
SPLETNA STRAN POSVETOVANJA 

Vse informacije o posvetovanju so dostopne na spletni 
strani posvetovanja na naslovu: 
http://www.stat.si/StatisticniDnevi/. 
 
KRAJ 

Posvetovanje bo v kongresni dvorani Term Radenci, 
okrogle mize in predstavitve posterjev pa v sejni sobi 
Vrelec poleg kongresne dvorane.  

Prosimo, da za rezervacijo prenočišča poskrbite sami. 
Vse potrebne informacije o hotelu in načinu rezervacije 
boste našli na spletni strani posvetovanja. 
 
JEZIK 

Delovna jezika na posvetovanju bosta slovenščina in 
angleščina. Simultano prevajanje bo zagotovljeno.  
 
PRIJAVE 

Prijave na posvetovanje sprejemamo preko spletne 
strani posvetovanja. 
  
NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 

Ta so objavljena na spletni strani posvetovanja. 
Prosimo vas, da jih upoštevate. Povzetke prispevkov 
pripravite v obeh delovnih jezikih. PPT- predstavitev naj 
bo pripravljena v angleščini.  

Prispevke s svojimi kontaktnimi podatki pošljite na e-
poštni naslov stat-d.surs@gov.si. Prosimo, da pripišete, 
ali boste prispevek predstavili v obliki predavanja (s 
PPT-predstavitvijo) ali kot poster. 

Organizator si pridržuje pravico, da prispevke, ki se bodo 
bistveno oddaljili od navodil, zavrne. Naj posebej 
poudarimo, da so avtorji za lektoriranje svojih prispevkov 
dolžni poskrbeti sami. 
 
Roki za oddajo prispevka in predstavitve: 
Osnutek povzetka: do 30. 6. 2009. 

Obvestilo o uvrstitvi prispevka v program bodo avtorji 
prejeli: do 28. 8. 2009. 

Končna različica povzetka: do 14. 9. 2009. 

Končna različica prispevka in PPT-predstavitve: 
do 26. 10. 2009. 

Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne 
moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v 
program in objavljen. Ko avtor svoje gradivo odda, s tem 
hkrati tudi soglaša, da se izbrana PPT-predstavitev in 
izbrani prispevek objavita na spletni strani posvetovanja 
in v Zborniku povzetkov, ki ga bodo prejeli udeleženci 
posvetovanja. 

INFORMACIJE 
Vse dodatne informacije o posvetovanju so dostopne na 
spletni strani posvetovanja. Svoje vprašanje nam lahko 
sporočite na naslov 

Statistični dnevi 2009 
Statistični urad RS 
Vožarski pot 12 
1000 Ljubljana, Slovenija 

ali na e-poštni naslov stat-d.surs@gov.si. 
 

PROGRAMSKI ODBOR: 
Predsednica:  
Anuška Ferligoj,  
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 

Namestnica predsednice: 
Mojca Noč Razinger,  
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) 

Člani:  
Andrej Blejec,  
predsednik Statističnega društva Slovenije 
Lea Bregar,  
Ekonomska fakulteta v Ljubljani 
Janez Fabijan,  
Banka Slovenije 
Alenka Kajzer,  
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
Irena Roštan,  
Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve 
Tomaž Banovec,  
nekdanji direktor SURS 
Irena Križman,  
generalna direktorica SURS 
Genovefa Ružić,  
namestnica generalne direktorice SURS 
Metka Zaletel,  
namestnica generalne direktorice SURS 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Predsednica:  
Valerija Urbajs, SURS 

Namestnik predsednice:  
Bogdan Grmek, SURS  

Člani:  
Milan Kajić, SURS  
Edvard Juvan, SURS 
Jana Žužek, SURS 
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VLOGA STATISTIK, ANALIZ IN NAPOVEDI PRI 
OBVLADOVANJU GLOBALNE EKONOMSKE 

KRIZE 
 

V času finančne in posledično gospodarske krize je 
utemeljeno razmišljati o tej krizi tudi z vidika statističnih 
podatkov. Zastavljajo se vprašanja glede obsega, ažurnosti, 
preglednosti in pravočasnosti statističnih podatkov. Ali je 
bilo za pravilno napovedovanje sprememb in merjenje 
njihovih posledic na voljo dovolj informacij? Ali so bila 
tveganja dobro ocenjena? Kateri so t. i. vodilni kazalniki, ki 
dovolj zgodaj nakazujejo smer razvoja in dovolj zgodaj 
opozarjajo na prihajajoče spremembe v družbi? Ali so se 
potrebe po podatkih v času krize spremenile in ali je 
potrebno v času krize spremeniti sistem spremljanja 
pojavov oz. sistem pridobivanja podatkov?  

V strokovnih krogih doma in v tujini se ugotavlja, da morajo 
statistični sistemi ostati v krizi stabilni. Izražata pa se 
potreba po nadaljnjem skrajševanju rokov za pripravo in 
objavo ključnih kazalnikov in potreba po uvajanju novih. 
Kazalniki finančne stabilnosti naj bi bolje odražali povezave 
med bankami in drugimi finančnimi sektorji, nefinančnimi 
sektorji in tujino. To pa zahteva še podrobnejše bilance 
podjetij. Pri tem pa trčimo ob problem obremenjevanja 
poročevalskih enot, na zahteve Evropske unije po odpravi 
administrativnih ovir in na zahtevo, da je tudi zaradi 
finančne krize potrebno določen segment poročevalcev, 
predvsem malih in mikropodjetij, celo oprostiti sporočanja 
podatkov ter proučiti smotrnost zbiranja nekaterih podatkov. 
Taki ukrepi so na prvi pogled videti všečni, potrebno pa se 
je vprašati, ali je res ustrezno, da država in politike nimajo 
podatkov o tem pomembnem segmentu gospodarstva, ki je 
prav v kriznem času najbolj prilagodljiv. V prihodnje bo 
morebiti prav ta sektor potreboval ustrezne ukrepe različnih 
politik, vendar te takrat ne bodo imele na razpolago nobenih 
podatkov in analitičnih podlag. 

Gospodarska kriza se posledično kaže tudi pri zaposlenih in 
med celotnim prebivalstvom. Zato so statistični podatki o 
različnih vidikih kakovosti življenja prebivalstva v času 
finančne krize čedalje pomembnejši tudi zaradi vzvodov 
pomoči, ki jih lahko nudi država, in zaradi merjenja 
uspešnosti teh ukrepov. Oblikovalci politik premalo 
uporabljajo tako administrativne vire podatkov kot tudi 
podatke, pridobljene z anketiranji oseb in gospodinjstev.  

Problematiko anketiranja oseb in gospodinjstev bo 
posvetovanje osvetlilo z različnih vidikov: najprej vsekakor 
ne moremo zanemariti velikih obremenitev, ki jih te ankete 
pomenijo tako za prebivalstvo kot za nacionalne statistične 
urade in druge izvajalce teh anket; tem pa se v veliki meri 
pridružujejo tudi marketinške agencije. Poleg tega 

nacionalni statistični uradi ugotavljajo, da so obstoječe 
»klasične« ankete med analitiki in oblikovalci politik premalo 
poznane, zato se delno tudi iz tega razloga pojavljajo vedno 
sveže zahteve po dodatnih anketiranjih in posledično po 
večanju bremena pri prebivalstvu. Predvsem gre za ankete 
o zdravstvenem stanju prebivalstva, ter o dohodkih in 
življenjskih pogojih, saj so tako pridobljeni podatki velik 
potencial za dodatne študije, ki bi jih lahko opravile 
raziskovalne institucije in ki bi oblikovalcem politik služile kot 
podlage za ukrepe na področju socialne zaščite. Tretji vidik 
anket – in tudi ta v kriznih časih nikakor ni zanemarljiv – pa 
je ocena učinka finančnih in človeških virov, vloženih v 
določeno anketo, v primerjavi z učinkom podatkov, ki se 
zberejo z anketo in objavijo z določenim časovnim 
zamikom.  

Zaradi razmer in izzivov, ki jih statističnim uradom v tem 
času zastavlja okolje, ne smemo prenehati razmišljati o 
razvoju statistik novih področij, ki se vse bolj uveljavljajo in 
razvijajo z razvojem demokratične družbe in so še posebej 
ob krizah pomemben vir socialne podpore. Tak primer je 
npr. prostovoljstvo. Poleg tega pa zahtevajo poglobljene 
analize in nove pristope tudi globalizacija in staranje 
prebivalstva ter želje po trajnostnem razvoju. Statistiki smo 
se s koncepta, po katerem vsaka državna statistika meri 
pojave na ravni države, prisiljeni usmeriti v obsežnejše in 
intenzivnejše povezovanje na mednarodni ravni. Medtem 
ko so mnoge klasifikacije in metodologije že mednarodno 
primerljive, pa ostajajo koncepti zbiranja in izmenjave 
podatkov v veliki meri še zaprti v državne meje. Nova 
statistična zakonodaja zdaj tak pretok omogoča v EU. 
Vzpostavlja se Evropski register skupin podjetij, ki naj bi 
predstavljal ogrodje za povezovanje ekonomskih 
podatkov. V globalizaciji pa podjetja (multinacionalke) 
poslujejo v več državah, tudi izven EU. Hkrati pa je tudi 
znotraj držav še je veliko možnosti za izboljšave. Potrebna 
je povezava podatkov z različnih področij, na primer s 
področja računov gospodinjstev; tukaj je za dobro 
osvetlitev stanja potrebno povezati prihodke, potrošnjo in 
premoženje. 

Vse bolj se poudarja tudi potreba po ponovnem preverjanju 
prioritet pri zbiranju statističnih podatkov. Ob zahtevah po 
novih podatkih bo zaradi omejenih kadrovskih in finančnih 
virov potrebno nekatera manj prioritetna zbiranja ukiniti. 
Kriza je zato tudi čas, da se postavijo nove prioritete, nove 
smernice in novi standardi na vseh področjih – tudi na 
statističnih uradih. Le tako lahko ob omejenih virih ohranimo 
stabilnost v naslednjem obdobju. 

 
 
 

VSEBINA POSVETOVANJA 

Vabljeni prispevki 
K sodelovanju vabimo: domače in tuje napovedovalce 
gospodarskih gibanj, analitike, raziskovalce, medije in druge 
uporabnike ter predstavnike statističnih uradov, ki bodo skupaj 
s strokovnjaki SURS-a predstavili primere dobre prakse in 
načrte za prihodnost. 

Predlagane teme: 

Napovedovanje gospodarskih gibanj in statistika 
• Izčrpnost in pravočasnost virov 

• Delitev dela in povezovanje med napovedovalci, analitiki in 
producenti podatkov (uradne in resorne statistike, centralne 
banke in nadzorne inštitucije) 

• Ocenjevanje tveganj 

Merjenje socialnih in ekonomskih posledic krize 
• Nabor kazalnikov in komuniciranje z javnostmi 

• Večja izkoriščenost obstoječih virov podatkov 

• Stroški in koristi pri uvajanju novih anket 

• Sodelovanje statističnih uradov in regulatornih inštitucij 

• Merjenje učinkovitosti politik 

• Kako meriti prostovoljno delo? 

Statistika globalizacije 
• Evropski register skupin povezanih podjetij 

• Statistika skupin podjetij 

• Statistika tujih notranje povezanih podjetij 

• Statistika zunanje povezanih podjetij 

• Položaj migrantov na trgu dela 

• Nacionalni računi in globalizacija 

• Okoljske statistike in globalizacija 

Razvojni dosežki v uradnih statistikah 
• Nova krovna statistična zakonodaja v EU 

• Uvajanje sprememb v klasifikacijah dejavnosti in poklicev 

• Nov pristop k Popisu prebivalstva in Popisu kmetijstva 

• Tehnološke spremembe v postopku anketiranja 

• Uporaba mikropodatkov za raziskovalne in analitične 
namene 

• Novi statistični postopki in modeli 

Okrogle mize (potekajo vzporedno s sekcijami) 
• Informacijska varnost – predstavitev dobrih praks in odprtih 

problemov 

• Podatkovna podpora za članstvo Slovenija v OECD 

Poster sekcije (potekajo vzporedno s sekcijami) 
Poster lahko prikaže tudi področja in nove dosežke, ki niso 
nujno vsebinsko povezani z naslovno temo posvetovanja. 

Panelna razprava v plenarnem delu 
Napovedovanje gospodarskih gibanj in statistika 


