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

KRAJ 
Posvetovanje bo potekalo v kongresni dvorani Term 
Radenci, okrogle mize v sejni sobi Vrelec, predstavitve 
posterjev pa v preddverju kongresne dvorane.  

Prosimo, da za rezervacijo prenočišča poskrbite sami. 
Vse potrebne informacije o hotelu in o 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 prek spletne strani 
posvetovanja. 
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 

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. 

Organizatorja si pridržujeta pravico, da prispevke, ki se 
bodo bistveno oddaljili od navodil, zavrneta. Naj posebej 
poudarimo, da ste za lektoriranje svojih prispevkov 
dolžni poskrbeti sami. 
 

POMEMBNI DATUMI 
Osnutek povzetka pošljite do 30. 6. 2011. 

Obvestilo o uvrstitvi prispevka v program boste prejeli do 
31. 8. 2011. 

Končno različico povzetka pošljite do 15. 9. 2011. 

Končno različico prispevka in PPT-predstavitve pošljite 
do 24. 10. 2011. 

Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne 
moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v 
program in objavljen. Ko svoje gradivo oddate, s tem 
hkrati tudi soglašate, 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 2011 
Statistični urad RS 
Vožarski pot 12 
1000 Ljubljana, Slovenija 

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

 

 

 

 

 

 

PROGRAMSKI ODBOR: 

Predsednik:  
Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

Namestnica predsednika: 
Karmen Hren, Statistični urad RS (SURS) 

Člani:  
Andrej Blejec, Statistično društvo Slovenije 
Irena Križman, SURS 
Genovefa Ružić, SURS 
Janez Fabijan, Banka Slovenije 
Alenka Kajzer, Urad RS za makroekonomske analize in 
razvoj 
Stane Vencelj, Ministrstvo za finance 
Zoran Mladenovič, Računsko sodišče Republike 
Slovenije 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Predsednica:  
Mojca Noč Razinger, SURS 

Namestnik predsednice:  
Bogdan Grmek, SURS  

Člani:  
Milan Kajić, SURS  
Jana Žužek, SURS 
Andreja Hočevar, SURS 
Valerija Urbajs, SURS 
Edvard Juvan, SURS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povabilo k pripravi 
prispevkov  
za 21. statistične dneve 
 
 
 
 

VLOGA STATISTIKE  
PRI UPRAVLJANJU 
EKONOMSKIH NERAVNOVESIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorja posvetovanja: 
 

Statistični urad Republike Slovenije 
Statistično društvo Slovenije 
 

 
 

Radenci,  
od 7. do 9. novembra 2011 



Vloga statistike pri upravljanju 

ekonomskih neravnovesij 
 

Izhod iz ekonomske in finančne krize, odpravljanje 
njenih posledic in poskusi preprečevanja ali zgodnjega 
opozarjanja na prihajajoče prihodnje krize postavljajo 
statistiki, zlasti ekonomski, številne izzive. Ti so povezani 
z različnimi pobudami in strategijami na mednarodni in 
nacionalni ravni, saj bo njihovo uresničevanje zahtevalo 
tudi kakovostne statistične podatke.  

V središču razprav na ravni Evropske unije so v zadnjem 
času razprave o okrepljenem ekonomskem upravljanju z 
nadzorom fiskalnih politik, makroekonomskih politik in 
strukturnih reform. Pomemben del okrepljenega 
makroekonomskega nadzora kot sestavnega dela 
strategije Evropa 2020 je nadzor makroekonomskih 
neravnovesij. Za ta namen bo sestavljen seznam 
kazalnikov, ki bodo odkrivali potencialna notranja in 
zunanja neravnovesja. Če se bodo neravnovesja znatno 
razlikovala od ciljnih vrednosti, bo lahko proti posamezni 
državi sprožen postopek presežnih neravnovesij. Izbrani 
kazalniki bodo zajemali zlasti podatke nacionalnih 
računov, plačilne bilance, indeksov cen in javnofinančne 
statistike. Ključna vloga statistikov pri omenjenem 
seznamu kazalnikov bo zagotavljanje kakovostnih 
statističnih podatkov; pri tem bo pomembno tudi 
ustrezno sodelovanje ustanov na evropski in nacionalni 
ravni. Za Evropski statistični sistem bo poseben izziv tudi 
ustrezen odgovor na zahtevo po večji pravni veljavi 
Kodeksa ravnanja evropske statistike. 

V okviru fiskalnega nadzora se vse bolj uveljavlja 
prepričanje, da so za ustrezno pripravo podatkov o 
primanjkljaju in dolgu po metodologiji nacionalnih 
računov zelo pomembni tudi ustrezni podatkovni viri o 
javnih financah. Prav tako je pomembno, da sistemi 
napovedovanja omogočajo zanesljive in nepristranske 
projekcije rasti in proračunske projekcije. Bolj kot v 
prejšnjih letih bo pozornost namenjena podatkom o 
dolgu ter povezavi med dolgom in primanjkljajem, vse 
bolj pa se kažejo tudi potrebe po spremljanju javnega 
sektorja kot celote. 

Tudi finančni sektor je podvržen čedalje večjemu 
nadzoru, saj je kriza pokazala na neustreznost sedanjih 
mehanizmov. V začetku leta 2011 je začel delovati 
Evropski odbor za sistemska tveganja. Njegova glavna 
naloga bo razpoznati mogoče sistemske težave v 
finančnem sektorju Evropske unije, ki bi utegnile 
prispevati k nastanku prihodnjih kriz. Analitično, 
statistično, logistično in administrativno podporo mu bo 
zagotavljala Evropska centralna banka. Za delovanje bo 
potreboval predvsem finančne informacije in informacije 

o finančni stabilnosti. Zagotavljale jih bodo zlasti 
nacionalne centralne banke in nacionalni nadzorniki, v 
manjši meri pa morda tudi nacionalni statistični uradi. 

Med pomembnejše izzive nedvomno sodi tudi revizija 
mednarodnih statističnih standardov na področju 
nacionalnih računov in plačilne bilance. Sistem 
nacionalnih računov 2008, ta bo nadomestil svojo 
različico iz leta 1993, je Statistična komisija Združenih 
narodov potrdila v začetku leta 2009. V Evropski uniji bo 
sprejeta posebna različica tega sistema, Evropski sistem 
nacionalnih in regionalnih računov 2010. Podobno velja 
za novo različico mednarodnih standardov za izdelavo 
plačilne bilance, tj. za šesto različico priročnika za 
plačilno bilanco. Novi različici omenjenih sistemov bosta 
ustrezneje prikazovali ekonomske pojave sodobnega 
časa. Zaradi sprememb standardov bodo seveda 
spremenjeni podatki, ki temeljijo na njih. Države članice 
EU načrtujemo prve objave rezultatov po novih 
standardih v letu 2014. 

Sistem glavnih ekonomskih evropskih kazalnikov se je 
začel vzpostavljati pred skoraj desetimi leti, da bi nudil 
monetarni uniji ustrezno podatkovno osnovo. Cilji glede 
razpoložljivosti kazalnikov in njihove pravočasnosti, ki so 
bili postavljeni v letu 2002, so skoraj v celoti doseženi. 
Na evropski ravni so izjema trije kazalniki, ki še ne 
dosegajo zastavljene pravočasnosti (zaposlenost, 
četrtletni sektorski računi in prosta delovna mesta), in 
trije, ki še niso na voljo (indeks cen storitev pri 
proizvajalcih, indeks cen nepremičnin in prodaja hiš). Po 
desetih letih je tako čas in priložnost, da ovrednotimo 
prehojeno pot, da se seznanimo s pomembnimi dosežki 
in da razmislimo o prihodnjem razvoju 

Veliko možnosti za prihodnji razvoj ekonomskih statistik 
pa ostaja tudi pri odzivanju na poglobljene presoje, ki 
spodbujajo k preseganju ostrih ločnic med posameznimi 
statističnimi področji in k njihovemu večjemu 
povezovanju. Med take spodbude sodijo poročilo Stiglitz-
Sen-Fitoussijeve skupine, ki za področje ekonomskih 
statistik predlaga, da se nameni večji poudarek zlasti 
prikazom podatkov o položaju gospodinjstev, in 
povezovanje s podatki socialnih statistik, ter pobude za 
izdelavo različnih satelitskih računov. Z njimi je namreč 
mogoče posamezna področja prikazati zelo podrobno ob 
hkratnem upoštevanju okvira nacionalnih računov. 

Domače in tuje statistike, analitike, raziskovalce, 
novinarje in druge uporabnike statističnih podatkov 
vabimo, da s svojim prispevkom za letošnje Statistične 
dneve sodelujejo pri iskanju najboljših rešitev v zvezi z 
omenjenimi izzivi.  

 
 
 

KLJUČNE TEME POSVETOVANJA 
 
Panelni razpravi 
• Izzivi in pasti uporabe statistike v administrativne namene 

• Sprejemljivost statističnih podatkov 
 

A. Statistika javnih financ 
• merjenje primanjkljaja in dolga ter drugi vidiki priprave 

računov za sektor država  

• uveljavljanje standardov nacionalnih računov v 
javnofinančnih statistikah 

• spremljanje javnega sektorja 

B. Okrepljeno ekonomsko upravljanje in druge oblike 
nadzora ter njihove podatkovne potrebe 
• izbor kazalnikov za odkrivanje makroekonomskih 

neravnovesij 

• vloga statistikov pri zagotavljanju kazalnikov 

• pomembnost sodelovanja institucij 

• vloga Kodeksa ravnanja evropske statistike 

• Evropski odbor za sistemska tveganja in njegove 
podatkovne potrebe 

• neodvisnost pri pripravi projekcij 

• nacionalni reformni program, program stabilnosti in rasti 
ter druge nacionalne aktivnosti, ki izhajajo iz okrepljenega 
ekonomskega upravljanja 

C. Uvedba novih mednarodnih statističnih standardov 
• vpliv uvedbe Evropskega sistema računov 2010 in šeste 

različice priročnika za plačilno bilanco  

• priprava izračunov za posamezne elemente v skladu z 
novimi standardi 

D. Glavni ekonomski evropski kazalniki 
• ključni in najpomembnejši dosežki pri doseganju 

zastavljenih ciljev  

• manjkajoči kazalniki in kako bi jih lahko razvili 

E. Povezava ekonomskih statistik z drugimi 
statističnimi področji 
• povezava makropodatkov z mikropodatki 

• satelitski računi, npr. turistični računi, okoljski računi, 
računi dela, prostovoljstva, gospodinjskega dela 

F. Drugi ključni dosežki ekonomskih statistik 
 

Okrogla miza (potekala bo vzporedno s sekcijami) 
Informacijska varnost – dobre prakse in odprte težave 

 

Poster sekcije  
Poster lahko prikaže tudi področja in nove dosežke, ki niso 
nujno vsebinsko povezani z naslovno temo posvetovanja. 


