprečne plače v Sloveniji). Poleg slednjega so v pripravi dodatni predlogi za
razbremenitev dela, ki so dvig dohodninskih mej v vseh davčnih razredih, dvig splošne in
dodatne olajšave ter oprostitev nagrad pri dohodnini. Na drugi strani vlada načrtuje nadomestiti
tovrstne davčne prihodke z višjo obdavčitvijo kapitala in postopnim dvigom davčne stopnje
DDPO na 22 % do leta 2022 (Kapitanovič 2019).
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RS bo še naprej izvajala aktivno politiko zaposlovanja, da bi se povečala zaposlenost ranljivih
skupin na trgu dela, predvsem se povečuje obseg ukrepov v smeri zaposlovanja starejših. V
okviru okoljskih ciljev se bodo ob tehnološkem razvoju nadaljevale aktivnosti na področju
trošarin na energente. Prav tako se bo RS posvečala nadaljnjemu zniževanju revščine in
manjšanju socialnih razlik med državljani (Vlada RS 2018b; ZFisP, Uradni list RS, št. 55/15,
2. člen).

Gospodarska rast
Stabilna gospodarska rast je ključen del gospodarskega razvoja in ugodno vpliva na izboljšanje
življenjskega standarda ljudi. Je glavni dejavnik dolgoročne uspešnosti določene države ter
njihov osrednji ekonomski in politični cilj. Stopnja gospodarske rasti nam poleg stopnje
brezposelnosti in stopnje rasti cen kot ključen makroekonomski kazalec kaže zdravje nekega
gospodarstva. Gospodarsko rast merimo z rastjo realnega BDP, ob upoštevanju rasti
prebivalstva uporabljamo predvsem stopnjo rasti realnega BDP na prebivalca (Senjur 2002, 5–
7). BDP je vsota vseh dobrin in storitev, ki so bile ustvarjene v določenem obdobju na ozemlju
domače države. Velikost družbenega proizvoda lahko izračunamo s proizvodno, osebno in
izdatkovno metodo (Bajt in Štiblar 2004, 85–86; Samuelson in Nordhaus 2002, 517).
Nominalni BDP je izražen v tekočih cenah, zato moramo za primerjavo med obdobji upoštevati
inflacijo, da pridobimo realni BDP. To naredimo tako, da nominalni BDP deflacioniramo, v
primeru upadanja cen v obdobju pa je treba nominalni BDP inflacionirati, kar storimo s
pomočjo implicitnega deflatorja oziroma splošnega indeksa cen. Posledično je BDP izražen v
stalnih oziroma realnih cenah (Bajt in Štiblar 2004, 44–51). Slika 5 prikazuje povprečno gibanje
BDP na prebivalca (realna letna rast v %, preračunana v stalnih cenah za bazno leto 2010) za
izbrane države OECD – EU-22 v obdobju 2000–2016 (priloga 2).
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Slika 5: Gibanje rasti BDP na prebivalca v obdobju 2000–2016
Vir: OECD Stat 2018b.
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Najvišjo rast je opaziti leta 2006, ko je ta znašala 4,5 %, vendar je ta do leta 2009 upadla za kar
10,3 % kot odraz gospodarske krize, kar predstavlja velik prelom gospodarske rasti. Ponoven
upad BDPpcgr je bil leta 2012, ko je ta znašala –0,7 %, kar je posledica slabega stanja
gospodarstva v Grčiji. Sledi okrevanje gospodarske rasti, leta 2016 je povprečna rast BDP na
prebivalca znašala 2 % (OECD Stat 2018b). Z vključitvijo slamnatih spremenljivk bi lahko
obdobje 2000–2016 razdelili na dva dela, pred in po strukturnem prelomu oziroma letu 2009
(slamnata spremenljivka po strukturnem prelomu bi imela vrednost 1, spremenljivka pred njim
pa vrednost 0) (Žunko 2015). Ker je iz slike 5 strukturni prelom jasno razviden, nismo testirali
statistične značilnosti prisotnosti strukturnega preloma in se odločili, da bomo v empirično
raziskavo vključili obdobje po njem, torej 2009–2016.
Davčna politika ima posreden vpliv na gospodarsko rast prek njenih dejavnikov, ki so človeški
viri, naravni viri, kapital in tehnologija. Zvezo med njimi zapišemo v obliki agregatne
proizvodne funkcije, ki povezuje celoten narodni output (BDP) z inputi in tehnologijo
(Samuelson in Nordhaus 2002, 390, 519):
𝑄 = 𝐴𝐹 (𝐾, 𝐿, 𝑅)

(6),

kjer je Q output, K produktivne storitve kapitala, L inputi dela, R inputi naravnih virov, A raven
tehnologije v gospodarstvu in F proizvodna funkcija. Pričakujemo, da se s povečanjem
omejenih dejavnikov poveča tudi gospodarska rast. Produktivnost je povezana s tehnologijo,
saj je ob tehnološkem napredku možno z enako količino inputov proizvesti večji output. Izumi
povečujejo produktivnost na različnih področjih, zato je kakovost znanstvenega in tehničnega
znanja zelo pomembna. Čeprav je v današnji digitalni dobi tehnološki napredek gonilna sila
dolgoročne gospodarske rasti, človeški viri oziroma delovna sila ostaja njen najpomembnejši
dejavnik. Izobrazba, spretnosti in disciplina povečujejo posameznikov človeški kapital, kar
pozitivno vpliva na njegovo produktivnost. Prav tako se šteje, da izobraževanje vpliva na
gospodarsko rast z omogočanjem prenosa znanja za razumevanje in uporabo novih tehnologij.
H kapitalu prištevamo stvarni kapital, kamor uvrščamo razne objekte, infrastrukturo in opremo,
ter socialni kapital, kamor sodijo medsebojno zaupanje in pošteni družbeni odnosi ob
upoštevanju zakonov in predpisov, kar ima ugodne vplive na gospodarsko rast. Predvsem
slednji je predpogoj za uspešno in zdravo gospodarstvo. Izredno pomembne so investicije v
kapital, saj povzročajo pozitivne zunanje učinke vsem uporabnikom (npr. korist javne
infrastrukture) (Saumelson in Nordhaus 2002, 520–521). Davki na delo bodo negativno vplivali
na zaposlovanje dodatne delovne sile in davki na dohodke bodo zmanjšali kapital oziroma
sredstva za nove investicije, kar lahko privede do slabših gospodarskih rezultatov (Joint
Committee On Taxation 2015). Veliko vlogo ima tudi razvoj trga, predvsem v nekdanjih
socialističnih državah, ki so prešle iz nekdanjega planskega na tržno gospodarstvo, kjer
prevladuje zasebni sektor in so cene liberalizirane. Vključevanje nacionalnih gospodarstev v
svetovni gospodarski sistem je eden od najpomembnejših dogodkov v zadnjem stoletju (Senjur
2002, 50–56). Države ne izmenjujejo le končnih proizvodov, ampak tudi vmesne proizvode. To
34

ustvarja zapleteno mrežo gospodarskih interakcij, ki pokrivajo ves svet. Obstaja pozitivna
korelacija med gospodarsko rastjo in odprtostjo gospodarstva, saj imajo države z višjimi
stopnjami rasti BDP višji delež izvoza. Za uspešno tržno gospodarstvo je potrebna tržna
konkurenca, prav tako je težnja po hitri privatizaciji, saj so zasebna podjetja praviloma politično
neodvisna in potencialno učinkovitejša (Ortiz-Ospina, Beltekian in Roser 2014). V raziskavo
vpliva obdavčenja na gospodarsko rast moramo torej poleg davkov vključiti tudi naštete
spremenljivke, ki lahko nanjo vplivajo, t. i. kontrolne spremenljivke. Na osnovi proizvodne
funkcije (6) ugotavljamo, da so to človeški kapital, fizični kapital, tehnološki napredek in tudi
odprtost gospodarstva. Ker sta nizka brezposelnost in stabilna inflacija dva izmed štirih
temeljnih ciljev ekonomske politike in ključni ekonomski spremenljivki, ju bomo tudi prav tako
testirali v analizi.
Na gospodarsko rast vpliva tudi delež javnih izdatkov v BDP, predvsem se rešuje vprašanje, ali
imajo države z višjim deležem javnih izdatkov višjo ali nižjo gospodarsko rast, s čimer je
povezan tudi problem javnega dolga. Država vpliva na gospodarsko rast z javnimi izdatki na
dva načina, in sicer (Senjur 2002, 36–38):
– pozitivno z zagotavljanjem javnih dobrin in storitev, kar ima ugodne učinke na
izboljševanje dejavnikov razvoja in zmanjševanje socialnih razlik,
– negativno zaradi neučinkovite razdelitve javnih dobrin kot posledica političnih vplivov in
centralnega odločanja.
Kadar javni izdatki presežejo javne prihodke, nastane proračunski primanjkljaj. Kadar davčni
in drugi državni prihodki niso zadostni za pokrivanje vseh izdatkov, se država zadolži, bodisi z
dolžniškim financiranjem, torej z izdajo obveznic, bodisi z denarnim financiranjem, torej z
izposojanjem od centralne banke. Z vidika razvoja lahko ima proračunski primanjkljaj
negativne posledice, saj veča breme javnega dolga in vpliva na inflacijo, višanje obrestnih mer
in posledično izrivanje zasebnih investicij. Višji kot je javni dolg, večje je breme njegovega
financiranja, zato država poseže po ukrepih, kot je višanje davkov, kar zmanjšuje donosnost
investicij. Če dolg raste hitreje kakor nominalni BDP, stopnja zadolženosti raste in obratno
(Senjur 2002, 113–115). Posledično bomo tudi dolg sektorja država vključili v empirično
raziskavo kot kontrolno spremenljivko.
Stopnja gospodarske rasti je opredeljena kot relativni prirastek spremenljivke in je izražena v
odstotkih (Senjur 2002, 84). Keynesijanska teorija rasti je ena izmed poglavitnih teorij
gospodarske rasti. Slednja temelji na razliki med dejansko in potencialno stopnjo rasti ter na
agregatnem povpraševanju (𝑌), ki ga sestavljajo domača zasebna potrošnja (𝐶), državna
potrošnja (𝐺), bruto investicije (𝐵𝐼) in neto izvoz (𝑁𝑋) (Senjur 2002, 99–100):
𝑌 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐵𝐼 + 𝑁𝑋

(7).

Sodobne države pogosto skušajo prek davkov vplivati na razpoložljive dohodke prebivalstva in
posledično na njihovo porabo. Povečanje porabe proizvoda je možno neposredno prek zvišanja
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davkov, ki jih država dodatno porabi kot državno potrošnjo (G), ali posredno prek znižanja
davkov, ki vodi v povečanje dohodkov in povečanje zasebne potrošnje (C). Prvi način je bolj
socialni (keynesijanski) in krepi vlogo države v gospodarstvu, drugi pa bolj liberalni
(ekonomija ponudbe) (Bajt in Štiblar 2004, 486). Gospodarska rast pa ni neposredno odvisna
od višine davčnih stopenj, predvsem je treba upoštevati celotno poslovno okolje. Z raznimi
ukrepi ekonomske politike za dosego svojih ključnih ciljev prihaja do neravnotežij, kot so
pomanjkanje kapitala in pritiski na vzdržnost javnih financ. Za zagotavljanje stabilnejše
gospodarske rasti je treba zmanjšati makroekonomska neravnotežja in zagotoviti stabilne vire
financiranja za podjetja. V državah z višjimi obdavčitvami dobička lahko prihaja tudi do višje
nediscipline pri plačevanju davčnih obveznosti, predvsem v ZDA so si velike korporacije nižale
davčno osnovo s podružnicami v davčnih oazah, torej v državah z znatno nižjimi obdavčitvami
(UMAR 2017).
Če gospodarsko rast razumemo kot rast proizvodnje, pa je slednja lahko posledica (Senjur 2002,
98):
– povečanih proizvodnih zmogljivosti zaradi izboljšanja razvojnih dejavnikov, kjer je teorija
usmerjena v povečevanje ponudbe (klasična in neoklasična teorija),
– boljšega izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti, kjer se teorija osredotoča na povečanje
agregatnega povpraševanja (keynesijanska teorija),
– spremembe kombinacije oziroma strukture proizvodnih dejavnikov, kjer gre za strukturno
zasnovane teorije, ki temeljijo na zamisli, da je možno povečati proizvodnjo z boljšo
kombinacijo obstoječih produkcijskih dejavnikov.
Predpostavka klasične teorije je, da spodbujanje varčevanja povzroča gospodarsko rast, vendar
je Thomas Malthus (1836) zavrnil tovrstno mišljenje, saj varčevanje pomeni zmanjšanje
potrošnje, kar zmanjšuje efektivno povpraševanje in posledično dobičke in investicije. Njegovo
razmišljanje je podprl J. M. Keynes (1956) in ga uporabil za analizo kratkoročnih problemov
ekonomske politike. V keynesijanski teoriji so usmerjeni v povečanje agregatnega
povpraševanja z vplivanjem na stopnjo varčevanja. Problem je zagotoviti dolgoročno
stabilnost, kar zahteva tesno povezavo med kratkoročno ekonomsko politiko in dolgoročno
razvojno politiko. Najbolj znani imeni, ki sta izhajali iz teorije za analizo dolgoročnih
problemov, sta R. Harrod (1939) in E. Domar (1946). Na osnovi gospodarskih ciklov se
oblikujejo pričakovanja, in sicer s primerjavo dejanske in želene stopnje rasti. Cilj je zagotoviti,
da bo dejanska rast enaka potencialni, in posledično ustvariti višjo rast gospodarstva, kar
omogoča dobičkonosno zaposlitev kapitala in delovne sile (Senjur 2002, 99–105). Potrošnja je
cilj gospodarskega razvoja in potrošna funkcija je ključen del makroekonomske analize rasti.
Del razpoložljivega dohodka, ki se ne porabi, se prihrani in je na voljo za financiranje investicij,
kar vpliva na agregatno povpraševanje. Poraba je torej posredno povezana z vsemi
pomembnimi makroekonomskimi spremenljivkami (Senjur 2002, 66–68).
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V klasični teoriji so predpostavljali, da je količina zemlje eksogeno dana, medtem ko so v
neoklasičnem modelu, ki ga je najbolje opisal R. Solow (1956), omenjeno spremenljivko
izpustili kot nepomemben dinamični dejavnik rasti. V klasičnem modelu je bila ključna
ekonomska spremenljivka delovna sila, v neoklasičnem modelu rasti pa je ključno gibanje
kapitala. Za gospodarsko rast in razvoj je potrebna komplementarnost vseh proizvodnih
dejavnikov, njihova medsebojna zamenljivost je na meji. Kombinacija proizvodnih dejavnikov
je odvisna od njihove razpoložljivosti in od njihovih cen. Poleg ključnih proizvodnih
dejavnikov so pomembni tudi velikost trga, mednarodni ekonomski odnosi, strukturne
spremembe in podjetništvo. V mnogih analizah se uporablja Cobb-Douglasova proizvodna
funkcija (Senjur, 123–128):
𝑄 = 𝐾 𝛼 𝐿𝛽

(8),

kjer sta kapital (K) in delo (L) proizvodna dejavnika. Iz nje z logaritmiranjem in odvajanjem
izpeljemo stopnjo gospodarske rasti in dobimo:
𝑟𝑄 = 𝛼 × 𝑟𝐾 + 𝛽 × 𝑟𝐿

(9),

kjer je stopnja rasti proizvodnje ponderirana vsota stopenj rasti kapitala in delovne sile. Za
ugotovitev prispevka posameznih proizvodnih dejavnikov k stopnji gospodarske rasti
ugotavljamo totalni diferencial funkcije (9), ki je vsota parcialnih diferencialov. Dobimo
količnik elastičnosti proizvodnje glede na kapital in količnik elastičnosti proizvodnje glede na
delovno silo, iz katerega sledi, da je stopnja rasti proizvoda seštevek rasti kapitala in stopnje
rasti dela, ki sta ponderirani z ustreznimi količniki elastičnost proizvodnje (Senjur 2002, 129–
130):
𝑟𝑄 = 𝐸𝑄𝐾 × 𝑟𝐾 + 𝐸𝑄𝐿 × 𝑟𝐿

(10).

Ker splošni ekonomski problem predstavlja redkost dobrin, je za doseganje ciljev pomembna
njihova alokacija, zato je ena izmed osnovnih ekonomskih teorij za razlago gospodarske rasti
neoklasična teorija in neoklasični model osnovni model teorije rasti (Senjur 2002, 8, 20). Med
neoklasiki velja prepričanje, da je za gospodarsko rast potrebno primerno politično in družbeno
okolje, za kar sta potrebna svobodna konkurenca in pravilno delovanje tržnega mehanizma.
Zaradi redkosti proizvodnih dejavnikov, kot sta delo in kapital, ki imata določeno ceno,
gospodarsko rast analizirajo na faktorski način. Od tod izhaja misel o relativnih faktorskih
cenah kot dejavniku gospodarske rasti. Avtor modela R. Solow (1956) je predpostavljal, da je
stopnja delovne sile eksogeno dana, agregatna ponudba in povpraševanje sta v ravnovesju in
ker izhajamo iz makroekonomske definicije, posledično velja, da so investicije enake
varčevanju (S = I). Izhajamo iz agregatne proizvodne funkcije (6) (brez naravnih virov in
tehnološkega napredka) (Senjur 2002, 140–143):
(11),

𝑄 = 𝑓(𝐾, 𝐿)
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ker nas zanima produktivnost, funkcijo delimo z delom in dobimo relativno vrednost:
𝑞 = 𝑓(𝑘)

(12).

Neoklasični model ne pojasnjuje neposredno rasti produktivnosti, ampak se osredotoča na rast
tehnične opremljenosti dela. Uporabimo Cobb-Douglasovo proizvodno funkcijo (8), iz katere
z logaritmiranjem in odvajanjem dobimo ugotovitev, da je stopnja rasti produktivnosti dela
odvisna od stopnje rasti kapitalne opremljenosti dela:
(13).

𝑟𝑞 = 𝛼𝑟𝑘

Posledično je produktivnost funkcija kapitalne opremljenosti dela, ki je odvisna od investicij
na zaposlenega (Bajt in Štiblar 2004, 384–385). R. Solow (1956) je prvi proučeval tudi vpliv
obdavčenja na gospodarsko rast. Na osnovi neoklasičnega modela davčna politika nanjo nima
vpliva. Seveda so se na osnovi novejše teorije endogene rasti oblikovali novi modeli, ki
dokazujejo obratno (Anastassiou in Dritsaki 2005).
Ukrepi za stabilizacijo poslovnega cikla morajo temeljiti na vplivu na agregatno povpraševanje,
ki ga lahko vlada pospeši z raznimi ukrepi in posledično poviša raven realnega BDP. Za
optimalne rezultate je v velikem gospodarstvu najboljše kombinirati ukrepe monetarne in
fiskalne politike, ki skupno določajo sestavo BDP (Samuelson in Nordhaus 2002, 654–656).
Povzetek empiričnih raziskav o vplivu davkov na gospodarsko rast
Obdavčenje z vplivom na javne prihodke in prerazdelitvijo sredstev postaja ključna
komponenta dolgoročnega razvoja. To se odraža v pojavu mnogih raziskav, ki povezujejo
obdavčenje, davčne reforme in strukture z gospodarsko rastjo. Obdavčenje vpliva na
ekonomsko učinkovitost in porazdelitev dohodka, zato je pomembno spremljati odzive
ekonomskih subjektov na različne ravni davčnih stopenj. Pri vplivu na gospodarsko rast se je
poleg skupne davčne obremenitve treba osredotočiti na razčlenjeno strukturo davkov. Nekateri
davki naj bi bili bolj izkrivljajoči kot drugi, ker imajo različni davki bolj ali manj stabilne
davčne osnove. Višje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb se na primer pogosto štejejo za
bolj škodljive za gospodarstvo kot obdavčitev premoženja, zato imajo različni davki različne
učinke na raven ekonomije dejavnosti (Dackehag in Hansson 2012).
Večina raziskav (Kneller, Bleaney in Gemmell 1999; Bleaney, Gemmell in Kneller 2001;
Arnold 2008; Vartia 2008; Furceri in Karras 2008; Johansson idr. 2008; Arnold idr. 2011;
Dackehag in Hansson 2012; Parnass 2013; Macek 2014; Raynor 2016), osredotočenih na vpliv
davkov na gospodarsko rast, je izvedenih za področje OECD.
Kneller, Bleaney in Gemmell (1999) so raziskovali vpliv fiskalne politike, natančneje strukture
obdavčenja in javnih izdatkov, na stabilno stopnjo rasti. V raziskavi razlikujejo med:
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–
–

izkrivljajočimi davki, ki jih delijo na davke na dohodke in dobičke, davke na zaposlene in
premoženje ter prispevke za socialno varnost, in
neizkrivljajočimi davki, kamor uvrščajo davke na blago in storitve oziroma davke na
potrošnjo.

V nevedeni raziskavi je ugotovljeno, da neizkrivljajoča obdavčitev in produktivni izdatki
povečujejo rast, medtem ko jo izkrivljajoči davki zavirajo. Podobne ugotovitve so imeli
Bleaney, Gemmell in Kneller (2001), ki so raziskovali endogeni model rasti na osnovi javnih
izdatkov, obdavčenja in dolgoročne rasti. Izdatke za socialne transferje so izpostavili kot
najpomembnejši javni izdatek.
Arnold (2008) je raziskoval razmerje med davčno strukturo in gospodarsko rastjo. Ugotovite
so pokazale, da so davki na premoženje najbolj prijazni do rasti, sledijo davki na potrošnjo.
Davki od dohodka pravnih oseb imajo najbolj negativen učinek na BDP na prebivalca, sledijo
davki od dohodka fizičnih oseb. Na osnovi ugotovitev predlaga, da se davčna reforma usmeri
v ustvarjanje višjih prihodkov iz davka na premoženje in potrošnjo ter manj od davkov na
dohodke in dobičke.
Vartia (2008) je ugotavljal, kako različne davčne politike vplivajo na investicije in
produktivnost, ki sta dva pomembna dejavnika rasti BDP. Ugotovitve so, da se investicije in
produktivnost negativno odzovejo na zvišanje stopnje dohodnine in DDPO. To ima negativen
vpliv tudi na podjetništvo in skupno faktorsko produktivnost, na slednjo negativno vplivajo tudi
prispevki za socialno varnost.
Furceri in Karras (2008) in Johansson idr. (2008) so se osredotočili na vplive davčnih sprememb
na gospodarsko rast ter prišli do različnih zaključkov. Rezultati prve raziskave kažejo, da ima
povečanje davkov, torej davčne obremenitve, negativen vpliv na realni BDP na prebivalca.
Davki na dohodke in dobičke, davki na premoženje, prispevki za socialno varnost in davki na
blago in storitve imajo negativne učinke na gospodarsko rast (vendar davki na premoženje niso
statistično značilni). Povečanje prispevkov za socialno varnost ali davkov na blago in storitve
ima večji negativni učinek na proizvodnjo kot povečanje davkov na dohodke, kar se razlikuje
od rezultatov predhodno omenjenih raziskav.
Johansson idr. (2008) so se osredotočili na učinke sprememb davčnih struktur na BDP na
prebivalca in njegove glavne determinante. Cilj je oblikovanje davčne strukture, ki bi bila
spodbudna za gospodarsko rast. Nanjo ima največji negativen učinek DDPO, sledi dohodnina.
Najmanjši vpliv imajo davki na nepremičnine (verjetno, ker je njihov delež majhen). Davki na
premoženje imajo pozitiven vpliv na gospodarsko rast, sledijo davki na potrošnjo z zelo nizkim
vplivom. Nevtralna davčna reforma, usmerjena k rasti, bi morala biti oblikovana tako, da
zmanjša davčno obremenitev z davki na dohodke in skladno poveča manj izkrivljajoče davke,
kot so davki na nepremičnine ali potrošnjo, s tem, da skupni davčni prihodki ostanejo
nespremenjeni, kar potrjuje raziskavo Arnold (2008).
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Arnold idr. (2011) so skušali opredeliti davčno politiko, ki bi olajšala okrevanje od gospodarske
krize po letu 2008 in prispevala k dolgoročni rasti. To je izziv, ker kratkoročno okrevanje
zahteva povečanje povpraševanja, medtem ko dolgoročna rast zahteva povečanje ponudbe.
Potrjujejo rezultate analize Arnold (2008), da se gospodarska rast lahko poviša, če se davčna
osnova postopoma premika proti potrošnji in nepremičninam. Znižanje prometnih davkov in
davka na nepremičnine bi slabo vplivalo na gospodarsko okrevanje. Največ k okrevanju
gospodarstva prispeva znižanje davkov na dohodke tistih z najnižjimi dohodki. Tudi v naši
empirični raziskavi se bomo osredotočali na strukturno obremenitev z davki v obdobju po krizi.
Dackehag in Hansson (2012) sta analizirala, kako obdavčitev dohodka tako fizičnih kot pravnih
oseb vpliva na gospodarsko rast. Rezultati kažejo, da imajo nizke stopnje davka na dohodke
pozitiven vpliv, medtem ko višje stopnje ovirajo gospodarsko rast. Do določene davčne stopnje
je vpliv na rast pozitiven, medtem ko je nad to stopnjo vpliv negativen, kar potrjuje teorijo
Lafferjeve krivulje (slika 4). Predvsem obdavčitev dohodkov pravnih oseb ima močan škodljiv
vpliv na gospodarsko rast.
Parnass (2013) je raziskovala, ali mejne stopnje davka od dohodkov tistih z najvišjimi zaslužki
vplivajo na BDP na prebivalca, rezultat ni pokazal korelacije. Ugotavlja pa, da imajo davki na
pravne osebe močan in statistično značilen negativen učinek, medtem ko imajo davki na
potrošnjo pozitiven učinek na rast.
Macek (2014) je ocenjeval učinek posameznih vrst davkov na gospodarsko rast z uporabo
regresijske analize. Kar zadeva davčno breme, je bil potrjen negativen vpliv dohodnine,
obdavčitve podjetij in prispevkov za socialno varnost na gospodarsko rast. Na osnovi rezultatov
analize predlaga, da bi za spodbujanje gospodarske rasti v državah OECD ekonomsko-politične
oblasti znižale DDPO in dohodnino, izgubo prihodkov iz teh obdavčitev pa je treba nadomestiti
z rastjo prihodkov od posrednih davkov.
Podobno je Raynor (2016) s ciljem, da bi zasnoval gospodarski rasti prijazen davčni sistem,
analiziral, kako različne davčne strukture držav vplivajo na BDP. Žal ni pridobil želenih
rezultatov, da bi lahko določil optimalno davčno strukturo, je pa potrdil negativen vpliv davka
od dohodkov pravnih oseb na gospodarsko rast.
Tosun in Abizadeh (2005) sta na osnovi panelnih podatkov za države OECD v obdobju 1980–
1999 z regresijsko analizo raziskovala vpliv gospodarske rasti na davčne spremembe, torej sta
raziskovala obratno vzročnost med davki in gospodarsko rastjo kakor naša naloga.
Raziskava je pokazala statistično značilen vpliv BDP na prebivalca na obdavčenje, vendar se
različne obdavčitve nanj različno odzivajo. Delež davka od dohodkov fizičnih oseb in davka na
premoženje se je pozitivno odzval na gospodarsko rast, medtem ko je delež davka na zaposlene
in davka na blago in storitve z gospodarsko rastjo upadel. BDP na prebivalca ima najvišji
učinek, ki je negativen, na delež davka na blago in storitve.
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Nekaj raziskav glede vpliva obdavčenja na gospodarsko rast je izvedenih tudi za področje EU
(Stoilova in Patonov 2013; Guran in Cataramă 2015; Huňady in Orviská 2015).
Stoilova in Patonov (2013) sta proučevala osnovne trende v porazdelitvi skupne davčne
obremenitve. Analiza je osredotočena na razlike med državami glede skupne davčne
obremenitve, merjene kot delež davčnih prihodkov v BDP, ter oblikovanjem davčne strukture,
ki je razčlenjena na neposredne davke, posredne davke in prispevke za socialno varnost.
Ugotovitev je, da je davčna struktura, ki temelji na neposrednih davkih, učinkovitejša pri
podpori gospodarske rasti v državah EU. To je posledica povečanja učinkovitosti obdavčenja
bogastva. Davčna obremenitev z davkom od dohodkov (fizičnih in pravnih oseb) in s prispevki
za socialno varnost ima pozitiven vpliv na gospodarsko rast. Nižja učinkovitost posrednih
davkov je lahko posledica precejšnjega obsega neenakosti posrednih davkov in zmanjšanja
učinkov na proizvodnjo in prodajo. Zato je davčna struktura, ki temelji na neposrednih davkih,
učinkovitejša pri podpori rasti gospodarstva v državah EU, kar je v nasprotju z rezultati raziskav
Kneller, Bleaney in Gemmell (1999), Bleaney, Gemmell in Kneller (2001), Arnold (2008) in
Johansson idr. (2008).
Guran in Cataramă (2015) sta analizirala DDV z dveh perspektiv: poslovnega okolja z vplivom
DDV na gospodarsko rast in vlade, ki določa optimalno stopnjo DDV. Rezultati kažejo, da je
negativni vpliv drugih davkov na gospodarstvo večji od negativnega vpliva DDV. Ugotovljena
optimalna stopnja DDV je nad povprečno stopnjo DDV v EU, kar kaže na to, da utajo davkov
povzročajo predvsem drugi dejavniki kot pa previsoka stopnja DDV.
Huňady in Orviská (2015) sta preverjala nelinearni vpliv stopenj davka od dohodkov pravnih
oseb na gospodarsko rast v EU. Prišla sta do enakih ugotovitev kot Dackehag in Hansson (2012)
v OECD, in sicer, da efektivna stopnja DDPO vpliva na gospodarsko rast, učinek je pozitiven
do določene mejne davčne stopnje, nad katero se učinek zdi negativen. Rezultati kažejo, da bo
v primeru sorazmerno nizkih davčnih stopenj zvišanje davčne stopnje pozitivno vplivalo na
gospodarsko rast, ko davčna stopnja presega določen prag, pa je učinek na rast negativen.
Lee in Gordon (2005) sta proučevala vpliv davčne strukture na gospodarsko rast v 70 državah,
predvsem sta se osredotočila na vpliv DDPO, ki je negativno povezan z gospodarsko rastjo in
vodi v nižje posameznikove dohodke.
McNabb in LeMay-Boucher (2014) sta proučevala razmerje med davčnimi strukturami in
gospodarsko rastjo tako v razvitih državah kot v državah v razvoju, v raziskavo sta vključila
več kot 100 držav. Z namenom povečanja prihodkov se države z nizkimi dohodki večinoma
zanašajo na davke na mednarodno trgovino, medtem ko bogatejše države pobirajo sorazmerno
več davka na potrošnjo in dohodke. Težave v državah v razvoju, kot so šibka administracija,
nizka stopnja pismenosti, nizka gostota prebivalstva in velik obseg sive ekonomije, ne
povzročajo samo, da so skupni prihodki nizki, vendar je davčna struktura manj obremenjena z
davki od dohodkov in se bolj zanaša na trgovinske davke. Rezultati so pokazali, da ima
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povečanje neposrednih davkov negativen vpliv na BDP. Povečanje davčnih prihodkov iz
naslova dohodnine je najbolj škodljivo za rast, prav tako ima negativen vpliv na BDP povečanje
DDPO. Ocene raziskave kažejo, da bi povečanje davkov na potrošnjo (istočasno zmanjšanje
davkov na dohodek) pozitivno vplivalo na stopnjo rasti BDP na prebivalca. Premiki od davkov
na trgovino na DDPO imajo negativen in znaten vpliv na stopnje rasti v državah z nizkimi in
srednjimi dohodki, ne pa v državah z visokim dohodkom.
Koenig in Myles (2013) sta raziskovala vpliv prispevkov za socialno varnost v ZDA, saj slednji
z multiplikativnim učinkom podpirajo gospodarstvo prvotno z državno potrošnjo (G) in nato še
s porabo gospodinjstev (C). Ko prejemniki trošijo prispevke z nakupom blaga in storitev,
namreč višajo poslovno prodajo, kar povzroča tudi več delovnih mest ter dohodka podjetjem in
delavcem po vsej državi. Posledično imajo pozitiven vpliv na BDP in zaposlenost.
Rezultat raziskave v Grčiji (Anastassiou in Dritsaki 2005) je pokazal, da nižji delež neposrednih
davkov v primerjavi s posrednimi davki povzroča višjo gospodarsko rast. Ferede in Dahlby
(2012) sta ugotovila, da višja stopnja davka od dohodkov pravnih oseb povzroči manj zasebnih
naložb in upočasnjuje gospodarsko rast v Kanadi. Nwadialor in Ekezie (2016) sta raziskovala
vpliv obdavčitve na gospodarsko rast v Nigeriji. Študija je pokazala, da imajo posredni davki
močan pozitiven statistično značilen vpliv na gospodarsko rast, medtem ko imajo neposredni
davki šibkejši vpliv. Zato sledi priporočilo, da davčna politika okrepi posredno obdavčenje, saj
ponuja več možnosti za rast in manj stroškovnih in administrativnih izzivov.
V omenjenih raziskavah so avtorji poleg davkov v regresijski model vključevali kontrolne
spremenljivke, katerih pomen na gospodarsko rast smo že predhodno poudarili (človeški
kapital, fizični kapital, odprtost gospodarstva, inflacija). Poleg naštetih ima statistično značilen
vpliv na gospodarsko rast tudi rast populacije (Arnold 2008; Parnass 2013; Raynor 2016), zato
smo jo kot kontrolno spremenljivko vključili tudi v naš regresijski model.
V preglednici 6 smo povzeli ključne ugotovitve predstavljenih raziskav vpliva obdavčenja na
gospodarsko rast. Vključili smo zgolj tiste, ki so bile izvedene za področje OECD ali EU.
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Preglednica 6: Vpliv davkov na gospodarsko rast v OECD in EU
Davki
Davki na potrošnjo

Davki na dohodke
Dohodnina

DDPO

Trošarine

DDV

Raziskava

Prispevki za
socialno
varnost

Skupna
davčna
obremenitev

Kneller,
Bleaney in
Gemmell
(1999)

Negativen

Negativen

Pozitiven

Negativen

/

Arnold
(2008)

Negativen

Negativen

Pozitiven

/

Negativen

Vartia
(2008)*a

Negativen

Negativen

/

Negativen*b

/

Furceri in
Karras
(2008)

Negativen

Negativen*c

Negativen

Negativen

Johansson
idr. (2008)

Negativen

Negativen

Pozitiven

/

Negativen

Dackehag
in Hansson
(2012)*d

Pozitiven
do določene
stopnje

Pozitiven
do določene
stopnje

/

/

/

Parnass
(2013)

/

Negativen

Pozitiven

/

/

Stoilova in
Patonov
(2013)

Pozitiven

Macek
(2014)

Negativen

Guran in
Cataramă
(2015)

/

Huňady in
Orviská.
(2015)*d

/

Pozitiven
do določene
stopnje

Raynor
(2016)

/

Negativen

/

/

/

/

Pozitiven

/

Negativen

/

/

Negativen

/

/

Negativen*

/

/

/

/

/

/

Pozitiven (do
določene
stopnje)

/

/

/

/

e

*a

Vartia (2008) je raziskoval vpliv na dejavnike gospodarske rasti, ki nanjo posredno vplivajo.
Ugotovljen je negativen vpliv prispevkov za socialno varnost na skupno faktorsko produktivnost, ki
posredno negativno vpliva gospodarsko rast.
*c
Ugotovljen je negativen vpliv na blago in storitve.
*d
Dackehag in Hansson (2012) in Huňady in Orviská (2015) so proučevali nelinearni vpliv davkov na
gospodarsko rast.
*e
Ugotovljen je negativen vpliv DDV na gospodarsko rast, vendar je ta nižji od negativnih vplivov
preostalih davkov.
*b
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4

EMPIRIČNA ANALIZA VPLIVA STRUKTURE DAVČNE OBREMENITVE NA
GOSPODARSKO RAST

Za oblikovanje učinkovitih davčnih sistemov je ključnega pomena vedeti, kako izkrivljajoč in
škodljiv je vpliv različnih davkov na gospodarsko rast. Ker proučujemo spremembe izbranih
spremenljivk skozi čas, smo v empirični raziskavi uporabili panelne podatke za države OECD
– EU-22 v obdobju 2009–2016. Analiza panelnih ali longitudinalnih podatkov je v ekonomskih
analizah zelo pogosto uporabljena. Ključna prednost je nadzor nad heterogenostjo podatkov,
kar je ključna težava pri časovnih ali presečnih študijah. Prav tako nudijo bolj informativne
podatke, večjo variabilnost, manjšo kolinearnost med spremenljivkami in bolj zanesljive
rezultate. Omogočajo nam konstruiranje in testiranje bolj zapletenih vedenjskih modelov.
Preverjali smo vpliv skupne davčne obremenitve in vplive obremenitev z izbranimi
obdavčitvami (dohodnina, DDPO, DDV, trošarine, socialni prispevki) na gospodarsko rast,
rezultati so predstavljeni v nadaljevanju. V veliki meri se ujemajo s predhodno predstavljenimi
študijami (preglednica 6).

Metodologija
Temeljno tezo in hipoteze smo preverjali z regresijsko analizo, ki nam nudi možnost analize
odvisnosti med proučevanimi spremenljivkami oziroma nam omogoča pojasniti, kako
neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno spremenljivko. Ker smo v model vključili več
neodvisnih spremenljivk, gre za multivariatno regresijsko analizo, za ta namen smo uporabili
program za statistično obdelavo podatkov STATA (Nastav 2011,118).
Postopek ima pet korakov (Nastav 2011, 118, 137):
– zapišemo model,
– uporabimo metodo za ocenjevanje parametrov,
– upoštevamo predpostavke in ocenimo natančnost regresije,
– interpretiramo oceno,
– uporabimo rezultate pri nadaljnjem delu.
Za analizo panelnih podatkov ločimo metodo fiksnih učinkov (angl. Fixed effects) in metodo
slučajnih učinkov (angl. Random effects). Prvo uporabljamo, kadar smo osredotočeni na analizo
vpliva spremenljivk, ki se spreminjajo skozi čas. Modeli s fiksnimi učinki so zasnovani za
proučevanje vzrokov sprememb znotraj entitete, v našem primeru države. Pri metodi slučajnih
učinkov se variacija med entitetami domneva kot naključna in nekorelirana z neodvisnimi
spremenljivkami, vključenimi v model. Bistvena razlika med metodama je v tem, ali
neopazovan individualni učinek vključuje elemente, ki so povezani z regresorji v modelu. Pri
odločitvi za izbiro ustrezne metode izvedemo Hausmanov test. V primeru, da je koeficient
statistično značilen oziroma nižji od 0,05, uporabimo metodo fiksnih učinkov, v nasprotnem
primeru pa metodo slučajnih učinkov (Torres-Reyna 2007).
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Regresijski model in ključne spremenljivke
Hipoteze smo testirali z regresijskim modelom na osnovi splošne enačbe regresijske analize
(Torres-Reyna 2007):
𝐵𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑖𝑡 = α + β × 𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑎𝑥_𝑏𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝛾𝑗 × 𝑡𝑎𝑥_𝑏𝑢𝑟_𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖𝑡,𝑗 + 𝛿𝑘 × 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑡,𝑘 + 𝜀𝑖𝑡 ,

(14)

kjer: BDPpcgr označuje letno realno rast BDP na prebivalca v stalnih cenah kot merilo
gospodarske rasti (izražen v odstotkih), tot_tax_bur predstavlja skupno davčno obremenitev
kot odstotek BDP, 𝑡𝑎𝑥_𝑏𝑢𝑟_𝑡𝑦𝑝𝑒𝑗 označuje obremenitev z j-to obdavčitvijo kot odstotek BDP,
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑘 pa so k-te pojasnjevalne spremenljivke, ki imajo pomemben vpliv na gospodarsko rast:
tehnološki napredek, človeški kapital, brezposelnost, odprtost gospodarstva, rast populacije,
fizični kapital, inflacija, dolg sektorja država.
Parameter ε označuje slučajne vplive na gospodarsko rast, ki jih z modelom (14) ne moremo
pojasniti. Indeks i označuje državo (1, 2, 3, …, 22), indeks t pa leto (2009, 2010, 2011, …,
2016), na katero se nanaša posamezni podatek. V raziskavo smo zaradi primerljivosti podatkov
vključili zgolj razvite države, in sicer tiste članice OECD, ki so hkrati članice EU: Avstrija,
Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg,
Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
in Združeno kraljestvo. Osredotočili smo se na obdobje po gospodarski krizi (2009–2016), saj
je iz slike 5 razviden velik upad BDP, kar bi lahko izkrivilo naše končne rezultate.
Z regresijsko analizo smo posamično testirali obremenitve z izbranimi davki, ki smo jih
izpostavili v prejšnjih poglavjih (dohodnina, DDPO, DDV, trošarine in prispevki za socialno
varnost), in posledično oblikovali 5 modelov (spreminja se neodvisna spremenljivka
𝑡𝑎𝑥_𝑏𝑢𝑟_𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖𝑡,𝑗 ). V vseh modelih bomo preverjali temeljno tezo in hipotezo 1, z modelom 1
bomo testirali hipotezo 2, z modelom 2 bomo testirali hipotezo 3, z modelom 3 bomo testirali
hipotezo 4, z modelom 4 bomo testirali hipotezo 5 in z modelom 5 bomo testirali hipotezo 6.
Vsi modeli vključujejo tudi kontrolne spremenljivke, za katere smo v teoriji in predhodno
predstavljenih raziskavah ugotovili vpliv na gospodarsko rast. Statistična značilnost je
najpogosteje bila dokazana za spremenljivke človeški kapital, fizični kapital, rast populacije in
odprtost gospodarstva (Lee in Gordon 2005; Arnold 2008; Dackehag in Hansson 2012; Parnass
2013; McNabb in LeMay-Boucher 2014; Raynor 2016).
Spremenljivke, ki smo jih uporabili v regresijski analizi, so povzete v preglednici 7.
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Preglednica 7: Uporabljene spremenljivke
Skupina

Model

Ime spremenljivke

Enota mere

Odvisna
spremenljivka

Vsi modeli Letna realna rast BDP na
prebivalca

%

Neodvisne
spremenljivke, ki
jih testiramo

Vsi modeli Skupna davčna obremenitev

% BDP

Kontrolne
spremenljivke

Model I

Davčna obremenitev z
dohodnino

% BDP

Model II

Davčna obremenitev z
DDPO

% BDP

Model III

Davčna obremenitev z DDV % BDP

Model IV

Davčna obremenitev s
trošarinami

% BDP

Model V

Davčna obremenitev s
prispevki za socialno
varnost

% BDP

Vsi modeli Tehnološki napredek

Izdatki za raziskave in
razvoj, izraženi kot %
BDP

Človeški kapital

% vpisanih v terciarno
izobrazbo (med
celotnim številom
vpisov)

Brezposelnost

% vseh aktivnih
prebivalcev3

Odprtost gospodarstva

Vsota izvoza in uvoza,
izražena kot % BDP

Letna rast populacije

Letna rast v %

Fizični kapital

Bruto investicije v
osnovna sredstva,
izražene kot % BDP

Inflacija

%

Dolg sektorja država

% BDP

Podatke smo pridobili iz podatkovnih baz OECD in World DataBank, podrobneje so
predstavljeni v preglednici 8.

3

Med aktivne prebivalce uvrščamo delovno aktivne osebe in brezposelne skupaj (SURS 2018).
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Preglednica 8: Podatkovne baze izbranih spremenljivk
Naslov podatkovne baze

Spremenljivka

Vir

Bruto domači proizvod (angl.
Gross domestic product)

Letna realna rast BDP na prebivalca

OECD Stat 2018b

Statistika prihodkov (angl.
Revenue Statistics)

Skupna davčna obremenitev

OECD Stat 2018a

Davčna obremenitev z dohodnino
Davčna obremenitev z DDPO
Davčna obremenitev z DDV
Davčna obremenitev s trošarinami
Davčna obremenitev s prispevki za
socialno varnost

Kazalniki svetovnega razvoja
(angl. World Development
Indicators)

Človeški kapital
Inflacija

World DataBank
2018

Fizični kapital
Letna rast populacije
Odprtost gospodarstva
Brezposelnost
Tehnološki napredek

OECD Stat 2018c

Nacionalni računi (angl.
Dolg sektorja država
National Accounts at a Glance)

OECD Stat 2018č

Glavni kazalniki znanosti in
tehnologije (angl. Main
Science and Technology
Indicators)

Opisna statistika
V preglednici 9 so prikazane lastnosti izbranih spremenljivk, in sicer njihova oznaka,
uporabljena v regresijski analizi, število opazovanj, povprečna vrednost, standardni odklon, ki
meri velikost odklonov posamezne vrednosti spremenljivke od njenega povprečja, ter
najmanjša (min) in najvišja vrednost (max).
Pri večini izbranih spremenljivk so na voljo podatki za celotno proučevano obdobje (časovna
dimenzija) in vse proučevane države (presečna dimenzija), kar pri našem panelnem vzorcu, ki
vključuje 22 izbranih držav OECD – EU v obdobju 2009–2016, znaša 176 opazovanj. Pri
spremenljivkah, ki se nanašajo na davčno obremenitev z dohodnino, DDPO, DDV in
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trošarinami, ni bilo na voljo podatkov za Grčijo za leto 2016, zato je število opazovanj za
omenjene spremenljivke 175. Za spremenljivko človeški kapital za nekatera leta in države ni
bilo na voljo podatkov, zato je na voljo 164 opazovanj.
Preglednica 9: Opisna statistika
Ime spremenljivke

Oznaka

Št.
opaz.

Povpr.

St.
odklon

Min

Max

Letna realna rast BDP na
prebivalca

rBDPpc

176

0,5

3,8

–14,6

24,4

Skupna davčna obremenitev

tot_tax_bur

176

36,6

5,6

23,0

48,6

Davčna obremenitev z
dohodnino

tax_bur_doh

175

8,5

4,5

2,6

26,3

Davčna obremenitev z
DDPO

tax_bur_ddpo

175

2,4

0,8

1,0

5,8

Davčna obremenitev z DDV

tax_bur_ddv

175

7,4

1,2

3,8

9,7

Davčna obremenitev s
trošarinami

tax_bur_tro

175

3,1

0,7

2,0

4,9

Davčna obremenitev s
prispevki za socialno
varnost

tax_bur_socp

176

11,3

3,7

0,6

16,9

Dolg sektorja država

Dolg

176

82,2

37,9

Tehnološki napredek

teh_nap

176

1,8

0,8

Človeški kapital

clo_kap

164

70,3

15,3

Inflacija

Infl

176

1,3

1,5

–4,5

5,7

Fizični kapital

fiz_kap

176

20,8

3,4

9,8

32,7

Letna rast populacije

rast_pop

176

0,3

0,7

–2,1

2,4

Odprtost gospodarstva

odp_gos

176

120,0

67,7

Brezposelnost

brezp

176

9,9

4,9

9,5 185,8
0,4

3,7

18,3 126,4

45,6 410,2
3,4

27,5

Povprečna letna rast BDP v izbranih državah v izbranem obdobju je bila zgolj 0,5 %. Precej
nizka povprečna rast je posledica upada BDP leta 2009 zaradi globalne finančne krize in

48

največje recesije po drugi svetovni vojni, ki se je pričela leta 2008 kot posledica padca ameriške
investicijske banke Lehman Brothers.
Z davki najbolj obremenjena država (skupna davčna obremenitev), kjer skupni davčni prihodki
znašajo kar 48,6 % BDP, je bila leta 2015 Danska, kjer tudi v preostalih letih opazovanja davčni
prihodki predstavljajo izjemno visok delež BDP. Najnižje obremenjena je Irska, leta 2016 so
davčni prihodki znašali zgolj 23 % BDP. V povprečju je skupna davčna obremenitev znašala
36,6 % BDP. Če slednjo pregledamo po povprečju izbranih davčnih obremenitev, so podatki
naslednji (OECD Stat 2018a):
– najvišja je obremenitev s socialnimi prispevki, in sicer 11,3 % BDP: najnižja z 0,6 % je bila
leta 2009 na Danskem, kjer se v celotnem proučevanem obdobju vrednost giblje do 1 %
BDP, najvišja 16,9 % BDP pa je bila leta 2014 v Franciji, kjer je ta vrednost prav tako
visoka v preostalih opazovanih letih;
– sledi obremenitev z dohodnino, in sicer 8,5 % BDP: vrednosti se gibljejo od 2,6 % na
Slovaškem leta 2010 do 26,3 % na Danskem leta 2014;
– obremenitev z DDV znaša 7,4 % BDP: najnižja 3,8 % je bila leta 2009 v Španiji, najvišja
9,7 % pa leta 2009 na Danskem in leta 2015 na Madžarskem;
– obremenitev s trošarinami je nizka, in sicer 3,1 % BDP; najnižja 2,0 % je bila v Belgiji leta
2014, najvišja 4,9 % BDP pa v Estoniji leta 2009;
– zanimiva je ugotovitev, da je obremenitev z DDPO najnižja in znaša 2,4 % BDP: 1,0 %
BDP smo zabeležili v Latviji, najvišjo vrednost 5,8 % BDP pa v Luksemburgu, oboje v
letu 2010.
Danska večkrat izstopa z ekstremnimi vrednosti glede obremenitve z različnimi obdavčitvami
in je v opazovanem obdobju med izbranimi državami EU in OECD v povprečju davčno najbolj
obremenjena (davčni prihodki predstavljajo izredno visok delež BDP).
Pri kontrolnih spremenljivkah smo se osredotočili predvsem na tiste, ki imajo visok standardni
odklon, torej visok razpon med najmanjšo in najvišjo vrednostjo. Ta je največji (67,7) pri
spremenljivki odprtost gospodarstva, saj je znašala vsota izvoza in uvoza leta 2009 v Italiji
45 % BDP, leta 2015 pa v Luksemburgu (kjer je odprtost gospodarstva skozi celotno opazovano
obdobje visoka) kar 410,2 % BDP. Povprečna vrednost odprtosti gospodarstva znaša 120 %
BDP. Standardni odklon pri spremenljivki dolg sektorja država je 37,9, najnižji je v Estoniji,
najvišji pa v Grčiji, kjer v opazovanem obdobju hitro raste in je leta 2016 dosegel že zelo
zaskrbljujočih 185,8 % BDP. Njegovo povprečje je 82,2 % BDP. Visok standardni odklon je
opaziti tudi pri spremenljivki človeški kapital, ki meri delež vpisanih v terciarno izobraževanje
med vsemi šolajočimi se. Povprečje je zelo visoko, in sicer 70,3 %. Najmanj vpisanih v
terciarno izobraževanje (18,3 % šolajočih se) je bilo leta 2010 v Luksemburgu (za omenjeno
državo je veliko manjkajočih vrednosti), najvišja vrednost (126,4 %) pa je bila leta 2016 na
Irskem. Navedene vrednosti precej odstopajo, saj je število vpisanih v terciarno šolanje v
Luksemburgu prenizko, na Irskem pa presega vrednost vseh šolajočih se, zato so podatki
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nezanesljivi. Rast populacije je bila stabilna, medtem ko je inflacija nihala od –4,5 do 5,7 s
povprečjem 1,3 %. Najnižja je bila leta 2009 na Irskem, najvišja pa leta 2012 na Madžarskem
(World Databank 2018, OECD Stat 2018č).

Regresijska analiza
Regresijska analiza je ena od najbolj razširjenih statističnih tehnik, ki ocenjuje razmerja med
spremenljivkami. Regresijski modeli zagotavljajo zelo prilagodljiv okvir za opisovanje in
testiranje hipotez o razmerjih med pojasnjevalnimi spremenljivkami in spremenljivko odziva.
Kadar uporabljamo zgolj eno neodvisno spremenljivko, govorimo o enostavni linearni regresiji,
če jih uporabljamo več, pa gre za bolj zapleteno multiplo linearno regresijo (Hyong-Yung 2017;
Nastav 2011, 118).
Z namenom, da bi v regresijsko analizo vključili kvalitetne podatke, smo sprva ugotavljali
korelacijo med izbranimi spremenljivkami iz preglednice 9 ter se posledično odločili, katere ne
bomo vključili v analizo. Nato smo na osnovi enačbe (14) testirali vseh 5 modelov in
interpretirali rezultate. Upoštevali smo mejno stopnjo značilnosti, ki je manjša od 5 % (Nastav
2011, 81).

4.4.1 Korelacija med neodvisnimi spremenljivkami
Korelacijo oziroma povezavo med spremenljivkami pojasnjujemo s korelacijskim koeficientom
(𝑟). Njegova vrednost se nahaja na intervalu od –1 do 1, kjer negativni predznak pomeni
obratno sorazmernost med spremenljivkama. Ne glede na predznak je razlaga vrednosti
korelacijskega koeficienta naslednja (Nastav 2011, 106–107):
– 0 < 𝑟 < 0,1 – zelo šibka povezava,
– 0,1 < 𝑟 < 0,3 – šibka povezava,
– 0,3 < 𝑟 < 0,5 – srednje močna povezava,
– 0,5 < 𝑟 < 0,7 – močna povezava,
– 0,7 < 𝑟 < 0,9 – zelo močna povezava,
– 𝑟 = 1 – znanstvena fantastika.
Nevarnosti, da obstaja korelacija med spremenljivkami, pravimo multikolinearnost. V prilogi
3 je prikazana korelacijska matrika, iz katere je razvidna povezanost med neodvisnimi
spremenljivkami. Skupna davčna obremenitev je močno povezana z davčno obremenitvijo z
dohodnino (r = 0,68), kar je pričakovano, saj slednja predstavlja njen velik delež. Prav tako je
razvidna njena močna povezava s tehnološkim napredkom (r = 0,60). Slednji je močno povezan
še z davčno obremenitvijo z dohodnino (r = 0,59) in DDV (r = 0,51). Poleg omenjenih je
tehnološki napredek srednje močno povezan tudi s spremenljivkama rast populacije (r = 0,40)
in brezposelnost (r = –0,46). Posledično sklepamo, da lahko tehnološki napredek povzroča
težavo multikolinearnosti v modelu.
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Močna povezava je poleg že navedenega prisotna tudi med:
– davčno obremenitvijo z dohodnino in prispevki za socialno varnost (r = –0,540),
– davčno obremenitvijo z DDPO in rastjo populacije (r = 0,57),
– davčno obremenitvijo z DDV in trošarinami (r = 0,51),
– dolgom in fizičnim kapitalom (r = –0,52),
– človeškim kapitalom in odprtostjo gospodarstva (r = 0,50).
Povezanost med pari davčnih obremenitev s posamičnimi davki lahko pojasnimo glede na
statistične podatke iz prvega poglavja (slika 3), kjer je razvidno, da se davčne obremenitve
gibljejo običajno sorazmerno. V času pred gospodarsko krizo se je povišal in nato znižal delež
davkov na dohodke in dobičke, medtem pa se je istočasno obratno gibal delež davkov na blago
in storitve. Torej, kadar se delež ene skupine davkov poviša ali zniža, se druga skupina
praviloma odzove.

4.4.2 Izbor spremenljivk
Iz preglednice 9, ki prikazuje opisno statistiko, je razvidno, da so za 10 spremenljivk (rBDPpc,
tot_tax_bur, tax_bur_socp, dolg, teh_nap, infl, fiz_kap, rast_pop, odp_gos, brezp) prikazana
vsa opazovanja, za 4 spremenljivke (tax_bur_doh, tax_bur_ddpo, tax_bur_ddv, tax_bur_tro) je
na voljo 175 opazovanj. Le za spremenljivko človeški kapital (clo_kap) je število opazovanj
nižje, prav tako smo ugotovili nezanesljivost podatkov, zato jo bomo izključili iz modela.
Kot smo že omenili, je iz korelacijske matrike razvidno, da je tehnološki napredek srednje
močno in močno povezan z več spremenljivkami, zato ga ne bomo vključili v model regresijske
analize. Čeprav je tudi skupna davčna obremenitev pokazala povezanost s preostalimi
neodvisnimi spremenljivkami, je slednja ključna za našo raziskavo, saj se nanaša na našo prvo
hipotezo. Prav tako bomo obdržali vse spremenljivke, ki se nanašajo na obremenitve z
izbranimi davki, ter tako testirali hipoteze 2–6. Obdržali bomo tudi preostale kontrolne
spremenljivke, za katere so bila na voljo vsa opazovanja in na osnovi korelacijske matrike ne
obstaja nevarnost za prisotnost multikolinearnosti.

4.4.3 Rezultati regresijske analize
Z enačbo (14) smo izvedli 5 modelov regresijske analize s fiksnimi učinki, izpisi so podani v
prilogi 4, ključni rezultati pa v preglednici 10. Izvedli smo tudi alternativno regresijsko analizo
s slučajnimi učinki, vendar je Hausmanov test pri vseh modelih pokazal večjo primernost
uporabe modela s fiksnimi učinki. Vsi modeli vključujejo skupno davčno obremenitev
(tot_tax_bur), s katero testiramo hipotezo 1. Z vsakim modelom poleg omenjene spremenljivke
pojasnjujemo še po en vpliv davčne obremenitve na gospodarsko rast:
– v modelu 1 preverjamo vpliv dohodnine,
– v modelu 2 preverjamo vpliv DDPO,
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–
–
–

v modelu 3 preverjamo vpliv DDV,
v modelu 4 preverjamo vpliv trošarin,
v modelu 5 preverjamo vpliv prispevkov za socialno varnost.

V vseh modelih so prav tako vključene izbrane kontrolne spremenljivke.
Preglednica 10: Rezultati regresijske analize
BDPpcgr
Neodvisne
spremenljivke

Model 1

Model 2

Koef.*a

Model 3

Koef.

Model 4

Koef.

Model 5

Koef.

Koef.

–0,171

–0,973***

–0,763***

–0,622**

–0,119

–1,225**

/

/

/

/

tax_bur_ddpo

/

2,575***

/

/

/

tax_bur_ddv

/

/

1,311*

/

/

tax_bur_tro

/

/

/

1,017

/

tax_bur_socp

/

/

/

/

–1,748**

0,104***

0,114***

0,100***

0,111***

0,092***

0,034

–0,015

0,019

0,025

0,037

fiz_kap

0,311*

0,198

0,330*

0,288

0,221

rast_pop

–0,376

–0,482

–0,465

–0,533

–0,697

odp_gos

0,123***

0,127***

0,117***

0,126***

0,119***

–0,210

–0,105

–0,189

–0,299*

–0,258*

–10,482

2,476

–8,280

-6,970

0,859

175

175

175

175

176

F – test*b

12,44

13,07

12,13

11,65

12,71

Prob > F

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

tot_tax_bur
tax_bur_doh

dolg
infl

brezp
Konstanta
Št. opazovanj

***P < 0,01 (statistično značilno pri < 1 %)
**P < 0,05 (statistično značilno pri < 5 %)
*P < 0,1 (statistično značilno pri < 10 %)
Koef. so regresijski koeficienti β, γ in δ, ki nam povedo, koliko se spremeni odvisna spremenljivka,
če se neodvisna spremenljivka poveča za eno enoto, »c. p.«.
*a

*b

F-test nam omogoča ocenjevanje ustreznosti modela, F mora biti različen od 0, Prob > F pa < 0,05.

V modelih 1–4 je število opazovanj enako, in sicer 175, v modelu 5 pa imamo 176 opazovanj,
kar predstavlja 99 % pokritost in ne vpliva na kakovost rezultatov. F-test nam potrjuje
ustreznost vseh izvedenih modelov.
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Po pričakovanjih skupna davčna obremenitev v vseh izvedenih modelih negativno vpliva na
realno rast BDP na prebivalca, ki smo jo označili kot kazalec gospodarske rasti. Ker se
osredotočamo zgolj na statistično značilne vplive, ocenjujemo, da se BDPpcgr oziroma
gospodarska rast zmanjša za od 0,62 % do 0,97 %, če se skupna davčna obremenitev poviša za
1 %, »c. p.«.
Prav tako ima statistično značilen negativen vpliv na BDPpcgr obremenitev z dohodnino, ki
smo jo ocenjevali v modelu 1. Če se obremenitev z dohodnino poviša za 1 %, se bo BDPpcgr
znižal za 1,23 %, »c. p.«. Rezultati, pridobljeni v modelu 2, kjer smo proučevali vpliv
obremenitve z DDPO, so v nasprotju s teorijo in predhodno predstavljenimi študijami (Kneller,
Bleaney in Gemmell 1999; Arnold 2008; Vartia 2008; Furceri in Karras 2008; Johansson idr.
2008; Macek 2014). Na osnovi izvedene analize se bo BDPpcgr povišal kar za 2,58 %, če se
obremenitev z omenjeno obdavčitvijo poviša za 1 %, »c. p.«. Deskins (2005) je v svoji študiji
ugotovil, da davčno načrtovanje bistveno zmanjša obdavčljive dobičke, predvsem v državah z
visoko stopnjo obdavčitve, in posledično vpliva na nižje prihodke iz tega naslova. Poleg tega
je lahko razlog za takšen rezultat podatek, ki smo ga pridobili že iz opisne statistike (preglednica
9), da je obremenitev z DDPO med vsemi izbranimi obdavčitvami najnižja – morda prenizka.
V modelu 5 smo proučevali vpliv obremenitve s prispevki za socialno varnost. Če se ta poviša
za 1 %, se bo BDPpcgr znižal za 1,75 %, »c. p.«. Slednje je sicer v skladu z večino empiričnih
študij (preglednica 6), vendar smo na osnovi pozitivnih učinkov socialnih prispevkov, ki smo
jih predstavili v drugem poglavju, sklepali, da bo vpliv pozitiven. Pridobljen rezultat je lahko
tudi posledica dejstva, da imajo vse v regresijsko analizo vključene države razvit socialni
sistem, kar zahteva višje prispevke. Njihov delež je med vsemi davčnimi prihodki zelo visok,
kar je tudi razvidno iz preglednice 4 (v povprečju 30,2 % v letu 2016).
Za neodvisni spremenljivki, ki smo ju uporabili v modeloma 3 in 4 (obremenitev z DDV in
trošarinami), ne moremo potrditi njunega vpliva na gospodarsko rast, saj rezultat ni statistično
značilen (P-vrednost > 0,05).4
V vseh modelih so bile poleg skupne davčne obremenitve vključene tudi kontrolne
spremenljivke, ki poleg izbranih obdavčitev vplivajo na odvisno spremenljivko. Rezultate
lahko potrdimo zgolj za spremenljivki dolg sektorja država in odprtost gospodarstva, saj je
njihov vpliv statistično značilen pri P < 0,05 v vseh proučevanih modelih. Obe spremenljivki
imata nizek (približno 1 %), vendar pozitiven vpliv na BDPpcgr. Ob tem je treba upoštevati, da
ima dolg pozitiven vpliv na gospodarsko rast do določene meje, ko slednjo preseže, je učinek
negativen (Mencinger, Aristovnik in Verbič 2014).

4

Neodvisna spremenljivka obremenitev z DDV je statistično značilna pri P < 10 %, vendar je naša sprejemljiva
mera za potrditev statistične značilnosti < 5 %.
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5

UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE

Na osnovi teorije in izvedene regresijske analize smo predstavili vlogo obdavčitve in potrdili
njen vpliv na gospodarsko rast. V nadaljevanju smo predstavili zaključne ugotovitve ter njihov
prispevek k stroki in podali nekaj možnosti glede nadaljnjega raziskovanja na tem področju.
Prav tako smo na osnovi rezultatov oblikovali predlog optimalne davčne strukture, ki bo
predvidoma imela najbolj ugoden vpliv na gospodarsko rast.

Ugotovitve glede testiranja temeljne teze in hipotez
Na osnovi pridobljenih rezultatov z regresijsko analizo smo testirali hipoteze, ki smo jih
postavili na začetku naloge. Ugotovitve so predstavljene v preglednici 11.
Da bi se pravilno odločili, smo po izvedbi regresijske analize tako fiksnih kot slučajnih učinkov
izvedli Hausmanov test, pri katerem je ničelna hipoteza, da prednostno uporabimo model
slučajnih učinkov, in alternativna, da se odločimo za model fiksnih učinkov. Pri rezultatu (Prob
> chi2 = 0,00) zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo alternativno, torej uporabimo metodo
fiksnih učinkov. Ob tem je nujno treba poudariti, da smo z omenjenim testom preverjali celoten
model in uporabljali dvostranski test (𝐻0 : Γ = 𝛤0 in 𝐻1 : Γ ≠ 𝛤0 ), torej upoštevali celotno Pvrednost. S postavljenimi hipotezami pa ugotavljamo pozitivne oziroma negativne vplive
neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, zato moramo uporabiti enostranski test
(𝐻0 : Γ ≤ 𝛤0 in 𝐻1 : Γ > 𝛤0 ). Ker nas zanima kritično območje zgolj na eni strani, moramo pri
rezultatih regresijske analize upoštevati polovično P-vrednost (𝑃⁄2). Če je vrednost 𝑃⁄2 ≤
0,05, zavrnemo ničelno domnevo in ob stopnji značilnosti α = 0,05 sprejmemo alternativno
domnevo, da obstaja statistično značilen vpliv. V primeru 𝑃⁄2 > 0,05 ničelne domneve ne
moremo zavrniti, zato jo sprejmemo kot veljavno, kar pomeni, da test ni pokazal statično
značilnih vplivov (Torres - Reyna 2007; Nastav 2011, 76–82).
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Preglednica 11: Rezultati testiranja hipotez
Skupna
davčna
obremenitev
(H1)

Obremenitve s posamičnimi davki
Davek od
dohodkov
fizičnih oseb

Davek od
dohodkov
pravnih oseb

Davek na
dodano
vrednost

(H2)

(H3)

(H4)

Trošarine
(H5)

Prispevki za
socialno
varnost
(H6)

Statistično
značilen
negativen
vpliv

Statistično
značilen
negativen
vpliv

Statistično
značilen
pozitiven
vpliv

Statistično
značilen
pozitiven
vpliv*a

Vpliv ni
statistično
značilen

Statistično
značilen
negativen
vpliv

Potrjujemo

Potrjujemo

Zavračamo

Potrjujemo

Ne moremo
potrditi

Zavračamo

Čeprav rezultat vpliva obremenitve z davkom na DDV na BDPpcgr ni statistično značilen ob
upoštevanju dvostranskega t-testa, je rezultat pri enostranskem t-testu ob upoštevanju polovične
P-vrednosti drugačen (P/2 = 0,045), kar pomeni, da je vpliv statistično značilen.
*a

Na osnovi ugotovitev, ki so predstavljene v preglednici 11, lahko potrdimo temeljno tezo, da
ima obdavčitev v razvitih državah vpliv na gospodarsko rast, saj je bil slednji potrjen tako za
skupno davčno obremenitev kot za obremenitev s posamičnimi izbranimi obdavčitvami z
izjemo trošarin.
S hipotezo 1 smo preverjali predpostavko, da ima (pre)visoka davčna obremenitev negativen
vpliv na gospodarsko rast. Na osnovi statističnih podatkov smo ugotovili, da so izbrane države
OECD – EU-22 davčno precej obremenjene, saj davki predstavljajo temeljni vir državnih
prihodkov in je njihov delež v BDP posledično (pre)visok. Skupno davčno obremenitev, ki smo
jo opredelili kot delež vseh davčnih prihodkov v BDP, smo testirali v petih modelih, v treh smo
dokazali statistično značilen vpliv, ki je negativen. Posledično potrjujemo prvo hipotezo.
Prav tako je negativen predznak regresijskega koeficienta neodvisne spremenljivke
tax_bur_doh, s katero smo preverjali domnevo, da davek od dohodkov fizičnih oseb negativno
vpliva na gospodarsko rast. Hipotezo 2 prav tako potrjujemo, kar je v skladu z večino
predhodnih empiričnih študij (preglednica 6).
Zelo presenetljiv rezultat smo pridobili s testiranjem hipoteze 3, saj je rezultat popolnoma v
nasprotju s pričakovanji pokazal statistično značilen pozitiven vpliv obremenitve z DDPO na
gospodarsko rast. Predvidevam, da je razlog za takšen rezultat lahko dejstvo, da je delež DDPO
v primerjavi s preostalimi proučevanimi obdavčitvami zelo nizek (7,2 % v letu 2016), kar je
razvidno tudi iz preglednice 4. Tretjo hipotezo torej zavračamo.
S hipotezo 4 smo testirali vpliv DDV na gospodarsko rast. Ob upoštevanju enostranskega
t-testa smo ugotovili, da obstaja pozitiven statističen vpliv tovrstne neodvisne spremenljivke na
gospodarsko rast, zato hipotezo potrjujemo.
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Čeprav je regresijski koeficient za spremenljivko tax_bur_tro pričakovano pozitiven, vpliva
trošarin na gospodarsko rast ne moremo potrditi, saj slednji ni statistično značilen. Posledično
hipoteze 5 ne moremo potrditi.
Empirične raziskave, ki smo jih predhodno predstavili, so sicer večinsko potrdile negativen
vpliv prispevkov za socialno varnost na gospodarsko rast. Kljub temu smo zaradi teoretičnega
izhodišča postavili zadnjo hipotezo, da imajo prispevki za socialno varnost pozitiven vpliv
gospodarsko rast. Na osnovi izvedene regresijske analize je ugotovljen statistično negativen
vpliv neodvisne spremenljivke tax_bur_soc na gospodarsko rast. Posledično hipotezo 6
zavračamo, hkrati pa potrjujemo ugotovitve predhodnih študij.
Glede zavrnjenih hipotez izhajamo iz predpostavke, da je rezultat za obremenitvi z DDPO in
prispevki za socialno varnost posledica nizkega oziroma visokega deleža, ki predstavlja tudi
trenutno obremenitev z omenjenima davkoma. Huňady in Orviská (2015) sta namreč v svoji
raziskavi izračunala prelomno točko za efektivno stopnjo DDPO, ki je 29,7 % v EU. Na osnovi
ugotovljenega imajo nižje stopnje od izračunane pozitiven vpliv, višje pa negativen vpliv na
gospodarsko rast.
Na osnovi predstavljenih rezultatov bi predlagali, da se obremenitev s socialnimi prispevki
blago zniža ob istočasnem sorazmernem povišanju obremenitve z DDPO, kar bi imelo pozitiven
vpliv na BDPpcgr oziroma gospodarsko rast.

Prispevek k stroki
Ker je oblikovanje novih davčnih reform neprestano prisotno na političnem parketu tako v
Sloveniji kot drugih evropskih državah, je zelo pomembno, da so tovrstni ukrepi poleg cilja
povečanja državnih prihodkov predvsem usmerjeni v gospodarsko rast. Kljub temu, da je
podobnih raziskav ravno zaradi izjemne teže davkov v ekonomiji zelo veliko, analize vpliva
obremenitev z obdavčitvami, ki predstavljajo največji delež vseh davčnih prihodkov
(dohodnina, DDPO, DDV, trošarine in prispevki za socialno varnost), na gospodarsko rast ni.
Predvsem pa ni raziskav o vplivu davkov na gospodarsko rast v slovenskem jeziku.
V teoretičnem delu smo predstavili davčni sistem in njegovo pomembno vlogo tako na mikro
kot makroekonomski ravni. Pojasnili smo kanale, skozi katere vpliva na gospodarsko rast, in
posledično zasnovali regresijski model (14), na osnovi katerega smo pridobili rezultate o
pozitivnih in negativnih vplivih izbranih obdavčitev. Slednji je lahko tudi orodje pri snovanju
različnih davčnih politik.
Model je namenjen raziskavi različnih obdavčitev, ki poglavitno prispevajo v državno blagajno,
ne pa zgolj osredotočanju na en davek. Kljub temu da smo uvodoma izpostavili problematiko
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visoke davčne obremenjenosti razvitih držav, je morda treba tovrstno obremenitev le učinkovito
strukturirati.
Možnosti za nadaljnje raziskovanje
Ker je oblikovanje učinkovitih davčnih reform stalnica v različnih gospodarstvih po svetu, je
nabor možnosti za nadaljnje raziskovanje širok.
Regresijski model (14) lahko testiramo na državni ravni, torej zgolj za eno državo, vendar bi
namesto panelnih uporabili podatke časovnih vrst, saj se davčni prihodki ne delijo po občinah
ali regijah. Ker bi v tem primeru imeli nizko število opazovanj, bi ga bilo bolj smiselno uporabiti
za proučevanje različnih časovnih obdobij (npr. pred in po gospodarski krizi ter primerjava
rezultatov).
Poleg raziskovanja na državni ravni se lahko uporablja predvsem za različna območja, npr. za
države v razvoju, kjer se bolj zanašajo na prihodke iz drugih obdavčitev kakor razvite države,
ki smo jih raziskovali v magistrski nalogi.
Model lahko prilagodimo tudi tako, da vanj vključimo obremenitve s poljubnimi obdavčitvami
(davki na premoženje, igre na srečo, motorna vozila, itd.), oziroma se osredotočimo na davke,
katerih vpliv na gospodarsko rast želimo proučiti.
Na osnovi rezultatov empiričnega dela lahko podrobneje raziščemo, kako bi dodatna
obremenitev z DDPO ob sorazmernem zmanjšanju obremenitve s prispevki za socialno varnost
imela pozitiven vpliv na gospodarsko rast. Ob tem bi lahko upoštevali nelinearni vpliv in
izračunali kritično točko, do katere je vpliv omenjenih obdavčitev še pozitiven.
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SKLEP

Gospodarska rast ostaja predpogoj za izboljšanje življenjskega standarda in obdavčitev kot
ključno orodje fiskalne politike ena od poglavitnih odgovornosti katerekoli vlade za doseganje
tovrstnega cilja. Davčni prihodki dosegajo v razvitih državah maksimalne vrednosti, zato je
treba oblikovati ustrezno davčno politiko, ki bo privabljala kapital, delo in tehnologijo, ki so
pomembni dejavniki za ustvarjanje gospodarske rasti.
Pri pregledu stanja in trendov obdavčitve smo ugotovili, da davčna obremenitev, ki predstavlja
delež nominalnih davčnih prihodkov v nominalnem BDP, v državah OECD raste, vendar je
davčna struktura v obdobju od leta 2009 zelo stabilna. Če se osredotočimo zgolj na 22 izbranih
držav OECD, ki so hkrati članice EU, je bila Danska leta 2016 s 45,9 % BDP najbolj davčno
obremenjena, Irska s 23 % pa najmanj. Davčna obremenitev Slovenije je znašala 37 % BDP,
kar je nad povprečjem OECD. Vlada večino javnofinančnih prihodkov pridobiva iz treh skupin,
ki so davki na dohodke in dobičke (dohodnina in DDPO), davki na blago in storitve (DDV in
trošarine) in prispevki za socialno varnost. Previsok delež slednjih kljub pozitivnim učinkom
socialnih transferjev vodi v previsoko obremenitev dela. Visok delež davka na dohodke in
dobičke lahko pripišemo predvsem prihodkom iz naslova dohodnine, saj je delež DDPO zelo
nizek.
Davčni prihodki so nujni za financiranje javnih storitev, vendar morajo v okviru davčnega
sistema biti pravični, z minimalnimi poseganji v ekonomske odločitve in stroški njihovega
pobiranja. Davčna politika neposredno vpliva na gospodarsko rast predvsem prek njenih
dejavnikov, ki so človeški kapital, fizični kapital in tehnološki napredek. Predvsem razvite
države z obdavčenjem vplivajo na razpoložljive dohodke posameznikov in posledično na
njihovo potrošnjo (C), ki bo pri nižjih davkih višja. Pri višanju davkov dobi država dodatne
prihodke, kar omogoča večjo državno potrošnjo (G).
Predhodnim študijam, ki so proučevale vpliv obdavčenja na gospodarsko rast, je skupno, da
imata davka na dohodke fizičnih in pravnih oseb nanjo negativen vpliv. V skladu s teorijo je
najbolj škodljivo obdavčenje pravnih oseb, saj zavira investicije in zaposlovanje. Večina študij
(Kneller, Bleaney in Gemmell 1999; Bleaney, Gemmell in Kneller 2001; Arnold 2008;
Johansson idr. 2008; Macek 2014) predlaga, da se tehtnica davčnih prihodkov nagne k
posrednim davkom, ki so manj izkrivljajoči (DDV in trošarine), ter zmanjša prihodke iz naslova
neposrednih davkov (dohodnine, DDPO) in prispevkov za socialno varnost.
V empiričnem delu smo za države OECD – EU-22 za obdobje po gospodarski krizi 2009–2016
raziskovali vpliv skupne davčne obremenitve in obremenitve z dohodnino, DDPO, DDV,
trošarinami in prispevki za socialno varnost na gospodarsko rast. Potrdili smo temeljno tezo, da
imajo davki vpliv na gospodarsko rast, in sicer da (pre)visoka davčna obremenitev nanjo
negativno vpliva. Slednje je posledica tega, da se države osredotočajo na pridobivanje
prihodkov predvsem iz naslova davkov in prispevkov. Ugotovitev je v skladu z Lafferjevo
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krivuljo, ki pravi, da do določene davčne stopnje davčni donos raste, nato pa začne upadati.
Davčni sistem pa ne oblikujejo zgolj davčne stopnje, temveč je davčna obremenitev odvisna od
celotnega davčnega bremena. Pri stopnji značilnosti P < 0,05 lahko potrdimo, da imata
obremenitev z dohodnino in prispevki za socialno varnost negativen vpliv na gospodarsko rast,
kar je v skladu z rezultati predhodnih analiz. Kljub hipotezi, da imajo prispevki pozitiven vpliv,
se je izkazalo, da so ravno slednji za gospodarsko rast najbolj škodljivi. Pozitiven vpliv na
gospodarsko rast ima obremenitev z DDPO, kar je popolnoma v nasprotju s teorijo in rezultati
mnogih raziskav. Ob upoštevanju dvostranskega t-testa lahko potrdimo tudi pozitiven vpliv
obremenitve z DDV.
Na osnovi rezultatov je predlog za gospodarski rasti naklonjeno davčno strukturo, da se vlada
usmeri v ustvarjanje višjih prihodkov od DDPO, vendar ne z višanjem davčnih stopenj in
obremenjevanjem gospodarstva, temveč z ustvarjanjem konkurenčnega okolja. To bo
privabljalo nova podjetja in posledično bo več vplačanih davkov iz tega naslova kakor z
višanjem davčnih stopenj, saj zaradi davčnega načrtovanja prihaja do selitve podjetij in
delovnih mest v davčno manj obremenjene države. Istočasno predlagamo razbremenitev dela,
predvsem znižanje obremenitve s prispevki za socialno varnost in izboljšanje pravičnosti
sistema, da bo redistribucija tovrstnih sredstev ustrezna. Plačevanje prispevkov nam omogoča
večjo socialno varnost, vendar so negativne posledice obdavčenja manjša kupna moč davčnih
zavezancev ter obremenitev gospodarstva in njegove konkurenčnosti.
Vključno z demografskimi spremembami in intenzivnim razvojem tehnologije se svet
spreminja s hitrostjo brez primere. Dobro zasnovana davčna struktura pa ni dovolj za njeno
efektivno delovanje, temveč je potreben celovit pristop pri oblikovanju ustreznega davčnega
sistema, vključno s primernim nadzorom nad njim. Izzivi, s katerimi se soočajo davčni sistemi,
so vse bolj globalni, zato je nujno, da vlade razpolagajo s kakovostnimi podatki in primerljivimi
informacijami.
Okrepljena konkurenca med državami in naraščajoče povpraševanje po javno financiranih
storitvah pritiskajo na davčne sisteme držav, da bodo oblikovani na učinkovit način. Zaradi tega
je ključnega pomena, da vemo, kako izkrivljajoči in škodljivi so različni davki za gospodarsko
rast (European Commision 2017; European Commision 2018).
V zadnjih letih je davčna politika postala osrednji steber vladnih ukrepov za spodbujanje
gospodarstva ter reševanje socialnih in okoljskih vprašanj. Obdavčenje je pomemben del
našega življenja, saj vpliva na podjetja, gospodarstvo in vse državljane ter oblikuje naše javne
finance.
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Davčna obremenitev (nominalni davčni prihodki / nominalni BDP = % BDP) izbranih držav OECD – EU-22 v obdobju 2005–2016
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Avstrija
Belgija
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Latvija
Luksemburg
Madžarska

41,2
43,2
34,5
48,0
30,0
42,1
42,8
31,2
29,4
39,1

40,6
43,0
34,0
46,5
30,5
42,2
43,1
30,3
30,8
40,6

40,8
42,7
34,2
46,4
31,3
41,5
42,4
31,2
30,4
41,7

41,7
43,3
33,5
44,8
31,4
41,2
42,2
31,0
28,4
41,7

41,2
42,4
32,3
45,0
34,9
40,9
41,3
30,6
27,3
42,1

41,1
42,6
32,5
44,8
33,3
40,8
42,0
32,0
27,0
41,9

41,3
43,1
33,3
44,8
31,5
42,0
43,2
33,6
27,3
41,9

42,0
44,2
33,7
45,5
31,7
42,7
44,3
35,5
27,5
43,9

42,8
45,2
34,1
45,9
31,7
43,6
45,2
35,5
28,2
44,1

43,1
45,0
33,1
48,6
32,8
43,8
45,3
35,9
28,5
43,5

43,7
44,8
33,3
45,9
33,9
43,9
45,2
36,4
23,1
43,3

42,7
44,2
34,0
45,9
34,7
44,1
45,3
38,6
23,0
42,9

27,8
37,8
36,7

28,6
35,7
36,7

28,1
36,1
39,6

27,7
36,7
39,6

27,9
38,2
39,1

28,1
37,4
37,5

27,7
37,0
36,4

28,4
38,4
38,5

28,5
38,2
38,1

28,8
37,4
38,2

29,0
36,8
39,0

30,2
37,1
39,41

Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska

33,9
35,4
33,0

34,5
36,4
33,6

34,9
36,0
34,6

35,4
36,4
34,1

36,1
35,4
31,2

35,0
36,1
31,4

35,7
35,9
31,9

36,4
36,0
32,1

36,8
36,5
31,9

36,8
37,5
32,0

37,1
37,4
32,4

37,6
38,8
33,6

30,8
31,3
38,0
35,1
46,6
32,9

31,3
29,3
37,6
35,9
46,0
33,1

31,8
29,2
37,1
36,4
45,0
33,2

31,7
29,0
36,4
32,1
44,0
32,6

29,9
28,9
36,2
29,7
44,1
31,6

30,4
28,1
36,9
31,2
43,2
32,6

32,3
28,6
36,5
31,2
42,5
33,5

31,8
28,3
36,9
32,2
42,6
32,8

34,1
30,2
36,7
33,1
42,9
32,6

34,3
31,2
36,5
33,7
42,6
32,2

34,6
32,3
36,6
33,8
43,3
32,5

34,4
32,7
37,0
33,5
44,1
33,2

Vir: OECD Stat 2018a.
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Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Združeno
kraljestvo

Realna rast BDP na prebivalca v % (preračunana v stalnih cenah za bazno leto 2010) izbranih držav OECD - EU-22 v obdobju 2000–2016
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Avstrija

3,1

0,9

1,2

0,5

2,1

1,5

2,9

3,4

1,1

-4,0

1,6

2,6

0,2

-0,6

-0,1

0,1

0,8

Belgija

3,4

0,5

1,3

0,4

3,2

1,5

1,8

2,7

-0,0

-3,0

1,8

0,9

-0,4

-0,3

0,8

0,9

0,9

Češka

4,4

3,4

1,9

3,6

4,9

6,3

6,5

5,0

1,6

-5,4

2,0

2,0

-0,9

-0,5

2,6

5,1

2,2

Danska

3,4

0,5

0,1

0,1

2,4

2,0

3,6

0,5

-1,1

-5,4

1,4

0,9

-0,1

0,5

1,1

1,6

1,6

Estonija

8,8

7,0

6,8

8,1

7,0

10,0

10,9

8,4

-5,1

-14,6

2,4

7,9

4,7

2,3

3,2

2,1

3,3

Finska

5,4

2,3

1,4

1,8

3,6

2,4

3,7

4,7

0,3

-8,7

2,5

2,1

-1,9

-1,2

-1,1

-0,2

2,2

Francija

3,2

1,2

0,4

0,1

2,0

0,8

1,7

1,7

-0,4

-3,4

1,5

1,6

-0,3

0,1

0,5

0,6

0,8

Grčija

3,5

3,6

3,5

5,5

4,8

0,3

5,3

3,0

-0,6

-4,6

-5,6

-9,0

-6,8

-2,5

1,4

0,2

0,2

Irska

8,1

4,2

4,5

1,4

4,8

3,6

2,8

2,1

-6,0

-5,5

1,3

2,6

-0,4

1,1

7,6

24,4

4,0

Italija

3,7

1,7

0,0

-0,4

0,8

0,3

1,6

0,9

-1,8

-6,0

1,3

0,2

-3,3

-2,2

-0,1

1,0

1,3

Latvija

6,4

7,8

8,4

9,5

9,5

11,9

12,9

10,9

-2,5

-13,0

-1,9

8,4

5,3

3,5

2,8

3,9

3,0

Luksemburg

6,8

1,4

2,7

0,4

2,2

1,6

3,6

6,6

-3,0

-6,1

2,9

0,2

-2,6

1,0

1,9

1,9

-0,2

Madžarska

4,5

4,1

4,8

4,1

5,2

4,6

4,0

0,6

1,0

-6,5

0,9

1,9

-1,1

2,4

4,5

3,8

2,6

Nemčija

2,9

1,6

-0,1

-0,7

1,3

0,9

3,9

3,5

1,4

-5,3

4,3

3,7

0,3

0,2

1,8

0,9

1,4

Nizozemska

3,5

1,4

-0,5

-0,2

1,7

1,9

3,4

3,5

1,3

-4,3

0,9

1,2

-1,4

-0,5

1,0

1,9

1,6

Poljska

4,6

1,3

2,1

3,7

5,2

3,5

6,3

7,1

4,2

1,8

3,5

5,0

1,6

1,5

3,4

3,9

3,1

Portugalska

3,1

1,2

0,2

-1,3

1,6

0,6

1,4

2,3

0,1

-3,1

1,9

-1,7

-3,6

-0,6

1,4

2,2

2,2

Slovaška

1,1

3,7

4,5

5,4

5,2

6,7

8,4

10,7

5,4

-5,6

4,8

3,4

1,5

1,4

2,6

4,1

3,0

Slovenija

3,9

2,8

3,7

2,8

4,3

3,8

5,3

6,4

3,1

-8,7

0,9

0,5

-2,9

-1,3

2,9

2,2

3,1

Španija

4,8

3,5

1,2

1,3

1,6

1,8

2,5

1,8

-0,5

-4,4

-0,4

-1,4

-3,0

-1,3

1,7

3,7

3,1

Švedska

4,6

1,3

1,7

2,0

3,9

2,4

4,1

2,6

-1,3

-6,0

5,1

1,9

-1,0

0,4

1,6

3,4

1,9

Združeno
kraljestvo

3,1

2,4

2,1

2,9

1,8

2,4

1,9

1,7

-1,2

-4,9

0,9

0,8

0,8

1,4

2,2

1,5

1,0
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Vir: OECD Stat 2018b.

Korelacijska matrika

| rBDPpc

tax_bur

bur_doh

bur_ddpo

bur_ddv

bur_tro

bur_socp

dolg

teh_nap

clo_kap

infl

fiz_kap

rast_pop

odp_gos

brezp

-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------1.0000

tot_tax_bur |

-0.1856

1.0000

tax_bur_doh |

-0.0846

0.6778

1.0000

tax_bur_ddpo |

0.0684

0.1021

0.1067

1.0000

tax_bur_ddv |

-0.0034

0.4477

0.3432

-0.1684

1.0000

tax_bur_tro |

-0.0752

-0.1210

-0.0483

-0.3057

0.5122

1.0000

tax_bur_socp |

-0.1133

0.1875

-0.5378

-0.0534

-0.1351

-0.1803

1.0000

dolg |

-0.0639

0.2051

0.0594

-0.0557

-0.2830

-0.4385

0.0886

1.0000

teh_nap |

-0.0415

0.6007

0.5870

0.0733

0.5083

-0.0698

-0.0441

-0.2308

1.0000

clo_kap |

-0.1245

0.1391

0.1752

-0.4486

0.1654

0.1948

-0.0206

0.2124

0.1765

1.0000

infl |

-0.0546

-0.0179

-0.0580

-0.0638

0.0455

0.1305

0.0249

-0.1130

-0.0438

0.0143

1.0000

fiz_kap |

0.2431

-0.0106

-0.1468

0.0499

0.0701

-0.0377

0.2879

-0.5203

0.2310

-0.0681

0.0528

1.0000

rast_pop |

-0.0197

0.3740

0.3616

0.5671

-0.1306

-0.3660

-0.0125

-0.0408

0.3947

-0.2771

-0.0736

0.0279

1.0000

odp_gos |

0.2555

-0.2217

-0.1758

0.3943

-0.0563

0.0860

-0.0097

-0.3768

-0.0515

-0.4978

-0.0092

0.2170

0.2832

1.0000

brezp |

-0.1279

-0.3711

-0.2523

-0.2780

-0.3120

-0.0123

-0.0770

0.3152

-0.4551

0.3261

-0.0243

-0.3083

-0.4836

-0.2181

1.0000
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rBDPpc |

Priloga 4

Izpisi regresijskih analiz s Hausmanovim testom
MODEL 1: Vpliv obremenitve z davkom od dohodkov fizičnih oseb na gospodarsko rast
(metoda fiksnih učinkov)
corr(u_i, Xb)

= -0.9652

F(8,145)
Prob > F

=
=

12.44
0.0000

-----------------------------------------------------------------------------rBDPpc |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur | -.1706233
.317967
-0.54
0.592
-.7990722
.4578255
tax_bur_doh | -1.224485
.5926307
-2.07
0.041
-2.395796
-.0531741
dolg |
.1036233
.0269355
3.85
0.000
.0503863
.1568603
infl |
.034054
.1774272
0.19
0.848
-.3166237
.3847316
fiz_kap |
.3110658
.1766445
1.76
0.080
-.038065
.6601965
rast_pop | -.3756798
.9298475
-0.40
0.687
-2.213486
1.462126
odp_gos |
.1229945
.0202929
6.06
0.000
.0828864
.1631026
brezp | -.2099756
.1461975
-1.44
0.153
-.498929
.0789778
_cons | -10.48231
10.95944
-0.96
0.340
-32.1432
11.17857
-------------+---------------------------------------------------------------sigma_u | 9.9856315
sigma_e | 2.9998981
rho | .91721825
(fraction of variance due to u_i)
-----------------------------------------------------------------------------F test that all u_i=0:
F(21, 145) =
3.93
Prob > F = 0.0000

Hausmanov test
---- Coefficients ---|
(b)
(B)
(b-B)
sqrt(diag(V_b-V_B))
|
fixed
random
Difference
S.E.
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur |
-.1706233
-.2507147
.0800913
.3093601
tax_bur_doh |
-1.224485
.214337
-1.438822
.5863694
dolg |
.1036233
.0367896
.0668337
.0250019
infl |
.034054
-.1056528
.1397068
.
fiz_kap |
.3110658
.405539
-.0944733
.14682
rast_pop |
-.3756798
-1.002853
.6271731
.7770093
odp_gos |
.1229945
.0178135
.105181
.0196237
brezp |
-.2099756
-.1673259
-.0426497
.1271012
------------------------------------------------------------------------------

chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
78.84
Prob>chi2 =
0.0000
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MODEL 2: Vpliv obremenitve z davkom od dohodkov pravnih oseb (metoda fiksnih
učinkov)
corr(u_i, Xb)

= -0.9664

F(8,145)
Prob > F

=
=

13.07
0.0000

-----------------------------------------------------------------------------rBDPpc |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur | -.9731653
.302025
-3.22
0.002
-1.570106
-.376225
tax_bur_ddpo |
2.574621
.950517
2.71
0.008
.6959628
4.45328
dolg |
.1142378
.0266214
4.29
0.000
.0616216
.1668539
infl | -.0151318
.1770298
-0.09
0.932
-.3650241
.3347604
fiz_kap |
.1981703
.177853
1.11
0.267
-.1533488
.5496895
rast_pop | -.4819348
.9135533
-0.53
0.599
-2.287536
1.323666
odp_gos |
.1266758
.0201989
6.27
0.000
.0867536
.166598
brezp | -.1051095
.1542805
-0.68
0.497
-.4100386
.1998197
_cons |
2.475594
11.05753
0.22
0.823
-19.37916
24.33035
-------------+---------------------------------------------------------------sigma_u | 10.135248
sigma_e | 2.9695393
rho |
.9209427
(fraction of variance due to u_i)
-----------------------------------------------------------------------------F test that all u_i=0:
F(21, 145) =
4.56
Prob > F = 0.0000

Hausmanov test
---- Coefficients ---|
(b)
(B)
(b-B)
sqrt(diag(V_b-V_B))
|
fixed
random
Difference
S.E.
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur |
-.9731653
-.1345983
-.838567
.2952012
tax_bur_ddpo |
2.574621
-.120225
2.694846
.8125952
dolg |
.1142378
.0349745
.0792633
.0244321
infl |
-.0151318
-.1217062
.1065744
.
fiz_kap |
.1981703
.3653892
-.1672189
.1451253
rast_pop |
-.4819348
-.8536594
.3717246
.678284
odp_gos |
.1266758
.0182634
.1084124
.0193282
brezp |
-.1051095
-.1658943
.0607848
.1328527
-----------------------------------------------------------------------------chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
94.65
Prob>chi2 =
0.0000

Priloga 4

MODEL 3: Vpliv obremenitve z davkom na dodano vrednost na gospodarsko rast
(metoda fiksnih učinkov)

corr(u_i, Xb)

= -0.9440

F(8,145)
Prob > F

=
=

12.13
0.0000

-----------------------------------------------------------------------------rBDPpc |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur | -.7634308
.2924067
-2.61
0.010
-1.341361
-.1855009
tax_bur_ddv |
1.311276
.7896734
1.66
0.099
-.2494818
2.872033
dolg |
.1001452
.0274566
3.65
0.000
.0458785
.154412
infl |
.01922
.1790241
0.11
0.915
-.3346139
.373054
fiz_kap |
.3304078
.1788981
1.85
0.067
-.0231771
.6839927
rast_pop | -.4652209
.9316697
-0.50
0.618
-2.306628
1.376187
odp_gos |
.1165039
.0203089
5.74
0.000
.0763641
.1566436
brezp | -.1886447
.1520063
-1.24
0.217
-.489079
.1117896
_cons | -8.280301
10.88154
-0.76
0.448
-29.78722
13.22662
-------------+---------------------------------------------------------------sigma_u | 7.4500522
sigma_e | 3.0152056
rho | .85925379
(fraction of variance due to u_i)
-----------------------------------------------------------------------------F test that all u_i=0:
F(21, 145) =
3.97
Prob > F = 0.0000

Hausmanov test
---- Coefficients ---|
(b)
(B)
(b-B)
sqrt(diag(V_b-V_B))
|
fixed
random
Difference
S.E.
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur |
-.7634308
-.2320861
-.5313447
.2812783
tax_bur_ddv |
1.311276
.7282572
.5830185
.7073211
dolg |
.1001452
.0462262
.053919
.0248428
infl |
.01922
-.0988738
.1180938
.0199279
fiz_kap |
.3304078
.4169612
-.0865534
.1447129
rast_pop |
-.4652209
-.3396087
-.1256122
.6974288
odp_gos |
.1165039
.0177301
.0987737
.0195375
brezp |
-.1886447
-.1369315
-.0517132
.1293107
-----------------------------------------------------------------------------chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
74.57
Prob>chi2 =
0.0000

Priloga 4

MODEL 4: Vpliv obremenitve s trošarinami na gospodarsko rast (metoda fiksnih
učinkov)
corr(u_i, Xb)

= -0.9516

F(8,145)
Prob > F

=
=

11.65
0.0000

-----------------------------------------------------------------------------rBDPpc |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur | -.6220603
.2889871
-2.15
0.033
-1.193232
-.0508891
tax_bur_tro |
1.016694
1.600115
0.64
0.526
-2.145869
4.179257
dolg |
.1106528
.0273238
4.05
0.000
.0566484
.1646573
infl |
.0247808
.1831704
0.14
0.893
-.3372481
.3868098
fiz_kap |
.2882891
.1787133
1.61
0.109
-.0649306
.6415087
rast_pop |
-.532799
.948284
-0.56
0.575
-2.407044
1.341446
odp_gos |
.1260092
.0236605
5.33
0.000
.0792453
.1727731
brezp | -.2989989
.1528247
-1.96
0.052
-.6010507
.003053
_cons | -6.969723
11.00936
-0.63
0.528
-28.72928
14.78983
-------------+---------------------------------------------------------------sigma_u | 8.0853401
sigma_e | 3.0395111
rho | .87617665
(fraction of variance due to u_i)
-----------------------------------------------------------------------------F test that all u_i=0:
F(21, 145) =
4.03
Prob > F = 0.0000

Hausmanov test
---- Coefficients ---|
(b)
(B)
(b-B)
sqrt(diag(V_b-V_B))
|
fixed
random
Difference
S.E.
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur |
-.6220603
-.1280508
-.4940096
.2814474
tax_bur_tro |
1.016694
-.2375773
1.254271
1.506348
dolg |
.1106528
.0323518
.0783011
.0242734
infl |
.0247808
-.1157581
.1405389
.033242
fiz_kap |
.2882891
.3492687
-.0609796
.1394307
rast_pop |
-.532799
-1.046175
.5133758
.7330302
odp_gos |
.1260092
.0183228
.1076864
.0229902
brezp |
-.2989989
-.1652622
-.1337367
.1308671
-----------------------------------------------------------------------------chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
75.55
Prob>chi2 =
0.0000

Priloga 4

MODEL 5: Vpliv obremenitve s socialnimi prispevki na gospodarsko rast (metoda fiksnih
učinkov)
corr(u_i, Xb)

= -0.9598

F(8,146)
Prob > F

=
=

12.71
0.0000

-----------------------------------------------------------------------------rBDPpc |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur | -.1188896
.2962842
-0.40
0.689
-.7044495
.4666703
tax_bur_socp | -1.748428
.7090213
-2.47
0.015
-3.149699
-.3471567
dolg |
.0921227
.0276971
3.33
0.001
.0373837
.1468617
infl |
.0372112
.1768013
0.21
0.834
-.3122092
.3866316
fiz_kap |
.2206971
.1782785
1.24
0.218
-.1316429
.5730371
rast_pop |
-.697237
.9184553
-0.76
0.449
-2.512422
1.117948
odp_gos |
.1191698
.0201101
5.93
0.000
.0794252
.1589144
brezp | -.2576262
.1428853
-1.80
0.073
-.5400169
.0247645
_cons |
.8592699
11.17261
0.08
0.939
-21.22167
22.94021
-------------+---------------------------------------------------------------sigma_u | 9.0846995
sigma_e | 2.9905258
rho | .90223292
(fraction of variance due to u_i)
-----------------------------------------------------------------------------F test that all u_i=0:
F(21, 146) =
3.81
Prob > F = 0.0000

Hausmanov test
---- Coefficients ---|
(b)
(B)
(b-B)
sqrt(diag(V_b-V_B))
|
fixed
random
Difference
S.E.
-------------+---------------------------------------------------------------tot_tax_bur |
-.1188896
-.1064996
-.01239
.2904997
tax_bur_socp |
-1.748428
-.2310969
-1.517331
.7048243
dolg |
.0921227
.0373655
.0547572
.0258993
infl |
.0372112
-.126759
.1639702
.0231791
fiz_kap |
.2206971
.4348231
-.2141261
.148314
rast_pop |
-.697237
-.9767792
.2795422
.7699529
odp_gos |
.1191698
.0172256
.1019442
.0194694
brezp |
-.2576262
-.1611175
-.0965087
.1241358
-----------------------------------------------------------------------------chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
78.28
Prob>chi2 =
0.0000

