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Analiza vrednosti in učinek izbranih spremenljivk na prihodkovno tveganje, obdelanih
po FADN
UDK: 631.1:338.435:657.1(043)=163.6

Poslovanje kmetije je povezano z različnimi tveganji, na eni strani je lahko dohodek kmetije odvisen od
okoljskih sprememb, na drugi strani pa na stabilnost dohodka vplivajo spremembe cen kmetijskih izdelkov na
globalnem trgu. Prihodkovno tveganje postaja v kmetijstvu pomembno področje raziskav, tako z vidika
kmetije kot tudi kmetijske politike. Upravljanje s prihodkovnimi tveganji omogoča stabilnejše poslovanje, s
tem pa tudi učinkovitejše delovanje kmetijskih gospodarstev. Iz mreže računovodskih podatkov kmetijskih
gospodarstev (ang. FADN) je bilo v raziskavo vključenih 55 kmetij z območja Kmetijsko gozdarskega zavoda
Celje v letih od 2011 do 2015. Metodologija FADN zbira podatke o prihodkovnem stanju in uspešnosti
poslovanja kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske unije. V analizo smo vključili naslednje
spremenljivke: bruto dodana vrednost, polna delovna moč, kmetijska zemljišča v uporabi, število glav velike
živine, skupna vrednost proizvodnje, skupna vrednost rastlinske proizvodnje, skupna vrednost živinorejske
proizvodnje, bilanca tekočih subvencij in davkov. Raziskava je pokazala, da se z višanjem izbranih
spremenljivk bruto dodana vrednost povečuje. Najvišja vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta po
posameznih letih, ter s tem močna statistično značilna korelacija, je bila ugotovljena med spremenljivkama
bruto dodana vrednost in skupna vrednost proizvodnje, najnižja pa med bruto dodano vrednostjo in polno
delovno močjo. Proučili smo še medsebojni odnos preučevanih spremenljivk za povprečje petih let in dobili v
vseh primerih statistično značilne pozitivne korelacije. Nadalje smo iz longitudinalnih podatkov za
spremenljivko bruto dodana vrednost za vsako kmetijo izračunali koeficient variabilnosti, ki predstavlja mero
za prihodkovno tveganje. Analiza je pokazala, da kmetijska zemljišča v uporabi, število glav velike živine,
skupna vrednost proizvodnje, skupna vrednost rastlinske proizvodnje, skupna vrednost živinorejske
proizvodnje, bilanca tekočih subvencij in davkov statistično značilno negativno korelirajo s spremenljivko
prihodkovno tveganje. Izjema je spremenljivka polna delovna moč, ki s prihodkovnim tveganjem ni značilno
povezana.

Ključne besede: FADN-knjigovodstvo / BDV / povezanost spremenljivk / prihodkovno
tveganje.
OP: VI, 52 s., 6 pregl., 2 graf., 5 slik, 53 ref.
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The Value and Effect Analysis of Selected Variables on Income Risk Processed According
to FADN
Farm business is associated with various risks. On the one hand, the farm income depends on environmental
changes, and on the other hand, changes in prices of agricultural products effect the stability of the income on
the global market. The income (revenue) risk in agriculture is becoming an important area of research; both
from the perspective of the farm and the agricultural policy. Managing revenue risks enables more stable
operations, and thus more efficient operations of agricultural holdings. According to the Farm Accountancy
Data Network (engl. FADN), 55 farms were included in the survey from the Agricultural and Forestry Institute
Celje area, in the years 2011 to 2015. The FADN methodology collects data on the income status and business
performance of agricultural holdings in all countries of the European Union. The following variables were
included in the analysis: gross value added, full labour power, utilized agricultural area, number of livestock
units, total value of production, total value of crop production, total value of livestock production, and balance
of current subsidies and taxes. The survey showed that the increase in the selected variables increases the gross
value added. The highest value of Spearman's correlation coefficient by individual years, and thus a strong
statistically significant correlation, was found between the variables of gross added value and the total value of
production, while the lowest was between gross value added and full working power. We have also studied the
interrelation between the study variables for an average of five years and obtained statistically significant
positive correlations in all cases.
Furthermore, from the longitudinal data for the variable gross value added for each farm, the coefficient of
variability was calculated, and this represents a measure of revenue risk.
The analysis showed that agricultural area in use, the total number of livestock units, the total value of
production, the total value of crop production, the total value of livestock production, the balance of current
subsidies and taxes, statistically significantly negatively correlate with the variable income risk variable. The
exception is a variable full of working power that is not significantly related to revenue risk.

Key words: FADN bookkeeping / GDV / correlations between variables / income risk.
OP: VI, p. 52, tables 6, 2 graphs, 5 pictures, 53 ref.
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1

UVOD

Prvo tveganje za kmeta predstavljata njegova strateška odločitev o višini finančnega
tveganja in odziv na eksogene spremembe pričakovanega poslovnega tveganja. Poslovna
tveganja lahko predstavljajo tako cenovna kot tudi proizvodna tveganja in so neodvisna od
načina financiranja kmetije. Finančna struktura pomeni dodatno finančno tveganje, ki
zajema fiksne finančne obveznosti kmetije. Produkt poslovnega in finančnega tveganja
skupaj predstavlja tveganje na ravni kmetije. Obvladovanje in hkrati zmanjšanje tveganj pa
predstavlja pomembnost politike, ki z ukrepi oz. s spodbujanjem povečanja finančnega
prihodka zmanjša tveganje. To optimalno finančno spodbudo zajema Evropska unija (EU),
ki želi z uporabo preteklih podatkov izenačiti tveganje. To tveganje dopolnjuje OECD
("Organization for Economic Cooperation and Development"), ki obravnava interakcije
med strategijami za obvladovanje tveganj z vladnimi programi.
Že v preteklosti, še bolj pa v zadnjem desetletju, se kmetijski sektor sooča z veliko
nestanovitnostjo tako na gospodarskem trgu kot na področju biofizikalnih vplivov. Zaradi
učinkov podnebnih sprememb so tveganja in obvladovanje tveganj v zadnjem času v
ospredju tudi za politične razprave v evropskem kmetijstvu. Zaradi tega nestanovitnost
prihodka negativno vpliva na blaginjo in odločitve kmetov o zmožnosti širitve proizvodnje
ter plačilu dolgov. Posledično pa to vpliva na stabilnost celotnega prihodka kmetije (De
Mey in sod. 2014, 2016). Veliko študij je osredotočenih na nestabilnost cen pridelkov (Just
2003, Hardaker in Lien 2010, El Benni in sod. 2012, Rossi 2015, De Mey in sod. 2014,
2016, Severini in sod. 2016).
Pomanjkanje študij o nestabilnosti prihodka v EU lahko postane omejitev za spremljanje in
oblikovanje sklopa kmetijske politike za podporo kmetom in oblikovanje prihodkovnega
tveganja. Skupna kmetijska politika (SKP) v EU oblikuje kmetijsko politiko, tako da rešuje
kmetijska tveganja in s tem pridobiva pomembno vlogo v sistemu (Matthews 2010). To se
je odražalo z vrsto inovacij, ki so se prvič pojavile leta 2009, ter kasneje s predlagano
uredbo komisije za politiko razvoja podeželja v obdobju od 2014 do 2020. Obstaja več
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avtorjev, ki trdijo, da takšna oblika kmetijske politike vpliva na prihodkovno tveganje
določenega kmetijskega sektorja in s tem izboljšuje možnosti kmetovanja (Hardaker in
Lien 2010, Just 2003).

Kmetije so nosilci odločanja glede spremembe nekaterih vidikov načina kmetovanja. Na
prihodkovno tveganje vplivajo ukrepi kmetijske politike kot tudi cilji kmetije. Po študijah
Evropske komisije 2011 sredstva iz naslova neposrednih plačil v okviru EU in SKP
predstavljajo približno 30 % prihodka kmetije (European Commission 2011).

Velik nabor podatkov o prihodkih in stroških ter tudi tehnološke podatke na kmetijskih
gospodarstvih v Sloveniji zajema FADN-knjigovodstvo. V Sloveniji je že leta 1994
kmetijska svetovalna služba, na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
vzpostavila vodenje FADN-knjigovodstva na določenem številu kmetijskih gospodarstev
po vsej državi, z namenom pridobiti informacije za ekonomsko svetovanje in spremljanje
ukrepov kmetijske politike (Trpin Švikart in sod. 2016).

FADN je angleška kratica za "Farm Accountancy Data Network", kar v slovenskem
prevodu pomeni mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Gre za
metodologijo, po kateri se zbirajo podatki o prihodkovnem stanju in uspešnosti poslovanja
kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske unije.

1.1

Namen in cilji raziskave

Podatke, dobljene pri projektu FADN, vsekakor premalo koristimo. Zaslediti ni veliko
dokazov o dejanski uporabi zbranih ekonomskih podatkov in natančnih letnih analiz. Zato
želimo

z bazo podatkov obveznikov analizirati trend gospodarjenj kmetijskih

gospodarstev. Smo ena izmed redkih držav, ki po prejemu nepovratnih sredstev iz naslova
ukrepov Programa razvoja podeželja spremljamo podatke o napredku kmetijskih
gospodarstev. To so gospodarstva, ki jim pravimo obvezniki.
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Pri uporabi podatkov mreže knjigovodskih kmetij v Sloveniji na območju Kmetijskogozdarskega zavoda Celje je namen analize oceniti vrednosti spremenljivk ter analizirati
učinek izbranih spremenljivk na prihodkovno tveganje, obdelanih po FADN. V prvem delu
je namen oceniti moč povezanosti izbranih spremenljivk s spremenljivko bruto dodana
vrednost, nadalje pa oceniti tudi moč povezanosti med ostalimi proučevanimi
spremenljivkami. Ocenili smo tudi povezanost izbranih spremenljivk s spremenljivko
prihodkovno tveganje ali v angl. "income risk". Kazalnik bruto dodane vrednosti omogoča
primerjavo tako z drugimi kmetijskimi gospodarstvi kot tudi z drugimi sektorji
gospodarstva. Torej več bruto dodane vrednosti ustvarimo na polno delovno moč (PDM),
boljše je poslovanje in večja je možnost financiranja naložb.

1.2

Delovne hipoteze

Na podlagi FADN-podatkov želimo v delu potrdili ali ovreči delovne hipoteze:

1. S povečanjem vrednosti zbranih spremenljivk: polna delovna moč (SE010),
kmetijska zemljišča v uporabi (SE025), glave velike živine (SE080), skupna
vrednost proizvodnje (SE131), skupna vrednost rastlinske proizvodnje (SE135),
skupna vrednost živinorejske proizvodnje (SE206), bilanca tekočih subvencij in
davkov (SE600) se povečuje vrednost spremenljivke bruto dodane vrednosti
(SE410) po posameznih letih, kot v povprečju 5 let.
2. Kmetijska zemljišča v uporabi (SE025), število glav velike živine (SE080), skupna
vrednost proizvodnje (SE131), skupna vrednost rastlinske proizvodnje (SE135),
skupna vrednost živinorejske proizvodnje (SE206), bilanca tekočih subvencij in
davkov (SE600) so v negativni korelaciji s prihodkovnim tveganjem. Polna delovna
moč (SE010) pa je v pozitivni povezavi s prihodkovnim tveganjem kmetije.
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2

PREGLED OBJAV

2.1

FADN-knjigovodstvo

Za skladno vodenje kmetijske politike je EU sprejela Uredbo Sveta (ES) št. 1217/09 o
vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o prihodkih in poslovanju
kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti. V Sloveniji je to področje urejeno s
Pravilnikom o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in
poslovanju kmetijskih gospodarstev.
Nacionalna komisija FADN enkrat letno obvesti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano o stanju in problematiki na tem področju v skladu z določili omenjenega
pravilnika. Namen FADN-raziskave je pridobiti podatke v treh dimenzijah: po regijah,
ekonomski velikosti in tipu kmetovanja. FADN je edini usklajeni vir za mikroekonomske
podatke, kar pomeni, da so računovodska načela enaka v vseh državah članicah EU.
Podatki o poslovanju kmetijskih gospodarstev, zbrani v okviru raziskave FADN, so veliko
bolj podrobni kot podatki, ki jih posamezna kmetijska gospodarstva zbirajo v primeru
knjigovodstva na kmetijah, ki je opredeljeno z davčnimi predpisi (MKGP 2017).

Mreža ima dolgoletno tradicijo, saj je bila vzpostavljena pred 50 leti. Razlog za
vzpostavitev knjigovodstva je bilo oblikovanje baze ekonomskih kazalnikov kmetijskih
gospodarstev ter primerjava slednjih med državami članicami EU. Kot tak FADN temelji
na podlagi skupne kmetijske politike EU že od leta 1965. Podatki ter zbirnik podatkov o
poslovanju kmetijskih gospodarstev so neprecenljivi in niso le podlaga za Skupno
kmetijsko politiko EU, ampak tudi za druge politike, kot npr. okoljsko, regionalno in
denarno (kreditna sposobnost kmetijskih gospodarstev). Zbirka podatkov omogoča
primerjavo podobnih kmetijskih gospodarstev v različnih državah EU, različne sektorske
analize in napovedi stanja, ki ga bodo povzročili posamezni ukrepi kmetijske politike
(Trpin Švikart in sod. 2016).
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Za uresničevanje teh nalog FADN zbira in analizira kmetije na osnovi letnih podatkov
približno na 80.000 kmetijah (vzorec), kar predstavlja približno 5 milijonov kmetij
(populacija), ter več kot 90 % kmetijskih zemljišč in proizvodnje v EU. Sodelovanje
kmetov v FADN je prostovoljno ali obvezujoče. Mrežo sestavljajo Evropska komisija in
organi za zvezo v vsaki državi članici. Nekatere države, ki niso članice EU, npr. Norveška
in Švica, so se zavedale koristi FADN in vzpostavile podobne mreže (European
Commission 2016).

Nosilec kmetijske dejavnosti se lahko odloči za samostojno vodenje računovodstva ali pa
to delo opravi računovodsko podjetje. Če kmet nima izkušenj iz računovodstva, ga bo za
celotno kmetijo težko vodil sam. Nekatere kmetije so že prej vodile knjigovodstvo po
modelu FADN, vendar pa ta model ne more nadomestiti navadnega računovodstva, ki je
zakonsko obvezno (Klančnik 2014).

Po letu 2014 je sledila sprememba v metodologiji FADN ter vodenje podatkov zelo
približalo vodenju računovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Pri
tem je potrebno poudariti, da je podatke, specifične za kmetijsko pridelavo, treba pri
FADN-knjigovodstvu celo podrobneje razčleniti kot pri računovodstvu za davčne namene
(Trpin Švikart in sod. 2016).

Raziskava FADN zajema celoten spekter kmetijskih dejavnosti na kmetijah. Podatki se
zbirajo tudi za nekmetijsko dejavnost, kot sta turizem in gozdarstvo (dopolnilne
dejavnosti). V Evropski uniji se sestavlja komisija oziroma odbor, ki se imenuje odbor za
FADN, sestavljajo pa ga predstavniki zvez agencij držav članic (European Commission
2013).

Metodologija FADN predpisuje izračunavanje več kot 150 standardnih rezultatov, ki so
izračunani kot tehtana povprečja, pri čemer vsakemu poročevalskemu kmetijskemu
gospodarstvu pripada ustrezna utež glede na število gospodarstev v določeni skupini. Vsota
uteži vseh kmetijskih gospodarstev v vzorcu predstavlja skupno število gospodarstev v
naboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev. Vsekakor je potrebno, da poudarimo
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pomembnost pravilnosti podatkov. Podatki, ki se obdelani pošljejo na MKGP, se nadalje
obdelajo in združijo po panogah, velikosti itd. Izkazani podatki so podlaga za pripravo
skupne kmetijske politike, nikakor pa ni zakonsko dovoljeno podatkov posredovati
davčnemu organu (Oikos 2013).

2.2

FADN v Sloveniji in struktura kmetijskih gospodarstev

Tako v evropskem kot tudi v svetovnem pogledu je v zadnjih 15 letih v kmetijstvu prišlo
do velikih sprememb. Prišel je čas, v katerem država ni odvisna samo od sebe. Sprostil se
je pretok surovin in izdelkov, s tem pa tudi transport in pretok delovne sile. Vstop v EU je
na področju kmetijstva prispeval veliko pozitivnega in pa tudi veliko pasti. Ob veliki
konkurenčnosti kmetijskih surovin in pridelkov se je velikemu številu kmetij ekonomska
učinkovitost znižala. V razvitejših državah EU so z učinkovitim kmetijskim sistemom,
agrarno politiko in izobraževanji kmeta odpravili veliko težav. S tem se je soočala tudi
Slovenija in se z nekaterimi panogami srečuje še danes. Reševanja tovrstnih težav so se
evropske države in Slovenija že leta 1994 lotile z vodenjem poslovnih knjig. Na podlagi
teh podatkov se poda učinkovitost ekonomskega stanja kmetije in prikaz dobička ali izgube
(Trpin Švikart in sod. 2016).
»V Sloveniji je že leta 1994 kmetijska svetovalna služba, na pobudo Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP), vzpostavila vodenje FADNknjigovodstva na določenem številu kmetijskih gospodarstev po vsej državi, z namenom
pridobiti informacije za ekonomsko svetovanje in spremljanje ukrepov kmetijske politike.
Z vstopom v EU pa je morala Slovenija, tako kot ostale članice, obvezno zagotoviti
reprezentativni vzorec, okoli 900 kmetijskih gospodarstev, ki svoje gospodarjenje
spremljajo po metodologiji FADN. Kmetijska gospodarstva so v vzorec izbrana na podlagi
statističnega načrta (kmetijska gospodarstva različnih tipov in ekonomskih velikosti) in
predstavljajo celotno populacijo tržnih kmetijskih gospodarstev v Sloveniji.« (Trpin
Švikart in sod. 2016, str. 5)
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Po metodologiji FADN razvrščamo "standardni prihodek". To pomeni, da se za standardno
vrednost bruto proizvodnje za vsako regijo določi pridelek in vrsto živinoreje. Skupni
standardizirani prihodek gospodarstva ustreza vsoti vrednosti, dobljenih za vsako vrsto
proizvodnje, ki jo ugotovijo, tako da pomnožijo standardni prihodek na enoto s številom
ustreznih enot. Metoda, izračuna za določitev standardnih rezultatov za vsako vrsto
proizvodnje po postopku, in postopki za zbiranje ustreznih podatkov so določeni v Prilogi
IV Uredbe 1242/2008. Razvrstitev ekonomske velikosti kmetijskih gospodarstev je
izražena v evrih. Ena metoda razvrščanja je iz ekonomskega vidika, druga pa na vrsto
specializacije. Na podlagi tipologije lahko opredelimo ekonomsko velikost kmetijskega
gospodarstva na podlagi njegove potencialne bruto dodane vrednosti (standardizirano
pokritje) (Trpin Švikart in sod. 2016).

V Sloveniji imamo dve skupini kmetij, ki vodita FADN-knjigovodstvo.

1. Vzorčne kmetije (t. i. »vzorčniki«), ki sodelujejo v reprezentativnem vzorcu, so za
sodelovanje v reprezentativnem vzorcu izbrane na podlagi načrta vzorčenja, ki ga
pripravi Statistični urad RS in potrdi nacionalna Komisija FADN.

Kmetije, ki presegajo minimalno ekonomsko velikost oz. minimalni prag, so lahko zajete v
raziskavi FADN. Tako se zajame najustreznejši del kmetijske dejavnosti vsake države
članice EU, in sicer vsaj 90 % standardnega prihodka in 90 % kmetijskih zemljišč v
uporabi od zajetih podatkov v strukturnem popisu kmetijskih gospodarstev. V vzorcu
FADN je približno 78.000 kmetijskih gospodarstev iz EU-27, kar predstavlja 5,4 milijona
kmetij (39 %) od skupno okoli 14 milijonov kmetij, vključenih v FSS (statistična struktura
kmetijskih gospodarstev). V Sloveniji je v okviru FADN-podatkov zajetih za poročanje EU
okrog 1000 kmetijskih gospodarstvih in le-ta presegajo prag 4.000 € standardnega
prihodka. Slednja kmetijska gospodarstva predstavljajo okrog 41.000 kmetijskih
gospodarstev od 74.646 kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v FSS in ga vsakih 10 let
izvaja Statistični urad RS. Namen je pridobitev podatkov v treh dimenzijah: tipu
kmetovanja, ekonomski velikosti in po regijah (MKGP 2017).
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2. Obvezne kmetije, ki so to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po
investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja (t. i. »obvezniki«).
Obvezniki morajo rezultate gospodarjenja po metodologiji FADN, spremljati od tri do pet
obračunskih let po izplačilu sredstev. Razen v primeru, ko kmetijsko gospodarstvo že
spremlja rezultate na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih te kmetije,
ne rabijo še dodatno voditi FADN. Vsi, ki so prejemniki javnih sredstev iz Programa
razvoja podeželja iz določenega razpisa in spremljajo podatke o gospodarjenju na kmetiji
po metodologiji FADN, so obvezni poslati letno poročilo za tekoče obračunsko leto. Rok
za oddajo poročila je do 31. 3. za preteklo leto.

Naloga enih in drugih pa je enaka. Letno mora kmetijsko gospodarstvo pripraviti popisni
list in seznam doma pridelanih pridelkov in živine. Mesečno pa je treba izpolnjevati
denarno poročilo in poročilo o gibanju pridelkov, živine in delovne sile. Vsaka kmetija
mora letno pripraviti podatke, ki jih potem poročajo na svetovalno službo. Tako
pripravljene podatke računovodska pisarna vnaša v računalniški program, kjer jih obdelajo
in obdelane pošiljajo na MKGP. Obvezniki imajo možnost, da si podatke vnašajo in
obdelajo tudi sami. Na MKGP zaprosijo za brezplačen računalniški program, in ko je
število naročnikov dovolj veliko, ministrstvo pripravi izobraževanje o pravilnem beleženju
podatkov (Kmetijski zavod Novo mesto 2013). Sistem FADN v Sloveniji vodijo
kmetijsko-gozdarski zavodi. Na zavodih so zaposleni strokovnjaki, ki se ukvarjajo
izključno s samim sistemom in so tudi terenski svetovalci, ki pomagajo kmetom pri
njihovih težavah.
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2.3

Mnenja o kakovosti FADN in kakovost podatkov v Sloveniji

»Kljub širokemu razponu možnosti potencialne uporabe podatkov FADN pa so le-ti v
Sloveniji še vedno občutno premalo izkoriščeni, tako za namene kmetijske politike in
raziskav kot tudi ekonomskega svetovanja kmetijskim gospodarstvom.« (Kožar in sod.
2013, str. 3) Težave s kakovostjo podatkov FADN in njegovim upravljanjem niso
izključno slovenska posebnost. S podobnimi težavami se spopada marsikatera bolj
izkušena država članica EU (Larsson 1999). To je bilo tudi potrjeno ter predstavljeno s
sklepi na konferenci EU-FADN leta 2015. Pri starejših državah članicah, z razliko od
Slovenije, pa je tradicija FADN-računovodstva (in kmetijskega knjigovodstva nasploh)
mnogo daljša, viri pa so običajno obširnejši in stabilnejši. Zavedanje o podatkovnem
bogastvu podatkov FADN za Slovenijo, ter potencialnih možnostih uporabe slednjih za
različne namene, se v zadnjem obdobju krepi tako v strokovnih (Štebe in Rednak 2007,
Kožar 2013b) kot tudi administrativnih krogih, kar je predstavljeno v revizijskem poročilu
(Računsko sodišče RS 2014). Za vsakoletno izboljšanje kakovosti podatkov FADN, ter z
njimi povezanih procesov, pa je eno ključnih izhodišč dolgoročna zaveza h kakovosti, ki
vključuje sistematično ter redno identifikacijo prednosti in pomanjkljivosti za stalno
izboljševanje kakovosti proizvodov (podatkov) ter z njimi povezanih procesov (Statistični
urad RS 2011). Pri pregledu literature Štebe in Rednak 2007, Cör 2009, Zupanc 2011,
Kožar in sod. 2013, Kožar 2013a in 2013b kakovost podatkov FADN v Sloveniji ni
izrecno obravnavana in opredeljena. »Celovitejše upravljanje s kakovostjo podatkov
FADN za Slovenijo tako po naši oceni ni sistematično razvito, zdi se celo, da je omejeno
predvsem na komponenti pravočasnost in točnost za namene izpolnjevanja obveznosti do
Evropske komisije (EK).« (Kožar in sod. 2013, str. 4)

Po OECD (2011) so dimenzije kakovosti podatkov njihova kredibilnost, pravočasnost,
dostopnost, relevantnost, natančnost, koherentnost, pojasnljivost, pa tudi stroškovna
učinkovitost. Statistični organi, ki jih sestavljajo Komisija (Eurostat), nacionalni statistični
urad in drugi nacionalni organi, pristojni za razvoj, ki pripravijo evropsko statistiko, skupaj
z vladami, ministri in Evropskim svetom, pa se zavezujejo, da bodo Kodeks spoštovali.
Kodeks ravnanja ima načelo skupaj s splošnimi načeli vodenja o kakovosti, skupen okvir
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kakovosti evropskega statističnega sistema. »Za preverjanje kakovosti vhodnih podatkov,
zbranih s poročili s kmetijskih gospodarstev, je od leta 2002 na voljo skupni internetni
vnosni in kontrolni program, RICA-1, v katerega države članice polnijo izvorne podatke
(Special Report No …, 2004). Program omogoča enoten pristop k preverjanju izvornih
podatkov FADN v obliki avtomatiziranih testov, testnih serij in mejnih vrednosti na ravni
individualnih kmetijskih gospodarstev, regij oziroma držav.« (Rossi, 2015, Kožar 2016,
str. 7) Preverjanje kakovosti podatkov poteka v stalni komunikaciji med Evropsko
komisijo in državami članicami, ki se zaključi z iterativnim postopkom čiščenja podatkov
(European Commission 2016).

Kmetije obvezniki v veliki večini niso reprezentativna kmetijska gospodarstva, ki bi
predstavljala našo državo v okviru FADN-knjigovodstva v evropskem merilu. Zato je še
sum o kvaliteti teh podatkov bolj vprašljiv. Analiza pri porazdelitvi glede na obravnavane
spremenljivke testne in kontrolne skupine po opisni statistiki in Cohenovim d-indeksom je
dokazala nasprotno. V več kot polovici primerov se porazdelitvi obravnavanih
spremenljivk testne (obvezniki) in kontrolne skupine (vzročniki) skoraj v celoti prekrivata
(Trpin Švikart 2016).

2.4

Učinki spremenljivk na prihodkovno tveganje ter nestabilnost prihodka

Evropska unija je v svoji zgodovini posegla na kmetijske trge preko Evropske skupne
kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: SKP), ki se je začela leta 1958 kot ena prvotnih
temeljnih politik Evropske skupnosti. Velik del te podpore je usmerjen na kmete kot
neposredna plačila. Ta plačila so prizadevala stabilizacijo in povečanje prihodka kmetij, s
tem ohranjanje kmetijskih podjetij in kmetijskih proizvodov ter storitev. Ker se kmetje po
vsem svetu srečujejo s podnebnimi spremembami in konkurenčnimi svetovnimi trgi, so
prihodki kmetije postali vse bolj nestabilni. Dobro usmerjena politika z neposrednimi
plačili lahko pomaga tistim kmetijam, ki so same po sebi bolj ranljive za visoko
variabilnost tržnih prihodkov. Istočasno lahko neposredna plačila spodbudijo kmete k bolj
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tveganemu vedenju, kot bi sicer veljalo, in te nenamerne posledice je treba obravnavati v
vsaki gospodarski analizi razmerja med neposrednimi plačili in variabilnostjo prihodka
kmetij (Capitanio in Adinolfi 2009).

Kmetovanje je tvegano poslovanje, saj na vreme kmetija ne more vplivati, kljub temu pa
vpliva na prihodek kmetije. Veliko študij je osredotočenih na nestabilnost cen in/ali
pridelka in prihodka, še posebej pogosto pri posameznih pridelkih ali zelo specializiranih
kmetijah (Mishra in Sandretto 2002).

Neposredna plačila doprinašajo k ravnovesju prihodka, po mnenju El Benni in sod. 2012,
ni pa nakazano, da bi neposredna plačila igrala pomembno vlogo pri oblikovanju prihodka.
Analize glede na velikost kmetijskega gospodarstva kažejo relativni upad pomembnosti
neposrednih plačil z večanjem kmetijskega gospodarstva. Prihodki na kmetijskih
gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje so bili nižji od tistih na
nižinskih območjih, tudi po vključitvi neposrednih plačil. Čeprav so subvencije, kot jih
tudi imenujemo, zelo pomembne pri tipu "Ostale pašne živali", saj predstavljajo četrtino
skupnega prihodka. Zelo majhen vpliv subvencij na prihodek pa je v sektorju "Vrtnarstvo,
perutninarstvo in vinogradništvo". V zadnjih desetletjih obstaja veliko literature o vplivu
kmetijske politike na prihodkovno tveganje kmetij. Zato je temu pomembno tudi odločanje
in oblikovanje kmetijske politike tako na ravni Slovenije kot tudi na ravni Evrope.

Da obstaja tveganje, je pomemben argument, da se upravičijo vladne investicije. To je
ključnega pomena za oblikovanje politike ter s tem za upoštevanje pričakovanega tveganja
in odkrivanje nepričakovanih odzivov. To je možno zaslediti v kar nekaj člankih, med
drugim tudi pri El Benni in sod. (2012), Severini in sod. (2016), De Mey in sod. (2014,
2016).
Čeprav so bile številne analize osredotočene na posamezne vire tveganj na kmetijah in
kmetijskih podjetjih (npr. tveganje pridelka ali cenovno tveganje), ki so pomembna,
obstaja interakcija med številnimi elementi, ki ustvarjajo poslovno tveganje (OECD 2009).
To je zato, ker je celotno tveganje, s katerim se sooča kmet, odvisno od medsebojnih
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vplivov med različnimi proizvodnimi dejavnostmi na kmetiji in od razvoja različnih
parametrov (npr. cene proizvodov in donosi). Kot smo že omenili na začetku, pa so znotraj
EU kmetije tudi podprte s sredstvi neposrednih plačil, ki predstavljajo približno 30 %
prihodka (European Commission 2011) in zmanjšajo spremenljivost prihodka (Cafiero in
sod. 2007, Agrosynergie 2011, El Benni in sod. 2012).
Številne analize so predstavile empirične dokaze o ravnanju s tveganji evropskih kmetov,
med njimi El Benni in sod. (2012) De Mey in sod. (2014, 2016), Severini in sod. (2016). El
Benni in sod. (2012) so natančneje proučili strateške prilagoditve na ravni finančnega
tveganja in spremembe poslovnih tveganj z regresijo. Koeficient regresije pri De Mey in
sod. (2014) kaže, da se pri 1-odstotnem povečanju poslovnega tveganja, zmanjša finančno
tveganje za 0,043 %.

Gabriel in Baker (1980) predstavljata hipotezo o izravnavi tveganj, ki povezuje operativne,
finančne in naložbene odločitve, ki jih kmet sprejema. Natančnejše ravnanje z izravnavo
tveganj se nanaša na kmeta, ki si prizadeva za optimalno raven skupnega tveganja
kmetijskega gospodarstva z izravnavo poslovnega tveganja in finančnega tveganja
njegovih komitentov. Poslovno tveganje je tveganje, s katerim se sooča kmetija zaradi
biofizikalnih vplivov in tržnega okolja (npr. proizvodno, cenovno, institucionalno in
politično tveganje) in je neodvisno od finančnega tveganja. Finančno tveganje, ki je
opredeljeno kot dodatno tveganje, pa izhaja iz dolžniškega financiranja in/ali gotovinskega
zakupa. Finančno tveganje je odvisno od stopnje poslovnega tveganja, z učinkom
finančnega vzvoda, in vključuje razna tveganja, kot so obrestno tveganje, tveganje
neplačila ali kreditno tveganje.

Severini in sod. (2016) so analizirali nestabilnost prihodka italijanskih kmetij v obdobju
2003−2012. Razlike med skupinami in obdobji so testirali z neparametričnimi preizkusi.
Rezultati kažejo, da se variabilnost prihodkov znotraj skupin razlikuje ter da se v
obravnavanem obdobju bistveno povečuje. Rezultati kažejo tudi neučinkovito uvedbo
orodij kmetijske politike ter pomoč v okviru programa razvoja podeželja.
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Pri uporabi računovodske metodologije FADN uporabljamo izmero prihodka. Eden izmed
pomembnih indikatorjev sta neto dodana vrednost in prihodek kmečke družine. Skupaj z
rezultatom skupnega vložka dela to tvori kazalnik bruto dodana vrednost na PDM (polna
delovna moč), ki je ključni kazalnik produktivnosti. Več bruto dodane vrednosti ustvarimo
na PDM, boljše je poslovanje in večja je tudi možnost financiranja. Sistematičnega sistema
za merjenje prihodka kmetijskih gospodarstev tako v Sloveniji kot tudi na ravni EU ni.
Prihodki na ravni kmetijskega gospodarstva so v veliki meri odvisni od več faktorjev. Eden
od teh, ki je tudi pokazatelj dviga prihodka kmetijskega gospodarstva, je prihodek,
pridobljen iz drugih dodatnih dejavnostih. Razmeroma veliko stopnjo tveganja na BDV
šteje tudi velikost kmetije. Tu moramo dati poudarek manjšim kmetijskim gospodarstvom.
Stopnja tveganja je večja pri pašnih hribovskih kmetijah. Pri intenzivni pridelavi
kmetijskih zemljišč, na primer zelenjadarstvu, je kljub manjšim površinam lahko BDV
zadovoljiv. Lažje se soočajo z ekstremnimi dogodki, tiste kmetije z več kmetijskih zemljišč
v uporabi, vendar pa se tudi velike kmetije lahko soočajo s prihodkovnim tveganjem zaradi
nenadnega spreminjanja poslovnega okolja (cena pridelka). Problem velikih kmetij in
odvisnost od specifične ene pridelave sta v zadnjih letih tudi toča in pozeba. Pri samem
prihodku ima velik vpliv tudi sam tip kmetije. Vemo, da imajo največji prihodek rejci
perutnine in mešane kmetije, čeprav se nestanovitnost prihodka pojavlja ravno pri
perutninarstvu in poljedelstvu. Najbolj stabilen prihodek pa je pri vrtnarstvu in ostalih
trajnih pridelkih (Hill in Bradley 2015).

Ena izmed najpomembnejših komponent kmetijskega prihodka je zaslužek na trgu. V
okviru skupne proizvodnje FADN predstavlja kar 86 %. Zaslužek na trgu je voden s
količino in ceno. Donosi so relativno stabilni, vendar so cene pridelkov zelo nihale v letih
od 2005 do 2012. Skupna vmesna poraba je sestavljena iz specifičnih (posebnih) stroškov
(rastlinska proizvodnja in živinoreja) in splošnih stroškov (mehanizacija, zgradbe, energija,
pogodbeno delo in vložki). Ti elementi so med leti 2004 in 2012 naraščali, pri čemer so
specifični stroški rastlinske proizvodnje naraščali najmanj. Med specifičnimi stroški je
strošek gnojil najbolj nestabilen; med splošnimi stroški pa je to energija, kar se je odražalo
v največjem porastu. PDM se je z leti zmanjševala, posledica je povečanje konkurenčnosti
kmetij s stroji. Najem delovne sile se je zmanjšal, strošek plač na kmetijsko gospodarstvo
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je naraščal med leti 2007 in 2012. V preteklosti ni zaznati raziskav, da bi PDM vplivala na
prihodek kmetije. Plačana PDM pa najbolj vpliva na prihodek pri vrtnarstvu in v vinskem
sektorju (Hill in Bradley 2015).
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3

MATERIALI IN METODE

3.1

Metodologija FADN-knjigovodstva

FADN-knjigovodstvo vzpostavijo kmetije »obvezniki« in tako izpolnijo njihov prvi mejnik
v poslovnem načrtu nekega državnega razpisa. Pred začetkom vzpostavitve knjigovodstva
dobi vsaka kmetija t. i. šifro FADN, ki jo dodeli MKGP. S tem se zagotovi varstvo
podatkov. Devetmestna šifra predstavlja državo, območje kmetijskega zavoda, zadnje štiri
številke pa so namenjene posameznemu kmetijskemu gospodarstvu. Šifro dodeli MKGP.
Obračunsko obdobje FADN je enako koledarskemu letu. Vstopno leto naših proučevanih
kmetij je leto 2011, spremljali pa smo jih v času petletnega vodenja FADN-knjigovodstva.
Prvi mejnik začetka vodenja FADN je popisni list. Na tem listu se popiše dejansko stanje
na kmetijskem gospodarstvu in seznam doma pridelanih proizvodov ter živine. S pomočjo
računovodske pisarne se v sodelovanju z nosilcem kmetijskega gospodarstva izvede
inventura kmetijskega gospodarstva. Tekom leta se izpolnjujejo mesečna poročila, ki
zajemajo denarna poročila ter poročila o gibanju pridelkov, živine in delovne sile. Na
koncu leta se spet izpolni popisni list, kjer se popišejo vse spremembe, ki so nastale tekom
leta.

3.1.1 Vodenje FADN-knjigovodstva »obveznikov«

Ko koordinator, v našem primeru KGZS Celje, pridobi šifro FADN z MKGP, je prvi korak
vključitev kmetije v sistem FADN-knjigovodstva. Drugi pomemben korak, ki ga v našem
primeru organizira KGZS Celje, je udeležba na predavanjih in delavnicah o smernicah
FADN-knjigovodstva. Sledi odločitev kmetije, ali bo kmetijsko gospodarstvo posredovalo
mesečna poročila računovodski pisarni, torej KGZS Celje, ali pa bo vnos izvajala kmetija
kar sama. V proučevanem vzorcu kmetij so vse kmetije podpisale pogodbo z računovodsko
pisarno KGZS Celje. Sledi izpolnitev popisnega lista na dan 1. 1. tekočega leta ter
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izpolnitev seznama doma pridelanih proizvodov in živine. Mesečno poročilo zajema
gibanje doma pridelanih proizvodov, živine in delovne sile ter denarno poročilo. Tu je
pomembno vse dogodke beležiti sproti in čim bolj natančno, pri čemer pomaga
računovodska pisarna in kmetijski svetovalci. Kot zadnji korak v tekočem letu je popisni
list na dan 31. 12, ki ga pripravi kmetijski svetovalec skupaj z nosilcem kmetijskega
gospodarstva, ter ga posredujeta računovodski pisarni. Slednja, ki je v našem primeru
KGZS Celje, preveri, uskladi in po potrebi odpravi pomanjkljivosti oz. morebitne napake.
Vodenje vseh podatkov ter popisnih listov nadalje vodi računovodska pisarna, ki ob
prejemu vseh 27 poročil pripravi končno poročilo na letni ravni za preteklo obdobje.
Zaključi se tako imenovana obdelava podatkov preko računalniške aplikacije. Slednja
oblikuje podatkovni model in standardne rezultate, ki jih računovodska pisarna posreduje
na MKGP.

3.1.2 Potrebna poročila pri FADN-knjigovodstvu

V enem koledarskem letu je treba zbrati skupno 27 poročil, in sicer dva popisna lista, en
seznam doma pridelanih proizvodov in živine, 12 denarnih poročil in 12 poročil gibanja
doma pridelanih proizvodov, živine in delovne sile. Na sliki 1 je predstavljen shematični
prikaz potrebnih poročil, ki jih mora kmet izpolniti v koledarskem letu pri FADNknjigovodstvu.

Slika 1: Prikaz potrebnih poročil pri FADN (Trpin Švikart in sod. 2016, str. 10)
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Vsa poročila se posredujejo računovodski pisarni. Mesečna poročila se lahko beležijo v
predtiskanih blokih ali v MS Excel datoteki, ki je pripravljena vnaprej. Slika 2 prikazuje
tiskano obliko mesečnih poročil (levo) ter prikaz MS Excel vpisovanja podatkov gibanja
živine in doma pridelanih proizvodov z denarnim poročilom in delovne sile (desno).

Slika 2: Tiskana oblika mesečnih poročil in MS Excel datoteka (leva slika Trpin Švikart in
sod. 2016, str. 19)

Ø Letno poročilo

Letno poročilo zajema popisni list na dan 1. 1. za nova kmetijska gospodarstva, v našem
primeru kmetije leta 2011, seznam doma pridelanih proizvodov in živine ter popisni list na
dan 31. 1.

a) Popisni list, stanje 1. 1.
Pri začetnem popisnem listu na dan 1. 1. so zajeti podatki tako za osnovno kmetijsko in
gozdarsko dejavnost kot tudi za dopolnilno dejavnost. Popisni list s pomočjo nosilca
kmetijskega gospodarstva izpolni kmetijski svetovalec. Popisni list na dan 1. 1. 2011
vsebuje:
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– osnovne podatke o kmetijskem gospodarstvu;
– podatke o denarnih sredstvih, terjatvah, obveznostih;
– podatke o površini kmetijskih zemljišč, gozda v uporabi ter vrednost drugih
zemljišč;
– podatke o neplačanih dolgovih;
– podatke o zalogah kupljenega materiala;
– podatke o plačanih pravicah in vseh dobljenih subvencijah;
– podatke o osnovnih sredstvih za osnovno kmetijsko-gozdarsko dejavnost (trajni
nasadi, gospodarska poslopja, mehanizacija in oprema) in
– podatke o osnovnih sredstvih za dopolnilno dejavnost, če jo kmetija ima.

b) Popisni list, stanje, 31. 12.
Popisni list na dan 31. 12. od leta 2011 do 2015 in je hkrati tudi popisni list na dan 1. 1.
naslednjega leta. Le-ta vsebuje:
– podatke o delitvi splošnih stroškov,
– podatke o najpogosteje pozabljenih vpisih v denarnih poročilih,
– podatke o rabi zemljišč,
– podatke o delovni sili,
– podatke o neposrednih in izravnalnih plačilih v tekočem letu,
– podatke o prejetih investicijskih proračunskih sredstvih,
– podatke o plačilnih pravicah,
– podatke o mineralnih gnojilih,
– podatke o osnovnih sredstvih za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost (trajni
nasadi, gospodarska poslopja ter mehanizacija in oprema) – samo spremembe − in
– podatke o osnovnih sredstvih za dopolnilno dejavnost – samo spremembe.

To so podatki, ki jih je treba izpolniti na novo glede na začetni popisni list.
c) Seznam doma pridelanih pridelkov in živine
Leta 2011 se nastavi tako imenovan seznam doma pridelanih proizvodov in živine, ki se
spremlja tekom celotnega paletnega obdobja in ostane nespremenjen (od 2011 do 2015).
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Dodajajo se lahko samo novi proizvodi ali živina, a za dodajanje nove kategorije je
potrebno obvestiti računovodsko pisarno. Na seznam se vpišejo vsi pridelki in proizvodi, ki
se pridelajo v okviru osnovne kmetijske (paša, travna silaža, koruzna silaža, seno, žita,
sadje, zelenjava itd.) in gozdarske dejavnosti (hlodovina, rezan les, drva itd.) ter dopolnilne
dejavnosti (turizem na kmetiji, izdelki iz lesa, predelava sadja itd.). Prav tako se popišejo
vse kategorije živali (teleta do treh mesecev, mlado govedo od treh mesecev do enega leta,
biki na dve leti, krave dojilje, krave molznice itd.), ki se nahajajo na posamezni kmetiji.
Ø Mesečno poročilo
a) Poročilo o gibanju pridelkov, proizvodov, živine in delovne sile
Slika 3 prikazuje mesečno poročilo v programu MS Excel, ki vsebuje tabele in so osnova
za izpolnjevanje mesečnega poročila o gibanju pridelkov in živine (s seznama doma
pridelanih proizvodov in živine). Gre za sprotno količinsko beleženje premikov vseh
proizvodov na kmetiji. Ti morajo biti vsebinsko, smiselno in vrednostno usklajeni z
ostalimi poročili. Podatki o živini se vpisujejo v posamezne kategorije. Podatki doma
pridelanih proizvodov se vpisujejo v enotah, zapisanih v seznamu. Pri poročilu o gibanju
delovne sile se mesečno vpisuje poraba časa v urah, in sicer za vsa opravila v kmetijski,
gozdarski in dopolnilnih dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu. Tu so zajete ure vseh
oseb, ki pomagajo na kmetiji, ne glede na plačilo.
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Slika 3: Prikaz poročil o gibanju pridelkov, proizvodov, živine in delovne sile − MS Excel
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a) Denarno poročilo
Slika 4 prikazuje denarno poročilo v MS Excel-u, ki se vodi mesečno in je namenjeno
sprotnemu beleženju prihodkov in stroškov v okviru kmetijske, gozdarske in dopolnilne
dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Skupaj je na letni ravni 24 mesečnih poročil.

Slika 4: Prikaz denarnega poročila – MS Excel

3.1.3 Opazovane spremenljivke ter zbirnik najpomembnejših rezultatov FADNknjigovodstva

V nadaljevanju je opredeljeno nekaj gospodarsko pomembnih kazalnikov, ki so lahko
primerljivi v določeni kmetijski panogi tako v Sloveniji kot tudi na evropskem nivoju
(povzeto po RI/CC 882 Rev. 9.1). Predstavljeni so kazalniki, ki so zajeti v naši raziskavi.

SE010 Skupaj vložek dela (PDM) predstavlja skupni vložek dela na gospodarstvo in je
izražen v letnih enotah polnovrednih delovnih moči.

SE025 Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) zajemajo skupna kmetijska zemljišča v
uporabi pri posamezni kmetiji. Zajeta je lastniška zemlja in zemlja v najemu.
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SE080 Število glav velike živine (GVŽ) pomeni število kopitarjev, goveda, ovc, koz,
prašičev in perutnine na gospodarstvo na letni ravni, ki je pretvorjeno v GVŽ.

SE131 Skupni prihodki zajemajo skupno vrednost proizvodnje, ki predstavlja prodajo in
porabo proizvodov ter živine in spremembo zalog. Zajeta je rastlinska in živalska
proizvodnja.

SE135 Prihodek od rastlinske pridelave zajema prodajo, porabo na kmetijskem
gospodarstvu in porabo v gospodinjstvu. Pri tem se še upošteva zaključno vrednotenje, ki
se odšteje od začetnega vrednotenja.
SE206 Prihodek od živinoreje, ki predstavlja proizvodnjo živine; med izdelke štejemo
mleko, mlečne izdelke, jajca, provizije za osemenjevanje, gnoj in med. Upoštevajo se še
prejemki od živine, gojene na podlagi pogodbene reje.

SE 410 Bruto dodana vrednost kmetijskega gospodarstva (BDV) je pridobljena iz
skupne vrednosti proizvodnje – posebni (specifični) stroški – splošni stroški + bilanca
tekočih subvencij in davkov.

SE 600 Bilanca tekočih subvencij in davkov = kmetijske subvencije + bilanca DDV na
tekoče poslovanje – kmetijski davki.

Analizirali smo kmetije z investicijskimi podporami oz. kmetije, ki so se prijavile na
investicijske razpise v okviru PRP 2007−2013. Iz podatkovnega modela, ki ga prikazuje
slika 5, in rezultatov obdelave knjigovodskih podatkov za obdobje 2011−2015 smo za
potrebe magistrskega dela izbrali zgoraj predstavljene spremenljivke.
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Slika 5: Delni prikaz podatkovnega modela in rezultatov obdelave knjigovodskih podatkov
za enoletno obdobje na primeru ene kmetije
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3.1.4 Baza podatkov

Baza podatkov za obdelavo v magistrskem delu zajema standardne rezultate, pridobljene
po metodologiji FADN-knjigovodstva. Zajeli smo kmetije v obdobju od 2011 do 2015, ki
skupno predstavljajo 55 kmetijskih gospodarstev, t. i. »obveznikov«. Podatke smo povzeli
na ravni posameznega kmetijskega gospodarstva za petletno obdobje. Najprej smo
kmetijska gospodarstva razvrstili glede na tip proizvodnje in ekonomsko velikost
posamezne kmetije. Na podlagi te ugotovitve smo dobili natančen pogled ter stanje našega
vzorca.

Po metodologiji FADN smo kmetijska gospodarstva razvrstili glede na tip kmetovanja in
ekonomske razrede. Naš vzorec je bil razvrščen v sledeče razrede:
a) Po tipu kmetovanja (izbranih šest tipov)
–

45 = specializiran proizvajalec mleka,

–

46 = specializiran govedorejec = vzreja in pitanje za zakol,

–

47 = govedoreja − mešana (mlečna in mesna) reja,

–

50 = prašičereja in perutnina,

–

70 = mešana živinoreja,

–

80 = mešana rastlinska pridelava in živinoreja.

b) Glede na ekonomski razred (izbranih sedem razredov)
–

razred 0 = od 0 do manj kot 4.000 € standardnega prihodka,

–

razred 1 = od 4.000 do manj kot 8.000 € standardnega prihodka,

–

razred 2 = od 8.000 do manj kot 15.000 € standardnega prihodka,

–

razred 3 = od 15.000 do manj kot 25.000 € standardnega prihodka,

–

razred 4 = od 20.000 do manj kot 50.000 € standardnega prihodka,
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–

razred 5 = od 50.000 do manj kot 1000.000 € standardnega prihodka,

–

razred 6 = nad 100.000 € standardnega prihodka.

Na osnovi našega vzorca smo analizirali strukturo kmetijskih gospodarstev glede na
ekonomski razred in tip reje.

3.2

Statistična analiza podatkov

Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniška programa Microsoft Excel in SPSS
verzije 22.0. Podatke smo pridobili iz mreže računovodskih podatkov kmetijskih
gospodarstev (FADN) in obdelali podatke izbranih spremenljivk. Podrobneje smo
analizirali spremenljivki bruto dodana vrednost in prihodkovno tveganje. Iz pridobljenih
podatkov smo izračunali mere opisne statistike. S Kolmogorov-Smirnovim testom smo
ugotavljali, ali se podatki proučevanih spremenljivk ne porazdeljujejo normalno. S
Spearmanovim

koeficientom

pa

smo

ugotavljali

korelacije

med

proučevanimi

spremenljivkami za vsako leto posebej in za povprečje petih let (od 2011 do 2015).

3.2.1 Opisna statistika

S programom SPSS smo izračunali mere opisne statistike po posameznih letih, in sicer
najmanjšo vrednost (xmin), največjo vrednost (xmaks), aritmetično sredino (x̅ ), standardni
odklon (s), mediano (me), koeficient variacije (KV%) in kvartilni razmik (QR) za
spremenljivke polna delovna moč (SE010), kmetijska zemljišča v uporabi (SE025), število
glav velike živine (SE080), skupna vrednost proizvodnje (SE131), skupna vrednost
rastlinske proizvodnje (SE135), skupna vrednost živinorejske proizvodnje (SE206), bilanca
tekočih subvencij in davkov (SE600) in bruto dodana vrednost (SE410).
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V nadaljevanju smo računali mere opisne statistike proučevanih spremenljivk, kjer smo za
vsako enoto najprej izračunali petletno povprečje, kar je predstavljalo osnovo za izračune.
Izračunali smo najmanjšo vrednost (xmin), največjo vrednost (xmaks), aritmetično sredino
(x̅ ), standardni odklon (s) in mediano (me) za spremenljivke polna delovna moč (SE010),
kmetijska zemljišča v uporabi (SE025), število glav velike živine (SE080), skupna
vrednost proizvodnje (SE131), skupna vrednost rastlinske proizvodnje (SE135), skupna
vrednost živinorejske proizvodnje (SE206), bilanca tekočih subvencij in davkov (SE600)
in bruto dodana vrednost (SE410). Za spremenljivko bruto dodana vrednost (SE410) smo
za vsako kmetijo iz podatkov za petletno obdobje (pet vrednosti) izračunali koeficient
variabilnosti po formuli:

PT =

s
× 100
x

(1).

Dobljeni koeficient določa novo spremenljivko, ki se imenuje prihodkovno tveganje (PT),
v angl. "income risk". S Spearmanovim koeficientom smo ugotavljali povezanost
spremenljivke prihodkovno tveganje (PT) z ostalimi proučevanimi spremenljivkami.

3.2.2 Kolmogorov-Smirnov test

S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverjali, ali se spremenljivka na populaciji ne
porazdeljuje normalno in če je vrednost p > 0,05, ne moremo trditi pri 5-odstotnem
tveganju, da ni normalne porazdelitve. Nasprotno od tega, če je vrednost p ≤ 0,05,
sprejmemo pri 5-odstotnem tveganju hipotezo, da podatki niso normalno porazdeljeni. V
SPSS-u ta test najdemo pod imenom "One-Sample Kolmogorov-Smirnov test".
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3.2.3 Spearmanov koeficient korelacije

Pearsonov koeficient korelacije temelji na normalni porazdelitvi. Kadar ta domneva ni
izpolnjena, se raje uporabi Spearmanov koeficient korelacije. Uporabi se še v naslednjih
primerih:
– zveza med spremenljivkami ni linearna, ampak monotona;
– podatki ene ali obeh spremenljivk so rangi;
– podatki so nezanesljivi, za njihove predstavnike uporabimo pripadajoče range
(Košmelj 2007).

Spearmanova ideja je bila nadomestiti podatke z njihovimi rangi in izračunati Pearsonov
koeficient korelacije na rangih. Spearmanov koeficient korelacije se izračuna po obrazcu:

(2),

v katerem

označuje razlike med rangi istoležnih členov obeh spremenljivk in je n velikost

vzorca. V primeru, ko so v podatkih prisotne vezane skupine (vezana skupina je nabor
podatkov, ki imajo enake vrednosti), Spearmanov korelacijski koeficient izračunamo kot
Pearsonov korelacijski koeficient, le da v enačbi:

(3)
namesto merjenih vrednosti za obe spremenljivki vstavimo pripadajoče range. Ničelno
hipotezo, da ni monotonega trenda, testiramo s testno statistiko,
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(4),
ki se porazdeljuje po Studentovi t-porazdelitvi z n – 2 prostostnimi stopnjami (Kraner
Šumenjak in Šuštar 2011).

Interpretacija Spearmanovega korelacijskega koeficienta je, da s testom ugotavljamo
monotono korelacijo (povezanost). S korelacijskim koeficientom ocenjujemo, ali se s
povečanjem ene spremenljivke povečuje (zmanjšuje) tudi druga. V primeru ko je pvrednost enaka ali manj kot 0,05, potem lahko trdimo, da je korelacija statistično značilna,
če je več kot 0,05, potem ni statistično značilna. Moč povezanosti dveh spremenljivk nam
pove absolutna vrednost koeficienta.

Vrednost koeficienta oz. velikost učinka:
– 0,00

= ni povezanosti,

– 0,01−0,19 = neznatna povezanost,
– 0,20−0,39 = nizka/šibka povezanost,
– 0,40−0,69 = srednja/zmerna povezanost,
– 0,70−0,89 = visoka/močna povezanost,
– 0,90−0,99 = zelo visoka/zelo močna povezanost,
– 1,00

= popolna (funkcijska) povezanost (Košmelj 2007).
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1

Rezultati metodologije FADN-knjigovodstva

V vzorec je bilo vključenih 55 kmetij tako imenovanih »obveznikov«, ki so kandidirali za
nepovratna sredstva in so zavezujoči spremljati rezultate gospodarjenja v skladu s FADNmetodologijo. Vzorec kmetijskih gospodarstev smo analizirali po tipu kmetovanja in
ekonomskih razredih.

4.1.1 Struktura kmetijskih gospodarstev glede na tip proizvodnje

Vzorčne kmetije so bile glede na tip proizvodnje razvrščene, tako kot je prikazano v
grafikonu 1. Največ je bilo govedoreje (mesna reja) 45,5 %, sledila je mešana rastlinska
pridelava in živinoreja 18,2 % ter na zadnjem mestu reja prašičereje in perutnine 1,8 %. V
našem vzorcu ni bilo čiste rastlinske pridelave.
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Grafikon 1: Struktura kmetijskih gospodarstev glede na tip reje

Visok delež govedorejske mesne reje v našem vzorcu potrjuje, da se kmetije pretežno
ukvarjajo z rejo govedi. Na območju KGZS Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje je veliko
hribovitih kmetij (Koroška, Zgornja Savinjska, Pohorje, Kozjanski Park), ki se posledično
ukvarjajo z rejo pašnih živali in krav dojil. Iz grafikona 1 lahko sklepamo, da največji
odstotek skupnega prihodka predstavlja delež prihodkov od živinoreje in manj od
prihodkov rastlinske pridelave.

4.1.2 Struktura kmetijskih gospodarstev glede na ekonomski razred

Glede na ekonomski razred so bile obravnavane kmetije iz sedmih različnih ekonomskih
razredov, kar je razvidno iz grafikona 2. Največji delež predstavlja ekonomski razred od
25.000 do 50.000 €, (29,1 %). Majhen delež, le 3,6 % kmetij, predstavljajo kmetije nad
100.000 €. Zavedamo se, da je Slovenija dežela z velikim številom majhnih kmetij in
posledično tudi z nižjimi prihodki. V našem vzorcu je takšnih kmetij, ki pripadajo
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ekonomskemu razredu, do 8.000 €, torej kar 21,9 %. Kar 37 (67,3 %) od skupno 55 kmetij
v vzorcu predstavljajo trije ekonomski razredi od vrednosti 8.000 do 50.000 €.

Grafikon 2: Struktura kmetijskih gospodarstev glede na ekonomski razred

4.2

Opisna statistika za proučevane spremenljivke

4.2.1 Povprečne vrednosti ekonomskih in finančnih kazalnikov

V preglednici 1 so prikazane povprečne vrednosti ekonomskih in finančnih kazalnikov za
leto 2013 za celotno Slovenijo v primerjavi s proučevanimi vzorčnimi podatki izbranih
spremenljivk. Povprečne vrednosti ekonomskih in finančnih kazalnikov proučevanega
vzorca smo pridobili na podlagi dobljenih FADN-rezultatov v obdobju 2011 do 2015.
Razvidno je, da so obravnavane kmetije pri vseh kazalnikih nekoliko pod slovenskim
povprečjem ali pa ga celo presegajo, slednje smo zabeležili za spremenljivko SE206. Pri
skupni vrednosti proizvodnje (SE131) je močno nad slovenskim povprečjem mlečna
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proizvodnja in sicer za 108 %. Naš vzorec ne zaostaja veliko, saj predstavlja kar 92 % od
slovenskega povprečja pri spremenljivki skupna vrednost proizvodnje (SE131). Ker je v
obravnavanem vzorcu več živinorejske proizvodnje, je pri skupni vrednosti rastlinske
pridelave (SE135) nekoliko večja razlika (69 %) od slovenskega povprečja. Po
pričakovanju je skupna vrednost rastlinske pridelave (SE135), najvišja pri poljedelskem
tipu kmetovanja. Skupna vrednost živali in živalskih proizvodov (SE206) v proučevanem
vzorcu presega vrednosti za 8 % (11.383 €) od slovenskega. To potrjuje dejstvo, da imamo
v vzorcu govedorejsko mesno rejo. Tudi pri skupni vrednosti živali in živalskih proizvodov
(SE206) prednjači mlečni tip proizvodnje (34.445 €). Povprečna vrednost spremenljivke
SE410 dosega 81 % slovenskega povprečja. Pri prihodkih iz bilanc tekočih subvencij in
davkov (SE600) so naše kmetije skoraj primerljive s slovenskim povprečjem in dosegajo
kar 96 %. Preglednica 1 potrjuje, da vrednosti našega vzorca v veliki meri ne odstopajo od
slovenskega povprečja, in sicer tako glede ekonomskih kot tudi finančnih kazalnikov.
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Preglednica 1: Povprečne vrednosti ekonomskih in finančnih kazalnikov za obravnavane
vzorčne kmetije (povprečje od 2011 do 2015) v primerjavi z nekaterimi
tipi kmetovanja v Sloveniji za leto 2013 (€) (Mreža knjigovodskih
podatkov s kmetijskih gospodarstev 2016)

Opis

Koda

Vsa kmetijska
gospodarstva v
Sloveniji

Poljedelstvo

Mlečna
proizvodnja

Ostala pašna
živina

Mešano

Tip kmetovanja
Kmetije v
vzorcu

Spremenljivke FADN

Skupna vrednost proizvodnje

SE131

23.154

25.047

20.387

51.983

16.594

16.285

Skupna vrednost rastlinske
pridelave

SE135

8.209

11.820

17.271

14.660

6.046

8.821

Skupna vrednost živali in živalskih
proizvodov

SE206

11.383

10.531

937

34.445

5.750

6.304

Bruto dodana vrednost kmetijskega
gospodarstva (BDV)

SE410

11.206

13.863

14.079

24.482

10.278

7.897

Bilanca tekočih subvencij in
davkov

SE600

7.347

7.638

8.311

11.553

6.739

6.513

4.2.2 Opisna statistika bruto dodane vrednosti ločeno po letih

Na podlagi izračunane opisne statistike primerjamo bruto dodano vrednost kmetijskih
gospodarstev po posameznih letih. Iz preglednice 2 je razvidno, da povprečni (x̅ ) bruto
prihodek v obdobju od 2011 do 2015 najbolj pade iz leta 2011 (54.469 €) v leto 2012
(12.670 €), najnižja vrednost pa je leta 2013 (11.206 €). Povprečni (x̅ ) bruto prihodek se
nekoliko dvigne v letu 2014. Posledica padca bruto dodane vrednosti v letu 2012 so prejeta
nepovratna sredstva PRP v predhodnem letu in večji investicijski projekti na kmetijah.
Najvišja vrednost (xmaks) bruto dodane vrednosti je v letu 2011 (2.379.294) in lahko
govorimo o visoki vrednosti SE410. Govorimo o kmetiji, ki ima mešano rastlinsko
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pridelavo in živinorejsko z intenzivno pridelavo hmelja ter visokimi odkupnimi cenami v
tem letu. Najnižja vrednost (xmin) bruto dodane vrednosti smo zabeležili leta 2013
(−11.060), leta 2015 je najnižja vrednost znašala −68. Vrednost standardnega odklona je
največja v letu 2011 (319.546). Pri ostalih letih je teh odstopanj manj in je najnižja
vrednost standardnega odklona v letu 2013 (11.850). Nadalje smo s KV% ugotavljali, v
katerem letu so bili podatki za spremenljivko bruto dodano vrednost najbolj variabilni.
Najvišja variabilnost je v letu 2011 in znaša 586 %. V naslednjih letih se koeficient
variabilnosti

ne spreminja veliko in znaša od 102 do 107 %. Najnižji koeficient

variabilnosti je v letu 2015, ta znaša 102 %. Najvišja vrednost mediane je v letu 2014
(12.167) in najnižja v letu 2011 (7.119). Iz tega lahko vidimo, da naši podatki niso
simetrični, ker za simetrične podatke morata vrednosti aritmetične sredine in mediane
sovpadati, torej je za naše podatke boljša mera sredine mediana. Kvartilni razmik (QR)
nam pove razpršenost vrednosti statističnih enot in ga uporabljamo, če so podatki
asimetrični. Vrednost QR raste do leta 2014 in doseže vrednost 20.285. V zadnjem letu
2015 pa je ta vrednost najnižja (13.537).

Preglednica 2: Opisna statistika bruto dodane vrednosti kmetijskih gospodarstev v obdobju
od 2011 do 2015

Leto

n

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

2011

55

54.469

−7.233

2.379.294

7.119

13.833

319.546

586

2012

55

12.670

−10.457

49.324

8.504

15.837

14.136

111

2013

55

11.206

−11.060

39.268

7.173

18.889

11.850

105

2014

55

16.924

−2.953

113.014

12.167

20.285

19.938

117

2015

55

12.873

−68

64.180

9.662

13.537

13.201

102

(n = število kmetij v vzorcu; x̅ = aritmetična sredina; xmin = najnižja vrednost; xmaks = najvišja vrednost; me =
mediana; QR = kvartilni razmik; s = standardni odklon; KV% = koeficient variacije)
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Izračunana je tudi opisna statistika za ostale spremenljivke (SE010, SE025, SE080, SE135,
SE206 in SE600) iz kmetijskih gospodarstev v obdobju 2011 do 2015. Ti izračuni so
predstavljeni v prilogi magistrskega dela (Preglednica 1). Zanimivo je, da so vrednosti
aritmetične sredine večje od mediane tudi za ostale proučevane spremenljivke, kar pomeni,
da imamo opravka s podatki, ki so asimetrični v desno.

4.3

Kolmogorov-Smirnov test za proučevane spremenljivke

Na podlagi p-vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa (glej preglednico 3) lahko skoraj v
polovici primerov pri 5-odstotnem tveganju sprejmemo alternativno hipotezo, da podatki
niso normalno porazdeljeni. Ker Pearsonov koeficient korelacije temelji na normalni
porazdelitvi, smo za mero korelacije izbrali Spearmanov koeficient korelacij, za katerega
pa ta domneva ni potrebna.
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Preglednica 3: Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa za proučevane spremenljivke
Spremenljivke FADN

Kolmogorov-Smirnov test
(p-vrednosti ali sig.)

Opis

Koda

2011

Polna delovna moč

SE010

0,241

0,072

0,054

0,521

0,116

Kmetijska zemljišča v uporabi

SE025

0,431

0,392

0,135

0,286

0,254

Število glav velike živine

SE080

0,287

0,141

0,256

0,055

0,037

Skupna vrednost proizvodnje

SE131

0,000

0,074

0,277

0,225

0,0001

Skupna vrednost rastlinske pridelave

SE135

0,002

0,025

0,055

0,003

0,005

Skupna vrednost živali in živalskih

SE206

0,051

0,043

0,017

0,012

0,019

SE410

0,000

0,059

0,122

0,081

0,100

SE600

0,288

0,177

0,160

0,235

0,602

2012

2013

2014

2015

proizvodov
Bruto dodana vrednost kmetijskega
gospodarstva (BDV)
Bilanca tekočih subvencij in davkov

4.4

Spearmanov koeficient korelacije za proučevane spremenljivke

4.4.1 Korelacije, ločeno po letih, glede na bruto dodano vrednost

Iz preglednice 4 je razvidno, da je spremenljivka bruto dodana vrednost statistično
značilno pozitivno korelirana z vsemi proučevanimi spremenljivkami ločeno po letih,
izjema je spremenljivka skupaj vložek dela v letu 2013. Vzorčni korelacijski koeficienti so
najvišji med SE410 in SE131 (vrednosti so med 0,730 in 0,838), najnižji pa med
spremenljivko SE410 in SE010 (vrednosti so med 0,196 in 0,531). To nam pove, da višina
BDV močno korelira s spremenljivko skupna vrednost proizvodnje kmetijskih
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gospodarstev v vseh petih letih, ter da je BDV v šibki (2011, 2012 in 2014) ter zmerni
povezavi leta 2015 s spremenljivko PDM. Pri pregledu ostalih poučevanih spremenljivk
rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta kažejo, da so med spremenljivko
SE410 in spremenljivko SE600 vrednosti koeficienta med 0,584 in 0,796. Močna
statistično značilna povezanost je v treh letih (2011,2012 in 2015), pri ostalih dveh letih
(2013 in 2014) je povezanost zmerna. Vrednosti Spearmanovega korelacijskega
koeficienta pri Trpin Švikart (2016) med spremenljivko SE600 in spremenljivko SE410 so
od 0,688 do 0,700. Med spremenljivko SE410 in spremenljivko SE206 so vrednosti v
razponu od 0,567 do 0,756, kar pomeni zmerno povezanost v letih od 2011 do 2014 ter
močno povezanost v letu 2015. Iz preglednice je tudi razvidno, da so med
spremenljivkama SE410 in SE135 vrednosti v razponu od 0,402 do 0,684, kar pomeni
zmerna povezanost med spremenljivkama. Do podobnih rezultatov smo prišli še v primeru
spremenljivk SE025 in SE080.
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Preglednica 4: Spearmanov koeficient korelacije med spremenljivko SE410 in ostalimi
spremenljivkami po posameznih letih od 2011 do 2015
Bruto dodana vrednost − SE410

Spremenljivke FADN

(n = 55)
Opis

Koda

2011

2012

Skupaj vložek dela

SE010

0,337*

0,395**

Kmetijska zemljišča v uporabi

SE025

0,643**

Število glav velike živine

SE080

Skupna vrednost proizvodnje

2013

2014

2015

0,196

0,341*

0,531**

0,514**

0,475**

0,477**

0,681**

0,573**

0,494**

0,497**

0,638**

0,672**

SE131

0,819**

0,816**

0,730**

0,838**

0,793**

Skupna vrednost rastlinske pridelave

SE135

0,538**

0,402**

0,479**

0,516**

0,684**

Skupna vrednost živali in živalskih

SE206

0,677**

0,567**

0,618**

0,693**

0,756**

SE600

0,736**

0,796**

0,591**

0,584**

0,776**

proizvodov
Bilanca tekočih subvencij in davkov

n = število preučevanih kmetijskih gospodarstev
* Statistično značilna monotona povezanost pri 5-% tveganju.
** Statistično značilna monotona povezanost pri 1-% tveganju.

4.4.2 Korelacije spremenljivk petletnega povprečja za obdobje od 2011 do 2015

Iz korelacijske matrike (glej preglednico 5) lahko razberemo, da je najvišja vrednost
Spearmanovega korelacijskega koeficienta med spremenljivko SE206 in spremenljivko
SE080 (0,900), najnižja pa med spremenljivko PDM (SE010) in subvencijami (SE600) ter
znaša 0,355. Opazimo, da so vrednosti korelacijskih koeficientov med SE010 in
preostalimi spremenljivkami najnižje (med 0,423 do 0,647), kar pomeni da obseg polnih
delovnih moči srednje korelira z ostalimi spremenljivkami. Pri pregledu ostalih poučevanih
spremenljivk rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta kažejo visoke vrednosti
tudi med spremenljivko SE080 in spremenljivko SE135 (0,832) ter spremenljivkama
SE080 in SE131 (0,877). To nam pove, da je število glav velike živine v močni povezavi s
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skupno vrednostjo rastlinske pridelave in skupno vrednostjo proizvodnje. Prav tako so
visoke vrednosti Spearmanovega korelacijskega koeficienta med spremenljivko SE131 ter
spremenljivkami (SE600, SE410 SE135 in SE206), kjer te vrednosti zaporedoma znašajo
od 0,755 do 0,873. Kar pomeni, da je skupna vrednost proizvodnje močno povezana s
subvencijami, BDV, skupno vrednostjo rastlinske pridelave ter skupno vrednostjo živali in
živalskih proizvodov. Močno korelacijo (vrednost so od 0,735 do 0,853) smo dobili med
spremenljivko SE025 in med naslednjimi spremenljivkami: SE080, SE131, SE135 in
SE600. Kar pomeni, da so kmetijska zemljišča v uporabi močno povezana s številom glav
velike živine, s skupno vrednostjo proizvodnje, skupno vrednostjo rastlinske pridelave ter
subvencijami. Močna povezanost je med SE206 in spremenljivko SE410 (0,717) ter
spremenljivko SE206 in spremenljivko SE131 (0,849). Močna povezanosti je tudi med
spremenljivkama SE600 in SE410 (0,725), kar pomeni, da je BDV močno odvisen od
prejetih

subvencij.

Visoka

vrednost

Spearmanovega

koeficienta

je

tudi

med

spremenljivkama SE600 in SE025 (0,853), kar pomeni, da je med subvencijami, ki jih
prejmejo kmetijska gospodarstva in obsegom kmetijskih zemljišč, v uporabi močna
povezava. Dobljeni rezultati nas ne presenečajo, izjema je le spremenljivka SE010, kar po
našem mnenju pomeni, da je ocena dela še posebej ročnega pri starejši populaciji
gospodarjev kmetij pomanjkljiva oziroma slabo ocenjena. Ta trend se počasi spreminja, a
bo opazen tudi v prihodnje.
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Preglednica 5: Spearmanov koeficient korelacije proučevanih spremenljivk (povprečje
petih let)
Spearmanov koeficient korelacije rangov (n = 55, obdobje 2011−2015)
Spremenljivke
FADN
SE010

SE010

SE025

SE080

SE131

SE135

SE206

SE410

SE600

0,467**

0,585**

0,599**

0,536**

0,647**

0,423**

0,355**

0,735**

0,748**

0,771**

0,633**

0,643**

0,853**

0,877**

0,832**

0,900**

0,663**

0,673**

0,849**

0,873**

0,846**

0,755**

0,816**

0,601**

0,693**

0,717**

0,586**

SE025
SE080
SE131
SE135
SE206

0,725**

SE410
SE600
n = število preučevanih kmetijskih gospodarstev
** Statistično značilna monotona povezanost pri 1-% tveganju.

4.4.3 Koreliranost

prihodkovnega

tveganja

z

ostalimi

proučevanimi

spremenljivkami

Vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije so razvidne iz preglednice 6 in prikazuje
povezanost spremenljivke PT (angl. "income risk") z ostalimi spremenljivkami. Rezultati
kažejo negativne vrednosti, kar pomeni, da imajo proučevane spremenljivke negativen
vpliv na prihodkovno tveganje.
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Preglednica 6: Spearmanov koeficient korelacije med spremenljivko prihodkovno tveganje
("income risk") in ostalimi proučevanimi spremenljivimi (povprečje petih
let)

Spearmanov koeficient korelacije rangov (n = 55, obdobje 2011−2015)
Spremenljivke FADN

SE010

SE025

SE080

SE131

SE135

SE206

SE600

Prihodkovno tveganje (PT)

-0,057

-0,311*

-0,365**

-0,392**

-0,379**

-0,404**

-0,331**

("income risk")
n = število preučevanih kmetijskih gospodarstev
* Statistično značilna monotona povezanost pri 5-% tveganju.
** Statistično značilna monotona povezanost pri 1-% tveganju.

Vrednosti Spearmanovega korelacijskega koeficienta kažejo, da smo, razen v enem
primeru, dobili značilne negativne korelacije. Vrednost tovrstnega korelacijskega
koeficienta med spremenljivko PT in spremenljivko SE010 je −0,057, kar pomeni, da ni
statistično značilne povezave. Torej obseg dela na kmetijskem gospodarstvu ne korelira s
prihodkovnim tveganjem. Najnižja vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta je
med spremenljivko PT in spremenljivko SE206 (−0,404). To pomeni, da ima skupna
vrednost živali in živalskih proizvodov negativen vpliv na prihodkovno tveganje. Rezultat
pove, da se z višanjem vrednosti živali in živalskih proizvodov zmanjša prihodkovno
tveganje. Vrednosti Spearmanovega korelacijskega koeficienta med spremenljivko PT in
spremenljivkami (SE025, SE080, SE0131, SE135 in SE600 in) so na intervalu od −0,392
do 0,311. To pomeni, da se z višanjem vrednosti, prej omenjenih, tudi zmanjša
prihodkovno tveganje, a je ta povezava nizka.

Fertő in sod. (2016) so na podlagi dobljenih rezultatov, izračunanih z različnimi modeli
regresije za merjenje učinka prihodka, potrdil hipotezo, da so kmetijska zemljišča v
uporabi negativno povezana s prihodkovnim tveganjem, torej da se z večanjem kmetijskih
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zemljišč v uporabi zmanjša prihodkovno tveganje. Nasprotno od naših izračunov pa so
ugotovili, da bilanca tekočih subvencij in davkov ne vpliva na prihodkovno tveganje.

Standardno povezujemo predpostavko, da je velikost kmetije povezana z ekonomiko
obsega in izboljšuje proizvodne učinkovitosti. Poleg tega so večje kmetije morda lahko
bolj učinkovite z upravljanjem ekstremnih dogodkov. Tako je standardna hipoteza, da je
velikost kmetije negativno povezana s prihodkovnim tveganjem. Vendar pa se tudi velike
kmetije včasih soočajo s tveganji zaradi nenadnih sprememb v poslovnem okolju, zlasti
specializirane kmetije (Bachev 2008).
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5

SKLEPI

V raziskavi smo uporabili bazo podatkov kmetijskih gospodarstev, ki se kot obvezniki
vodijo v okviru knjigovodskih kmetij pri KGZS Celje. Iz dobljenih knjigovodskih
podatkov (FADN) smo s Spearmanovim koeficientom ocenili povezanost med
proučevanimi spremenljivkami. Dobljeni rezultati so naše hipoteze potrdili ali delno ovrgli.

Na podlagi izračunanih koeficientov lahko potrdimo hipotezo, da se s povečanjem
vrednosti zbranih spremenljivk: polna delovna moč (SE010), kmetijska zemljišča v
uporabi (SE025), število glav velike živine (SE080), skupna vrednost proizvodnje
(SE131), skupna vrednost rastlinske proizvodnje (SE135), skupna vrednost živinorejske
proizvodnje (SE206), bilanca tekočih subvencij in davkov (SE600) povečuje vrednost
spremenljivke bruto dodane vrednosti (SE410) po posameznih letih, kot je bilo tudi v
povprečju petih let. Najvišja vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta, ter s tem
močna povezanost, je med SE410 in skupno vrednostjo proizvodnje, najnižja pa med
SE410 in obsegom polnih delovnih moči.

Na podlagi izračunanih koeficientov korelacije lahko potrdimo hipotezo, da so kmetijska
zemljišča v uporabi (SE025), število glav velike živine (SE080), skupna vrednost
proizvodnje (SE131), skupna vrednost rastlinske proizvodnje (SE135), skupna vrednost
živinorejske proizvodnje (SE206), bilanca tekočih subvencij in davkov (SE600) v
negativni korelaciji s prihodkovnim tveganjem. Ovržemo pa hipotezo, da je polna delovna
moč (SE010) v pozitivni povezavi s prihodkovnim tveganjem kmetije; analiza je namreč
pokazala, da omenjeni spremenljivki nista korelirani.
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PRILOGE

Priloga 1:

Preglednica 1: Opisna statistika proučevanih spremenljivk kmetijskih gospodarstev v
obdobju od 2011 do 2015

Spremenljivke
Skupna vrednost proizvodnje (€) − SE131
Leto

n

2011

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

55

66.194

−990

2.427.204

16.847

27.484

324.792

491

2012

55

23.650

−4951

91.461

17.059

25.864

20.487

87

2013

55

23.154

−1468

76.994

17.891

20.774

18.561

80

2014

55

26.420

1970

114.312

21.363

27.562

22.716

86

2015

55

33.043

2595

431.113

17.833

30.237

59.989

182

Skupna vrednost rastlinske pridelave (€) − SE135

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

2011

55

8201

−355

89.431

3534

9.298

12.917

157

2012

55

7197

−370

60.520

4714

7.557

8668

12

2013

55

8209

1690

31.368

5796

8.445

6111

74

2014

55

9249

1648

76.488

6274

7.483

10.792

117

2015

55

9031

1582

69.042

5342

9.154

10.175

113

Skupna vrednost živali in živalskih proizvodov (€) − SE206

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

2011

55

12.299

−2908

62.346

7679

17.786

13.642

111

2012

55

11.534

−7495

49.489

7032

14.878

12.577

109

2013

55

11.383

−959

53.526

5450

14.654

13.247

116

2014

55

12.703

−442

60.288

6599

18.695

15.249

12

2015

55

12.764

−1261

68.040

7288

18.562

14.664

115
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55

Bilanca tekočih subvencij in davkov (€) − SE600

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

2011

55

5705

922

18.852

4707

4.593

3514

62

2012

55

6299

−1053

26.257

5275

5.179

5281

84

2013

55

7347

903

35.287

6216

5.227

5368

73

2014

55

6573

−988

35.673

5284

5.825

5755

88

2015

55

5748

837

15.341

5057

4.802

3541

62

Skupaj vložek dela (PDM) − SE010

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

2011

55

1,71

0,43

3,75

1,50

1,18

0,83

48

2012

55

1,74

0,43

3,75

1,50

1,18

0,83

48

2013

55

1,72

0,43

4,50

1,50

1,19

0,87

50

2014

55

1,60

0,50

4,50

1,50

1,0

0,72

45

2015

55

1,53

0,25

4,67

1,37

0,87

0,75

49

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) – SE025

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

2011

55

11,61

3,75

26,50

10,38

7,04

5,80

50

2012

55

11,74

3,75

26,96

10,45

7,27

5,97

51

2013

55

12,10

3,66

27,64

10,61

6,72

6,40

53

2014

55

12,35

3,66

27,74

10,61

7,23

6,49

53

2015

55

12,45

3,67

27,64

10,67

8,04

6,42

52

Število glav velike živine (GVŽ) – SE080

x̅

xmin

xmaks

me

QR

s

KV%

2011

55

13,76

0

39,46

11,22

12,44

9,30

68

2012

55

16,08

0

99,29

11,24

15,45

15,34

95

2013

55

17,02

0,39

84,40

13,84

16,08

15,02

88

2014

55

17,07

1,06

105,63

12,45

17,78

17,53

103

2015

55

18,16

0,44

113,37

13,64

18,31

18,69

103

(n = število kmetij v vzorcu; x̅ = aritmetična sredina; xmin = najnižja vrednost; xmaks = najvišja vrednost; me =
mediana; QR = kvartilni razmik; s = standardni odklon; KV% = koeficient variacije)

