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PRVO POGLAVJE 

PREGLED SISTEMA RAČUNOV 

1.1 UVOD 

1.1.0 Bruto domači proizvod in slovenski nacionalni računi  

Za izračun bruto domačega proizvoda (BDP) v skladu z Evropskim sistemom računov 1995 (ESR 1995) je odgovoren 
Statistični urad Republike Slovenije (Surs). Redno ocenjevanje BDP po proizvodni, dohodkovni in izdatkovni metodi 
je bilo v nacionalnih računih uvedeno v začetku 90. let, ocene pa zajemajo obdobje od leta 1990 dalje.  

Da bi Surs izboljšal skladnost ocen z ESR 1995 in merili polnega zajetja, je v obdobju 2003–2005 izvedel tri 
metodološke revizije, s katerimi so bile revidirane ocene BDP od leta 1995 dalje. Sestavni del revizij je bila tudi 
izboljšana razmejitev tržnih in netržnih enot ter njihova institucionalna sektorizacija. V zadnji metodološki reviziji, 
katere rezultati so bili objavljeni septembra 2005, so bile posredno merjene storitve finančnega posredništva (PMSFP) 
razporejene neposrednim porabnikom. V okviru revizij je Surs tudi izpopolnil podatkovne vire za vse tri metode 
ocenjevanja BDP. 

Z letom 2000 je Surs začel redno pripravljati tabele ponudbe in porabe v tekočih cenah; te so tako postale glavno 
orodje za uskladitev in dokončanje ocen BDP po vseh treh metodah. 

Leta 2004 je Surs z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance podpisal Dogovor o sodelovanju na področju 
makroekonomskih in finančnih statistik, s katerim je bila med omenjenimi institucijami razmejena odgovornost za 
uvedbo in nadaljnji razvoj ESR 1995. Odgovornost za uvedbo in pripravo finančnih računov je po tem dogovoru 
prevzela Banka Slovenije, odgovornost za pripravo nefinančnih računov pa je prevzel Surs. Poročanje o dolgu in 
primanjkljaju sektorja država v skladu s postopkom o presežnem primanjkljaju je postalo skupna odgovornost 
Ministrstva za finance in Sursa. 

Dogovor so sklenili tudi Surs, Ministrstvo za finance in Davčna uprava Republike Slovenije (Durs). V skladu s tem 
dogovorom je Surs konec leta 2002 dobil dostop do individualnih podatkov iz mesečnih poročil (obračunov) davčnih 
zavezancev za davek na dodano vrednost (DDV), iz napovedi in odmer davka od dohodka iz dejavnosti 
samozaposlenih ter iz dohodninskih napovedi, s čimer je izpopolnil podatkovne vire za BDP po proizvodni in 
dohodkovni metodi za vse institucionalne sektorje.  

1.1.1 Plačilna bilanca in bruto nacionalni dohodek 

Plačilno bilanco pripravlja mesečno Banka Slovenije na osnovi pete izdaje Priročnika za plačilno bilanco 
Mednarodnega denarnega sklada. Metode izdelave plačilne bilance se postopno izboljšujejo, revidirani podatki za 
predhodni dve ali tri leta pa se objavljajo vsako leto septembra. Podatki plačilne bilance se v celoti vključijo v oceno 
bruto nacionalnega dohodka (BND). Podatke o BDP po proizvodni, dohodkovni in izdatkovni metodi ter podatke o 
BND pošilja Surs Eurostatu vsako leto sredi septembra tudi s t. i. Poročilom o BND, in sicer preko Stalnega 
predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji (EU). 

1.1.2 Glavni podatkovni viri v slovenskih nacionalnih računih 

1.1.2.0 Uvod 

Pomemben del metodoloških revizij, izvedenih v obdobju 2003–2005, je bila izboljšava glavnih podatkovnih virov za 
BDP, pri čemer je bila zlasti pomembna odobritev dostopa Sursu do davčnih evidenc Dursa. Uvedba institucionalne 
sektorizacije v Poslovni register Slovenije (administrativni poslovni register) je omogočila izračunavanje BDP po 
proizvodni in dohodkovni metodi ločeno po virih in po sektorjih ter na podrobni ravni dejavnosti. 

1.1.2.1 BDP po proizvodni metodi 

Najpomembnejši podatkovni vir za BDP po proizvodni metodi so letni računovodski izkazi (izkaz poslovnega izida in 
bilanca stanja), ki jih zbira Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Pošiljajo ji jih 
družbe (od leta 2002 tudi samostojni podjetniki), enote sektorja država in nepridobitne institucije, ki opravljajo 
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storitve za gospodinjstva (NPISG). Vsi računovodski izkazi za predhodno leto so za vse institucionalne sektorje Sursu 
na voljo v maju. Posebni dogovori za predložitev računovodskih podatkov so sklenjeni z Banko Slovenije za banke ter 
z Agencijo za zavarovalni nadzor za zavarovalnice in pokojninske sklade. Za samozaposlene so na voljo tudi davčne 
napovedi, ki jih Surs dobiva od Dursa. Za kmetijsko proizvodnjo Surs pripravlja ekonomske račune za kmetijstvo. 
Drugi administrativni viri so na voljo pri Dursu, Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Carinski upravi 
Republike Slovenije (Curs) o davkih na proizvodnjo in uvoz. Proračunska statistika na centralni in lokalni ravni se 
uporablja za ocenjevanje subvencij. 

1.1.2.2 BDP po dohodkovni metodi 

BDP po dohodkovni metodi se ocenjuje hkrati in z istimi podatkovnimi viri kot BDP po proizvodni metodi. Za 
sredstva za zaposlene je dodaten podatkovni vir anketa o stroških dela, ki je bila izvedena za leto 2000. Dopolnilni vir 
so še dohodninske napovedi, ki jih zagotavlja Durs. V okviru metodološke revizije je bila za ocenjevanje potrošnje 
stalnega kapitala za sektor država razvita t. i. metoda nepretrganega popisovanja; ta zajema obdobje od leta 1995 
dalje. 

1.1.2.3 BDP po izdatkovni metodi 

Za ocenjevanje izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo se uporabljajo številni podatkovni viri, med katerimi sta 
najpomembnejša anketa o porabi v gospodinjstvih in statistično raziskovanje trgovine na drobno. Glavni vir za bruto 
investicije v osnovna sredstva ter neto pridobitve vrednostnih predmetov je statistično raziskovanje o investicijah, 
dodatno pa se uporabljajo še podatki statistike gradbeništva, podatki o registriranih vozilih, ki so na voljo pri 
Ministrstvu za notranje zadeve, poročila o DDV ter računovodski izkazi. Spremembe zalog so ocenjene s 
podatkovnimi viri, ki se uporabljajo pri izračunu BDP po proizvodni metodi, ter s podatki ekonomskih računov za 
kmetijstvo. Izdatki države in NPISG se ocenijo v okviru priprave BDP po proizvodni metodi. Vir za ocenjevanje izvoza 
in uvoza blaga so carinske deklaracije, podatki o izvozu in uvozu storitev pa temeljijo na plačilni bilanci. 

1.1.3 Geografsko zajetje 

Ekonomsko ozemlje Slovenije je enako geografskemu ozemlju, nad katerim izvajajo slovenske državne institucije 
administrativni nadzor. Geografsko ozemlje zajema ozemeljske vode in zračni prostor pod nadzorom slovenskih 
oblasti. Vsi poslovni subjekti ne glede na pravno ali institucionalno obliko, ki nameravajo opravljati ekonomsko 
dejavnost, se morajo registrirati pri primarnem registrskem organu (sodišče, ministrstvo, zbornica, Durs itd.), ta pa vse 
ustrezne podatke posreduje Poslovnemu registru Slovenije (PRS); državni organi pa se ustanovijo in vpišejo v poslovni 
register na osnovi zakona. S tem dejanjem postanejo vsi poslovni subjekti tudi del statističnega sistema in morajo po 
zakonu sodelovati v statističnih raziskovanjih. Transakcije na ekonomskem ozemlju se izvajajo v nacionalni valuti 
(slovenski tolar); v letu 2001 je en evro po povprečnem letnem tečaju znašal 217,2 slovenskega tolarja (SIT). 

Del ekonomskega ozemlja Slovenije so tudi predstavništva in veleposlaništva v tujini. Podatki o njihovih transakcijah 
so prikazani v centralnem proračunu. Tuja predstavništva in ambasade v Sloveniji niso del ekonomskega ozemlja 
Slovenije, njihov položaj pa je navadno urejen s posebnimi uradnimi dogovori. Ekonomsko ozemlje Slovenije 
sestavljajo tudi ladje, ki plujejo pod slovensko zastavo, ne glede na to, kje se trenutno nahajajo. Njihove transakcije 
zajema Surs s posebnim statističnim raziskovanjem. 

1.1.4 Statistični urad Republike Slovenije 

Statistični urad Republike Slovenije je glavni proizvajalec nacionalne statistike in povezovalna institucija na tem 
področju. Poleg povezovanja in koordinacije statističnega sistema so njegove najpomembnejše naloge določanje 
metodoloških in klasifikacijskih standardov, zbiranje, obdelava in objavljanje podatkov, mednarodno sodelovanje in 
predvidevanje potreb uporabnikov. 

Surs izvaja dejavnost nacionalne statistike na osnovi zakona o državni statistiki in ob sodelovanju pooblaščenih 
izvajalcev statističnih raziskovanj, ki so določeni s srednjeročnim programom statističnih raziskovanj 2003–2007. V 
organizacijski strukturi Vlade Republike Slovenije je Surs odgovoren neposredno predsedniku Vlade. Generalni 
direktor in namestnik generalnega direktorja sta imenovana za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Zakon o državni statistiki določa, da je generalni direktor statističnega urada neodvisen pri odločanju o strokovnih in 
metodoloških zadevah. 
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Surs je organiziran v 10 sektorjev in 5 služb. Sektorji so: 

– splošne metodologije in standardi; 

– nacionalni računi; 

– statistika cen; 

– proizvodne in storitvene statistike; 

– strukturne statistike, klasifikacije in register podjetij; 

– demografske in socialne statistike; 

– statistika naravnih virov, okolja, regionalne statistike in geomatika; 

– izkazovanje statističnih podatkov in metod; 

– zbiranje in obdelava statističnih podatkov ter vzdrževanje produkcijskih baz; 

– informacijska infrastruktura in tehnologija. 

V sektorju za nacionalne račune je bilo sredi leta 2007 zaposlenih 16 oseb. Delo je organizirano na projekten način, 
zato sektor ni razdeljen na oddelke. Sektor je zadolžen za letne in četrtletne ocene BDP, BND in drugih temeljnih 
agregatov nacionalnih računov, za tabele ponudbe in porabe, za nefinančne institucionalne sektorske račune, 
statistični del poročila o DDV ter za regionalne račune. Za letne in četrtletne finančne račune ni odgovoren Surs, 
ampak Banka Slovenije. 

1.2  POLITIKA REVIZIJ TER ROKOVNIK ZA REVIDIRANJE IN DOKONČANJE OCEN  

1.2.0 Uvod 

Podatki nacionalnih računov za posamezno leto se prvič objavijo v začetku marca (t+70 dni) kot vsota vrednosti, 
izračunanih v okviru četrtletnih računov. Prve ocene letnih računov za posamezno leto se objavijo septembra (t+9 
mesecev), zajemajo pa podrobno razčlenjene podatke o BDP po proizvodni, dohodkovni in izdatkovni metodi skupaj 
s temeljnimi agregati nacionalnih računov. Podatki se najprej objavijo v agregatni obliki v Prvi objavi sredi septembra, 
podrobne ocene pa so navadno uporabnikom na voljo konec septembra v Statističnih informacijah. 

Praviloma morajo biti vse ocene, preden se podatki pošljejo Eurostatu, objavljene v Sloveniji. Vsi podatki so dostopni 
tudi v elektronski obliki na spletni strani Sursa (http://www.stat.si) v slovenskem in angleškem jeziku. Na navedeni 
spletni strani so na voljo tudi vse publikacije nacionalnih računov ter časovne vrste podatkov o BDP po proizvodni, 
dohodkovni in izdatkovni metodi ter temeljni agregati za obdobje po letu 1995. 

1.2.1 Metodološke revizije 1995–2004 

Po letu 2000 so bile v nacionalnih računih izvedene tri metodološke revizije, ki so zajemale obdobje po letu 1995. 
Njihov glavni namen je bil izboljšati skladnost ocen BDP z ESR 1995 in z merili polnega zajetja. Najpomembnejši del 
revizij so bile izboljšave virov in metod. 

Glavne točke metodoloških ali glavnih revizij, katerih rezultati so bili objavljeni marca 2003 in aprila 2004 (tabela 1.1), 
so bile: razmejitev tržnih in netržnih enot ter izboljšanje njihove institucionalne sektorizacije, uvedba nove 
metodologije za ocenjevanje stanovanjskih dejavnosti gospodinjstev, ki bivajo v lastnih stanovanjih, ocena potrošnje 
stalnega kapitala za sektor država (skupaj z javnimi cestami, mostovi ipd.) po metodi nepretrganega popisovanja, 
izboljšave popravkov za polno zajetje ter druge izboljšave metod. Pri teh metodoloških revizijah so bili hkrati 
revidirani in objavljeni vsi podatki za obdobje po letu 1995. 

Rezultati zadnje metodološke revizije so bili objavljeni septembra 2005, najpomembnejša sprememba pa je bilo 
drugačno knjiženje PMSFP, ki so bile razporejene končnim porabnikom teh storitev. Hkrati je bilo uvedeno merjenje 
sprememb obsega v stalnih cenah predhodnega leta. Tudi rezultati te revizije so bili pripravljeni in objavljeni hkrati za 
celotno obdobje 1995–2004. 

V tabeli 1.1 so prikazani učinki treh metodoloških revizij na nominalno raven BDP in na oceno stopenj rasti obsega za 
leta 1999, 2000 in 2001. Učinki, ki so prikazani v tabeli, niso enaki v vseh letih, in to predvsem zaradi precenjene 
ocene ravni BDP v letih 2000 in 2001 pred revizijami.  
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Tabela 1.1 Revizije BDP 1999–2001 

 1999 2000 2001 

1. Četrtletni računi, mio SIT 3 637 437 4 045 469 4 566 191 
 Spremembe obsega (%) 4,9 4,8 3,0 
    
2. Letni računi, april 2002, mio SIT 3 648 401 4 035 518 4 566 191 
 Spremembe obsega (%) 5,2 4,6 3,0 
    
2.1 Prva metodološka revizija, marec 2003, mio SIT 3 839 852 4 222 404 4 740 122 
  Sprememba predhodne ocene nominalne ravni BDP (%) +5,2 +4,6 +3,8 
2.2 Druga metodološka revizija, april 2004, mio SIT 3 874 720 4 252 315 4 761 815 
  Sprememba predhodne ocene nominalne ravni BDP (%) +0,9 +0,7 +0,5 
2.3 Tretja metodološka revizija, september 2005, mio SIT 3 918 974 4 300 350 4 799 552 
  Sprememba predhodne ocene nominalne ravni BDP (%) +1,1 +1,1 +0,8 
  Spremembe obsega (%) 5,4 4,1 2,7 

 

1.2.2 Politika revizij in naslednja glavna revizija 2005 

Pri objavljanju rezultatov metodoloških revizij je Surs upošteval standardna pravila politike revizij. Uporabnike je 
vnaprej obvestil o vzrokih in učinkih revizije. Vsaka revizija je zajemala celotno obdobje po letu 1995, rezultati pa so 
bili navadno objavljeni kmalu po objavi podatkov četrtletnih računov za predhodno četrtletje, tako da je bilo mogoče 
uskladiti četrtletne in letne ocene do objave podatkov za naslednje četrtletje. Pomembno je tudi, da je Surs z 
metodološkimi revizijami uvedel standardno objavljanje BDP po proizvodni in dohodkovni metodi na podrobni ravni 
dejavnosti (A60). 

Naslednja glavna revizija je načrtovana za leto 2005, rezultati pa bodo objavljeni septembra 2007. Najpomembnejši 
del te revizije bodo nadaljnje izboljšave popravkov za polno zajetje, pri čemer je še posebej pomembna vključitev 
ilegalne ekonomije v uradno oceno BDP. Z revizijo se bo raven BDP zvišala za 1,4 do 1,9 odstotka (poglavje 1.7.4). 
Po načrtih bo ta revizija v prvem koraku zajemala obdobje od leta 2000 dalje. 

1.2.3 Rokovnik za revidiranje in dokončanje ocen 

Podatki nacionalnih računov za leto t se navadno revidirajo in dokončajo v štirih korakih, tako da se končne ocene za 
leto t navadno objavijo septembra leta t+3 oziroma 33 mesecev po koncu leta. Ti štirje koraki in obdobja, v katerih 
so ocene prvič objavljene, redno revidirane in dokončane, so: 

– t+70 dni: prva popolna ocena BDP in temeljnih agregatov nacionalnih računov, pripravljena na osnovi četrtletnih 
računov; 

– t+9 mesecev: prva popolna ocena BDP in temeljnih agregatov nacionalnih računov, pripravljena na osnovi letnih 
računov; 

– t+21 mesecev: prva revizija podatkov letnih računov o BDP in temeljnih agregatih nacionalnih računov; 

– t+33 mesecev: končna revizija podatkov letnih računov o BDP in temeljnih agregatih nacionalnih računov. 

Ker se objavljanje ocen nacionalnih računov začne s četrtletnimi računi, je pomembno, da sta se kakovost in 
zanesljivost četrtletnih ocen znatno izboljšali po uvedbi izdatkovne metode v tekočih in stalnih cenah v letu 2000. 
Osnovo za prvo oceno BDP v okviru letnih računov, ki je objavljena devet mesecev po koncu leta, sestavljajo popolni 
in izčrpni podatkovni viri za BDP po proizvodni metodi, saj so viri za vse institucionalne sektorje na voljo že v maju. 

Že pri prvi redni reviziji letnih računov (t+21 mesecev) je vključena tudi večina podatkov, pripravljenih v okviru tabel 
ponudbe in porabe, kar je še posebej pomembno za proizvodno strukturo bruto investicij v osnovna sredstva. Poleg 
tega so pri tem koraku na voljo vsi statistični in drugi podatkovni viri za izdatkovno metodo, zato so spremembe med 
prvo revizijo in zadnjim korakom dokončanja letnih računov v t+33 mesecih navadno zelo majhne. 
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1.3 PREGLED PROIZVODNE METODE 

1.3.0 Uvod 

BDP po proizvodni metodi je enak vsoti bruto dodane vrednosti v osnovnih cenah po dejavnostih, povečani za davke 
na proizvode in zmanjšani za subvencije na proizvode. Bruto dodana vrednost dejavnosti je pri tem enaka razliki med 
proizvodnjo v osnovnih cenah in vmesno potrošnjo v kupčevih cenah. Tabela 1.2 prikazuje glavne kategorije BDP po 
proizvodni metodi za leto 2001. 

BDP po proizvodni metodi se pripravi kot neodvisna ocena; ta temelji na osnovi izčrpnih podatkovnih virov za vse 
institucionalne sektorje gospodarstva. Glavni viri podatkov so na voljo v začetku maja, prva ocena pa je na ravni 140 
dejavnosti dokončana junija ali v začetku julija. 

V okviru glavne revizije 2000 je Surs začel redno pripravljati letne tabele ponudbe in porabe, v katerih so združene 
vse tri metode za ocenjevanje BDP. Postopek izdelave temelji na številnih dodatnih statističnih raziskovanjih in virih 
podatkov, ki omogočajo združitev vseh treh metod na ravni proizvodov. 

 
Tabela 1.2 BDP po proizvodni metodi, 2001 

 Mio SIT Struktura (%) 

Proizvodnja v osnovnih cenah 9 671 326 201,5 
Manj: vmesna potrošnja v kupčevih cenah 5 492 899 114,4 
Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah 4 178 428 87,1 
Plus: davki na proizvode 646 009 13,5 
Manj: subvencije na proizvode 24 885 0,5 
   
Bruto domači proizvod v tržnih cenah 4 799 552 100,0 

 

1.3.1 Tržni in netržni proizvajalci, PMSFP 

Proizvajalci, ki sodelujejo v proizvodnem procesu, se v nacionalnih računih delijo na tržne in netržne. Razmejitev se 
začne ob vpisu v PRS, ko enote dobijo ustrezno šifro dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). 
SKD je skladna s Klasifikacijo ekonomskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE Rev. 1). Ob vpisu v PRS dobijo vse 
enote tudi šifro institucionalnega sektorja na osnovi institucionalne sektorizacije v skladu z načeli ESR 1995. Ob glavni 
reviziji 2000 je bila preverjena sektorska klasifikacija enot; to je vzpostavilo natančno razmejitev proizvajalcev na tržne 
in netržne ter natančno institucionalno sektorizacijo. 

V letu 2005 so bile PMSFP razporejene porabnikom v celotnem obdobju po letu 1995. Z razporeditvijo teh storitev je 
bil opuščen prejšnji način knjiženja, pri katerem je bila od vsote bruto dodane vrednosti vseh dejavnosti odšteta 
dodana vrednost namišljenega sektorja gospodarstva, ki je predstavljala skupno vrednost PMSFP.  

Pri novem načinu knjiženja so PMSFP razporejene neposrednim porabnikom storitev finančnega posredništva, ki jih 
zagotavljajo denarne institucije. Tak način knjiženja vpliva na raven BDP; v letu 2001 se je zaradi razporeditve PMSFP 
povečal za 0,8 odstotka (ocena pred razporeditvijo 4 761 815 mio SIT, po razporeditvi 4 799 552 mio SIT). 

1.3.2 Metodološki okvir 

1.3.2.0 Uvod 

Proizvajalci kot institucionalne enote se delijo na tržne in netržne. Javni proizvajalci (to so proizvajalci, ki jih nadzirajo 
enote sektorja država), ki jih vsaj 50-odstotno financirajo enote države, tvorijo državo kot institucionalni sektor. Enako 
merilo se uporablja za zasebne proizvajalce: enote, ki s tržnimi prodajami ne financirajo več kot 50 odstotkov svojih 
proizvodnih stroškov, tvorijo sektor NPISG. Razmejitev na tržne in netržne proizvajalce je bila v okviru glavne revizije 
2000 opravljena na ravni enote. Proizvodnja netržnih proizvajalcev se vrednoti po proizvodnih stroških in je enaka 
vsoti vmesne potrošnje, sredstev za zaposlene, drugih davkov na proizvodnjo in potrošnje stalnega kapitala. 
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1.3.2.1 Proizvodnja in meje proizvodnje 

V meje proizvodnje je vključena proizvodnja vsega blaga, ne glede na to, ali je to blago namenjeno prodaji na trgu ali 
pa je bilo proizvedeno za lastne potrebe. Vključene so tudi vse storitve, ki so namenjene prodaji na trgu, ter dve 
skupini storitev, ki jih gospodinjstva proizvajajo za svoje lastne potrebe, in sicer stanovanjske storitve, ki jih proizvajajo 
gospodinjstva, ki bivajo v lastnih stanovanjih, ter gospodinjske in osebne storitve, ki jih proizvaja zaposleno plačano 
gospodinjsko osebje. Vrednost stanovanjskih storitev za lastne potrebe je pri tem ocenjena po stroškovni metodi. 

V meje proizvodnje sodi tudi ilegalna proizvodnja, to je proizvodnja blaga in storitev, ki jih je po zakonu prepovedano 
prodajati, razdeljevati ali posedovati. Ilegalne dejavnosti bodo v uradno oceno BDP vključene v glavni reviziji 2005. 

1.3.2.2 Vmesna potrošnja 

Vmesno potrošnjo sestavljajo proizvodi (blago in storitve), ki se potrošijo v proizvodnem procesu, vrednoteni pa so v 
kupčevih cenah. V skladu z računovodskimi načeli sta vrednost 500 evrov in življenjska doba enega leta merili za 
razmejitev proizvodov na proizvode za vmesno potrošnjo in proizvode za bruto investicije v osnovna sredstva. 

Drugi stroški poslovanja, kot so potni stroški, nastanitev na službenem potovanju in povračila poslovnih stroškov 
zaposlenim, se delijo na neposredne stroške in denarna povračila. Izdatki delodajalcev za šolanje, izobraževanje, 
delovna oblačila in podobni poslovni stroški za zaposlene so del vmesne potrošnje, vsa denarna povračila pa se 
izločijo iz vmesnih stroškov in se vključijo v sredstva za zaposlene. Iz vmesne potrošnje je izločen tudi del stroškov 
uporabe in vzdrževanja službenih vozil, ki predstavlja zasebno rabo; ta znesek je nato vključen med sredstva za 
zaposlene. Prav tako so bruto zavarovalne premije, kot so prikazane v podatkovnih virih, zmanjšane na raven 
vrednosti zavarovalne storitve. 

Del vmesne potrošnje so tudi plačila članarin nepridobitnim poslovnim združenjem, ki se obravnavajo kot plačila za 
storitve, pri obrambnih storitvah pa tudi vojaško orožje in oprema za njegov prenos. Proizvodi, ki jih delodajalci 
zagotavljajo zaposlenim kot plače v naravi, ter plačila drugih davkov na proizvodnjo institucijam države pa niso del 
vmesne potrošnje. 

Z razporeditvijo PMSFP neposrednim porabnikom so v vmesno potrošnjo vseh proizvajalcev vključene tudi PMSFP. 
Pri tržnih proizvajalcih so PMSFP po dejavnostih razporejene glede na bruto dodano vrednost. Pri sektorju 
gospodinjstev so PMSFP neodvisno ocenjene pri stanovanjskih dejavnostih ter posledično vključene v vmesno 
potrošnjo stanovanjskih dejavnosti gospodinjstev, ki bivajo v lastnih stanovanjih. Ker so te storitve ocenjene po 
stroškovnem pristopu, razporeditev PMSFP poveča vmesno potrošnjo in hkrati proizvodnjo, z zvišanjem izdatkov 
gospodinjstev za končno potrošnjo pa tudi raven BDP.  

1.3.2.3 Davki na proizvode 

Davki na proizvode so obračunani na blago in storitve sorazmerno glede na vrednost ali količino, v plačilo pa 
zapadejo v trenutku, v katerem so proizvodi proizvedeni, uvoženi ali kupljeni. Enako kot drugi davki so tudi davki na 
proizvode obvezna in nepovratna plačila institucijam države. Sedanji sistem davkov na proizvode je bil uveden leta 
1999 s popolno reformo sistema davkov na proizvode; ta je zajemala uvedbo davka na dodano vrednost, trošarin in 
davkov na posebne storitve. 

1.3.2.4 Subvencije na proizvode 

Subvencije na proizvode so nepovratna plačila rezidenčnim tržnim proizvajalcem, s katerimi institucije države 
podpirajo raven tržnih cen in tako neposredno vplivajo na proizvodnjo oziroma podpirajo proizvodnjo. Najbolj 
tipične so v kmetijstvu, predelavi hrane in potniškem prometu. V skladu z računovodskimi podatki centralnega 
proračuna in lokalnih proračunov so celotne subvencije proizvajalcem razdeljene na subvencije na proizvode, druge 
subvencije na proizvodnjo ter v manjšem delu na transferje kapitala. 

1.3.3 Podatkovni viri 

1.3.3.0 Uvod 

Glavni podatkovni vir za BDP po proizvodni metodi so letni računovodski izkazi in administrativni podatki, za 
izdelavo tabel ponudbe in porabe pa še statistična raziskovanja. Letni računovodski izkazi tvorijo primarno in izčrpno 
podatkovno osnovo za vse institucionalne sektorje. 
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1.3.3.1 Letni računovodski izkazi in Agencija za javnopravne evidence in storitve  

Letni računovodski izkazi kot najpomembnejši podatkovni vir za BDP po proizvodni metodi zajemajo izkaz 
poslovnega izida in bilanco stanja sredstev. Od leta 2002 dalje jih zbira Ajpes, ki je pomemben sestavni del 
statističnega sistema. Poleg zbiranja omenjenih podatkov je Ajpes pristojen tudi za vzdrževanje PRS. Z zbiranjem 
podatkov za leto 2002 je Ajpes prvič zajel tudi računovodske izkaze nekorporativnih podjetij, tako da se računovodski 
izkazi sedaj zbirajo od enot vseh institucionalnih sektorjev. Izkazi se zbirajo skoraj v celoti elektronsko, delo je 
končano konec aprila, v maju pa so podatki na voljo Sursu. 

Ajpes zbira sedem vrst letnih računovodskih izkazov, ki temeljijo na pravnih oblikah poslovnih subjektov: za 
gospodarske družbe, velike in srednje velike samostojne podjetnike, majhne samostojne podjetnike, določene 
uporabnike (posredni proračunski uporabniki), druge uporabnike (neposredni proračunski uporabniki), društva in 
pravne osebe zasebnega prava. 

Pravne osnove za zbiranje izkazov so Zakon o državni statistiki in zakoni o posameznih vrstah poslovnih subjektov, ki 
določajo, da morajo vsi poslovni subjekti javno objaviti svoje letne računovodske izkaze. Podatki se tako zbirajo za 
statistični namen in za namen javne objave. Obrazci izkazov so prilagojeni različnim namenom in so rezultat 
dogovora med institucijami. 

1.3.3.2 Drugi statistični in administrativni podatkovni viri  

Letne napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, ki so primarni vir za nekorporativna podjetja, so na 
voljo pri Dursu. Vir je izčrpen in zajema vse aktivne samozaposlene. 

Ministrstvo za finance je v začetku leta 1998 uvedlo javnofinančno statistiko skupaj z novo ekonomsko klasifikacijo 
transakcij v skladu s standardi in priporočili Mednarodnega denarnega sklada. Proračunsko statistiko pripravlja 
omenjeno ministrstvo mesečno; sestavljajo jo podatki za štiri bilance: za centralni proračun, za lokalne proračune, za 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(ZPIZ). Na centralni ravni bilance prikazujejo vse transakcije t. i. neposrednih proračunskih uporabnikov, na lokalni 
ravni pa transakcije proračunov občin. Podatki so na voljo približno trideset dni po koncu meseca na osnovni ravni 
računov. 

Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) vzdržuje Surs. Zajema osebe, ki so obvezno socialno 
zavarovane, so zaposlene ali samozaposlene na ozemlju Republike Slovenije, stare vsaj 15 let in niso upokojene. 
Zaposlenost je lahko za določen ali nedoločen čas ter za polni ali skrajšani delovni čas. SRDAP je v nacionalnih 
računih osnovni podatkovni vir za ocenjevanje četrtletne in letne zaposlenosti, poleg tega pa se uporablja tudi za 
analizo zajetja v podatkovnih virih za BDP po proizvodni metodi.  

Uprava Republike Slovenije za javna plačila zbira vse javnofinančne prihodke, vključno z davki in prispevki za 
socialno varnost. Podatki o vplačilih so razporejeni na centralni proračun, občinske proračune in sklada socialne 
varnosti. Vir je na voljo približno tri dni po koncu meseca in se v nacionalnih računih uporablja predvsem za izračun 
davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z ESR 1995. 

Vir za podatke o uvoznih dajatvah in uvoznih davkih so carinske deklaracije. Curs je poleg tega pristojen tudi za 
zbiranje trošarin, za katere so podatki po vrstah na voljo mesečno. Carinske deklaracije so vir tudi za DDV, pobran pri 
uvozu. 

DDV je bil skupaj s trošarinami in davki na posebne storitve uveden sredi leta 1999. Sursu je bil dostop do 
individualnih podatkov iz mesečnih poročil zavezancev za DDV (obračunov DDV) odobren leta 2002 s podpisom 
dogovora med Ministrstvom za finance, Dursom in Sursom. Ta dogovor je bil tudi osnova za dostop do individualnih 
podatkov iz davčnih napovedi/odmer samozaposlenih in dohodninskih napovedi. Podatkovna baza poročil o DDV je 
pri tem pomemben vir tudi za ocenjevanje podatkov za enote, ki zaradi neporočanja (neodgovora) niso vključene v 
računovodske izkaze. 

Dohodninske napovedi so popoln podatkovni vir in prikazujejo vse glavne vrste dohodkov gospodinjstev: bruto plače, 
nagrade in bonitete, pogodbeno delo, avtorske honorarje, študentsko delo, tržne stanovanjske najemnine, druge tržne 
najemnine, druge dohodke samozaposlenih itd. Podatkovni vir omogoča analizo in preverjanje podatkov iz drugih 
virov ter ocen in popravkov za polno zajetje. 

Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za denarne posrednike zagotavlja Banka Slovenije četrtletno, za zavarovalnice 
in pokojninske sklade pa Agencija za zavarovalni nadzor. Za zavarovalnice in pokojninske sklade izvaja Surs tudi letno 
statistično raziskovanje. 
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1.3.3.3 Statistična raziskovanja za izdelavo tabel ponudbe in porabe 

Za ocenjevanje proizvodnje posameznih dejavnosti po proizvodih se uporabljajo podatki, pridobljeni s  statističnimi 
raziskovanji. Najpomembnejše je letno raziskovanje industrije, ki zajema rudarstvo, predelovalne dejavnosti in oskrbo 
z elektriko. Druga raziskovanja zajemajo kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, gradbeništvo, trgovino na drobno in debelo, 
gostinstvo, transport, skladiščenje in zveze. Pomemben podatkovni vir so tudi ekonomski računi za kmetijstvo. 

Za razrešitev težav pri ocenjevanju vmesne potrošnje v okviru priprave tabel ponudbe in porabe je bilo uvedeno novo 
statistično raziskovanje, ki daje podatke o vrednosti vseh inputov po posameznih dejavnostih. Raziskovanje, ki je 
glavni vir za vmesno potrošnjo v tabeli porabe, je bilo prvič izvedeno za leto 2000, drugič pa za leto 2005.  

1.3.4 Vrednotenje 

Podatki v letnih računovodskih izkazih ter v administrativnih virih, ki se uporabljajo za ocenjevanje proizvodnje in 
vmesne potrošnje, so v skladu s temeljnimi računovodskimi načeli prikazani po obračunskem načelu. Izjema so 
podatki za neposredne proračunske uporabnike, agencije in sklade na centralni in lokalni ravni; ti so prikazani po 
načelu denarnega toka, zato so potrebni številni popravki za prilagoditev na obračunske vrednosti. 

Proizvodnja je načeloma vrednotena v osnovnih cenah, ki vključujejo subvencije na proizvode. Spremembe zalog so 
prilagojene za dobičke iz lastnine po dejavnostih in vrstah zalog. Vsi proizvodi, ki vstopajo v vmesno potrošnjo, so 
vrednoteni v kupčevih cenah. 

Proizvodnja tržnih proizvajalcev je vrednotena kot vsota prodaj, sprememb zalog dokončanih proizvodov in 
nedokončane proizvodnje, vrednosti proizvodov, ki so proizvedeni za lastno porabo, ter subvencij na proizvode. 
Spremembe zalog dokončanih proizvodov, blaga za lastno porabo in nedokončane proizvodnje so merjene v skladu s 
stroški inputov (vključno s stroški dela in amortizacije). Trgovsko blago je vrednoteno v kupčevih cenah brez odbitnega 
DDV. 

Trgovska marža, ki je proizvodnja trgovine, je ocenjena kot razlika med vrednostjo prodaje trgovskega blaga in 
nabavno vrednostjo trgovskega blaga. Obe komponenti trgovske marže sta v podatkovnih virih prikazani posebej, 
razen pri majhnih nekorporativnih podjetjih, pri katerih je treba maržo oceniti posredno. 

Vmesna potrošnja je vrednotena v kupčevih cenah brez odbitnega DDV. Porabe blaga za vmesno potrošnjo so 
navadno enake nakupom v obdobju, povečanim za izstope iz zalog in zmanjšanim za vstope v zaloge. Spremembe 
zalog surovin in materiala so ocenjene v povprečnih kupčevih cenah.  

Računovodski standardi za družbe so zaradi inflacije specifični; to še posebej velja za vrednotenje sredstev in zalog v 
bilanci stanja. Ti dve kategoriji v bilancah stanja nista prikazani po zgodovinskih cenah, ampak se na koncu leta redno 
revalorizirata na raven tekočih (nadomestitvenih) vrednosti.  

Najpomembnejši davki na proizvode so ocenjeni neposredno iz podatkovnih virov, ki omogočajo obračunske ocene. 
DDV je ocenjen na osnovi mesečnih poročil o DDV, uvozne dajatve in uvozni davki so ocenjeni na osnovi carinskih 
deklaracij, vir za obračunske trošarine po vrstah pa so mesečna poročila Cursa. Davki na posebne storitve so 
preračunani na obračunsko osnovo z enomesečno časovno prilagoditvijo podatkov, ki temeljijo na načelu denarnega 
toka.  

Subvencije na proizvode so v skladu s proračunsko statistiko vrednotene kot dejanske transakcije v obdobju. Izjema so 
subvencije v kmetijstvu; te se namreč popravijo tudi za vrednost plačil v tekočem letu, ki se nanašajo na predhodno 
leto. 

1.3.5 Prehod od računovodskih in administrativnih standardov na kategorije nacionalnih računov  

Prehod od računovodskih in administrativnih standardov na kategorije nacionalnih računov v skladu z ESR 1995 je 
pomemben del izdelave nacionalnih računov. To še posebej velja za izračun BDP po proizvodni metodi, ki v glavnem 
temelji na podatkih računovodskih izkazov. Glavni koraki in prilagoditve, ki so potrebni za pripravo podatkov iz 
računovodskih izkazov v skladu z načeli in kategorijami nacionalnih računov, so opravljeni po vrstah podatkovnih 
virov in po institucionalnih sektorjih. Pri tem je zelo pomembno, da se vprašalniki za računovodske izkaze postopno 
prilagajajo definicijam nacionalnih računov. Znatno izboljšanje pri prehodu od računovodskih standardov na 
kategorije nacionalnih računov pa je bilo možno s četrtletnim statističnim raziskovanjem gospodarskih družb. K 
raziskovanju za četrto četrtletje se namreč navadno priloži dodatek, s katerim se pridobijo podrobni podatki o 
posameznih spremenljivkah, ki so pomembne za izračun BDP po proizvodni metodi. 
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1.3.6  Vloga neposrednih in posrednih metod ocenjevanja 

Ocena BDP po proizvodni metodi temelji na neposrednih metodah in standardnih letnih virih, zato je pomen 
posrednih metod zanemarljiv. Že prva letna ocena BDP po proizvodni metodi (t+9 mesecev) temelji na izčrpnih 
podatkovnih virih in neposrednih metodah ocenjevanja. 

1.3.7 Vloga glavnih revizij in ekstrapolacij 

BDP za leto 2001 temelji na letu 2000 kot izhodiščnem letu. Naslednja glavna revizija je načrtovana za leto 2005, ki 
bo tako naslednje izhodiščno leto. V okviru glavne revizije se preverita tržni/netržni značaj enot in ustreznost 
institucionalne sektorizacije. Med dvema glavnima revizijama se skuša čimbolj izogibati spremembam šifre dejavnosti 
v PRS, zato se pri osnovni pripravi podatkov v nacionalnih računih enotam praviloma določita šifra dejavnosti in šifra 
institucionalnega sektorja, ki sta jim bili določeni v izhodiščnem letu. 

Glavni popravki za polno zajetje (napačno poročanje, napitnine in druge statistične pomanjkljivosti) se iz izhodiščnega 
leta ekstrapolirajo proporcionalno in tako načeloma ne vplivajo na spremembo ravni in obsega BDP. Stanovanjske 
dejavnosti gospodinjstev, ki bivajo v lastnih stanovanjih, so v izhodiščnem letu ocenjene po stroškovni metodi, v 
naslednjih letih pa ekstrapolirane s spremembami cen in obsega. Podoben je tudi postopek pri nekaterih korakih 
prehoda od računovodskih in administrativnih standardov na kategorije nacionalnih računov. Ti koraki se obenem 
vsako leto razjasnjujejo in izboljšujejo na osnovi dodatka k četrtletnemu raziskovanju gospodarskih družb, kar je 
podlaga za reševanje posameznih problemov. 

1.3.8 Glavne metode zagotavljanja polnega zajetja 

Zajetje v osnovnih podatkovnih virih je že po tradiciji zelo dobro, zato neodgovor oziroma neporočanje enot ne 
predstavlja posebnih težav pri ustreznih prilagoditvah v okviru izračuna BDP po proizvodni metodi. Povprečna stopnja 
neodgovora, merjena z bruto dodano vrednostjo, je 1,3 odstotka. Poročanje je skorajda popolno pri sektorju država 
in pri finančnih družbah, pri nefinančnih družbah pa neodgovor predstavlja 1,2 odstotka bruto dodane vrednosti. Prav 
tako je dobro poročanje nekorporativnih podjetij (popravek za neodgovor znaša 3,6 odstotka bruto dodane vrednosti 
samozaposlenih), saj so vir davčne napovedi, pri katerih se neporočanje kaznuje. Daleč najslabše poročanje (največji 
neodgovor) je v sektorju NPISG, saj predstavlja neporočanje 23,3 odstotka bruto dodane vrednosti. 

Popravki za neodgovor temeljijo na posrednih in neposrednih metodah. Posredni popravki so pripravljeni na osnovi 
SRDAP; s primerjavo računovodskih izkazov in administrativnih virov na eni strani ter SRDAP na drugi se identificirajo 
manjkajoče enote in njihova povprečna letna zaposlenost. Za ravnanje v primeru neodgovora je bil pomemben 
dostop do individualnih podatkov mesečnih obračunov DDV; večina manjkajočih enot se namreč lahko odkrije v 
podatkovni bazi obračunov DDV, ki zajema vsa aktivna podjetja in omogoča neposredno oceno najpomembnejših 
agregatov za manjkajoče enote. 

Ena izmed najtežavnejših nalog pri zagotovitvi polnega zajetja BDP je prepoznava napačnega poročanja. Osnovne 
metode, ki se za ta namen uporabljajo, so analiza podatkov o inputih in outputih per capita, preverjanje ponudbene 
strani z anketo o porabi v gospodinjstvih, prilagoditve in usklajevanje v tabelah ponudbe in porabe ter izvedenske 
ocene v "občutljivih" dejavnostih. Primerjava podatkov o zaposlenosti med anketo o delovni sili in nacionalnimi 
računi, ki je bila narejena za leto 2000, je pokazala le majhne razlike, ker so viri za BDP popolni. Vrednosti utaje 
DDV brez privolitve v letu 2001 niso izrecno vključene v popravke za napačno poročanje po dejavnostih, saj so bili 
neposredni popravki na osnovi utaj DDV brez privolitve prvič pripravljeni za leto 2002 (trgovina na drobno, gostinstvo 
in nekatere osebne storitve). Ugotovitve davčnih pregledov se pri popravkih za napačno poročanje ne uporabljajo, ker 
so pregledi usmerjeni k davčno pomembnim in davčno tveganim enotam, zato niso statistično reprezentativni. Ne 
glede na to se dogovori z Dursom nadaljujejo, kar naj bi omogočilo analizo ugotovitev davčnih pregledov v 
"občutljivih" dejavnostih.  

Vrednosti popravkov za napačno poročanje znašajo 1,5 odstotka BDP, od tega pri nefinančnih družbah 1,7 odstotka 
bruto dodane vrednosti sektorja, pri nekorporativnih podjetjih gospodinjstev pa 6,7 odstotka bruto dodane vrednosti. 

Popravki za neregistrirane dejavnosti gospodinjstev in druge statistične pomanjkljivosti so pomembna vrsta popravkov 
za polno zajetje pri BDP po proizvodni metodi. Predstavljajo približno polovico celotnih popravkov za polno zajetje 
in 3,6 odstotka BDP. Najpomembnejši neregistrirani dejavnosti gospodinjstev sta tržne stanovanjske najemnine in 
gradnja stanovanj za lastne potrebe. V okviru drugih statističnih pomanjkljivosti je ocenjenih več komponent, med 
katerimi so najpomembnejši denarna povračila stroškov službenih potovanj, napitnine in zasebna raba službenih vozil. 
Popravki za polno zajetje so podrobneje predstavljeni v poglavju 1.7. 
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1.4 PREGLED DOHODKOVNE METODE 

1.4.0 Uvod 

BDP po dohodkovni metodi sestavljajo komponente bruto dodane vrednosti kot kategorije primarnega dohodka, ki ga 
rezidenčne proizvodne enote in posamezniki prejmejo v procesu proizvodnje blaga in storitev. Bruto poslovni 
presežek je primarni dohodek tržnih in netržnih proizvajalcev, raznovrstni dohodek je primarni dohodek 
gospodinjstev kot tržnih proizvajalcev, sredstva za zaposlene pa so primarni dohodek posameznikov. Komponente 
bruto dodane vrednosti in s tem BDP po dohodkovni metodi so tudi drugi davki na proizvodnjo, zmanjšani za druge 
subvencije na proizvodnjo. 

Z razporeditvijo PMSFP se celotna bruto dodana vrednost dejavnosti ne zmanjša več za PMSFP kot negativni poslovni 
presežek navideznega sektorja gospodarstva. Dohodkovne kategorije po dejavnostih se tako neposredno povečajo za 
davke na proizvode in zmanjšajo za subvencije na proizvode, kar da končno vrednost BDP v tržnih cenah. V tabeli 
1.3 so prikazane glavne dohodkovne kategorije BDP za leto 2001.  

 
Tabela 1.3 BDP po dohodkovni metodi, 2001 

 Mio SIT Struktura (%) 

Sredstva za zaposlene 2 564 414 53,4 
Davki na proizvodnjo in uvoz  771 895 16,1 
Manj: subvencije na proizvodnjo  73 526 1,5 
Bruto poslovni presežek 1 171 553 24,4 
Bruto raznovrstni dohodek  365 215 7,6 
   
Bruto domači proizvod v tržnih cenah 4 799 552 100,0 

 

1.4.1 Metodološki okvir in glavni podatkovni viri 

1.4.1.0 Uvod 

BDP po dohodkovni metodi se ocenjuje hkrati in z istimi podatkovnimi viri kot BDP po proizvodni metodi ter s 
poslovnim presežkom in raznovrstnim dohodkom kot rezidualnima kategorijama. BDP po dohodkovni metodi tako ni 
merjen neodvisno. Podatkovni viri za izračun kategorij primarnega dohodka so v veliki meri isti kot pri proizvodni 
metodi (poglavje 1.3.3). Proces izračuna kategorij BDP po dohodkovni metodi se začne že v začetku leta, prva letna 
ocena pa je na ravni 140 dejavnosti hkrati z BDP po proizvodni metodi končana konec junija ali v začetku julija. Za 
izračun BDP po dohodkovni metodi se uporabljajo tudi dodatni viri; med temi je najpomembnejša anketa o stroških 
dela kot glavni dodatni vir za sredstva za zaposlene. 

1.4.1.1 Sredstva za zaposlene 

Sredstva za zaposlene zajemajo plače in socialne prispevke delodajalcev; ti prispevki se delijo na dejanske in 
pripisane. Plače zajemajo vsa bruto plačila v denarju ter blago in storitve v naravi, ki jih delodajalci zagotavljajo svojim 
zaposlenim v zameno za opravljeno delo v opazovanem obdobju. 

Sredstva za zaposlene se ocenjujejo na podlagi razpoložljivih podatkovnih virov in v skladu z računovodskimi 
standardi in pravili. V prvem koraku se kategorija oceni ločeno po posameznih podatkovnih virih in po 
institucionalnih sektorjih. Podatki se oblikujejo v tri glavne skupine: bruto plače, druge stroške dela in dejanske 
prispevke delodajalcev za socialno varnost. Na koncu se podatki preoblikujejo v kategorije ESR 1995 na osnovi ankete 
o stroških dela za leto 2000. 

Anketa o stroških dela je bila prvič izvedena za leto 2000, njeni rezultati pa so bili uporabljeni za analizo komponent 
in vrst stroškov dela v podatkovnih virih ter za oceno plač v naravi. Pomemben in izčrpen vir podatkov so tudi 
dohodninske napovedi, uporabljajo pa se za preverjanje vrednosti najpomembnejših kategorij sredstev za zaposlene. 

Bruto plače zajemajo vsa bruto plačila, vključno s prispevki zaposlenih za socialno varnost (obvezna plačila za 
pokojninsko, zdravstveno in porodniško zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti) ter progresivno 
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dohodnino. Drugi stroški dela (npr. prehrana na delu, denarna nadomestila za prevoz na delo in z dela, regres za letni 
dopust) se prav tako vrednotijo bruto, tj. pred odbitkom katerih koli drugih davkov. Dejanske prispevke delodajalcev 
za socialno varnost sestavljajo obvezni prispevki za socialno varnost ter prostovoljni socialni prispevki za zdravstveno, 
življenjsko in nezgodno zavarovanje. Pri končnem preračunu kategorij sredstev za zaposlene po dejavnostih in po 
institucionalnih sektorjih se vsa bruto plačila, ki imajo socialni značaj, izločijo iz bruto plač in prikažejo kot pripisani 
socialni prispevki (npr. povračila zaposlenemu zaradi bolezni in nesreč). 

1.4.1.2 Davki na proizvodnjo in uvoz 

Davki na proizvodnjo in uvoz se v nacionalnih računih delijo na davke na proizvode in druge davke na proizvodnjo. 
Davki na proizvode so kategorija BDP po proizvodni metodi in so opisani v poglavju 1.3.2.3. Drugi davki na 
proizvodnjo se v glavnem ocenjujejo na osnovi poročila B-2; to poročilo prikazuje plačila vseh javnih prihodkov po 
vrstah ter njihovo razporeditev med centralni proračun, proračune občin in sklada socialne varnosti. Drugi davki na 
proizvodnjo so bili po dejavnostih (plačnikih) razporejeni za leto 2000 (izhodiščno leto) na osnovi podatkov o 
individualnih transakcijah po vrstah davkov in po plačnikih ter v skladu z dejavnostjo in institucionalnim sektorjem 
plačnika iz poslovnega registra.  

1.4.1.3 Subvencije na proizvodnjo  

Subvencije na proizvodnjo se delijo na subvencije na proizvode in druge subvencije na proizvodnjo. Osnovni vir za 
oceno je proračunska statistika, zato so podatki prikazani kot dejanska plačila v obdobju. Izjema so subvencije v 
kmetijstvu, za katere so v ekonomskih računih za kmetijstvo zagotovljene obračunske ocene. 

Transferji države podjetjem so kot tekoči transferji v vseh računovodskih izkazih podjetij prikazani posebej. Z uporabo 
razpoložljivih podatkov proračunske statistike so ti transferji razdeljeni med subvencije na proizvode in druge 
subvencije na proizvodnjo, preostanek pa je izločen in prikazan kot transfer kapitala. Vsi transferji enotam sektorjev 
država in NPISG se obravnavajo kot tekoči transfer znotraj sektorja država oziroma kot tekoči transfer enotam NPISG, 
in ne kot subvencije na proizvodnjo. 

1.4.1.4 Bruto poslovni presežek 

Bruto poslovni presežek je rezidualna kategorija bruto dodane vrednosti; izračunan je kot bruto dodana vrednost 
dejavnosti v osnovnih cenah, zmanjšana za sredstva za zaposlene in druge davke na proizvodnjo ter povečana za 
druge subvencije na proizvodnjo. Ocenjuje se za vse družbe na podlagi istih virov, razen za denarne posrednike, 
zavarovalnice in pokojninske sklade; za te enote je namreč izračun proizvodnje specifičen. Proizvodnja za Banko 
Slovenije kot netržnega proizvajalca je ocenjena po stroškovnem pristopu, zato je njen bruto poslovni presežek enak 
potrošnji stalnega kapitala. 

Bruto poslovni presežek gospodinjstev je ocenjen za stanovanjsko dejavnost tega sektorja. Največji del kategorije je 
ocenjen za stanovanjsko dejavnost gospodinjstev, ki bivajo v lastnih stanovanjih (pripisana najemnina za stanovanja). 
Ker se proizvodnja te dejavnosti gospodinjstev ocenjuje po stroškovni metodi, je bruto poslovni presežek vsota 
potrošnje stalnega kapitala in neto poslovnega presežka. Potrošnja stalnega kapitala se ocenjuje po metodi 
nepretrganega popisovanja, neto poslovni presežek pa je enak 2,5 odstotka realne vrednosti stanovanj ter zemljišč 
pod njimi v povprečnih cenah opazovanega obdobja. Razporeditev PMSFP nima vpliva na bruto poslovni presežek; 
zaradi stroškovnega načina vrednotenja proizvodnje stanovanjske dejavnosti gospodinjstev, ki bivajo v lastnih 
stanovanjih, se PMSFP dodajo vmesni potrošnji, hkrati pa tudi proizvodnji. 

Pri enotah sektorjev država in NPISG kot netržnih proizvajalcih je bruto poslovni presežek enak potrošnji stalnega 
kapitala; ta se za sektor država ocenjuje po metodi nepretrganega popisovanja. 

1.4.1.5 Bruto raznovrstni dohodek  

Bruto raznovrstni dohodek je dohodek samozaposlenih oseb. Ocenjen je kot rezidualna postavka in je enak bruto 
dodani vrednosti, zmanjšani za sredstva za zaposlene in druge davke na proizvodnjo ter povečani za druge subvencije 
na proizvodnjo. Ocena temelji na podatkih, ki jih zagotavljata Durs in Ajpes. Bruto raznovrstni dohodek kmetijskih 
dejavnosti gospodinjstev se ocenjuje na osnovi podatkov ekonomskih računov za kmetijstvo.  
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1.4.2 Prehod od računovodskih in administrativnih standardov na kategorije nacionalnih računov 

Prehod od računovodskih in administrativnih standardov na kategorije nacionalnih računov v skladu z ESR 1995 je 
pomemben del izdelave nacionalnih računov. Glavni problem glede na razpoložljive računovodske podatke je 
razmejitev med kategorijami vmesne potrošnje, sredstev za zaposlene in drugih davkov na proizvodnjo. Iz vmesnih 
stroškov so izločena vsa plačila, ki so prepoznana kot drugi davki na proizvodnjo, nato pa prikazana kot kategorija 
bruto dodane vrednosti. Prav tako so izločena vsa plačila v korist zaposlenih (denarna povračila stroškov službenih 
potovanj in del stroškov uporabe službenih vozil) in prikazana kot sredstva za zaposlene. Iz stroškov dela, kot so 
prikazani v računovodskih izkazih, je izločen davek na izplačane plače in prikazan med drugimi davki na proizvodnjo. 
Vsi transferji tržnim proizvajalcem so razdeljeni med transferje proizvodov v naravi preko tržnih proizvajalcev, 
subvencije na proizvode, druge subvencije na proizvodnjo in transferje kapitala. Enote, ki opravljajo posredniške 
storitve pri študentskem delu (študentski servisi), prikazujejo v računovodskih izkazih samo storitveno maržo, zato so 
celotna plačila študentom dodana proizvodnji in hkrati sredstvom za zaposlene v študentskih servisih.  

1.4.3 Vloga neposrednih in posrednih metod ocenjevanja 

Dohodkovna metoda temelji na neposrednih metodah ocenjevanja v skladu s standardnimi in popolnimi letnimi 
podatkovnimi viri. Posredne metode se zato ne uporabljajo. 

1.4.4 Vloga glavnih revizij in ekstrapolacij 

Anketa o stroških dela, ki je bila izvedena za leto 2000, se uporablja kot izhodišče za izračun sestave sredstev za 
zaposlene v skladu s kategorijami ESR 1995 in še posebej za izračun pripisanih prispevkov delodajalcev za socialno 
varnost po dejavnostih in institucionalnih sektorjih. 

Ekstrapolacija ocen, ki so bile pripravljene v glavni reviziji 2000, se uporablja tudi za tržne in pripisane najemnine 
gospodinjstev. 

1.4.5 Glavne metode zagotavljanja polnega zajetja 

Popravki za polno zajetje dohodkovnih kategorij se v celoti ocenijo v skladu s popravki pri proizvodni metodi. 
Razporejeni so sredstvom za zaposlene, drugim davkom na proizvodnjo, bruto poslovnemu presežku in bruto 
raznovrstnemu dohodku. 

1.5 PREGLED IZDATKOVNE METODE 

1.5.0 Uvod 

BDP po izdatkovni metodi je vsota izdatkov za blago in storitve, ki so namenjeni končni potrošnji in bruto investicijam 
v okviru enot nacionalnega gospodarstva, povečana za izvoz blaga in storitev ter zmanjšana za uvoz blaga in storitev. 
Končna potrošnja je vsota izdatkov gospodinjstev, NPISG in države za blago in storitve, bruto investicije pa so vsota 
bruto investicij v osnovna sredstva, sprememb zalog ter neto pridobitev (pridobitve manj odtujitve) vrednostnih 
predmetov. Tabela 1.4 prikazuje glavne kategorije BDP po izdatkovni metodi za 2001. 
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Tabela 1.4 BDP po izdatkovni metodi, 2001 

 Mio SIT Struktura (%) 

Izdatki za končno potrošnjo 3 676 235 76,6 
 Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo  2 657 823 55,4 
 Izdatki NPISG za končno potrošnjo  60 447 1,3 
 Izdatki države za končno potrošnjo  957 965 20,0 
Bruto investicije 1 158 480 24,1 
 Bruto investicije v osnovna sredstva 1 158 679 24,1 
  Pridobitve manj odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1 110 185 23,1 
  Pridobitve manj odtujitve neopredmetenih osnovnih sredstev 42 787 0,9 
  Povečanje vrednosti neproizvedenih nefinančnih osnovnih sredstev 5 707 0,1 
 Spremembe zalog -2 366 0,0 
 Pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov 2 167 0,0 
Saldo menjave s tujino -35 163 -0,7 
 Izvoz blaga in storitev 2 745 667 57,2 
  Blago 2 270 941 47,3 
  Storitve 474 726 9,9 
 Manj: uvoz blaga in storitev 2 780 830 57,9 
  Blago 2 419 405 50,4 
  Storitve 361 425 7,5 
    
Bruto domači proizvod v tržnih cenah 4 799 552 100,0 

 

1.5.1 Metodološki okvir in glavni podatkovni viri 

1.5.1.0 Uvod 

Glavni podatkovni viri za izdatke gospodinjstev za končno potrošnjo in bruto investicije so statistična raziskovanja. 
Izdatki države in NPISG za končno potrošnjo se ocenjujejo na podlagi istih podatkovnih virov kot BDP po proizvodni 
metodi; ti viri so opisani v poglavju 1.3.3. Izvoz in uvoz blaga in storitev sta ocenjena v skladu s carinskimi 
deklaracijami in podatki plačilne bilance. 

1.5.1.1 Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo 

Ocena izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo temelji na številnih podatkovnih virih, med katerimi sta 
najpomembnejša anketa o porabi v gospodinjstvih in statistično raziskovanje trgovine na drobno. Številni drugi 
podatkovni viri podpirajo omenjena najpomembnejša: računovodski izkazi, poročila o DDV, ekonomski računi za 
kmetijstvo, podatki o registriranih vozilih ter podrobna proračunska statistika na centralni in lokalni ravni ter za sklada 
socialne varnosti.  

Ocene izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo so pripravljene po klasifikaciji individualne potrošnje po namenu 
(COICOP) na štirimestni ravni. Uporablja se pristop "od spodaj navzgor", za vsako skupino proizvodov pa se pripravi 
"najboljša ocena". Pri tem se za različne skupine proizvodov uporabljajo različni podatkovni viri. V vseh primerih se na 
trimestni ravni pripravi več kot ena ocena na osnovi različnih podatkovnih virov, izbrana "najboljša ocena" pa je 
navadno eden izmed dobljenih rezultatov. Ocene so pripravljene na sistematičen način s koraki in prilagoditvami od 
osnovnih podatkovnih virov do končnih ocen nacionalnih računov.  

1.5.1.2 Izdatki NPISG za končno potrošnjo 

Za NPISG obstajata dva podatkovna vira. Prvi vir so računovodski izkazi pravnih oseb zasebnega prava; te se delijo na 
tržne enote in enote, ki zagotavljajo gospodinjstvom netržne storitve. Iz drugega (računovodski izkazi društev) se v 
ocene nacionalnih računov vključijo samo enote z vsaj minimalno zaposlenostjo. Tržne prodaje, ki so prikazane v 
računovodskih izkazih, se preverjajo s podatki obračunov DDV o prodaji proizvodov, obdavčenih z DDV; primerjava 
kaže precej majhne razlike med obema viroma. V začetku leta 2005 je Surs izvedel posebno raziskovanje o NPISG, 
katerega namen je bil izboljšati ocene. Raziskovanje naj bi se v prihodnosti izvajalo vsako leto. 
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1.5.1.3 Izdatki države za končno potrošnjo 

Izdatki države za končno potrošnjo zajemajo najprej t. i. preostalo drugo netržno proizvodnjo kot plačila enotam 
sektorja država, ki zagotavljajo netržne storitve. Ta del izdatkov države je v celoti ocenjen v okviru BDP po proizvodni 
metodi in je enak proizvodnji po stroškovnem pristopu, zmanjšani za vsoto tržnih prodaj, proizvodnje za lastno 
končno porabo in druge netržne proizvodnje.  

Drugi del izdatkov države za končno potrošnjo so transferji tržnih proizvodov v naravi preko tržnih proizvajalcev 
neposredno gospodinjstvom. Te transferje v celoti financirajo institucije sektorja država.  

Glavni podatkovni viri so proračunska statistika, ta zajema centralni proračun, proračune občin, ZZZS in ZPIZ, ter 
letni izkazi poslovnega izida vseh enot sektorja država.  

1.5.1.4 Bruto investicije v osnovna sredstva 

Statistično raziskovanje o investicijah (INV-1) z dobrim zajetjem pravnih oseb je primarni vir za izračun bruto investicij 
v osnovna sredstva. Raziskovanje prikazuje podrobne skupine proizvodov opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev ter neproizvedenih nefinančnih sredstev (predvsem izboljšave zemljišč in stroške transakcij zemljišč). Bruto 
investicije v osnovna sredstva se v statističnem raziskovanju delijo na pridobitve novih sredstev, pridobitve obstoječih 
sredstev ter odtujitve obstoječih sredstev. Tako so v to kategorijo vključeni tudi transakcijski stroški kot razlika med 
pridobitvami in odtujitvami obstoječih sredstev. Za preračun na celotno populacijo se za sektor država uporabljajo 
podatki računovodskih izkazov, za zagotovitev ustreznega zajetja drugih pravnih oseb ter za bruto investicije v 
osnovna sredstva gospodinjstev pa se v glavnem uporabljajo obračuni DDV - ti prikazujejo tudi nabave investicijskih 
proizvodov -  ter statistika zaposlenosti.  

Dodatni viri so statistika gradbeništva z gradbenimi in uporabnimi dovoljenji, ekonomski računi za kmetijstvo in 
podatki o registriranih vozilih. V končni fazi so bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah proizvodov preverjene 
in usklajene v tabelah ponudbe in porabe, kar daje končne letne ocene te kategorije izdatkovnega BDP. 

Priprava letne ocene o bruto investicijah v osnovna sredstva se začne z rezultati raziskovanja INV-1. Postopek ima tri 
korake. V prvem se uporabijo in prilagodijo podatki iz raziskovanja INV-1. V drugem se na osnovi drugih podatkovnih 
virov ocenijo bruto investicije v osnovna sredstva gospodinjstev v kmetijstvu, v stanovanja ter v zgradbe in objekte 
samozaposlenih. Tretji korak temelji v glavnem na uporabi podatkov iz obračunov DDV majhnih podjetij in 
samozaposlenih, ki niso zajeti z raziskovanjem INV-1. Ocena bruto investicij v osnovna sredstva po proizvodih je 
preverjena in dokončana v tabelah ponudbe in porabe. 

1.5.1.5 Spremembe zalog 

Izračun sprememb zalog temelji na podatkovnih virih za BDP po proizvodni metodi, ki so opisani v poglavju 1.3.3. 
Spremembe zalog so torej ocenjene hkrati in v okviru priprave ocen kategorij BDP po proizvodni metodi. Izračunane 
so kot razlika med vrednostjo na koncu obdobja in vrednostjo na začetku obdobja v povprečnih cenah obdobja. 
Ocene so pripravljene za štiri skupine: dokončano proizvodnjo, nedokončano proizvodnjo, trgovsko blago ter 
surovine in material.  

1.5.1.6 Pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov 

Namen nabave vrednostnih predmetov je ohraniti njihovo vrednost. Neto pridobitve (pridobitve manj odtujitve) 
vrednostnih predmetov so ocenjene v skladu z raziskovanjem o investicijah. Poročevalske enote v tem raziskovanju 
zagotavljajo podatke o nabavah in prodajah vrednostnih predmetov, kot so dragocene kovine in kamni, nakit, 
umetniška dela, starine in drugi podobni proizvodi. 

1.5.1.7 Izvoz in uvoz blaga 

Primarna vira za izvoz in uvoz blaga sta statistika zunanje trgovine v skladu s carinskimi deklaracijami ter popravki za 
zajetje v plačilni bilanci, ki jih pripravlja Banka Slovenije. Popravki v plačilni bilanci zajemajo transakcije blaga v 
skladu s sistemom poročanja o transakcijah s tujino (ITRS) in prikazujejo vrednost izvoza in uvoza blaga, za katerega se 
ne izdelajo carinske deklaracije. 

1.5.1.8 Izvoz in uvoz storitev 

Glavni vir za oceno izvoza in uvoza storitev je plačilna bilanca; ta pretežno temelji na podatkih ITRS. Dodaten vir za 
neposredne nakupe nerezidentov v Sloveniji je raziskovanje o potrošnji tujcev v Sloveniji; izvaja ga Surs, in sicer vsako 
tretje leto.  
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1.5.2 Vrednotenje 

Vrednotenje v primarnih statističnih raziskovanjih za končno potrošnjo gospodinjstev in bruto investicije v osnovna 
sredstva je v skladu z načeli ESR 1995 v kupčevih cenah, zato dodatne prilagoditve niso potrebne. Pri drugih virih so 
postopki odvisni od posameznega uporabljenega vira ter od vrste proizvoda. 

Osnovna načela vrednotenja po metodi pretoka blaga so bila vzpostavljena v okviru izdelave tabel ponudbe in porabe 
za leto 2000. Razpoložljivi administrativni in statistični viri omogočajo oceno trgovskih in transportnih marž ter davkov 
in subvencij na proizvode. Prehod od osnovnih cen na kupčeve cene (predvsem razporeditev neodbitnega DDV) 
temelji na podrobni analizi po sektorjih in proizvodih.  

Plače v naravi so vrednotene v kupčevih cenah, če podjetje blago in storitve kupi, če pa podjetje blago in storitve, ki 
jih zagotavlja zaposlenim, proizvede samo, so vrednotene v osnovnih cenah. 

Spremembe zalog so vrednotene v povprečnih cenah opazovanega obdobja. Podatki o vrednosti zalog na začetku in 
na koncu leta, ki jih podjetja prikazujejo v svojih računovodskih izkazih (dokončana proizvodnja, nedokončana 
proizvodnja, surovine in material, trgovsko blago), se preračunajo (deflacionirajo/inflacionirajo) po dejavnostih in po 
vrstah zalog na povprečne cene obdobja. Spremembe zalog se nato izračunajo kot razlika med preračunano 
vrednostjo zalog na koncu leta in preračunano vrednostjo zalog na začetku leta. 

V statistiki zunanje trgovine je uvoz blaga prikazan po cenah cif, zato je skupna vrednost uvoza blaga prilagojena na 
cene fob s koeficientom, ki je izračunan kot tehtano povprečje koeficientov med cenami cif in fob za uvoz; pri tem so 
koeficienti izračunani po vrstah blaga, po vrstah transporta in po državah, izračun pa temelji na podatkih iz carinskih 
deklaracij. Ocene, ki se trenutno uporabljajo, je za leto 1999 pripravila Banka Slovenije. 

1.5.3 Prehod od računovodskih in administrativnih standardov na kategorije nacionalnih računov 

Prehod od računovodskih in administrativnih standardov na kategorije nacionalnih računov v skladu z ESR 1995 pri 
BDP po izdatkovni metodi v glavnem ne pride v poštev, ker so najpomembnejši podatkovni viri statistična 
raziskovanja, ki so pripravljena v skladu z načeli ESR 1995 in za potrebe nacionalnih računov. 

1.5.4 Vloga neposrednih in posrednih metod ocenjevanja 

Kategorije BDP po izdatkovni metodi se ocenjujejo neposredno na osnovi razpoložljivih statističnih in administrativnih 
podatkovnih virov. 

1.5.5 Vloga glavnih revizij in ekstrapolacij 

Za izdatke države za končno potrošnjo je pomembno, da se v izhodiščnem letu (letu glavne revizije) preveri 
tržni/netržni značaj vseh javnih enot ter izboljša in določi prevajalnik med kategorijami javnih financ in kategorijami 
nacionalnih računov. To delo je bilo opravljeno za leto 2000 v okviru glavne revizije, tako da se takrat določena 
razmejitev med tržnimi in netržnimi enotami (na ravni enote) uporablja tudi v naslednjih letih. 

Nekatere komponente izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo se izračunajo v izhodiščnem letu, nato pa 
ekstrapolirajo na osnovi rezultatov ankete o porabi v gospodinjstvih. Rezultati se letno preverjajo s podatki 
raziskovanja trgovine na drobno, podatki obračunov DDV in z metodo pretoka blaga. 

Stanovanjske storitve gospodinjstev, ki bivajo v lastnih stanovanjih, so v izhodiščnem letu ocenjene po stroškovni 
metodi, v naslednjih letih pa se ekstrapolirajo s spremembami obsega (statistika gradbeništva o dokončanih 
stanovanjih) in spremembami cen. Dejanske najemnine so v izhodiščnem letu ocenjene po metodi stratifikacije, v 
naslednjih letih pa je metoda enaka kot pri pripisanih najemninah. 

Glavna revizija pri oceni bruto investicij v osnovna sredstva je pomembna za določitev ravni cen in podrobnih količin 
vseh gradbenih dejavnosti gospodinjstev za lastne potrebe. Podatki iz izhodiščnega leta tvorijo osnovo za 
ekstrapolacijo s spremembami cen in obsega v okviru BDP po proizvodni metodi in za oceno bruto investicij v 
osnovna sredstva v naslednjih letih. 

1.5.6 Glavne metode zagotavljanja polnega zajetja 

Glavne kategorije BDP po izdatkovni metodi so pokrite s statističnimi raziskovanji in izčrpnimi računovodskimi 
podatki. Popravke za polno zajetje tako sestavljajo vse prilagoditve in izboljšave osnovnih podatkov iz statističnih 
raziskovanj pri vsaki kategoriji izdatkovnega BDP. 
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Pri ocenjevanju izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo je pomembno, da so vsi popravki za polno zajetje pri 
proizvodni in izdatkovni metodi usklajeni. Ker so sedanji podatkovni viri za izdatke gospodinjstev za končno potrošnjo 
dokaj popolni in izčrpni, je glavna težava zagotavljanja polnega zajetja ustrezen postopek preračuna osnovnih 
podatkov ankete o porabi v gospodinjstvih na celotno populacijo ter priprava drugih ustreznih prilagoditev podatkov 
te ankete. Za zagotovitev najzanesljivejše končne ocene za vsak proizvod je pomembna primerjava z drugimi 
razpoložljivimi viri. 

Za oceno bruto investicij v osnovna sredstva se podatki iz osnovnega statističnega raziskovanja v nacionalnih računih 
popravijo in po institucionalnih sektorjih preverijo z računovodskimi podatki na ravni enote za državo in NPISG ter s 
podatki obračunov DDV za družbe. Ker gospodinjstva niso zajeta v raziskovanje, je ocena za ta sektor 
najpomembnejši del zagotavljanja celovite ocene bruto investicij v osnovna sredstva na nacionalni ravni. Podatkovna 
osnova se je z dostopom do individualnih podatkov iz obračunov DDV znatno izboljšala, kar je bilo pomembno zlasti 
za oceno investicij samozaposlenih. Vsi koraki in prilagoditve osnovnih statističnih podatkov o bruto investicijah v 
osnovna sredstva so v končni fazi preverjeni v tabelah ponudbe in porabe na podrobni ravni proizvodov. 

Polnost zajetja ni resen problem za sektor država, podatkovni viri za NPISG pa zahtevajo znatne popravke in 
prilagoditve za zagotovitev polnega zajetja. 

1.6  USKLAJEVANJE IN INTEGRACIJA OCEN TER METODE PREVERJANJA NJIHOVE 
VELJAVNOSTI 

1.6.0 Uvod 

Glavni namen revizij je izboljšati in izpopolniti podatkovne vire in metode za ocenjevanje BDP. Postopek, ki se začne 
s prvo oceno, izračunano v okviru četrtletnih računov, in konča s končno letno oceno BDP, ima več korakov. 
Najpomembnejša je prva ocena BDP po proizvodni metodi, izračunana v okviru letnih računov (t. i. prva letna 
ocena), ki je na podrobni ravni dejavnosti dokončana približno sedem mesecev po koncu leta in temelji na popolnih 
podatkovnih virih in zato skoraj v celoti na neposrednih metodah ocenjevanja. V tej fazi se pripravijo tudi ocene vseh 
kategorij dohodkovnega BDP s poslovnim presežkom in raznovrstnim dohodkom kot rezidualnima kategorijama. Te 
ocene so skoraj končne, saj so kasneje potrebne le manjše izboljšave oziroma revizije, predvsem pri proizvodnih 
dejavnostih gospodinjstev. V tem koraku je tako nominalna raven BDP določena s proizvodno metodo. 

Prva ocena za posamezno leto, pripravljena v okviru letnih računov, se objavi septembra naslednjega leta (t+9 
mesecev). Vse nadaljnje revizije nominalne ravni BDP do objave končne ocene (t+33 mesecev) so navadno majhne 
(med 0,1 in 0,3 odstotka BDP) in so v glavnem posledica izboljšav in preverjanj predhodnih izračunov. 

Z letom 2000 je Surs začel redno pripravljati tabele ponudbe in porabe, ki so postale primarno orodje za integracijo 
in preverjanje veljavnosti vseh treh metod ocenjevanja BDP na ravni proizvodov. Glavni namen dela je uporabiti in 
postopno vključiti tabele ponudbe in porabe v proces letne priprave ocen BDP in proces revizij. 

Vsa razlika v ravni BDP med proizvodno in izdatkovno metodo se postopoma odpravi v procesu dokončanja ocen. 
Prikaz statistične napake kot razlike med BDP po proizvodni metodi in BDP po izdatkovni metodi se tako pri 
objavljanju podatkov nacionalnih računov ne uporablja. 

1.6.1 Druga letna ocena 

V drugem koraku priprave letnih ocen so na voljo tudi vsi preostali podatkovni viri za BDP po izdatkovni metodi (zlasti 
za izdatke gospodinjstev za končno potrošnjo in bruto investicije v osnovna sredstva). V tej fazi je BDP po izdatkovni 
metodi v celoti ocenjen neodvisno, končna ocena BDP pa je določena z usklajevanjem oziroma s postopno odpravo 
razlike med obema metodama. Druga letna ocena vključuje v številnih pogledih, zlasti pri glavnih komponentah 
porabe po proizvodih, tudi rezultate vzporednega dela pri pripravi tabel ponudbe in porabe. 

Pomemben del te faze je izboljšava ocene BDP po proizvodni metodi s kakovostno analizo podatkovnih virov ter z 
dodatno odpravo napak in neskladij v podatkovnih virih. Majhne izboljšave prve ocene so možne praktično v vseh 
sektorjih, navadno pa so zaradi sprememb v primarnih podatkovnih virih in zaradi dodatne in podrobnejše analize 
virov podatkov bolj pomembne v proizvodnih dejavnostih gospodinjstev.  

Razlike v ravni in stopnji rasti obsega med oceno BDP po izdatkovni metodi in oceno BDP po proizvodni metodi so 
na koncu druge letne ocene navadno majhne (med 0,1 in 0,3 odstotka BDP). Razpoložljivi podatkovni viri omogočajo 
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natančno preverjanje ocen na ravni proizvodov. Razlika med ocenama, izračunanima po eni in drugi metodi, se 
postopno odpravlja s popravki in prilagoditvami obeh ocen. Druga letna ocena je končana 17 mesecev po koncu leta, 
objavljena pa je skupaj s prvo letno oceno za naslednje leto 21 mesecev po koncu leta. 

1.6.2 Tretja letna ocena in tabele ponudbe in porabe  

Letna izdelava tabel ponudbe in porabe se je začela s tabelami za leto 2000; te so bile pripravljene skupaj z glavno 
revizijo 2000. Do sedaj so bile tabele dokončane približno 30 mesecev po koncu obdobja. 

Podatkovni viri pri prvi in drugi letni oceni BDP po proizvodni metodi so v glavnem računovodski izkazi in 
administrativni podatki, ki temeljijo na konceptu institucionalne enote. Razčlenitev na glavno in stranske dejavnosti ter 
po proizvodih je izpeljana v okviru priprave tabel ponudbe in porabe, ki združujejo podrobne podatke o proizvodih 
iz statističnih raziskovanj ter agregatne podatke po dejavnostih na osnovi računovodskih izkazov in administrativnih 
virov. Skupaj s podatki po proizvodih za izdatkovno metodo in podatki za dohodkovno metodo so tabele ponudbe in 
porabe orodje za integracijo in preverjanje vseh treh metod merjenja BDP na ravni proizvodov. 

Začetek priprave tabele ponudbe temelji na podatkih o proizvodnji iz statističnih raziskovanj posameznih področij; ta 
raziskovanja zajemajo v glavnem pravne osebe, enote sektorja gospodinjstev pa le v manjšem obsegu. Ti podatki se 
dopolnijo s podatki o strukturi proizvodnje podjetij, pridobljenimi s statističnim raziskovanjem, ki se izvaja za potrebe 
izdelave tabel. Tako je možno izločiti tudi druge stranske dejavnosti, zlasti storitve, ki jih opravljajo podjetja.  

Glavni podatkovni vir za izračun vmesne potrošnje po proizvodih v tabeli porabe je statistično raziskovanje za potrebe 
izdelave tabel. Raziskovanje je bilo prvič izvedeno za leto 2000, za naslednja leta pa so bili rezultati ekstrapolirani. 
Drugič je bilo raziskovanje izvedeno za leto 2005. 

Podatkovna baza za tabele se najprej pripravi na najpodrobnejši ravni, ki jo omogočajo podatkovni viri. V nadaljnjem 
postopku se podatki o proizvodih za proizvodnjo, uvoz in izvoz agregirajo na 6-mestno raven klasifikacije proizvodov 
po dejavnostih (CPA), kar tvori osnovo za izdelavo podatkovne baze razpoložljivih proizvodov za različne porabe. 
Tabeli ponudbe za leti 2000 in 2001 sta bili nato izdelani na 3-mestni ravni klasifikacij dejavnosti SKD in proizvodov 
CPA, kar pomeni 220 dejavnosti in proizvodov. Posamezne delne tabele ponudbe se pripravljajo po posameznih 
dejavnostih ali vrstah enot (po institucionalnih sektorjih) v skladu s panožnimi statistikami in drugimi viri podatkov. 
Vsaka delna tabela ponudbe se najprej posamično prilagodi z ustreznimi agregatnimi podatki in nato vključi v končno 
tabelo ponudbe. Tabele porabe se glede na razpoložljive podatke o vmesni potrošnji izdelajo samo na 3-mestni ravni 
dejavnosti SKD in za 150 proizvodov CPA. Tabele se nato uskladijo na 2-mestni ravni (60) dejavnosti SKD in skupin 
proizvodov CPA. 

Usklajevanje za leto 2002 je bilo opravljeno na podrobnejši ravni. Vzpostavljen je bil naslednji okvir: 206 dejavnosti 
je bilo definiranih na osnovi klasifikacije SKD; v glavnem so to dejavnosti na 3-mestni ravni, nekatere manj 
pomembne dejavnosti so agregirane, nekatere pa so podrobneje členjene, če to zahteva postopek izračuna (npr. za 
različne vrste proizvajalcev, obdavčenja itd.). Dejavnosti se glede na vrste proizvajalcev delijo na dejavnosti za 
proizvodnjo za lastno končno porabo, dejavnosti tržnih proizvajalcev, dejavnosti proizvajalcev sektorja država in 
dejavnosti proizvajalcev sektorja NPISG.  

V sistemu se uporablja 264 skupin proizvodov v skladu s CPA (v glavnem 3-mestna raven). Omejitev pri ravni 
podrobnosti je stran porabe, saj so tu na voljo precej manj podrobni podatki. V sistemu obstajajo tudi navzkrižna 
klasifikacija izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo po proizvodih tabel ponudbe in porabe ter po 39-ih skupinah 
COICOP, navzkrižna klasifikacija bruto investicij po proizvodih tabel ponudbe in porabe ter po 36-ih skupinah 
investicij (v skladu s skupinami v statističnem raziskovanju o investicijah) ter navzkrižna klasifikacija vrst investicijskega 
blaga po vrstah porabnikov (sektorjih). Vse navzkrižne klasifikacije tokov se uporabljajo za primerjavo s primarnimi 
podatkovnimi viri, za ažuriranje in za pravilno vrednotenje. 

1.6.3 Preverjanje veljavnosti ocen  

Za preverjanje veljavnosti ocen, še posebej za raven BDP in polnost zajetja, je bila najpomembnejša uvedba DDV 
sredi leta 1999. Pri preverjanju BDP je bila prva prioriteta razporeditev neodbitnega DDV po kategorijah končne 
porabe, po sektorjih in po proizvodih v okviru tabel ponudbe in porabe oziroma izračun teoretičnega DDV. Dostop 
do individualnih podatkov obračunov DDV po sklenitvi dogovora z Dursom je bil pomemben korak, ki je omogočil 
izboljšanje tega izračuna. Že prve analize DDV in njegove razporeditve po kategorijah in po proizvodih so namreč 
pokazale, da je bil BDP za leto 2000 podcenjen in da ni bil zajet celovito. Te analize so bile zato opravljene 
vzporedno z zadnjo revizijo BDP in so hkrati tudi osnova za glavno revizijo 2005. 
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Pomemben del preverjanja ocen BDP po proizvodni metodi je uporaba statistike zaposlenosti; ta se v nacionalnih 
računih pripravlja na ravni enote, zato je mogoče analizirati zajetost podatkov na podrobni ravni dejavnosti in po 
institucionalnih sektorjih. 

Za analizo in preverjanje ocen se uporabljajo tudi podatki o davkih in socialnih prispevkih; to še posebej velja za 
sredstva za zaposlene, poslovni presežek in raznovrstni dohodek. Preverjanje za proizvodne dejavnosti gospodinjstev 
in kategorije dohodka se izvede s podatki o posameznih kategorijah davka na dohodek in s podatki o prispevkih za 
socialno varnost zaposlenih, samozaposlenih in delodajalcev. 

Izračun temeljnih agregatov sektorja država in izdelava nefinančnih računov institucionalnih sektorjev sta omogočila 
dodatne izboljšave, in sicer predvsem z razporeditvijo tokov v proračunskih bilancah na kategorije ESR 1995 pri 
subvencijah, transferjih tržnih proizvodov v naravi preko tržnih proizvajalcev neposredno gospodinjstvom in pri 
transferjih kapitala. Omenjene izboljšave so bile v uradne podatke vključene od vključno leta 2004 dalje, ob glavni 
reviziji 2005 pa bodo pripravljene tudi za obdobje 2000–2003.  

1.7 PREGLED ZAGOTAVLJANJA POLNEGA ZAJETJA 

1.7.0 Uvod 

Med pripravo revizije 2000 je Surs sodeloval v pilotnem projektu o polnosti zajetja v okviru Phare 2002, ki ga je 
organiziral Eurostat. Eden izmed rezultatov projekta je bila razporeditev vseh popravkov za polno zajetje po vrstah, 
kar je omogočilo tabelarni prikaz v okviru letne priprave ocene BDP po proizvodni metodi. 

Najpomembnejši del revizije so bile izboljšave podatkovnih virov in metod. Med revizijo je Surs dopolnil podatkovne 
vire za vse tri metode merjenja BDP; po dogovoru z Ministrstvom za finance in Dursom ob koncu leta 2002 je 
namreč dobil dostop do podatkovnih baz številnih davčnih podatkov in tako izpopolnil podatkovne vire za BDP po 
proizvodni metodi na individualni ravni za vse institucionalne sektorje. 

BDP po proizvodni metodi se ocenjuje za približno 140 dejavnosti, v glavni reviziji BDP pa so bile ocene na tej ravni 
pripravljene od leta 1995 dalje. Z letom 2000 je Surs začel redno pripravljati tudi letne tabele ponudbe in porabe. 

1.7.1 BDP po proizvodni metodi in popravki za polno zajetje po vrstah v skladu s tabelarnim 
pristopom 

1.7.1.0  Uvod 

BDP po proizvodni metodi je zaradi izčrpnih podatkovnih virov že tradicionalno primarni pristop za merjenje ravni 
BDP in polnost zajetja. Vrednost skupnih popravkov za polno zajetje je v letu 2001 ocenjena na 326 674 mio SIT ali 
6,8 odstotka BDP; popravki so po vrstah v skladu s tabelarnim pristopom prikazani v tabeli 1.5. Pri tem je treba 
omeniti, da ilegalne dejavnosti še niso vključene v uradno oceno BDP, tako da so popravki za polno zajetje, ki so 
vključeni v uradno objavljeni BDP, ocenjeni na 297 110 mio SIT ali 6,2 odstotka BDP. 

 
Tabela 1.5 Popravki za polno zajetje po vrstah, 2001 

 Mio SIT Struktura (%) % BDP 

N1 Namenoma neregistrirane dejavnosti 0 0,0 0,0 
N2 Ilegalne dejavnosti 29 563 9,0 0,6 
N3 Dejavnosti, za katere registracija ni potrebna 70 882 21,7 1,5 
N4 Pravne osebe, ki niso zajete v virih 37 770 11,6 0,8 
N5 Registrirani samozaposleni, ki niso zajeti v virih 15 985 4,9 0,3 
N6 Proizvajalci, ki namerno poročajo napačno 73 722 22,6 1,5 
N7 Druge statistične pomanjkljivosti in popravki 98 752 30,2 2,1 
    
Skupaj 326 674 100,0 6,8 
    
Skupaj vključeno v objavljeno vrednost BDP 
(brez N2 Ilegalne dejavnosti) 297 110 91,0 6,2 
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1.7.1.1 N1 Namenoma neregistrirane dejavnosti 

Namenoma neregistrirane dejavnosti v Sloveniji niso pomembne, zato niso izrecno ocenjene. Ker je popravke za 
polno zajetje težko razdeliti na registrirani in neregistrirani del, so vsi prikazani v okviru istih (registriranih) skupin. 
Obstajajo pa določene dejavnosti, ki jih gospodinjstva zagotavljajo drugim gospodinjstvom in niso zajete v nobenem 
podatkovnem viru: inštruiranje na domu, alternativno zdravljenje in gospodinjske storitve. Te dejavnosti, ki eksplicitno 
še niso ocenjene, bodo v glavni reviziji 2005 vključene v skupino N1. 

1.7.1.2 N2 Ilegalne dejavnosti 

Za obdobje po letu 1995 je ocenjena vrednost za pet vrst ilegalnih dejavnosti (za tihotapljenje/uživanje drog, 
prostitucijo, tihotapljenje ljudi skozi Slovenijo, za trgovino z ukradenimi vozili in ilegalno kopiranje programske 
opreme), niso pa še vključene v uradne podatke o BDP. Bruto dodana vrednost ilegalnih dejavnosti za leto 2001 je po 
proizvodni metodi ocenjena na 29 563 mio SIT ali 0,6 odstotka BDP oziroma 9,0 odstotka vrednosti vseh popravkov 
za polno zajetje. Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo se zaradi vključitve ilegalnih dejavnosti povečajo nekoliko 
bolj, za 36 532 mio SIT ali 0,8 odstotka BDP. 

Glavna težava merjenja ilegalnih dejavnosti so podatkovni viri in zanesljivost ocen. Ocene za droge v glavnem 
temeljijo na policijskih evidencah in podatkih Inštituta za varovanje zdravja. Viri za oceno tihotapljenja ljudi skozi 
Slovenijo in za prostitucijo so slabi. Prostitucija sama po sebi v Sloveniji ni prepovedana, ocene o številu prostitutk iz 
policijskih evidenc (900–1 500 oseb) in iz izvedenskih mnenj (3 000 oseb) pa se znatno razlikujejo. Tihotapljenje ljudi 
skozi Slovenijo je bilo zelo intenzivno v letih 1999/2000 (znašalo je skoraj 0,3 odstotka BDP), kasneje pa se je 
postopno znižalo in je v letu 2004 znašalo 0,05 odstotka BDP. Trgovina z ukradenimi avtomobili in ilegalno kopiranje 
programske opreme sta vrednostno zanemarljivi dejavnosti. 

Surs bo ilegalne dejavnosti vključil v uradni BDP pri glavni reviziji 2005, in sicer od leta 2000 dalje. Pri tem je treba 
upoštevati, da so nekateri deli ilegalnih dejavnosti že vključeni v uradno oceno BDP v okviru skupine N6 (proizvajalci, 
ki namerno poročajo napačno). Zaradi tega in zaradi nepomembnosti vključenost tihotapljenja ljudi skozi Slovenijo, 
ilegalnega kopiranja programske opreme in trgovine z ukradenimi avtomobili v uradni BDP ni tako pomembna. 
Vključitev ilegalnih dejavnosti prostitucije in uživanja drog bo zvišala raven BDP po proizvodni metodi za okoli 
0,4–0,5 odstotka. Za uskladitev BDP po izdatkovni metodi z BDP po proizvodni metodi bo treba iz izdatkov 
gospodinjstev za končno potrošnjo izločiti proizvode, ki so vmesna potrošnja ilegalnih dejavnosti.  

1.7.1.3 N3 Dejavnosti, za katere registracija ni potrebna 

Popravki za dejavnosti, za katere registracija ni potrebna, so pomembna oblika popravkov za polno zajetje. V letu 
2001 so znašali 70 882 mio SIT ali 1,5 odstotka BDP oziroma 21,7 odstotka vseh popravkov. To obliko v celoti 
sestavljajo neregistrirane dejavnosti gospodinjstev: tržne stanovanjske najemnine, gradnja za lastne potrebe, zasebne 
nastanitve, popravek kmetijske proizvodnje gospodinjstev, kmetijske dejavnosti nekmetijskih gospodinjstev, stranske 
ribiške dejavnosti in gospodinjske storitve. 

Za izboljšanje podatkovnih virov in ocen neregistriranih dejavnosti gospodinjstev sta bili izvedeni dve statistični 
raziskovanji, in sicer raziskovanje o tržnih stanovanjskih najemninah v letu 2003 in raziskovanje o gradbeni dejavnosti 
gospodinjstev za lastne potrebe v letu 2005.  

1.7.1.4 N4 Pravne osebe, ki niso zajete v virih (neporočanje) 

Popravek za pravne osebe, ki niso zajete v virih, je v letu 2001 ocenjen na 37 770 mio SIT ali 0,8 odstotka BDP. 
Zajetje v osnovnih podatkovnih virih je skoraj popolno za državo in finančne družbe, nekoliko slabše je za nefinančne 
družbe, najslabše pa za NPISG. Popravki za manjkajoča podjetja temeljijo na podatkih iz SRDAP, od leta 2002 dalje 
pa tudi na podatkovni bazi mesečnih poročil zavezancev za DDV. S primerjavo podatkovnih virov za BDP s podatki iz 
SRDAP je mogoče odkriti vse manjkajoče enote in njihovo število zaposlenih na enak način, kot je zaposlenost 
merjena v nacionalnih računih, prednost podatkovne baze poročil o DDV pa je, da omogoča neposredno oceno 
proizvodnje in vmesne potrošnje po enotah. 

1.7.1.5 N5 Registrirani samozaposleni, ki niso zajeti v virih (neporočanje) 

Popravek za registrirane samozaposlene, ki niso zajeti v virih, je  v letu 2001 znašal 15 985 mio SIT ali 0,3 odstotka 
BDP. Ker osnovni podatkovni vir sestavljajo davčne napovedi, ki jih enote sektorja gospodinjstev pošiljajo Dursu, je 
podatkovna baza skoraj popolna. Enote, ki ne poročajo, se odkrivajo na enak način kot manjkajoče pravne osebe 
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(N4). V letu 2001 so v N5 vključeni tudi dodatni popravki proizvodnje in vmesne potrošnje v dejavnostih, za katere so 
tabele ponudbe in porabe pokazale, da izvirni popravki niso zadostni. 

1.7.1.6 N6 Proizvajalci, ki namerno poročajo napačno 

Skupina N6 (proizvajalci, ki namerno poročajo napačno) zajema popravke proizvodnje in vmesne potrošnje pri 
družbah in samozaposlenih. V letu 2001 je ocenjena na 73 722 mio SIT ali 1,5 odstotka BDP, od česar je 62 670 mio 
SIT popravkov proizvodnje, 11 052 mio SIT pa zmanjšanje vmesne potrošnje v majhnih podjetjih. 

Primerjava podatkov o delovni sili med anketo o delovni sili in nacionalnimi računi je bila pripravljena za leto 2000 in 
zaradi popolnih podatkovnih virov za BDP ni odkrila večjih razlik. Na tej osnovi ocene BDP zato ni mogoče izboljšati.  

Rezultati davčnih inšpekcijskih pregledov še niso bili analizirani. Ta akcija, ki je podprta z Eurostatovo donacijo, se 
izvaja v obdobju 2006/2007, splošna uporaba teh podatkov pa bo verjetno precej omejena, ker so davčni pregledi v 
glavnem usmerjeni na davčno pomembne enote. 

Sedanji pristop za namerno napačno poročanje v glavnem temelji na analizah in primerjavah podatkov družb po 
številu zaposlenih ter na usklajevanju v okviru tabel ponudbe in porabe. Popravki se v sektorju družb v glavnem 
izvedejo pri podjetjih, ki imajo manj kot deset zaposlenih, v sektorju gospodinjstev pa pri vseh podjetjih. Preveliki 
inputi so značilni za podjetja brez zaposlenih oziroma z enim ali dvema zaposlenima. Proizvodnja je zaradi 
napačnega poročanja popravljena v glavnem pri sektorjih, ki proizvajajo proizvode za končno potrošnjo, popravki pa 
so v nekaterih storitvenih sektorjih zelo veliki. Tabele ponudbe in porabe so pokazale več pomanjkljivosti v 
gradbeništvu, proizvodnji pohištva in v poslovnih storitvah – popravki za te dejavnosti so delno zajeti v N5. 

1.7.1.7 N7 Druge statistične pomanjkljivosti in popravki 

Skupino N7 (druge statistične pomanjkljivosti in popravki) sestavljajo popravki v vseh institucionalnih sektorjih; 
znašajo 98 752 mio SIT ali 2,1 odstotka BDP oziroma 33,2 odstotka vseh popravkov za polno zajetje: denarna 
povračila stroškov službenih potovanj, napitnine, zasebna raba službenih vozil, hrana v restavracijah in menzah za 
zaposlene, brezplačno blago za samozaposlene v trgovini in popravki cen v kmetijstvu pri neposrednih prodajah 
končnim potrošnikom na kmetijah in na tržnicah.  

Najpomembnejša vrsta v okviru te skupine so denarna povračila stroškov službenih potovanj, ki so v letu 2001 znašala 
1,2 odstotka BDP. Ta komponenta je trenutno v podjetjih z manj kot deset zaposlenimi rahlo podcenjena, zato bo 
zvišana v glavni reviziji 2005. Skupina N7 zajema tudi napitnine v restavracijah, pri frizerjih, popravilu osebnih 
avtomobilov, igralnicah, taksijih in pri zasebnih zdravnikih. Ocena napitnin je izvedensko določena v odstotku 
proizvodnje v kupčevih cenah.  

V zasebno rabo službenih vozil je vključenih pet proizvodov porabe poslovnega sektorja: nakup novih osebnih 
avtomobilov, nakup goriv, stroški vzdrževanja ter stroški poslovnega in finančnega lizinga osebnih vozil. V letu 2005 je 
Surs izvedel posebno letno raziskovanje o podjetjih lizinga, ki je dalo predvsem bolj podrobno razčlenitev finančnega 
in poslovnega lizinga osebnih vozil med institucionalnimi sektorji.  

1.7.2 BDP po dohodkovni metodi in polno zajetje 

BDP po dohodkovni metodi ni merjen neodvisno; ocenjen je hkrati in na podlagi istih podatkovnih virov kot BDP po 
proizvodni metodi ter s poslovnim presežkom in raznovrstnim dohodkom kot rezidualnima postavkama. V procesu 
ocenjevanja BDP po proizvodni in dohodkovni metodi so zato vsi popravki za polno zajetje po vrstah hkrati vključeni 
v ustrezne dohodkovne kategorije. Večina popravkov, ki so vključeni v uradni BDP, je razporejena sredstvom za 
zaposlene (161 126 mio SIT ali 54,2 odstotka vseh popravkov) in bruto raznovrstnemu dohodku (89 123 mio SIT ali 
30,0 odstotka skupne vrednosti). Bruto poslovni presežek je zaradi popravkov zvišan za 45 188 mio SIT, kar je 15,2 
odstotka vseh popravkov, drugi davki na proizvodnjo pa za 1 673 mio SIT (0,6 odstotka popravkov). 

1.7.3 BDP po izdatkovni metodi in polno zajetje 

BDP po izdatkovni metodi je merjen neodvisno. Primarni podatkovni viri za ocenjevanje izdatkov gospodinjstev za 
končno potrošnjo in bruto investicij v osnovna sredstva, ki sta glavni kategoriji izdatkovnega BDP, so statistična 
raziskovanja; anketa o porabi v gospodinjstvih in letno raziskovanje o investicijah sta najpomembnejša vira, dopolnita 
pa se s številnimi drugimi viri. Za obe kategoriji izdatkovnega BDP je bistveno, da so vrednotenje v primarnih 
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podatkovnih virih, vse prilagoditve definicijam in konceptom pri prehodu od primarnih virov na končne ocene 
nacionalnih računov ter uporaba drugih podatkovnih virov pregledni in podrobno pojasnjeni. 

Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so v skladu z izvirnimi podatki iz ankete o porabi v gospodinjstvih (APG) 
ocenjeni na 1 815 841 mio SIT ali 64,9 odstotka končne vrednosti po domačem konceptu v nacionalnih računih 
(2 796 938 mio SIT). Izvirni podatki APG so v prvem koraku prilagojeni za potrošnjo oseb, ki živijo v institucijah, ter 
glede na kategorije in definicije nacionalnih računov. Prilagoditve kategorijam in definicijam nacionalnih računov 
zajemajo potrošnjo hrane iz lastne proizvodnje v kmetijstvu, plače v naravi in druge popravke (stanovanjske storitve 
gospodinjstev, ki bivajo v lastnih stanovanjih, tržne stanovanjske najemnine, zavarovalne storitve, prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje, PMSFP in številne druge specifične popravke). 

V naslednjem koraku se podatki iz APG po nacionalnem konceptu pretvorijo v podatke po domačem konceptu z 
izločitvijo izdatkov rezidentov v tujini v skladu z APG in s prištetjem izdatkov nerezidentov na domačem trgu v skladu 
s plačilno bilanco. V končni fazi se prilagojeni podatki APG po domačem konceptu še dodatno prilagodijo, preverijo 
in uskladijo z drugimi podatkovnimi viri, veljavnost ocen pa se preveri tudi v tabelah ponudbe in porabe na podrobni 
ravni. Vrednost vseh popravkov in prilagoditev v tej fazi znaša 161 229 mio SIT ali 5,8 odstotka končne vrednosti 
izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo po domačem konceptu. 

Postopek priprave ocene bruto investicij v osnovna sredstva poteka v treh temeljnih korakih. V prvem se podatki 
primarnega podatkovnega vira preračunajo na celotno populacijo, v drugem se ocenijo bruto investicije v osnovna 
sredstva gospodinjstev, končna letna ocena po podrobnih skupinah proizvodov, ki je pripravljena v tretji stopnji, pa 
temelji na tabelah ponudbe in porabe.  

V letu 2001 so bruto investicije v osnovna sredstva skupaj z neto pridobitvami vrednostnih predmetov znašale 1 160 846 
mio SIT, tega je bilo 802 145 mio SIT ali 69,1 odstotka ocenjeno v prvem koraku. Popravki za polno zajetje, ki so 
posledica neodgovora sektorjev država, NPISG in finančne družbe v primarnem podatkovnem viru, znašajo 16 948 
mio SIT ali 2,1 odstotka vrednosti, ocenjene v prvem koraku. V drugem koraku so v višini 18,0 odstotka končne 
vrednosti ocenjene investicije gospodinjstev v kmetijstvu, v stanovanja (vključno z gradnjo za lastne potrebe) ter v 
zgradbe in objekte za poslovne namene samozaposlenih. Končna ocena bruto investicij v osnovna sredstva po 
podrobnih skupinah proizvodov, ki je pripravljena v tretjem koraku, temelji na tabelah ponudbe in porabe. 
Usklajevanje v tabelah je razdeljeno na zgradbe in druge gradbene objekte, transportno opremo ter druge stroje in 
opremo. Za usklajevanje investicij v transportno opremo se uporabljajo tudi podatki o registriranih motornih vozilih 
po vrstah in po enotah. Podatki o osebnih avtomobilih se usklajujejo z izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo, 
med katere so razporejene vse odtujitve obstoječih (rabljenih) osebnih vozil in 30 odstotkov novih avtomobilov 
poslovnega sektorja zaradi zasebne rabe. Z nakupi gospodinjstev se usklajujejo tudi pridobitve manj odtujitve novih in 
obstoječih (starih) stanovanj pri pravnih osebah. V tretjem koraku je tako ocenjenih 12,9 odstotka končne vrednosti, 
znesek pa predstavlja bruto investicije v osnovna sredstva majhnih nefinančnih družb, ki niso zajete v primarnem 
podatkovnem viru, ter vse druge investicijske proizvode (razen zgradb) samozaposlenih. S podatki iz poročil o DDV je 
ta znesek preverjen in razporejen med gospodinjstva in nefinančne družbe. 

Izdatki države in NPISG za končno potrošnjo so ocenjeni z istimi podatkovnimi viri in hkrati kot BDP po proizvodni 
metodi. Podatkovni viri za sektor država so skoraj popolni, za NPISG pa niso izčrpni. Popravki za polno zajetje so 
potrebni zaradi neodgovora; ta je v sektorju NPISG največji v primerjavi s poročanjem drugih institucionalnih 
sektorjev. 

Izvoz in uvoz blaga in storitev sta v nacionalnih računih v celoti skladna s plačilno bilanco, ki jo pripravlja Banka 
Slovenije. Plačilna bilanca temelji na podatkih statistike zunanje trgovine in na sistemu poročanja o transakcijah s 
tujino kot primarnima podatkovnima viroma. Specifične postavke, kot so izdatki nerezidentov v Sloveniji in izdatki 
rezidentov v tujini, so ocenjene s posebnimi modeli. Podatki o izvozu in uvozu blaga temeljijo na carinskih 
deklaracijah in na popravkih zajetja za blago, za katero se carinske deklaracije ne izpolnijo. Podatkovni vir za vse 
popravke zajetja so ITRS ter poročila prostocarinskih prodajaln in konsignacijskih skladišč. 

Za polno zajetje izdatkovne metode in izboljšanje ocen sta bila zelo pomembna uvedba DDV sredi leta 1999 in 
dostop do individualnih podatkov iz obračunov DDV. To je omogočilo preverjanje kakovosti ocen na podlagi 
razporeditve neodbitnega DDV po sektorjih, vrstah porab in po proizvodih. Analiza mesečnih obračunov DDV po 
sektorjih in dejavnostih kaže, da je podatkovni vir izčrpen in skoraj popoln, zato se v nacionalnih računih uporablja za 
preverjanje in ugotavljanje zanesljivosti drugih podatkovnih virov, ki se uporabljajo za ocenjevanje izdatkov 
gospodinjstev za končno potrošnjo in bruto investicij v osnovna sredstva.  
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1.7.4 Glavna revizija BDP 2005 in izboljšave polnega zajetja 

Tabela 1.6 kaže najpomembnejše točke glavne revizije BDP 2005, katere rezultati bodo objavljeni septembra 2007. 
Pet jih sodi med popravke za polno zajetje, izjemi sta študentsko delo in proizvodnja programske opreme za lastne 
potrebe. Popravek pri dejanskih stanovanjskih najemninah gospodinjstev bo zmanjšal raven BDP med 0,5 in 0,6 
odstotka, vendar bo zmanjšanje izničeno z zvišanjem pripisanih najemnin. V tabeli 1.6 so prikazani neto učinki 
sprememb, s katerimi bo raven BDP okvirno zvišana za okoli 1,4 do 1,9 odstotka. 

 
Tabela 1.6 Izboljšave polnega zajetja in glavna revizija BDP 2005 

Najmanj Največ 
 

% BDP 

Stanovanjske dejavnosti gospodinjstev (N3) -0,2 -0,3 
Dejavnosti gospodinjstev, ki namenoma niso registrirane (N1) 0,1 0,2 
Denarna povračila potnih stroškov v majhnih podjetjih (N7)  0,1 0,2 
Ilegalne dejavnosti (N2) 0,4 0,5 
Dejavnosti gospodinjstev, ki jih ni treba registrirati - honorarji (N3) 0,2 0,3 
Študentsko delo 0,6 0,8 
Proizvodnja programske opreme za lastne potrebe 0,2 0,2 
   
Skupaj 1,4 1,9 

 

1.7.5 Teoretični DDV 

1.7.5.0 Uvod 

Teoretični DDV je znesek DDV, ki bi bil obračunan, če bi vse enote gospodarstva plačale DDV v skladu z veljavno 
zakonodajo. Razlika med teoretičnim DDV in DDV, ki ga davčne oblasti dejansko prejmejo (obračunski DDV), 
nastane zaradi namernih ali nenamernih neplačil DDV oziroma zaradi davčnih utaj. Izračun teoretičnega DDV je 
treba opraviti, ker daje informacijo o celovitosti in popolnosti izračuna BDP. 

Pri izračunu utaj DDV je pomembno razlikovanje med utajami DDV brez privolitve kupca in utajami DDV s 
privolitvijo kupca. Utaja DDV brez privolitve se zgodi, kadar kupec ne ve, da prodajalec o opravljeni transakciji ni 
poročal davčnim oblastem. Kupec je torej DDV plačal, prodajalec pa ga ni nakazal davčnim oblastem, zato ima korist 
v obliki višjega dobička. Pri utaji DDV s privolitvijo se kupec in prodajalec dogovorita, da pri transakciji DDV ne bo 
zaračunan. Znesek DDV, ki ga je kupec plačal, podjetje pa ga ni nakazalo davčnim oblastem (utaja brez privolitve), je 
treba vključiti v kupčevo ceno blaga ali storitve in v izračun proizvodnje ter posledično v poslovni presežek ali 
raznovrstni dohodek prodajalca. DDV, ki ni bil plačan pri utajah s privolitvijo, v nacionalnih računih ni prikazan. 

1.7.5.1 Vloga teoretičnega DDV pri analizi in preverjanju polnega zajetja BDP 

Po uvedbi DDV sredi leta 1999 je bilo zaradi pomembnosti DDV v ESR 1995 treba v nacionalnih računih razrešiti več 
težav v razmeroma kratkem obdobju. Glavni korak je bila razporeditev DDV v okviru tabel ponudbe in porabe; s tem 
je DDV postal pomembno analitično orodje za splošno analizo in preverjanje kakovosti zajetja ocen BDP. 

Zaradi popolnih podatkovnih virov je proizvodna metoda vedno bila in je primarna metoda za ocenjevanje BDP. Tudi 
pri popravkih za polno zajetje ima BDP po proizvodni metodi vodilno vlogo. Z uvedbo DDV pa se je položaj 
spremenil, saj je razporeditev DDV in preverjanje na ravni proizvodov po sektorjih in kategorijah postalo primarno 
orodje za splošno analizo skladnosti in zanesljivosti ocen BDP po proizvodni in izdatkovni metodi ter za celovitost 
zajetja BDP. Prve analize DDV za leti 2000 in 2001 po sektorjih in kategorijah so pokazale, da je skupna vrednost 
razporejenega DDV nekoliko nižja od obračunske vrednosti. To je bilo opozorilo, da je BDP podcenjen in da so 
potrebne izboljšave, zato sta bili v obdobju po letu 2002 izvedeni dve glavni reviziji BDP. 

1.7.5.2 Izračun teoretičnega DDV po sektorjih in kategorijah 

Izračun teoretičnega DDV in utaj DDV je bil pripravljen v okviru izračuna osnove za določitev lastnega vira Skupnosti 
na osnovi DDV in je bil izdelan v okviru tabel ponudbe in porabe. 
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Teoretični DDV je izračunan ob upoštevanju predpisanih davčnih stopenj v skladu z veljavno zakonodajo. Za vsako 
kombinacijo "skupina proizvodov–vrsta uporabnikov" se definirajo predpisana davčna stopnja in morebitne oprostitve 
ob upoštevanju vrste proizvoda, vrste dejavnosti, sektorja in velikosti proizvajalca.  

Sektorji in kategorije, v katere je razporejen neodbitni DDV, so: 

– izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo po domačem konceptu; 

– vmesna potrošnja in bruto investicije v osnovna sredstva države ter transferji tržnih proizvodov v naravi 
gospodinjstvom preko tržnih proizvajalcev; 

– vmesna potrošnja in bruto investicije v osnovna sredstva NPISG; 

– druge dejavnosti, izvzete iz DDV (vmesna potrošnja in bruto investicije v osnovna sredstva), majhne enote, ki niso 
vključene v sistem DDV, in posebni proizvodi (izdatki za reprezentanco, gradnja stanovanj za lastne potrebe 
gospodinjstev); 

– izdatki za osebne avtomobile v poslovnem sektorju: ta kategorija zajema vse stroške pridobitev, odtujitev in 
vzdrževanja osebnih avtomobilov kot tistih proizvodov, pri katerih poslovni sektor vstopnega DDV ne more odbiti. 
V nacionalnih računih se stroški poslovnega sektorja za pridobitve in vzdrževanje osebnih avtomobilov zmanjšajo 
za 30 odstotkov; ta znesek predstavlja zasebno rabo službenih avtomobilov in se vključi med izdatke gospodinjstev 
za končno potrošnjo.  

Pri izračunu teoretičnega DDV za 2002 in 2003 je bilo opravljenih več izboljšav in razmejitev posameznih sektorjev 
(predvsem drugi izvzeti sektorji) in posebnih proizvodov, kar vse je bilo upoštevano pri izdelavi tabel ponudbe in 
porabe za ti dve leti. 

1.7.5.3 Teoretični DDV in utaje DDV za 2002 in 2003 

Tabela 1.7 v prvem delu kaže sektorje, ki jim je bil v letih 2002 in 2003 razporejen DDV. V obeh letih je skupni 
razporejeni DDV 2,4 odstotka nad obračunsko vrednostjo. 

V naslednjem koraku je razporejeni DDV prilagojen za vse transakcije majhnih, iz sistema DDV izvzetih podjetij 
(podjetja, ki imajo promet, manjši od 5 mio SIT), kar da vrednost teoretičnega DDV. Neto učinek tega popravka je 
ocenjen na 0,5 odstotka obračunskega DDV v letu 2002 in na 0,4 odstotka v letu 2003. Za proizvode majhnih 
izvzetih podjetij je treba ustrezno zmanjšati razporejeni DDV pri izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo (75 
odstotkov celotne proizvodnje majhnih podjetij je vključenih v izdatke gospodinjstev za končno potrošnjo) in pri 
vmesni potrošnji drugih izvzetih sektorjev. Pri tej korekciji je treba dodati nevračljivi DDV, ki so ga majhna podjetja 
plačala za proizvode vmesne potrošnje in bruto investicij v osnovna sredstva.  

Znesek teoretičnega DDV za leto 2002 je ocenjen na 484 041 mio SIT ali 1,9 odstotka nad obračunsko vrednostjo, v 
letu 2003 pa na 522 478 mio SIT ali 2,0 odstotka nad obračunsko vrednostjo. Razlika med teoretičnim in 
obračunskim DDV je razdeljena na znesek utaj brez privolitve v skladu s popravki proizvodnje za polno zajetje in na 
znesek utaj s privolitvijo, pri čemer so utaje s privolitvijo ocenjene kot rezidualna postavka. Utaje s privolitvijo v obeh 
letih znašajo 0,7 odstotka vrednosti obračunskega DDV, kar je ocenjeno kot prenizko v primerjavi z dejanskimi 
popravki za polno zajetje v okviru kategorije napačnega poročanja (N6). Glede na dejanske popravke za polno zajetje 
bi morale utaje s privolitvijo znašati okrog 1,6 odstotka obračunskega DDV. Ta razlika bo z nadaljnjimi izboljšavami 
popravkov za polno zajetje in z drugimi popravki ravni BDP odpravljena z glavno revizijo 2005 (poglavje 1.7.4). 

Pri analizi izračuna teoretičnega DDV je treba upoštevati tudi morebitne napake in statistična neskladja; to se nanaša 
zlasti na vprašanje pravilne interpretacije davčne zakonodaje v zvezi s transakcijami, pri katerih DDV ni mogoče 
odbiti, ter v zvezi s stopnjami DDV po proizvodih. Surs o tej problematiki redno razpravlja z Ministrstvom za finance 
ob pripravi letnega poročila o DDV za potrebe lastnih virov Skupnosti. Kljub vsemu pa podrobna razčlenitev 
celotnega izračuna po sektorjih in kategorijah omogoča primerljivo oceno med leti.  
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Tabela 1.7 Teoretični DDV in utaje DDV, 2002 in 2003 

2002 2003 2002 2003 
 

mio SIT % 

A Skupaj razporejeni DDV (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 486 287 524 590 102,4 102,4 
1. Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo 303 959 334 439 64,0 65,3 
2. Država 76 315 80 113 16,1 15,6 
3. NPISG 7 641 7 207 1,6 1,4 
4. Druge dejavnosti in proizvodi, izvzeti iz DDV 83 890 87 357 17,7 17,0 
5. Izdatki za avtomobile v poslovnem sektorju 14 483 15 474 3,1 3,0 
      
B Prilagoditev za majhna izvzeta podjetja 
 (promet, manjši od 5 mio SIT) 2 246 2 112 0,5 0,4 
C Teoretični DDV (A – B) 484 041 522 478 101,9 102,0 
D Utaje DDV brez privolitve 5 859 6 459 1,2 1,3 
E Utaje DDV s privolitvijo (C - D - F) 3 343 3 603 0,7 0,7 
     
F Obračunski DDV 474 839 512 415 100,0 100,0 

 

1.8 PREHOD OD BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA K BRUTO NACIONALNEMU DOHODKU 

1.8.0 Uvod in metodološki okvir 

Bruto nacionalni dohodek (BND) je dohodkovni koncept in je izračunan kot BDP, povečan za primarne dohodke, 
prejete iz tujine (sredstva za zaposlene, subvencije EU in dohodki od lastnine), in zmanjšan za primarne dohodke, 
plačane v tujino (sredstva za zaposlene, davki na proizvodnjo in uvoz, plačani EU, in dohodki od lastnine). V letu 
2001 je BND znašal 4 812 013 mio SIT ali 100,3 odstotka BDP; ocenjen je kot BDP v tržnih cenah v vrednosti 4 799 
552 mio SIT, povečan za primarne dohodke iz tujine v vrednosti 107 063 mio SIT in zmanjšan za primarne dohodke, 
plačane v tujino, v vrednosti 94 602 mio SIT. Tabela 1.8 prikazuje izračun še bolj podrobno. 

 
Tabela 1.8 Prehod od bruto domačega proizvoda k bruto nacionalnemu dohodku, 2001 

 Mio SIT 

Bruto domači proizvod 4 799 552 
Plus: sredstva za zaposlene 36 346 
 Prejeta iz tujine 42 818 
 Plačana v tujino (-) 6 472 
Manj: davki na proizvodnjo in uvoz, plačani EU - 
Plus: subvencije, prejete iz EU - 
Plus: obresti -26 714 
 Prejete iz tujine 63 061 
 Plačane v tujino (-) 89 774 
Plus: razdeljeni dohodki družb -9 263 
 Prejeti iz tujine 2 212 
 Plačani v tujino (-) 11 474 
Plus: reinvestirani dohodki od neposrednih tujih naložb 12 092 
 Prejeti iz tujine -1 028 
 Plačani v tujino (-) -13 119 
Plus: dohodki od lastnine, pripisani zavarovancem n. v. 
 Prejeti iz tujine n. v. 
 Plačani v tujino (-) n. v. 
Plus: najemnine od zemljišč in podzemnih sredstev 0 
 Prejete iz tujine 0 
 Plačane v tujino (-) 0 
Enako: Bruto nacionalni dohodek 4 812 013 

n. v.: ni na voljo. 
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Prehod od BDP k BND v celoti temelji na podatkih plačilne bilance, izjema je samo popravek za PMSFP. Plačilno 
bilanco pripravlja Banka Slovenije na osnovi mesečnih podatkov o transakcijah (ITRS) in stanjih, na osnovi carinskih 
deklaracij kot glavnega vira za spremljanje blagovne menjave in na osnovi ocen. Za oceno primarnih dohodkov so 
pomembni zlasti poročila o transakcijah, opravljenih med rezidenti in nerezidenti preko bančnih računov in preko 
njihovih računov v tujini, računovodski podatki Banke Slovenije ter letna poročila o kapitalskih naložbah med 
rezidenti in nerezidenti (za reinvestirane dohodke od neposrednih tujih naložb). Kot dodaten vir za dohodke od dela 
se uporabljajo modeli. Ker je glavni vir za ocenjevanje tokov primarnih dohodkov s tujino ITRS, so transakcije knjižene 
po načelu denarnega toka; isto načelo pa se uporablja tudi v nacionalnih računih (podatki plačilne bilance se ne 
popravljajo).  

1.8.1 Sredstva za zaposlene 

Glavni podatkovni vir za dohodke od dela v plačilni bilanci je ITRS. 

Nerezidenti, ki delajo v Sloveniji, morajo imeti nerezidenčni račun, preko katerega potekajo vse transakcije v zvezi z 
njihovimi plačami. Podatke o dohodkih od dela domačinov, ki delajo na slovenskih ambasadah v tujini, zagotavlja 
Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Pri rezidentih, ki delajo v tujini, se dodatna ocena pripravlja za sezonske delavce in dnevne migrante v sosednjih 
državah, ker znaten del njihovih plač ni plačan preko domačih bank. Dodatna ocena za dohodke od dela iz Avstrije 
temelji na številu slovenskih rezidentov, ki delajo v Avstriji, in povprečnih neto plačah v Avstriji. Dodatna ocena za 
dohodke od dela iz Italije temelji na dveh virih podatkov: prvi je raziskovanje, ki ga je Italija izvedla leta 1993 in je 
dalo podatke o skupni potrošnji vseh slovenskih rezidentov, ki delajo v Italiji, drugi pa anketa o porabi v 
gospodinjstvih, ki daje podatke o odstotku dohodka, ki ga slovenska gospodinjstva potrošijo v Italiji. Rezidenti, ki 
delajo v Italiji in Avstriji, so najpomembnejši del pojava; število rezidentov, ki delajo v drugih državah, je majhno, zato 
se ocene zanje ne pripravljajo. Vir za podatke o dohodkih, ki jih prejmejo Slovenci, zaposleni na tujih veleposlaništvih 
v Sloveniji, je ITRS (tuja veleposlaništva imajo nerezidenčni račun).  

Dohodki od dela, prejeti iz tujine, in dohodki od dela, plačani v tujino, so prikazani po načelu denarnega toka in 
zajemajo samo neto plače; dohodnina in prispevki za socialno varnost torej niso vključeni.  

1.8.2 Davki na proizvodnjo in uvoz  

Za referenčno leto ne pridejo v poštev. 

1.8.3 Subvencije  

Za referenčno leto ne pridejo v poštev. 

1.8.4 Obresti 

Informacije o tokovih obresti s tujino v plačilni bilanci zagotavlja ITRS. Obresti se v plačilni bilanci delijo na obresti od 
obveznic in zadolžnic ter obresti od instrumentov denarnega trga; obe vrsti sta prikazani med dohodki od naložb v 
vrednostne papirje. Obresti od posojil, kreditov in vlog niso prikazane posebej, ampak so vključene med dohodke od 
drugih naložb. Popravek za PMSFP je narejen v nacionalnih računih in ni vključen v plačilno bilanco. 

ITRS zagotavlja ločene informacije o tokovih obresti na osnovi kratkoročnih posojil, dolgoročnih posojil in vlog. 
Obresti v zvezi s finančnim lizingom so prikazane skupaj s tokovi obresti pri dolgoročnih posojilih. Enako velja za 
tokove obresti pri dolgoročnih blagovnih kreditih – združeni so s tokovi obresti pri dolgoročnih posojilih in niso 
prikazani posebej (blagovni krediti niso pogost pojav). Podatki so prikazani po načelu denarnega toka, in ne na 
obračunski osnovi, ter po odbitku davkov, ne pa pred odbitkom, kot zahteva ESR 1995. 

Tudi podatke o obrestih pri naložbah v vrednostne papirje zagotavlja ITRS, in sicer razčlenjene na dohodke od 
obveznic/zadolžnic in na dohodke od instrumentov denarnega trga. Podatki so prikazani po načelu denarnega toka, in 
ne po obračunskem načelu. Ker je vir podatkov ITRS, podatki ne morejo biti prikazani na bruto osnovi (pred 
odbitkom morebitnih davkov); takšne informacije je možno dobiti le z neposrednim poročanjem, to pa naj bi bilo 
predvidoma uvedeno v obdobju 2007/2008. 

Od leta 2002 dalje so obresti na rezervna sredstva (vsi instrumenti) in obresti na posojila (vsi sektorji) v plačilni bilanci 
prikazane na obračunski osnovi.  
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1.8.5 Razdeljeni dohodki družb 

Vir informacij o čezmejnih tokovih razdeljenih dohodkov je ITRS. V plačilni bilanci so ti tokovi prikazani med dohodki 
od neposrednih naložb iz lastniškega kapitala (postavka "razdeljeni dohodki"). Dohodki od lastniškega kapitala v zvezi 
z neposrednimi naložbami (vsaj 10-odstotni kapitalski delež) niso razmejeni od dohodkov od lastniškega kapitala v 
zvezi z naložbami v vrednostne papirje (manj kot 10-odstotni tržni delež), tako da so vsi razdeljeni dohodki od 
lastniškega kapitala prikazani med dohodki od neposrednih naložb. Takšna klasifikacija ne vpliva na prehod od BDP k 
BND. 

Razdeljeni dohodki družb, ki izhajajo iz neposrednih tujih naložb in naložb v vrednostne papirje, so zaradi uporabe 
poravnalnega sistema kot glavnega podatkovnega vira prikazani v trenutku plačila, in ne ob nastanku obveznosti. 
Razlika med obema načeloma prikaza transakcij je majhna, ker se oba dogodka navadno zgodita znotraj istega 
koledarskega leta. 

Dividende so prikazane na neto osnovi (po odbitku davkov), ker informacije temeljijo na ITRS. Takšno knjiženje ni v 
skladu z ESR 1995; ta namreč zahteva, da so tokovi prikazani na bruto osnovi (pred odbitkom morebitnih davkov). 
Neskladje bo razrešeno z uvedbo novega sistema zbiranja podatkov za plačilno bilanco, ki bo temeljil na 
neposrednem poročanju in bo podatke o tokovih dividend zagotavljal na bruto osnovi. 

1.8.6 Reinvestirani dohodki od neposrednih tujih naložb 

Podatki o reinvestiranih dohodkih od neposrednih tujih naložb temeljijo na letnem raziskovanju o slovenskih 
neposrednih naložbah v tujini (zunanje neposredne tuje naložbe) in o podjetjih z neposrednimi tujimi naložbami v 
Sloveniji (notranje neposredne tuje naložbe). Poročevalske enote ne poročajo neposredno o reinvestiranih dohodkih, 
pač pa podatek kot razliko med poročanimi dobički/izgubami po davku ter zadržanimi oziroma razporejenimi dobički 
izračuna Banka Slovenije. 

Register neposrednih tujih naložb, ki je osnova za raziskovanje, zajema vse poslovne subjekte z neposredno tujo 
naložbo. V raziskovanje so trenutno vključena vsa podjetja, v prihodnosti pa bodo zajeta samo podjetja nad 
določenim pragom. Register se posodablja na osnovi ITRS, administrativnih virov za notranje neposredne tuje naložbe 
(registracija podjetij v sodnem registru), medijev (časopisi, televizija ipd.) ter na osnovi informacij v letnih poročilih 
podjetij o tujih finančnih sredstvih v njihovih bilancah stanja. Predpostavlja se, da je register za zunanje in notranje 
neposredne tuje naložbe popoln.  

Reinvestirani dohodki od neposrednih tujih naložb so prikazani v obdobju, v katerem so zasluženi. 

Opredelitev dobička temelji na konceptu "vse vključeno", in ne na konceptu "tekočih poslovnih rezultatov", ki izloča 
vse izjemne postavke in zajema samo dobiček iz tekočega poslovanja. V raziskovanje o neposrednih tujih naložbah za 
leto 2004 je bilo vključeno dodatno vprašanje o izrednih postavkah, zato se bodo podatki o dobičku od leta 2004 
dalje zbirali po konceptu "tekočih poslovnih rezultatov", reinvestirani dohodki pa bodo izračunani kot razlika med 
celotnimi dobički, zmanjšanimi za izredne postavke, in razdeljenimi dobički. 

1.8.7 Dohodki od lastnine, pripisani zavarovancem  

Dohodki od lastnine, pripisani zavarovancem, so dohodki od investiranja zavarovalnih tehničnih rezervacij. Ker so 
rezervacije lastnina zavarovancev, je treba prihodke od njihovega investiranja prikazati, kot bi jih zavarovalnice 
plačale zavarovancem v obliki dohodkov od lastnine, plačanih zavarovancem, zavarovanci pa bi jih nato vrnili 
zavarovalnicam v obliki dodatnih premij. Nobeden od obeh tokov se ne zgodi v praksi, zato morata biti pripisana. Ta 
pojav se doslej ni ocenjeval, ocene tega pojava bodo tako prvič pripravljene v okviru glavne revizije 2005.  

1.8.8 Najemnine od zemljišč in podzemnih sredstev 

Najemnine od zemljišč in podzemnih sredstev se prikažejo samo, če je nerezident najemnik zemljišča manj kot leto. 
Te najemnine v plačilni bilanci niso prikazane posebej, ampak so vključene med dohodke od neposrednih naložb; pri 
tem so vključene samo tiste najemnine, ki so zajete preko ITRS. Ker je pojav zanemarljiv, se v nacionalnih računih 
uporabljajo podatki plačilne bilance in se ne delajo dodatne korekcije. Najemnine od podzemnih sredstev ne pridejo 
v poštev.  
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1.9 POSREDNO MERJENE STORITVE FINANČNEGA POSREDNIŠTVA: IZRAČUN, 
RAZPOREDITEV IN VPLIV NA BND  

1.9.0 Uvod 

PMSFP so plačilo za primarne storitve bank, tj. prevzemanje vlog in odobravanje posojil. Uredba Komisije št. 
1889/2002 določa, da se vrednost PMSFP najkasneje leta 2005 razporedi sektorjem porabnikom oziroma dejavnostim 
porabnicam. Uredba zahteva razporeditev PMSFP, ki jih zagotavljata institucionalna sektorja S.122 Druge denarne 
finančne institucije in S.123 Drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov. Izračun 
PMSFP je bil leta 2005 v skladu z uredbo pripravljen za obdobje od leta 1995 dalje, in sicer za storitve sektorja S.122, 
ne pa tudi za storitve sektorja S.123.  

Leta 2001 so skupne PMSFP sektorja S.122 Druge denarne finančne institucije znašale 105 826 mio SIT ali 2,2 odstotka 
BDP, od tega 104 627 mio SIT za domače sektorje in 1 199 mio SIT v izvozu. Za institucionalne sektorje je bil ocenjen 
tudi uvoz PMSFP; znašal je 4 327 mio SIT, kar pomeni, da je bil saldo PMSFP s tujino leta 2001 negativen. 

Zaradi razporeditve PMSFP sektorjem porabnikom se ravni BDP in BND zvišata. Na BDP vpliva razporeditev PMSFP v 
končno potrošnjo, izvoz in uvoz, učinek izvoza in uvoza PMSFP pa je treba nato nevtralizirati pri izračunu BND. 
Posledično na raven BND vpliva samo razporeditev PMSFP v kategorije končne potrošnje. 

Tabela 1.9 prikazuje glavne podatke in učinek razporeditve PMSFP sektorjem porabnikom na BDP in BND. V letu 
2001 so PMSFP, razporejene v kategorije končne potrošnje, ocenjene na 40 866 mio SIT ali 0,9 odstotka BDP. Izvoz 
PMSFP je ocenjen na 1 199 mio SIT (od tega 3 831 mio SIT za posojila nerezidentom in -2 632 mio SIT kot negativne 
PMSFP za vloge nerezidentov), uvoz pa na 4 327 mio SIT. Skupni učinek razporeditve PMSFP sektorjem porabnikom 
na raven BDP za leto 2001 je ocenjen na 37 737 mio SIT ali 0,8 odstotka BDP. 

Učinka razporeditve izvoza in uvoza PMSFP morata biti nevtralizirana pri transakcijah primarnih dohodkov 
(obresti) s tujino. Obresti, prejete iz tujine, so v tabeli 1.9 zmanjšane za PMSFP, razporejene na posojila 
nerezidentom (3 831 mio SIT), ki predstavljajo izvoz PMSFP sektorja S.122. Obresti, plačane v tujino, so zmanjšane 
za PMSFP, razporejene na posojila rezidentom iz tujine (4 327 mio SIT), ki predstavljajo uvoz PMSFP, in za PMSFP, 
razporejene na vloge nerezidentov (2 632 mio SIT), ki predstavljajo negativni izvoz PMSFP sektorja S.122. Tokovi 
obresti s tujino so tako skupaj zvišani za 3 128 mio SIT, s čimer je v celoti nevtraliziran negativni saldo razporeditve 
PMSFP v izvoz in uvoz na računu blaga in storitev. 

BND z razporejenimi PMSFP je v letu 2001 znašal 4 812 013 mio SIT, z izločenim vplivom razporeditve PMSFP v 
komponente končne potrošnje v vrednosti 40 866 mio SIT pa 4 771 147 mio SIT. Za namene določitve prispevka 
države članice v proračun EU na osnovi BND (t. i. četrti lastni vir) mora biti namreč iz BND izločen vpliv razporeditve 
PMSFP sektorjem porabnikom. 

1.9.1 Podatkovni viri in metode 

Vse podatke za izračun in razporeditev PMSFP zagotavlja Banka Slovenije. Podatki o stanju posojil in vlog na začetku 
in koncu četrtletja in pripadajočih obrestih v sektorju S.122 Druge denarne finančne institucije so razčlenjeni po 
dospelosti in institucionalnih sektorjih. Podatki, ki jih zagotavlja Banka Slovenije, zajemajo posojila rezidenčnim 
institucionalnim sektorjem iz tujine ter vloge nerezidentov in posojila nerezidentom s strani sektorja S.122. 

PMSFP za obe storitvi (prevzemanje vlog in odobravanje posojil) so ocenjene kot razlika med obrestmi na vloge in na 
posojila na eni strani ter obrestmi ob upoštevanju referenčne obrestne mere na drugi. Kot referenčna obrestna mera 
se uporablja medbančna obrestna mera. PMSFP pri posojilih so enake dejanskim obrestim na posojila, zmanjšanim za 
obresti ob upoštevanju referenčne obrestne mere. PMSFP pri vlogah so enake obrestim ob upoštevanju referenčne 
obrestne mere, zmanjšanim za dejanske obresti na vloge. Pri izračunu so podatki o stanju posojil in vlog na začetku in 
koncu četrtletja preračunani na povprečno vrednost na sredi obdobja, letna vrednost PMSFP pa je izračunana kot 
vsota četrtletnih vrednosti. 
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Tabela 1.9 Prilagoditev bruto domačega proizvoda in bruto nacionalnega dohodka zaradi 
razporeditve PMSFP, 2001 

 Mio SIT Struktura 

Bruto domači proizvod 4 799 552 100,0 
   
PMSFP, skupaj 37 737 0,8 
 Izdatki za končno potrošnjo 40 866 0,9 
  Gospodinjstva 36 033 0,8 
  NPISG 187 0,0 
  Država 4 646 0,1 
 Plus: izvoz PMSFP 1 199 0,0 
 Manj: uvoz PMSFP 4 327 0,1 
   
Plus: primarni dohodki, prejeti iz tujine 107 063 2,2 
 Od tega prejete obresti 63 061 1,3 
  Obresti v plačilni bilanci 66 892 1,4 
  Prilagoditev za PMSFP -3 831 -0,1 
Manj: primarni dohodki, plačani v tujino 94 602 2,0 
 Od tega plačane obresti 89 774 1,9 
  Obresti v plačilni bilanci 96 734 2,0 
  Prilagoditev za PMSFP -6 959 -0,1 
   
Bruto nacionalni dohodek 4 812 013 100,3 
Manj: vpliv razporeditve PMSFP v končno potrošnjo na BND 40 866 0,9 
Bruto nacionalni dohodek brez razporejenih PMSFP 4 771 147 99,4 
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