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Statistika za poslovno odločanje 

PEST analiza – IV. del

4. predavanje

prof. dr. Lea Bregar

Vsebina (1) 

• Področja analize tehnološkega okolja.

• Raziskovalno-razvojna dejavnost.

• Človeški viri.

• Informacijska in telekomunikacijska 
tehnologija.

• Inovacije.

Vsebina (2)

• Strukturni vidiki analize tehnološkega 
okolja.

• Standardne statistične metodologije in viri 
podatkov za analizo tehnološkega okolja.
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TEHNOLOŠKO OKOLJE

Raziskovalno razvojna dejavnost

Človeški viri

Informacijska in 
telekomunikacijska tehnologija

Inovacije

Strukturni vidiki analize 
tehnološkega okolja

Področja analize tehnološkega okolja

Raziskovalno-razvojna dejavnost

• R&R: ustvarjalno in sistematično delo, 
namenjeno povečanju znanja in povečani 
uporabi znanja. 

• Osnovna razdelitev R&R:
– temeljna raziskovanja, 
– uporabna raziskovanja, 
– eksperimentalni razvoj. 

Raziskovalno-razvojna dejavnost

Vrednostni kazalci o R&R:
– izdatki po virih financiranja,
– izdatki po sektorjih izvajanja dejavnosti,
– stroški po skupinah.
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54,31,86EU-25

30,70,89Madžarska

69,33,51Finska 

59,92,48Danska

45,22,24Avstrija 

52,21,45Slovenija

Delež izdatkov poslovnega sektorja v 
skupnih izdatkih za R&R

Delež skupnih izdatkov 
za R&R v BDP

Vir: Eurostat, Science, technology and innovation in Europe,  2007, str. 12 – 13.

Raziskovalno razvojna dejavnost: skupni 
izdatki in izdatki poslovega sektorja

Delež skupnih izdatkov za R&R v BDP , 2004 , in delež izdatkov poslovnega 
sektorja v skupnih izdatkih za R&R, 2003, za EU-25 in nekatere izbrane države

Človeški viri 

• Kazalci:
– Zaposleni v R&R po sektorju zaposlitve, 

poklicu, spolu, izobrazbi, področjih znanosti, 
dejavnostih.

– Raziskovalci v R&R.

Zaposleni za določen in nedoločen čas po stopnji izobrazbe in po spolu v 
R&R dejavnosti v Sloveniji leta 2005

100,0100,04.9247.676Skupaj

24,615,61.2131.195ISCED 4 
in nižje

Ostale stopnje izobrazbe 

10,310,9512832ISCED -5BVišješolska in 
visokošolska  izobrazba 

42,043,32.0703.328ISCED– 5AUniverzitetna izobrazba

22,930,21.1292.321ISCED - 6Doktorat

ŽenskeMoški ŽenskeMoški 

v  %ŠteviloRaven 
ISCED

Vir: SURS, Statistične informacije št. 38/2007, str. 5.

Človeški viri
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Informacijska in telekomunikacijska 
tehnologija

• Kazalci informacijske družbe za podjetja:
– dostopnosti  in opremljenosti IKT,
– uporaba IKT,
– kadrovska usposobljenost,
– izdatki za IKT.

Uporaba interneta v Sloveniji v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi osebami, 
Slovenija, 1. četrtletje 2004 - 1. četrtletje 2007

67625958Spletna stran

18131413Druga širokopasovna 
povezava (kabel, najeti vod)

70656556xDSL

21222731ISDN

710159Modem

79757462Širokopasovna povezava 
(DSL, kabelska, optična)

17202133Ozkopasovna povezava 
(modem, ISDN)2)

96969693Dostop do interneta1)

delež (%)delež (%)delež (%)delež (%)

1. četrtletje 
2007 

1. četrtletje 
2006

1. četrtletje 
2005

1. četrtletje 
2004

Vir: SURS, Prva objava,  5. oktober 2007.

Informacijska in telekomunikacijska 
tehnologija

Informacijska in telekomunikacijska 
tehnologija

• Kazalci informacijske družbe za 
gospodinjstva:
– dostopnosti  in opremljenosti IKT,
– uporaba IKT,
– informacijska pismenost, 
– informacijska varnost.
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Nekateri splošni kazalniki informacijske družbe, Slovenija, 2000 - 2006

87,495,592,694,487,8Število naročnikov na mobilno telefonijo na 100 
prebivalcev

……800060004000Znesek porabljen za nakup preko interneta 
privatnih oseb (mrd SIT)

2622222121Uporaba e-nakupovanja 
(delež uporabnikov interneta, %)

2822231918Uporaba e-bančništva 
(delež uporabnikov interneta, %)

8176707864Uporaba interneta od doma 
(delež uporabnikov interneta, %)

5450373329Število rednih uporabnikov interneta na 100 
prebivalcev

6056434342Število uporabnikov interneta na 100 prebivalcev

20062005200420032002

Vir. SURS, Statistični letopis, 2006.

Informacijska in telekomunikacijska 
tehnologija

Inovacije

Inovacija zajema nov izdelek, storitev in 
postopek ali  bistveno izboljšane izdelke, 
storitve in postopke.

Inovacija mora biti nova za podjetje, ni pa 
nujno, da je nova za tržišče.

Skupni inovacijski indeks v državah EU

Vir: Eurostat, Statistics in Focus št. 116/2007
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Strukturni vidiki analize tehnološkega 
okolja

• Strukturne značilnosti tehnološkega okolja:
– velikost podjetij,
– lastništvo podjetij,
– dejavnost,
– tehnološka intenzivnost dejavnosti, 
– Intenzivnost dejavnosti z vidika znanja.

Standardne statistične metodologije 
OECD

• Frascati Manual (R&R).

• Oslo Manual (inovacije).

• Canberra Manual (človeški viri).

• Patent Manual (patenti).

• TBP Manual (bilanca tehnoloških plačil).

Viri podatkov

• Eurostat:
– spletna stran: Science and technology,
– Statistical Yearbook,
– Statistics in Focus,
– Statistical Pocketbook: Science, technology

and innovation in Europe.
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Viri podatkov

• OECD:
– OECD Factbook : Science and Technology,
– OECD Outlook (IKT, znanost, tehnologija in 

industrija; komunikacije),
– Science, technology and industry: scoreboard

2007.

Viri podatkov

• SURS:
– Spletna stran (Ekonomsko področje: R&R, 

Informacijska družba)
– Statistični letopis,
– Prve objave,
– Statistične informacije.
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