NAZIV KAZALNIKA: Obseg finančnih sredstev na prebivalca
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Premoženje prebivalstva in ekonomska varnost
1.2.0 (vodilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik predstavlja obseg finančnih sredstev na prebivalca.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: evri

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Po metodologiji nacionalnih računov ESA 2010. Finančna sredstva zajemajo:
gotovino in vloge, vrednostne papirje, lastniški kapital, zavarovanja in pokojninske sheme, dana posojila in drugo. Upoštevamo pa
nekonsolidirana in ne (konsolidirana) finančna sredstva, ker se tako dejansko najbolj vidi celoten dolg gospodinjstev in NPISG med
transakcijami.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Kazalnik je precej natančno in
pomembno merilo premoženja prebivalstva.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: gotovina in vloge, vrednostni papirji razen delnic, posojila, delnice in drug lastniški
kapital, zavarovanja in pokojninske sheme, druge terjatve
Vir podatkov: Banka Slovenije
Časovna serija: od leta 2001
Frekvenca objavljanja: letno, tudi četrtletno
Okvirni datum objave letnega podatka: maj
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat (nasa_10_f_bs)
Časovna serija: od leta 2009
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: jeseni
Ažurnost objavljanja: t-1
Podatki so na voljo za EU-28
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Banka Slovenije ( publikacije: finančni računi)
http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=922

Pripravila: Helena Mervic (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Zadolženost prebivalstva
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Premoženje prebivalstva in ekonomska varnost
1.2.1 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Zadolženost merimo v deležu obveznosti v finančnih sredstvih.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: %

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Po metodologiji nacionalnih računov ESA 2010. Finančna sredstva (imenovalec)
in obveznosti (števec) zajemajo: gotovino in vloge, vrednostne papirje, lastniški kapital, zavarovanja in pokojninske sheme, dana
posojila in drugo in sicer skupaj stanje. Upoštevamo pa nekonsolidirana in ne (konsolidirana) finančna sredstva in obveznosti, ker se
tako dejansko najbolj vidi celoten dolg gospodinjstev in NPISG med transakcijami.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Kazalnik je dovolj natančno in
pomembno merilo premoženja prebivalstva.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /
Vir podatkov: Banka Slovenije
Časovna serija: od leta 2001
Frekvenca objavljanja: letno, tudi četrtletno
Okvirni datum objave letnega podatka: maj
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat (nasa_10_f_bs)
Časovna serija: od leta 2009
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: jeseni
Ažurnost objavljanja: t-1
Podatki so na voljo za EU-28
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Banka Slovenije, (publikacije: finančni računi)
http://www.bsi.si/publikacije-in-raziskave.asp?MapaId=922

Pripravila: Helena Mervic (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Vrednost stanovanjskega sklada v lasti gospodinjstev
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Premoženje prebivalstva in ekonomska varnost
1.2.2 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Vrednost stanovanjskega sklada v lasti gospodinjstev po stanju 31. 12.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: evri

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vrednost stanovanjskega sklada, ki ga imajo v lasti gospodinjstva kot osnovno
sredstvo je izračunana na podlagi metodologije nacionalnih računov ESA 2010 v tekočih cenah (evrih) na dan 31. 12. Ocena je podana v
neto principu, kar pomeni, da neto vrednost predstavlja vsoto odpisanih vrednosti vseh stanovanj, ki so še v uporabi. Odpisana vrednost
stanovanj je enaka dejanski oz. ocenjeni tekoči kupčevi ceni novega stanovanja iste vrste, zmanjšani za akumulirano vrednost potrošnje
stalnega kapitala, ki je od določene časovne točke nastala. V vrednost stanovanjskega sklada ni vključena vrednost zemljišč.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Vrednost stanovanjskega sklada je
pomembno merilo premoženja prebivalstva.
Podatki omogočajo prikaz distribucij: /
Vir podatkov: SURS
Časovna serija: od leta 1995
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: december
Ažurnost objavljanja: t-2
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: od leta 1995
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni opredeljenega datuma objave
Ažurnost objavljanja: t-2
Podatki so na voljo za EU-12, ki vključuje povprečje za naslednje države članice EU: Češko, Dansko, Nemčijo, Francijo, Italijo, Ciper,
Ciper, Latvijo, Madžarsko, Avstrijo, Slovenijo, , Švedsko, od leta 2000 pa še Estonijo in Finsko.
Metodološke izboljšave: Neposredna primerjava vrednostnih podatkov za Slovenijo in 12 držav Evropske unije, za katero so na voljo
podatki, ni najbolj primerna, zato bi bilo bolj primerno primerjati glede na število prebivalcev, bruto domači proizvod ipd. Za mednarodno
primerjavo podatkov predlagamo uporabo naslednjih prikazov: (1) razmerje med vrednostjo stanovanjskega sklada za sektorja S.14 in
S.15 (števec) in vrednostjo letnega BDP v tekočih cenah (imenovalec); (2) prikaz vrednosti stanovanjskega sklada na prebivalca. Ta
prikaz morda še najbolj pojasnjuje osebni materialni standard prebivalstva po državah.
Podatkovne izboljšave: Eurostat objavlja podatke o zalogah stanovanj za sektorja gospodinjstva (S.14) in NPISG (S.15) skupaj. Podatki
se nanašajo na 17 držav EU, manjkajo podatki za Belgijo, Grčijo, Španijo, Portugalsko, Irsko, Latvijo, Estonijo, Malto, Bolgarijo in
Romunijo.
Eurostat objavlja vrednostne podatke na dva načina: v nacionalni valuti, ki je primerna za spremljanje trendov po posameznih državah, in
v evrih, to izkazovanje pa je primerno za mednarodne primerjave.
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REFERENCE (Literatura in
viri)

Podatki za Slovenijo: SURS, Si-stat baza, Nacionalni računi, Bilance stanj nefinančnih sredstev, Stanovanja po stanju 31. 12. (SKD
2008), Slovenija, letno (dejavnost: S.14 Gospodinjstva, S.15 NPISG, vrednotenje: neto, meritve: tekoče cene (mio EUR):
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0329103S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/27_03291_stanje_
osn_sred/&lang=2 (10. 3. 2014)
Podatki za EU države: Eurostat, podatkovna baza, Economy and finance, National accounts (including GDP), Annual national accounts
(nama), National Accounts detailed breakdowns (by industry, by product, by consumption purpose) (nama_brk), Cross-classification of
fixed assets by industry and by non-financial fixed asset and balance sheets for non-financial assets (nama_t), tabela Balance sheets for
non-financial assets - current prices (nama_t26_c) (asset: dwellings, sector: household; non-profit institutions serving households):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_t26_c&lang=en (10. 3. 2014)

Pripravili: Mojca Koprivnikar Šušteršič (UMAR) in Nina Stražišar (SURS)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Obseg premij življenjskih zavarovanj v BDP
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Premoženje prebivalstva in ekonomska varnost
1.2.3 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik je razmerje med obsegom premij življenjskih zavarovanj v letu t in obsegom BDP v istem
DEFINICIJA KAZALNIKA
obdobju in kaže na razvitost zavarovalnega sektorja v posamezni državi.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec: V števcu je obseg premij življenjskih zavarovanj, v imenovalcu pa BDP v letu t.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Življenjska zavarovanja so
pomemben segment dolgoročnega varčevanja in kažejo tudi pomen varčevanja gospodinjstev za starost.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Podatek za Slovenijo lahko razvrstimo po posameznik vrstah življenjskih zavarovanj, a
tako podrobnih mednarodno primerljivih podatkov nimamo.
Vir podatkov: Slovensko zavarovalno združenje
Časovna serija: od leta 1995
Frekvenca objavljanja: Letno in četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Ni neke točno določene časovnice, ponavadi je to spomladi, ali v zgodnjem poletju.
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: CEA-Insurance Europe-European Insruance federation, Swiss RE
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja:Letno
Okvirni datum objave letnega podatka: Ni točno določene časovnice, ponavadi je to konec leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Ni podatka za Litvo.
Metodološke izboljšave: To je kazalnik, ki je mednarodno primerljiv, podatki so temu prilagojeni, tako da metodološke izboljšave z
naše strani niso smiselne.
Podatkovne izboljšave: Večja dostopnost, bolj podrobnih podatki o premijah življenjskega zavarovanja tudi za druge države.
Insurance in Figures (CEA), Sigma (Swiss Re), Poročilo o razvoju (UMAR)

Pripravil: Marjan Hafner (UMAR)

Datum: april, 2015
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