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ANALIZA 

družbene reprodukcije, sredstev za 

reprodukcijo in akumulativne 

sposobnosti (ESA-469) 

POVZETEK 
analize družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti 

1. V dosedanjih analizah o reprodukcijskih in akumula- 
cijski sposobnosti je bilo ugotovljeno, da je treba vpraša- 
nje obravnavati kot celovitost vseh družbeno ekonomskih 
odnosov, ki usposabljajo združeno delo, da v razširjenem 
obsegu reproducira živo in opredmeteno delo. Izhajajoč  iz 
tega najširšega pristopa opredelitve reprodukcijske spo- 
sobnosti celotne družbe lahko ugotovimo, da pomeni 
družbeni bruto proizvod, ki je razpoložljiv v določenem 
obdobju, celoto vseh domačih sredstev, s katerimi je 
možno zadovoljiti celovitost potreb družbene repodukcije 
minulega in živega dela. V razdelavi posameznih faz re- 
produkcije pa je treba obvladovati: 

- v okviru proizvodnje: stanje proizvodnih č initeljev in 
pogojev, ki vplivajo na izkoriščanje resursov: 

- v delitvi: razmerja, ki vplivajo na razporejanje do- 
hodka na namene porabe in na nosilce sredstev; 

- v procesu menjave: cenovne in dohodkovne odnose, 
ki se odvijajo na trgu in v neposredni svobodni menjavi 
oziroma če je podana potreba z družbeno intervenco; 

- v potrošnji: odnose med razpoložljivimi blagovnimi 
skladi in denarnimi skladi po prerazdelitvah. 

Na tej osnovi je reprodukcijska sposobnost obravna- 
vana v prvem delu analize širše z narodno gospodarskega 
stališča, v nadaljevanju pa s stališča pogojev gospodarje- 
nja v TOZD. Pri tem nismo reprodukcijsko sposobnost 
analizirali z vseh vidikov celovitosti, temveč  smo se omejili 
le na obravnavanje nekaterih vprašanj, ki opredeljujejo 
položaj TOZD in ostalih nosilcev sredstev v procesu obli- 
kovanja sredstev za reprodukcijo do končnih nosilcev 
financiranja enostavne in razširjene reprodukcije. V ana- 
lizi smo skušali ugotoviti vzroke, ki vplivajo na nizek delež 
sredstev TOZD v razširjeni reprodukciji ob tem, da se na 
družbeni ravni za ta namen oblikujejo sorazmerno visoki 
deleži1. Predvsem smo skušali analizirati mehanizme in 
ukrepe v obstoječem ekonomskem sistemu, ki zaviralno 
delujejo na več ji delež TOZD v financiranju naložb in na 
osnovi teh spoznanj dali tudi predloge za ustreznejši in- 
strumentarij. Glede na obsežnost problemov niso predlogi 
v celoti razdelani, temveč so le nakazana področja in 
smeri njigovega delovanja, kar bi se moralo še podrobneje 
proučiti in razdeiati. 

Predložena analiza je prispevek k »Programu aktivnosti 
in ukrepov za izboljšanje akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva« ki ga je sprejela Skupščina 
SFRJ. Predlogi nakazanih rešitev se nanašajo predvsem 
na ukrepe dolgoročnejšega značaja. 

2. Jugoslovanski trg v okviru SR Slovenije zmanjšuje 
presežke blagovnih tokov nad denarnimi na trgih sredstev 
za delo in potrošnih dobrin. Po drugi strani pa jugoslovan- 
ski trg v SR Sloveniji zagotavlja presežek blagovnih tokov 
nad denarnimi na trgu predmetov dela. S takšnimi gibanji 

1 Delež sredstev za materialne naložbe v družbenem proizvodu je znašal v letih 1976 do 1978 med 27% in 31% 

ni mogoče trajno računati zaradi kompletiranja proiz- 
vodne strukture v drugih republikah - včasih tudi s ten- 
dencami avtarkičnosti. 

Zaloge kot eden od mehanizmov uravnavanja tržnega 
ravnotežja igrajo razmeroma skromno vlogo zaradi dokaj 
ekspanzivno kreditno monetarne politike. Poleg svojih 
pozitivnih likvidnostnih uč inkov je ustvarila tudi dodatno 
povpraševanje po slabšem in dražjem blagu, ki ne bi bilo 
prodano, če bi bili krediti težje dostopni. 

Ekonomski odnosi s tujino nam v splošnem poglabljajo 
globalna ravnotežja na treh osnovnih segmentih trga 
(predmeti dela, sredstva za delo, potrošne dobrine). Zna- 
č ilna je enostranska vezanost na tuje partnerje, ki uvaja 
dodatne blaaovne tokove v SR Slovenijo, ki nimajo svo- 
jega ekvivalenta v obratni smeri. Potrebna je aktivnost za 
iskanje novih trgov in krepitev pozicij na obstoječ ih v tujini 
ter za ekonomsko upravičeno substitucijo dela uvoza z 
domačo proizvodnjo. 

Analiza opozarja, da bo potrebno v politiki financiranja 
družbenih dejavnosti in splošne porabe upoštevati tudi 
njigov pomen za nemoteno reprodukcijo družbenega 
bruto proizvoda. 

Premike v proizvodnji, da bi bolj ustrezali potrebam 
domačega povpraševanja, uravnoteženim odnosom z dru- 
gimi republikami in tujino ter tako zagotavljala večjo skla- 
dnost blagovnih in denarnih tokov družbenega bruto pro- 
izvoda, bo treba doseč i z razvojem proizvodne orientacije 
na osnovi trajnih medsebojnih povezav združenega dela, 
dolgoročnejših odnosov s tujimi partnerji ter analizami 
domačega in tujega trga. V teh odnosih bo naša proizvod- 
nja uspešnješa, če bo hitreje vključevala kvalitetne fak- 
torje. 

Bolj nemotena reprodukcija družbenega bruto proiz- 
voda je pogoj za ustvarjanje večjega narodnega dohodka 
in tako med drugim tudi za več jo akumulativnost gospo- 
darstva. 

3. Globalni podatki2 kažejo, da je v letih 1975 do 1978 
celotni prihodek TOZD porasel za 75%, dohodek pa za 
okoli 98%. Na hitrejšo rast dohodka je vplivala nekoliko 
počasnejša rast proizvodnih staroškov (rasli so 4% poča- 
sneje kot celotni prihodek) ter počasnejša rast amortiza- 
cije (rasla je za 9% počasneje) deloma pa so vplivale tudi 
spremembe v zajemanju podatkov, ki so bile izvršene v teh 
letih3, ki jih ni bilo mogoče v celoti izloč iti. Delež dohodka 
se je zaradi hitrejše rasti v celotnem prihodku povečal za 

2 V letih 1975-1978 je prišlo v ugotavljenju In razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka do mnogih vsebinskih in institucionalnih sprememb. Za zagotovitev večje primerljivosti, predvsem v daljšem časovnem obdobju, 
so v analizi podatki SDK ustrezno dopolnjeni, kar je v pripombah podrob- neje pojasnjeno. 3 V letu 1975 je bil npr. dohodek zmanjšan za 4 mrd. din za neplačane 
terjatve nad določenim rokom (kar je prispevalo 6% k hitrejši rasti do- hodka). 
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2,5 poena (od 18,5% v letu 1975 na 21% v letu 1978). 
Učinkovitost dela, merjena z nominalnim bruto dohodkom 
(dohodkom povečanim za amortizacijo) na zaposlenega je 
v poprečju porasla v letih 1976 do 1978 za 81% (največ v 
industriji, kjer je porasla za 95%). Učinkovitost vloženih 
sredstev (merjena z nominalnim bruto dohodkom, ki je bil 
realiziran na 100 din poprečno porabljenih sredstev) je v 
teh dveh letih porasla le za 20%; v tem pa je porasla v 
industriji za okoli 36%, v trgovini pa je zaradi hitre rasti 
angažiranih obratnih sredstev skoraj stagnirala. Hitra rast 
vrednosti angažiranih poslovnih sredstev na zaposlenega 
(nominalno je porasla v letih 1976-1978 za okoli 50%) 
kaže, da postajajo delovna mesta vse »dražja«, po drugi 
strani pa gospodarjenje s sredstvi vse manj uč inkovito. 
Najbolj so porasla angažirana sredstva v prometu (za 77%) 
in trgovini (za 59%). V teh dveh dejavnostih tudi odpade 
na zaposlenega največ  angažiranih sredstev: v prometu je 
odpadlo v letu 1978 na zaposlenega okoli 837 tisoč din 
angažiranih sredstev, v trgovini pa okoli 783 tisoč din, 
medtem ko je v industriji na zaposlenega angažirano le 
okoli 494 tisoč din. Teh nekaj podatkov o poprečni pro- 
duktivnosti kaže, da so bili najugodnejši rezultati doseženi 
v industriji, potrebne pa bi bile podrobnejše analize, kjer bi 
se posebej obdelala vprašanja učinkovitosti vloženih sred- 
stev in produktivnosti dela. 

4. Iz dohodka so se namenila sredstva za skupne in 
splošne potrebe, za druge obveznosti po zakonu o združe- 
nem delu in za č isti dohodek. Pri tem so sredstva za vse 
druge namene rasla hitreje kot pa je rasel č isti dohodek, 
zato se je njegov delež v dohodku od leta 1975 do leta 
1978 zmanjšal od 83,7% na 79,8% tj. za okoli 4 poene. 
Pretežni del sredstev za skupne potrebe se je iz dohodka 
izločal po merilu prispevne oziroma davčne osnove, ki se v 
teh letih ni gibala skladno z rastjo dohodka, kar je vplivalo 
na neenakomerno oblikovanje sredstev za skupne po- 
trebe. Prispevna osnova izhaja iz instrumentarija s katerim 
republika zajema davek na dohodek TOZD. Politika ob- 
davčevanja se je v letih 1977 in 1978 predvsem podredila 
potrebam pokritja proračunskih obveznosti, zato menimo, 
da ni primerna osnova oziroma merilo za oblikovanje 
prispevkov iz dohodka v svobodni menjavi taka vrednost, 
ki je podvržena pogostnim spremembam in ne odraža 
doseženih gospodarskih rezultatov. 

V analizi je ponovno opozorjeno na probleme, ki nasta- 
jajo zaradi uporabe obračunskega leta pri TOZD mate- 
rialne proizvodnje in koledarskega leta v SIS družbenih 
dejavnosti. TOZD materialne proizvodnje šele v februarju 
poravnavajo končne obveznosti po zaključnem računu za 
preteklo leto. To je povzroč ilo vi. trom. 1978 odliv okoli 4,4 
mrd. din sredstev iz računov OZD gospodarstva4 na ra- 
čune nosilcev sredstev izven gospodarstva. Sredstva na 
teh računih dolgo stojijo neangažirana in jih banke upo- 
rabljajo za kratkoročno kreditiranje. 

V drugih nemenih iz dohodka so zajete tudi nekatere 
obveznosti, ki predstavljajo plač ila za dejavnosti skupnega 
pomena (prispevek za okolje, vodni prispevek, pokrivanje 
»izpadlega dohodka« za železniško gospodarstvo). Ta 
sredstva se v nadaljnji uporabi namenjajo za razširjeno 
reprodukcijo (pri železnici celo za enostavno reproduk- 
cijo5) in tako se že pred oblikovanjem akumulacije ozi- 
roma sredstev za razširitev materialne osnove TOZD obli- 
kujejo sredstva za isti namen, ki pa se izločajo iz TOZD, 
oblikujejo se torej reprodukcijska sposobnost za namene 
izven TOZD. (Razdelitev sredstev po namenu uporabe je 
prikazana v nadaljevanju analize). 

5. Čisti dohodek so TOZD razporedile za kritje osebnih 
dohodkov in izdatkov za skupno porabo v TOZD, le manjši 
del pa so namenile za razširitev materialne osnove in za 
rezerve. V letih 1976 do 1978 so se razmerja glede na leto 

1975 spremenila tako, da se je v teh letih za osebno in 
skupno porabo namenjal več ji delež sredstev kot v letu 
1975, vedno manj pa se je namenjalo za razširi tem mate- 
rialne osnove dela in za rezerve. Razmerja se v zadnjih 
letih izboljšujejo, vendar nivoja iz leta 1975 še niso dose- 
gla /v letu 1975 se je iz čistega dohodka namenilo za 
razširitev materialne osnove dela in rezerve 16.5%, v letu 
1978 pa 14.3%/. V zavodu so bile izdelane analize notra- 
njih razmerij v delitvi dohodka za leta 1967, 1972 in 1977 
/ob tem je bil dohodek raporejen v skupine po višini 
doseženega dohodka na zaposlenega/ ki kažejo, da /e od 
»bruto dohodka« odpadlo na poslovne sklade in amortiza- 
cijo v letu 1967 okoli 41%, letu 1972 okoli 42% in v letu 
1977 le še okoli 33%. Podatki kažejo, da se v razporejanju 
dohodka vedno več  sredstev namenja za porabo in posta- 
jajo sredstva za reprodukcijo le še rezidualna postavka. 
Zato bi bilo nujno zagotoviti več ji delež za reprodukcijo na 
ravni TOZD. 

6. Že v prejšnji točki smo ugotovili, da se v razporejanju 
dohodka že pred oblikovanjem sredstev za razširjeno re- 
produkcijo na ravni TOZD iz dohodka izločajo sredstva, ki 
jih nosilci izven TOZD namenjajo za razširjeno reproduk- 
cijo /obresti od kreditov, sredstva za varstvo okolja, vodni 
sklad, zavarovalne premije, prispevki za mestno zemljišče 
in vodovod/. Iz strukture razporeditve dohodka po na- 
menu in nosilcih izhaja, da se v delitvi dohodka oblikuje 
visok delež za razširjeno raprodukcijo, ki pa se ga okoli 
4% že razporedi nosilcem sredstev izven TOZD. 

struktura v % 

1975 1976 1977 1978 
DOHODEK RAZDELJENI 
v tem: 
sredstva za gospodarske na- 
ložbe 
od tega: 
- razpoložljivo v TOZD 
- razporejeno nosilcem izven 
TOZD 

100.0 100.0 100.0 100.0 

21.0 16.9 15.0 17.5 

18.5 13.6 11.3 13.5 

2.5 3.3 3.7 4.0 

V letih 1975 do 1978 se je zmanjšal delež sredstev za 
gospodarske naložbe v dohodku za 3.5 poena: v tem se je 
zmanjšal delež TOZD za 5 poenov, povečal pa delež drugih 
nosilcev za 1.5 poena. Sredstva za razširjeno reprodukcijo 
na ravni TOZD postajajo vse bolj rezidualna postavka. Ob 
nizkih stopnjah rasti, izhajajoč iz dosedanje prakse ek- 
stenzivnega naraščanja zaposlovanja in pokrivanja živ- 
Ijenskih stroškov ni mogoče spremeniti razmerij v delitvi 
dohodka v korist povečanja deleža sredstev za razširjeno 
reprodukcijo v samih TOZD. 

Iz delitve dohodka se je na ravni TOZD oblikovalo /iz 
amortizacije nad predpisanimi minimalnimi stopnjami, iz 
dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, iz sredstev 
za razširitev materialne osnove in sredstev rezerv/ za raz- 
žirjeno reprodukcijo 

- v milj. din 
■ v tekočih cenah 

1975 
1976 
1977 
1978 

10.861 milj. din 
9.376 milj. din 
9.445 milj. din 

14.881 milj, din 

4 V letu 1979 se je prelilo okoli 2,8 mrd. din. 
5 Pokrivanje izpadlega dohodka pri železnici z dohodkom drugih pomeni, kadar se podatki seštevajo (kot to dela SDK), dvakratno upoštevanje samo enega dohodka. Zavod za statistiko pri obračunu družbenega proizvoda to 

Iz teh sredstev so TOZD prispevala sredstva za posojilo 
za kreditiranje razvoja manj razvitih republik in SAP /del 
posojil iz prejšnjih let se že vrača/, združevala sredstva za 
dejavnosti posebnega pomena /energetika, železnica, ce- 
ste, luka - na osnovi dogovorov ali zakonov sprejetih na 
ravni republike/, poleg tega le v prejšnjih letih. Skupaj so 
te obveznosti znašale v letu 1975 7.259 milj. din, v letu 
1976 7.932 milj. din, v letu 1977 10.852 milj. din in v letu 
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1978 14.357 milj din. Če oblikovana sredstva zmanjšamo 
za obveznosti dobimo, da so v letu 1975 TOZD imele še 
prostih sredstev za nove odloč itve za 3.602 milj. din, v letu 
1976 za 1.444 milj. din, v letu 1978 za 524 milj. din, v letu 
1977 pa jim je primanjkovalo 1.407 milj. din, kar so morala 
pokriti iz amortizacije. Odplač ila posojil, ki so v tej analizi 
upoštevali kot odliv sredstev iz TOZD so posledica prete- 
klih investicijskih odloč itev - ob pomanjkanju lastnih 
sredstev so se TOZD morale zadolžiti, če so hotele pove- 
čati obseg proizvodnje - obstoječ i sistem pa jim ni dajal in 
jim še ne daje drugih možnosti. Ker se ta proces ponavlja 
na vedno višjem nivoju ostaja le majhen manevrski pro- 
stor, kjer bi bilo moč spremeniti dosežena razmerja. Pre- 
gled po dejavnosti za leto 1978 kaže, da nekaj sredstev 
ostaja še v gradbeništvu, gospodarstvu, trgovini in obrti, 
visoko pa obveznosti presegajo sredstva v kmetijstvu, pro- 
metu in gostinstvu. V industriji imajo nekaj sredstev še 
TOZD-i predelovalne industrije, medtem ko v TOZD za 
proizvodnjo surovin in reprodukcijskega materiala obvez- 
nosti močno presegajo sredstva. 

7. Poleg sredstev iz delitve dohodka TOZD se za naložbe 
oblikujejo še sredstvi iz osebne porabe prebivalstva /pri- 
spevki gospodinjstev za elektriko, cestnine, cestne takse, 
del za ceste v ceni bencina/ pa tudi iz skupne porabe, 
materialnih stroškov gospodarstva /cestnine, del za ceste 
v ceni bencina itd./ ter minimalna sredstva iz proračunskih 
virov. S porastom cen bencina in povečanjem drugih virov 
bi se moglo še nekaj sredstev preliti iz teh oblik porabe in 
jih usmeriti za naložbe. Poseben vir sredstev za naložbe 
predstavljajo bančna sredstva, ki se oblikujejo iz prirasta 
varčevanja prebivalstva, prirasta sredstev na žiro računih 
in replasiranja prejetih odplač il. 

8. Na osnovi vseh v analizi prikazanih virov se je za 
financiranje naložb oblikovalo v letih 1976-1978 okoli 111 
mrd. din, kar znaša okoli 74% od predvidenih sredstev po 
srednjeročnem planu6. Sredstva so se v procesu nadaljnje 
delitve dohodka od nosilcev sredstev prerazporedila na 
nosilce financiranja tako, da so se vzpostavila naslednja 
strukturna razmerja: 

- struktura v % 

oblikovanje financir. 
sredstev naložb 

Sredstva za reprodukcijo na ravni 
TOZD 69,4 
v tem: 
- amortizacija po minimalnih 
stopnjah 30,3 
- iz delitve dohodka 39,1 
Bančna sredstva' 4,9 
Prelivanje iz osebne, skupne in 
splošne porabe 18,4 
Združena sredstva za dejavnosti 
skupnega pomena 
Sklad federacije za financiranje 
razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP 
Inozemska sredstva (neto) 7,3 
Skupaj sredstva za reprodukcijo v 
materialni proizvodnji 100,0 

30,8 

30,3 
0,5 

39,7 

17,0 

5.2 
7.3 

100,0 

6 po srednjeročnem planu je bilo predvideno za financiranje materialnih in finančnih naložb okoli 151 mrd. din (po cenah leta 1975). Prav tako znaša tudi realizacija družbenega proizvoda združenega dela v tem obdobju 74% (Izračunana po isti metodi). 
uključena tudi odplačila inozemskih posojil 

Od vseh sredstev za reprodukcijo se je na ravni TOZD 
oblikovalo okoli 69% sredstev (po srednjeročnem planu je 
bilo predvideno 74%). S pokrivanjem obveznosti (posojila 
za manj razvite SR in SAP, združevanje za gospodarsko 
infrastrukturo in odplač ila posojil) so se sredstva od TOZD 
materialne proizvodnje prenesla drugim nosilcem financi- 
ranja naložb tako, da je TOZD ostalo razpoložljivo le okoli 
31% vseh sredstev za reprodukcijo (akumulacija in amor- 
tizacija). 

9. Iz bilance sredstev in virov sredstev izhaja, da je 
obseg finančnih plasmajev na strani sredstev (vključeno 
združevanje sredstev v SIS materialne proizvodnje, poso- 
jila za manj razvita območja v SFRJ, združevanje v bankah 
in pod skoraj enak najetim dolgoročnim posojilom. To 
pomeni, da se kreditna sredstva le pretakajo preko TOZD 
in le-te dodatno obremenjujejo s stroški za obresti in z 
odplač ili. Ker se s cenami za dejavnosti posebnega po- 
mena niso zagotavljala zadostna sredstva za enostavno in 
razširjeno reprodukcijo, so se sredstva združevala po me- 
rilih, ki so vplivala na to, da so več ji delež prispevale 
dohodkovno sposobne TOZD. Že ob pripravah tekočega 
srednjeročnega obdobja se je mnogo razpravljalo o eko- 
nomski utemeljenosti raznih osnov. Združevanje po eko- 
nomski moč i ima za posledico, da so cene proizvodov in 
storitev infrastrukturnih dejavnosti nižje kot bi bile, če bi 
se stroški za razširjeno, predvsem pa vsaj za celotno 
enostavno reprodukcijo, vključevali v ceno proizvodov in 
storitev. Cena je na ta nač in subvencionirana in zato ni 
posebnega interesa za varčevanje in ekonomiziranje s 
temi proizvodi in storitvami. Združevanje po porabi proiz- 
vodov in storitev infrastrukturnih dejavnosti pa povečuje 
stroške porabnikom, zmanjšuje njihovo konkurenčno spo- 
sobnost ter jih sili k varčevanju pri porabi. 

10. Banke v SRS so v letu 1978 povečale svoj potencial 
za 26%. V enakem obdobju so poslovale s 56% kratkoroč- 
nih sredstev in s 44% dolgoročnih sredstev. Ta sredstva so 
plasirale tako, da so vložile v kratkoročne naložbe 37% 
sredstev in v dolgoročne naložbe 63%. S tako transforma- 
cijo rečne strukture sredstev so banke pokrivale pri- 
manjkljaj sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

Gospodarstvo je oblikovalo 30% sredstev in porabilo 
56% vseh kreditov. Če izvzamemo medbančno poslovanje 
(zajeti so tudi inozemski krediti), ki je udeleženo v sred- 
stvih s 39% in v kreditih s 32%, potem je gospodarstvo 
oblikovalo 49% vseh sredstev ter porabilo 83% vseh kredi- 
tov. Prelivanje sredstev iz sektorjev prebivalstva, družbe- 
nih dejavnosti, bank in ostalih uporabnikov družbenih 
sredstev v sektor gospodarstva je sicer omogočilo, da je 
bilo v bankah na razpolago dovolj sredstev za kreditiranje 
proizvodnje, po drugi strani pa je moralo združeno delo za 
te kredite plačevati obresti in nadomestila za bančne stori- 
tve. Zaradi naraščajoče mase kreditov izdvaja združeno 
delo vsako leto več sredstev za obresti. Ker je poprečna 
orientacijska stopnja obresti pod stopnjo inflacije je go- 
spodarstvo bolj motivirano za pridobivanje kreditov kot za 
izdvajanje dohodka v lastne sklade. Združevanje dela in 
sredstev na dohodkovnih osnovah se doslej ni razvilo v 
taki meri, da bi nadomestilo kreditiranje in to predvsem 
zaradi nizke reproduktivne oz. akumulativne sposobnosti 
gospodarstva. Zaradi premajhne lastne akumulacije go- 
spodarstva se gospodarski razvoj čedalje bolj izvaja s 
pomočjo bančnih kreditov. Koriščenje bančnih kreditov 
samo po sebi ne bi pospešilo stopnjo zadolženosti gospo- 
darstva, če bi se krediti racionalno koristili, in če bi izbor 
vlaganj v investicije, uč inkovitost izgradnje in rentabilnosti 
doprinesli k hitrejši rasti dohodka in akumulacije. Pri nera- 
cionalni porabi kreditov pa je neobhodno, da se iz do- 
hodka izdvaja več ji del dohodka za obresti ter da se 
obrestna mera izražena v absolutnih vrednostih veča, 
kljub temu, da poprečna obrestna mera ne raste ali pa se 
celo zmanjšuje. 
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I. del 
DRUŽBENA REPRODUKCIJA 

1. Pri analizi družbene reprodukcije v naši republiki izha- 
jamo od definicije, ki reprodukcijo opredeljuje kot kontinui- 
ran tok proizvodnje in prometa, to je kot neprestano cirkula- 
cijo družbenega bruto proizvoda, ki se troši in obnavlja s 
transformacijo iz denarne oblike v blagovno in obratno. Re- 
produkcija je pogoj za trajno oblikovanje dodane (družbeni 
proizvod) oziroma novoustvarjene vrednosti (narodni doho- 
dek) in v tem okviru realne in denarne akumulacije, ki je 
osnova za analizo akumulativne sposobnosti narodnega go- 
spodarstva. 

Nemotena reprodukcija je odvisna od celote, še bolj pa od 
strukture blagovnih in denarnih tokov, ki tvorijo proizvodnjo 
oziroma vrednostno strukturo družbenega bruto proizvoda. 
Na vseh segmentih trga je potrebno zagotoviti skladnost 
dobrin, ki kot element proizvodne strukture družbenega bruto 
proizvoda tv. orijo ponudbo, in denarja, ki kot element vre- 
dnostne strukture družbenega bruto proizvoda tvori povpra- 
ševanje. Na podlagi domače proizvodnje do takšne skladnosti 
praviloma ne pride: zato morajo menjava z drugimi republi- 
kami in tujino, politika zalog, primarna, sekundarna in vse 
nadaljnje delitve ter kreditno-monetarna politika prispevati 
svoje k usklajevanju blagovnih in denarnih skladov. Če v tem 
ne uspejo nastopi neravnotežje - kopič ijo se zaloge nekaterih 
dobrin, obenem pa se zaostruje pomanjkanje drugih dobrin - 
družbenega bruto proizvoda ni mogoče v celoti realizirati. V 
naslednji ciklus reprodukcije gre le del družbenih sredstev, 
družbeni proizvod oziroma narodni dohodek je manjši, kot bi 
lahko bil. Nastane potreba po dolgoročnejših posegih: spre- 
memba proizvodne orientacije nekaterih proizvajalcev in in- 
tenzivnejše uvajanje kvalitetnih faktorjev proizvodnje. 

Analiza se omejuje na tri osnovne elemente proizvodne 
strukture družbenega bruto proizvoda: sredstva za delo (11), 
predmeti dela (12) in sredstva za potrošnjo (II), obravnava leto 
1975 v tedanjih cenah, saj za kasnejše obdobje ni podatkov, ki 
so za potrebe takšne analize razmeroma zapleteni in jih s 
številnimi preračunavanji dobimo iz medsektorske tabele slo- 
venskega gospodarstva1). Pomen analitičnih zaključkov sega 
tudi v sedanje obdobje, ker so glavni proporci v družbenem 
bruto proizvodu (DBP) razmeroma stabilni. 

2. Za uvod v analizo skladnosti blagovnih in denarnih tokov 
primerjajmo proizvodno in primarno vrednostno strukturo 
družbenega bruto proizvoda: 

- SR Slovenija 1975, družbeni sektor 
- mio din 

Proizvodna struktura DBP 
Sredstva za delo (11) 
Predmeti dela (12) 
Skupaj proizvajalna sredstva (I) 
Potrošna sredstva (II) 
Saldo z drugimi republikami 
Saldo s tujino 
Prirast zalog 

32.117 
130.521 
162.638 
47.240 

1.981 
-10.633 

8.147 
Skupaj 209.373 
Primarna vrednostna struktura DBP 
Materialni stroški (MS) 
Amortizacija (Am) 
Neto OD (NOD) 
Akumulacija in fondi (AF) 
Razlike v zajetju, napake itd. 

118.549 
9.339 

25.078 
42.578 
13.829 

Skupaj 209.373 
Vir: leva stran: Institut za ekonomska raziskovanja, Med- 

sektorski odnosi v slovenskem gospodarstvu v I. 1975 - 
provizorna tabela, Ljubljana, marec 1978, desna stran: SL-77, 
str. 147. 

'Zavod SRS za statistiko Je Izdelal najnovejšo medsektorsko tabelo slovenskega 
gospodarstva za I. 1874. Initltut za ekonomska razlskovan|a v Ljubljani pa ie pred kratkim Izdelal proizvodno tabelo medsektorsklh odnosov za slovensko 
gospodarstvo za 1.1975. Iz nje trpamo podatke o proizvodni strukturi DBP. 

Primerjava ustreznih blagovnih in denarnih tokov prejšnje 
tabele pokaže naslednje: proizvodnja sredstev za delo (11) je 
za 19.800 mio din manjša od amortizacije (Am), akumulacije 
in fondov (AF), proizvodnja predmetov dela (12) je za 11.972 
mio din več ja od materialnih stroškov (MS) in proizvodnja 
potrošnih sredstev (II) pa za 22.162 mio din večja od neto 
osebnih dohodkov (NOD). 

Primarna vrednostna struktura DBP na vseh treh trgih ne 
ustreza proizvodni, kar je razumljivo, in tako bi ostalo tudi, če 
bi razporedili postavko »Razlike v zajetju, napake itd«. 

S prerazdelitvijo med gospodarstvom, negospodarstvom in 
prebivalstvom iz primarne vrednostne strukture DBP nastane 
finalna vrednostna struktura DBP, ki že pomeni takšno struk- 
turo denarnih tokov, ki se na trgu pojavi kot povpraševanje. 

Proizvodna struktura DBP  
sredstva za delo (11) 
Predmeti dela (12) 
Skupaj proizvajalna sredstva (I) 
Potrošna sredstva (II) 
Saldo z drugimi republikami 
Saldo s tujino 
Prirast zalog 

32.117 
130.521 
162.638 
47.240 

1.981 
-10.633 

8.147 
Skupaj 209.373 

- SR Slovenija 1975 družbeni sektor 
- mio din 

Finalna vrednostna struktura DBP 
Materialni stroški (MS) 125.103 
(proizvodna, skupna in splošna poraba) 
Osebna potrošnja (Os) 39.626 

Bruto investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva in negospodarstva (In) 26.138 
Prirast zalog (Zp) 9.304 
Odlivi v federacijo in nezadostno razvitim območjem 6.354 
Razlika  2.848 
Skupaj 209.373 

Vir: leva stran: IER, op. cit., 
desna stran: Zavod SRS za družbeno planiranje, Analiza izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije v letih 1976 in 1977, 
Poročevalec, Ljubljana 21. 6. 1977, št. 17/111, str. 14. 

V tej fazi reprodukcije družbenega bruto proizvoda pa je 
izid primerjave takšen: proizvodnja sredstev za delo (11) je za 
5.979 mio din večja od sredstev za bruto investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva in negospodarstva (In), proizvodnja 
predmetov dela (12) je za 5.418 mio din večja od materialnih 
stroškov (MS) in proizvodnja potrošnih sredstev (II) za 7.614 
mio din večja od osebne potrošnje (Os). 

Po prerazdelitvi denarnih tokov družbenega bruto proiz- 
voda so se neskladja na posameznih trgih zmanjšala. To pa 
velja le za posamezne trge v celoti, ne pa nujno tudi za njihove 
dele (n. pr.: ponudba sredstev za delo v celoti presega pov- 
praševanje za 5.979 mio din, na trgu opreme za industrijo, za 
gradbeništvo itd. pa lahko veljajo nasprotni odnosi, ki se v 
globalu trga sredstev za delo kompenzirajo in izgubijo). Inten- 
zivna menjava z drugimi republikami in tujino kaže, da so na 
posameznih delih trgov vladali disproporci, ki jih je bilo mo- 
goče zmanjševati le z menjavo s partnerji izven republike, kar 
je v odnosih enotnega jugoslovanskega trga in vse bolj razvite 
delitve dela normalno. 

3. Učinek odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu v I. 
19?5 je naslednji: 

- v mio din 

Razlika 
Nakupi Prodaje 

v drugih v druge 
republikah republike 

Prodaje Nakupi 
večje od več ji od 
nakupov prodaj 

Sredstva za delo (11) 1543,5 4537,5 3030,0 
Predmeti dela (12) 24284,7 21603,1 2681,6 
Potrošna sredstva (II) 6221,7 7776,9 1555,2  

V odnosih z drugimi republikami se nekoliko zmanjša višek 
blaga na trgu sredstev za delo in potrošnih sredstev, poveča 
se pri predmetih dela. 

poročevalec 5 



Uč inek ekonomskih odnosov s tujino v 1.1975 je: 
- v mio din 

Sredstva za delo (I,) 
Predmeti dela (l2) 
Potrošna sredstva (II) 

Uvoz 

2291,8 
18257,8 
5336,6 

Izvoz Uvoz več ji 
od izvoza 

729,9 
8265,5 
1855,9 

1561,9 
9992,3 
3480,7 

V ekonomskih odnosih s tujino se presežek blagovnih nad 
denarnimi tokovi poveča. 

4. Tako je skupni uč inek prerazdelitve družbenega bruto 
proizvoda, odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu in eko- 
nomskih odnosov s tujino na razmerja med ponudbo in pov- 
praševanjem na trgih posameznih vrst blaga v 1.1975 nasled- 
nji: 

- v mio din 

Sredstva za delo (I,) 
Predmeti dela (l2) 
Potrošna sredstva (II) 

3678,9 
16365,1 
7914,7 

Presežek ponudbe sredstev za delo nad povpraševanjem je 
znašal 3678,9 mio din ali 9,4% celotne tovrstne proizvodnje, 
presežek pri predmetih dela 16365,1 mio din (9,8%) in pri 
potrošnih sredstvih 7914,7 mio din (13,1%). Ni izključena 
možnost, da je na posameznih ožjih delih trgov vladalo po- 
manjkanje dobrin. Takšni presežki sami po sebi niso kritični, 
saj so realna (blagovna) akumulacija, ki - če imajo ustrezno, s 
planom razvoja usklajeno strukturo in s kreditno monetarno 
politiko ustvarjeno povpraševanje - pomenijo materialno 
podlago za reprodukcijo v širšem obsegu, torej za nadaljnji 
razvoj. 

Seveda gre del teh presežkov v zaloge gotovih izdelkov: 
-v mio din 

Zmanjšanje 
zalog 

Povečanje Povečanje 
zalog večje od 

zmanjšanja 
 zalog 

Sredstva za delo (I,) 16,9 1075,0 1058,1 
Predmeti dela (l2) 620,6 6074,5 5453,9 
Potrošna sredstva (II) 126,7 1903,4 1776,7 

Pri sredstvih za delo je šlo v zaloge 2,3 % vse tovrstne 
proizvodnje, pri predmetih dela 3,3 % in pri potrošnih sred- 
stvih 2,9 %. To je razmeroma ugodno, zaloge niso zelo pora- 
sle2. 

5. Za realno akumulacijo ostanejo naslednji blagovni tokovi 3 (čeprav jih je pojmovno težko povsem loč iti od zalog): 
- v mio din 

Prerazdelitev denarnih tokov družbenega bruto proizvoda 
prispeva k skladnosti njegove namenske in finalne vre- 
dnostne strukture, kar kaže na pomen tistega dela materialnih 
stroškov, osebne potrošnje in investicijske potrošnje, ki se 
financirajo iz sredstev za skupno in splošno porabo, za nemo- 
teno reprudukcijo dane strukture družbenega bruto proiz- 
voda. V odnosih z drugimi republikami se zmanjšujejo dispro- 
porci, ki jih domača proizvodnja ustvarja na trgu sredstev za 
delo in potrošnih sredstev. Zaradi kompletiranja proizvodne 
strukture v drugih republikah - 

- včasih s tendencami avtarktičnosti - na takšne efekte ni 
mogoče trajno računati. Odnosi na jugoslovanskem trgu pa 
prispevajo k povečanju presežka blagovnih nad denarnimi 
skladi na trgu premdmetov dela v republiki. 

Ekonomski odnosi s tujino nam v splošnem poglabljanju 
globalna neravnotežja na treh osvnovnih segmentih blagov- 
nega trga. To področ je usklajevanja blagovnih in denarnih 
tokov je kritično: enostranska navezanost na tuje partnerje iz 
tujine uvaja dodatne blagovne tokove, ki nimajo svojega bla- 
govnega ekvivalenta v obratni smeri. V razmerah prestrukturi- 
ranja našega gospodarstva na kvalitetnejši nivo bi bilo zapira- 
nje uvoza usodno, možna in potrebna je aktivnost za ekonom- 
sko upravičeno substitucijo dela uvoza z domačo proizvod- 
njo, predsvem pa iskanje novih trgov in krepitev pozicij na 
obstoječ ih v tujini. 

Zaloge kot eden od mehanizmov uravnavanja tržnega rav- 
notežja so v proučevanem letu odigrale razmeroma skromno 
vlogo tudi zaradi dokaj ekspanzivne kreditno-monetarne poli- 
tike. Ob njenih pozitivnih posledicah - doba likvidnosti go- 
spodarstva - pa je omogoč ila tudi realizacijo proizvodov, ki se 
ne bi prodali, če bi bili krediti teže dostopni, saj njihova cena 
(obresti) v razmerah inflacije itak ni pomembna. Pomemben 
delež nakupov s krediti iz emisije pomeni dodatno vzpodbudo 
inflaciji: ustvarja se dodatno povpraševanje tudi po slabšem 
in dražjem blagu, obenem pa se veča zadolženost gospodar- 
stva. 

Da bi proizvodnja bolj ustrezala potrebam domačega pov- 
praševanja, uravnoteženim odnosom z drugimi republikami in 
tujino ter tako zagotavljala več jo skladnost blagovnih in de- 
narnih tokov družbenega bruto proizvoda, bo treba doseč i 
potrebne premike s stalnim razvojem proizvodne orientacije 
na osnovi trajnih medsebojnih povezav združenega dela, dol- 
goročnejših odnosov s tujimi partnerji ter analizami doma- 
čega in tujega trga. V teh odnosih pa bo naša proizvodnja 
uspešnejša, če bo hitreje vključevala kvalitetne fakt orje go- 
spodarjenja. 

Bolj nemotena reprodukcija družbenega bruto proizvoda je 
pogoj za ustvarjanje več jega narodnega dohodka in tako med 
drugim tudi za več jo akumulativnost gospodarstva. 

Sredstva za delo (I,) : 
Predmeti dela (l2) : 
Potrošna sredstva (II) : 
Skupaj 

2683,8 (6,8% proizvodnje I,) 
10911,2 (6,5% proizvodnje l2) 
6138,0 (10,2% proizvodnje II) 

19733,0 (7,4% vse proizvodnje) 

Ocenjujemo, da je bilo za 1000 mio din tega blaga kuplje- 
nega iz sredstev, ki v finalni vrednostni strukturi DBP pred- 
stavljajo denarne odlive federaciji in nezadostno razvitim ob- 
močjem. Tako blago v vrednosti 18733,0 mio din ni bilo 
kupljeno z denarnimi sredstvi družbenega bruto proizvoda, 
realiziranega v SRS I. 1975, temveč  z drugimi. Del potrošnega 
blaga so kupili potrošniki iz drugih republik in tujci v trgovi- 
nah na območju SR Slovenije, del pa domače prebivalstvo s 
potrošniškimi krediti in prihranki. Sredstva za delo in pred- 
meti dela so bili kupljeni s štednjo združenega dela in s krediti 

6. Analiza, ki jo bo treba še precej metodološko razviti 5, 
omogoča nekatere temeljne sklepe o reprudukciji združenega 
dela v Sloveniji, čeprav obravnava le I. 1975. 

3 Nominalni podatki za 1.1975 dajejo drugačen vtis a vsebujejp napake, ki jih je obdelal dr. Madžar; glej Madžar Ljubomir, Investiranje u zalihe i akumulativna sposobnost privrede, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 3. aprila 1973 3 To ni vsa realna akumulacija. Sem spada tudi prirast osnovnih sredstev v vrednosti, za zamenjavo, ki Jo sicer dokaj neadekvatno predstavlja amortizacija. 4 VI. 1976 Je bila dinamika kredHno-monetarnih tokov razmeroma živah- na; giej: Zavod SRS za družbeno plnlranje, Ocena gospodarskih gibanj v prvih mesecih 1.1976, Poročevalec, U., 4. 5.1976, it. 11/11, str. 7. 

81. del 
GLOBALNA RAZMERJA V 
UGOTAVLJANJU IN RAZPOREJANJU 
CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA 
TOZD 

2.1. Poslovni rezultati združenega 
dela gledani prek rezultatov v bilancah uspeha o celotnem 

prihodku, stroških, dohodku in njegovem razporejanju odra- 
žajo spremembe v materialnih in družbenih odnosih, kakor 

' Analiza alonl na predpostavki, da Je namenska struktura blagovnih tokov med Slovenijo In drugimi republikami, uvoza in Izvoza, zmanjianja in povečanja zalog enaka namenski strukturi razdeljenih sredstev. Preveriti Jo bo ureba z dodatnimi analizami in podatki. Bolj bo treba vključ iti obstoječe in predlagati zbiranje ali ocenjevanje novih podatkov o kreditno monetarnih tokovih. 
Potrebne so dodatne analize finalne strukture družbenega bruto proizvoda. Izkoristiti Je treba bolj dezagregiranje medsektorske tabeie in to njihovo časovno vrsto, saj jih Je Inititut za ekonomaka raziskovanja v Ljubljani za SR Slovenijo že Izdelal za I. 1966, 1968, 1972 In 197S (prolzvorne), Zavod SRS za statistiko pa za 1.1974. Koristne bodo tudi provizorne tabele za 1.1976,1977,1976 in planske za obdobje do 1.1960, č im bodo Izdelane v sodelovanju InitHuta za 

ekonomska raziskovanja Ljubljana In Zavoda SRS za družbeno planiranje. 
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tudi vsebinske in institucionalne spremembe do katerih je 
prišlo v letih 1975 do 1978. Celotni prihodek se je oblikoval 
pod vplivom ekonomsko finančnih razmer na domačem in 
tujih tržišč ih in sistemskih ukrepov, ki so opredeljavli položaj 
združenega dela v primarni delitvi in vplivali prek cen na 
nominalno rast dohodka in stroškov. 

2.1.1. Pogoje v katerih so se odvijala gospodarska gibanja v 
letu 1976 lahko na finančnem področ ju povzamemo v nasled- 
njem: 
- nizka realna rast proizvodnje, zadrževanje rasti cen in 
ukrepi za preprečevanje anticipirane porabe so vplivali na 
relativno nižji nominalni porast celotnega prihodka. Do leta 
1976 se je celotni prihodek ugotavljal po sistemu fakturirane 
realizacije, roki plačevanja računov, pa so bili odvisni od 
dogovorov in vestnosti samih TOZD. V gospodarstvu je na tej 
osnovi prišlo do velikih neplačanih terjatev. Zato je bila v tem 
ietu izvedena obvezna poravnava dolgov in zelo zaostrena 
finančna disciplina (računi se morajo poravnati v\15 dneh), 
kar je v prvem času izvajanja teh ukrepov vplivalo na veliko 
zadržanost TOZD pri novih naroč ilih; 
- hitreje so naraščali materialni in drugi proizvodni stroški v 
primerjavi z dohodkom, kar je bilo posledica slabše uč inkovi- 
tosti in koriščenja vloženih sredstev 6, pa tudi hitrejšega 
naraščanja cen za surovine in reprodukcijski material kot so 
naraščale cene končnim izdelkom (tudi kot posledica premi- 
kov cen v svetu); 
- v razporejanju dohodka so hitreje naraščali izdatki za 
osebne dohodke, skupno in splošno porabo, kar je povzro- 
čilo, da so se za razširitev materialne osnove dela na ravni 
TOZD izloč ila nominalno nižja sredstva kot v prejšnjem letu.7 

V nadaljnjih delitvah so se nato iz drugih virov (varčevanje 
prebivalstva, bančni depoziti in inzemska sredstva) oblikovala 
visoka razpoložljiva sredstva za reprodukcijo v materialni 
proizvodnji, ki v tem letu niso bila v celoti izkoriščena; 
- nizka lastna sredstva za razširitev materialne osnove dela in 
prilagajanja združenega dela usmeritvam srednjeročnega 
plana, ki predpostavlja večja vlaganja sredstev v infrastruk- 
turne dejavnosti, so povzroč ili, da je zagotavljanje sredstev za 
razširjeno reprodukcijo v mnogo več ji meri kot v prejšnjih 
letih, slonelo na kreditni osnovi; 
- iskanje ustreznejšega obračunskega sistema je povzroč ilo, 
da je združeno delo ob polletnem obračunu izkazalo čez 8 
milijard din izgube, ker se je samo plačani celotni prihodek 
obremenil tudi z vsemi stroški, ki so odpadli na vso neplačano 
realizacijo. Po dopolnitvah sistema obračuna je ob devetme- 
sečnem obračunu izguba znašala še vedno okoli 5,4 milijarde 
din in šele letni obračun poslovnega uspeha je prikazal iz- 
gubo v realnejšem obsegu okoli 1,2 milijarde din. Ta negoto- 
vost v izkazovanju finančnih rezultatov pa je prav tako prispe- 
vala k zadržanosti v poslovnih odloč itvah. 

2.1.2. V letu 1977 je bila gospodarska aktivnost združenega 
dela bolj živahna, dosežena je bila višja realna rast proizvod- 
nje in nekoliko hitrejša rast cen kot v letu 1976, kar je vse 
skupaj prispevalo, da je celotni prihodek porasel nominalno 
za 24 %, medtem ko je v letu 1976 v primerjavi z letom 1975 
porasel le za 15 %. Vse tiste znač ilnosti, ki so se v letu 1976 
kazale v nizkih oz. slabih finančnih rezultatih so bile v letu 
1977 omiljene, nekatere pa sploh odpravljene. V ugotavljanju 
celotnega prihodka je v letu 1977 veljal sistem, ki je bil uveden 
v letu 1976; prišlo pa je do sprememb v razporejanju do- 
hodka: obresti so se obračunavale iz skupnega dohodka ne 
pa iz dohodka kot v prejšnjih letih, amortizacija nad predpisa- 
nimi minimalnimi stopnjami t. i. »pospešena« amortizacija in 
del dohodka za delovno skupnost se ne obračunavajo več v 
breme stroškov, kot doslej, temveč v breme dohodka. S tem 
so spremembe v razporejanju v letu 1977 vplivale na višino 
proizvodnih in drugih poslovnih stroškov (vplivale so na nji- 
hovo znižanje) in višino dohodka (ki je bil zgolj računsko 
povečan s prenosom pospešene amortizacije in za obveznost 
TOZD do delovnih skupnosti). Iz celotnega prihodka in razpo- 
rejanja dohodka izhajajo za leto 1977 naslednje osnovne 
znač ilnosti: 

• ob nizki rasti celotnega prihodka »o atalni »fiksni« stroški omejitveni faktor, ki onemogoča, da bi stroški naraščali z enako počaanejšo dinamiko kot celotni prihodek. Šele podrobnejše analize v aamlh TOZD bi pokazale kolikšen delei je odpadel na »fiksne« stroške, ki jih nI bilo mogoča zniževati, ter kakšen delei je odpadel na »variabilna« atroške, ki eo odvisni od obsega proizvodnje In kater* Je možno z racionalnim goapodarjenjsm zniževati, dokumentacija: tabela na str. 17 

- po več letni tendenci hitrejšega naraščanja in s tem večanja 
deleža materialnih stroškov v celotnem prihodku je prišlo do 
spremembe te dinamike. Iz podatkov v zaključnih računih 
izhaja, da so stroški rasli za 4 poene počasneje kot celotni 
prihodek. Iz primerljivejših osnov izhaja, da so rasli za 2 
poena počasneje in se je s tem njihov delež v celotnem 
prihodku zmanjšal za okoli 0,6 strukturne točke, kar predstav- 
lja po vrednosti za okoli 2,5 mrd. din več ji dohodek; 
- v razporejanju čistega dohodka je bila rast izdatkov za 
osebne dohodke in skupno porabo, ki se oblikuje iz osebnih 
dohodkov nižja od rasti čistega dohodka, kar je omogočilo, 
da so TOZD iz čistega dohodka izloč ile nekoliko višji delež 
sredstev za razširitev svoje materialne osnove dela; 
- izgube so bile nominalno nekoliko nižje kot v letu 1976; 
- v razpoložljivih sredstvih za reprodukcijo se je sicer neko- 
liko povečal delež akumulacije, kljub temu pa so po pokritju 
vseh obveznosti (vključno z anuitetami), združenemu delu v 
globalu primanjkovala lastna sredstva, kar je še nadalje pove- 
čevalo zadolženost gospodarstva. 

2.1.3. V letu 1978 se je ponovno bistveno spremenil sistem 
ugotavljanja celotnega prihodka, saj se vanj všteva tudi priho- 
dek, sprejet v 15 dneh po preteku obračunske dobe.8 S tem se 
je obračun celotnega prihodka zelo približal sistemu obra- 
čuna po fakturirani realizaciji (ki je veljal do leta 1975, le kupci 
morajo v rokih plačevati račune, poostrena je bila torej fi- 
nančna disciplina). Tudi v razporejanju dohodka je prišlo do 
sprememb, tako, da objavljeni podatki SDK o rezultatih poslo- 
vanja kažejo precej ugodnejše uspehe kot se dobijo, če se 
podatki izvedejo na primerljivejše osnove9. Glavne znač ilnosti 
razvoja v letu 1978 bi lahko povzeli v naslednjem: 
- nadaljevala se je bolj sproščena ekonomska politika in 
pogoji iz leta 1977, kar je omogočilo dinamičnejšo gospodar- 
sko aktivnost. Močno je poraslo domače povpraševanje (tako 
na podočju investicij, kot tudi prebivalstvu) kar je vplivalo na 
visoko rast proizvodnje, predvsem industrijske. Ob tem pa so 
se nadaljevale in poglabljale tudi nekatere neugodne ten- 
dence v potrošnji: povečal se je deficit v zunanjetrgovinski 
bilanci, nadaljevala se je ekspanzija v kreditno monetarnih 
tokovih, prišlo pa je tudi do naglega povečanja cen na vseh 
področ jih. Vse to je vplivalo tudi na visok nominalni porast 
celotnega prihodka. 

V delitvi dohodka se je nekoliko povečal delež sredstev za 
razširitev materialne osnove dela, vendar je hitreje rasel delež 
za nosilce sredstev izven TOZD. Zato je bilo financiranje 
procesa razširjene reprodukcije še nadalje v veliki meri odvi- 
sno od drugih, predvsem bančnih virov. 

2. 2. Ugotavljanje in razporejanje celotnega 
prihodka po virih in stroških 

2. 2. 1. Medtem ko je v letu 1976 vrednost proizvodnje 
dosegla nominalno le 15%-no rast, je bila v letu 1977 in 1978 
gospodarska aktivnost bolj živahna saj je celotni prihodek 
porasel za okoli 24% oz. 23%. Prihodke je združeno delo v teh 
letih ustvarilo s precej enako aktivnostjo: na realizacijo od 
proizvodov in storitev je odpadlo okoli 44% do 46%, na 
prodajo trgovskega blaga okoli 36%; v letih 1976 in 1977 se je 
povečal delež interne realizacije (od 13 na 15%) ker je z 
ustanavljanjem TOZD-ov prišlo do večjega medsebojnega 
fakturiranja. V letu 1978 pa se je delež tega vira celotnega 
prihodka močno zmanjšal - na 11%. Ocenjujemo, da so se 
TOZD že v več ji meri prilagodile izhodiščem zakona o združe- 
nem delu po katerem pridobivajo dohodek z udeležbo pri 
skupaj ustvarjenem prihodku, saj so se ti prihodki nominalno 

' če Je dolžniško upniško razmerje nastalo v zadnjih 15 dneh obračunske dobe * V bilancah uspehe se namreč prlmerjejo po novem obračunu vrednoteni podetkl za leto 1878 e podatki kot eo ae ugotovili za leto 1877 po eletemu, ki Je veljal v tem letu. Tako J* v letu 1878 zajetih tudi 11.280 mll|. din reellzaelje, ki odpade na prihodek eprejet v 15 dneh po preteku obračuneke dobe, medtem ko v podetklh za leto 1877 ta realizacija nI zajeta. Indeka poraeta 1878-77 Je na osnovi takega račune več ji za 4,5 poenov, če Izloč imo efekt spremembe v obrečun znaša Indeka I« 118,3 %. Do razlik prihaja tudi v Izračunu materialnih atroškov. Delež l*-teh naj bi a* po objavljenih neprimerljivih podatkih zmanjšal 
za 2,5 poana, prlmerljlvejšl podatki pa kažejo, da delež etroškov v celotnem prihodku stagnira; »bruto« dohodek Je po objavljenih podatkih poraeel za 38 % (dohodek celo za 40 %) medtem ko prlmerljlvejšl podatki kažejo le 23 * - nI 
poraat Precejšen del raeti bruto dohodka, ki ga je po bilancah uapeha objavila SDK, Je tore| le posledica neprimeljlvega obračuna poalovnlh stroškov. 
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povečali v letu 1978 v primerjavi z letom 1977 za več kot 
dvakrat, njihov delež v celotnem prihodku pa je porasel od 
2,6% v letu 1977 na 7%, ki so bili doseženi v letu 1978. Manjši 
vir prihodkov predstavljajo obresti, ki jih dobivajo TOZD od 
sredstev, ki imajo vezane v bankah, letno predstavljajo okoli 

0,5% od vseh prihodkov; prav tak delež predstavljajo tudi 
prihodki od dotacij, kompenzacij, premij in pod., imajo pa 
rahlo tendenco upadanja. 

2. 2. 2. Iz celotnega prihodka so OZD poravnale proizvodne 
in druge stroške ter dosegle naslednji dohodek: 

- v milijardah din 
- v tekočih cenah 

1975 1976 1977 1978 1976 
1975 

Struktura po posameznih vrstah stroškov je naslednja: 

1977 
1976 

1978 
1977 

Celotni prihodek 299,6 345,9 410,3 511,7 114,8 124,2 122,8 
Nabavna vrednost prodanega blaga 108,3 115,8 138,3 174,5 107,2 125,2 126,0 
Proizvodni stroški10 126,2 156,4 180,9 214,5 123,0 121,2 115,3 
v tem: 
-porabljene surovine, repromaterial in elektr. energija 88,3 107,3 124,8 151,3 120,7 121,9 116,7 
Spremembe v zalogah11 3,4 3,5 3,4 - 102,7 100,0 - 
»Bruto dohodek«12 68,5 77,2 94,5 122,7 111,3 127,7 128,2 
Zmanjšanje dohodka zaradi neplačanih terjatev 4,0 - - - - 
Amortizacija (skupaj)10 9,3 11,2 12,4 15,4 118,6 114,8 122,1 
Korigirani dohodek (doseženi)10 55,2 65,9 82,1 107,3 118,0 129,9 129,1 

1975 1976 1977 1978 
Celotni prihodek 
Nabavna vrednost trgovskega blaga 
Proizvodni stroški 
v tem: 
-porabljene surovine, repromaterial in električna energija 
Spremembe v zalogah , 
»Bruto« dohodek 
Zmanjšanje dohodka zaradi neplačanih terjatev 
Amortizacija 
Dohodek - korigirani (doseženi)  

100,0 
36,1 
42,1 

29,5 
1,1 

22,9 
1,3 
3,1 

18,5 

100,0 
33,5 
45.2 

31.0 
1,0 

22.3 

3,2 
19.1 

100,0 
33,7 
44,1 

30,4 
0,8 

23,0 

3,0 
20,0 

100,0 
34,1 
41,9 

29,6 

24,0 

3,0 
21,0 

Medtem ko so v letu 1976 imeli stroški hitrejšo rast od 
celotnega prihodka je prišlo v letu 1977 do spremembe v tej 
dolgoletni tendenci. Proizvodni stroški v celoti, kakor tudi 
sami stroški porabljenih surovin reprodukcijskega materiala 
in električne energije so rasli počasneje od celotnega pri- 
hodka. Delež proizvodnih stroškov13 se je znižal v letu 1977 od 
doseženega deleža v letu 1976 za 0,9 strukturne točke, še 
več je znižanje deleža pa je bilo doseženo v letu 1978 (znašalo 
je okoli 2 strukturni točki). Več kot polovica znižanja deleža 
proizvodnih stroškov je odpadlo na porabljene surovine, re- 
promaterial in električno energijo.. Primerjave za daljše ob- 
dobje kažejo, da se je gibal v času od leta 1970 do 1973 delež 
materialnih stroškov v celotnem prihodku med 26,5 do 26,7%, 
po letu 1973 pa je prišlo do stalnega naraščanja deleža teh 
stroškov: v letu 1974 je porasel delež na 28,5% v letu 1975 na 

1° v letih 1975 do 1978 Je prišlo v ugotavljanju In razporejanju celotnega pri- hodka in dohodka do mnogih vaeblnsklh In institucionalnih sprememb, kakor tudi sprememb v zajemanju podatkov. Ob prehodu na nov nač in ugotavljanja In razvrščanja podatkov se ni zagotovilo primerljivosti s prejšnjimi serijami podat- 
kov, zato v tabeli nekate« objavljene podatke Iz ZR dopolnjujemo, da bi neko- liko izboljšali primerljivost, ki Je za analize nujna. V tabeli so nominalni podatki vzeti iz objavljenih ZR za vsako leto s tam, da so proizvodni stroški v letu 1977 in 
1978 povečani za dal dohodka za delovna skupnosti, v amortizacijo pa je v teh dveh letih vključena tudi »pospešena« amortizacija, dohodek pa je za te pre- nose manjši. Po zakonu o združenem delu se sicer sredstva za te namene zagotavljajo Iz dohodka, ob prehodu pa je bilo za analitične potrebe nujno izpeljati vaaj ti dve dopolnitvi. Indeksi ao izračunani Iz vaakoletne obdelave ZR, n. pr.: nominalni podatek za celotni prihodek za I. 1977 je vzet Iz objavljenih podatkov o ZR za to leto, pri izračunanem Indeksu za L1978 pa za bazno leto 1977 nI bil uporabljen prej navedeni nominalni podatek iz leta 1977, temveč  tlatl, fcl je bil za leto 1977 objavljan v obdelavi ZR za leto 1978. " razlika med stanjem na začetku In koncu leta; v letih 1975 do 1977 so zaloge na koncu leta večje Id • tam vplivajo posmrtno aa povečanje dohodkov oz. na zmanjšanje stroškov. 12 bruto dohodek sestavljala amortizacija In dohodek. Z nekaterimi dodatnimi Izračuni (predvsem je treba dodati prometne davke in upoštevati prehod od fakturirane realizacije na plačano (z dopolnitvami) Je podatek primerljiv z druž- benim proizvodom, Izračunanim po organizacijskem načelu. 13 del Izdatkov, ki so v prejšnjih MIh obremenjevali materialne stroške Je bil v 
letu 1977 prenesen v dohodek (del dohodke za delovno skupnost, Izdatki za sodne stroške, takse, kazni In pod.). Kljub Izdelanim prirejenim izračunom za leto 1977 in 1978 Je verjetno, da vseh sprememb nI bilo mogoče upoštevati in je zato Iskati vzroke tudi v posebni točki na koncu analize. u Indeksi nivoja kažejo razmerje dejavnosti do poprečja, ki ga je doseglo združeno delo v celoti npr. industrija je bile v letih 1978 In 1977 Izpod poprečja združenega dela (za 5,2% ozlr. za 2,6%) v letu 1978 pa je dosegla za 2% boljši rezultat 

29,5%, v letu 1976 na 31,0%, medtem ko se je v letu 1977 spet 
znižal na 30,4% in v letu 1978 na 29,6%. 

Znižanje deleža proizvodnih stroškov je bilo doseženo v 
skoraj vseh gospodarskih panogah, v proizvodnji naftnih deri- 
vatov, pridobivanju rude barvnih kovin, v proizvodnji kamna 
in peska in v proizvodnji obutve in usnjene galanterije so rasli 
proizvodni stroški hitreje od celotnega prihodka, v proizvod- 
nji usnja in krzna ter v proizvodnji krmil pa se delež stroškov 
ni spremenil. Relativno počasnejša rast stroškov v letu 1977 in 
1978 je vplivala na to, da je bil v teh dveh letih dosežen več ji 
delež »bruto« dohodka v celotnem prihodku kot v prejšnjih 
letih. 

2. 2. 3. Uč inkovitost vloženega dela merjena z »bruto« 
dohodkom na zaposlenega je nominalno vsako leto porasla v 
vseh gospodarskih dejavnostih. Hitreje od poprečja je porasla 
v industriji, gozdarstvu in vodnem gospodarstvu, medtem ko 
je v vseh drugih dejavnostih rasla počasneje od poprečja. 
Relativni položaj posameznih dejavnosti glede na poprečje 
gospodarstva kažejo naslednji indeksi nivoja14: 

Bruto dohodek na zaposlenega 
-v tisoč  din 

indeksi nivoja 
1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Združeno delo skupaj 130,59 165,53 236,72 100,0 100,0 100,0 
Industrija 123,82 161,24 241,58 94,8 97,4 102,0 
Kmetijstvo 124,20 158,88 211,26 95,1 96,0 89,2 
Gozdarstvo 132,41 175,26 252,07 101,2 105,9 106,5 
Vodno gospodarstvo 122,78 162,12 230,25 94,0 97,9 97,3 
Gradbeništvo 122,85 151,01 212,26 94,1 91,2 89,7 
Promet 174,17 207,29 277,03 133,4 125,2 117,0 
Trgovina 149,28 186,14 248,03 114,3 112,5 104,8 
Gostinstvo 102,39 124,70 166,56 78,4 75,3 70,4 
Obrt 114,51 142,32 194,77 87,7 86,0 82,3 

2. 2. 4. Uč inkovitost vloženih sredstev (ki kaže koliko din 
»bruto« dohodka je bilo realizirano na 100 din uporabljenih 
osnovnih in obratnih sredstev) je v letih 1976 in 1977 skoraj 
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stagnirala, v letu 1978 pa je globalno porasla za okoli 18 %. Na 
to je najbolj vplival visok porast v industriji - za skoraj 30 %, v 
drugih dejavnostih pa je bil dosežen le manjši porast, neko- 
liko pa se je poslabšala v prometu (za 3 %). Učinkovitost 
vloženih sredstev je odvisna od rasti dohodka, ki jo izboljšuje 
in rasti vloženih sredstev, ki vplivajo na zmanjšanje rasti 
uč inkovitosti. Delovanje obeh faktorjev se je značilno odrazilo 
v industriji in trgovini, ki obsegata skupaj okoli 68 % »bruto 
dohodka« in 70 % vseh vloženih sredstev. Ob hitri rasti 
dohodka so v industriji počasneje rasla angažirana sredstva, 
kar se je odrazilo v ugodnem povečanju uč inkovitosti sred- 
stev, medtem pa je v trgovini dohodek rasel počasneje kot so 
porasla angažirana sredstva (na to je vplival predvsem višji 
porast obratnih sredstev) tako, da se je položaj trgovine 
poslabšal glede na poprečni porast uč inkovitosti v gospodar- 
stvu. 

Bruto dohodek na 100 din poprečno angažiranih poslovnih 
sredstev 

Indeks nivoja 
1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Združeno delo skupaj 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

37.4 38,3 
35,8 37,6 
24,3 26,6 
57.5 66,7 
92.8 100,6 
64.6 62,8 
36.9 34,2 
30,3 30,6 
30,5 
67,2 

32,3 
68,8 

45r2 
48,9 
27,5 
71.5 

101,0 
69.6 
33.1 
31.7 
34,6 
77.2 

100.0 
95,7 
65,0 

153,7 
248.1 
172,7 
98,7 
81,0 
81,6 

179,7 

100,0 
98.2 
69,5 

174,2 
262,7 
164,0 
89.3 
79,9 
84,3 

179,6 

100,0 
108,2 
60,8 

158,2 
223,5 
154,0 
73,2 
70,1 
76,5 

170,8 

2.2. 5. V vseh dejavnostih se je povečala vrednost poprečno 
angažiranih sredstev na zaposlenega, kar pomeni, da so de- 
lovna mesta glede na opremljenost s sredstvi postajala vedno 
»dražja«. Ob tem pa se je relativni položaj industrije glede na 
poprečni porast angažiranih sredstev na zaposlenega v zdru- 
ženem delu poslabšal, medtem ko je v letu 1976 bila vrednost 
angažiranih poslovnih sredstev na zaposlenega v industriji na 
popreč ju gospodarstva, je v letu 1978 za okoli 6 poenov izpod 
popreč ja. Močno pa se je povečala vrednost angažiranih 
poslovnih sredstev na zaposlenega v prometu (predvsem na 

račun porasta vrednosti osnovnih sredstev). Promet je tudi 
najdražja dejavnost, saj je odpadlo v letu 1978 na zaposlenega 
837 tisoč din angažiranih sredstev, sledita ji trgovina s 783 
tisoč din in kmetijstvo s 769 tisoč din angažiranih poslovnih 
sredstev na zaposlenega. Absolutne vrednosti in relativni po- 
ložaj po dejavnostih je razviden iz naslednje primerjave: 

- v tekočih cenah 
- v tisočih din 

Indeks nivoja 
1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Združeno delo Skupaj 349,0 432,1 523,9 100,0 100,0 100,0 
Industrija 346,0 429,2 494,3 99,1 99,3 94,4 
Kmetijstvo 510,2 596,8 769,0 146,2 138,1 146,8 
Gozdarstvo 230,1 268,8 352,3 65,9 62,2 67,2 
Vodno gospodarstvo 132,3 161,1 228,0 37,9 37,3 43,5 
Gradbeništvo 190,2 240,6 305,0 54,5 55,7 58,2 
Promet 471,5 605,8 837,3 135,1 140,2 159,8 
Trgovina 493,0 608,0 783,2 141,3 140,7 149,5 
Gostinstvo 336,1 386,3 481,8 96,3 89,4 92,0 
Obrt   170,3 206,9 252,4 48,8 47,9 48,2 

2. 3. Razporejanje dohodka 
2. 3. 1. Iz skupnega dohodka so OZD pred razporejanjem 

dohodka izloč ile sredstva, ki pripadajo drugim udeležencem v 
skupnem dohodku. V letu 1976 in 1977 so TOZD iz skupnega 
dohodka izloč ile tudi obresti, v letu 1978 pa se obresti po- 
novno izločajo iz dohodka. Zaradi primerljivosti z letom 1978 
so tudi za leto 1976 in 1977 obresti prenesene v dohodek. 
Sredstva, ki so bila namenjena za druge udeležence v skup- 
nem dohodku so sicer nizka (v letu 1978 so znašale 0,3 % od 
doseženega dohodka) vendar so v letih 1976 do 1978 porasla 
za več kot dvakrat. 

Nekatere organizacije združenega dela so razporedile več  
dohodka kot so ga ustvarile, ter dosegle izgubo. Ta je znašala 
v letu 1975 594 milj. din, v letu 1976 in 1977 nekaj čez 1100 
milj. din, v letu 1978 pa skoraj 900 milj. din. 

Iz doseženega dohodka se je z izločanjem sredstev za 
druge udeležence v skupnem dohodku in z doseganjem iz- 
gube razporedil naslednji dohodek: 

- v milj. din 
- v tekočih cenah 

 1975 1976 1977 1978 
Dohodek doseženi15 

Del skupnega dohodka za druge OZD, 
kmete, druge delovne ljudi in tuje osebe 

Povečanje (+) oz. zmanjšanje (-) dohodka 
Izguba zaradi nedoseženega dohodka 
Dohodek razporejeni 
Izguba znaša v odnosu na doseženi dohodek v % 

2. 3. 2. V razporejanju dohodka so se oblikovala naslednja globalna razmerja: 

- v milj. din 
- v tekočih cenah 

55.244 65.939 

161 114 
- 9 - 4 
594 1.153 

55.668 66.974 
1.1 1,7 

82.151 107.304 

283 369 
- 46 
1.116 898 

82.938 107.833 
1,3 0,8 

1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 
 1975 1976 1977 
Dohodek razporejeni - 
korigirani 55.668 66.974 82.938 107.833 120,3 123,8 130,0 
Skupna poraba16 2.649 3.797 5.035 5.945 143,3 132,6 118,1 
Splošna poraba 602 642 1.093 1.072 106,6 170,3 98,1 
Drugi nameni 5.803 7.633 10.308 14.722 131,5 135,1 142,8 
v tem: 
- obresti od kreditov 3.565 4.449 5.557 6.896 124,8 124,9 124,1 
Čisti dohodek 46.614 54.902 66.502 86.094 117,8 121,1 129,5 

,6 dohodek je v 1.1977 in 1978 zaradi primerljivosti z letom 1975 in 1978 
zmanjšan za del dohodka za delovno skupnost in pospešeno amortizacijo 
,6 zaradi primerljivosti z letom 1978 v skupni porabi niso v letih 1975 do 1977 zajeta sredstva dela stanovanjskega prispevka, ki se namenja za solidarnost In se nakazuje samoupravnim stanovanjskim skupnostim. Za to vrednost je č isti dohodek višji v naši analizi kot jo izkazuje SOK v obdelavi zaključnih računov. 
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Struktura po posameznih oblikah razporejanja je bila nasled- 
nja: 

1975 1976 1977 1978 
Dohodek (razporejeni) 100,0 100,0 100.0 100,0 
1. Skupna poraba 4,8 5,7 6,1 5,5 
2. Splošna poraba 1,1 1,0 1,3 1,0 
3. Drugi nameni . 10,4 11,4 12,4 13,7 
v tem: 
- obresti 6,4 6,6 6,7 6,4 

4. Čisti dohodek 83,7 81,9 80,2 79,8 

Gledano v celoti je v razporejanju dohodka prišlo do hi- 
trejše rasti tistih sredstev, ki se iz dohodka namenjajo za 
zadovoljitev dela potreb skupne in splošne porabe ter drugih 
namenov, to pa je vplivalo na počasnejšo rast in s tem na 
zmanjšanje deleža čistega dohodka. 

2. 3. 21. Sredstva namenjena za skupno porabo17 so se v teh 
treh letih izločala iz dohodka v več jem obsegu kot leta 1975 - 
predvsem je bil dosežen visok porast in s tem delež v letih 
1976 in 1977. V letu 1978 pa je rast sredstev za skupno porabo 
rahlo zaostajal za rastjo dohodka v tem letu, kar je vplivalo na 
znižanje deleža glede na leto 1977. Sredstva za skupno po- 
rabo se iz dohodka oblikujejo po raznih osnovah: prispevna 
osnova, osebni dohodki in poslovni sklad. Različna rast teh 
osnov je povzročila, da se sredstva niso izloč ila v dogovorjeni 
višini, zato je prihajalo do presežkov in kot posledica tega, do 
spreminjanja prispevnih stopenj v posameznih letih. 

Rast osnov od katerih se plačujejo prispevki za skupno 
porabo se je glede na doseženi dohodek takole18: 

1975 1976 1977 1978 
1974 1975 1976 1977 

Dohodek (doseženi)18 

Osebni dohodki (osnova za del 
prispevKov skupnosti 
zdravstvenega varstva, del 
prispevka pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja in 
zaposlovanje) 
Prispevna oz. davčna osnova 
(osnova za prispevke republiških 
SIS za izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno delo) 

123,5 118,0 134,0 139,3 

129,8 120,8 123,1 124,5 

95,6 109,7 153,9 150,2 

Glede na prikazana razmerja v gibanju osnov, od katerih so 
se združevala sredstva za skupno porabo, so se za posa- 
mezne oblike porabe v letih 1975-1978 oblikovale naslednje 
možnosti za pridobitev sredstev: 

-v letu 1976 so najbolj porasli dohodki tistim skupnostim, 
ki se jim sredstva oblikujejo po merilu osebnih dohodkov (ker 
so v tem letu rasli osebni dohodki hitreje kot dohodek), precej 
pa je v tem letu za rastjo dohodka zaostajala rast prispevkov 
za republiško izobraževalno in raziskovalno skupnost; ker je 
prispevna osnova imela precej počasnejšo rast od dohodka; 

- v letu 1977 in 1978 pa rast osebnih dohodkov zaostaja za 
nominalno rastjo dohodka, ob tem pa je izredno močno 
porasla prispevna osnova, kar je omogočilo tudi visoko rast 
sredstev za republiške SIS za izobraževanje in SIS za znan- 
stveno raziskovalno delo. Prispevna osnova je del instrumen- 
tarija s katerim republika zajema davek na dohodek TOZD. 
Politika obdavčevanja gospodarstva je v preteklih letih pri- 
spevala k zmanjševanju obremenjevanja gospodarstva, med- 
tem ko se je v letu 1977 in 1978 predvsem podredila potrebam 
pokritja proračunskih obveznosti. Glede na navedeno sma- 
tramo, da ni primerna osnova oz. merilo za plačevanje pri- 

17 v celoti se iz dohodka oblikujejo sredstva za republiško SIS za Izobraževanje In SIS za znanstveno raziskovalno delo ter del sredstev za SIS za zdravstvo, pokojninsko In Invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje, poleg tega ša manjši del sredstev za SIS za kulturo, socialno varnost in druge družbene dejavnosti, ki se plačujejo po mestu stalnega bivališča za delavce iz drugih republik in so za navedene skupnosti opredelile dohodek kot vir za plačevanje teh prispevkov. 18 vsi podatki upoštevani po vsakokratni realizaciji v vsakoletni bilanci uspeha 
TOZD 

spevkov iz dohodka v svobodni menjavi taka vrednost, ki se 
podreja pogostim spremembam in ne odraža doseženih go- 
spodarskih rezultatov, temveč politiko obdavčitve. Dodatne 
težave povzroča še razlika med obračunskim letom v TOZD in 
koledarskim letom v SIS družbenih dejavnosti. Gospodarske 
OZD po bilanci uspeha za preteklo leto ugotovijo končne 
obveznosti do SIS družbenih dejavnosti in jih nakažejo na 
odgovarjajoče račune skupnosti ob koncu februarja. V obra- 
čunu SIS družbenih dejavnosti pa je tak dohodek priliv teko- 
čega leta. Poravnavanje obveznosti TOZD po bilanci uspeha 
se je zaradi časovnih razlik, ki so v tem, da se obveznosti 
TOZD materialne proizvodnje poračunavajo za preteklo leto, 
plač ila obveznosti pa se v SIS družbenih dejavnosti upošte- 
vajo v tekočem letu, odrazilo v velikem odlivu sredstev iz žiro 
računov gospodarstva na račune nosilcev sredstev izven go- 
spodarstva. Po stanju 31. 3. 1978 so se glede na stanje 1.1. 
1978 znižala sredstva na račune izven gospodarstva v marcu 
letos (prelilo se je okoli 2,8 mrd. din). Ob takih prelivanjih 
sredstev iz računov OZD gospodarstva na račune izven go- 
spodarstva se nujno postavlja vprašanje selektivnejše upo- 
rabe sredstev na računih izven gospodarstva in vračanja sred- 
stev OZD gospodarstvu. Sredstva na računih pogosto dolgo 
stojijo neangažirana in jih banke uporabljajo za kratkoročno 
kreditiranje. Ob tem se postavlja tudi vprašanje zakaj se iz 
sredstev TOZD morajo izloč iti tako visoka sredstva za skupno 
porabo, ki potem stojijo neizkoriščena19. 

2.3.22. Tudi pri izločanju sredstev za splošno porabo (davek 
na dohodek TOZD, ki se plačuje od davčne osnove) se je 
odrazil že nakazani problem obračuna in plač ila obveznosti. 

Iz republiškega proračuna se je v letu 1975 in 1976 vrnilo 
združenemu delu več sredstev v obliki gospodarskih pose- 
gov20 kot je bilo vplačanega davka na dohodek TOZD. S tem 
se preko proračuna v smislu družbenega interveniranja izva- 
jajo naloge po usmeritvah srednjeročnega plana in povečuje 
tudi akumulacija, kadar gredo sredstva za naložbe v osnovna 
sredstva. 

- v milij. din 
- v tekočih cenah 

1975 1976 1977 1978 
Davek na dohodek TOZD 
(vplačani) 
Gospodarski posegi  

743,5 510,0 809,71304,7 
780,9 546,0 491,01198,3 

V letu 1977 in 1978 se je moral zaradi nižje rasti proračun- 
skih sredstev iz drugih virov porabiti del sredstev iz davka na 
dohodek TOZD za financiranje drugih namenov. Na nižji ob- 
seg gospodarskih posegov iz proračuna (kot znaša davek iz 
dohodka TOZD), vpliva tudi prenos financiranja razvoja go- 
spodarstva na samoupravne skupnosti. Po usmeritvah sred- 
njeročnega plana republika tudi prek olajšav v plačevanju 
davka iz dohodka TOZD vpliva na pospeševanje razvoja dogo- 
vorjenih dejavnosti21. Olajšave v plačevanju davka so znašale 
od davčne osnove v letu 1975 15,5% v letu 1976 21,6%, v letu 
1977 24,7%, in v letu 1978 že 30,5%. Največ ji del znižanja 
davčne osnove odpade na investicije v manj razvitih območjih 
SRS in na zmanjšanje davčne osnove izvoznikom. 

2.3.3. V postavki »drugi nameni« so zajete nekatere doseda- 
nje pogodbene in zakonske obveznosti (zavarovalne premije, 
plač ila stroškov bančnega in plač ilnega prometa, članarine, 
prispevki za financiranje SIS materialne proizvodnje, prispe- 
vek za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in Po- 
soč ju, komunalni prispevki in pod.) ki se v nadaljnji delitvi 
namenjajo za osebne dohodke s prispevki ali pa predstavljajo 
reprodukcijsko sposobnost. 

" na območ|u ljubljanskih občin so bila v letošn|em letu na računih bank naslednja sredstva (v milj. din) SIS materialne proizvodnje In 30. 3. 30. 6. 30.9. SIS družbenih dejavnosti 3.237 2.337 2.331 OZD gospodarstva (skupaj 970) 3.630 3.849 4.036 J° zajeto: intervencije na področju kmetijstva (premije za mleko, sofinanciranje kmetijskih pospeševalnih sluib In pod.) pospeševanje razvoja manj razvitih občin, plačevanje obveznosti Iz prenosa neproračunske bilance federacije 21 nanašajo se na naložbe v man| razvitih območjih v SRS in SFRJ, naložbe v kmetijstvo In ribištvo, č istilne naprava, vlaganja na območju občine Idrija, na 
zmanjšanje davčne osnove Izvoznikom In pod. 
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2.4. Razporejanje čistega dohodka 
Največ ji del čistega dohodka se namenja za kritje osebnih 

dohodkov ter izdatkov skupne porabe na ravni TOZD, le 

manjši del pa razširitev materialne osnove in rezerve. V letih 
1975-1978 so se oblikovala naslednja razmerja: 

- tekoče cene 
- v milij. din 

Struktura v % 

1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978. 
ČISTI DOHODEK 
od tega: 
Osebni dohodki 
Skupna poraba na ravni TOZD 
Stanovanjski prispevek (celotni) 
Sredstva za razširitev 
materialne osnove dela 
Sredstva rezerv 

46.614 54.902 

33.592 
3.066 
2.267 

6.295 
1.394 

42.181 
2.754 
2.784 

5.777 
1.406 

66.501 86.094 100,0 100,0 

49.873 
4.329 
3.524 

7.275 
1.500 

62.601 
6.726 
4.447 

9.590 
2.730 

72,0 
6,6 
4,9 

13,5 
3,0 

76,8 
5.0 
5.1 

10,5 
2,6 

100,0 100,0 

75,0 
6,5 
5,3 

10,9 
2,3 

72,7 
7,8 
5,2 

11,1 
3,2 

V letih 1976 do 1978 so se razmerja glede na leto 1975 
spremenila tako, da se je v teh letih za osebno in skupno 
porabo (vključni stanovanjski prispevek) namenjal več ji delež 
sredstev kot v letu 1975, vedno manj pa se je namenjalo za 
razširitev materialne osnove dela in rezerve. Razmerja so se 
najbolj poslabšala v letu 1976, ko so osebni dohodki rasli 
hitreje kot je porasel dohodek, poleg tega pa so bile povečane 
še prispevne stopnje za SIS družbenih dejavnosti. Glede na 
izplačane osebne dohodke so znašale poprečne prispevne 
stopnje v letu 1975 41,18%, v letu 1976 so porasle na 43,44, v 
letu 1977 so bile znižane na 41,66%, v letu 1978 pa so bili na 
novo uvedeni še davki od osebnih dohodkov za potrebe DPS 
tako, da je stopnja prispevkov in davkov na neto osebne 
dohodke znašala 43,80%. 

Po letu 1976, ko sredstva za razširitev matrialne osnove niso 
dosegla že dosežene višine iz leta 1975, so se začela razmerja 
izboljševati, vendar nivo leta 1975 še ni bil presežen. V letu 
1975 se je za razširitev materialne osnove in rezerve izloč ilo iz 
čistega dohodka 16,5%, v letu 1978 je bilo doseženo 14,3%. 
Premik v korist povečanja deleža sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela in rezerv v čistem dohodku je v skladu z 
razvojnimi cilji, še naprej pa velja ugotovitev, da je stopnja 
izdvajanja teh sredstev odločno prenizka, če jo primerjamo s 
stopnjo izplač il za investicije. 

2.5. Za I. 1967 in 1972 so bili izdelani v Zavodu pregledi 
notranjih razmerij v delitvi dohodka, v katerih je bil dohodek 
razporejen po namenu porabe in po višini doseženega do- 
hodka na zaposlenega. Dodatno so bili izdelani še pregledi za 
I. 1977, tako da je moč primerjati premike v razponu 10 let. 

Delež v 
Strukturi v% 

Strukturi delitve 
dohodka v % 

Delež v 
struk, v % 

Struktura delitve 
dohodka v % 

za po- doho- skupaj 
sleni dek 

neto 
osebni 

dohodki 

sanov.poslovni 
sklad skladi 

in skl.in amor- 
skupne tizacija 
porabe 

Leto 196722 

Dohodek na zaposlenega 
(v tisoč din) 
skupaj 
Do 15 
15 - 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 

100 
nad 100 

100,0 
32,3 
38,5 
16,7 
5,9 
2,3 
1.0 
2.1 
0,2 
0,1 
0,5 

0,4 
0,0 

100,0 
22.4 
34.5 
19.6 
8.5 
3,8 
2,0 
4,7 
0,6 
0,2 
1.6 

1.7 
0,3 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

52,6 
62.5 
58,0 
51,3 
43,8 
38.8 
33.9 
32,9 
23,3 
31,0 
29,8 

20.6 
11,8 

6.8 
6.9 
6,9 
7,5 
5.7 
6,5 
5.8 
7,4 
2.2 
8.3 
6,7 

4.9 
1,3 

40,6 
30.6 
35.1 
41.2 
50,5 
54.7 
60.3 
59,7 
74,5 
60,7 
63,5 

74,5 
86,9 

zapo- doho- 
sleni dek 

skupaj neto 
osebni 

dohodki 

stanov, 
sklad 

in skl. 
skupne 
porabe 

poslovni 
skladi 

in amorti 
zacije 

Leto 197222 

Dohodek na zaposlenega 
(v tisoč din) 
skupaj 
Do 15 

100,0 100,0 100,0 48,8 9,4 41,8 

15 - 
20 - 
25 - 
30 - 
35 - 
40 - 
45 - 
50 - 
55 - 
60 - 
70 - 
nad 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 

100 
100 

0,3 
2,0 
7.5 

24,6 
28,8 
11,1 
5.6 
6,9 
6,8 
5,2 
1,2 

0,2 
1,2 
5,2 

20.1 
25,8 
11.2 
6.2 
8,5 
9.3 
8,9 
3.4 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

72.4 
71.1 
63.5 
55.2 
52.3 
48,7 
49.4 
42,3 
42,1 
35.5 
19,0 

9,9 
8,9 
9,9 

10,1 
8,9 
9,9 
8,2 

10,8 
9.2 
9.3 
6,3 

17,7 
20,0 
26.6 
34.7 
38.8 
41,4 
42,4 
46.9 
48,7 
55,2 
74,7 

Leto 1977 
Dohodek na zaposlenega 
(v tisoč din) 
skupaj 
Do 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 

100-120 
120-140 
140-160 
169-180 
180-200 
200-250 
nad 250 

100.0 
0,4 
1,0 
2.7 
8.4 

30.4 
14,9 
19,6 
12.5 
4,2 
2.5 
1.8 
1,0 
0,6 

100.0 
0,2 
0,5 
1,7 
6,0 

25,0 
13,6 
20,6 
15,3 
6.0 
4.1 
3.2 
2,1 
1,7 

100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

54.9 
67,8 
73,1 
67,1 
63,5 
62.5 
60,1 
55.0 
49,7 
43.1 
45.6 
35.4 
31.5 
25.2 

11.8 
13,2 
12,4 
14.1 
13,4 
12.2 
12.6 
12.7 
10,6 
12,4 
11.8 
7,4 
6,8 
4,3 

33.3 
19.0 
14,5 
18,8 
23.1 
25,3 
27,3 
32,3 
39,7 
44.5 
42.6 
57.2 
61.7 
70,5 

Ker so podatki obdelani po tekočih cenah se je nominalno 
dvignil dohodek na zaposlenega tako, da je v letu 1967 odpa- 
del pretežni del OZD v skupine, ki so ustvarile na zaposlenega 
do 25 tisoč dohodka, v letu 1972 se je ta višina pomaknila na 
vrednosti med 35 tisoč in 50 tisoč  din, v letu 1977 pa pretežni 
del odpade na skupine, ki so ustvarile med 80 in 140 tisoč  din 

n podatki so bili obdelani v raznih analizah Zavoda, objavljeni pa so bili v gradivu za VII. Kongraa ZKS »Družbeni razvoj SR Slovenije 1947-1972«. Doho- dek v teh pregledih zajema neto osebne dohodke, stanovanjski sklad In sklad skupne porabe, amortizacijo In poslovne sklsde. Tak izračun dohodka ne odgo- varja novi definiciji po zakonu o združenem delu. Ker pa izračunov za nazaj nI 
mogoče preračunati na novo metodologijo so tudi podatki za leto 1977 obdelani po Isti metodi kot leto 1967 In 1972. Zato Je dohodek v tej točki vedno Izračunan na navedeni nač in. 
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dohodka na zaposlenega. Distribucija notranje delitve do- 
hodka kaže, da OZD z nižjim dohodkom na zaposlenega 
odvajajo pretežen del sredstev za osebne dohodke in sklade 
za zadovoljitev osebnih potreb zaposlenih in le manjši del 
sredstev za poslovne sklade in amortizacijo. V letu 1967 je 
okoli 70% zaposlenih, ki so ustvarili okoli 57% vsega za 
notranjo delitev namenjenega dohodka izloč ilo za osebne 
dohodke in sklade za zadovoljitev osebnih potreb zaposlenih 
okoli 67%, le nekaj nad 30% sredstev pa za reprodukcijo; 
približno ista razmerja so se realizirala v letu 1972, ko je na 
63% vseh zaposlenih odpadlo 52% dohodka, kije bil razpore- 
jen tako, da je odpadlo na osebne odhodke in sklade za 
zadovoljitev osebnih potreb zaposlenih okoli 65% in le okoli 
35% na sredstva za reprodukcijo; v letu 1977 pa so se ta 
razmerja poslabšala; na 77% vseh zaposlenih je odpadlo 
okoli 68% dohodka, ki je bil razdeljen tako, da je odpadlo na 
osebne dohodke in sklade za zadovoljitev osebnih potreb 
zaposlenih čez 75% in le 25% na sredstva za reprodukcijo. 
Globalna razmerja so razvidna iz naslednjih strukturnih od- 
nosov v delitvi dohodka; 

dohodek = 100%, v tem: 

neto osebni stanovanjski poslovni 
dohodki sklad in sklad skladi in 

skupne porabe amortizacija 
vTOZD 

1967 
1972 
1977 

52,6 
48.8 
54.9 

6,8 
9,4 

11,8 

40,6 
41,8 
33,3 

Kakorkoli analiziramo, vedno prihajamo do iste ugotovitve, 
da se v razporejanju dohodka vedno več  sredstev namenja 

za porabo in vedno manj za reprodukcijo, ter so tako sred- 
stva za reprodukcijo samo še rezidualna postavka. Nizek 
delež sredstev za reprodukcijo ob nizki osnovi 100-120 tisoč  
dohodka na zaposlenega v letu 1977 kaže na to, da s temi 
sredstvi verjetno tudi ni mogoče posebno uč inkovito gospo- 
dariti in bi bilo nujno podvzeti radikalne ukrepe v smeri 
povečanja deleža sredstev za reprodukcijo na ravni TOZD. 

III. del 
OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA 
REPRODUKCIJO 

3.1. Iz analize posameznih postavk v razporejanju dohodka 
izhaja, da se oblikovana sredstva namenjajo raznim nosilcem, 
ki sredstva v nadaljnjih delitvah uporabljajo za posamezne 
namene porabe. Tako se že v delitvi dohodka pri nosilcih 
sredstev izven TOZD oblikujejo dodatna sredstva za mate- 
rialne naložbe (obresti od kreditov, sredstva za varstvo okolja, 
vodni sklad, zavarovalne premije, prispevek za mestno zemlji- 
šče in komunalni prispevek, prispevki za odpravo posledic 
potresa na Kozjanskem in v Posoč ju in pod.). Prav tako je v 
prispevni stopnji za skupno porabo vključen tudi del za razšir- 
jeno reprodukcijo (zdravstvo in drugo) v splošni porabi je 
zajet davek na dohodek TOZD, ki se plačuje v proračune 
republike, iz katere se sredstva kot intervencije ponovno 
vračajo v gospodarstvo in se jih del tudi namenja za mate- 
rialne naložbe. Iz razporeditve dohodka po namenu porabe in 
deloma po nosilcih izhaja, da se že v prvi delitvi dohodka 
oblikuje za naložbe visok delež za razširjeno reprodukcijo, ki 
pa se ga okoli 4% že razporedi nosilcem izven TOZD. 

- v milj. din 
- v tekočih cenah 

Indeks 
1975 1976 1977 1978 1976/75 1977/76 1978/77 

DOHODEK RAZDELJENI (korigirani)* 
od tega: 
Skupna poraba 
Splošna poraba 
Neto osebni dohodki in skupna poraba v TOZD 
Sredstva za gospodarske naložbe skupaj 
- razpoložljivo v TOZD 
- razporejeno nosilcem izven TOZD 
Sredstva za naložbe v družbeni standard skupaj 
- razpoložljivo v TOZD 
- razporejeno nosilcem izven TOZD 
Prerazdelitev 

58.814 69.145 83.573 110.321 

12.260 
603 

26.080 
12.348 
10.861 

1.487 
2.929 
1.658 
1.271 
4.594 

16.321 
642 

31.460 
11.661 
9.376 
2.285 
3.450 
1.937 
1.513 
5.611 

19.738 
1.135 

39.196 
12.520 
9.445 
3.075 
4.328 
2.502 
1.826 
6.656 

23.821 
2.430 

49.767 
19.341 
14.881 
4.460 
5.446 
3.159 
2.287 
9.516 

117,6 

133,1 
106.5 
120.6 
94,4 
86,3 

153.7 
117.8 
116,8 
119.0 
122.1 

120,9 132,0 

120,9 
176,8 
124.6 
107,4 
100.7 
134.6 
125,4 
129,2 
120.7 
118,6 

120.7 
214,1 
127,0 
154.5 
157.6 
145,0 
125.8 
126,3 
125,3 
143,0 

Struktura po namenu pa je naslednja: 

1975 1976 1977 1978 
DOHODEK RAZDELJENI (korigirani)23 

od tega: 
Skupna poraba 
Splošna poraba 
Neto osebni dohodki in skupna poraba vTOZD 
Sredstva za gospodarske naložbe skupaj 
- razpoložljivo v TOZD 
- razporejeno nosilcem izven TOZD 
Sredstva za naložbe v družbeni standard skupaj 
- razpoložljivo v TOZD 
- razporejeno nosilcem izven TOZD 
Prerazdelitev 

100,0 

20,9 
1,0 

44,3 
21,0 
18,5 
2,5 
5,0 
2,8 
2,2 
7,8 

100,0 

23,6 
0,9 

45.5 
16,9 
13.6 
3,3 
5.0 
2,8 
2,2 
8.1 

100,0 

23,6 
1,3 

46,9 
15,0 
11,3 
3,7 
5,2 
3,0 
2,2 
8,0 

100,0 

21,6 
2,2 

45,1 
17,5 
13,5 
4,0 
5.0 
2,9 
2.1 
8,6 

23 Da Je zagotovljena več ja primerljivost med leti In so zajeta vsa sredstva, ki se Iz delitve dohodka oblikujejo za razilrjeno reprodukcijo, Je k dohodku, ki Je prikazan na str— dodana v vseh letih ie amortizacija obračunana po stopn|ah, ki so večfe od predpisanih minimalnih, ki znaia v letu 1975 3.146,1 milj. din, v letu 1976 2.173,3 milj. din, v letu 1977 635,6 milj. din In v letu 1978 2.468,1 milj. din. 

Od leta 1975 se je do leta 1978 povečal delež sredstev za 
osebne dohodke, za skupno in splošno porabo v delitvi do- 
hodka TOZD za 2,7 sturkturne točke, delež sredstev za na- 
ložbe v gospodarstvo se je zmanjšal za 3,5 točke, v tem okviru 
se je povečal delež za nosilce sredstev izven TOZD za 1,5 
točke. Čeprav doseženi odnosi v delitvi niso v skladu z usme- 
ritvami srednjeročnega plana, je treba ugotoviti, da so se 

najbolj poslabšala razmerja v letu 1976, ko je bila tudi realna 
stopnja rasti proizvodnje najnižja. Ob višji stopnji rasti proiz- 
vodnje v letih 1977 in predvsem v letu 1978 se razmerja 
izboljšujejo v korist povečanja deleža sredstev za gospodar- 
ske naložbe, vendar še niso dosegla nivoja iz leta 1975. 
Podatki tudi kažejo, da so se sredstva za osebne dohodke (in 
s tem tudi za vse oblike porabe, ki se oblikujejo po merilu 
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osebnih dohodkov) oblikovala avtonomno, t. j. neodvisno od 
rasti proizvodnje, sredstva za razširjeno reprodukcijo pa po- 
stajajo rezidualna postavka. Ob nizkih stopnjah rasti, izhaja- 
joč iz dosedanje prakse, verjetno ni mogoče spremeniti ra- 
zmerij v delitvi dohodka v korist povečanja deleža sredstev za 
razširjeno reprodukcijo. 

V strukturi delitve dohodka po namenu porabe odpade velik 
delež sredstev na »prerazdelitev«, ki ima tendenco narašča- 
nja. Tu so zajeti stroški plačilnega promet v bankah in SDK, 
prispevki in članarine, del za SLO in DS, odliv v druge repu- 
blike zaradi plač il prispevkov po mestu stalnega bivališča 
delavcev, največ ji del pa predstavljajo obresti, ki se plačujejo 
bankam. Obresti, ki jih plačujejo organizacije združenega 
dela gospodarstva predstavljajo okoli 73 % vseh prihodkov 

Amortizacija nad predpisanimi minimalnimi stopnjami 
Del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti (za OZD) 
Sredstva za razširitev materialne osnove dela 
in za poslovni sklad 
Sredstva rezerv 
Skupaj sredstva za razširjeno reprodukcijo na ravni TOZD 

bank. Iz razhodkov pa banke vračajo organizacijam združe- 
nega dela kot udeležbo na skupnem dohodku le okoli 19 % 
vseh obresti, ki so jih le-te plačale. Tako se preko bančnih 
obresti iz gospodarstva odliva znaten del sredstev, ki se 
namenja deloma za pokritje stroškov bančnega poslovanja, 
velik del pa se preliva za pokrivanje obresti, ki jih banke 
plačujejo na hranilne vloge prebivalstva. V letih 1977 in 1978 
je bil odliv za obresti na hranilne vloge prebivalstva več ji kot 
so banke vrnile sredstev organizacijam združenega dela na 
račun udeležbe na skupnem dohodku. 

3. 2. Na osnovi razmerij v delitvi dohodka in čistega do- 
hodka so se oblikovala za razširjeno reprodukcijo in rezerve 
na ravni TOZD materialne proizvodnje naslednja sredstva: 

- v milj. din 
- v tekočih cenah 

Indeks 
1975 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

1975 1976 1977 
3.146 

27 
2.173 

20 
636 

34 
2.488 

74 
69 
74 

29 
170 

391 
217 

6.295 
1.393 

10.861 

5.777 
1.406 
9.376 

7.275 9.590 
1.500 2.729 
9.445 14.881 

92 
101 
86 

126 
107 
101 

132 
182 
157 

V letih 1976 in 1977 so znašala sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove dela nominalno manj kot v letu 1975, močno pa 
so porasla v letu 1978. Na taka gibanja je vplivala nizka rast 
proizvodnje v letu 1976, tendence po vzdrževanju in poveče- 
vanju visokega deleža, ki se iz delitve dohodka namenja za 
osebno in skupno porabo, deloma pa so razlog tudi sistemske 
spremembe, oz. prilagajanje TOZD izhodiščem zakona o 
združenem delu (nizka amortizacija nad predpisanimi stop- 
njami v letu 1977). 

3.3. Od sredstev akumulacije, ki v prvi delitvi dohodka 
ostajajo na ravni TOZD, morajo le-te po določenih merilih 
prispevati nosilcem sredstev posojilo za kreditiranje razvoja 

manj razvitih republik in AP (osnova poslovni sklad, plačuje 
se po različnih stopnjah) in združevati sredstva za razvoj 
gospodarske infrastrukture: energetiko, železnico, ceste in 
luko (obveznost je nastala na osnovi samoupravnega spora- 
zuma ali zakona, ki predpisuje iste obveznosti kot sporazum- 
osnova je za okoli 66 % obveznosti »davčna osnova« za davek 
iz dohodka TOZD, okoli 15 % se plačuje na osnovi porabljenih 
proizvodov in storitev teh dejavnosti, za okoli 19 % plač il pa 
so osnova vlaganja v osnovna sredstva). Poleg tega pa imajo 
TOZD obveznosti za odplačila posojil iz prejšnjih let, kar 
morajo prav tako pokriti iz akumulacije24. V letih 1975-1978 so 
se te obveznosti gibale takole: 

- v milj. din 
- v tekočih cenah 

1975 1976 1977 1978 
Akumulacija oblikovana na ravni TOZD 
Zmanjšana za: 
- posojilo za kreditiranje razvoja manj razvitih republik in AP (saldo med 
obveznostmi in vrač ili)24 

- združevanje sredstev za dejavnosti posebnega pomena v SIS materialne 
proizvodnje (energetika, železnice, ceste, luka) 
- odplačila posojil za osnovna in trajna obratna sredstva 
Skupaj obveznosti 
Ostanek proste akumulacije za naložbe v TOZD 
Primanjkljaj akumulacije za pokritje obveznosti   

10.861 

1.510 

'1.452 
4.297 
7.259 
3.602 

9.376 

1.598 

1.986 
4.348 
7.932 
1.444 

9.445 

1.702 

3.532 
5.618 

10.852 

1.407 

14.881 

2.491 

4.525 
7.341 

14.357 
524 

Upoštevajoč obveznosti, ki se plačujejo iz akumulacije, je v 
letih 1975, 1976 in 1978 TOZD ostalo le nekaj še ne angažira- 
nih sredstev za nove naložbe, medtem ko v letu 1977 niso 
ustvarile zadosti sredstev, da bi pokrile vse obveznosti. Od- 
plač ila posojil, ki so v tej analizi prikazana kot odliv sredstev iz 
gospodarstva, so posledica preteklih investicijskih odloč itev 
organizacij združenega dela. Ob splošnem pomanjkanju last- 
nih sredstev pa organizacijam združenega dela ni preostalo 
drugega, kot da se zadolžijo, če so hotele povečevati obseg 
proizvodnje. Ker se ta proces ponavlja na vedno višjem nivoju, 
ostaja le majhen manevrski prostor, kjer bi bilo moč spreme- 

niti dosežena razmerja. Z vzdrževanjem in nadaljevanjem ob- 
stoječega sistema, ko se iz delitve dohodka oblikuje nizek 
delež lastne akumulacije in se le-ta potem še preliva na druge 
nosilce izven organizacij združenega dela se bodo v nasled- 
njih letih razmerja iz let 1976-1978 še poslabševala. Več ini 
organizacij združenega dela ostaja premalo sredstev za druga 
združevanja, ki naj bi povezovala dohodkovno in reprodukcij- 
sko zainteresirane partnerje. 

Pregled po gospodarskih dejavnostih kaže, da obveznosti 
niso enako razdeljene. Izračun za I. 1978 kaže naslednje 
odnose med obveznostmi in ustvarjeno akumulacijo TOZD: 

aV akumulacijo so vključena tudi sredstva rezerv, Iz katerih TOZD prispevajo posojila v sklade skupnih razarv na ravni DPS. Iz tah sa dal aradstav posoja drugim TOZD, dal pa po prataku določana doba vrača nazaj v TOZD, ki je eredstva vplačala. Kar se na ta nač in aredatva prelivajo znotraj združenega dela, ta obveznost nI vključena v razporejanje akumulacije nosilcem sredstev izven TOZD. 24po dejanskih finančnih tokovih 
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- v% od akumulacije ( = 100%) 

Združeno delo 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt 
Ostale dejavnosti 

Sredstva Posojilo za manj Združev. za SIS 
akumulacije razvita območja mater, proizv. 

v SFRJ 

100,0 17,5 29,3 
100,0 16,6 27,4 
100,0 6,5 43,4 
100,0 13,6 39,6 
100,0 - 36,3 
100,0 15,4 28,7 
100,0 20,9 42,3 
100,0 22,4 24,2 
100,0 27,6 42,4 
100,0 18,5 29,1 
100,0 11,2 47,8 

Odplač ila posojil Skupaj Obveznosti 
obveznosti glede na 

akumulacijo 
 nižje višje 

48,4 95,2 4,8 
54.4 98,4 1,6 

163,5 213,4 113,4 
24.6 77,8 22,2 
15,0 51,3 48,7 
17,3 61,4 38,6 

182,3 245,5 145,5 
18.7 65,3 34,7 

145,8 215,8 115,8 
23.5 71,1 28,9 
 22,7 81,7 18,3 

. Kmetijstvo, promet in gostinstvo imajo veliko višje obvezno- 
sti kot jih more njihova akumulacija v letu 1978 prenesti. Ker 
so to prednostne dejavnost (v gostinstvu le deloma) je nujno z 
drugimi ukrepi pospeševati njihov razvoj. V industriji so bile v 
globalu izravnane obveznosti s sredstvi (po skupinah se ka- 
žejo zelo različni odnosi (tabela je v nadaljevanju analize), 
medtem ko v drugih dejavnostih ostaja še nekaj sredstev za 
nove naložbe. Visok delež se kaže v vodnem gospodarstvu, 
vendar so to nominalno nizke vrednosti, poleg tega pa je 
vodno gospodarstvo dejavnost s posebnimi nalogami v sred- 
njeročnem planu in se za te namene iz dohodka združujejo še 
dodatna sredstva. Relativno ugoden položaj se kaže v gradbe- 
ništvu, (po pokritju obveznosti mu ostaja okoli 620 milij. din) v 
trgovini (ostaja ji okoli 960 milij. din ali okoli 35% prostih 
sredstev), pa tudi v obrti, ki ji v globalu ostaja okoli 100 milij. 
din. 

Če n. pr. povežemo položaj gradbeništva, ki mu po pokritju 
obveznosti še ostaja nekaj akumulacije s položajem industrije 
gradbenega materiala, ki ji primanjkuje več  kot 125% akumu- 
lacije, da bi pokrila obveznosti se nujno postavlja vprašanje, 
primernosti odnosov v primarni delitvi t. j. v cenah. Pri tem so 
ali proizvodi industrije gradbenega materiala prepoceni glede 
na cene, ki jih gradbeništvo zaračunava za svoje storitve ali pa 
si je gradbeništvo ustvarilo monopolni položaj in podražitve 
avtomatsko prenaša na investitorje. Tudi na področ ju trgo- 
vine bi morali prouč iti odnose v primarni delitvi in onemogo- 
č iti trgovini, da kot posrednik med proizvajalci in potrošniki 
ustvarja visoke dohodke, ki jih prenaša v ceni storitev na 
porabnike. Po posameznih vrstah trgovine so donosi nasled- 
nji: v trgovini na drobno ostaja prosto še okoli 20% akumula- 
cije, v trgovini na debelo okoli 40% in v zunanji trgovini okoli 
47%. 

V industriji so se med skupinami oblikovala naslednja razmerja: 
- V % od akumulacije /=100%/ 

Sredstva 
akumulacije 

Posojilo za 
manj razvita 

območja 

Združev. za 
SIS mater, 

proizv. 

Odplač ila Skupaj Obveznosti glede na 
posojil obveznosti akumulacijo nižje višje 

INDUSTRIJA SKUPAJ 
Elektrogospodarstvo 
Pridobivanje premoga 
Proizv. naft. derivatov 
Črna metalurgija 
Prid. rud. barv. kovin 
Proizv. barvnih kovin 
Predelava barv. kovin 
Proizv. nekov.rudnin 
Predel, nekovin, rud. 
Predelava kovin 
Strojegradnja 
Proizv. prom. sred. 
Ladjedelništvo 
Proizv. elektr. str. inapar. 
Proizv. baz.kem.izd. 
Predelava kemič .izd. 
Proizv.kamna in peska 
Proizv. grad. mat. 
Proizv. žagan, lesa 
Proizv. konč . les. izd. 
Proizv. in pred. pap. 
Proizv. preje in tkanin 
Proizv. konč . tekst. izd. 
Proizv. usnja in krzna 
Proizv. obutve in gal. 
Predelava kavčuka 
Proizv. živil, proizv. 
Proizv. pijač  
Proizv. krmil 
Proizv. in pred. tobaka 
Grafična dej. 
Proizv. razn. izded. 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

16,6 
26.0 
-% 

169,6 
9.7 

23,9 
16.1 
54.6 
17,0 
13.3 
9.8 

17.7 
34,0 
10.2 
26.8 
19,0 
23.9 
25,6 
26.4 
20,0 
24,6 
28.6 
18.7 
28.5 
16,0 
20,2 
14.8 
19.2 
28.3 
13,0 
14,5 
16,0 

27.4 
71,9 
51,1 

117,4 
20,3 

196,4 
38,3 
27,9 
26.1 
25,7 
19.6 
25,3 
48,0 
22.5 
38.0 
21,5 
41.3 
47.4 
32.3 
25.7 
59.8 
31.2 
15.5 
37.9 
17.1 
39.3 
31.4 
24.4 
56,0 
25.0 
23,8 
19.1 

54.4 
534.4 
259,8 
204,3 

51,6 

21.6 
70.8 
62,1 
54,1 
23.5 
21.9 
59.7 

310,0 
21.5 
88.4 
36,1 
39.3 

153.7 
159.8 
42.6 

237.5 
69.5 
21.8 
51.4 
16,4 
56.0 
40,4 
43,4 

134,0 
12,4 
36.1 
17.2 

98.4 
632,3 
310,9 
491,3 

81,6 

241,9 
125,2 
144.6 
97.2 
62,6 
51.3 

102.7 
392,0 

54.2 
153.2 
76,6 

104,5 
226.7 
218,5 

88.3 
321,9 
129.3 
56,0 

117.8 
49.5 

115,5 
86.6 
87,0 

220,3 
50.4 
74,4 
52,3 

1,6 

18,4 

2,8 
37,4 
48,7 

45,8 

23.4 

11,7 

44,0 

50.5 

13,4 
13,0 

49.6 
25.6 
47.7 

532,3 
210,9 
391,3 

141,9 
25,2 
44,6 

2,7 
292.6 

53.2 

4,5 
126.7 
118,5 

221,9 
29.3 

17,8 

15,5 

120,3 
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Pregled akumulacije in obveznosti kaže, da industrijske 
panoge, od katerih so TOZD v preteklosti dosti investirale, 
sedaj izkazujejo večje obveznosti zaradi odplač il, kot pa bodo 
oblikovale akumulacije, da bi mogle obveznosti pokriti. To 
opozarja na množico prisotnih problemov od vprašanj umest- 
nosti naložbe in virov financiranja (neugodni krediti iz katerih 
izhajajo velika odplač ila) do vprašanj o uč inkovitosti izkori- 
ščenosti investicije in odnosov v primarni delitvi. Visoke ne- 
pokrite obveznosti v elektrogospodarstvu, pridobivanju pre- 
moga in nafte so nastale zaradi pomanjkanja združenih sred- 
stev v preteklih letih - zato je treba v prikazovanju potreb po 
združevanju v naslednjih letih le-te loč iti na del, ki odpade na 
nove naložbe in na del, ki je potreben za vrač ila doslej nasta- 
lih obveznosti iz posojil: nujno je zbrati sredstva za odplačila 
inozemskih posojil, za odplač ila posojil iz domačih kreditov 
pa je treba prouč iti možnost, da se združeno delo s temi 
obveznostmi ne obremenjuje. V barvni metalurgiji so obvez- 
nosti že več je kot znašajo razpoložljiva sredstva iz lastne 
akumulacije, medtem pa sta kovinska in elektroindustrija v 
letu 1978 še imeli nekaj proste akumulacije za nove odloč itve. 
Lastne akumulacije za nove naložbe nimajo več v bazni ke- 
miji, industriji gradbenega materiala, industriji žaganega lesa, 
predelavi papirja, proizvodnji preje in tkanin, v gumarski indu- 
striji in proizvodnji krmil, nekaj možnosti pa so še imeli TOZD, 
razvrščeni v proizvodnjo končnih lesnih izdelkov, končnih 
tekstilnih izdelkov, proizvodnjo obutve in galanterije, živilskih 
proizvodov in pijač , predelavo tobaka, v grafično in razno- 
vrstno industrijo. 

Čeprav se podatki iz njih izvirajoč i odnosi nanašajo samo 
na leto 1978 nam globalni podatki o razpoložljivi akumulaciji v 
letih 1976-1978 kažejo, da so vtem obdobju tudi po posamez- 
nih letih obstajale zelo slične možnosti. Iz vsega bi mogli 
zaključ iti, da nizka lastna akumulacija, ki je obremenjena z 
visokimi obveznimi združevanji zelo zožuje manevrski prostor 
za nove odloč itve. Zato so nove naložbe v veliki meri pokrite 
pretežno s krediti, ki močno bremenijo predvsem surovinsko 
proizvodnjo in industrijo reprodukcijskega materiala, medtem 
ko je položaj predelovalne industrije, t.i. sekundarnih in ter- 
ciarnih dejavnosti (gradbeništva, trgovine, obrti in drugih) 
relativno ugodnejši. Za rešitev nakazanih problemov je nujno 
spremeniti odnose v cenah, v delitvi dohodka in odnose v 
sistemu financiranja naložb. 

3.4. V prejšnjih točkah je v sredstvih TOZD za nove naložbe 
obravnavana samo akumulacija, pod naložbami pa so bile 
mišljene le investicije v osnovna sredstva. TOZD pa so vsako 
leto oblikovala še amortizacijo po predpisanih minimalnih 
stopnjah, ki se je ob pomanjkanju akumulacije uporabljala za 
odplač ila posojil in druge namene v razširjeni reprodukciji - 
meJ drugimi tudi za obratna sredstva (prirast zalog in krediti- 
ranje blagovnih tokov). V primerjavi z nabavno vrednostjo 
osnovnih sredstev znaša poprečna stopnja le 4,9% v letu 

1976, 5,1% v letu 1977 in 5% v letu 1978. Glede na hiter 
tehnološki razvoj in pogosto tudi hitro ekonomsko zastarelost 
je stopnja dejansko minimalna, poraba amortizacija za na- 191. mene razširjene reprodukcije pa že itak minimalne možnosti 
še zmanjšuje. 

3.5. Poleg sredstev, ki se oblikujejo iz delitve dohodka 
TOZD se del sredstev za naložbe pridobiva še iz prerazdelitve 
sredstev iz osebne, skupne in splošne porabe: 

- iz osebne porabe se zbirajo sredstva kot nevrač ljivi pri- 
spevki za dejavnosti skupnega pomena (energetika, vodno 
gospodarstvo, plin, komunalni prispevki) prispevki za ceste se 
oblikujejo iz dela plač iia za cestne takse, iz cestnine in izplač il 
za bencin, kakot tudi posojila za ceste (ki se vrača); 

- iz materialnih stroškov združenega dela, družbenih de- 
javnosti in drugih organizacij se prav tako oblikujejo prispevki 
za dejavnosti skupnega pomena: cestnina takse, iz plač il za 
pogonsko gorivo, iz katerih se del prerazdeljuje za gradnjo 
cest; 

- proračunska sredstva, ki se namenjajo za naložbe so prav 
tako namenjena za razvoj dejavnosti posebnega pomena 
(predvsem kmetijstvo). Zaradi prenosa neproračunskih izdat- 
kov na samoupravne skupnosti so ta sredstva vedno manjša 
in so namenjena predvsem zato, da vzpodbudijo angažiranje 
sredstev iz drugih virov. 

3.6. Poseben vir sredstev za naložbe predstavljajo bančna 
sredstva, ki se oblikujejo iz: 

- prirasta varčevanja prebivalstva. Banke plačujejo na hra- 
nilne vloge visoke obresti, ki jih morajo zbrati z nadaljnjim 
posojanjem denarja gospodarstvu, ki je na ta način vedno bolj 
obremenjeno z obrestmi; 

- prirasta sredstev na žiro računih. Iz podatkov o sredstvih 
na žiro računih v zadnjih letih izhaja, da ostajajo na računih 
samoupravnih interesnih skupnosti velika neporabljena sred- 
stva, ki jih banke ponovno posojajo gospodarstvu. 

3.7. Za naložbe se uporabljajo še inozemska posojila, ki pa, 
zmanjšana za odplač ila posojil iz prejšnjih let, predstavljajo 
vedno manjši neto vir za nove naložbe. 

3.8. Na osnovi vseh v tej analizi prikazanih virov sredstev se 
ie: . - v procesu proizvodnje in pogojev gospodarjenja TOZD, ki 
so izhajali iz uč inkovitosti vloženega dela in sredstev, iz od- 
nosov v cenah v primarni delitvi in odloč itev o razporejanju 
dohodka; 

- s sistemom zagotavljanja sredstev za financiranje dejav- 
nosti posebnega pomena; 
- z delovanjefn kreditno monetarnega sistema; 
- z odločitvami o namenu porabe sredstev za osebno, 

skupno in splošno porabo; 
- in možnostjo pridobivanja inozemskih sredstev; 

oblikovalo pri osnovnih nosilcih sredstev za reprodukcijo v 
materialni proizvodnji v letih 1976-1978111.142 milj. din sred- 
stev. 
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S pokrivanjem obveznosti TOZD iz akumulacije, z uporabo 
osebnih dohodkov in sredstev skupne porabe ter drugimi 
prerazdelitvami v procesu menjave so se sredstva od nosilcev 

sredstev za reprodukcijo preusmerila na nosilce financiranja 
naložb. Pri tem so se v letih 1976-1978 oblikovali naslednji 
globalni odnosi: 

- v tekočih cenah 
Oblikovanje sredstev 

vrednost str. 
Financiranje naložb 
vrednost struktura 

v milj. 
din 

v% v milj. 
din 

v% 

30,8 
30,3 

0,5 

Sredstva za reprodukcijo na ravni TOZD skupaj 
1. amortizacija 
2. iz delitve dohodka 
- razporejeno nosilcem izven TOZD 
- razporejeno za odloč itve TOZD 
zmanjšano za prenose 
skupaj 
v tem: 
a) posojilo za manj razvite republike in SAP 
b) združevanje za gospodarsko infrastrukturo 
c) odplačila posojil 
Bančna sredstva skupaj 
od tega: 
- odplačila posojil25 

- prirasti varčevanja prebivalstva 
- prirasti depozitov 
Prelivanje iz osebne, skupne in splošne porabe 
od tega: 
- prirasti varčevanja prebivalstva 
- prispevki za SIS materialne 
proizvodnje (energetika, ceste, vodno gospodarstvo) 
Združena sredstva za dejavnosti 
skupnega pomena skupaj26 

od tega: 
- izvirna sredstva iz osebne, skupne in splošne porabe 
sredstev TOZD 
a) iz dohodka 
b) iz čistega dohodka 
Sklad federacije za financiranje 
razvoja v gospodarsko manj razvitih SR in SAP 
Inozemska sredstva (neto) 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO V 
MATERIALNI PROIZVODNJI SKUPAJ 

77.140 
33.617 
43.523 

9 820 
33.703 

33.137 

5.791 
10.043 
17.303 
5.399 

5.399 
20483 

14 719 
5.764 

združevanje 

8.120 

11.142 
Od vseh sredstev za reprodukcijo se je na ravni TOZD 

oblikovalo okoli 69% sredstev (po srednjeročnem planu je 
bilo predvideno, da se bo v procesu proizvodnje in delitve 
oblikovalo na ravni TOZD okoli 47% vseh sredstev za repro- 
dukcijo). Sredstva TOZD so se s pokrivanjem obveznosti in s 
prerazdelitvami prenesla na druge nosilce financiranja naložb 
tako, da je na ravni TOZD ostalo razpoložljivo za naložbe le 
okoli 31% vseh sredstev za reprodukcijo (po srednjeročnem 
planu je bilo predvideno okoli 47%), t. j. ostala je amortizacija 
in neznaten del akumulacije. Za financiranje dejavnosti skup- 
nega pomena se je usmerilo 17% vseh sredstev za reproduk- 
cijo, največ ji del sredstev pa se je prelil v financiranje iz 
bančnih sredstev 

69,4 
30,3 
39,1 

8.8 
30,3 

29,8 

5,2 
9,0 

15,6 
4.9 

4.9 
18,4 

13,2 
5,2 

7,3 

100,0 

34. J 83 
33.617 

566 

44.129 

17.303 
14.719 
12.107 

39,7 

15,6 
13,2 
10,9 

18.919 

5.764 
3.112 
10043 

5.791 
8.120 

111.142 

17,0 

5.2 
2.8 
9,0 

5.2 
7.3 

100.0 

zajeta tudi odplač ila inozemskih posojil vključno energetika, železnica, ceste, luka in vodno gospodarstvo 
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IV. del 
VPLIV BANK NA AKUMULACIJSKO 
SPOSOBNOST GOSPODARSTVA 

4.1. Bančni potencial 
Bančni potencial predstavlja stanje vseh denarnih in nede- 

narnih sredstev s katerimi upravlja banka. Iz zaključnih raču- 
nov bank je razviden vsakoletni porast bančnega potenciala, 
njegova primerjava z družbenim proizvodom pa je naslednja: 

- v milijonih din 

Prirast banč . potenciala 
SRS SFRJ delež 

SRS 

Družbeni proizvod 
SRS SFRJ delež 

SRS 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

10.484 
7.924 

16.691 
5.352 

21.985 
36.581 
25.212 
39.938 

72.611 
57.725 
72.806 
62.503 

123.252 
228.375 
248.339 
382.687 

14,4 
13.8 
22.9 

8,6 
17,8 
16,0 
10,2 
10,4 

32.643 
40.205 
49,558 
65.369 
84.323 
97.105 

118.037 
146.124 

204.493 
245.515 
306.319 
407.264 
503.102 
592.328 
733.936 
903.823 

16.0 
16,4 
16,2 
16.1 
16,7 
16,4 
16.1 
16.2 

Skup. 
1971-78 
Porast 
od 1972- 
77 v % 

164.185 1,348.298 13,2 633.364 3,896.880 16,3 

281 427 347 342 

Gospodarska aktivnost izražena v družbenem proizvodu se 
je gibala v SR Sloveniji v letih 1972-1978 tako kot v vsej 
državi, medtem ko je bil vsakoletni porast bančnega poten- 
ciala v Sloveniji počasnejši kot v vsej državi. Na oblikovanje 
bančnega potenciala so med drugimi vplivali predvsem go- 
spodarska aktivnost, ukrepi ekonomske politike in ukrepi 
kreditno monetarne politike. 

4. 2. Analiza virov sredstev bank (pasive) 
V času iod leta 1975 do leta 1978 se je povečala bilančna 

vsota bank v SR Sloveniji od 90,9 milijard din na 190,7 milijard 
din, torej se je v 3 letih več kot podvojila. Bilančna vsota je 
porastla v prvih 3 letih izvajanja srednjeročnega plana pov- 
prečno letno za 28/% in presega doseženo rast družbenega 
proizvoda, ki je porastel v istem obdobju povprečno letno za 
20 %. Bilančna vsota se je povečala tudi realno. 
Bančni potencial sestavljajo naslednji viri sredstev: 

- milijoni din« 
1976 27 1977 1978 1976 1977 1978 

1. Viri poslovnih sredstev 
2. Rezervni sklad 
3. Sredstva solidarne odgovor. 
4. Ostali skladi 
5. Obveznosti po poslih v imenu in za račun 
pravnih oseb in občanov 
Skupaj pasiva 

112.191 129.276 165.528 
1.404 2.009 1.986 

313 2.011 2.111 
2,302 744 321 

11.278 
127.488 

16.742 20.774 
150.782 190.720 

88,0 
1,1 
0,3 
1,8 

8,8 
100 

85,8 
1,3 
1,3 
0,5 

11,1 
100 

86.8 
1.0 
1.1 
0,2 

10.9 
100 

Viri poslovnih sredstev so v letu 1978 porastli za 28 % torej 
nekoliko več kot celotna sredstva, zato pa so se skladi (re- 
zervni sklad, sklad solidarne odgovornosti, ostali skladi) zni- 
žali za 7 %. Skladi predstavljajo majhno, le 2 % vrednosti 
bilančne vsote, vendar so se gibali v zadnjih treh letih izredno 
neenakomerno. V strukturi virov poslovnih sredstev prevladu- 
jejo depoziti. 28 Pri depozitih se iz leta v leto povečuje delež 
prebivalstva - v letu 1978 seje povečal za 3,6 poenov in upada 
delež gospodarstva - v letu 1978 se je znižal za 3,8 poenov. 
Nekoliko je porastel še delež družbenih dejavnosti, družbeno 
političnih skupnosti in bank, znižal pa se je delež depozitov 
drugih uporabnikov družbenih sredstev. Sredstva prebival- 
stva so porastla zaradi večjega varčevanja, tako dinarskega 

kot deviznega. Sredstva za komisijske posle, zajemajo okoli 
11% bilančne vsote, so porastli nekoliko pod povprečnim 
porastom celotnega potenciala (okoli 80% teh poslov oprav- 
ljajo banke v imenu in za račun gospodarstva). 

4. 3. Analiza sredstev bank (aktive) 
Poslovna sredstva so porastla v letu 1978 nekoliko manj kot 

viri in sicer za 27%, sredstva skladov (rezervni sklad, sklad 
solidarne odgovornosti, drugi skladi) so porastla bolj kot 
njihovi viri in sicer za 20%, za razliko od terjatev za komisijske 
posle, ki so porastli za 22%, njihove obveznosti pa za 24%, 
kar je razvidno iz tabele: 

v milijonih din 

1976 1977 1978 1976 
Struktura v % 

1977 1978 
87,8 

1,1 
1. Poslovna sredstva 
2. Rezervni sklad 
3. Sredstva solid. odgovor. 
4. Sredstva ostalih namenov 
5. Terjatve po poslih v imenu in za račun 
pravnih oseb in občanov 
Skupaj aktiva 

114.081 
1.409 

249 

11.750 
127.488 

131.667 
1.869 

23 
721 

16.502 
150.782 

167.450 
2.015 

67 
1.048 

20.140 
190.720 

89,5 
1.1 
0,2 

9.2 
100,0 

87,3 
1,2 

0,5 

11,0 
100,0 

0,5 

10.6 
100,0 

27 Podatki za leto 1976 so pripravljeni na osnovi seštevka zaključnih računov posameznih temeljnih bank ter niso prekontrolirani od strani SDK. Njihova primerljivost po letih je omejena zaradi sprememb v kontnem planu za banke in 
seveda evidenc. 
28 Depoziti so sredstva, ki jih tozdl, druge družbene In civilne pravne osebe, občani ter tuje fizične ali pravne osebe deponirajo pri bančni organizaciji z vrač ilom na osnovi samoupravnega sporazuma, pogodbe ali z zakonom dolo- čene depozitne obveznosti. Banke nato, v skladu z ročnostjo deponiranih sred- stev, opravljajo kreditne posle. 
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4. 4. Poslovanje bank glede na ročnost 
sredstev 

Poslovanje bank na osnovi poslovnih sredstev in njihovih 
virov ter komisijski posli, ki jih opravljajo banke v imenu in za 
račun pravnih oseb predstavljajo osnovo tako kratkoročnega 
kot dolgoročnega poslovanja. 

v % 

1976 1977 1978 
Sredstva 

1976 
Plasmani sredstev 
1977 1978 

Kratkoročno poslovanje 
Dolgoročno poslovanje 
Skupaj  

61 
39 

100 

57 
43 

100 

56 
44 

100 

41 
59 

100 

38 
62 

100 

37 
63 

100 

Iz pregleda izhaja, da so poslovale lani banke s 56% kratko- 
ročnimi sredstvi, od tega so jih vložile v kratkoročne naložbe 
37%, ostala kratkoročna sredstva pa so se porabila za dolgo- 
ročne naložbe. S tako transformacijo ročne strukture sredstev 
v bankah se pokriva pomanjkanje sredstev za razširjeno re- 
produkcijo. 

V strukturi sredstev prevladujejo kratkoročna sredstva, ven- 
dar se je njihova udeležba v zadnjih dveh letih znižala za 5 
poenov, predvsem zaradi majhnega porasta sredstev na žiro 
računih in porasta dolgoročnega poslovanja v imenu in za 
račun pravnih oseb in prebivalstva. Prav tako kot so se znižala 
sredstva, le v nekoliko več jem obsegu, so se v strukturi znižali 

kratkoročni plasmani, razen deviznih plasmanov in poslova- 
nja z vrednostnimi papirji. Le-to je sicer narastlo vendar 
predstavlja manj kot petino kratkoročnega poslovanja. Večja 
uporaba vrednostnih papirjev bi zmanjšala klasični kreditni 
odnos, odvisnost gospodarstva od bank in s tem tudi stroške 
bančnega poslovanja. 

4. 5. Bančna sredstva po nosilcih sredstev 
Primerjava udeležbe posameznih koristnikov kreditov v 

skupnih kreditih in njegovo udeležbo v virih bančnih sredstev 
iz katerih so krediti dani nam da podatke v kakšnem obsegu 
se sredstva posameznih koristnikov prelivajo, preko bank, v 
kredite drugim koristnikom: 

Udeležba v 1977 Udeležba v 1978 
v virih 
sred. 

v kre- 
ditih 

+ 
ali 

v virih 
sred. 

v kre- 
ditih ali 

1. Gospodarstvo 
2. Družbene dejavnosti 
3. DPS 
4. Banke in fin. org. 
5. Ostale KDS 
6. Prebivalstvo 
7. Tuji komit.  

32,2 
6,4 
2,7 

36,6 
2,9 

18,4 
0,8 

57,7 
1,3 
1,1 

32,4 
0,4 
6,7 
0,4 

+25,5 
5,1 

-1,6 
-4,2 
-2,5 

-11,7 
-0,4 

29,5 
6,2 
1.6 

39,3 
2.7 

19,9 
0,8 

56,3 
1,2 
2,1 

32,3 
0,4 
7,5 
0,2 

+26,8 
-5,0 
+0,5 
-7,0 
-2,3 

-12,4 
-0,6 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iz gornje primerjave se vidi, da je bilo v letu 1978 udeleženo 
gospodarstvo v virih sredstev s 30%, v skupnih kreditih pa s 
56%, kar pomeni, da se za njegovo kreditiranje porabljajo 
sredstva drugih koristnikov. Največ pokrivajo banke razliko 
med sredstvi in naložbama preko hranilnih vlog prebivalstva, 
pa tudi medbančno prelivanje je izredno intenzivno. Porast 
razlike med udeležbo gospodarstva v virih sredstev in v kredi- 
tih od 25,5 v letu 1977 na 26,8 v letu 1978 pomeni, da se je 
zadolženost gospodarstva še povečala. Prelivanje sredstev iz 
sektorjev prebivalstva, družbenih dejavnosti, bank in ostalih 
uporabnikov družbenih sredstev v sektor gospodarstva je po 
eni strani sicer omogočilo, da je bilo v bankah na razpolago 
dovolj sredstev za kreditiranje proizvodnje, po drugi strani pa 
je moralo združeno delo za ta sredstva plačevati obresti in 
nadomestila na bančne storitve. Kljub temu, da združena 
sredstva naraščajo, je njihova udeležba v bančnih sredstvih še 
majhna, vendar imajo vso možnost hitrejšega porasta v na- 
slednjih letih. Lahko rečemo, da zaenkrat predstavljajo 
osnovo bančnih sredstev še vedno depoziti in krediti. 

4. 6. Krediti bank gospodarstvu 

Banke so v letu 1978 plasirale za 123,1 milijarde din kredi- 
tov, od tega jih je dobilo gospodarstvo 65% ali 79 milijard in 
sicer: 

Kratkoročni 
Dolgoročni 
Stanovanjsko- 
komunalni 
Posebni nameni 
Sanacijski 
Skupaj 

milijoni din 
Struktura v % 

1977 1978 1977 1978 
9.438 

34.016 

5.386 
15.638 

301 

10.895 
41.839 

7.367 
18.717 

543 

14,6 
52,5 

13,7 
52,7 

8,3 9,3 
24,1 23,6 

0,5 0,7 
64.779 79.361 100,0 100,0 

V strukturi skupnih kreditov danih gospodarstvu se je v letu 
1978 nekoliko povečal delež dolgoročnih kreditov ter znižal 
delež kratkoročnih kreditov. Ker se vrednost sredstev na žiro 
računih v letu 1978 ni bistveno spremenila lahko sklepamo, da 
je združenemu delu primanjkovalo predvsem dolgoročnih 
sredstev za naložbe. Ker podatki iz zaključnih računov bank 
ne zajemajo kredite po področ jih dejavnosti (krediti so razpo- 
rejeni po domicilu banke, ki je dala kredit, ne pa po sedežu 
združenega dela, ki je kredit koristilo in tudi ne po dejavnostih 
za katere so se koristili) je potrebno primerjati kredite po 
dejavnostih iz zaključnih računov združenega dela. Tudi tu je 
primerjava omejena, ker zaključni računi OZD ne loč ijo pose- 
bej bančnih od ostalih kreditov, tako da ni možno primerjati 
podatke iz bilanc bank s podatki iz bilanc gospodarstva. 
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- milijoni din 
Struktura v % 

1977 1978 1977 1978 
Krediti po podatkih iz ZR/1978 za gospodarstvo29 

- dolgoročni 
v tem: industrija 
trgovina 
ostalo 
- kratkoročni 
v tem: industrija 
trgovina 
ostalo 

83.083 
63.041 
38.415 

9.353 
15.273 
20.042 
9.220 
6.930 
3.892 

103.491 
76.605 
47.291 

9.724 
19.590 
26.886 
12.642 
8.839 
5.405 

100,0 
75,9 
46.2 
11.3 
18.4 
24,1 
11,1 
8,3 
4,7 

100,0 
74,0 
45,7 

9,4 
18,9 
26,0 
12,2 
8,6 
5,2 

Iz primerjave se vidi, da se je delež industrije v skupnih 
kreditih nekoliko povečal (za 0,6 poena) in znižal delež trgo- 
vine (za 1,6 poena). Pri industriji se je v letu 1978 povečal 
delež kratkoročnih kreditov, kar je posledica slabše likvidno- 
sti gospodarstva. Glede na to, da je bilo od vseh kreditov, ki 
jih je dobila trgovina namenjeno za kratkoročne naložbe okoli 
48% menimo, da trgovina nima dovolj lastnih sredstev za 
obratna sredstva ter da se v znatni meri naslanja na kredite 
bank. Zaradi uveljavljenega sistema kreditnih odnosov (blago 
je treba ves čas ko je v prometu pokrivati z lastnimi sredstvi ali 
s posojili) in pomanjkanja denarnih sredstev, pritiska gospo- 
darstvo na banke za nove kredite in za pretvarjanje kratkoroč- 
nih kreditov v dolgoročne. Razlogi za taka obnašanja so 
predvsem v inflaciji oz. porastu cen, ki omogoča pretvarjanje 
stroškov v dohodek za delitev (zaradi inflacije vračanje dolgo- 
ročnih kreditov ne obremenjuje v kasnejših letih dohodek v 
taki meri kot prvo leto). Gospodarstvo je bolj motivirano za 
pridobivanje kreditov, kot za izdvajanje dohodka v lastne 
sklade. Združevanje sredstev se doslej, kljub naraščanju ni 
razvilo v taki meri, da bi lahko nadomestilo kreditiranje. Eden 
od glavnih vzrokov zato je v težavnosti samega postopka, tako 
da združeno delo namesto, da bi sredstva združevalo za 
skupna vlaganja, najema kredite ter tako odkupuje lastna 
sredstva in plačuje zanje obresti. 

Višino obrestne mere določa združeno delo s samouprav- 
nimi sporazumi. Razliko med aktivno in pasivno obrestno 
mero oz. dohodek razporedijo bančne organizacije po porav- 
navi poslovnih stroškov in izloč itvi sredstev za delovno skup- 
nost med članice bančne organizacije, ki so združile vanjo 
denarna sredstva in druge družbene pravne osebe, ki uporab- 
ljajo sredstva, v skladu s samoupravnimi in zakonskimi dolo- 
č ili. 

4. 8. Prihodki, razhodki in skupni dohodek 
bank 

Po spremembi kontnega plana za banke in gospodarstvo se 
dosledneje razmejuje funkcionalno poslovanje bank od po- 
slovanja delovnih skupnosti bank. V funkcionalnem poslova- 
nju bank je vključeno vse poslovanje, ki je neposredno vezano 
na funkcijo banke (materialni stroški in poslovni sklad), med- 
tem ko je v poslovanju delovnih skupnosti zajeta osebna in 
skupna poraba in del materialnih stroškov. Tako prikazovanje 
poslovanja bank onemogoča podrobno primerjavo s prete- 
klim obdobjem. 

4. 7. Bančne obresti 
Obresti na kredite se pojavljajo v letu 1977 prvič kot del 

razporejenega dohodka. Zaradi situacije v sredstvih gospo- 
darstva, kljub mnogim ukrepom, katerih cilj je zniževanje 
obrestnih mer ter zagotavljanje ugodnejših kreditnih pogojev 
vsaj nekaterim dejavnostim, stroški za obresti naraščajo. Pri 
tem pa je povprečna obrestna mera na skupne kredite gospo- 
darstvu skoraj vedno znatno pod stopnjo inflacije. Revaloriza- 
cija kreditov do zdaj še ni bila izvršena, tako da prihaja pri 
dolgoročnih kreditih dejansko do razvrednotenja sredstev za 
kreditiranje. To se vidi tudi iz tabele, ki prikazuje izračunano 
višino povprečne obrestne mere po kateri banke dajejo kre- 
dite in po kateri obračunavajo deponirana sredstva: 

1976 1977 1978 

Povprečna orientacijska stopnja aktivnih 
obresti30 (za kredite) 
Povprečna orientacijska stopnja pasivnih 
obresti31 (za depozite 
Razlika 
Cene na drobno 
Cene proizvajalcev ind. proizv.  

1976 1977 1978 

7,17 6,49 6,90 

5,23 
1,94 
9,5 
5,8 

4,76 
1,73 
13,3 
8,8 

4,94 
1,96 
14,2 
10,6 

__ " Od kreditov, ki jm prikazujejo banke v svojih zaključnih računih Je zajeto le 75-80% vseh kreditov, ki to zajeti v zaključnih računih gospodarstve. Razlike 
"radl 1,8r vsebujejo ZR gospodarstva podatke tudi za tiste TOZD, ki poslujejo z bankami Izven SR Slovenije, nadalje zajemejo medsebojno kreditiranje (nI ločenih podatkov za bančne kredite) med TOZD-I In kredite OPS ter blagovne kredite. 

M Izrečunana Je Iz odnosa med povprečnimi plesmanl In skupnimi aktivnimi bančnimi obrestmi 31 Izračunana Je Iz odnosa med povprečnimi viri bančnih sredstev In skupno pasivno obrestno mero 

1. Prihodki 
2. Razhodki 
3. Izguba 
3. Skupni dohodek bank 
4. Delež razhodkov v prihodkih v % 
5. Delež skupnega dohodka bank v 
družbenem proizvodu 

6.324 
5.202 

-L 
1.122 
82,2 

7.339 
6.057 

1.282 
82,5 

9.492 
7.836 

48 
1.704 
82,5 

1,15 1,08 1,17 

Iz razmerja med prihodki in razhodki bank izhaja, da so se 
gibali razhodki skladno s prihodki. Skupni dohodek bank je v 
letu 1978 naraščal znatno hitreje (porast za 33%) od prihod- 
kov (porast za 29%), tako da se je delež skupnega dohodka v 
družbenem proizvodu nekoliko povečal (za 0,09 poena). 

Gibanje prihodkov in razhodkov bank je razvidno iz nasled- 
nje tabele: 

- milijoni din 

Prihodki bank Razhodki bank 
1977 1978 1977 1978 

1. Obresti skupaj 
- OZD gospod, dejav. 
- SIS gospod, dejav. 
- OZD družb, dejav. 
- SIS družb, dejav. 
- DPS 
- banke in finan. org. 
- ostali KDS 
- prebivalstvo 
- tujci 

2. Ostali prihodki oz. 
razhodki 
3. Sredstva za 
delovno skupnost 
SKUPAJ 

6.340 8.076 4.027 5.170 
4.142 

73 
36 
57 

163 
1.212 

23 
505 
129 

4.961 
101 
55 
46 
71 

2.147 
17 

553 
125 

819 
92 
72 
41 
32 

1.075 
70 

1.504 
322 

456 
55 
21 
14 
22 

2.026 
33 

2.095 
448 

999 1.416 1.086 1.481 

7.339 
944 1.185 

9.492 6.057 7.836 
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Največ ji odliv na račun obresti imajo banke v poslovanju s 
prebivalstvom. V strukturi razhodkov bank se je delež obresti, 
ki jih dobi prebivalstvo, povečal v letu 1978 za 2 strukturna 
poena. Pri prihodkih bank na račun obresti na kredite dane 
prebivalstvu pa se je delež le-teh znižal za 1,1 strukturni poen. 
Naraščajoč i delež sredstev prebivalstva v razhodkih bank 
kaže na to, da banke v veliki meri dobivajo sredstva za svoje 
plasmaje iz sredstev prebivalstva, ki so, kot je razvidno iz 
podatkov, dosti dražja kot depoziti gospodarstva. 

Uporabniki družbenih sredstev, ki so v letu 1978 največ  
prispevali k skupnemu dohodku bank, so bile gospodarske in 
družbene dejavnosti. Zelo je porasel odliv na račun izplač il 
obresti tujcem (posledica visokih zadolžitev v tujini) pa tudi 
prebivalstvu. 
Skupni dohodek (to je razlika med prihodki in razhodki bank) 
so banke razdelile med svoje komitente in sicer so dobili: 

- milijoni din 
Struktura v % 

1977 1978 1977 1978 
- OZD gospodarskih dejavnosti 
- SIS gospodarskih dejavnosti 
- OZD družbenih dejavnosti 
- SIS družbenih dejavnosti 
- banke 
- drugi  
Skupaj  

Od vseh prihodkov iz bančnega poslovanja so zajele obre- 
sti, ki jih OZD gospodarskih dejavnosti plačujejo za bančne 
kredite v letu 1977 57% prihodkov, v letu 1978 pa 53%. Prav 
tako se je zmanjšal tudi delež sredstev, ki jih dajejo banke 
združenemu delu za depozite od 15% leta 1977 na 6% leta 
1978. Znižanje deleža združenega dela v prihodkih in razhod- 
kih bank je v določeni meri posledica ukinitve obrestovanja 
vpoglednih sredstev družbeno pravnih oseb in znižanje obre- 
sti na kredite dane družbenopravnim osebam. Prikazano v 
absolutnih številkah pomeni, da so plačale OZD v letu 1978 le 
za obresti (brez nadomestil za bančne usluge) bankam 5.062 
milijonov din (oz. skupaj z OZD družbenih dejavnosti in SIS 
5.163 milijonov din); istočasno so dobile od bank 511 milijo- 
nov din oz. neto odliv od OZD na račun obresti je znašal 4.551 
milijonov din. 

1.066 1.257 83,1 73,7 
20 106 1,6 6,2 
41 71 3,2 4,2 
73 56 5,7 3,3 
50 201 3,9 11,8 
32 13 2jj 08 

1.282 1.704 100,0 100,0 

4.9. Primarna emisija 
Na akumulacijsko sposobnost gospodarstva vpliva poleg 

ostalih dejavnikov tudi primarna emisija NB Jugoslavije. Giba- 
nje skupnih kreditov in odstopljena sredstva NBJ in republik 
je razvidna iz naslednje tabele: 

- V milijonih din 

1976 1977 1978 
30. 9. 
1979 

Skupaj 
1. Terjatve na osnovi danih kreditov 
a) iz primarne emisije 
- bankam 
- neposrednim koristnikom 
b) iz din protivred. tujih posojil 
2. Odstopljena sredstva 
- TOZD 
- DPS 

123.906 
77.445 
66.949 
39.978 
26.971 
10.496 
46.461 
26.906 
19.555 

145.847 
99.209 
87.257 
48.755 
38.502 
11.952 
46.638 
26.906 
19.732 

168.295 
77.232 
64.033 
59.893 
4.140" 
13.199 
91.063 

28.10232 

62.961 

187.948 
95.668 
86.413 
76.828 

9.585 
9.255 

92.280 
28.093 
64.187 

32) V tem znesku Je zajet tudi odpis » korist federacije po »Zakonu o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1978«, Ur. I. it. 62/1977. Po tem zakonu Je NBJ odstopila federaciji brez vrač llne obveznoatl manjkajočo razliko med prihodki In odhodki federacije za leto 1978,» vlilnl 9.487 milijonov din, neporavnane obveznosti federacije Iz preteklih let v vlilnl 35.216 milijonov din in neporavnane obresti. 
Terjatve in odstopljena sredstva NBJ so porasla od leta 

1976 za okoli 52 %, pri tem je bil porast kreditov znatno 
hitrejši, medtem ko se vrednost odstopljenih sredstev do leta 
1978, ko so bila odstopljena sredstva federaciji v višini okoli 
43 milijard din (Uradni list SFRJ, štev. 62/1977) ni bistveno 
spremenila. Od leta 1976 so porasli krediti neposrednim ko- 
ristnikom in odstopljena sredstva družbenopolitičnim skup- 
nostim za 59 %. Tako gibanje ni v skladu z zakonom o NB in 
splošnim mnenjem, da se iz primarne emisije ne sme financi- 
rati proračunska in investicijska potrošnja. To je imelo za 

posledico, da so tudi monetarni faktorji avtonomno vplivali na 
inflacijska gibanja in rast denarne mase. Krediti iz primarne 
emisije so za porabnike najsi bodo to banke ali gospodarstvo 
oz. drugi koristniki zelo zanimivi, ker so obrestne mere za 
kredite iz primarne emisije nižje od bančnih kreditov. Tak 
razvoj primarne emisije je med drugim pripeljal do tega, da je 
postala odvisnost bank oz. gospodarstva od NB vedno večja, 
namesto, da bi se zmanjševala. 

Stanje kreditov NBJ iz primarne emisije in reeskont menic 
po vrstah, ki so bili preko bank dani združenemu delu: 

- v milijonih din 

1976 1977 1978 
30. 9. 

1979 
1. Selektivni krediti 

- za izvoz 
- za kmetijstvo 
- za uvoz 
- za prodajo domače opreme in ladij 
- ostalo (tržne, blag. rezerve) 

2. Monetizacija vred. papirjev 
3. Drugi krediti 
SKUPAJ KREDITI IZ PRIMARNE EMISIJE 
Krediti neposred. korist, (feder., 
rep., sklad za izvoz, zvez. dir.) 
KREDITI IZ PRIM. EMIS. DANI BANKAM V SRS 
Delež SRS v SFRJ 

33.086 
16.395 
10.733 
4.745 
1.213 

6.892 
39.978 

26.970 
4.235 

10,6 

35.890 
17.525 
11.591 
4.223 
2.551 

3.597 
9.268 

48.755 

38.502 
6.294 

12,9 

43.832 
22.891 
14.494 

1.946 
4.196 

305 
6.732 
9.329 

59.893 

4.14033 

7.395 
12,3 

51.726 
26.710 
16.432 
2.612 
5.464 

508 
12.937 
12.165 
76.828 

9.585 
9.733 

12,7 

33) Odstop sredstev federaciji (Ur. I. SFRJ 62/77) 



Enako kot na nivoju vse države zajemajo tudi v Sloveniji 
krediti za izvoz preko polovico vseh kreditov, ki jih je NB 
Slovenije dala bankam in skladu za izvoz za selektivne na- 
mene. Temeljne banke so poleg kreditov iz sredstev primarne 
emisije v višini 9.733 milijonov prejele do konca sept. 1979 NB 
Slovenije še 10.590 milijonov brezobrestnih kreditov na 
osnovi deviz, ki so jih deponirale pri NB Jugoslavije. Za 
uravnavanje količ ine denarja v obtoku koristi NBJ poleg kre- 
ditov iz primarne emisije tudi obvezno rezervo, ki jo morajo 
imeti banke pri NBJ. 

Če ta dva instrumenta nista v svoji uporabi prožna in sin- 
hrona, potem monetarno kreditna politika ne more uspešno 
uresničevati svojih osnovnih ciljev in nalog. Ker so pri nas 
krediti iz primarne emisije praviloma količ insko že vnaprej 
določeni t.j. vsako leto jih v resolucijah in drugih dokumentih 
in ustreznih zakonih vežemo na različno selektivne in prora- 
čunske namene in potrebe. Zato ni prave možnosti za tekoče 
vsklajevanje teh kreditov s potrebami pri uravnavanju količ ine 
denarja v obtoku, ki se pojavljajo med letom kot posledica 
spremenjenih pogojev gospodarske aktivnosti. Poleg tega gre 
v določenih primerih (financiranje proračuna federacije) za 
deficitno financiranje finalne potrošnje (glej opombo na 
strani 12). 

4.10 Obvezna rezerva 
Pomemben instrument, ki služi za uravnavanje količ ine 

denarja v obtoku in s tem na kreditni potencial bank oz. preko 
njega na kreditno odvisnost združenega dela od bank, je 
obvezna rezerva. Stopnje obvezne rezerve in osnove za njen 
izračun so se v zadnjih letih često menjavale. V zadnjem letu 
se je stopnja obvezne rezerve pogosto menjala. Banke morajo 
izločati na račun pri NBJ sredstva v višini (velja za september 
79): 19,6% sredstev na vpogled, 
2% od vezanih sredstev in 
2% od sredstev za stanovanjsko izgradnjo (od 1. 9.1978 dalje 
prej 10%). 
Obvezna rezerva se je gibala po republikah takole: 

- v milijonih din 

1976 1977 1978 
30.9. 
1979 

BiH 4.385 6.181 6.532 6.274 
Črna gora 665 877 1.021 1.145 
Hrvatska 10.526 13.996 15.706 15.181 
Makedonija 1.587 2.003 2.305 2.375 
Slovenija 7.742 8.496 10.535 9.828 
Srbija 10.585 14.106 17.044 16.202 
Kosovo 833 1.152 1.194 1.211 
Vojvodina 4.179 5.369 6.419 5.797 
Skupaj 40.503 52.180 60.756 58.013 
Delež SR Slovenije 
v skupni obvezni rezervi 19,1 16,3 17,3 16,9 
Delež DP SRS v DP SFRJ 16,4 16,1 16,2 

Delež obvezne rezerve naše republike v skupni obvezni 
rezervi je v zadnjih letih često nihal, tako da je od decembra 
1978, ko je znašal 17,3% padel na 16,9% konec septembra 
1979. Vzrok znižanja deleža je v izredno zaostreni likvidnostni 
situaciji v bankah in gospodarstvu oz. v nižjem porastu sred- 
stev na vpogled od katerih se plačuje obvezna rezerva, v 
Sloveniji kot v vsej državi. 

Večkratno znižanje stopnje obvezne rezerve v letošnjem 
letu je odraz zaostrene likvidnostne situacije v bankah, ko so 
le-te bile često brez sredstev na svojih žiro računih. Skoraj vse 
banke so vsak mesec uporabljale likvidnostne kredite pri NB, 
svoj rezervni sklad, pa še sredstva obvezne rezerve. Poleg 
tega lahko banke do konca leta najamejo pri NB kredite za 
zagotavljanje dnevne likvidnosti, anticipativno, v okviru mož- 
nosti za naslednji mesec. V septembru je uporabljalo kredite 
za ohranitev dnevne likvidnosti pri NB na račun oktobra 7 
naših bank. 

Banke morajo imeti poleg obvezne rezerve izločeno na 
računih pri NB še denarni del rezervnega sklada in sredstva 
na žiro računih. Tako NB po eni strani daje kredite iz primarne 
emisije, po drugi strani pa odvzema kreditni potencial, kar je 
sicer ena od oblik urejanja denarja v obtoku, če ne bi ta sistem 
v družbenoekonomskem pogledu povečeval kreditno odvi- 
snost bank ož. gospodarstva od narodnih bank in omogočal 
prelivanje dohodka preko različnih obrestnih mer za obvezno 
rezervo in kredite NB. 

Formiranje primarnega denarja v SR Sloveniji: 

- v milijonih din 

1976 1977 1978 
30.9. 
1979 

1. Krediti pri NBS 
2. Sredstva pri NBS 
- obvezna rezerva 
- žiro rač . 
- den. del. rez. skl. 
3. Odliv — ali priliv + 
4. Vezava sred. za kredite 
(2:1) 
Vezava sredstev za kredite 
na nivoju bank v SFRJ 

4.235 
10.711 
7.742 
2.416 

553 

6.294 
11.332 
8.496 
2.014 

822 
-6.476 -5.039 

7.395 
13.875 
10.535 
2.162 
1.178 

-6.480 

9.733 
11.246 
9.828 

470 
948 

-1.513 
2,53 1,80 1,87 1,15 

1,52 1,48 1,34 0,93 

Primerjalni pregled kaže, da so banke v SR Sloveniji oddvo- 
jile na račune pri NB Jugoslavije za 1 dinar kredita leta 1976 
2,53 din ter, da se je to razmerje od leta 1976 dalje izboljše- 
valo. Razmerje je za banke v SFRJ drugačno zaradi različne 
strukture sredstev od katerih se obračunava obvezna rezerva. 
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V. del 
POSLOVNA SREDSTVA IN NJIHOVE 
SPREMEMBE 

5.1. V letih 1975 do 1978 so se v sredstvih s katerimi so 
razpolagale TOZD izvršile naslednje spremembe: 

v tekoč ih cenah 

Vrednost v milj. din Struktura v % 
Stanjesredstev Prirast Stanje prirast 
konecleta  1976-78 1975 1978 1976-78 

Skupaj sredstva 
od tega: 
1. poslovna sredstva 
v tem: 
a) obratna sredstva 
v tem: 
~ denarna sredstva in vrednostni papirji 
- terjatve iz poslovnih razmerij 
in sredstva v obračunu 
- zaloge 
b) plasmaji iz poslovnih sredstev 
c) osnovna sredstva 
- po sedanji vrednosti 
- osnovna sredstva v pripravi 
d) poslovna sredstva izven uporabe 
2. sredstva rezerv 
3. sredstva skupne porabe 
4. drugo   

289.364 

274.736 

163.441 

13.799 

100.064 
45.388 
20.679 
89.825 
72.051 
17.774 

791 
4.099 
9.544 

985 

V letih 1976 do 1978 je vrednost sredstev s katerimi gospo- 
dari združeno delo, po bilancah stanja porasla za okoli 64%. 
Največ ji del sredstev odpade na poslovna sredstva (95% v letu 
1975 in 92,5 v letu 1978), naraščala pa so nekoliko počasneje 
kot je znašala rast vseh sredstev. Nekaj več kot 1 % sredstev 
odpade na sredstva rezerv; okoli 3% je v letu 1975 odpadlo na 
sredstva skupne porabe, zaradi več kot dvakratnega porasta, 
pa znaša delež teh sredstev v letu 1978 že več kot 6% vseh 
sredstev organizacij združenega dela. V tem obdobju je 
opazno počasnejše naraščanje obratnih sredstev, kar je po- 
sledica ureditve dolžniško-upniških razmerij (zaostritev pla- 
čilne discipline in obvezna poravnava terjatev v I. 1976). Ure- 
ditev teh razmerij se odraža v hitrejši rasti in na tej osnovi 
povečanem deležu denarnih sredstev in vrednostnih papirjev, 
ter velikem znižanju deleža terjatev iz poslovnih razmerij. 
Združevanje sredstev se je odrazilo v povečanju plasmajev iz 
poslovnih sredstev. Največ ji del plasmajev odpade na zdru- 
žena sredstva v SIS materialne proizvodnje (okoli 22% v letu 
1978), ki tudi zelo hitro naraščajo (porast 1978/76 za 185%, na 
sredstva združena v bankah odpade okoli 11%) porast 
1978/76 za 147%, hitro rast so dosegla v teh letih tudi sred- 
stva združena v interno banko (za 2,8-krat) vendar je zaradi 
nizke osnove delež še nizek. Počasnejšo rast imajo plasmaji 
OZD v dolgoročno blagovno kreditiranje (delež znaša 10,5%, 
porasla pa so le za 0,4-krat), prav tako počasi narašča tudi 
združevanje sredstev z drugimi (za 0,5-krat). Nekaj več sred- 
stev se nahaja na računu posojila Skladu federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
AP - od vseh plasmajev so znašala v letu 1976 okoli 16,5% ob 
koncu leta 1978 pa znašajo 18%. Ker so v plasmajih vključena 
le tista sredstva, ki še niso pokrita z obveznicami (ki so 
vključena v postavki denarna sredstva in vrednostni papirji) 
pomeni povečevanje deleža v plasmajih, da se vplač ila prepo- 
časi pokrivajo z obveznicami. 

Osnovna sredstva po sedanji vrednosti znašajo okoli tret- 
jine vseh sredstev. Odpisi so po vrednosti enako visoki kot 
sedanja vrednost, kar kaže, da znaša odpisanost sredstev 
okoli 50%. 

5.2. Pregled stanja sredstev po gospodarskih dejavnostih 
kaže, da se od leta 1975 do 1978 strukturni položaj dejavnosti 
ni bistveno spreminjal, delež sredstev industrije in trgovine se 
je zmanjšal za po eno strukturno točko (vendar znašata v letu 

473.745 

438.147 

227.717 

37.978 

114.363 
68.695 
53.113 

155.022 
127.248 
27.774 

2.295 
6.052 

29.360 
186 

184.381 

163.411 

64.276 

24.179 

14.299 
23.307 
32.434 
65.197 
55.197 
10.000 

1.504 
1.953 

19.816 
799 

100,0 

95.0 

56.5 

4,8 

34.6 
15.7 

7.1 
31.1 
24,9 

6.2 
0,3 
1,4 
3.3 
0,3 

100,0 

92,5 

84,1 

8,0 

24.1 
14,5 
11.2 
32,7 
26,9 

5,8 
0,5 
1,3 
6,2 

100,0 

88,6 

34,9 

13,1 

7,7 
12,6 
17.6 
35,3 
29,9 

5,4 
0,8 
1,1 

10.7 
-0,4 

1978 skupaj obe dejavnosti prek 70 % vseh sredstev); zmanj- 
šanje deleža teh obeh dejavnosti se je porazdelilo na mini- 
malno povečanje deleža drugih dejavnosti (za 0,1 ali 0,2 %), 
razen v stanovanjsko-komunalni dejavnosti, kateri se je delež 
povečal od 2% na koncu leta 1975 na 2,5% na koncu leta 1978 
in tehničnim in drugim storitvam35 katerih delež se je povečal 
od 2% na 3,1 %. Do več jih premikov pa je prišlo v posameznih 
dejavnostih. 

- v industirji se je zmanjšal delež obratnih sredstev (v tem 
posebno terjatev iz poslovnih razmerij in deloma zalog), pove- 
čal pa se je delež plasmajev in osnovnih sredstev, 

- do podobnih premikov kot v Industriji je prišlo še v 
kmetijstvu, vodnem gospodarstvu, gradbeništvu, stanovanj- 
sko-komunalnem gospodarstvu ter finančnih in drugih dejav- 
nostih; 
- v trgovini se je sicer zmanjšal delež obratnih sredstev (v tem 
okviru pa se je močno povečal delež denarnih sredstev in 
vrednostnih papirjev in nekoliko delež zalog, zmanjšal pa 
delež terjatev iz poslovnih razmerij), delež osnovnih sredstev 
pa je v strukturi ostal skoraj nespremenjen; podobno so se 
gibala tudi sredstva v obrti, s to razliko, da se je delež osnov- 
nih sredstev kar precej zmanjšal (za 14%); 
- v gozdarstvu pa je prišlo do povečanja deleža obratnih 

sredstev in zmanjšanja deleža osnovnih sredstev, delež os- 
novnih sredstev se je zmanjšal tudi v gostinstvu (ob tem pa je 
porasla vrednost osnovnih sredstev v uporabi, zmanjšala pa 
se je vrednost osnovnih sredstev v pripravi.36 

5.3. V letih 197637 - 1978 je prišlo do nekaterih premikov v 
plasmajih med industrijo in trgovino: 

- sredstva združena v druge OZD so v industriji počasneje 
naraščala kot v trgovini, tako, da se je delež industrije neko- 
liko zmanjšal, trgovine pa povečal; 

- združevanje v SIS materialne proizvodnje je sicer v vseh 
dejavnostih nominalno močno poraslo (indeks 285), vendar je 
hitreje naraščalo v drugih dejavnostih kot v industriji, zato se 
je delež industrije v teh sredstvih zmanjšal za 2 strukturni 
točki, v trgovini pa nekoliko povečal; 

- čeprav so sredstva združena v interni banki nominalno še 
nizka so v letu 1976 odpadla v glavnem na industrijo (96%), 
medtem pa so se vključ ile tudi druge dejavnosti, tako, da je 

84 stanje sredstev ob koncu leta 1978 zmanjšano za stanje sredstev ob koncu leta 1975, promet zaradi velikih vsebinskih sprememb ni vključen; seštevki prirastov sredstev v posameznih letih dajejo drugačen rezultat, ker se je v teh letih sistem spremljanja pogosto spreminjali 

35 po novi enotni klasifikacij« zajeto: storitve na področ|u prometa (skladišča, reklame Itd.) pro)ektlran|e, geoioSka raziskovanja In podobno. 3" v prometu (predvsem ieleznlikem) |e bil ob prehodu Iz leta 1977 na leto 1978 Izločen velik del osnovnih sredstev (zaradi orenosa na račun SIS) zato podatki niso primerljivi. 37 ne razpolagsmo s primerljivimi podatki za leto 1975 
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delež industrije padel na 74 strukturne točke, v trgovini pa je v 
letu 1978 znašal 11 strukturnih točk; 

- v dolgoročnih blagovnih kreditih pa je opaziti napor 
industrije, da bi plasirale svoje izdelke, saj je povečal delež 
sredstev, ki so vezana v tej postavki (kar pomeni, da so imela 
sredstva za dolgoročne blagovne kredite v industriji hitrejšo 
rast od popreč ja), medtem ko se je delež sredstev trgovine za 
ta namen močno povečal. 

Čeprav je minilo šele malo časa, v katerem se uveljavljajo - 
nove usmeritve iz zakona o združenem delu, prikazani po- 
datki kažejo, da se postopoma premiki pričenjajo, verjetno pa 
večje premike onemogočajo premajhna prosta lastna sred- 
stva. 

5. 4. Prirast sredstev (na strani aktive) je bil pokrit z nasled- 
njimi viri sredstev (na strani pasive): 

Vrednost v milj. din 
Stanje virov prirast 

sredstev konec virov 
leta 1975 1978 sredstev 

Skupaj viri sredstev 
Viri poslovnih sredstev 
v tem: 
- poslovni sklad (lastna sredstva) 
- združena sredstva 
- dolgoročni krediti 
- kratkoročni viri sredstev 
Viri sredstev rezerv 
Viri sredstev skupne porabe 
Drugi viri sredstev 

289.364 
271.808 

99.510 
2.955 

42.441 
126.902 

4.238 
12.110 

1.208 

473.745 
426.671 

171.979 
5.871 

76.605 
172.215 
10.715 
35.324 

1.034 

Struktura v % 
stanje stanje 

1975 1978 

184.381 
154.864 

72.469 
2.916 

34.164 
45.313 

6.477 
23.214 

-174 

100,0 
93,9 

34,4 
1,0 

14.7 
43.8 

1,5 
4,2 
0,4 

100,0 
90.1 

36.3 
1.2 

16.2 
36.4 

2.3 
7.4 
0,2 

prirast 

100,0 
84,0 

39,3 
1,6 

18.5 
24.6 

3,5 
12,6 
-0,1 

V virih sredstev prevladujejo tuja sredstva, saj združeno 
delo z lastnimi poslovnimi skladi in združenimi sredstvi 
pokriva le nekaj več kot tretjino vseh sredstev. V letih 
1976-1978 se je izboljšalo kritje z lastnimi in združenimi 
sredstvi tako, da je delež teh sredstev porasel za 2,1 struk- 
turne točke. Neugodna struktura virov sredstev se odraža tudi 
v visokem deležu kratkoročnih virov. Ti so v letih 1976 do 1978 
sicer močno upadli38, še vedno pa znašajo 36% vseh virov 
sredstev. Povečuje pa se delež dolgoročnih kreditov (za 1,5 
strukturne točke). 

Po gospodarskih dejavnostih se globalno povečanje deleža 
lastnih sredstev ni povsod enako odrazilo: v industriji so se 
povečala za 0,6 strukturne točke, največ so se povečala v 
kmetijstvu (za 3,2), v gradbeništvu je prišlo do znižanja deleža 
lastnih poslovnih sredstev, povečal pa se je delež združenih 
sredstev; nekoliko se je povečal delež lastnega poslovnega 
sklada v trgovini, zmanjšal pa se je v gozdarstvu, vodnemu 
gospodarstvu in obrti. Glede na globalno strukturo virov sred- 
stev močno odstopa trgovina, kjer znaša delež kratkoročnih 
sredstev preko 50%; ugodnejšo strukturo od popreč ja pa 
imajo kmetijstvo, gostinstvo in obrt, kjer znaša delež lastnih 
sredstev okoli 50% od vseh sredstev. 

5. Pregled pokrivanja prirasta na strani sredstev z viri sred- 
tev kaže, da so poslovna sredstva v aktivi (163.411 milj. din) 
bolj porasla kot viri teh sredstev v pasivi (154.864 milj. din), 
kar pomeni, da so TOZD morale manjkajoč i del pokriti iz 
rezerv in ker te niso zadoščale celo s sredstvi skupne porabe. 
Primerjava med prirastom sredstev in virov sredstev pa kaže 
naslednja razmerja: 

M na to |e vplivala ureditev dolinliko-upnlSklh razmerij, na kar ]e bilo opozor- jeno ie pri analizi sredatav na atr. 10. 

- prirast osnovnih sredstev (65,2 mrd. din) so TOZD v 
glavnem pokrile iz prirasta lastnih virov sredstev (72,5 mrd 
din), 

- prirast obratnih sredstev (64,3 mrd. din) je bil v glavnem 
pokrit iz kratkoročnih posojil (45,3) in deloma iz lastnih sred- 
stev OZD, 

- za pokritje plasmajev t. j. združevanje, posojila, i. dr. 
izven TOZD (32,4 mrd. din) pa so morala TOZD pridobiti 
dolgoročna posojila (34,2 mrd. din). V glavnem so se naložbe 
v združevanje in posojila prelila nosilcem sredstev izven 
TOZD. Na strani virov sredstev znašajo združena sredstva v 
TOZD le okoli 8% vseh sredstev, ki so se izloč ila za te namene. 

Slaba struktura na strani virov sredstev, kjer prevladujejo 
viri sredstev OZD (lastna sredstva TOZD znašajo le okoli 40% 
vseh sredstev) ter obveznosti TOZD, da ob tem prispevajo 
velika sredstva drugim nosilcem sredstev izven TOZD kaže, na 
neusklajeno delovanje posameznih sistemskih področ ij, zla- 
sti: 

- prevelik del stroškov enostavne reprodukcije se namesto 
s cenami pokava s kompenzacijami, ki se štejejo kot združe- 
vanje sredstev (železnica, energetika, kmetijstvo). To zmanj- 
šuje finančne možnosti TOZD za vstopanje v združevanje na 
proizvodnih in dohodkovnih osnovah predvsem tam, kjer ob- 
stoje ekonomski interesi t. j zmanjševanje stroškov in pove- 
čevanje produktivnosti in s tem tudi več jo akumulacijo., 

- velik delež sredstev za nove naložbe se oblikuje izven 
TOZD (varčevanje iz OD prebivalstva, kreditna sredstva v 
bankah), ki se ponovno vračajo kot krediti v TOZD Nadaljeva- 
nje tega procesa samo povečuje kreditno odvisnost TOZD oz 
se s tem v virih sredstev povečuje delež dolgoročnih in krat- 
koročnih (ki se postopoma pretvarjajo v dolgoročne) virov 
sredstev izven TOZD Nujno bi bilo zato najti ustreznejši 
sistem prelivanja dodatno oblikovane akumulacije nazaj v 
proizvodni proces. Kreditni odnosi so zavzeli prevelik obseg, 
z visokimi obrstmi močno bremenijo stroške in vplivajo na 
povečanje inflacije. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o kompenzacijah (ESA-468) 

POVZETEK 
Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah 

Sistem odnosov v zvezi z zagotavljanjem kompenzacij, 
če je z akti organov republike prizadeta enakopravnost 
organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka in 
razpolaganju z rezultati dela, doslej ni bil urejen z zako- 
nom. Zvezni zakon o kompenzaciji teh vprašanj ne ureja, 
saj se njegove določbe nanašajo samo na zagotavljanje 
tistih kompenzacij, ki se pojavljajo kot posledica določe- 
nih aktov federacije. 

Zaradi pomanjkanja zakonske regulative so se kompen- 
zacije dosedaj urejale kar z akti tistih subjektov, ki so s 
svojimi odloč itvami prizadeli enakopravnost organizacij 
združenega dela pri pridobivanju dohodka in razpolaga- 
nju z rezultati dela. Ti akti so bili izrazito kratkoročne 
narave, ter niso imeli neke enotne podlage glede obvezno- 
sti o zagotavljanju kompenzacije. Pri izdajanju dosedanjih 
aktov o kompenzacijah so $e vselej vnovič  pojavljale tudi 
dileme glede narave kompenzacije, podlage za njeno za- 
gotavljanje, njene oblike in podobno. 

Vse te neurejenosti pa je mogoče odpraviti le z zako- 
nom, ki bi za vse primere, v katerih organi republike na 
podlagi določb ustave Socialistične republike Slovenije 
zagotavljajo kompenzacijo, določal enotno podlago za 
uporabo te ustavne določbe. 

Zakon o kompenzacijah bo torej urejal zagotavljanje 
kompenzacij v primerih, ko bo z ukrepi republiških orga- 
nov trajneje in v večjem obsegu onemogočena normalna 
reprodukcija organizacij združenega dela, vendar se bodo 
morale njegove določbe zaradi zagotovitve skupnih izho- 
dišč  oziroma enotnih osnov kompenzacij, ki se izplačujejo 

organizacijam združenega dela v SR Sloveniji, smiselno 
uporabljati tudi pri sprejemanju aktov o kompenzacijah v 
občinah. 

Nadalje bo zakon določal, da je z ukrepi družbenopoli- 
tične skupnosti trajneje in v večjem obsegu zmanjšan 
dohodek temeljnih organizacij združenega dela in onemo- 
gočena normalna reprodukcija, če so na ta nač in v celoti 
prizadete organizacije, ki proizvajajo enake proizvode, 
opravljajo enake storitve oziroma opravljajo blagovni pro- 
met z enakimi proizvodi. Upravičenost do kompenzacije 
naj bi se torej ugotavljala v okviru gospodarskih dejavno- 
sti, upravičenci kompenzacij pa naj bi bile temeljne orga- 
nizacije. 

Zakon bo določal tudi okvire za sprejemanje ukrepov, s 
katerimi organi republike zagotavljajo kompenzacije, vire 
financiranja kompenzacij, nač in njihovega zagotavljanja, 
vsebino akta o zagotovitvi kompenzacije in čas zagotavlja- 
nja kompenzacije. Obliko kompenzacije bi poleg obsega 
kompenzacije in nač ina, kako se zagotavlja, določal akt o 
zagotovitvi kompenzacije, ki bo moral tako opredeljeno 
kompenzacijo zagotavljati za čas, dokler bo ukrep, s kate- 
rim se določa ali izvaja skupna ekonomska politika, dolo- 
čal takšne pogoje poslovanja, ki trajneje in v več jem ob- 
segu zmanjšujejo dohodek organizacij združenega dela in 
onemogočajo normalno reprodukcijo. 

Zaradi zagotovitve enotnega pristopa k urejanju zago- 
tavljanja kompenzacij družbenopolitičnih skupnosti na 
območju SR Slovenije bo zakon tudi postavil temeljna 
načela za urejanje kompenzacij v občinah. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga je določba 2. točke prvega odstavka 321. 
č lena ustave SR Slovenije, ki določa, da se v okviru pravic in 
dolžnosti republike z zakonom urejajo razmerja, ki so skup- 
nega pomena za delovne ljudi in občane na področju nado- 
mestil organizacijam združenega dela, ki jim republiški ukrepi 
za izvajanje določene ekonomske politike trajneje in v večjem 
obsegu onemogočajo normalno reprodukcijo. Dolžnost orga- 
nov družbenopolitične skupnosti glede takšnega zagotavlja- 
nja nadomestil pa določa 107. č len ustave SR Slovenije. 

It. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti z zakonom 
in razlogi za izdajo zakona 

Sistem odnosov v zvezi z zagotavljanjem kompenzacij, če je 
z akti organov republike prizadeta enakopravnost organizacij 
združenega dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z 
rezultati dela, doslej ni bil urejen za zakonom. Manjši del 
vprašanj s tega področja sicer urejajo zakon o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, št. 1/79), ki pa je 
povsem specialne narave ter zato njegovih določb, ki urejajo 
nekaj vprašanj glede nadomestil zaradi ukrepov organov 
družbenopolitičnih skupnosti v kmetijski proizvodnji, ni mo- 
goče uporabiti pri vseh kompenzacijah, ki so jih dolžni zago- 
tavljati organi republike. Tudi zvezni zakon o kompenzaciji 
teh vprašanj ne ureja, saj se njegove določbe nanašajo samo 

na zagotavljanje tistih kompenzacij, ki se pojavljajo kot posle- 
dica določenih aktov federacije. 

Zaradi pomanjkanja zakonske regulative so se kompenza- 
cije doslej urejale kar z akti tistih subjektov, ki so s svojimi 
odloč itvami prizadeli enakopravnost organizacij združenega 
dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganja z rezultati dela, 
s tem da so predpisi oziroma družbeni dogovori, s katerimi so 
bile uvedene kompenzacije, temeljili kar neposredno na 
ustavnih določbah, po uveljavitvi zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane pa na določbah tega zakona, kadar 
je šlo za predpise o kompenzacijah pri živilih. Takšni akti 
izvajanja ekonomske politike so bili odloki o še vedno veljav- 
nih kompenzacijah pri cenah mleka, mesa in kruha ter druž- 
beni dogovor, ki ureja določanje cen dnevnikov in nadomestil 
ob teh cenah. Značilno za kompenzacije iz teh aktov je, da so 
se glede na dolžino časa, ko ti akti veljajo, izrazito kratko- 
ročne narave, ter da nimajo neke enotne podlage glede ob* 
veznosti o zagotavljanju kompenzacije. 

Tako to nepovezanost kompenzacij z akti o določanju 
skupne ekonomske politike kot tudi dileme, ki so se pri 
izdajanju dosedanjih aktov o kompenzacijah vselej vnovič  
pojavljale glede narave kompenzacije, podlage za njeno za- 
gotavljanje, njene oblike in podobno, je mogoče tudi v Slove- 
niji enako kot v drgih republikah, ki pravkar pristopajo k 
izdelavi svojih zakonov o kompenzacijah, odpraviti le z zako- 
nom, ki bi za vse primere v katerih organi republike na podlagi 
107. člena ustave Socialistične republike Slovenije zagotav- 
ljajo kompenzacijo, določal enotno podlago za uporabo te 
ustavne določbe. 
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ili. Cilji in načela zakona 

Zakon o kompenzacijah bo zagotavljal uresničevanje ustav- 
nih načel in določb o enakopravnosti organizacij združenega 
dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela 
(II. in III. oddelek Temeljnih načel v uvodnem delu ustave SR 
Slovenije oziroma 16. in 19. č len ustave), deloma pa tudi načel 
in določb o usmerjanju razvoja in usklajevanju odnosov v 
celoti družbene reprodukcije z družbenim planirajem. To ure- 
sničevanje ustavnih načel in določb pa bo zakon zagotavljal z 
vidika dajanja kompenzacij tistim organizacijam združenega 
dela, ki jim bo prizadeta enakopravnost pri pridobivanju do- 
hodka in razpolaganju z rezultati dela. 

Navedeno načelo določa 107. člen ustave SR Slovenije na 
naslednji način: 

»Kadar organ družbenopolitične skupnosti z akti, s katerimi 
se določa ali izvaja skupna ekonomska politika, določ i pogoje 
poslovanja, ki trajneje in v več jem obsegu zmanjšujejo doho- 
dek organizacij združenega dela in onemogočajo normalno 
reprodukcijo, je hkrati dolžan določ iti in zagotoviti ustrezno 
nadomestilo.« v 

Vsebina zakonskih določb bo morala pri izpeljavi tega člena 
ustave temeljiti na načelu, da je z aktom organa republike 
zmanjšan dohodek in onemogočena normalna reprodukcija 
organizacij združenega dela samo, če je s tem aktom omejeno 
ali onemogočeno takšno pridobivanje dohodka in razpolaga- 
nje z rezultati dela, ki je v skladu z zakoni. Pri ugotavljanju ali 
je na ta način prizadeta enakopravnost organizacij združe- 
nega dela pa bo zakon moral izhajati iz nadaljnjega načela, da 
je v primerih, ko se akt za izvajanje skupne ekonomske poli- 
tike nanaša na več organizacij in ne na eno samo, torej na 
celotno panogo ali skupino posameznih dejavnosti, dohodek 
zmanjšan trajneje in v večjem obsegu in onemogočena nor- 
malna reprodukcija samo, če se to ugotovi za vse te organiza- 
cije skupaj in ne samo za nekatere od njih. Ekonomski položaj 
vsake posamezne organizacije združenega dela namreč ne 
zavisi samo do pogojev gospodarjenja, ampak tudi od dela in 
sposobnosti delavcev, organizacije dela, upravljanja, inven- 
tivne dejavnosti itd. če bi osnovo za ocenjevanje ravni kom- 
penzacije predstavljal dohodek posamezne organizacije, pri 
čemer pa bi bilo nemogoče loč iti določene pogoje pridobiva- 
nja dohodka od uč inkov navedenih faktorjev, bi bilo prizadeto 
načelo delitve po delu, torej načelo da se različno delo tudi 
različno vrednoti. Sistem kompenzacij mora upoštevati 
takšne razlike v ekonomskem položaju, saj bi v nasprotnem 
primeru destimulativno deloval na povečanje produktivnosti, 
rentabilnosti in ekonomičnosti dela ter bi bila s tem zanikana 
cela temeljna logika našega samoupravnega gospodarskega 
sistema. 

Zmanjševanje dohodka organizacij združenega dela infone- 
mogočanje njihove normalne reprodukcije z akti o določanju 
in izvajanju skupne ekonomske politike pomeni, da je priza- 
deta enakopravnost organizacij pri pridobivanju dohodka in 
razpolaganju z rezultati dela. V procesu reprodukcije in prido- 
bivanju dohodka organizacije združenega dela enakopravno 
nastopajo na enotnem jugoslovanskem trgu, kjer na podlagi 
delovanja tržnih zakonitosti in družbenega usmerjanja in us- 
klajevanja njihovega razvoja, in razmerij na trgu realizirajo 
svoje proizvode in storitve. Pri tem pa organizacije zaradi 
razlik v stopnji opremljenosti dela, ravni organiziranosti, kva- 
lifikacijski strukturi in v naravnih, tržnih in drugih pogojih 
dosegajo različne poslovne rezultate na enotnem jugoslovan- 
skem trgu, ki pa so velikokrat odloč ilni pri določanju razvojne 
politike. 

Glede tega dejstva je potrebno sprejeti načelo, da različen 
položaj organizacij združenega dela pri sprejemanju razvojne 
politike ne more biti podlaga za uporabo kompenzacij, ozi- 
roma da deli združenega dela, ki ne uživajo ugodnejših pogo- 
jev pri opravljanju svoje dejavnosti, ne morejo na tej podlagi 
pridobiti pravice do kompenzacije. Z razvojnimi načrti in 
instrumenti gospodarjenja se namreč nujno daje določenim 
panogam in dejavnostim prioritete glede na druge dele go- 
spodarstva, saj je v celoti gledano cilj in interes združenega 
dela odpravljanje strukturnih in panožnih disproporcev v ra- 
zvoju gospodarstva, kar pa je moč doseč i le z ustrezno ra- 
zvojno politiko. Pridobitev pravice do kompenzacije na tej 
podlagi bi zato predstavljala nevtraliziranje pozitivnih uč inkov 
razvojne politike. 

Kompenzacije so se đ osedaj v SR Sloveniji izplačevale 
izključno zaradi ukrepov neposredne kontrole cen ter je zato 
treba pričakovati, da bo tudi po uveljavitvi zakona o kompen- 
zacijah največ ji del kompenzacij izviral iz ravni cen, določenih 
z ukrepi neposredne kontrole cen. V skladu z določbami 42. in 
63. člena zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli 
cen (Uradni list SFRJ, št. 1/80), ki določajo primere, ko je 
zagotovitev kompenzacije obvezna že sedaj, torej še preden 
bodo izdani republiški zakoni o kompenzacijah, je treba pri 
pripravi zakona sprejeti načelo, da se kompenzacije, ki so 
posledica ukrepov neposredne kontrole cen, zagotavljajo, 
takrat kadar pristojni republiški organ predpiše ceno, ki je 
nižja od cene, ki bi se oblikovala v skladu z določbami o 
merilih za oblikovanje cen iz navedenega zakona. 

Zakon o kompenzacijah bo resda urejal zgotavljanje kom- 
penzacij v primerih ko bo z ukrepi republiških organov traj- 
neje in v večjem obsegu onemogočena normalna reproduk- 
cija organizacij združenega dela, vendar se bodo morale 
njegove določbe zaradi zagotovitve skupnih izhodišč  oziroma 
enotnih osnov kompenzacij, ki se izplačujejo organizacijam 
združenega dela v SR Sloveniji, smiselno uporabljati tudi pri 
sprejemanju aktov o kompenzacijah v občinah. Dosedaj so 
namreč občinske skupščine tako rekoč  praviloma dajale kom- 
penzacije samo tistim organizacijam, ki so imele svoje sedeže 
na območjih njihovih občin. Zato je potrebno sprejeti načelno 
stališče, da naj zakon zagotovi tudi enoten pristop k urejanju, 
zagotavljanja kompenzacij. 

IV. Poglavitne rešitve v zakonu 

V skladu z navedenimi načeli za urejanje področja kompen- 
zacij bo zakon poleg opredelitve pojma kompenzacije, izhaja- 
jočega iz ustavnih določb, določal, kateri akti se štejejo za 
akte organov republike o izvajanju skupne ekonomske poli- 
tike, ter kako se določajo okviri zagotavljanja kompenzacij in 
njihovega financiranja, določal pa bo tudi vsebino aktov o 
zagotovitvi kompenzacij, čas, za katerega se zagotavljajo 
kompenzacije, obliko kompenzacije in obveznosti organizacij 
glede dajanja podatkov za ugotavljanje potrebnih kompenza- 
cij. 

Tako je za akte organov republike, s katerimi se določa 
skupna ekonomska politika, treba šteti dogovore o temeljih 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije oziroma ta 
plan, akte, s katerimi se vsako leto določa politika izvajanja 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije kot tudi 
druge akte organov republike, s katerimi se za določeno 
obdobje določa skupna politika na posameznih področ jih 
družbene reprodukcije, če se s temi dogovori, planom ozi- 
roma drugimi akti določajo tudi smernice in okviri za spreje- 
manje ukrepov, ki jih organi republike sprejemajo za izvajanje 
te politike. 

Za akte organov republike, s katerimi se izvaja skupna 
ekonomska politika, pa je treba šteti predpise in druge ukrepe 
na vseh področjih ekonomskih odnosov, ki jih organi repu- 
blike izdajajo za uresničevanje skupne ekonomske politike 
(vštevši tudi izredne ukrepe), oziroma ustrezni predpisi, ki jih 
ti organi izdajajo za preprečevanje ali odpravljanje motenj v 
družbeni reprodukciji, varstvo življenjskega standarda obča- 
nov ali uresničevanje drugih skupnih interesov in ciljev. 

Zakon bo določal, da je z navedenimi akti trajneje in v 
večjem obsegu zmanjšan dohodek temeljnih organizacij 
združenega dela in onemogočena normalna reprodukcija, če 
so na ta način v celoti prizadete organizacije, ki proizvajajo 
enake proizvode, opravljajo enake storitve oziroma opravljajo 
blagovni promet z enakimi proizvodi. Upravičenost do kom- 
penzacije naj bi se torej ugotavljala v okviru gospodarskih 
dejavnosti, upravičenci kompenzacij pa naj bi bile temeljne 
organizacije. 

Okviri za sprejemanje ukrepov, s katerimi organi republike 
zagotavljajo kompenzacije, se določajo ob določanju skupne 
ekonomske politike. Tako se z dogovori o temeljih planov 
določijo tudi okviri za sprejemanje omenjenih ukrepov, če je 
podlaga za zagotavljanje kompenzacij organizacijam združe- 
nega dela njihova obveznost glede izvrševanja določenih na- 
log družbenega plana SR Slovenije, sicer pa se navedeni 
okviri določijo z akti o določanju politike izvajanja srednjeroč- 
nega družbenega plana v posameznem letu. 
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Po ustavi SR Slovenije je dolžan organ družbenopolitične 
skupnosti v primeru, kadar z aktom o določ itvi ali o izvajanju 
skupne ekonomske politike, določ i pogoje poslovanja, ki traj- 
neje in v večjem obsegu onemogočajo normalno reproduk- 
cijo, določ iti in zagotoviti ustrezno kompenzacijo. 

Iz tega se da zaključ iti, da ni smotrno niti potrebno (vpraša- 
nje pa je, če je tudi sploh možno) vnaprej določ iti vire in vrste 
kompenzacij ter nač in zagotavljanja teh sredstev. Tudi zvezni 
zakon o kompenzacijah ne predvideva virov sredstev, temveč 
to prepušča aktom, s katerimi se določa ali izvaja skupna 
ekonomska politika. Glede na to tudi predlog za izdajo za- 
kona teh sredstev vnaprej ne predvideva. 

Kompenzacije naj bi se praviloma zagotavljale v denarni 
obliki, kar pomeni, sa bi lahko imele tudi druge oblike kot npr. 
obliko posrednih ukrepov in instrumentov ekonomske poli- 
tike (zmanjšanje ali oprostitev obveznosti in drugo). Izbira 
oblike bi morala biti odvisna od tega, kaj je z družbenega 
vidika v vsakem posameznem primeru racionalnejše. 

Obliko kompenzacije, njen obseg in nač in, kako se zagotav- 
lja, bo določal akt o zagotovitvi kompenzacije, ki ga bo spreje- 
mal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Kompenzacijo bo potrebno zgotoviti za čas, dokler bo 
ukrep organa republike, s katerim se izvaja skupna ekonom- 

ska politika, določal takšne pogoje poslovanja, ki trajneje in v 
več jem obsegu zmanjšujejo dohodek organizacij združenega 
dela in onemogočajo normalno reprodukcijo. 

Zakon bo moral tudi določiti,da so organizacije združenega 
dela, katerim se zagotavlja kompenzacija, dolžne dati pristoj- 
nim organom republike pravočasno podatke, ki so potrebni 
za ugotovitev, ali je podana podlaga za zagotovitev kompen- 
zacije oziroma ali so podani pogoji za njeno uveljavljanje. 

V. Finančne obveznosti 

Za samo izvedbo zakona niso potrebna finančna sredstva, 
seveda pa bodo takšna sredstva potrebna za izplačevanje 
kompenzacij na podlagi aktov o zagotovitvah kompenzacij. 
Višine teh sredstev sedaj še ni mogoče oceniti, za ilustracijo 
pa je mogoče navesti obseg sedanjih sredstev kompenzacij 
zaradi maksimiranih drobnoprodajnih cen osnovnih vrst 
kruha, konzumnega mleka in junčjega mesa, ki znašajo po 
zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1980 kar 191,000.000 din, s tem da znašajo posamezne kom- 
penzacije na mersko enoto pri kruhu od 0,50 do 0,87 din, pri 
mleku 2 din in pri mesu 4 din. 

OSNUTEK ZAKONA 

o družbeni kontroli cen (ESA-176) 

POVZETEK 
osnutka zakona o družbeni kontroli cen 

Skuščina SFRJ je na seji Zbora republik in pokrajin dne 
26. decembra 1979 sprejela zakon o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen. Navedeni zakon ureja vsa vpraša- 
nja sistema cen in družbene kontrole cen, s tem da določa 
pravice in dolžnosti delavcev v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela in delovnih ljudi ter občanov v 
samoupravnih interesnih skupnotih, krajevnih skupnostih 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v 
družbenopolitičnih skupnostih pri oblikovanju cen za pro- 
izvode in storitve ter pri usklajevanju in urejanju razmerij 
na področ ju cen na enotnem jugoslovanskem trgu kot tudi 
njihove pravice in dolžnosti pri izvajanju družbene kon- 
trole cen. Navedena vprašanja določa na ta nač in, da 
vsebuje obsežne in podrobne določbe o temeljih sistema 
cen, o oblikovanju cen, o merilih za oblikovanje cen, o 
družbeni kontroli cen (ki jo opravljajo samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, organizirani potrošniki, skupnosti za 
cene in organi družbenopolitičnih skupnosti), o skupno- 
stih za cene, o kaznih zaradi kršitev zakonskih določb in o 
nač inu prehoda na novi sistem cen. Zakon je zato republi- 
škim in pokrajinskim zakonom ter odlokom občinskih 
skupšč in prepustil, da uredijo pravice in dolžnosti republi- 
ških, pokrajinskih in občinskih organov na področju druž- 
bene kontrole cen proizvodov in storitev iz njihovih pri- 
stojnosti in organiziranje republiških, pokrajinskih in ob- 
č inskih skupnosti za cene. 

Osnutek zakona o družbeni kontroli cen v skladu z 
navedenim določa pravice in dolžnosti organov SR Slove- 
nije in občin v SR Sloveniji na področju družbene kontrole 
cen ter organiziranje skupnosti za cene v SR Sloveniji. 

Zakonski osnutek v okviru urejanja pravic in dolžnosti 
organov republike in občin določa Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije kot organ, ki opravlja zadeve družbene kon- 
trole cen, za katere je z zveznim zakonom določeno, da jih 
opravlja pristojni organ družbenopolitične skupnosti in ki 
se nanašajo na proizvode in storitve, ki so pomembni za 
vso republiko Zadeve družbene kontrole cen vseh drugih 
proizvodov in storitev razen seveda tistih, ki bodo v pri- 
stojnosti federacije, pa bodo opravljali občinski organi, in 

sicer tisti organi, ki jih bodo za to pooblaščali predpisi 
občinskih skupšč in. Kateri proizvodi in storitve so po- 
membni za vso republiko pa se bo določ ilo z dogovorom 
republike in občin. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bi po osnutku za- 
kona na področju družbene kontrole sklepal z organi 
občin dogovore o izvajanju politike cen, odločal o pritož- 
bah zoper odločbe Republiške skupnosti za cene, predpi- 
soval obveznost, da se začne postopek družbenega dogo- 
varjanja oziroma samoupravnega sporazumevanja o ce- 
nah, določal proizvajalske prodajne in zaščitne cene kme- 
tijskih in živilskih proizvodov, predpisoval ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen, določal kompenzacijo, če bi z ukre- 
pom neposredne kontrole cen predpisoval ceno, kije nižja 
od cene, ki bi se oblikovala po merilih, določenih z zako- 
nom, in opravljal vse druge zadeve družbene kontrole cen, 
za katere je z zveznim zakonom določeno, da jih opravlja 
pristojni organ družbenopolitične skupnoti, če se nana- 
šajo na proizvode in storitve, ki so pomembni za vso 
republiko. . 

Na področ ju organiziranja skupnosti za cene v SR Slo- 
veniji ureja zakonski osnutek celovito vsa vprašanja glede 
ustanovitve Republiške skupnosti za cene, njenih orga- 
nov, nalog in nač ina dela. Vprašanja, ki se nanašajo na 
notranjo organizacijo, razmerja med organi skupnosti, 
vodjem delovne skupnosti (tajnikom skupnosti), delovno 
skupnostjo in organi upravljanja delovne skupnosti ter na 
akte organov skupnosti in samoupravne splošne akte de- 
lovne skupnosti pa naj bi urejal statut Republiške skupno- 
sti za cene. Glede skupnosti za cene v občinah pa osnutek 
določa, da se ustanovijo občinske (oziroma medobčinske) 
skupnosti, s tem da se za njihova pooblastila, zagotovitev 
posebnega družbenega interesa, pristojnosti oziroma na- 
loge in pooblastila njihovih organov smiselno uporabljajo 
določbe o Republiški skupnosti za cene. 

Republiško skupnost za cene ustanovijo samoupravne 
organizacije in skupnosti v skladu z družbenim dogovo- 
rom, ki ga sklenejo Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja, 
Zveza sindikatov Slovenije, Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije in organizacije potrošnikov na ravni 
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republike s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo v 
Gospodarski zbornici Slovenije. 

Da se zagotovijo poseben družbeni pomen, uresničeva- 
nje sodelovanja s skupnostmi za cene drugih družbenopo- 
litičnih skupnosti, udeležba pri delu in uresničevanju 
vpliva udeležencev v omenjenem družbenem dogovoru in 
samoupravnem sporazumu na delo skupnosti, se ustanovi 
svet skupnosti. Svet se ustanovi in dela v skladu z načeli 
delegatskega sistema. 

Poleg pravic in dolžnosti organov republike in občin na 
področju družbene kontrole cen ter organiziranja skupno- 

sti za cene zakonski osnutek tudi določa nač in prehoda na 
novi sistem cen v primerih, ko gre za cene iz pristojnosti 
republike. V tem okviru določa, da se bodo cene proiz- 
vodov in storitev, oblikovane v skladu s predpisi, ki veljajo 
na dan, ko začne veljati ta zakon, uporabljale tudi po 
njegovi uveljavitvi. Te cene se smejo spreminjati in druž- 
bena kontrola cen opravljati po dosedanjih zakonih s 
področja družbene kontrole cen in pripadajočih podza- 
konskih predpisih, dokler ne bodo izdani predpisi, ki so 
nujni za oblikovanje cen proizvodov in storitev oziroma za 
opravljanje družbene kontrole cen po zveznem zakonu in 
zakonu o družbeni kontroli cen. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. č len 

Ta zakon ureja skupaj z zakonom o temeljih siste- 
ma cen in družbeni kontroli cen (Uradni list SFRJ, 
št. 1/80 - v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) 
sistem cen in družbeno kontrolo cen. 

Pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov pri 
oblikovanju cen proizvodov in storitev, usklajeva- 
nju in urejanju razmerij na področju cen in izvaja- 
nju družbene kontrole cen določa zvezni zakon; ta 
zakon pa določa pravice in dolžnosti organov SR 
Slovenije in občin na področju družbene kontrole 
cen ter organiziranje skupnosti za cene v SR Slove- 
niji. 

2. člen 
V skladu s tem zakonom, zveznim zakonom in 

drugimi zakoni, imajo delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela ter delovni ljudje in 
občani v samoupravnih interesnih skupnostih, kra- 
jevnih skupnostih in drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih 
skupnostih pravico in dolžnost, da urejajo celoto 
odnosov na trgu ter pogoje menjave proizvodov in 
storitev, določajo politiko cen in sprejemajo ukrepe 
za njihovo uresničevanje, kakor tudi da opravljajo 
družbeno kontrolo cen. 

3. č len 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega de- 

la (v nadaljnjem besedilu: temeljna organizacija) 
oblikujejo v odnosih medsebojne odvisnosti, pove- 
zanosti in odgovornosti samostojne cene za svoje 
proizvode in storitve na enotnem jugoslovanskem 
trgu na podlagi delovanja tržnih zakonitosti, izhaja- 
joč pri tem iz meril, določenih z zveznim zakonom, 
v skladu s pogoji za pridobivanje dohodka, določe- 
nimi s samoupravnimi sporazumi, družbenimi do- 
govori in zakoni. Izjemoma, se sme oblikovanje 
cen, določeno s tem zakonom in z zveznim zako- 
nom omejiti le na način in pod pogoji kot določa 
zakon. 

4. č len 

Delavci v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, združenih v samoupravnih interesnih skupno- 
stih materialne proizvodnje in družbeni dejavnosti, 
oblikujejo cene skupaj in enakopravno z uporabniki 
njihovih storitev v samoupravnih interesnih skup- 
nostih. 

Način in postopek oblikovanja cen proizvodov in 
storitev samoupravnih organizacij in skupnosti, 
združenih v samoupravne interesne skupnosti, do- 
ločajo predpisi in drugi akti o ustanovitvi teh samo- 
upravnih interesnih skupnosti in njihovi samoup- 
ravni splošni akti. 

S. č len 
Pri oblikovanju cen se kot izhodišče upoštevajo 

merila za oblikovanje cen, določena z zveznim za- 
konom. 

Organizacije združenega dela in samoupravne 
interesne skupnosti merila razčlenijo pred njihovo 
uporabo s samoupravnimi splošnimi akti. 

6 č len 

Temeljna organizacija, ki prodaja proizvode in 
storitve drugi temeljni organizaciji v okviru delovne 
organizacije oziroma sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela, ki jih uporablja pri nadaljnji proizvod- 
nji ali končni porabi, oblikuje cene sporazuma z 
omenjeno temeljno organizacijo, upoštevajoč pri 
tem trajnejše odnose pri gibanju cen in druge po- 
goje na trgu ter merila, določena v samoupravnem 
sporazumu, v skladu s samoupravnim sporazumom 
o združitvi. 

7. č len 
Če uporablja ustrezno samoupravnemu sporazu- 

mu o združitvi proizvode in storitve posamezne 
temeljne organizacije druga temeljna organizacija 
pri nadaljnji proizvodnji ali končni porabi, oblikuje- 
ta cene zanje ti dve temeljni organizaciji s samoup- 
ravnim sporazumom o ugotavljanju in razporejanju 
skupnega prihodka, ustvarjenega s prodajo konč- 
nega izdelka, oziroma s samoupravnim sporazu- 
mom o cenah v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi. 

8. č len 
Temeljna organizacija samostojno odloča, v ka- 

terih primerih bo oblikovala cene tudi s posebnimi 
samoupravnimi sporazumi o cenah, ki jih sklene z 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi in s katerimi se trajneje vzpostavljajo in 
urejajo njihovi medsebojni ekonomski odnosi in na 
tej podlagi razmerja v cenah. 

9. č len 
Temeljne organizacije, ki se ukvarjajo s prome- 

tom proizvodov in storitev, ki imajo pomen za nepo- 
sredno porabo delovnih ljudi in občanov, in temelj- 
ne organizacije, ki proizvajajo te proizvode oziroma 
opravljajo te storitve, so dolžne na zahtevo organi- 
ziranih potrošnikov začeti postopek za sklenitev 
samoupravnega sporazuma, s katerim se urejajo 
njihovi medsebojni odnosi, zlasti glede oblikovanja 
cen za proizvode in storitve in deleža organiziranih 
potrošnikov v ustvarjenem prihodku ter druga vpra- 
šanja skupnega pomena. 

Če se v šestdesetih dneh od dneva zahteve iz 
prejšnjega odstavka ne začne postopek za sklenitev 
samoupravnega sporazuma oziroma če se v nadalj- 
njih šestdesetih dneh ne sklene samoupravni spo- 
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, , razum, lahko nastopi pristojni organ družbenopoli- OPOMBE tične skupnosti z ukrepi neposredne kontrole cen. 
O izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka za 

sprejemanje ukrepov neposredne kontrole cen ob- 
veščajo organizacije potrošnikov na ravni krajevnih 
skupnosti in občin pristojne občinske organe, or- 
ganizacija potrošnikov na ravni republike pa Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

10. č len 

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 
blagovnim prometom in s storitvami v blagovnem 
prometu, oblikujejo skupaj s proizvodnimi in dru- 
gimi organizacijami združenega dela, katerih blago 
prodajajo oziroma katerim opravljajo storitve, cene 
za te proizvode in storitve s samoupravnim spora- 
zumom o združevanju dela in sredstev ali s samo- 
upravnim sporazumom o trajnem poslovnem sode- 
lovanju v skladu z zakonom. 

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 
blagovnim prometom in s storitvami v blagovnem 
prometu in ki ne sklenejo samoupravnega sporazu- 
ma iz prejšnjega odstavka oziroma ne pristopijo k 
njemu, oblikujejo cene v prometu blaga na debelo 
in na drpbno in cene storitev v skladu s predpisi 
pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti. 

Varianta: črtajo se določbe od 6. do vključno 10. 
člena. 

11. člen 

V družbenopolitičnih skupnostih določajo delov-, 
ni ljudje in občani politiko cen. 

Politika cen se določa v planih družbenopolitič - 
nih skupnosti in v aktih o njihovem uresničevanju v 
posameznem letu. 

12. člen 

Razmerja na področju cen ter druga razmerja v 
zvezi s cenami se lahko trajneje usklajujejo in ureja- 
jo tudi z družbenimi dogovori o cenah in s samoup- 
ravnimi sporazumi o cenah. 

Sklepanja družbenih dogovorov o cenah se ude- 
ležujejo tudi pristojni organi družbenopolitičnih 
skupnosti, zainteresirane samoupravne organizaci- 
je in skupnosti ter skupnosti za cene. 

13. č len 

Če stabilnost trga, uresničevanje družbenega 
plana ali drugi posebni družbeni interesi zahtevajo, 
da se cene uredijo s sporazumom oziroma dogovo- 
rom, lahko predpiše pristojni organ družbenopoli- 
tične skupnosti obveznost, da se začne postopek 
samoupravnega sporazumevanja oziroma družbe- 
nega dogovarjanja o cenah, in določ i rok za zače- 
tek tega postopka. 

Če se postopek iz prejšnjega odstavka ne začne v 
določenem roku oziroma če se v 60 dneh po prete- 
ku roka za začetek tega postopka ne sklene samo- 
upravni sporazum ali družbeni dogovor o cenah, 
lahko nastopi pristojni organ družbenopolitične 
skupnosti z ukrepi neposredne kontrole cen. 

14. č len 

Družbeno kontrolo cen opravljajo samoupravne 
organizacije in skupnosti, skupnosti za cene in or- 
gani družbenopolitičnih skupnosti. 

15. člen 

Za izvajanje določenih zadev družbene kontrole 
cen ter usklajevanje in urejanje razmerij na področ- 
ju cen se v SR Sloveniji organizirajo skupnosti za 
cene. Skupnosti za cene se ustanovijo s samoup- 

ravnimi sporazumi, ki jih sklenejo samoupravne 
organizacije in skupnosti. 

16. člen 

Naloge in dela, ki jih opravljajo skupnosti za 
cene, so naloge in dela posebnega družbenega 
pomena. 

Skupnosti za cene imajo javna pooblastila, dolo- 
čena s tem zakonom in z odlokom občinske skup- 
ščine, izdanim na podlagi tega zakona. 

17. člen 

Organi družbenopolitičnih skupnosti nastopajo 
zato, da uskladijo tekoča razmerja med ponudbo in 
povpraševanjem in zagotovijo stabilnost trga, z 
ukrepi na področju: delitve dohodka, kreditne poli- 
tike, politike davkov in prispevkov, skupne politike 
ekonomskih odnosov s tujino, skupne devizne poli- 
tike, prometa blaga in storitev, blagovnih in drugih 
rezerv ter splošne, skupne in osebne porabe ter na 
drugih področjih. 

18. člen 

Izjemoma, če z ukrepi iz prejšnjega člena in z 
ukrepi, določenimi v sklenjenih samoupravnih spo- 
razumih in družbenih dogovorih, ni mogoče zago- 
toviti stabilnih odnosov na trgu in drugih odnosov, 
ki so pomembni za uresničevanje določene politike 
cen, če pride ali se pričakuje, da bo prišlo do več jih 
motenj na trgu in v gibanju cen, ali če postane 
vprašljivo uresničevanje ciljev in nalog, določenih z 
družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti in z 
drugimi akti, oziroma da se prepreč i monopolni 
vpliv na oblikovanje cen, lahko pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnosti predpišejo ukrepe 
neposredne kontrole cen iz zveznega zakona. 
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
ORGANOV REPUBLIKE IN OBČIN 
NA PODROČJU DRUŽBENE 
KONTROLE CEN 

19. č len 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opravlja 
družbeno kontrolo cen proizvodov in storitev, ki so 
pomembni za vso republiko. Občinski organi 
opravljajo družbeno kontrolo cen za vse druge pro- 
izvode in storitve, razen za proizvode in storitve, ki 
so pomembni za vso državo. 

Kateri proizvodi in storitve se štejejo za proizvode 
in storitve, ki so pomembni za vso republiko, se 
določ i z dogovorom republike in občin. 

20. č len 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni 
organi občin v SR Sloveniji lahko sklepajo med 
seboj dogovore o izvajanju politike cen, ki je dolo- 
čena v aktu o uresničevanju družbenega plana v 
posameznem letu. 

21. č len 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije odloča o 
pritožbah zoper odločbe Republiške skupnosti za 
cene, ki jih ta izdaja po določbah 66. in 62. č lena 
zveznega zakona. 

Varianta: Besede »Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije« se nadomestijo z »Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve.« 

22. č len 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko zaradi 
zagotavljanja stabilnosti trga in gibanja cen in ure- 
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OPOMBE sničevanja družbenega plana predpiše obveznost, da se začne postopek družbenega dogovarjanja 
oziroma samoupravnega sporazumevanja o cenah 
proizvodov in storitev, ki so pomembni za vso repu- 
bliko, ter določ i rok za začetek postopka. 

23. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko za po- 
samezne kmetijske in živilske proizvode, ki so po- 
membni za vso republiko, zaradi zagotavljanja sta- 
bilnih pogojev za njihovo proizvodnjo in prepreče- 
vanje motenj na trgu, določ i proizvajalske prodajne 
in zaščitne cene. 

24. člen 

Če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oceni, da 
cene posameznih proizvodov in storitev, pomemb- 
nih za vso republiko, ogrožajo življenjski standard 
delovnih ljudi in občanov, določ i najvišje cene ozi- 
roma najvišje ravni cen teh proizvodov ali storitev 
ter uvede v skladu z zakonom kompenzacijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zagotovi in 
določ i kompenzacijo v skladu z zakonom tudi v 
drugih primerih, če z ukrepom neposredne kontro- 
le cen predpiše ceno, ki je nižja od cene, ki bi se 
oblikovala po merilih, določenih z zveznim zako- 
nom ter s tem prizadene enakopravnost samoup- 
ravnih organizacij in skupnosti pri pridobivanju do- 
hodka in razpolaganju z rezultati dela na ta način, 
da se trajneje in v večjem obsegu zmanjša njihov 
dohodek in onemogoč i normalna reprodukcija. 

25. člen 
Če nastopijo motnje na trgu in v gibanju cen ali 

se pričakuje, da bo prišlo do več jih motenj na tem 
področju, ali če postane vprašljivo uresničevanje 
ciljev in nalog, določenih z družbenim planom SR 
Slovenije in z drugimi akti, oziroma če pride do 
monopolnih vplivov na oblikovanje cen, ter tega ni 
mogoče urediti z ekonomskimi ukrepi iz 58. člena 
zveznega zakona in z ukrepi določenimi v samoup- 
ravnih sporazumih in drugih dogovorih, lahko 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpiše ukre- 
pe neposredne kontrole cen. 

26. č len 

Če v vsej republiki ali njenem več jem delu pride 
do velikih motenj v razmerjih na trgu in v gibanju 

' cen, se pokažejo monopolistični pojavi, ki kršijo 
enotnost trga, ali se ne izvaja politika cen, v primeru 
hujše elementarne nesreče ali kadar to terjajo inte- 
resi ljudske obrambe, lahko Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predpiše tudi ukrepe neposredne kon- 
trole cen proizvodov in storitev iz pristojnosti ob- 
č inskih organov. 

Če je smotrnejše, da v primerih iz prejšnjega 
odstavka predpišejo ukrepe neposredne kontrole 
cen občinski organi, Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije s predpisom ugotovi, da obstajajo pogoji za 
predpisovanje ukrepov neposedne kontrole cen iz 
pristojnosti občinskih organov, ter določ i natanč- 
nejša merila in pogoje za predpisovanje teh ukre- 
pov. 

Pristojni občinski organi so dolžni v skladu s 
predpisom iz prejšnjega odstavka predpisati ukre- 
pe neposredne kontrole cen. 

27. č len 
Če Izvršni svet SR Slovenije predpiše ukrep ne- 

posredne kontrole cen, ki velja za vse proizvode in 
storitve, pomembne za vso republiko oziroma za 
vse proizvode in storitve, katerih cene so v pristoj- 
nosti obč inskih organov, mora o tem takoj obvestiti 
Skupščino SR Slovenije. 

28. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opravlja po- 
leg zadev, posebej določenih s tem zakonom, tudi 
vse druge zadeve družbene kontrole ceh, za katere 
je s tem zakonom in z zveznim zakonom določeno, 
da jih opravlja pristojni organ družbenopolitične 
skupnosti, če se nanašajo na proizvode in storitve, 
ki so pomembni za vso republiko. 

29. č len 

Pristojnosti posameznih občinskih organov na 
področju družbene kontrole cen iz zveznega in tega 
zakona določajo predpisi občinskih skupščin. 

III. REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CENE 
30. člen 

Za opravljanje zadev iz tega zakona in zveznega 
zakona, za katere je določeno, da jih opravljajo 
skupnosti za cene, če gre za proizvode in storitve, 
ki so pomembni za vso republiko, se ustanovi Re- 
publiška skupnost za cene (v nadaljnjem besedilu: 
skupnost). 

Skupnost ustanovijo samoupravne organizacije 
in skupnosti s samoupravnim sporazumom, ki ga 
sklenejo v Gospodarski zbornici Slovenije. 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka se 
sklene v skladu z družbenim dogovorom, ki ga 
sklenejo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije in splošna združenja, 
Zveza sindikatov Slovenije, Socialistična zveza de- 
lovnega ljudstva Slovenije in organizacija potrošni- 
kov na ravni republike. 

V upravljanju skupnosti sodelujejo poleg samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, ki jo ustanovijo, 
tudi drugi udeleženci v sklenitvi družbenega dogo- 
vora iz tretjega odstavka tega člena na način, ki ga 
določa ta zakon. 

Skupnost opravlja zlasti naslednje: 
1. skupaj z občinskimi skupnostmi za cene pri- 

pravlja skladno z razvojnimi in planskimi usmeritva- 
mi osnove za določanje politike cen v SR Sloveniji; 

2. predlaga ukrepe za izvajanje politike cen; 
3. opravlja s tem zakonom in z zveznim zakonom 

določene naloge in dela v zvezi s samoupravnim 
sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem o 
cenah ter izkazuje po potrebi strokovno pomoč pri 
samoupravnem sporazumevanju in družbenem do- 
govarjanju; 

4. se udeležuje sklepanja samoupravnih sporazu- 
mov in družbenih dogovorov, s katerimi se urejajo 
vprašanja na področju cen za proizvode in storitve, 
pomembne za vso republiko; 

5. opravlja dela družbene kontrole cen, ki jih 
določa zvezni zakon; 

6. opravlja naloge in dela neposredne kontrole 
cen, ki jih določa zvezni zakon; 

7. predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije izdajo ukrepov neposredne kontrole cen in 
drugih ukrepov; 

8. spremlja in analizira gibanje razmerij v cenah 
za proizvode in storitve. 

S samoupravnim sporazumom iz drugega od- 
stavka tega člena se natančneje določijo naloge in 
dela, pravice, dolžnosti in odgovornosti skupnosti 
in njenih ustanoviteljev ter razč lenijo druga vpraša- 
nja, ki se nanašajo na njeno delo, v skladu z družbe- 
nim dogovorom iz tretjega odstavka tega č lena. 

31. č len 
Z družbenim dogovorom iz tretjega odstavka 

prejšnjega člena se določijo zlasti: 
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OPOMBE ^ • skupni cilji, ki jih bo s svojim delom uresniče- vala skupnost; 
2. dela in naloge skupnosti ter pogoji in način 

opravljanja teh del in nalog; 
3. pravice, obveznosti in odgovornosti udeležen- 

cev dogovora; 
4. pogoji in način določanja in razporejanja pri- 

hodkov za kritje stroškov poslovanja skupnosti in 
določanja sredstev za delo delovne skupnosti; 

5. temelji organiziranosti skupnosti; 
6. način upravljanja, vrste organov, volitve orga- 

nov in njihove pravice, dolžnosti in odgovornosti; 
7. način sprejemanja splošnih in posamičnih ak- 

tov; 
8. nač in sprejemanja delovnega programa; 
9. način uresničevanja nadzorstva nad skup- 

nostjo; 
10.predstavljanje in zastopanje skupnosti; 
11. pravice, obveznosti in odgovornosti delovne 

skupnosti. 

32. člen 

Skupnost poroča najmanj enkrat na leto Skupšč i- 
ni SR Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju določene politike cen. 

33. č len 

Organa skupnosti sta svet skupnosti in predse- 
dnik skupnosti. 

34. člen 

Da se zagotovijo poseben družbeni pomen, ure- 
sničevanje sodelovanja s skupnostmi za cene dru- 
gih družbenopolitičnih skupnosti, udeležba pri delu 
in uresničevanju vpliva udeležencev v družbenem 
dogovoru in samoupravnem sporazumu iz 30. č lena 
tega zakona na delo skupnosti, se ustanovi svet 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: svet). 

Svet se ustanovi in dela v skladu z načeli delegat- 
skega sistema. 

35. člen 

Svet skupnosti ima petintrideset č lanov. 
Sedem članov sveta imenuje in razrešuje Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije izmed svojih članov in 
funkcionarjev, ki vodijo delo republiških upravnih 
organov oziroma organizacij. 

Gospodarska zbornica Slovenije in splošna zdru- 
ženja delegirajo v svet skupnosti petindavjset čla- 
nov. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, 
Zveza sindikatov Slovenije in organizacija potrošni- 
kov na ravni republike delegirajo v svet po enega 
člana. 

36. člen 

Svet zlasti: 
1. pripravlja osnove za določanje politike cen in 

predlaga skupaj s pristojnimi republiškimi organi 
ukrepe za izvajanje določene politike cen v skladu z 
zakonom; 

2. opravlja posamezne naloge in dela v zvsizi s 
samoupravnim sporazumevanjem in družbenim do- 
govarjanjem o cenah v skladu z zveznim zakonom; 

3. obravnava predloge in mnenja Gospodarske 
zbornice Slovenije in splošnih združenj v zvezi z 
razč lenitvijo meril in izvajanjem določene politike 
cen in zavzema do njih stališča; 

4. opravlja' naloge in dela neposredne kontrole 
cen, določene s tem zakonom; 

5. predlaga ukrepe neposredne kontrole cen ter 
druge ukrepe na področju cen; 

6. opravlja naloge in dela družbene kontrole cen, 
določene z zveznim zakonom; 

7. sprejema statut skupnosti; 
8. sprejema letni delovni program skupnosti; 
9. sprejema finančni načrt in zaključni račun ter 

sprejema letno poroč ilo o delu skupnosti; 
10. določa višino plačila za storitve, ki jih opravlja 

skupnost; 
11. določa višino plačila in druge pogoje za 

opravljanje nalog in del, ki jih izvršuje skupnost po 
pogodbi; 

12. določa, kateri podatki in listine pomenijo po- 
slovno ali drugo tajnost; 

13. obravnava in spremlja opravljanje nalog in del 
skupnosti in nastopa z ukrepi, da se opravijo; 

>4. voli in razrešuje predsednika skupnosti v so- 
glasju z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije; 

15. voli in razrešuje predsednika sveta; 
16. imenuje in razrešuje tajnika skupnosti; 
17. si predpiše poslovnik o svojem delu. 

37. č len 

V vprašanjih iz 4. in 5. točke prejšnjega člena 
odloča svet soglasno. 

O drugih vprašanjih s svojega delovnega področ- 
ja odloča svet z večino glasov svojih članov. 
Če se v svetu pri odločanju o vprašanjh iz prvega 
odstavka tega člena ne doseže soglasnost, obvesti 
svet o spornem vprašanju Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in mu pošlje poročilo z mnenji svojih 
članov. 

V primeru iz prejšnjega odstavka odloč i o spor- 
nem vprašanju dokončno Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

38. člen 

Predsednik sveta skliče sejo sveta na svojo pobu- 
do, na zahtevo enega ali več  č lanov sveta, na zahte- 
vo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ali na 
zahtevo predsednika skupnosti, predlaga dnevni 
red seje in predseduje sejem sveta skupnosti. 

39. člen 

Predsednik skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
predsednik) predstavlja, zastopa in podpisuje skup- 
nost in je odgovoren za zakonitost njenega dela. 

Predsednik je izvoljen za štiri leta in sme biti na to 
dolžnost izvoljen največ dvakrat zaporedoma. 

40. č len 

Predsednik skrbi za izvajanje aktov sveta skupno- 
sti, za uresničevanje sodelovanja z zvezno skup- 
nostjo za cene, s skupnostmi za cene drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin z občinskimi in medob- 
činskimi skupnostmi ter z republiškimi organi in 
organizacijami, kakor tudi z družbenopolitičnimi in 
družbenimi organizacijami ter drugimi samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi. 

Predsednik skrbi, da je delo skupnosti v skladu z 
interesi združenega dela ter s skupnimi in splošni- 
mi družbenimi interesi. 

41. č len 
Predsednik zlasti: 
1. predlaga akte, ki jih sprejema svet; 
2. določa predlog poročila o delu skupnosti; 
3. predlaga delovni program skupnosti in sprem- 

lja njegovo izvrševanje; 
4. koordinira delo pri pripravljanju gradiva za seje 

sveta skupnosti; 
5. organizira opravljanje analitičnih, strokovnih in 

drugih nalog in del na področju cen in skrbi, da se 
opravijo; 
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6. opravlja naloge in dela, ki so po statutu skup- 
nosti, aktih sveta in odlokih Izvršnega sveta Skup- 
šč ine SR Slovenije skladno z zakonom o njegovi 
pristojnosti. 

42. člen 

Če predsednik meni, da akt sveta ni v skladu z 
ustavo, zakonom, ali samoupravnim splošnim ak- 
tom skupnosti, opozori na to svet. 

Če svet kljub opozorilu vztraja pri svojem aktu, 
obvesti predsednik v treh dneh od opozorila o tem 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

43. člen 

Skupnost ima tajnika. 
Tajnik skupnosti zastopa skupnost v premoženj- 

skih in drugih pravnih razmerjih. 
Tajnik skupnosti je odredbodajalec za izvrševa- 

nje finančnega načrta skupnosti. 

44. č len 

Tajnik skupnosti je vodja delovne skupnosti, ki 
organizira in usklajuje njeno delo in skrbi, da se> 
izvršijo naloge in dela, ki jih opravljajo delavci v 
delovni skupnosti. 

45. člen 

Skupnost je družbena pravna oseba s pravicami, 
dolžnostmi in odgovornostmi, ki jih ima po ustavi, 
zakonu in svojem statutu. 

Sedež skupnosti je v Ljubljani. 
Na pečatu skupnosti je njeno ime in grb Sociali- 

stične republike Slovenije. 

46. člen 
S statutom skupnosti so urejeni notranja organi- 

zacija, razmerja med svetom, predsednikom, nje- 
nim tajnikom, delovno skupnostjo in organi uprav- 
ljanja delovne skupnosti ter določeni akti, ki jih 
izdaja svet in samoupravni splošni akti, ki jih spre- 
jemajo organi upravljanja delovne skupnosti v so- 
glasju s svetom, kakor tudi druga vprašanja, ki so 
pomembna za delo skupnosti. 

Status skupnosti potrdi Skupščina SR Slovenije. 

IV. SKUPNOSTI ZA CENE V OBČINAH 
47. č len 

Za opravljanje zadev iz zveznega zakona, za kate- 
re je določeno, da jih opravljajo skupnosti za cene, 
če gre za proizvode, ki so v pristojnosti občinskih 
organov, se ustanovijo skupnosti za cene za ob- 
močje ene ali več občin. 

Občinske skupnosti za cene se ustanovijo s sa- 
moupravnimi sporazumi, sklenjenimi v skladu z 
družbenimi dogovori občinskih skupšč in, občin- 
skih oziroma medobčinskih gospodarskih zbornic, 
organizacij socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije in sindikatov in organizacij potrošnikov 
na ravni obč in. 

48. č len 
Za pooblastila občinskih skupnosti za cene, za- 

gotovitv posebnega družbenega interesa, pristoj- 
nosti svetov občinskih skupnosti ter za naloge in 
pooblastila predsednikov in tajnikov občinskih 
skupnosti za cene se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o Republiški skupnosti za cene. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
49. č len 

Cene proizvodov in storitev, oblikovane v skladu 
s predpisi, ki veljajo na dan, ko začne veljati ta 
zakon, se bodo uporabljale tudi po njegovi uveljavi- 
tvi. 

Cene proizvodov in storitev, oblikovane po prvem 
odstavku tega člena, se smejo spreminjati in druž- 
bena kontrola cen opravljati po zakonu o družbeni 
kontroli cen (Uradni list SFRJ, št. 25/72 in 35/72), 
ter po zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj družbe- 
ne kontrole cen v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
32/72) in predpisih izdanih na njegovi podlagi, do- 
kler ne bodo izdani predpisi, ki so nujni za obliko- 
vanje cen proizvodov in storitev oziroma za oprav- 
ljanje družbene kontrole cen po tem zakonu in 
zveznem zakonu. 

50. č len 

Če se dogovor iz drugega odstavka 19. č lena tega 
zakona ne sklene v tridesetih dneh od uveljavitve 
tega zakona, predpiše Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije kateri proizvod in storitve se štejejo za 
proizvode in storitve, ki so pomembni za vso repu- 
bliko. 

Predpis iz prvega odstavka se bo uporabljal do- 
kler se ne sklene dogovor iz drugega odstavka 19. 
č lena tega zakona. 

51. č len 
Dokler se ne sklene dogovor oziroma izda pred- 

pis iz prejšnjega člena ter se ne sklene družbeni 
dogovor in samoupravni sporazum iz 30. č lena tega 
zakona in 65. č lena zveznega zakona, bo zadeve, ki 
jih opravlja skupnost, opravljal Zavod SR Slovenije 
za cene. 

52. č len 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati 

zakon o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kon- 
trole cen v SR Sloveniji, uredba o načinu in postop- 
ku pri sklepanju družbenih dogovorov o cenah 
(Uradni list SRS, št. 34/72 in 23/74) in uredba o 
načinu in postopku pri sklepanju sporazumov o 
spremembi zadržanih cen za proizvode in storitve 
(Uradni list SRS, št. 34/72). 

53. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 
dnem listu SRS. 

OPOMBE 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zbora združenega dela 
in zbora občin dne 6. decembra 1979 obravnavala in sprejela 
predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen ter naročila, 
da naj bodo v osnutku upoštevani predlogi in mnenja delov- 
nih teles in posameznih delegatov v razpravah na sejah zbo- 
rov. 

Predlog za izdajo zakona je glede ciljev, ki se želijo doseč i z 
izdajo zakona o družbeni kontroli cen, določal, da je potrebno 
z ureditvijo vprašanj, ki ne bodo urejena v zveznem zakonu o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, doseč i popol- 
nost pri zakonskem urejanju sistema cen in družbene kon- 
trole cen. Pri tem pa je potrebno določitev vprašanj, ki naj jih 
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ureja republiški zakon o družbeni kontroli cen, izvesti na 
podlagi že večkrat v republiških svetih sprejetega načela, da 
naj republiški zakoni ne prevzemajo določb zveznih zakonov. 
Tudi v konkretnem primeru gre za situacijo, ko zvezni zakon 
podrobno in skoraj v celoti ureja vsa sistemska vprašanja v 
okviru, »temeljev sistema cen« in sicer sistem cen in druž- 
beno kontrolo cen. Zvezni zakon in republiški zakon bosta 
tvorila sistemsko celoto. Ob upoštevanju tega je potrebno pri 
določ itvi vprašanj, ki naj bodo urejena z zakonom, zavzeti 
nadaljnje načelo, da naj zakon dopolni rešitve posameznih 
vprašanj v zveznem zakonu, kar pomeni, da naj uredi tista 
vprašanja, ki jih zvezni zakon prepušča v urejanje republiškim 
in pokrajinskim ter občinskim predpisom. Zato naj zakon o 
družbeni kontroli cen ureja pravice in dolžnosti organov repu- 
blike in občin na področ ju družbene kontrole cen in organizi- 
ranje družbenih organov za cene v republiki in v obč ini. Pri 
tem urejanju pa je potrebno izhajati še iz načel, da je nujno 
zagotoviti izvajanje dogovorjene in sprejete politike cen in da 
mora imeti družbena kontrola cen obliko samoupravnega 
družbenega vplivanja na oblikovanje cen, usmerjanja od- 
nosov in usklajevanja interesov na tem področ ju. 

Delovna telesa skupšč inskih zborov so glede tako zastavlje- 
nega predloga za izdajo zakona in glede priprave zakonskega 
osnutka zavzeli naslednja stališča. 
- potrebno je posvetiti vso pozornost, da se v zakonu ne bi 
ponavljale določbe zveznega zakona (odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in odbor za finance zbora združenega dela), 
- presodi naj se umestnost ustanovitve medobčinskih orga- 
nov za družbeno kontrolo cen (odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in odbor za finance zbora obč in). 

Tudi posamezni delegati na sejah zborov so podali več  
predlogov za ureditev področja družbene kontrole cen, od 
katerih so glede na vsebino rešitev v zveznem zakonu še 
vedno aktualni naslednji: 
- drobnoprodajne cene proizvodov osnovne preskrbe, ki so 
sedaj v občinski pristojnosti, naj se prenesejo v pristojnost 
republike (delegt iz Idrije), 
- spremembe razdelitve pristojnosti naj se določ ijo z dogo- 
vorom med republiškim izvršnim svetom in občinskimi izvrš- 
nimi sveti (delegat iz Celja), 
- za primer izrednih situacij na trgu naj bo v zakonu dolo- 
čeno, da lahko organi republike predpišejo ukrep neposredne 
kontrole cen tudi za proizvode in storitve, katerih družbena 
kontrola cen je v pristojnosti občinskih organov (delegat iz 
Idrije), 
- konkretno je potrebno opredeliti funkcijo svetov za cene in 
občinskih oziroma medobčinskih družbenih organov za cene 
(delegat iz Idrije). 

Na podlagi sprejetih izhodišč  predloga za izdajo zakona in 
dodatno sprejetih stališč delegatov je bil po uveljavitvi zvez- 
nega zakona pripravljen osnutek zakona o družbeni kontroli 
cen. Manjše odstopanje od teh izhodišč  in stališč  obstaja le u 
temeljnih določbah (I. poglavje), ki zaradi povezave z vsebino 
zveznega zakona in zaradi več je jasnosti določb ostalih po- 
glavij vsebujejo najnujnejši prevzem določb zveznega zakona 
v obliki prikaza pravic in dolžnosti delavcev v organizacijah 
združenega dela ter delovnih ljudi in občanov v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih in v družbenopolitičnih skupno- 
stih pri oblikovanju cen za proizvode in storitve ter pri usklaje- 
vanju in urejanju razmerij na področju cen, kot tudi njihovih 
pravic in dolžnosti pri izvajanju družbene kontrole cen. - 

V svojem uvodu osnutek za opredelitev vsebine zakona o 
družbeni kontroli cen določa, da bo zakon urejal pravice in 
dolžnosti organov SR Slovenije in občin v SR Sloveniji na 
področju družbene kontrole cen in organiziranje skupnosti za 
cene v SR Sloveniji. 

Zakonski osnutek v okviru urejanja pravic in dolžnosti 
organov republike in občin (II. poglavje) določa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije kot organ, ki opravlja zadeve druž- 

bene kontrole cen, za katere je z zveznim zakonom določeno, 
da jih opravlja pristojni organ družbenopolitične skupnosti in 
ki se nanašajo na proizvode in storitve, ki so pomembni za vso 
republiko. Zadeve družbene kontrole cen vseh drugih proiz- 
vodov in storitev razen seveda tistih, ki bodo v pristojnosti 
federacije, pa bodo opravljali občinski organi ih sicer tisti 
organi, ki jih bodo za to pooblaščali predpisi obč inskih skup- 
šč in. Kateri proizvodi in storitve so pomembni za vso repu- 
bliko, pa bo določeno z dogovorom republike in obč in. V 
predlogu za izdajo zakona je bilo predvideno, da bo razdelitev 
pristojnosti na področ ju cen med republiko in občinami 
opravljena že z zakonom o družbeni kontroli cen, vendar pa je 
zaradi rešitve v zveznem zakonu, da se proizvodi in storitve, ki 
so pomembni za vso državo, do 12. julija tega leta določ ijo z 
dogovorom organov federacije, republik in avtonomnih po- 
krajin, mogoče v osnutku zakona o družbeni kontroli cen 
določiti le, da se razdelitev pristojnosti opravi z dogovorom 
med republiko in občinami oziroma s posebnim predpisom. 

Na področ ju organiziranja skupnosti za cene v SR Slove- 
niji (III. in IV. poglavje) ureja zakonski osnutek celovito vsa 
vprašanja glede ustanovitve Republiške skupnosti za cene, 
njenih organov, nalog in nač ina dela. Vprašanja, ki se nana- 
šajo na notranjo organizacijo, razmerja med organi skupno- 
sti, vodjem delovne skupnosti (tajnikom skupnosti), delovno 
skupnostjo in organi upravljanja delovne skupnosti ter na 
akte organov skupnosti in samoupravne splošne akte delovne 
skupnosti pa naj bi urejal statut Republiške skupnosti za 
cene. Glede skupnosti za cene v občinah pa osnutek določa, 
da se ustanovijo občinske (oziroma medobčinske) skupnosti, 
s tem da se za njihova pooblastila, zagotovitev posebnega 
družbenega interesa, pristojnosti oziroma naloge in poobla- 
stila njihovih organov smiselno uporabljajo določbe o Repu- 
bliški skupnosti za cene. 

V razpravah za pripravo osnutka zakona o družbeni kontroli 
cen so bila sprožena nekatera odprta vprašanja. Tako je bilo 
postavljeno vprašanje ali naj zakon nosi sedanji naslov, ki je 
enostaven vendar pomensko precej širok, ali pa naj nosi tak 
naslov, ki bo natančno odražal vsebino vprašanj družbene 
kontrole cen, urejenih v zakonu, in bo zato tudi bolj zapleten 
in seveda daljši. Nadalje je bilo postavljeno vprašanje ali naj 
se v zakon vnesejo določbe, ki bi se nanašale na urejanje 
družbene kontrole cen, ki jo opravljajo organizirani potroš- 
niki, čeprav je njihova vloga, ki jo imajo v krajevnih skupno- 
stih, družbenopolitičnih skupnostih in samoupravnih skupno- 
stih tudi na področju cen, že določena v štirih zakonih. Za- 
stavljeno je bilo tudi vprašanje ali je potrebno določ iti 
ustrezne sankcije zaradi neizvrševanja oziroma kršenja tistih 
določb, katerih vsebina ni prevzeta iz določb zveznega za- 
kona. 

V osnutku zakona so torej tako kot pri drugih vprašanjih 
tudi pri teh vprašanjih, ki se nanašajo na sistemske rešitve 
povezane z zveznim zakonom, upoštevana stališča dana s 
strani Skupščine SR Slovenije. Upoštevana pa so bila izhodi- 
šča navedena v predlogu za izdajo zakona, razen glede že 
omenjenega odstopanja pri oblikovanju temeljnih določb ter 
glede navedbe, da za izvedbo zakona niso potrebna finančna 
sredstva. Posebna oziroma nova finančna sredstva res niso 
potrebna, pa tudi zakonski osnutek ne vsebuje določb glede 
financiranja, ocenjeno pa je da bodo za izvajanje nalog skup- 
nosti za cene potrebna več ja sredstva kot za delovanje seda- 
njih upravnih organov za cene. Glede financiranja skupnosti 
določa zvezni zakon, da se sredstva za opravljanje njihovih 
nalog zagotavljajo v proračunu ustrezne družbenopolitične 
skupnosti ter s plač ili za storitve v skladu s statutom skupno- 
sti. Tega drugega vira vsaj na začetku delovanja skupnosti še 
ne bo, ter bodo zato morale biti v tem obdobju skupnosti 
financirane zgolj iz proračunov. Druge materialne obveznosti, 
razen navedenih, pa z uveljavitvijo zakona o družbeni kontroli 
cen tako za družbenopolitične skupnosti kot za samoupravne 
organizacije in skupnosti ter za občane ne bodo nastale. 
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