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OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

resolucije o politiki izvajanja družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 

v letu 1980    

Na podlagi 335. člena, druge alineje prvega odstavka 342. 
č lena in prve alineje 345. č lena Ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije, prve alineje prvega razdelka 71. č lena, 72. 
člena in 240. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
Skupščina socialistične republike Slovenije na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
dne 26. decembra 1976 sprejela 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
Resolucije o politiki izvajanja družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1 @76-1980 v 
letu 1980 

1. V točki 3 se v prvi alineji spremenijo številke tako, da 
se Začetek te alineje glasi: 

»- rast realnega družbenega proizvoda v združenem delu 
za okoli 3%. V tem okviru bi se povečala industrijska proiz- 
vodnja za 2-3%...« 

2. V točki 3 v tretji alineji se spremeni številka glede rasti 
izvoza od »najmanj 6%« na »najmanj 11,5%« (ta sprememba 
se izvede le, če bo uveljavljena pripomba SR Slovenije na 
osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plač ilne bilance 
Jugoslavije za leto 1960). 

3. V točki 3 se v četrti alineji spremeni številka glede rasti 
investicij od »4%« na »2-3%«. 

4. V točki ase« sedmi alineji črta na koncu besedila: »s 
č imer bo v letu 1980 moč  doseč i najmanj za petino nižjo rast 
cen na drobno in življenjskih stroškov kot v letu 1979« in 
nadomesti z naslednjim besedilom: »tako, da v letu 1980 
rast cen na drobno in življenjskih stroškov ne bo bistveno 
višja kot v letu 1979.« 

5. V točki 6.4. se v tretjem odstavku številka »16« nado- 
mesti s številko »16« (ta sprememba se izvede le, če bo 
sprejet predlog SR Slovenije na ustrezno točko zvezne reso- 
lucije). 

6. V točki 6.4. se za sedanjim tretjim odstavkom doda 4. 
odstavek, ki se glasi: »V okviru globalno določene možne 
rasti mase osebnih dohodkov, ki je predvidena v drugem in 
tretjem odstavku te točke, bodo delavci v OZD v svojih 
samoupravnih splošnih aktih o delitvi osebnih dohodkov 
zagotovili selektivno politiko osebnih dohodkov tako, da 
bodo dosegli večjo diferenciacijo v osebnih dohodkih glede 
na rezultate pri delu v okviru posameznih sorodnih naiog in 
opravil, ki zahtevajo enako izobrazbo in enake delovne 
izkušnje ter na ta nač in ustvarjali pogoje za relativno hi- 
trejše naraščanje nižjih osebnih dohodkov in osebnih do- 
hodkov delavcev s težjimi delovnimi pogoji«. 

7. V točki 6.5. se v tretjem odstavku številka »16« nado- 
mesti s številko »18« (ta sprememba se izvede le, če bo 
sprejet predlog SR Slovenije na ustrezno točko zvezne reso- 
lucije). 

8. V točki 3.6. se v prvem odstavku številka »16« nadome- 
sti s številko »18«. 

9. V točki 9. se v prvem odstavku črta na koncu besedilo 
»da bo rast cen na drobno in življenjskih stroškov v letu 1980 
za najmanj petino nižja od rasti, dosežene v letu 1979« in 
nadomesti z naslednjim: »da rast cen na drobno in življenj- 
skih stroškov v letu 1980 ne bo bistveno višja kot v letu 
1979.« 

OBRAZLOŽITEV: 
Dosedanja gospodarska gibanja in sprememba tečaja 

dinarja so narekovali spremembe zvezne resolucije in sicer 
v treh smereh: 

- spremembe materialnih okvirov razvoja (znižanje rasti 
družbenega proizvoda in industrijske proizvodnje, poveča- 
nje rasti izvoza), 

- zožitev nekaterih oblik domače porabe (investicije, 
skupna poraba, osebni dohodki izven materialne proizvod- 
nje), 

- spremembe v politiki in okvirih rasti cen. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravi! predlog 

stališč  in pripomb na ta dopolnila in v skladu s temi pripom- 
bami je pripravljen tudi predlog sprememb republiške reso- 
lucije. 

Sprememba tečaja dinarja bo vplivala na počasnejšo rast 
družbenega proizvoda in zlasti industrijske proizvodnje, za- 
radi podražitve uvoza in manjših možnosti za uvoz, na hi- 
trejšo ra3t izvoza blaga in storitev, na zožitev reeine rasti 
vseh oblik domače porabe in na več jo rast cen od predvi- 
dene v resoluciji. 

V republiški resoluciji je rast osebnih dohodkov v mate- 
rialni proizvodnji z zaostajanjem za rastjo dohodka v višini 
25% in te omejitve ni potrebno spreminjati tudi ob ocenjeni 
višji rasti dohodka. Rast sredstev za osebne dohodke izven 
materialne proizvodnje pa je omejena na 16%, kar pomeni 
ob ocenjeni hitrejši rasti dohodka (29%) zaostajanje za 
rastjo osebnih dohodkov v materialni proizvodnji za okoli 
6%-nih točk; tako občuten premik pa je v enem ietu težko 
doseč i, zato predlagamo povišanje tega limita na 18%. 
Hkrati pa se postavlja vprašanje praktičnih možnosti za 
realizacijo osebnih dohodkov v dejavnostih izven mate- 
rialne proizvodnje, saj je priliv sredstev v te dejavnosti po 
resoluciji omejen na 16%, kar praktično pomeni, da bi ob- 
stajala možnost povečati osebne dohodke v teh dejavnostih 
le za 16%, ne da bi poslabševali strukturo izdatkov v breme 
zlasti materialnih stroškov teh dejavnosti. Zato predlagamo, 
da se omejitev rasti priliva sredstev v te dejavnosti ublaži od 
16% na vsaj 18%. S tem bi ublažili prehitre spremembe v 
razmerjih med osebnimi dohodki materialne proizvodnje in 
izven nje, hkrati pa bolj materialno vzpodbujali proizvodnjo 
prek hitrejše rasti osebnih dohodkov na tem področ ju. Ta 
sprememba pa Je le pogojnega značaja, odvisna je od tega, 
ali bo tozadevna naša pripomba na spremebo zvezne reso- 
lucije uveljavljena. 

V predlogu sprememb republiške resolucije ne predla- 
gamo omejitve rasti sredstev za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje na 16%, ker je taka omejitev glede na speci- 
fične razmere v SR Sloveniji nesprejemljiva. 

Posebno vprašanje je problem rasti cen. Že dosedanja 
gibanja so pokazala, da so dogovorjeni okviri nerealni, po- 
sledice sprememb tečaja dinarja in naraščanje zunanjih cen 
(zlasti cen nafte) pa narekujejo, da se okviri rasti cen spre- 
menijo, vendar pa ne bi smeli bistveno prekorač iti rasti cen 
na drobno in življenjskih stroškov v letu 1979, ker bodo sicer 
zelo hitro izčrpani pozitivni uč inki spremembe tečaja dinarja 
na rast izvoza. 
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ANALIZA 

uresničevanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1976-1980 

I. det 

Globalna ocena uresničevanja 

družbenega plana v obdobju 1976-1980 in 

ocena možnosti razvoja v letu 1981 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije v 146. č lenu in 151. 
č lenu določa, da so kot osnova za poročilo Izvrš- 
nega sveta v mesecu juniju predloži Skupščini SR 
Slovenije Analiza o uresničevanju družbenega 
plana v preteklem obdobju in ocenijo možnosti za 
njegovo izvajanje v prihodnjem letu. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v 
sodelovanju z republiškimi organi ter na osnovi 
uradnih statističnih podatkov pripravil predloženo 
Analizo uresničevanja družbenega plana SR Slo- 
venije v obdobju 1S76-1980 z dokumentacijo. 

V Analizi ne obravnavamo podrobno vseh nalog 
družbenega plana oziroma resolucije za letošnje 
leto, ampak dajemo poudarek predvsem tistim na- 
logam oziroma področjem, ki so ključna za uresni- 
čevanje sprejete družbenoekonomske politike, 
oziroma na katerih v dosedanjem razvoju odsto- 
pamo od dogovorjenih usmeritev. 

Analiza uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije v obdobju 1976-1880 s prvo oceno mož- 
nosti razvoja v letu 1981 je sestavljena iz dveh 
delov: 

1. Globalna ocena uresničevanja družbenega 
plana v obdobju 1976-1980 in ocena možnosti ra- 
zvoja v letu 1981, 

2. Izvajanje družbenega plana ip resolucije na 
nekaterih ključnih področ jih. 

V prvem delu Analize smo skušali strnjeno po- 
dati globalno oceno izvajanja plana v dosedanjem 
obdobju ter pri tem zlasti poudariti tiste ključne 
probleme razvoja, ki zahtevajo odločno in celovito 
ukrepanje v letošnjem in prihodnjih letih. V tem 
okviru smo podrobneje prikazali, kako se v prvih 
mesecih letošnjega leta izvajajo naloge in usmeri- 
tve resolucije na ključnih področ jih dogovorjene 
ekonomske politike ter podrobneje prikazali ne- 

davno sprejete ukrepe za celovito izvajanje poli- 
tike ekonomske stabilizacije. Ker vnašajo ti ukrepi 
bistvene spremembe v gibanja, zlasti na nekaterih 
področjih in terjajo tudi določene spremembe in 
dopolnitve Resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, smo v 
globalni analizi posebej oceniii ključne kazalce 
razvoja v letošnjem letu na osnovi tendenc v prvih 
mesecih leta, hkrati pa smo skušali tudi č imbolj 
celovito oceniti delovanje v mesecu juniju spreje- 
tih ukrepov ter podati prvo oceno možnosti razvoja 
v prihodnjem letu. 

Drugi del Analize obravnava uresničevanje 
plana na naslednjih ključnih področjih: 

- uresničevanje pomembnejših nalog na po- 
dročju gospodarstva, 

- zaposlovanje in razvoj produktivnosti dela, 
- uresničevanje dogovorjene politike investira- 

nja, 
- ekonomski odnosi s tujino, 
- razmerja v razporejanju dohodka in v končni 

porabi družbenega proizvoda, 
- izboljševanje pogojev za življenje in delo, 
- tržišče in cene, 
- skladnejši regionalni razvoj, 
- rezultati in problemi pri urejanju prostora. 
V sedanjem trenutku je težko oceniti uč inke ne- 

davno sprejetih ukrepov; postopek usklajevanja 
predlaganih sprememb in dopolnitev zvezne in 
republiške resolucije se šele začenja. Zato bomo 
Analizo v jesenskih mesecih dopolnili z natanč- 
nejšo oceno kazalcev družbenoekonomskega ra- 
zvoja v letu 1980 ter s podrobnejšo kvalitativno in 
kvantitativno oceno možnosti razvoja v letu 1981, 
kar bo služilo kot podlaga pri pripravi Resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije v letu 1981. 

Analiza je pripravljena na osnovi podatkov, ki so 
bili na razpolago do 19. junija 1980. 
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1. Osnovni cilji in politika družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in 
Resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana v letu 1980 - 

Družbeni plan SR Slovenije je nastajal in bil sprejet v času, 
ko se je naše gospodarstvo soočalo z dolgoročnimi struktur- 
nimi problemi, s spremembami v mednarodnih ekonomskih in 
političnih odnosih, ob hkratnem intenzivnem razvijanju si- 
stema samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na pod- 
lagi Ustave in Zakona o združenem delu. Zato je družbeni plan 
dal poudarek tistim nalogam, ki naj pomenijo kvaliteten na- 
predek v razvoju proizvajali ,ih sil in samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. Omeniti pa je tudi treba, da so bila 
nekatera predvidevanja, zlasti investicij, že s plani in dogovori 
postavljena izven realnih materialnih okvirov. Vzporedno z 
uveljavljanjem pravice in dolžnosti delavcev v združenem 
delu, da obvladujejo vse prvine družbene reprodukcije, bi bilo 
treba v skladu z nalogami in cilji družbenega plana v tem 
obdobju doseč i stabilnejši gospodarski razvoj na osnovi kva- 
litetnih dejavnikov v gospodarjenju, skladnejša razmerja v 
obsegu in strukturi proizvodnje in porabe, spremembe v me- 
njavi s tujino ter zmanjšanje stopnje inflacije. 

Ob sicer dinamičnem gospodarskem razvoju v dosedanjem 
obdobju plana je prišlo do nadaljnjega zaostrovanja nekaterih 
neusklajenosti in do zelo neugodnih tendenc, zlasti še do 
zaostrovanja problemov na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, do nadaljnjega širjenja že tako široke fronte investicij 
in odstopanja od predvidene strukture, do zaostajanja v uve- 
ljavljanju nekaterih s planom predvidenih kvalitetnih dejavni- 
kov razvoja, do rasti osebne in skupne porabe iznad možno- 
sti, ki jih je nudil ustvarjeni dohodek, predvsem pa do okrep- 
ljene inflacije. Vse to je vplivalo na to, da je že Resolucija o 
politiki izvajanja družbenega plana v letu 1980 odločno začr- 
tala, podobno kot zvezna resolucija, kot ključno nalogo 
ustvarjanje pogojev za večjo stabilnost tokov družbene repro- 
dukcije, ki naj bi temeljila na mnogo bolj usklajenih blagovno- 
denarnih odnosih, zlasti še na področju ekonomskih odnosov 
s tujino. Vendar ni prišlo do predvidenega spreminjanja neka- 
terih že dalj časa nakopičenih slabosti. Zlasti na področju 
plač ilne bilance in zadolževanja, inflacije in investicijske po- 
trošnje pa je prišlo do tendenc, ki so družbenoekonomsko in 
politično nesprejemljive. Z ukrepi za uveljavitev politike eko- 
nomske stabilizacije se naj bi preokrenilo te tendence in 
zagotovilo, da se bodoč i plan odnosno nadaljnji razvoj za- 
snuje na realnih in kvalitetno novih osnovah. 

2. Ocena uveljavljanja samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov kot temeljnega 
pogoja za trajnejšo stabilizacijo tokov 
družbene reprodukcije 

Družbena aktivnost pri preobrazbi družbenoekonomskih 
odnosov je bila v tem obdobju usmerjena zlasti na področja: 
samoupravnega družbenega planiranja, ustvarjanja, pridobi- 
vanja in razporejanja dohodka, uresničevanja svobodne me- 
njave dela, preobrazbe bančništva, preobrazbe stanovanj- 
skega gospodarstva, poglabljanja dohodkovnih odnosov med 
proizvodnjo in trgovino ter uveljavljanja samoupravnega si- 
stema na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

Doseženi rezultati pri uveljavljanju samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov ne zadovoljujejo. V njihovem uresni- 
čevanju je vse preveč formalnega pristopa, medtem ko vse- 
bina pogosto ostaja v ozadju. Sistemska osnova novih druž- 
benoekonomskih odnosov je sicer v glavnem zaokrožena; na 
ravni federacije je od osnovnih zakonov potrebno še sprejeti 
zakon o razširjeni reprodukciji, v republiki pa zakon o cenah. 
Izvajanje sistemskih rešitev v vsakdanjem delu pa še zaostaja, 
ker niso v celoti razdelani mehanizmi za njihovo izvajanje. 

Spremembe nosilcev ekonomske politike, ki so bile izvr- 
šene z decentralizacijo številnih ekonomskih funkcij federa- 
cije, s krepitvijo vloge republik in pokrajin ter samoupravno 
združenega dela, so sicer kvalitativno spremenile ekonomske 
odnose, niso pa bile dosledno in do kraja izpeljane, zato je 
često močno prisotna dvojnost sistema: ostanki državne re- 
gulative in nastajanje novih samoupravnih odnosov (npr. na 
področ ju ekonomskih odnosov s tujino, na področju svobo- 

dne menjave dela, na področju razporejanja dohodka, na 
področju cen). Zaradi premajhne usklajenosti posameznih 
instrumentov sistema s samoupravnimi produkcijskimi od- 
nosi je delovanje sprejetih rešitev in ukrepov pogostć neuč in- 
kovito, kar vse pospešuje nestabilnost ekonomskih tokov. 

Ena od osnovnih značilnosti našega ekonomskega sistema 
je v tem, da je izoblikovan kot sožitje planskega in tržnega 
mehanizma, ki naj bi ob izkoriščanju prednosti objektivnih 
ekonomskih zakonitosti na tržišču z zavestnim planskim 
usmerjanjem zagotovil višjo uč inkovitost in hitrejši ter skla- 
dnejši razvoj proizvajalnih sil. Na sedanji stopnji razvoja eko- 
nomskega sistema, zlasti pa še pri njegovi razdelavi in upo- 
rabi pa so prisotne določene pomanjkljivosti, ki se kažejo 
zlasti v tem, da je na tistih področjih, kjer naj bi se uveljavljale 
predvsem tržne zakonitosti, še preveč administrativnih ele- 
mentov, ki omejujejo ali celo onemogočajo delovanje objek- 
tivnih ekonomskih zakonitosti, na drugi strani pa za skupno 
dogovorjene planske cilje niso zagotovljeni pogoji za njihovo 
izvedbo, pa tudi odgovornost za izvajanje nalog, dogovorje- 
nih s plani, sporazumi in dogovori, je premajhna. Udeleženci v 
procesu dogovarjanja si pogosto prizadevajo pristopiti k do- 
govoru le zato, ker vidijo v njem le svoje pravice, manj pa 
obveznosti. Tako so se kljub drugačnim usmeritvam v planih, 
strukturni problemi v razvoju še poglabljali, s čimer se je 
povečevala nestabilnost, ki se kaže v velikem deficitu v pla- 
č ilni bilanci in v visoki inflaciji. 

Defekti v sistem^i delitve in menjave so še poglabljali neska- 
dja v proizvodni strukturi, ki so bila pogojena s šibkim delova- 
njem tržišča in nedoslednim izvajanjem sistema in metod 
samoupravnega družbenega planiranja. 

V takih pogojih so bile odločitve o investicijah pogosto 
podrejene trenutnim in parcialnim interesom ter logiki infla- 
cije in pogosto niso odražale stvarnih dolgoročnih interesov 
delavcev v združenem delu, kakor tudi dolgoročnih razvojnih 
usmeritev družbe kot celote. 

Nizka lastna akumulacija sili gospodarstvo, da velik del 
sredstev za reprodukcijo išče v kreditnem sistemu.1 S tem se 
zmanjšuje razvojno ekonomska motiviranost za optimalnejša 
razmerja v delitvi, oziroma za združevanje dela in sredstev. 
Ker organizacije združenega dela razpolagajo le z majhnim 
delom dohodka, si skušajo pomagati s tem, da financirajo 
razširjeno reprodukcijo in osebne dohodke na račun obrat- 
nih, pretežno kratkoročnih sredstev, pa tudi na račun neizpol- 
njevanja obveznosti; tako postaja kreditno-monetarna poli- 
tika pomemben faktor namenske delitve dohodka. Kot posle- 
dica odtujevanja sredstev od organizacij združenega dela se 
pojavlja tudi odtujevanje odgovornosti za poslovne odloč itve 
in rezultate in »podružbljanje« izgub. 

OZD združujejo v bankah pomembna sredstva; razpolaga- 
nje s temi sredstvi pa je v veliki meri, kljub delegatskemu 
sistemu pri upravljanju bank, odtujeno od neposrednega 
vpliva delavcev, ker vsebinska preobrazba bančnega sistema 
močno zaostaja za formalno institucionalno preobrazbo. 

V teh razmerah zaostaja proces združevanja sredstev na 
osnovi skupno ustvarjenega dohodka (neposredno ali posre- 
dno preko bank) in se združujejo kreditni odnosi. Zaostaja 
tudi razvoj finančnega planiranja in obvladovanja denarno- 
blagovnih odnosov v pogojih samoupravljanja sploh. 

Banke so sicer spodbujale združevanje sredstev s tem, da 
so odobravale kredite po nižji obrestni meri, vendar ta oblika 
še vedno ni zaživela in predstavlja manj kot 10% od predra- 
čunske vrednosti investicij. 

Razlogi, da se organizacije združenega dela le v manjši 
meri opirajo na združevanje, so notranje in zunanje narave. 
Med notranjimi so pomembni: pomanjkanje sredstev za 
lastno akumulacijo, neprilagojenost novim pogojem oziroma 
možnostim pridobivanja sredstev za razširjeno reprodukcijo 
ter neizdelani kriteriji za sprejemanje odloč itev o sovlaganju 
prostih sredstev akumulacije. Zunanji razlogi pa so zlasti v 
nestabilnosti in visokih stopnjah inflacije, ki po eni strani 
apriori zmanjšujejo stvarno vrednost finančnih odnosov in po 
drugi strani zelo povečujejo negotovost in riziko skupnih 
naložb, nadalje pomanjkanje ustreznejših projektov, za katere 
je zainteresiranih več sovlagateljev ter nerešeni vsebinski 
formalno-pravni in organizacijski vidiki združevanja dela in 

1 Akumulativna sposobnost gospodarstva je prikazana v točki 5 drugega dela 
analize. 
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sredstev, med drugim tudi razlike med obrestno mero in 
stopnjo inflacije. 

Osnovni sistemski zakoni na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino so bili sicer sprejeti v letu 1977, ni pa bila 
uveljavljena dejanska odgovornost republik oziroma organi- 
zacij združenega dela za devizni in plačilnobilančni položaj 
republike, uveljavilo pa se tudi ni povezovanje organizacij 
združenega dela na osnovi skupnega deviznega prihodka. 

Tako je v obdobju 1976-1980 potekal proces enostavne in 
razširjene reprodukcije ob poudarjenem vplivu ukrepov eko- 
nomske politike na ravni federacije predvsem na področju 
devizne in plačilne bilance (še posebej velja to za urejanje 
odnosov na strani uvoza, carin in deviznega režima), mone- 
tarno-kreditnem področju, pri cenah in proračunu. 

Šibkejši pa so bili pogoji in ekonomski motivi za neposre- 
dno odgovornost organizacij združenega dela za proces eno- 
stavne jp razširjene reprodukcije in s tem v zvezi še posebej za 
stanje na področju ekonomskih odnosov s tujino. V letu 1979 
in zlasti v letu 1980, ko se je v zaostreni plač ilno-bilančni 
situaciji začel uveljavljati nov sistem ekonomskih odnosov s 
tujino, je tako prišlo namesto do vzpostavljanja dohodkovnih 
odnosov, ki pomenijo tudi skupno odgovornost in skupno 
tveganje, bolj do oblikovanja kupoprodajnih odnosov, ob 
često monopolnih ravnanjih pri cenah deviz in do zapiranja v 
republiške ali celo ožje regionalne okvire. Dograditev ustrez- 
nejših mehanizmov na tem področju, postaja ena od najpo- 
membnejših nalog. 

Nerešena vprašanja v sistemu in politiki cen so pogojevala 
reproduciranje neugodne proizvodne strukture in s tem raz- 
širjanje sturkturne inflacije, obenem pa so imela za posledico 
tudi spontane spremembe v cenah in s tem stalno spreminja- 
nje pogojev gospodarjenja v posameznih sektorjih in stalno 
dviganje splošne ravni cen, da bi obenem prišlo do odprave 
ali zmanjšanja osnovnih disparitet v cenah. Rast dohodka in 
materialni položaj organizacij združenega dela sta veliko bolj 
odvisna od povečanja cen njihovih proizvodov oziroma od 
ukrepov državnih organov, kot pa od lastnega prizadevanja za 
rast produktivnosti dela in smotrno upravljanje in gospodarje- 
nje z družbenimi sredstvi.2 

V takih razmerah je tudi šibka funkcionalna povezanost 
osebnih prejemkov z rezultati dela, z rastjo produktivnosti in 
dohodkov; na rast osebnih prejemkov prvenstveno vpliva rast 
življenjskih stroškov, močno se odstopa od načela delitve po 
delu in rezultatih dela in širi se uravnilovka, kar povratno 
vpliva na slabšo uč inkovitost pri gospodajenju z družbenimi 
sredstvi. Visoka inflacija pogojuje stalno valorizacijo obstoje- 
č ih socialnih prejemkov v skladu z gibanji življenjskih stro- 
škov, obenem pa tudi spoeibuja zahteve za širjenje socialnih 
pravic in tistih osebnih prejemkov, ki niso direktno odvisni od 
rezultatov po delu. 

Na področju zadovoljevanja skupnih potreb so bila sicer 
formalno uveljavljena načela svobodne menjave dela, dejan- 
sko združevanje sredstev za te namene pa je še vedno imelo 
močno proračunsko obeležje. V letu 1979 je bil sprejet zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela; v začetku leta 
1980 so bili sprejeti posebni zakoni za skoraj vsa področja 
družbenih dejavnosti, ki konkretizirajo določila o svobodni 
menjavi dela, S tem je dana v SR Sloveniji zakonska osnova, 
da začne samoupravno sporazumevanje na področju družbe- 
nih dejavnosti konkretneje obravnavati vprašanje cen storitev, 
strukturo stroškov, politik.o osebnih dohodkov in politiko za- 
poslovanja, tako da bo možno za prihodnje srednjeročno 
obdobje ustrezneje opredeljevati obseg sredstev, potrebnih 
za normalno uresničevanje programov družbenih dejavnosti 

3. Globalna ocena družbenoekonomskega 
razvoja v letih 1976-1979 

3.1. Družbenoekonomska gibanja, ki so opredeljevala ure- 
sničevanje ciijev in nalog družbenega plana SR Slovenije v 
preteklem štiriinpol letnem obdobju, so potekala v mnogo 
bolj zapletenih notranjih in zunanjih pogojih gospodarjenja in 
razvoja kot se je z njimi računalo ob pripravi družbenega 
plana, katerih poglavitne značilnosti so bile zlasti necelovita 
izgrajenost in prepočasno uveljavljanje sistema in mehani- 

2 V obdobju 1976-1979 je znašal prispevek fizične rasli proizvodnje k rasti nominalne vrednosti družbenega proizvoda okoli eno petino, uč inek sprememb v cenah pa je okoli štiri petine. 

zmov ekonomskih odnosov v pogojih samoupravljanja, izra- 
zita nihanja v gospodarskih tokovih v posameznih letih, 
močni inflacijski pritiski na domačem tržišču, ohlapna emisij- 
ska politika, poglabljanje nesorazmerij v tokovih ekonomskih 
odnosov s tujino ob naraščajoč i zadolženosti države ter vi- 
soka rast vseh oblik domače porabe ob stalnem poslabševa- 
nju lastne reprodukcijske sposobnosti združenega dela, pa 
tudi premajhen prispevek znanja, inovacij in drugih kvalitet- 
nih dejavnikov v celotnem razvoju. Vsi ti problemi so - kljub 
nekaterim doseženim pomembnim rezultatom, ki se kažejo 
zlasti v še vedno relativno dinamični rasti materialne proiz- 
vodnje in življenjskega standarda ob nadaljevanju hitrih so- 
cialnih sprememb-zavirali skladnejši in kvalitetnejši družbe- 
noekonomski razvoj, kot je bil predviden z družbenim pla- 
nom. Hkrati pa so na izvajanje družbenega plana vplivali tudi 
močno zaostreni pogoji razvoja in nestabilna gibanja v sve- 
tovnem gospodarstvu. Zmanjševanje gospodarske rasti zlasti 
v razvitih zahodnih državah, ki jih je povzročila svetovna 
energetska kriza, pešanje rasti svetovne trgovine in širjenje 
protekcionističnih ukrepov razvitih držav so predstavljali pre- 
cejšnjo dodatno oviro za enakopravnejše vključevanje našega 
gospodarstva v mednarodno menjavo in delitev dela. 

Pod vplivom delovanja vseh teh dejavnikov so bila v posa- 
meznih letih izvajanja družbenega plana v tekoč ih gospodar- 
skih gibanjih prisotna izrazita konjunkturna nihanja. Korenite 
spremembe v našem gospodarskem sistemu, katerih obseg in 
globina v prehodnem obdobju nista mogla ostati brez vplivov 
na celotno gospodarsko ravnotežje, ter ukrepi tekoče eko- 
nomske politike, ki spričo nujnosti reševanja tekočih proble- 
mov v gospodarskih gibanjih marsikdaj niso bili usklajeni s 
srednjeročno razvojno politiko, so velikokrat še poglabljali 
nihanja in nasprotujoče tendence v posameznih gospodar- 
skih tokovih. 

Osnovni okviri razvoja v posameznih letih tekočega sred- 
njeročnega obdobja so razvidni iz tabele v prilogi. 

3.2. Prvo leto izvajanja tekočega družbenega plana, to je 
leto 1976, lahko označimo kot leto korenitnih sprememb v 
gospodarskem sistemu, hkrati pa tudi kot obdobje izrazito 
restriktivne tekoče ekonomske politike, ki je bila usmerjena 
zlasti v zmanjšanje inflacije, izboljšanje odnosov v plač ilni 
bilanci države in v izboljšanje likvidnosti gospodarstva. Pod 
vplivom ukrepov ekonomske politike so bili v tem letu dose- 
ženi na teh področjih s kvantitativnega vidika pomembni 
premiki: v primerjavi z letom 1975 je bilo doseženo veliko 
zmanjšanje rasti cen in življenjskih stroškov, suficit v plač ilni 
bilanci ob precejšnjem povečanju izvoza blaga in visokem 
zmanjševanju uvoza, izboljšanje finančne discipline in od- 
prava nelikvidnosti. Te rezultate pa je spremljala nizka gospo- 
darska rast, zlasti še industrijske prpizvodnje in stagnacija 
produktivnosti dela in uvajanje potencialnih inflacijskih ele- 
mentov, zlasti prek ekspanzivne monetarne politike. Ob tem 
pa niso bili dovolj intenzivirani procesi odpravljanja dolgoroč- 
nih vzrokov neskladij, ki so se nakopič ili v daljšem obdobju. 

3.3. Že v prvi polovici leta 1977 so se v pogojih, ko je 
nekoliko bolj sproščena ekonomska politika omogočila po- 
novno relativno dinamično rast proizvodnje in dohodka, 
močno okrepili pritiski na rast cen in življenjskih^stroškov 
Spričo prehitrega naraščanja notranje konjunkture in zao- 
strenih pogojev na tujih trgih je usahnila izvozna ekspanzija in 
se je realni obseg izvoza do konca tega leta celo bistveno 
zmanjšal. Hkrati pa se je ob povečanih potrebah rastoče 
proizvodnje po uvoženem reprodukcijskem materialu in suro- 
vinah ter opremi ponovno močno povečal uvoz blaga in 
povzroč il precejšnje povečanje deficita v plač ilni bilanci. Na- 
mesto izvoznega povpraševanja pa je na visoko gospodarsko 
rast čedalje močneje vplivalo domače povpraševanje - v prvi 
polovici leta zlasti okrepljeno povpraševanje prebivalstva, ki 
se mu je konec leta pridružila tudi čedalje višja rast investicij v 
osnovna sredstva, ki pa ni slonela na povečanih lastnih sred- 
stvih organizacij združenega dela za razširjeno reprodukcijo 
Lastna sredstva akumulacije TOZD v tem letu niso zadoščala 
niti za kritje vseh obveznosti - za odplač ila posojil za osnovna 
in obratna sredstva iz preteklih let, za obvezno združevanje 
sredstev za dejavnosti posebnega družbenega pomena in za 
posojilo za kreditiranje razvoja manj razvitih SR in SAP Ko- 
sovo, tako da so jih morale temeljne organizacije delno pokriti 
celo iz sredstev amortizacije. Visoko povečanje investicij v 
osnovna sredstva je v letu 1977 tako v celoti slonelo na 
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povečanih sredstvih iz kreditnega potenciala bank in na pove- 
čanem neto zadolževanju v tujini. 

3.4. V letu 1978 so se takšne tendence v gospodarskih 
tokovih nadaljevale, še bolj kakor v letu 1977, s tem da se je 
vpliv visokega investicijskega povpraševanja kot osnovnega 
generatorja gospodarske rasti še povečal. V veliki meri ga je 
omogočala zlasti ekspanzivna kreditno-monetarna politika, 
medtem ko se je lastna reprodukcijska sposobnost organiza- 
cij združenega dela še nadalje poslabševala. Ob visoki rasti 
investicij se je pod vplivom avtonomnih teženj še naprej 
krepilo tudi povpraševanje prebivalstva (visoka rast osebnih 
dohodkov, skupne in splošne porabe iznad okvirov ustvarje- 
nega dohodka) je vplivala na dokaj dinamično gospodarsko 
rast, zlasti v industriji, medtem ko se je interes za izvoz v 
pogojih visoke konjunkture na domačem trgu, ki je omogo- 
čala realizacijo celotnega povečanja proizvodnje na notra- 
njem tržišču, še nadalje zmanjševal. Ob nadaljnjem upadanju 
konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva na tujih trži- 
šč ih je zaradi nizke rasti produktivnosti dela in hitrejše rasti 
domačih cen od cen, doseženih na tujih trgih, izvoz blaga 
realno stagniral, njegov obseg pa do konca leta 1978 ni 
dosegel niti ravni iz leta 1976. 

3.5. Visoka konjunktura na domačem trgu in pregreti bla- 
govno-denarni odnosi, ki so bili osnovna značilnost gospo- 
darskih gibanj v letu 1978, so se prenesli tudi v leto 1979. Ob 
tem so se nekatere izrazito neugodno tendence v gospodar- 
skih tokovih v prvi polovici leta 1979 še poglobile. Ob sicer 
dinamični gospodarski rasti, zlasti v industriji, so se nadalje- 
vale neugodne tandence v potrošnji. V pogojih ekspanzivne 
kreditnomonetarne politike so investicije v osnovna sredstva 
še nadalje hitro naraščale, prav tako se je ob nadaljnji visoki 
rasti osebnih dohodkov ter sredstev za skupno in splošno 
porabo še naprej krepilo tudi povpraševanje prebivalstva. Ob 
tem pa so se spričo ponovne hitrejše rasti uvoza blaga od 
izvoza nadalje poslabševali odnosi v zunanjetrgovinski bi- 
lanci, ob nezadostnem neblagovnem deviznem prilivu iz tu- 
jine pa seje močno povečal deficit v plač ilni bilanci. V pogojih 
nekoliko bolj sproščene politike cen je prišlo do naglega 
povečanja cen na vseh področjih kot odraz prenapetih bla- 
govno-denarnih odnosov. Zaradi nerešenih dolgoročnih pro- 
blemov in tendenc, ki so vplivale na poslabšanje kvalitete 
gospodarjenja in razvoja jih z restriktivno politiko cen v prete- 
klih letih ni bilo moč odpraviti, temveč le začasno prikriti. V 
letu 1979 pa se je njihov negativni uč inek odrazil na izredno 
visokem naraščanju cen na vseh področjih, saj so dosegle 
najvišjo rast po letu 1975, za katerega je bila značilna izjemno 
visoka inflacija. 

Takšna izrazita neugodna gospodarska gibanja v teku prve 
polovice leta 1979 so povzroč ila, da so bili sredi preteklega 
leta sprejeti na zvezni ravni nekateri ukrepi tekoče ekonom- 
ske politike, ki so bili usmerjeni zlasti na področje investicij, 
ekonomskih odnosov s tujino, kreditnomonetarne politike in 
cen in ki naj bi zagotovili umirjanje konjunkture na domačem 
trgu in omogoč ili več jo uskladitev ekonomskih tokov s tujino, 
uč inki teh ukrepov na razvojne trende v letu 1979 še niso 
mogli priti do polne veljave, saj so bili sprejeti sredi leta. 
Odrazili so se predvsem v zmanjševanju dinamike rasti proiz- 
vodnje, zlasti v industriji, nižji dinamiki rasti investicij v 
osnovna sredstva in v postopni umiritvi potrošnje prebivalstva 
zlasti pod vplivom omejitve potrošniških kreditov. Niso pa bili 
doseženi željeni premiki na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, kjer dosežena realna rast izvoza ni zadoščala za pove- 
čanje pokritja še vedno dokaj visokega nominalnega, pa tudi 
realnega povečanja uvoza blaga. Prav tako v celem letu 1979 
ni prišlo do bistvenih sprememb v gibanjih na področju cen in 
življenjskih stroškov, kjer je kljub t.i. »zamrznitvi« prišlo do 
konca leta do nadaljnjega naraščanja cen na vseh področjih 
in do okrepljenih pritiskov za reševanje tekočih in razvojnih 
problemov prek dvigovanja cen ob preskromni pripravljenosti 
in naporih za večjo kvaliteto v gospodarjenju in razvoju kot 
edine ekonomske podlage za več jo stabilnost gospodarskih 
tokov 

4. Gospodarska gibanja v letu 1980 
4.1. Neugodne tendence v gospodarskih gibanjih v štirih 

letih tekočega srednjeročnega obdobja, zlasti še zaostrovanje 
problemov na področju ekonomskih odnosov s tujino, zaosta- 
janje v uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov razvoja, rast vseh 

oblik domače porabe iznad okvirov, ki jih je nudil ustvarjeni 
dohodek, ter ekspanzivna kreditno-monetarna politika, so se 
v svojem skupnem delovanju odražale na okrepljenih inflacij- 
skih gibanjih. Zato je ekonomska politika za leto 1980 začrtala 
kot ključno nalogo prav odpravljanje temeljnih vzrokov infla- 
cije v jugoslovanskem gospodarstvu, tako da bi s celovitimi 
ukrepi v letu 1980 ustvarila osnove za več jo stabilnost tokov 
družbene reprodukcije v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 
Tako zastavljena stabilizacija gospodarskih tokov temelji na 
ustvarjanju pogojev za zboljšanje odnosov v materialni struk- 
turi proizvodnje in na bolj usklajenih blagovno denarnih od- 
nosih, na skladnejših odnosih v delitvi, na krepitvi kvalitetnih 
dejavnikov gospodarjenja ter na več jem izkoriščanju domačih 
virov in varčevanja s surovinami in z energetskimi viri. Dogo- 
vorjena politika za leto 1980 podreja uresničevanju politike 
ekonomske stabilizacije usmeritve in naloge na vseh področ- 
jih, med katerimi so ključne zlasti naslednje usmeritve: 

- doseganje skladnejših odnosov v razporejanju dohodka 
in podrejanje gibanj osebnih dohodkov, skupne in splošne 
porabe možnostim, ki jih daje ustvarjeni dohodek; 
- povečanje stopnje akumulativnosti v združenem delu ter 

s tem postopno povečevanje deleža lastnih oziroma združe- 
nih sredstev v strukturi virov sredstev za investicije; 

- selekcija investicij glede na družbeno priznane kriterije, 
ki naj zagotovi zoženje široke fronte začetih investicij in 
njihovo usklajevanje z dejanskimi možnostmi, tokove investi- 
cij pa usmeri v okvire družbeno dogovorjenih razvojnih usme- 
ritev; 

- racionalizacijo materialnih stroškov, zlasti surovin, re- 
produkcijskega materiala in energijo, pa tudi gospodarnejše 
ravnanje pri vseji drugih stroških; 
- usklajevanje kreditno denarnih in blagovnih tokov; 
- s povečanjem izvoza delno nadomestiti zmanjšanje do- 

mačega povpraševanja, zagotoviti potreben uvoz reproduk- 
cijskega materiala in opreme in omogočiti rast proizvodnje, 
potrebne za zagotavljanje najnujnejših družbenih razvojnih 
potreb. 

Ob izvajanju stabilizacijskih ukrepov na vseh področjih in 
ob postopnem prehodu na samoupravno urejanje cen naj bi 
bila rast cen podrejena kriterijem, opredeljenim v dogovoru o 
izvajanju politike cen, s čimer naj bi v letu 1980 dosegli 
najmanj za petino nižjo rast cen na drobno in življenjskih 
stroškov kot v letu 1979. 

4.2. Materialna gibanja v prvem trimesečju kažejo, da na 
nekaterih področjih prihajajo uč inki dogovorjene ekonomske 
politike za leto 1980 delno že do izraza in se konjunktura v 
gospodarstvu postopno umirja. Pod vplivom težav pri pre- 
skrbi z uvoženim, pa tudi domačim reprodukcijskim materia- 
lom, problema likvidnosti in zmanjšanega povpraševanja na 
demačem tržišču, je rast industrijske proizvodnje znatno nižja 
kot v preteklem letu. Tako je obseg industrijske proizvodnje v 
petih mesecih leta 1980 za 4,2% več ji3 kot je bil v enakem 
obdobju preteklega leta, pri čemer nekoliko pospešuje rast le 
proizvodnja reprodukcijskega materiala, medtem ko dina- 
mika proizvodnje sredstev za delo in blaga za široko potroš- 
njo že odraža težje pogoje za pridobivanje dohodka, ki so 
posledica ukrepov na področju investicij ter vseh drugih oblik 
končne porabe. Poleg ukrepov za umirjanje konjunkture in 
težav pri zagotavljanju reprodukcijskega materiala in surovin 
iz uvoza vplivajo na počasnejšo rast proizvodnje tudi pro- 
blemi in neskladnosti v zvezi z izvajanjem politike cen, saj 
pogosto prihaja v okviru posameznih reprodukcijskih tokov 
do tolikšnih nesorazmerij v cenah, da jih ni moč ublažiti s 
porastom produktivnosti in varčevanjem in prihaja do zmanj- 
ševanja ali opuščanja proizvodnje nekaterih izdelkov. 

Ob upoštevanju vseh teh dejstev bi bila rast industrijske 
proizvodnje v drugem polletju počasnejša, tako da se bi v 
celem letu 1980 povečala za okoli 4% glede na obseg v 
lanskem letu. Pri takšni rasti proizvodnje in pri nadaljevanju 
dosedanjih gibanj na področju cen bi družbeni proizvod v 
letošnjem letu porasel nominalno po ocenah za okoli 34%, 
realno pa za okoli 4%. 

4.3. V prvih mesecih leta 1980 je bil izvoz osnovni spodbu- 
jevalec rasti industrijske proizvodnje ter tako delno nadome- 
stil izpad na strani domačega povpraševanja. Vrednost izvo- 

3 V petih mesecih leta 1979 je bi! obseg proizvodnje v primerjavi z istim obdobjem 1978 višji za 7,9%- 
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ženega blaga v obdobju januar-maj 1980 je za 37% večja od 
vrednosti izvoza blaga v enakem obdobju preteklega leta, pri 
čemer je tudi realno povečanje izvoza blaga na začetku letoš- 
njega leta večje od predvidenega. Takšna gibanja izvoza 
spremlja v posameznih mesecih sicer sorazmerno visoko, v 
celoti pa zmerno povečanje uvoza; vrednost uvoženega blaga 
je v obdobju januar-maj večja za 10%, kot je bila v enakem 
obdobju lanskega leta, ob 67,2% pokritja uvoza blaga z izvo- 
zom blaga. Zaradi visokega porasta zunanjih cen (22%) je 
realni obseg skupnega uvoza blaga nižji od lanskega, medtem 
ko ostaja realni obseg uvoza reprodukcijskega materiala pri- 
bližno na ravni, doseženi v letu 1979. 

Ostre omejitve uvoza reprodukcijskega materiala, s kate- 
rimi se je v preteklih mesecih letos skušalo zagotoviti sprejete 
odnose v plač ilno bilančnem položaju republike, so v posa- 
meznih organizacijah združenega dela oteževale nemoteni 
tok proizvodnje, v posameznih primerih pa so ga občasno 
celo zavrle. Ker se vse te omejitve nanašajo na menjavo S 
konvertibilnim področjem, so organizacije združenega dela 
del potreb po reprodukcijskem materialu in opremi krile z 
uvozom s klirinškega področja; tako je v letošnjem letu SR 
Slovenija dosegla prvič  primanjkljaj v blagovni menjavi s tem 
področjem. 

Možnosti za uvoz opreme so še znatno ožje, kot pri uvozu 
reprodukcijskega materiala. Ker se v letošnje leto prenaša del 
v lanskem letu odobrenih prijav za uvoz opreme, odnosi v 
plač ilno-bilančnem položaju ne omogočajo praktično nobe- 
nega dodatnega uvoza opreme. To bo oteževalo nujna rekon- 
strukcijska dela in modernizacijo proizvodnje, pa tudi vplivalo 
na zastoje v izvajanju in zlasti zaključevanju investicijskih 
projektov, hkrati pa terjalo odločnejšo, preusmeritev na do- 
mačo opremo. 

V začetku maja so bili v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino sprejeti ukrepi, ki 
naj bi omogočili manj motene tokove preskrbe z reprodukcij- 
skim materialom iz uvoza ter hkrati tudi zgotovili, da na 
konvertibilnem področju ne presežemo z Zakonom o projek- 
ciji plač ilne bilance Jugoslavije določenega deficita v pla- 
č ilno-bilančnem položaju republike za letošnje leto. Kljub 
temu pa se bodo pri uvozu reprodukcijskega materiala še 
vedno pojavljale težave, zlasti pri tistih organizacijah, ki deviz 
ne ustvarjajo z lastnim izvozom ali na osnovi trajnejših pove- 
zav. 

Ob nadaljevanju gibanj v prvih petih mesecih letošnjega 
leta bi lahko ocenili, da bomo v letu 1960 bistveno presegli 
predvideno rast izvoza. Ob tem pa bi zaradi zaostajanja nebla- 
govnega priliva za predvidevanji in visokih odplač il posojil v 
tujini, kljub zmanjšanju uvoza (realno za 15%), presegli dolo- 
čeni primanjklaj v plač ilno-bilančnem položaju republike. 

4.4. V prvih treh mesecih 1980 se nadaljuje sorazmerno 
visoka investicijska aktivnost, značilna za pretekla tri leta 
tekočega srednjeročnega obdobja,4 na kar kažejo podatki o 
izplač ilih za investicije, kakor tudi drugi indikatorji dinamike 
investiranja (vrednost opravljenih del.v gradbeništvu ter natu- 
ralni kazalci). Ker je čas, v katerem se omejitve na področju 
investicij odrazijo tudi v zmanjšani investicijski aktivnosti, 
praviloma sorazmerno dolg, ocenjujemo, da bodo uč inki 
sprejetih ukrepov prišli do izraza šele v drugi polovici letoš- 
njega leta, zlasti pa bodo vplivali na obseg investiranja v 
prihodnjem letu.5 Na investicijskem področju se organizacije 
združenega dela manj uč inkovito vključujejo v stabilizacijska 
prizadevanja in se le š težavo odpovedujejo načrtovanim 
investicijam, čeprav zanje nimajo realnih dohodkovnih mož- 
nosti in nove investicije ne bodo prispevale k izboljšanju 
plač ilno-bilančnega položaja republike ali k spreminjanju go- 
spodarske strukture. Tako je pri gospodarskih investicijah v 
teku družbeno verificiranje in usklajevanje investicij pretežno 
pri zagotavljanju sredstev bank; v družbenih dejavnostih pa je 
bila delna selekcija investicij opravljena že na začetku leta 
1980 ob usklajevanju programov z omejenimi sredstvi, kar je 
imelo za posledico odložitev začetka nekaterih investicij. 

Razpoložljiva bančna sredstva se uporabljajo predvsem za 
pokrivanje prekorač itev in zaključevanje objektov, ki so ključ - 
nega pomena s širših družbenih vidikov. Omejena razpolož- 

4 V prvih štirih mesecih letošnjega leta so izplač ila za investicije za 29% višja, kot so bila v enakem obdobju preteklega leta. s Obseg novo odobrenih bančnih kreditov za investicijska vlaganja znaša v prvem trimesečju 1980 le 36% lanskega obsega. 

Ijiva sredstva zahtevajo prolongiranja investicij ali odstopanje 
od nekaterih investicijskih namer. Vse to pa vpliva predvsem 
na tiste investicijske objekte, ki so v nižjih fazah izvajanja ali v 
pripravi, kar se bo izraziteje pokazalo v manjši investicijski 
aktivnosti prihodnjih let, medtem ko bi po ocenah glede na 
gibanja v prvih mesecih letos investicijska aktivnost v letoš- 
njem letu potekala v okvirih resolucijskih predvidevanj ali pa 

.jih celo presegala. 
4.5. Na osnovi gibanj v prvih treh mesecih letošnjega leta 

ocenjujemo, da so gibanja na področju razporejanja dohodka 
v globalu v skladu z dogovorjeno ekonomsko politiko za leto 
1980. Ob oceni, da se bodo takšne tendence nadaljevale tudi v 
prihodnjih mesecih, bodo v letu 1980 organizacije združe- 
nega dela povečale sredstva za akumulacijo hitreje od do- 
hodka. 

Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1980 narekuje temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela v globalu za četrtino počasnejšo rast sredstev za 
osebne dohodke od rasti dohodka, podpisnike dogovora pa s 
konkretnimi nalogami zavezuje za izvajanje takšne usmeritve. 
Plani temeljnih organizacij združenega dela o razporejanju 
dohodka v letošnjem letu kažejo na sorazmerno visoko stop- 
njo pripravljenosti združenega dela za izboljšanje delitvenih 
razmerij; tudi podatki o gibanju sredstev za osebne dohodke v 
petih mesecih letošnjega leta to potrjujejo. Masa osebnih 
dohodkov raste znatno počasneje, kot v enakih obdobjih 
preteklih let* in je v celoti porasla za 23,3%, glede na enako 
obdobje lanskega leta. Na osnovi takšnih gibanj in ob nadalje- 
vanju intenzivne aktivnosti podpisnikov dogovora v letu 1980 
ocenjujemo, da bi bila v letošnjem letu rast sredstev za 
osebne dohodke v okvirih resolucije in dogovora. 

Dogovor opredeljuje tudi rast izplač il iz sredstev za namene 
skupne porabe v TOZD. Podatki iz periodičnih obračunov za 
prvo trimesečje kažejo, da rast teh sredstev presega dogovor- 
jene okvire. Sredstva za namene skupne porabe v TOZD - 
brez sredstev za stanovanjsko izgradnjo - bi po dogovori 
lahko porasla za 13%, dejanska rast v prvem trimesečju pa je 
znašala 34,6%.6 

Ob znakih preusmerjanja dosedanjih tendenc v politiki deli- 
tve so. v letošnjem letu tudi izrazitejše tendence umirjanja v 
zaposlovanju, saj se število delavcev od decembra do aprila 
skoraj ni povečalo.7 Takšna gibanja zaposlovanja pa so po 
ocenah v več ji meri odraz težjih pogojev pridobivanja do- 
hodka in omejenih možnosti povečevanja sredstev za osebne 
dohodke v letu 1980, kot stvarnih sprememb v strukturi proiz- 
vodnje in s tem povezanih potreb po kadrih.8 

V resoluciji za leto 1980 je bilo dogovorjeno, da se v okviru 
stabilizacijskih omejitev v celotnem gospodarstvu prouč ijo In 
po potrebi skrč ijo programi na področju zadovoljevanja skup- 
nih potreb tako, da bi obseg sredstev, ki se združujejo za 
skupno porabo porasel za 16 odstotkov glede na raven v 
preteklem letu. Usklajevanje programov na tem področju je 
bilo zaključeno pretežno že v januarju in februarju; nižje 
prispevne stopnje se uporabljajo od 1. 3. naprej, kar kaže tudi 
priliv sredstev v mesecu aprilu in maju. Priliv sredstev za 
skupno porabo je bil v prvih petih mesecih za 26,1 % višji kot v 
enakem obdobju lanskega leta 9 Ob oceni, da bi sredstva za 
osebne dohodke naraščala v skladu z usmeritvami resolucije, 
bi tudi rast sredstev za skupno porabo v letošnjem letu (brez 
sredstev invalidsko-pokojninskega zavarovanja) ne presegla 
bistveno dogovorjenih 16%. Višja pa bo dinamika rasti sred- 
stev za invalidsko-pokojninsko zavarovanje (ocena okoli 

* Masa sredstev za osebne dohodke je v popreč ju petih mesecev letos za 
12,6% višja od poprečnih sredstev za osebne dohodke v letu 1979, v petih mesecih 1979 glede na poprečje leta 1978 pa je bila višja za 18,4%. 6 V okviru teh sredstev so porasla sredstva za prehrano med delom za 38% in 
sredstva: »osvala skupna poraba« za 35% (vključuje sredstva za izobraževanje, štipendije, rekreacijo, jubilejne nagrade, prispevke za dodatne programe na področju skupne porabe in izvajanja nalog iz dogovorov o temeljih planov občin, združevanje sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, itd.). ' Število zaposlenih se je od decembra 1979 do aprila 1980 povečajo za okoli 
1000 delavcev, oziroma za 0,2%; v celotnem obdobju štirih mesecev letos pa je za 2,4% višji kot v enakem obdobju lani (kot porast zaposlenosti se ne upošteva nadomestitev delavcev ob odhodu v pokoj, oziroma v primeru smrti). 8 Podatki TOZD o planih razporejanja dohodka, ki vključujejo tudi predvideva- nja glede zaposlovanja, kažejo na še vedno prisotne težnje po ekstenzivnem zaposlovanju; v letu 1980 bi se na osnovi teh predvidevanj zaposlenost v gospodarstvu povečala za 4,3%, v dejavnostih izven materialne proizvodnje pa za 4,6%. Na podobne tendence opozarja tudi anketa o potrebah po kadrih za obdobje 1981-1985. 9 V tem okviru so porasla sredstva za SIS družbenih dejavnosti za 20,7%, sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa za 31,1% 
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28%) in sicer zaradi nizkega priliva v letu 1979 (ukinitve 
plačevanja prispevkov za 3 mesece) in obveznosti zaradi 
uskladitve pokojnin z gibanji osebnih dohodkov v preteklem 
letu. 

4.6. V letu 1980 se ob umirjeni kreditno-monetarni politiki 
še nadalje poslabšuje likvidnost gospodarstva, zlasti pa še 
likvidnost bank. Na poslabšanje likvidnosti gospodarstva 
vpliva poleg prelivanja sredstev za negospodarska področja 
še vedno visok uvoz in s tem povezan odliv dinarskih sredstev 
za nakup deviz in' zmanjšanje deviznih rezerv; na slabšo 
likvidnost bank pa v letošnjem letu prvenstveno vpliva zmanj- 
šanje dinarskega in deviznega varčevanja prebivalstva, pa 
tudi drugi vzroki, ki so prisotni že dalj časa (pritisk na bančne 
kredite, neredno vračanje zapadlih anuitet za kredite, zahtevki 
za kredite za izplačila osebnih dohodkov). 

Gibanje denarne mase in kreditov je bilo v prvem trimesečju 
1980 v skladu s predvidevanji resolucije. Zaradi hitrejše rasti 
cen od predvidene pa bo za enak fizični obseg blagovno- 
denarnih transakcij potrebnega več denarja v obtoku in bo 
zato ob nizki likvidnosti bank in gospodarstva težko vzdržati v 
planiranih okvirih denarno-kreditne politike brez več jih mo- 
tenj v normalnih tokovih družbene reprodukcije. 

4.7. Tudi v letu 1980 so močno prisotne tendence krepitve 
inflacijskih gibanj. Vzroki za hitrejšo rast cen so v še vedno 
prisotni globalni in strukturni neusklajenosti blagovnih in 
denarnih tozdov, ki se ob nezadostni dohodkovni povezanosti 
v okviru reprodukcijskih verig in omejitvah pri uvozu repro- 
dukcijskega materiala, kažejo še v več ji ostrini. Delno je 
takšna rast cen posledica rasti cen uvoženih surovin in repro- 
dukcijskega materiala, zlasti pa porasta cen nafte in naftnih 
derivatov, ki je za več kot enkrat več ji od predvidevanj ob 
pripravi resolucije za letošnje leto. Visoko rast cen pa delno 
omogočajo tudi slabosti v izvajanju politike cen v zadnjih 
letih, ki je v premajhni meri uveljavljala in upoštevala ekonom- 
ske kriterije za oblikovanje cen. V takšnih razmerah se je ob 
vrsti težav, s katerimi so se organizacije združenega dela 
srečevale v poslovanju, dogovorjena globalna rast cen v po- 
sameznem letu pogosto smatraia bolj kot vsakoletna pravica 
porasta dohodka skozi cene, manj pa kot okvir za selektivno 
reševanje in odpravljanje disparitet v cenah. 

V prvih petih mesecih letos so se cene proizvajalcev v 
industriji povečevale za 2,1% poprečno mesečno, cene na 
drobno za 2,6 in življenjski stroški za poprečno 2,8% vsak 
mesec. Če bi se takšna dinamika rasti cen nadaljevala tudi v 
prihodnjih mesecih, bi rast cen v letu 1980 dosegla stopnjo 
rasti v letih najvišje inflacije (cene proizvajalcev bi bile višje za 
20%, cene na drobno za 34% in življenjski stroški za 31% v 
primerjavi s poprečjem lanskega leta). 

Visoka rast življenjskih stroškov v prvih mesecih letošnjega 
leta vpliva na zmanjševanje realne vrednosti osebnih dohod- 
kov10 in utegne ob nadaljevanju dosedanjih tendenc znižati 
realne osebne dohodke in druge-prejemke v tolikšni meri, da 
bi to utegnilo sprožiti odstopanja od dogovora na področju 
delitve dohodka ter s tem tudi do odstopanj od ključne usme- 
ritve na krepitev materialne osnove dela. Tako bi gibanje 
osebnih dohodkov ponovno opredeljevali predvsem življenj- 
ski stroški, ne pa dejansko ustvarjeni dohodek, kar bi vplivalo 
na nadaljnjo slabitev reproduktivne sposobnosti organizacij 
združenega dela, hkrati pa še dodatno okrepilo inflacijsko 
spiralo. To zahteva toliko večje napore za odgovorno uveljav- 
ljanje ciljev in nalog resolucije. 

5. Nadaljnja aktivnost za ekonomsko 
stabilizacijo v letu 1980, ukrepi Zveznega 
izvršnega sveta in njihov vpliv na 
družbenoekonomska gibanja v SR Sloveniji. 

5.1. Problemi pri uveljavljanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov kot tudi gibanja v tokovih* družbene 
reprodukcije v preteklem obdobju in še zlasti v prvih mesecih 
leta 1980 kažejo, da zaostajamo pri ustvarjanju osnovnih 
pogojev za uresničevanje politike ekonomske Stabilizacije. V 
preteklih letih ti problemi in gospodarske težave še niso prišli 
tako močno do izraza, ker se hitra rast cen in možnosti 
koriščenja velikih zunanjih in domačih kreditov omogočale 
10 Poprečni realni osebni dohodek je v petih mesecih letošnjega leta za oholi 3% nižji kot je bil v enakem obdobju preteklega leta. 

odlaganje reševanja nekaterih ključnih pereč ih vprašanj. Ra- 
zmere v letu 1979 in v letu 1980 pa kažejo, da smo prišli do 
tiste točke v celotnem reprodukcijskem procesu, zlasti na 
področju ekonomskih odnosov s tujino in zadolženost v tujini, 
cen ter investicij, ko je potrebno odločno prenehati z doseda- 
njo prakso. 

Zato je Zvezni izvršni svet v začetku junija 1980 pripravil 
program ukrepov, ki naj bi zaustavili neugodne težnje v go- 
spodarskih gibanjih in omogočili uspešnejši razvoj v prihod- 
njem petletnem obdobju. Izhodišče teh ukrepov je politika 
ekonomske stabilizacije na osnovi krepitve ekonomske moti- 
viranosti in ekonomskih zakonitosti pri gospodarjenju in po- 
večevanju konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva na 
tujih tržišč ih. Po predlogu Zveznega izvršnega sveta naj bi se 
delo pri pripravi in uveljavitvi teh ukrepov odvijalo v treh 
fazah: 

- prva faza zajema spremembo tečaja dinarja in sprejem 
ukrepov, ki so neposredno vezani na to spremembo, 
- druga faza zajema pripravo ukrepov, ki naj bi bili uveljav- 

ljeni v drugem polletju 1980 (na področju primarne delitve, 
ekonomskih odnosov s tujino idr.), 
. - tretja faza zajema pripravo ukrepov, ki naj bi delovali v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

5.2. Prva faza ukrepov zajema: 
- devalvacijo dinarja v odnosu do tujih valut na osnovi 

tečaja 27,30 din za 1 USA $ (v višini 30%), 
- ukinitev linearne stimulacije za izvoz (v višini 10,5%), 
- ukinitev uvoznih taks (v višini 10,5%), 
- sprememb dosedanje funkcije blagovnega režima in ra- 

zvijanja drugih oblik izvencarinske zaščite domače proizvod- 
nje. 

Ti ukrepi, skupaj z ukrepi na področju cen in vseh oblik 
porabe, naj bi vplivali na povečanje ekonomskega interesa za 
izvoz blaga in storitev ter na zmanjšanje uvoza blaga in 
storitev, tako da bi v letu 1980 vendarle obdržali deficit pla- 
čilne bilance Jugoslavije v okviru planiranih 2 milijard dolar- 
jev, čeprav so bila gibanja v prvih petih mesecih na tem 
področju zelo neugodna. Tako velik preokret pa ne bo moč 
doseč i le s spremembo tečaja, ampak predvsem z večjo pro- 
duktivnostjo dela in z odrekanjem pri domač i porabi in pri 
uvozu. 

Zato Zvezni izvršni svet predlaga spremembe v resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana Jugoslavije za leto 1980 in 
sicer na področju omejevanja rasti osebnih dohodkov (zao- 
stritev glede možne rasti osebnih dohodkov v dejavnostih 
izven materialne proizvodnje), pri osebnih prejemkih iz inva- 
lidskega in pokojninskega zavarovanja (usklajevanje z giba- 
njem življenjskih stroškov, vendar največ do rasti poprečnih 
nominalnih osebnih dohodkov).11 Rast sredstev za skupno 
porabo v TOZD in rast sredstev za splošno in skupno porabo 
naj bi se zadržala v predvidenih okvirih po resoluciji, kljub 
temu, da bo rast dohodka in osebnih dohodkov višja od 
predvidene. 

Za uskladitev investicijske porabe z realnimi možnostmi bi 
bilo po predlogu Zveznega izvršnega sveta potrebno zmanj- 
šati oziroma preprečiti prelivanje kratkoročnih sredstev v dol- 
goročne namene, ustaviti oziroma upočasniti izgradnjo neka- 
terih investicijskih objektov (zlasti negospodarskih in neproi- 
zvodnih infrastrukturnih objektov, ki ne prispevajo neposre- 
dno k rasti proizvodnje). Omejevanje investicij v teku, naj bi 
trajalo tako dolgo, dokler se ne dosežejo uravnoteženi odnosi 
in normalna oskrbljenost z osnovnim investicijskim materia- 
lom na investicijskem tržišču. 

Okvirov monetarno-kreditne politike za leto 1980 ne bi 
smeli spreminjati in le v izjemnih primerih bi lahko vršili 
dodatne intervencije za izboljšanje likvidnosti. 

Da bi sprememba tečaja dosegla svoj namen glede večjega 
vključevanja v mednarodno menjavo in glede sprememb v 
primarni delitvi, bo potrebno zagotoviti počasnejšo rast cen in 
preprečiti prevaljevanje povečanih uvoznih in drugih stroškov 
na cene. Zvezni izvršni svet ocenjuje, da bo sprememba tečaja 
dinarja vplivala na rast cen v giobalu v višini 5,2%. Poleg tega 
bo - neodvisno od spremembe tečaja dinarja - porast cen 
blaga iz uvoza vplival na dodatno povečanje cen za okoli 
2,5%, kar skupaj predstavlja globalni porast cen za 8%. Ob 
tem se bo relativno izboljšal položaj izvoznih dejavnosti, rela- 

" V SR Sloveniji se v skladu z zakonom gibanje pokojnin usklajuje z gibanji 
osebnih dohodkov v preteklem letu. 
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tivno poslabšal pa položaj dejavnosti, ki so močno odvisne od 
uvoza, proizvodnjo pa realizirajo predvsem na domačem trži- 
šču. V teh dejavnostih bo prišlo do zmanjšanja dohodka, in s 
tem v zvezi do močnejšega pritiska na rast, ponekod pa tudi 
do izgub. 

Do sprejetja Dogovora o nadaljnjem izvajanju politike cen v 
letu 1980 je Zvezni izvršni svet z odlokom maksimiral vse cene 
na ravni 6. junija 1980 in preložil rok za obvezno uporabo 
Zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen na 
začetku leta 1981. Z nadaljnjimi spremembami cen v letu 1980 
bo treba zagotoviti počasnejšo rast cen; v skladu s stališčem, 
da vsak subjekt prevzame nase del bremena devalvacije, se 
povečane stroške le delno lahko prevali na cene. 

Zvezni izvršni svet ocenjuje, da bodo vsi ti ukrepi vplivali na 
zmanjšanje dinamike proizvodnje do konca leta 1980. Oce- 
njuje se, da se bo rast družbenega proizvoda zmanjšala od 
predvidenih 5% na 4% in industrijske proizvodnje od 6% na 
4,5%. 

Po oceni Zveznega izvršnega sveta se dinamika zaposlova- 
nja v letu 1980 ne bi bistveno spremenila glede na predvideva- 
nja resolucije (3%). Gospodarska rast bo v veliki meri odvisna 
od rasti tržne kmetijske proizvodnje (predvideno 3%) in od 
rasti izvoza (predvidena realna rast izvoza blaga in storitev za 
8%). 

5.3. Druga faza ukrepov za ekonomsko stabilizacijo zajema 
kompleksnejše proučevanje problemov in predlaganje ukre- 
pov na naslednjih področjih: 

- devizne rezerve, delovanje deviznega tržišča, devizno 
varčevanje občanov, 

- dolgoročni program zunanjetrgovinske menjave in spre- 
membe blagovnih režimov, 
- carinska politika v funkciji zaščite domače proizvodnje, 
- posamezni instrumenti deviznega sistema, 
- depoziti DPS v narodnih bankah republik ii^pokrajin, 
- destimuliranje iznašanja dinarjev v tujino, 
- proučitev politike obrestnih mer, 
- proučitev možnosti za časovne razmejitve tečajnih razlik, 

ki bodo nastale v OZD zaradi spremembe tečaja dinarja, 
- priprava predpisov za spremembo stopenj amortizacije in 

revalorizacije osnovnih sredstev, 
- prouč itev problemov v zvezi s finansiranjem stanovanj- 

ske izgradnje (izdvajanje iz čistega dohodka, več je angažira- 
nje sredstev prebivalstva, ekonomske stanarine). 

5.4. Tretja faza zajema prouč itev nekaterih bistvenih vpra- 
šanj, povezanih s pripravo novih srednjeročnih planov za 
obdobje 1981-1985, zlasti: 

- zmanjšanje prelivanja kratkoročnih sredstev v investicij- 
ske kredite, 

- zmanjšanje možnosti za pretvarjanje tujih finančnih kre- 
ditov v dinarje in za finansiranje določenih investicij. Ti krediti 
naj bi se uporabljali za vzdrževanje zunanje likvidnosti in za 
nabavo opreme in tehnologije v inozemstvu, 

- usklajevanje gibanja denarne mase in kreditov z realnimi 
tokovi v gospodarstvu, 

- spremembe avtomatizma v oblikovanju sredstev za 
skupno in splošno porabo, 

- spremembe nekaterih instrumentov deviznega sistema s 
ciljem, da delavci v združenem delu prevzamejo pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. 

5.5. Analiza uč inkov že sprejetih ukrepov na gospodarska 
gibanja v SR Sloveniji je pokazala, da je SR Slovenija zaradi 
svoje strukture gospodarstva in velike uvozne odvisnosti zelo 
občutljiva na spremembe v pogojih gospodarjenja. 

Sprememba tečaja dinarja bo povečala materialni interes za 
izvoz, ki bo v drugem polletju 1980 osnovni, če ne celo edini 
generator rasti. Ob podražitvi uvoza in dodatnih omejitvah 
uvoza, bo prišlo zaradi slabše preskrbljenosti z reprodukcij- 
skim materialom in zaradi manjših možnosti prodaje na do- 
mačem tržišču do zmanjševanja rasti, ponekod pa tudi do 
upadanja proizvodnje, zlasti v tistih dejavnostih, ki so močno 
uvozno odvisne, svoje izdelke pa prodajajo predvsem na 
domačem tržišču (celoten kompleks energetike, celoten kom- 
pleks kemije, proizvodnja prometnih sredstev, proizvodnja 
živilskih proizvodov, proizvodnja krmil). Relativno ugodnejše 
možnosti za razvoj bodo imele strojegradnja, proizvodnja 
električnih strojev in aparatov, lesna industrija, industrija us- 
nja in obutve, raznovrstna industrija. 

m 
Po grobih ocenah bi v drugem polletju zaradi vpliva spreje- 

tih ukrepov rast industrijske proizvodnje znašala le še 1-2% 
glede na enako obdobje lani, v vsem letu 1980 pa bi bila 
proizvodnja za okoli 3% višja kot v letu 1979 (zaradi višje rasti 
4-5% - v prvem polletju). Prilagajanje proizvodnje spreme- 
njenim pogojem gospodarjenja bo zahtevalo daljši čas, zato 
pričakujemo stagnacijo proizvodnje tudi v prvem polletju 
1981. 

Vpliv sprejetih ukrepov na upočasnitev razvoja ostalih go- 
spodarskih dejavnosti bo manjši kot v industriji, ker razen 
prometa niso v tolikšni meri neposredno vezane na uvoz, 
hkrati pa dosegajo nekatere izmed njih pomemben Izvoz 
(promet, gostinstvo in turizem). 

Upadanje gospodarske rasti bo še bolj zaostrilo problem 
zaposlovanja novih delavcev. Stagnacija zaposlovanja se bo 
po oceni nadaljevala skozi vse leto, problem zaposlovanja bo 
zlasti pereč v jesenskih mesecih, ko bi se morala vključ iti v 
delo mladina, ki bo dokončala šole. Ta problem bi lahko 
ublažili s striktnim omejevanjem dopolnilnega dela in dela po 
pogodbah. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino bo potrebno še 
nadalje vzdrževati visoko stopnjo rasti izvoza, ob tem pa bodo, 
možnosti za uvoz blaga manjše, kot se je predvidevalo v 
začetku leta in to predvsem zaradi velikih obveznosti za od- 
plač ila tujih kreditov, zaradi nujnega uvoza pšenice In pove^ 
čane udeležbe nafte v uvozu reprodukcijskega materiala. Ob 
takih gibanjih se predvideva, da bo v SR Sloveniji doseženo v 
letu 1980 pokritje uvoza blaga z izvozom v višini 88%, v 
tekočem celotnem plač ilno-bilančnem položaju pa naj bi SR 
Slovenija dosegla pozitiven saldo (suficit). 

Republiška resolucija za leto 1980 in Dogovor o uresničeva- 
nju družbene usmeritve razporejanja dohodka že pogojujeta 
oblikovanje sredstev za osebne dohodke z rastjo dohodka in 
drugimi kazalci uč inkovitosti gospodarjenja in sicer tako, da 
rast sredstev za osebne dohodke v materialni proizvodnji v 
globalu zaostaja za rastjo dohodka za 25%, osebni dohodki 
na zaposlenega v neproizvodnih dejavnostih (na področ ju 
družbenih dejavnosti, organov DPS ter v trgovini na debelo, 
zunanjetrgovinskih organizacijah, bankah in drugih finančnih 
organizacijah) pa naj bi rasli v skladu z rastjo osebnih dohod- 
kov na zaposlenega v materialni proizvodnji, vendar v masi 
največ  za 16% v primerjavi z letom 1979. Tudi omejitve priliva 
sredstev na področju skupne in splošne porabe so zelo ostre. 
Ker pa je uspeh sprejetih ukrepov v veliki meri odvisen od 
obvladovanja domače porabe in ker smo v preteklih letih 
ugotavljali, da je ta poraba rasti hitreje od realnih možnosti, bi 
bilo potrebno vzdržati pritiske za rast osebnih dohodkov in 
skupne ter splošne porabe, sicer bodo uč inki predlaganih 
ukrepov razvrednoteni že v nekaj mesecih. Vzdržati dogovor- 
jene okvire rasti osebnih dohodkov ter skupne in splošne 
porabe pa bo pomenilo znižanje realnih osebnih dohodkov na 
zaposlenega delavca. 

Hitra rast življenjskih stroškov že v prvih mesecih letošnjega 
leta in nadaljnje spremembe v cenah bodo sprožile zahteve 
po hitrejšem povečevanju nižjih osebnih dohodkov. Da pa ne 
bi osebni dohodki preveč izgubili stimulativno funkcijo, bi 
bilo potrebno izvršiti več jo diferenciacijo v osebnih dohodkih, 
glede na rezultate pri delu v okviru posameznih sorodnih 
nalog in opravil, ki zahtevajo enako izobrazbo in enake de- 
lovne izkušnje. Na ta način bi bilo moč ustvariti prostor za 
hitrejše povečevanje nižjih osebnih dohodkov, ki krijejo le 
tekoče življenjske stroške in kjer ni možnosti, da bi z odloži- 
tvijo nekaterih izdatkov (trajne potrošne dobrine, izleti in 
potovanja), vzdržali porast cen. Podobna načela bi bilo treba 
uporabiti tudi pri valorizaciji pokojnin in invalidnin v prihod- 
njem letu. Tak diferenciran pristop pri osebnih dohodkih in 
pokojninah bi omogočal, da kljuD globalnemu dokaj globo- 
kemu znižanju realnih osebnih dohodkov in pokojnin, ne bi 
prišlo do več jih socialnih problemov 

Sprejeti ukrepi bodo vplivali na zmanjševanje možnosti za 
tekoče investiranje v treh smereh: zmanjšuje se obseg razpo- 
ložljivih sredstev za investicije (zaradi povečanja dinarske 
vrednosti odplač il tujih kreditov in nujnosti, da se iz akumula- 
cije pokrije del povečanih stroškov za uvoženi reprodukcijski 
material), zmanjšuje se kupna moč sedanjih dinarskih sred- 
stev za uvoz opreme, manjše pa bodo tudi možnosti za fizičen 
uvoz opreme v letu 1980 in 1981 
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Razpoložljiva denarna sredstva bank bo potrebno v več ji 
meri in pod ugodnejšimi pogoji usmerjati v kreditiranje te- 
koče proizvodnje v dejavnostih, ki jih sprejeti ukrepi najbolj 
prizadenejo. Zato bodo banke morale takoj ponovno prouč iti 
že sprejete odločitve o kreditih za naložbe, eventualne nove 
zahtevke pa obravnavati skrajno restriktivno le za kreditiranje 
prioritetnih nalog iz družbenega plana. Tako se bo obseg 
investicij deloma že v letu 1980, še bolj pa v letu 1981 bolj 
uskladil z realnimi možnostmi in bo nižji od predvidenega v 
resoluciji. 

Predlagani ukrepi na področju cen izhajajo s stališča, da 
mora vsak subjekt prevzeti nase del bremena zaradi spre- 
membe tečaja in zato lahko povečane stroške le delno prevali 
v ceno svojega proizvoda. Pritiski na rast cen pa bodo zelo 

močni, ne samo zaradi devalvacije, ampak tudi zaradi nara- 
ščanja uvoznih cen, zlasti cen nafte. 

Sprejeti ukrepi bodo vplivali na sanacijo in prestrukturira- 
nje gospodarstva le, če bomo vzdržali pri izvajanju politike 
cen, pri dogovorjeni kreditno-monetarni politiki in priomeje- 
vanju vseh vrst porabe v okviru ustvarjenega dohodka. 

Obvladovanje domače porabe v okvirih ustvarjenega do- 
hodka in realnejši tečaj dinarja predstavljata osnovni pogoj za 
postopno krepitev vloge tržišča in s tem delovanja objektivnih 
ekonomskih zakonitosti. Vendar pa bi zaradi obstoječ ih nes- 
kladij v strukturi proizvodnje in v odnosih med blagovnimi in 
denarnimi tokovi takojšnje opuščanje ukrepov družbene kon- 
trole cen imelo za posledico razvrednotenje vseh uč inkov 
sprejetih ukrepov in v veliki meri obnavljanje obstoječe struk- 
ture proizvodnje. 

OSNOVNI OKVIRI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1976-1980 

1976 1977 1978 1979 
0 1976- 

1979 

prva 
ocena 
19801 Resol. 

1980 

Plan 
1976 
1980 

Družbeni proizvod 
skupaj - nominalno 
- realno 
Družbeni proizvod v 
združenem delu - nomin. 
- realno 
Industrijska proizvod. 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposlenost v zdr. delu 
Prod. v gosp. zdr. dela 
Delež prod. v prirast, 
družb, proizvoda v % 
Izvoz blaga - rtominal. 
- realno 
Uvoz blaga nominalno 
- realno 

Pokritje uvoza bla- 
ga z izvozom v % 
Izplač ila za invest. v 
osnov, sredstva - nomin. 
- realno 
v tem: gospodar, inv. 
- nominalno 
- realno 
negospod. inv. 
- nominalno 
- realno 

Življenjski standard 
skupaj - nominalno 
- realno 
Osebna potroš. - nomin. 
- realno 
Družbeni standard 
- nominalno 
- realno 
Stanovanjska gradnja 
- realno 
Osebni dohodki na 
zaposlenega-noininalno 
- realno 
Sredstva za zadovolj. 
skup. potreb skupaj 
v tem: - SIS družb. dej. 
- pok. - inv. za v. 
Sredstva za zadovlj. 
splošnih družb, potreb 
Cene proizvajalcev 
industrijskih proizv. 
Cene na drobno 
Življenjski stroški 

15,1 
2,8 

14,9 
2,8 
2,3 
5,5 
2,8 
0,4 

14 
19,6 
15,0 

-15,5 
-18,0 

71,9 

20,6 
2,9 

22,0 
3,5 

17,8 
1,8 

17,0 
3,5 

17,6 
4,1 

15.4 
1,8 

3,5 

15.5 
2,1 

27.0 
24.1 
30.2 

8,5 

5,8 
9,5 

13,1 

21,6 
6,0 

22.1 
6,4 
7.8 
0,5 
3.9 
2,8 

44 
3,7 

-8,3 
26,8 
12.2 

58,8 

15.2 
9,7 

14.6 
10.7 

16.8 
7,7 

19,4 
4.8 

19.6 
4,3 

18.7 
6,1 

-1,2 

19.1 
3.9 

21.8 
25.2 
15,7 

28,6 

8,8 
13.3 
14,6 

24,4 
7.1 

24,8 
7.7 ■ 
8,4 
4,0 
4,0 
4.2 

55 
8.8 

-0,2 
0,5 

-3,5 

63.6 

30.7 
13,4 

27.8 
11,6 

37.9 
17,0 

21.0 
4,4 

20.4 
4,1 

22,6 
5,3 

-4,7 

21,9 
5,3 

27.1 
29,9 
21,3 

33.5 

10.6 
14.2 
15,8 

28,0 
5,9 

28,4 
6,0 
7,0 
5.5 
3,3 
2.6 

43 
22,9 

6,9 
28,8 

8,2 

58,3 

33,1 
9,4 

31.6 
8,2 

36.7 
11,6 

31,0 
5,4 

27,5 
2,7 

41,4 
12,9 

25.2 
1,0 

24,5 
26.3 
21.4 

31,7 

14.7 
24.8 
24,0 

22,2 
5,5 

22,5 
5,7 
6.4 
3,9 
3.5 
2.4 

42 
13,4 
3,0 
8.5 

-1,0 

63,2 

24,6 
8,8 

23.8 
8,5 

26.9 
9,5 

22,1 
4,5 

21.3 
3.8 

24.5 
6,5 

1,4 

20.4 
3,1 

25.1 
26,4 
22.2 

25.6 

9.9 
1*5,3 
16,8 

29,0 
3,0 

29,6 
3,0 
3,0 
3,0 
1,8 
1,0 

33 
33 

11,5 
-11 
-28 

88 

27 
2 

28 
3 

27 

29 

23 

2,4 

183 

193 

163 

333 

16 

22,0 
3-4 

22,0 
3-4 
3-4 

3 
1.8 

okoli 2 

okoli 50 

nad 6 

manj. kot 5,0 
v I. 1979 

več je kot 
v I. 1979 

bist. niž. 
kot I. 1979 

4 

16,5 

16 

16 

20 
19 

6,1 

6,4 
7,0 
3,3 
3,0 
3,6 

57 
14,7 
8,2 

1.1,3 

60 

8,0 

5,7 

5,9 

5,6 

3,0 

9,02 

11,02 

10,62 

1 Ocena materialnih okvirov razvoja za leto 1980 predstavlja predhodno oceno na osnovi prvih indikacij o možnih posledicah sprejetih ukrepov na gospodarska gibanja do konca leta 2 Po predvidevanjih družbenega plana Jugoslavije 3 Kolikor bo veljaven predlog SR Slovenije, da se v spremembah zvezne resolucije omejitev rasti priliva sredstev spremeni od 16% na 18%, bo potrebno spremeniti ocene rasti osebnih dohodkov in sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb. 
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6. Prva ocena razvojnih možnosti v letu 1981 
Leto 1981 je prvo leto novega srednjeročnega plana, v njem 

pa se bodo prepletale nekatere prenesene tendence iz prete- 
klih let in delovanje sprejetih ukrepov ekonomske stabilizacije 
v letu 1980, kot tudi zametki novih ugodnejših trendov nadalj- 
njega razvoja. Zlasti v prvi polovici leta se bo gospodarska 
aktivnost odvijala še vedno pod močnim vplivom letošnjih 
gibanj, pokazati pa se bo moral tudi že vpliv usmeritev novih 
srednjeročnih planov in dogovorov ter sporazumov o temeljih 
teh planov. 

Izhodišče razvoja v prihodnjem letu bi moralo biti nadaljnji 
razvoj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov ter dosledno uresničevanje politike ekonomske stabili- 
zacije, kar naj prispeva k več ji materialni in socialni varnosti 
delovnih ljudi in k trajnejšemu uveljavljanju kvalitetnih dejav- 
nikov razvoja. 

Uresničevanju politike ekonomske stabilizacije bi morala 
biti podrejena gibanja na vseh področjih družbene reproduk- 
cije. To vključuje tudi zavestno pristajanje na nižjo rast proiz- 
vodnje in nižjo rast zaposlovanja kot v preteklih letih in 
prizadevanje za ohranitev ravni osebnega in družbenega 
standarda, dosežene v letu 1980. Glede na velike obveznosti 
za odplač ila tujih kreditov v prihodnjem letu bo povečanje 
izvoza blaga in storitev ter zadrževanje uvoza v okviru pla- 
čilno-bilančnih možnosti ena od osnovnih nalog, od katere bo 
odvisna gospodarska rast in reševanje mnogih drugih proble- 
mov. 

Na področ ju investicij se v naslednje srednjeročno obdobje 
prenašajo nekateri pomembni razvojni programi, začeti še v 
tem obdobju. Pri novih investicijskih odločitvah pa bo po- 
trebno od vsega začetka vztrajati pri dosledni uporabi kriteri- 
jev iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 iri pri tem dajati pomembno težo zlasti 
izvoznemu kriteriju. 

Z obvladovanjem vseh oblik domače porabe bi bilo treba 
ustvariti možnosti, da se povpraševanje bolj uskladi s po- 
nudbo in da se na tak način ustvarijo pogoji za postopno 
odpravljanje disparitet v domačih cenah, vendar tako, da bi 

splošna rast cen ne presegla bistveno rasti cen v državah, s 
katerimi imamo intenzivnejše ekonomske odnose. Spre- 
membe v cenah naj bi v več ji meri odražale razlike v produk- 
tivnosti dela in racionalnosti gospodarjenja s tekočim in mi- 
nulim delom. 

Ocenjujemo, da bodo ukrepi, sprejeti v letu 1980, v veliki 
meri prišli do polnega izraza šele v letu 1981, kar bo vplivalo 
na počasnejšo dinamiko rasti v tem letu. Po prvih ocenah bi 
se družbeni proizvod v letu 1981 povečal za okoli 2-3%, 
podobno industrijska proizvodnja. Možnosti za zaposlovanje 
bodo približno enake kot v letu 1980. S prizadevanji za večjo 
produktivnost in z varčevanjem na vseh področjih ter izkori- 
ščanjem notranjih rezerv bi tudi v ostrejših pogojih leta 1981 
ohranili realno raven življenjskega standarda. Investicije v 
osnovna sredstva pa bi se nekoliko zmanjšale12. Gospodarska 
rast bo osnovana prvenstveno na izvozu blaga in storitev, ki bi 
se moral ob doseženi visoki dinamiki v letu 1979 in 1980 v letu 
1981 povečati za 5-7%'. S takim povečanjem izvoza blaga in 
storitev in z zadrževanjem uvoza na ravni leta 1980, bi bilo 
moč obdržati dosežena razmerja v plačilno-bilančnem in de- 
vizno-bilančnem položaju republike ob tem, ko se nam obvez- 
nosti,za odplač ila tujih kreditov v letu 1981 podvojijo (začetek 
odplačevanja kreditov za NE Krško in nekaterih drugih več jih 
posojil iz začetka tega srednjeročnega obdobja). 

Ocene možnosti razvoja v letu 1981 so še zelo negotove in v 
veliki meri odvisne od tega, kako se bo gospodarstvo in 
družba kot celota prilagodila zaostrenim pogojem.gospodar- 
jenja. Če bodo vsi nosilci odločitev v letu 1980 izvajali sprejete 
ukrepe s polno odgovornostjo in selektivnim pristopom tako 
na področju zagotavljanja nemotene tekoče reprodukcije, kot 
tudi pri usklajevanju deviznih tokov, pri izvajanju politike o 
cenah, pri razporejanju dohodka in pri investicijskih odloči- 
tvah in če bodo V polni meri izkoristili možnosti, ki jih daje 
sprememba tečaja dinarja za nadaljnje povečanje izvoza, ob- 
stajajo možnosti, da bi v letu 1981 dosegli nekoliko višjo rast 
proizvodnje, dohodka in osebnih dohodkov zaposlenih od 
prej ocenjene. 

1? Ocene možnosti za investicije v osnovna sredstva v letu 1981 je pogojena predvsem z manjšimi možnostmi za zadolževanje v tujini. 
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II. del 

Izvajanje nalog na nekaterih ključnih 

področ jih 

1. URESNIČEVANJE POMEMBNEJŠIH NALOG 
NA PODROČJU GOSPODARSTVA 

1.1. V družbenem planu Slovenije 1976-1980 in v dogovoru 
o njegovih temeljih je dan močan poudarek krepitvi surovin- 
ske osnove, substituciji uvoza in zmanjševanju uvozne odvi- 
snosti. Zaradi kasnitve pri gradnji dogovorjenih zmogljivosti 
na področju bazne kemije, črne in barvne metalurgije, celu- 
loznih in lesnih tvoriv, zaradi nezadovoljive izkoriščenosti 
obstoječ ih proizvodnih zmogljivosti (tehnologija in kvaliteta, 
organizacija, delovni čas), prepočasnega preusmerjanja ob- 
stoječ ih surovinskih in predelovalnih zmogljivosti v substitu- 
cijo uvoza ter zaradi sorazmerno nizke stopnje predelave v 
okviru celotnega gospodarstva, se uvozna odvisnost ni (ob- 
čutno) zmanjšala. To in pa občutno povečanje cen uvoženih 
surovin in reprodukcijskega materiala vpliva na naraščanje 
deleža surovin in reprodukcijskega materiala v celotnem 
uvozu blaga v zadnjih štirih letih. 

Bistven vpliv na uvoz reprodukcijskega materiala imajo 
proizvodi kemične industrije, ki v strukturi uvoza tega mate- 
riala predstavljajo največ ji delež. V obdobju 1974-1979 se je 
ta delež stalno povečeval in sicer od 21,4 v letu 1974 na 28,7% 
v letu 1978 in na 33% v letu 1979, zmanjševala pa se je stopnja 
pokrivanja uvoza z izvozom kemičnih izdelkov1, kljub sora- 
zmerno dinamični proizvodnji bazne kemične industrije ter 
farmacevtskih surovin in zdravil2. Vzrok temu so zamude pri 
gradnji nekaterih baznih kemičnih zmogljivosti (furfuril alko- 
hol, natrijev tripolifosfat, fenolne smole, umetna gnojila II. 
žveplova kislina), še vedno neustrezna struktura kemične 
industrije (prevelik delež predelovalnih zmogljivosti) ter ra- 
stoča »kemizacija« ostalih dejavnosti, ki porabijo že okoli 
40% uvoženih kemičnih izdelkov. To kaže na še vedno neza- 
dostno razvitost bazne kemije, čeprav bomo v letih 1976-1980 
realizirali pretežni del objektov predvidenih v dogovoru - 
okoli 80% (ne računajoč projekt dimetiltereftalat). Istočasno 
kaže to tudi na nujnost prestrukturiranja proizvodnje v smeri 
višje stopnje predelave. Vzrok za neuresnič itev obveznosti iz 
dogovora na področ ju bazne kemije je treba iskati med dru- 
gim tudi v nezadovoljivi dohodkovni in tehnološki povezavi 
slovenske kemične industrije, kjer še ni oblikovana skupnost 
za plansko in poslovno sodelovanje. Obstojajo pa tudi primeri 
izvajanja nalog na osnovi intenzivnega dohodkovnega pove- 
zovanja (Jugotekstil-Yulon z 38 sovlagatelji ter DO Krka z 18 
sovlagatelji). 

V črni metalurgiji bo zaradi velikih zamud in odložitev 
gradenj (Elektrojeklama na Jesenicah, elektropeč v Štorah, 
modernizacija kovačnice na Ravnah in dr.) do leta 1980 
možno realizirati le okoli dve tretjini planiranih investicij. To 
se bo zlasti odrazilo v manjši proizvodnji jekla (ne bo dose- 
ženo niti 900.000 ton namesto 1 mio ton) in več jemu uvozu 
metalurških polizdelkov. Zaradi zmanjšane planirane proiz- 
vodnje jekla in zaradi poznega aktiviranja zmogljivosti hladne 
valjarne se bo predvidena poprečna stopnja rasti fizičnega 
obsega panoge v letih 1976-1980 zmanjšala približno na 
polovico, tj. na 2 do 3%. Ugodno pa poteka prestrukturiranje 
proizvodnje v smeri večanja deleža plemenitih jekel, medtem 
ko preusmeritev na višje vredne izdelke zaostaja. 

1 V letih 1975,1976,1977,1978 In 1979 8e stopn|a pokrivanja Izvoza z uvozom kemičnih izdelkov giblje takole: 34,9%, 31,9% 28,1%, 28,8% In 25,3%. ' K porastu proizvodnje so pripomogle zlasti novozgrajene zmogljivosti v Iplasu Koper (anhldrldftalne kisline, I. faza), INA Nafta Lendava (metanol, tormalln, sečninska lepila), Bellnkl Ljubljana (vodikov peroksid, borati In perbo- rati), Tovarni dušika Ruže (umetna gnojila, I. faza) In v farmacevtski industriji Lek Ljubljana (hidrogenirani ergot alkaloidi). 

Obveznosti na področju ferolegur se uresničujejo skladno z 
dogovorom. 

V barvni metalurgiji je v ospredju problem proizvodnje 
primarnega aluminija, kjer bi se morala proizvodnja moderni- 
zirati in povečati od 45.000 ton v letu 1975 na 63.000 ton v letu 
1980. Dejansko pa se z gradnjo ni niti pričelo. Izpad planira- 
nega povečanja proizvodnje se bo odrazil na povečanem 
uvozu primarnega aluminija in zmanjšanju stopnje rasti fizič - 
nega obsega panoge (proizvodnja barvastih kovin) od predvi- 
denih 15% na okoli 2% v letu 1980. Za realizacijo projekta je 
prisoten močan interes porabnikov aluminija v Sloveniji, pa 
tudi v drugih SR, kar se kaže v njihovi pripravljenosti za 
združevanje približno tretjine potrebnih sredstev za investi- 
cijo, vendar še vedno ob predpostavki, da se cena električne 
energije za posebne odjemalce ne bo bistveno povečala. 

Pri uresničevanju predvidene lesne bilance smo v globalu 
glede na udeležbo domačih virov dosegli ugodne rezultate, 
saj smo v letu 1979 pokrili okoli 76% potreb z lesom iz 
Slovenije (plan za leto 1980: 77%), z dobavami iz drugih 
republik 11% in Iz uvoza 13%. Ne moremo pa to reč i glede 
zadovoljevanja celotetnih potreb po lesni surovini. Nezadovo- 
ljiva je zlasti oskrba z drobnim lesom in ostanki lesa za 
celulozno industrijo in za proizvodnjo plošč (vzrok: nizke 
cene in zaprtost gozdov), med drugim zaradi še ne dovolj 
razvite tehnologije, na osnovi katere bi mogli uporabljati tudi 
ostanke listavcev, pa tudi zaradi naraščajoče porabe lesa za 
kurjenje. Pomanjkanje surovine je eden glavnih razlogov za 
kasnitve pri gradnji nekaterih dogovorjenih zmogljivosti za 
proizvodnjo ivernih plošč (KLI Kočevje, Marles Maribor) in 
zmogljivosti v celulozni industriji (Djuro Salaj Krško, Aero 
Medvode). 

1.2. Oskrba z reprodukcijskim materialom je v letošnjem 
letu nasplošno slabša kot v preteklem in ima še naprej ten- 
denco slabšanja. Delež temeljnih organizacij združenega 
dela, ki so slabo preskrbljene z reprodukcijskim materialom 
se je od 28% v decembru 1979 povzpel na 48% v marcu letos3, 
delež tozdov, ki so imeli zaradi nepreskrbljenosti manjše 
zastoje v proizvodnji, pa se je^v istem obdobju povečal od 53 
na 65%. Do občasnih zastojev je prihajalo zlasti v OZD s 
področja kemične proizvodnje, gumarske proizvodnje, tek- 
stilne proizvodnje in proizvodnje električnih strojev in apara- 
tov. Vzrok za taka gibanja niso le neizpolnjene dogovorjene 
obveznosti, temveč predvsem uvozne restrikcije in usmeritev 
v izvoz tudi proizvajalcev surovin in reprodukcijskega mate- 
riala, deficitarnega na domačem trgu, zaradi pridobivanja 
deviz. 

Težave v zvezi z oskrbljenostjo z reprodukcijskim materia- 
lom se kažejo skoraj v vseh panogah. Največje težave pa se 
kažejo v kemični industriji, kjer je oskrbljenost za okoli 20% 
slabša kot lani. Ta pojav spremljajo tudi velike podražitve; v 
zadnjih dveh letih so se cene nekaterih surovin (zlasti baznih 
kemikalij) in reprodukcijskega materiala povečale za 
150-280%. Zaskrbljujoče je dejstvo, da cene teh surovin še 
vedno naraščajo in da je te surovine vedno težje dobiti4. Vse 
to se bo odrazilo v občutno nižji stopnji rasti fizičnega obsega 
proizvodnje od predvidenega. Nezadovoljiva je tudi oskrba 
kovinsko predelovalnega kompleksa, kjer se vedno bolj čuti 
pomanjkanje in neredna preskrba z reprodukcijskim materia- 
lom iz uvoza in z domačim reprodukcijskim materialom, ki je 

3 Konjukturni barometer * Zaradi sorazmerno šibke surovinske osnove tako v Sloveniji kot celotni Jugoslaviji nam bo še zlasti primanjkovalo: fenola In njegovih derivatov, stlrena, aromatov vseh vrst, etllacetata, butllacetata, butilaikohola, propilengllkoia, etl- lengllkola ter polietilena vseh vrst. 
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vezan na uvoz. V ospredju je zlasti pomanjkanje izdelkov črne 
in barvaste metalurgije. Proizvajalci tovrstnih izdelkov v Jugo- 
slaviji vse pogosteje postavljajo zahteve kupcem za devizna 
sredstva in za sovlaganje v nove zmogljivosti, kar še bolj 
otežuje položaj predelovalcev. V zvezi z naštetimi problemi bo 
treba preoblikovati obstoječo poslovno skupnost proizvajal- 
cev in predelovalcev jekla v Sloveniji in jo razširiti tako, da bo 
zajemala pretežni del porabnikov. 

V tekstilni industriji je preskrbljenost z reprodukcijskim 
materialom samo na nekaterih delih slaba, vendar ne kritična. 
V usnjarsko obutveni industriji pa pomanjkanje kož in usnja 
že močno vpliva na rast proizvodnje. Na tem področ ju še ni 
prišlo do samoupravnega sporazumevanja v smeri racional- 
nejšega koriščenja domačih surovin. 

1.3. Na področju strojegradnje in profesionalne elektronike 
so v prvih štirih letih tega petletja doseženi ugodni rezultati 
glede obsega proizvodnje. Tako se je delež strojne industrije v 
fizičnem obsegu proizvodnje celotne industrije povečal od 
okoli 3,9% v letu 1975 na1 približno 4,5% v letu 1979, v 
proizvodnji elektronskih in telekomunikacijskih naprav pa v 
tem obdobju od okoli 3,5% na 4,8%. Ugodni rezultati so 
doseženi tudi pri izvozu5. Glede prestrukturiranja v smeri 
tehnološko zahtevnejše proizvodnje so bili doseženi nekateri 
rezultati, zlasti na področju elektronike6, na področju stroje- 
gradnje pa delni rezultati glede specializacije in oženja spek- 
tra proizvodnje. Pri tem pa je treba opozoriti na še vedno 
ekstenzivno zaposlovanje na omenjenih področjih, zaradi če- 
sar je produktivnost dela v strojni industriji v letu 1979 popol- 
noma stagnirala. Nezadovoljivi rezultati so bili doseženi pri 
nuđ enju kompleksnih ponudb, zlasti kompletnih objektov. 
Povezovanja med komplementarnimi organizacijami združe- 
nega dela v različnih dejavnostih na dohodkovnih osnovah, 
zaradi realizacije kompleksnih ponudb, praktično ni. Delni 
razlog za neustrezne rezultate pa je tudi nezadovoljivo rešeno 
vprašanje kreditiranja prodaje individualne opreme. 

Dinamika razvoja avtomobilske industrije je bila počasnješa 
od predvidene v družbenem planu ter je oč itno, da obveznosti 
sprejete v dogovoru o njegovih temeljih ne bodo uresničene. 
Namesto 12.200 vozil bo proizvedeno v TAM v letu 1980 po 
oceni največ okoli 8400 (v letu 1979: 6939)7. V IMV bodo od 
planiranih 150.000 osebnih avtomobilov v letu 1980 po seda- 
njih ocenah izdelali le okoli 57.000 (v letu 1979: 33.423), 
stanovanjskih prikolic pa okoli 35 000 namesto planiranih 
50 000. V DO CIMOS pa predvidevajo, da bodo v dogovoru 
sprejete obveznosti glede obsega proizvodnje uresnič ili z 
okoli 70% (okoli 15.000 vozil). 

Ob teh ugotovitvah je treba poudariti, da nedoseganje pla- 
niranega fizičnega obsega proizvodnje osebnih vozil ni bi- 
stvenega razvojnega pomena, kot razvojni problem pa je 
treba obravnavati vprašanja kot so: neizpolnjevanje obvezno- 
sti glede enotnega koncepta razvoja industrije osebnih vozil v 
Sloveniji, dolgoročno industrijsko sodelovanje s tujimi part- 
nerji (zlasti v primeru CIMOS), neustrezna dohodkovna pove- 
zanost finalistov osebnih vozil s kooperanti ter razvoj indu- 
strije osebnih vozil, zlasti IMV, na osnovi intenzivnega priliva 
delavcev iz okoliških regij in iz drugih republik (zlasti SR 
Hrvatska)8. 

V zvezi s planskimi usmeritvami o prestrukturiranju so 
opazni nekateri rezultati tudi v drugih dejavnostih. Tako je 
n pr. v farmecevtski industriji dosežen pomemben kvalitetni 
premik giede izgradnje proizvodnih zmogljivosti in uvajanja 
tehnologije na osnovi lastnega znanja in domače opreme in 
sicer v DO LEK pri realizaciji projekta proizvodnje hidrogeni- 
ranih ergot alkaloidov (redergin). Tudi DO Iplas bo zgradila 
obrat proizvodnje mehčal, na osnovi lastne tehnologije in 
domače opreme. V DO Elan pa so predvsem na osnovi last- 
nega razvojno raziskovalnega dela in lastne tehnologije dose- 
gli visoko v svetu znano kvaliteto svojih proizvodov, popestrili 

5 SOZD Iskra, ki |a podpisnik dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije, 
ocenjulie, de bo do konca tega petletje Izpolni a Izvozne ottveznosti v obsegu 500 miij. $. SOZD ZPS pa svoje izvozne obveznosti ne bo mogla izpolniti, vendar je devizno aktivna. • ISKfrA: Tovarna mikroelektronskih vezij, Center za elektroopfiko, zmogljivo- 
sti za računalnike in drugo. 7 Glavni vzroKi: nezadovoljiva oskrba z reprodukcijskim materialom, nezanes- ljiva dooeva kooperantov, ozka grla v proizvoc^t, pomanjkanje deviz za uvoz opreme, neustrezna kadrovska struktura, omejevanje prodajnih cen gospodar- skih yozil. 8 V letu 1980 namerava IMV dodatno zaposliti okoli 600 deiavcev iz dolenjske regije In iz SR Hrvatske. 

in zaokrožili proizvodne programe športne opreme, ustanovili 
dve proizvodni enoti v tujini (Avstrija, Švedska) in začeli s 
proizvodnjo jadralnih letal. Vzpodbuden premik je bil narejen 
tudi v tekstilni industriji, kjer se je povečal delež dohodka pri 
proizvodnji končnih proizvodov in sicer od 47,8% v letu 1976 
na 55% v letu 1979. V proizvodnji preje in tkanin pa je bilo v 
letih 1976-1979 zaradi tehnološkega posodabljanja zame- 
njano 15-18% strojev9. 

1.4. V letih 1976-1979 je v gradbeništvu stalno naraščal 
fizični obseg proizvodnje , še bolj pa vrednost opravljenih 
del, zlasti zaradi hitrega naraščanja cen gradbenih storitev. 
Cene v gradbeništvu se po družbenem dogovoru vsake tri 
mesece korigirajo na osnovi statističnih podatkov o gibanju 
materialnih stroškov, kar pa ne stimulira racionalizacije po- 
slovanja, zmanjšanje stroškov proizvodnje in večje produktiv- 
nosti dela. S tem v zvezi se kažejo zlasti naslednje pomanjklji- 
vosti: organizacijska nepovezanost in razdrobljenost gradbe- 
ništva, nezadostna specializacija, nezadovoljiva uč inkovitost 
razvojno raziskovalnega dela, pomanjkanje več jih skupnih 
programov, individualna vlaganja v nabavo strojev in opreme 
ter individualna uporaba mehanizacije ob njenem slabem 
izkoriščanju, pomanjkanje lastnih in izvirnih tehnoloških reši- 
tev ter počasno uvajanje industrializacije gradnje in drugo. Na 
stroške in roke gradnje občutno vpliva tudi pomanjkanje 
reprodukcijskega materiala, predvsem cementa in reproduk- 
cijskega materiala za zaključna dela: parket, keramične plo- 
ščice, instalacijski material. Pri proizvodnji cementa ni dose- 
žen predviden obseg proizvodnje zaradi kadrovskih in tehno- 
loških težav v cementarni Anhovo, pa tudi zaradi prenizkih 
cen, ki so v veliki meri prispevale k izgubi cementarne. Nizke 
prodajne cene povzročajo tudi pomanjkanje drugega grade- 
benega materiala, bodisi direktno zaradi večjega povpraševa- 
nja ali pa posredno preko pomanjkanja sredstev za naložbe v 
rekonstrukcije, uvajanje novih tehnologij in v nove zmogljivo- 
sti. Primanjkuje tudi gradbenih delavcev, zlasti visokokvalifi- 
ciranih. Glede izvajanja investicijskih del v tujini pa ie gradbe- 
ništvo doseglo ugodne rezultate, čeprav nekatere možnosti 
zaposlitve več jih gradbeniških kapacitet niso bile izkoriščane, 
med drugim zaradi nezadostnega interesa za delo v tujini, in 
pomanjkanja ustreznih kadrov (strokovnjaki z znanjem tujih 
jezikov, pravni kadri...). 

Na področju industrializirane gradnje ni dosežen predviden 
razvoj. V dogovoru o temeljih družDenega plana sprejeta 
obveza o proizvodnji montažnih celic v SOZD Gorenje sploh 
ne bo realizirana, saj bo predvidoma šele leta 1981 stekla 
minimalna proizvodnja celic za okoli 500 stanovanj in 1000 m- 
za druge objekte, medtem ko bi že v letu 1980, na sonovi 
zmanjašne obveznosti v dogovoru morali doseč i proizvodnjo 
celic za okoli 1200 stanovanj in za okoli 100.000 m2 objektov 
družbenega standarda. 

1.5. V drobnem gospodarstvu je najbolj pereče zaostajanje 
za naraščajoč imi potrebami giede obsega in pestrosti storitev 
in glede kooperacije z drugimi organizacijami združenega 
dela. Od celotnega števila zaposlenih v individualnem sbk- 
torju, kjer je več kot polovica nekvalificiranih, se jih le 11% 
ukvarja z osebnimi storitvami in storitvami za gospodinjstva. 
V investicijski politiki, predvsem zaostajajo vlaganja v po- 
slovne prostore za opravljanje storitvene dejavnosti. Na po- 
dročju opravljanja storitev tudi ni pogodbenih organizacij 
združenega dela, ki se tudi sicer na drugih področjih prepo- 
časi razvijajo, kljub velikemu družbenemu interesu Vse to se 
odraža v deficitarnosti storitev pri vzdrževanju trajnih dobrin 
in v čedalje večjem pomanjkanju kakovostnih obrinišKih '■< 
drobno industrijskih izdelkov. 

Reševanju teh problemov bo potrebno v navede-**- ? 
njeročnerp obdobju posvetiti osrednjo pozorr osi. Med 
gim bi kazalo v dogovorih o temeljih družbenin ptnr-ov gix 
in v ustreznih samoupravnin sporazumih sprejeti obveznost 
in naloge za zagotavljanje poslovnih prostorov za opravljanje 
obrtniških storitev, vzpodbujanje razvoja deficitarnih dejav- 

8 Vir: Tekstilni inštitut Maribor 10 
IndefcSf rasti 

1976 197/ 1978 1»'« 
- Vrednost opravljenih 3el 108 1<->' -1 - efektivne ur® deiavcev 97 *04 
- zaposieni pri gradbenih oeiih 9# 102 Ofc '*J< 
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nosti s selektivno davčno politiko in drugimi sistemskimi 
ukrepi, zagotavljanje kreditov za financiranje razvojnih pro- 
gramov s področja deficitarnih dejavnosti ter za ustrezno 
politiko cen. 

1.6. Doseženi rezultati na področju turizma v štirih letih 
uresničevanja plana ter ocena za letošnje leto kažejo, da se 
planske usmeritve ne uresničujejo po predvidenem obsegu in 
dinamiki. Plan izgradnje primarnih objektov (6900 ležišč ) bo 
sicer skoraj v celoti realiziran, saj bo po oceni dograjenih in 
moderniziranih 6700 ležišč , vendar pa izgradnja dela teh 
kapacitet izhaja še iz predhodnega srednjeročnega obdobja 
(Bernardin), v dopolnilnih kapacitetah (plan 5000 ležišč ) pa bo 
pridobljeno le okoli 300 ležišč . Za izgradnjo oziroma moderni- 
zacijo turističnih objektov, je bilo porabljeno okoli 4 milijarde 
din družbenih sredstev, pri čemer je bilo iz naslova lastnih 
sredstev OZD zagotovljeno 50% potrebnih sredstev (po teko- 
čih cenah). 

Zaostajanje za planskimi usmeritvami je izrazitejše pri reali- 
zaciji inozemskega turističnega prometa (Slovenija postaja 
vse bolj tranzitna dežela) ter pri realizaciji deviznega priliva, 
kar pa je pogojeno z vse več jim zaostajanjem Slovenije za 
ostalimi republikami pri izgradnji novih kapacitet. Slovenija je 
bila v prenočitvenih zmogljivostih udeležena v Jugoslaviji leta 
1960 še z 12,9%, leta 1979 pa le še z 7,2%. Na področ ju 
inozemskega turističnega prometa bo po oceni v tekočem 
planskem obdobju dosežena le okoli 1% letna stopnja rasti 
tujih prenočitev, zabeležena pa bo tudi stagnacija ož. zmanj- 
šanje deviznega priliva, saj bo po metodologiji Narodne 
banke Slovenije, ki zajema le odkup efektive ter čekov, ki 
glasijo na tuje valute, ne pa tudi nakazil OZD, realizirano v 
letošnjem letu okoli 160 milijonov11 USA dolarjev (v letu 1975: 
165,4 milj. USA dolarjev). 

Ugodnejši rezultati bodo doseženi na področju domačega 
turističenga prometa, kjer bo zabeležena okoli 7% letna stop- 
nja rasti. 

Vzroki za zaostajanje rasti inozemskega turističnega pro- 
meta za planiranim so v velfki meri v nekompletni turistični 
ponudbi v SR Sloveniji, deloma pa tudi v splošni gospodarski 
situaciji v svetu, ki se odraža v dinamiki povpraševanja na 
mednarodnih turističnih tržišč ih. Jugoslavija je v skupnem 
mednarodnem turističnem prometu udeležena s ca. 4,3% kar 
pomeni zmanjšanje v primerjavi z dosežki v letu 1970, ko je bil 
ta deiež 5%. 

Izgradnja novih kapacitet je bila pretežno usmerjena v iz- 
gradnjo hotelov, premalo pa se je pri tem zasledovalo zahteve 
tržišča po manjših nastanitvenih objektih in specializiranih 
gostinskih obratih. 

1.7. Na področju energetike poteka kljub nekaterim zamu- 
dam12 izgradnja elektroenergetskih objektov dokaj skladno z 
zastavljenim programom. 

Proizvodni objekti, planirani za to srednjeročno obdobje, 
bodo zgrajeni - razen NE Krško in Toplarne Ljubljana II 
(objekt kontinuitete). Zgrajeni bodo tudi objekti I. faze 380 KV 
mreže ter prenosni objekti 220 KV, medtem ko ne bodo v 
celoti realizirani prenosni in distribucijski objekti 110 KV. 
Kasni pa izgradnja objektov primarne energije, predvsem 
Rudnik urana Žirovski vrh, kjer se več kot polovica del pre- 
naša v naslednje srednjeročno obdobje, pa tudi naložbe v 
premogovnike ne bodo v celoti realizirane. 

V obdobju 1976-1979 je bilo za potrebe Slovenije zgrajenih 
elektroenergetskih objektov skupne moč i 754 MW vključno s 
plinskimi elektrarnami, od tega 100 MW v SR BiH. S tem se je 
skupna moč slovenskih elektrarn povečala na 1638 MW v letu 
1979. 

Kljub kasnitvam pri izgradnji NE Krško, realizacija elektroe- 
nergetske bilance ni bila ogrožena predvsem zaradi ugodnih 
hidroloških razmer, manjšega odjema nekaterih odjemalcev 
in skromnejše rasti porabe v ostalih industrijskih dejavnostih. 

Naložbe v premogovništvo, predvidene s programi za pove- 
čanje in vzdrževanje kapacitet, noso bile v celoti realizirane, 
kar bo v letu 1980 treba nadoknaditi, če ne želimo resnih 

11 Po podatkih pa ne kaže de|anskege Inozemskega turističnega prometa, ker «e |e povečal »tem obdobju »no« dinarjev v državo. več |l obseg pa |e /ajela tudi nelegalna menjava, ki ae kaie preko povečanje deviznih računov občanov. 12 Zaradi izredno obsežnega programa del, nI bilo mogoče v celoti nadokna- diti zamud, ki Izvirajo že iz teze priprave Investicijske, tehnične In pro|ektne dokumentacije. Med vzroki za zamude so pomembni tudi problemi v zvezi z 
dobavo opreme, te zlasti iz uvoza. 

posledic v proizvodnji premoga v naslednjih letih. V premo- 
govništvu je problematična še vedno nezadostna mehanizira- 
nost, dobava uvozne opreme, visoka fluktuacija in pomanjka- 
nje rudarjev vseh strok. 

Na področ ju naftno-plinskega gospodarstva je bila v letu 
1979 pred rokom zaključena gradnja tretje faze magistralnega 
plinovodnega omrežja. Kljub temu porabniki niso prevzeli 
načrtovanih 550 mio Nm3 zemeljskega plina, ker niso imeli 
pripravljenih sprejemnih naprav, temveč le 350 mio Nm3. 

Za gradnjo nove rafinerije nafte v Lendavi so bila zaključena 
pripravljalna dela. Zagotovljena so finančna sredstva in iz- 
dane potrebne garancije. 

Zaradi neurejenega financiranja in nepripravljenih projek- 
tov pa ni bila realizirana načrtovana izgradnja rezervarskih 
kapacitet. Zaradi nezadostnih rezerv tekočih goriv je bila 
preskrba potrošnikov zlasti v zimskih mesecih občasno kri- 
tična. 

Geološke raziskave novih nahajališč nafte in zemeljskega 
plina kljub sprejetim programom zaradi nezagotovljenih fi- 
nančnih sredstev niso bile izvršene. 

Problem preskrbe potrošnikov s tekoč imi gorivi je iz leta v 
leto težji. Skokovite podražitve surove nafte in zemeljskega 
plina na svetovnem trgu terjajo vedno več ja devizna sredstva 
za plač ilo teh goriv iz uvoza, kar bistveno poslabšuje zunanje- 
trgovinsko bilanco Jugoslavije in povečuje njen primanjkljaj. 
Varčevanje z energijo je neizogibno, tako v gospodarstvu kot 
v široki porabi, obenem pa je treba uvoženo energijo v največ ji 
možni meri zamenjati z domačimi viri energije. 

Do sedaj sprejeti ukrepi za varčevanje z nafto in njenimi 
derivati so nezadostni, da bi lahko v celoti predstavljali uč in- 
kovito reševanje težav energetske krize. Ukrep je treba razši- 
riti tudi na uporabo mazuta. Lansko leto sprejti zakon o 
začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev za financira- 
nje graditve novih elektrarn, toplarn in energetskih objektov 
na tekoča goriva (Ur. I. SFRJ, št. 34/79) oč itno ni zadosten in 
bo zato treba določ iti podobne pogoje tudi pri gradnji ener- 
getskih objektov v industriji in drugih področjih gospodar- 
stva, da bi se preusmerili iz tekoč ih goriv na domače še ne 
izkoriščene energetske vire. Ugotavljamo namreč , da se v 
Sloveniji več ji industrijski energetski porabniki naslanjajo 
predvsem na naftne derivate. Zato bo pri odločitvah o investi- 
cijah potrebno dati večjo težo kriteriju, da novi objekti ne 
smejo biti vezani na mazut in kurilno olje razen, kjer to 
zahteva tehnološki postopek; že obstoječa kurišča na mazut 
in kurilno olje pa preurediti na premog. To pa zahteva dolo- 
čen čas in sredstva. Preusmeritev na premog terja povečanje 
proizvodnje premoga, kar predstavlja najbolj pomemben cilj 
naše energetske politike, ki ga moramo doseč i, če hočemo 
nadomestiti uvoženo energijo z domačo. V zvezi s temi pro- 
blemi so v federaciji in v republiki že v pripravi nekateri 
dodatni ukrepi. 

Na področju prometa bo možno izboljšati izkoristek ener- 
gije zlasti z usmerjanjem tovora s cest na železnice in gradi- 
tvijo mestnih obvoznic. 

1.8. V prometni dejavnosti lahko pravzaprav šele v zadnjem 
letu planskega obdobja 1976-1980 ugotovimo pomembnejše 
pozitivne premike glede smotrne delitve dela. Zaradi energet- 
skih ter drugih komparativnih prednosti železniškega pro- 
meta se organizacije združenega dela postopno preusmerjajo 
v uporabo storitev železnice predvsem na področju blagov- 
nega prometa. V skladu s tem se cestni prevozi vse bolj 
omejujejo na dostavne prevoze, kar se kaže tudi v zmanjševa- 
nju poprečne dolžine poti prevoza blaga v cestnem prometu. 
Pri prevozu potnikov pa cestni promet še vedno pridobiva na 
pomenu. Na področju ostalih prometnih panog ugotavljamo 
ugodno rast fizičnega obsega dela na področ ju luškega, leta- 
liškega, letalskega in ptt prometa, v pomorskem prometu pa 
se vse bolj izpostavlja problem obnove ladjevja naše trgovske 
mornarice. 

Organizacijska in dohodkovna povezanost znotraj promet- 
nih dejavnosti ter med prometnimi dejavnostmi in ostalim 
gospodarstvom je še vedno slaba; to je tudi eden od razlogov, 
da se integralni transport le počasi uveljavlja in da se naši 
prevozniki premalo vključujejo pri izvozu in uvozu blaga. 
Pogoji poslovanja posameznih prometnih panog so dokaj 
različni. Vse bolj se izpostavlja potreba po pokrivanju stro- 
škov enostavne reprodukcije s cenami transportnih storitev in 
sploh po ureditvi cenovne politike za vse prometne panoge. 
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OZD, ki se ukvarjajo s transportno dejavnostjo, so v tem 
obdobju povečevale devizni priliv za 10% poprečno letno, kar 
pa je občutno manj od rasti ostalega izvoza (zlasti blaga) in 
tudi manj od rasti družbenega proizvoda prometne dejavno- 
sti. OZD prometnih dejavnosti sicer ustvarjajo pozitivne pla- 
čilno-bilančne uč inke, vendar pa se pozitivni saldo zmanjšuje. 

Tudi v letošnjem letu se je nadaljevalo s pospešeno obnovo, 
modernizacijo in izgradnjo novih zmogljivosti na področju 
prometne infrastrukture. Podatki pa kažejo, da kljub ugodni 
realizaciji vlaganj v letu 1979 ter ocenam za zadnje leto 
tekočega srednjeročnega obdobja, ne bodo prometne pa- 
noge izpolnile vseh sprejetih obveznosti v dogovoru o teme- 
ljih plana SRS za obdobje 1976-1980. V Železniškem gospo- 
darstvu bo po fizičnem obsegu realizirano okoli 80% naložb, 
pri cestah bo predvideno izvršeno okoli 70% novogradenj, 
medtem ko bo na področju PTT in v Luki Koper srednjeročni 
program naložb v celoti uresničen. 

1.9. V kmetijstvu je bila v letih 1976-1979 dosežena plani- 
rana dinamika porasta proizvodnje. Realizirana poprečna 
stopnja rasti fizičnega obsega kmetijske proizvodnje znaša 
3,8%, ob predvideni poprečni letini v letu 1980 pa bi v celot- 
nem srednjeročnem obdobju dosegli okoli 3,5% letno rast, 
kar je v skladu s planom. Zadovoljiva je tudi dosežena 5,9% 
rast proizvodnje v živilstvu (plan 8%) glede na to, da je bil ta 
plan- na nekaterih področjih preširoko zastavljen. 

Na dosežen obseg proizvodnje hrane so ugodno vplivali 
nekateri kvalitetni premiki v organizaciji proizvodnje, pred- 
vsem: inteniziviran proces urejanja zemljišč , večja tehnološka 
raven v nekaterih vrstah proizvodnje, oživljen proces združe- 
vanja dela, sredstev in zemlje v družbenem in zasebnem 
sektorju, razvoj samoupravne organiziranosti kmetov, vklju- 
čevanje v jugoslovanski prostor in ukrepanje družbenopolitič - 
nih skupnosti za intervencije v proizvodnji in porabi hrane. To 
je omogočilo, da je bila dosežena razmeroma zelo ugodna 
dinamika porasta proizvodnje hrane kljub neugodni agrarni 
strukturi, slabim vremenskim prilikam ter nekaterim ekonom- 
skim težavam. Glede na to, da je obseg proizvodnje realiziran 
na manjši kmetijski površini in z manjšim številom aktivnega 
kmečkega prebivalstva je produktivnost na enoto površine in 
na aktivnega prebivalca močno porasla. 

Kljub ugodnim proizvodnim rezultatom pa je potrebno pou- 
dariti, da niso bile dosežene nekatere planirane strukturne 
spremembe, ki bi bile podlaga dolgoročnemu in stabilnemu 
razvoju agroživilstva v Sloveniji. Tako še vedno ostajajo neka- 
teri razvojni problemi, ki se kažejo zlasti: 

- v izrazitem neskladju med rastlinsko in živalsko proizvod- 
njo. Živinorejska proizvodnja je v letih 1976-1979 rastla po 
stopnji 4,1% (plan 3,0%), rastlinska pa le po 1,2% letno (plan 
5,0%), zlasti pa je v tem okviru zaostajala proizvodnja krmnih 
rastlin in sena. 

Rejci živine so se usmerili v nakup krmnih žit (okoli 300.000 
ton letno) v drugih republikah. To je omogočilo hiter razvoj 
perutninarstva in govedoreje. Celotna živinorejska proizvod- 
nja je presegla lastne okvire sposobnosti zagotavljanja hrane, 
še posebno v perutninarstvu. V letih 1978 in 1979 se je močno 
dvignila cena žit, kar je bistveno poslabšalo ekonomski polo- 
žaj in opozorilo na slabosti v sedanjem načinu živinoreje v 
Sloveniji. Poslabšan dohodkovni položaj se je zlasti v letu 
1979 odrazil v zmanjšani tržni proizvodnji mleka in mesa 
(predvsem govejega). Za izboljšanje oskrbe z mesom in mle- 
kom so bili že v letu 1979 sprejeti intervencijski ukrepi v 
proizvodnji in prodaji mleka, v pitanju govedi ter nabavi ko- 
ruze iz uvoza, vendar te rešitve niso dolgoročne. 

Zaostanek v razvoju rastlinske proizvodnje je izredno ve- 
lik13. Slabi razultati so bili doseženi pri obsegu in strukturi 
setve, vključevanju površin v družbeno organizirano proiz- 
vodnjo in v intenzifikaciji proizvodnje. Poleg neugodnih kli- 
matskih razmer je trajno zaostajanje predvsem v poljedelstvu 
posledica slabe tehnološke in ekonomske izkoriščenosti raz- 
položljivih površin (premajhna poraba umetnih gnojil, kvali- 
tetnih semen, neustrezna setvena struktura). Vzrok takim ra- 
zmeram je tudi slaba organiziranost oz. slaba plansko-dohod- 
kovna povezanost nosilcev te proizvodnje, kakor tudi neza- 
dostna angažiranost občinskih koordinacijskih odborov za 
intenziviranje rastlinske proizvodnje. 

,J Tudi v preteklem srednjeročnem obdobju 1971-1975 je bil dosežen komaj 
0,6% letni porast 

- ekonomski položaj in reproduktivna sposobnost kmetij- 
stva kot tudi živilske industrije se je v tekočem srednjeročnem 
obdobju poslabšal. Ekonomski kazalci poslovanja kažejo, da 
je položaj kmetijstva v primerjavi z gospodarstvom v celoti 
slabši, deloma tudi zato ker je ekonomska politika pristopala 
h korekciji primarne delitve v kmetijstvu navadno šele potem, 
ko so bila porušena razmerja na trgu in v proizvodnji ter 
velikokrat le kratkoročno reševala kritična gibanja v proizvod- 
nji. Zadolženost OZD na področju kmetijstva je znatno višja 
kot v celotnem gospodarstvu. Od ustvarjenih sredstev razšir- 
jene reprodukcije je v zadnjih letih organizacijam združenega 
dela za nove naložbe ostajalo le 5-10% sredstev, vse ostalo 
pa so organizacije odvajale za tekoče obveznosti. 

Visoka zadolženost v prihodnje resno omejuje možnosti 
nadaljnjih naložb v to dejavnost oziroma njen razvoj, zlasti pri 
izvedbi melioracij in komasacij, razširitvi družbenih kmetij- 
skih zemljišč in pri razvoju kmetijske proizvodnje v hribovsko- 
planinskem območju. 

Investicijske naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo v 
primerjavi s planom zaostajajo, zlasti pri kooperacijski proiz- 
vodnji in melioracijah. V strukturi naložb družbenih sredstev v 
vsem gospodarstvu se je delež kmetijskih naložb v letih 
1976-1979 gibal med 3-4%, (planirano 6,5%). 

- v zadnjih letih se pojavlja tudi vse več ji problem zagotav- 
ljanja obratnih sredstev tako v kmetijstvu kot v živilski indu- 
striji, zlasti v času spravila pridelkov. To so predvsem sredstva 
za odkup izdelkov za oskrbo in za predelavo. V prihodnje bo 
potrebno v temeljnih bankah zagotoviti več sredstev v te 
namene; 

- uvajanje plansko-dohodkovnih povezav v okviru posa- 
meznih reprodukcijskih celot je prepočasno in v veliki meri 
povzroča težave v oskrbi s hrano in surovinami za živilsko 
industrijo. Vzpostavljene so bile sicer nove organizacijske 
oblike v zasebnem kmetijstvu in pri oblikovanju SOZD, vendar 
preobrazba družbenoekonomskih odnosov v teh celotah zao- 
staja, zaradi tega niso usklajene proizvodne usmeritve, niti ne 
ustreza delitev dohodka znotraj celot. Povezave z organizaci- 
jami združenega dela iz drugih republik premalo temeljijo na 
dolgoročnih dohodkovnih osnovah; 

- na področju kmetijske zemljiške politike se naloge po- 
časi uresničujejo, zjasti je počasno uveljavljanje širšega druž- 
benega interesa pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišč i. 
Posledica tega je naglo zmanjševanje obsega najkvalitetnej- 
ših kmetijskih (okoli 2000 ha letno) zemljišč  v nižinskem pre- 
delu. Hkrati se v hribovitem svetu zaradi deagrarizacije opu- 
ščajo kmetijske površine (teh je že okoli 24.000 ha). Poleg 
ustvarjanja stimulativnejšlh pogojev za vključevanje opušče- 
nih kmetijskih zemljišč  oz. zemljišč v teh predelih v proizvod- 
njo, bi morali socialne probleme (zaradi ostarelosti) hitreje 
reševati z uveljavitvijo principa zamenjave zemlje za ustrezno 
pokojnino. 

10. Izvrševanje nalog vodnega gospodarstva nekoliko ka- 
sni predvsem zaradi manjšega dotoka sredstev za vodnogo- 
spodarska dela,14 kar je terjalo najemanje bančnih kreditov, 
pri katerih pa so nastopile težave predvsem zaradi pomanjka- 
nja sredstev. 

V letih 1976-1979 je bilo realizirano le 90% predvidenih 
investicij. Investicije so bile usmerjene predvsem u urejanje 
vodotokov za obrambo pred poplavami in urejanje odvodni- 
kov na melioracijskih območjih. Do konca leta 1979 je bila 
izvedena detajlna melioracija na površini 6650 ha, kar pred- 
stavlja 40% realizacijo dogovorjene naloge. V letu 1980 pa se 
predvideva še melioracija na 3100 ha; tako bodo hidromelio- 
racijska dela izvedena na 58% predvidenih površin. V prete- 
klem letu je bilo na področju vodnega gospodarstva zgrajenih 
6 akumulacij z večnamensko funkcijo (obramba pred popla- 
vami, bogatenje nizkih vod) ter več ji regulacijski posegi za 
obrambo pred poplavami in odvodniki. 

V okviru del pri vodooskrbi Krasa je vodno gospodarstvo 
sofinanciralo raziskovalna dela in izgradnjo vodnjakov za 
poskusno črpanje na območju Brestanice, ki bo zagotovila 
vodno oskrbo visokega Krasa, Sežane do Opatjega sela in 
dela Vipavske doline. Za potrebe Sežanske cone in obalnega 
pasu pa so bili izdelani študije in investicijski program za 
vodovod Malni-Sežana-Obala. 

" Vsakoletna korekcija tarH temelji na porastu cen v gradbeništvu Iz prete- 
klega leta. 
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11. Uresničevanje razvojne politike oziroma nalog na po- 
dročju gozdarstva in osnovne predelave lesa poteka skladno s 
planom. 

V letih 1976-1979 je realizacija blagovne proizvodnje goz- 
dnih sortimentov v globalu zadovoljiva, odstopanja pa so po 
posameznih gozdno-gospodarskih območjih in po sektorjih 
lastništva. Kljub vsakoletnem povečanju blagovne proizvod- 
nje gozdnih sortimentov v zasebnem sektorju še ni dosežena 
dogovorjena raven. Zaostaja proizvodnja drobnega lesa (zla- 
sti listavcev v zasebnem sektorju), predvsem zaradi manjših 
vlaganj v gozdove v primejravi s predvidenim obsegom inve- 
sticij. Šele z vključ itvijo Tovarne celuloze Đ uro Salaj v Krškem 
v skupna vlaganja v letu 1979, se je obseg blagovne proizvod- 
nje nekoliko povečal. 

Na področ ju obnove gozdov so bila v letih 1976-1979 pre- 
dvidena dela pri obnovi gozdov izvršena z 87%. Vzrok zaosta- 
janja je predvsem manjši obseg del v družbenem sektorju. Pri 
negi gozdov pa je bil v letih 1976-1979 planiran obseg dela 
presežen za 10%. 

Realizacija dogovorjenega obsega del v razširjeni gozdno- 
biološki reprodukciji v letih 1976-1979 pa znaša le 64% pre- 
dvidene. Pri tem je značilno občutno zaostajanje za dogovor- 
jeno dimaniko v letih 1976 do 1978, v letu 1979 in po oceni 
tudi v letu 1980 pa je prišlo do povečanja zaradi vlaganj 
Tovarne celuloze in papirja Đ uro Salaj Krško. Kljub temu pa 
planirani obseg razširjene gozdnobiološke reprodukcije ne 
bo dosežen. 

Za planiranim obsegom zaostaja tudi izgradnja gozdnih 
cest (za okoli 10%), plan izgradnje gozdnih vlek pa bo predvi- 
doma presežen. 

2. ZAPOSLOVANJE IN RAZVOJ 
PRODUKTIVNOSTI DELA 

2.1. Dinamika in struktura zaposlovanja 

2.1.1. V preteklih štirih letih so v zaposlovanj u prevladovale 
ekstenzivne tendence, tako da je bilo ob koncu leta 1979 v 
združenem delu zaposlenih 770 tisoč delavcev in v osebnem 
delu 20 tisoč . V razdobju 1796-1979 se je število zaposlenih v 
poprečju na leto povečevalo hitreje, kot je bilo predvideno. V 
letu 1976 se je rast zaposlovanja še zadrževala v predvidenih 
okvirih, Število zaposlenih se je v tem letu povečalo za 2,9%. 
Naslednje leto je bila rast števila zaposlenih že hitrejša ter je 
dosegla 3,1%, leta 1978 se je število delavcev povečalo za 
4,1 % in leta 1979 za 3,3%, tako da smo v razdobju 1976-1979 
dosegli v združenem delu 3,5% letno rast števila zaposlenih. 
Pod vplivom sprejetih stabilizacijskih ukrepov se je rast zapo- 
slenosti začela že ob koncu leta 1979 umirjati. Ta gibanja se 
nadaljujejo tudi v letu 1980 s tem, da se na nekaterih področ- 
jih dela že pojavlja stagnacija števila zaposlenih. V prvih treh 
mesecih leta 1980 je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 
1979 v združenem delu število zaposlenih višje za 2,6%, ob 
polletju pa bo število delavcev v primerjavi s prvim polletjem 
lanskega leta višje le še za okoli 2,3%. Močnejše umirjanje 
zaposlovanja se bo predvidoma nadaljevalo tudi v drugi polo- 
vici leta. 

V razdobju 1976-1979 smo v združenem in osebnem delu 
zaposlili več kot 140 tisoč delavcev, od teh je nadomestilo 
upokojene in umrle delavce okoli 50.000 delavcev, na novih in 
razširjenih delih in nalogah pa se je zaposlilo več kot 90 tisoč  
delavcev. Med temi je bilo delavcev iz območja SR Slovenije 
106 tisoč (od tega 97 tisoč mladine iz rednega izobraževanja). 
Zahteve združenega dela so v tem obdobju ne samo presegle 
razpoložljive kadrovske vire v Sloveniji, temveč so tudi odsto- 
pale od izobrazbene in poklicne strukture-priliva iz šol. V letu 
1979 je združeno delo zaposlilo še vedno okoli polovico 
delavcev brez strokovne izobrazbe. Med prilivom iz šol je bilo 
v tem letu okoli 33% delavcev samo s splošno izobrazbo. 
Neskladja med potrebami združenega dela in prilivom iz šol 
so povzročila priseljevanje delavcev iz drugih območij Jugo- 
slavije. Priliv teh delavcev, med temi so najmočneje zastopani 
delavci s poklici ozkega profila, je pokrival v OZD skoraj 40% 
potreb po novih zaposlitvah. 

2.1.2. V razdobju 1976-1979 ni bilo, razen na manj razvitih 
območjih, problemov z zaposlovanjem razpoložljivih delav- 
cev. Ob počasnejši rasti zaposlenosti pa se bodo v letu 1980 
zaostrovali problemi pri zaposlovanju mladine iz šol zaradi 
neusklajenosti med strukturo priliva iz šol in potrebami po 
strokovnih delavcih. V razdobju 1976-1979 pa tudi na začetku 
leta 1980 je bilo med delavci le 1,3% nezaposlenih (okoli 
10.000 oseb). Večje probleme v zvezi z brezposelnostjo je 
pričakovati v drugem polletju, ko se bodo med iskalci prve 
zaposlitve začeli pojavljati diplomanti šol. Že sedaj pa so 
težave pri vključevanju učencev v gospodarstvo in štipendi- 
stov v delo. Registrirani so tudi primeri odpovedovanja učnih 
pogodb, oziroma pogodb o zaposlitvi. 

2.1.3. Izobrazbena struktura zaposlenih se le počasi izbolj- 
šuje. V razdobju 1975-1978 se je v združenem delu povečal 
delež strokovnih kadrov v poprečju na leto za 0,7 strukturnih 
poenov; (od 49,4% v letu 1974, na 53,2% v letu 1978). Te 
spremembe so počasnejše od predvidevanj, po katerih bi se 
moral povečevati delež teh kadrov poprečno letno za 1,1 
strukturni poen, tako da bi leta 1980 delež strokovnih kadrov 
znašal 57,3%. V gospodarstvu, zlasti v industriji so te spre- 
membe absolutno in relativno potekale počasneje kot v druž- 
benih dejavnostih in v upravnih organih. V letu 1978 je znašal 
v gospodarstvu delež strokovnih kadrov (vključno z delavci s 
poklicno šolo) 49,6%, v industriji pa samo 38,7%. 

2.1.4. V letu 1980 se zaposlovanje umirja. V primerjavi z 
decembrom 1979 se je do konca aprila 1980 število zaposle- 
nih povečalo za 0,1% in v gospodarstvu za 0,2%. Do vključno 
junija 1980 se bo po oceni štavilo delavcev v združenem delu 
skupaj in v okviru tega v gospodarstvu povečalo za 0,5% in v 
negospodarstvu za 0,7%. Dinamika zaposlovanja se v okviru 
gospodarstva najbolje umirja na področju materialne proiz- 
vodnje, ki zaposluje 57,3% vseh delavcev in v panogah, ki so 
neposredno povezane s tem področjem dela. Od decembra 
1979 pa do aprila 1980 se število delavcev v teh dejavnostih ne 
povečuje. S sličnim razvojem zaposlovanja računamo tudi v 
naslednjih mesecih. 

Umirjena gibanja zaposlovanja v začetku leta 1980 so pred- 
vsem posledica sprejetih stabilizacijskih ukrepov in omejenih 
možnosti za osebne dohodke in ne rezultat prizadevanj delav- 
cev v združenem delu, da bi uresničevali politiko produktiv- 
nega in smotrnega zaposlovanja. V razvojnih usmeritvah in 
pri investicijskih določitvah so pri izkazovanju potreb po 
delavcih organizacije združenega dela še nadalje ekstenzivno 
usmerjene. 

Usklajevanje kadrovskih planov organizacij združenega 
dela in zaposlitvenih bilanc v letu 1980 je potekalo v vseh 
občinah. Upoštevati pa moramo, da niso bile torišče samo- 
upravnega dogovarjanja o politiki zaposlovanja, niti niso bile 
zavezujoče, kar ni pogojevalo bolj smotrnih zahtev po novih 
zaposlitvah, čeprav je iz zaposlitvenih bilanc izhajalo, da tako 
visokih potreb, kot so jih izkazovale organizacije združenega 
dela, ne bo mogoče pokrivati z domačimi delavci. Po tretji fazi 
usklajevanja organizacije združenega dela še vedno izkazu- 
jejo potrebe, ki bi pogojevale najmanj 5% rast števila zaposle- 
nih. Vztrajanje na tako visokih potrebah pomeni, da v organi- 
zacijah združenega dela in v delovnih skupnostih pri politiki 
zaposlovanja ne uresničujejo niti ukrepov, ki jih je mogoče 
izvajati že v letu 1980, ukrepov, ki se nanašajo na odpravljanje 
nepotrebnih kadrovskih rezerv, na prerazporeditev delavcev, 
na zaposlovanje novih delavcev le na delih, kjer je to potrebno 
zaradi aktiviranja novih zmogljivosti. 

2.2. Produktivnost dela se je povečevala počasneje kot v 
preteklih obdobjih in tudi počasneje kot je bilo predvideno v 
planu. Merjeno na podlagi družbenega proizvoda po stalnih 
cenah na aktivnega prebivalca (oz. na zaposlenega delavca)16 

se je gibala rast produktivnosti dela takole: 

15 Plani temeljnih organizacij združenega deia predvidevajo za leto 1980 porast zaposlenosti za 4,3% v materialni proizvodnji in za 4,6% v dejavnostih izven materialne proizvodnje. V svojih programih potreb po kadrih za obdobje 1981-1985 pa temel|ne organizacije združenega deia predvidevajo rast zaposlo- 
vanja za 3,4% letno. 

'* Podatki o zaposlenih oz. aktivnih v proizvodnih dejavnostih so vzeti po statističnih raziskavah KGI-01, DZ-2 in iz bilanc aktivnega prebivalstva (Interna 
dokumentacija). 
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Prikazana gibanja produktivnosti pomenijo nadaljevanje in 
poglabljanje dolgoročnih negativnih tendenc glede kvalitete 
gospodarskega razvoja in gospodarjenja. Deloma so vzroki za 
zmanjšanje rasti globalne družbene produktivnosti dela v 
zmanjšanju vpliva sprememb v strukturi aktivnega prebival- 
stva. Relativno višja rast produktivnosti dela v preteklih ob- 
dobjih je bila namreč v dobršni meri (okrog 30%) posledica 
sprememb strukture aktivnega prebivalstva in strukture proiz- 
vodnje v korist produktivnejših proizvodnih sektorjev (zlasti 
relativno zmanjšanje aktivnega prebivalstva v korist industrij- 
skih delavcev). 

Primerjava rasti produktivnosti dela, tehnične opremljeno- 
sti in uč inkovitosti" osnovnih sredstev družbene proizvodnje 
kaže, da je ob skromni rasti produktivnosti dela tehnična 
opremljenost rasla hitreje in da se je uč inkovitost osnovnih 
sredstev zmanjševala!18 Močno povečevanje tehnične oprem- 
ljenosti (brez ustreznih spremljajoč ih organizacijskih, kadrov- 
skih, prostorskih, tržnih in drugih aktivnosti) se je pokazalo v 
preteklih letih kot drag in neuč inkovit način rasti družbenega 
proizvoda. 

Tudi tiste dejavnosti, v gospodarsko razvitejših deželah 
veljajo kot tehnološko visoko intenzivne (elektrogospodar- 
stvo, naftni derivati, črna metalurgija, strojegradnja, proizvod- 
nja prometnih sredstev, proizvodnja električnih strojev in apa- 
ratov, proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, predelava ke- 
mičnih izdelkov), kažejo podobne značilnosti ekstenzivnega 
razvoja. Te dejavnosti so se v obdobju 1972-1977 razvijale 
znatno hitreje kot celotna proizvodnja, rast produktivnosti 
dela v teh dejavnostih pa je bila nekoliko nižja kot v vsej 
proizvodnji. 

Pač pa je bila rast produktivnosti dela znotraj teh panog 
(2,1%) dosežena na nekoliko cenejši nač in, z manjšo rastjo 
tehnične opremljenosti (3,0%) kakor v celotni proizvodnji. 
Močno izstopajo neugodne tendence zlasti v razvoju stroje- 
gradnje, proizvodnje električnih strojev in aparatov in proiz- 
vodnje prometnih sredstev. Očitno so te panoge pri nas te- 
hnološko intenzivne bolj potencialno kot pa dejansko. Zato bi 
se prednostno obravnavanje zlasti strojegradnje In proizvod- 
nje električnih strojev in aparatov v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju ne smele razumeti kct nadaljevanje doseda- 
njega večanja zgolj količ inskega deleža teh panog v proiz- 
vodni strukturi, temveč bi moralo nadaljnje povečevanje de- 
leža teh in še nekaterih drugih, za dvig tehnološko-tehnične 
ravni vsega združenega dela posebej pomembnih dejavnosti, 
pomeniti usmeritev v tako proizvodnjo v teh dejavnostih, ki bo 
hkrati povečevala tehnološko intenzivnost teh dejavnosti v 
celotnem gospodarstvu, šele tedaj bo postalo prizadevanje za 
povečevanje deleža teh proizvodenj tudi s stališča doseganja 
čim večje družbene produktivnosti dela upravičeno. 

2.2.2. Prispevek rasti produktivnosti dela k rasti proizvod- 
nje v združenem delu je znašal v obdobju 1976-1979 42% 
(plan 57%), v industriji pa 63% (plan 66%). Po oceni bo v letu 
1980 ob zelo umirjeni rasti proizvodnje v gospodarstvu in 
industriji produktivnost porasla za okoli 1-2%, njen delež v 
porastu družbenega proizvoda pa bo znašal dobro polovico. 

17 Tehnična opremljenost |e vrednost osnovnih sredstev na zaposlenega po nabavni vrednosti, uč inkovitost osnovnih sredstev pa Jo merjena kot družbeni proizvod na enoto vrednosti osnovnih sredstev (po cenah 1972). 13 V obdobju 1972-1977, za katero imamo podrobneje analizirane podatke, je rasla produktivnost dela po stopnji 2,3%, tehnična opremljenost 3,9%, uč inkovi- 
tost pa se je zmanjšala za 1,5% ietno. Će izloč imo vpiiv strukturnih sprememb pa je slika še neugodnejša: tehnična opremljenost je rasla po stopnji 5,0%, produk- tivnost dela 2,5%, uč inkovitost pa je padala za 3,0% letno. 

3. URESNIČEVANJE DOGOVORJENE 
POLIT!KE INVESTIRANJA 

Kot eden od pogojev za doseganje stabilnejšega, dinamič- 
nega in uč inkovitega gospodarskega razvoja je bila v družbe- 
nem planu opredeljena dinamična investicijska aktivnost ob 
nekoliko povečanem deležu sredstev za investicije v družbe- 
nem proizvodu. Hkrati smo se v družbenem planu opredelili 
za pospešen razvoj tistih dejavnosti, ki so zaostajale v prete- 
klem obdobju, to ie zlasti gospodarske infrastrukture, suro- 
vinskih dejavnosti in proizvodnje hrane ter dejavnosti, ki naj 
prispevajo k povečanju izvoza in zmanjšanju uvozne odvisno- 
sti. 

Izvajanje družbenega plana v prvih štirih letih kaže, da so se 
visoke investicijske stopnje zadnjih dveh let preteklega plan- 
skega obdobja nadaljevale tudi v tem preteklem obdobju in 
močno presegale planirana razmerja za obdobje 1976-1980. 
Delež investicij v družbenem proizvodu bo po ocenah prese- 
žen v vseh osnovnih kategorijah naložb, najbolj pa pri nego- 
spodarskih investicijah (10,6%, planirano 8,0%) medtem koje 
delež gospodarskih investicij v osnovna sredstva (20,4%, pla- 
nirano 19,7%) in prirast zalog (9,4%, planirano 9,2%) manj 
odstopal od planiranih razmerij.19 

Nedvomno je investicijska dejavnost v preteklih letih pogo- 
jevala dinamičen razvoj, vendar pa je v pogojih, ko je obseg 
investicij presegal okvire realno razpoložljivih sredstev in ko 
ponudba investicijskih dobrin ni več mogla slediti poveča- 
nemu povpraševanju, postala eden izmed poglavitnih dejavni- 
kov nestabilnosti in inflacijskih pritiskov. Omejevanje investi- 
cijske potrošnje v realne finančne in materialne okvire se je 
začelo v letu 1979 z ukrepi kreditno-monetarne politike, ven- 
dar, je bil obseg izplač il za investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva v letu 1979 še vedno za 31 % višji kot v letu 1978, 
obseg izplač il v negospodarske dejavnosti pa kar za 37% 
višji. Ker je bilo s tem porušeno razmerje med gospodar- 
skimi in negospodarskimi investicijami, je bil v februarju letos 
sprejet zakon o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih in- 
vesticij v letu 1980, s katerim so skrčene možnosti za financi- 
ranje gradnje negospodarskih in neproizvodnih objektov, ra- 
zen stanovanjske gradnje, osnovnega izobraževanja, usmer- 
jenega srednjega izobraževanja, zdravstva in nekaterih drugih 
dejavnosti, da bi tako lahko več  sredstev usmerili v dokonča- 
nje gospodarskih investicij. 

Visoka raven izplač il za investicije, ki se je ohranila tudi v 
prvih mesecih letošnjega leta21 se nanaša predvsem na izvr- 
šena dela in dobavo opreme konec preteklega leta, kot na 
izplačila za sicer še ne dobavljeno opremo, in za pospešeno 
dokončevanje objektov v teku, zlasti negospodarskih in ne- 
proizvodnih, da bi se tako izognili začasnemu ustvarjanju del. 
Zakon o posebnih pogojih za investicijske kredite ter zakon o 
začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za fi- 
nanciranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v letu 
1980 bo vplival na umiritev investicijske aktivnosti v letošnjem 
letu,22 zlasti pa na počasnejše začenjanje gradnje novih ob- 
jektov.23 V takih pogojih in ob prisotnih tendencah hitre rasti 
cen investicijskih dobrin, bi bile po oceni v letošnjem letu na 
osnovi gibanj v prvih štirih mesecih investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva večje za 4%, investicije v stanovanjsko 
gradnjo za 3%, ostale negospodarske investicije pa bi bile 
pod lanskoletnim nivojem. 

19 Povečanje deleža investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu je še boij izrazito, če ga primerjamo z obdobjem 1971-1975, ko je znašal delež gospodarskih investicij 17,®% in negospodarskih investicij 6,5%, medtem ko je 
bil delež prirastov zalog višji (13,3%). 20 Zaradi pričakovanih omejitev je domnevati, da je bil že v zadnjih mesecih preteklega tata dei investicij piačan vnaprej, zlasti v negospodarskih in neproi- zvodnih dejavnostih. 21 Izplač ila za Investicije v osnovna sredstva v obdobju januar-april so zna- 
šala 18.754 misij. din in so bila za 29% višja od izpiač i! v istem obdobju lani. 22 Posredni kazaici investicijske aktivnosti kažejo na zmanjševanje dinamike že v letu 1979; efektivne ure v gradbeništvu so bile komaj za 1% višje kot v letu 
1978, proizvodnjo gradbenega materiala za 2,2%; proizvodnja sredstev za deio je biia višja za 11,8%, vendar pa so hkrati naraščale zalog® teh proizvodov. V prvih štirih mesecih letošnjega leta pa so efektivne ure v gradbeništvu že močno pod lanskoletnim nivojem, proizvodnja sredstev za delo je ie še za 4,9% višja kot 
v enakem obdobju lani, proizvodnja gradbenega materiala pa za 4,0%. 23 Ob&eg novo odobrenih bančnih kreditov Ljubijanske banke za Investicijska, vlaganja je v prvem trimesečju leta 1980 znašal 1412 mllij. din nasproti 3915 milij. din v istem obdobju lani, kar je le 36% lanskega obsega. Pri tem pa je v okrivu 
letošnjega zneska odobrenih še 213 milij. din za pokrivanje prekoračitev. 
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Konec marca letos je bilo v SR Sloveniji vteku 3176 investi- 
cijskih objektov24 s skupno predračunsko vrednostjo 130 mili- 
jard din. Čeprav je v gradnji tako po številu kot po vrednosti še 
vedno veliko objektov, pa podatki o investicijah, ki so se 
pričele graditi v obdobju od septembra lani do marca letos 
kažejo, da se je obseg gradnje začel zmanjševati. V tem 
obdobju se je pričelo graditi 806 novih objektov v skupni 
predračunski vrednosti 17 milijard din, kar je manj kot v 
obdobju marec-september 1979, ko se je na novo pričelo 
graditi več kot 1000 objektov s predračunsko vrednostjo 
preko 25 milijard din. Za investicije, ki so se začele graditi v 
prvih treh mesecih letos (257 objektov s predračunsko vre- 
dnostjo 3,5 milijarde din), so investitorji pohiteli s plač ili in do 
konca marca poravnali že preko 63% predračunske vrednosti, 
da bi se izognili prepovedi graditve, ki velja za negospodarske 
in neproizvodne objekte v letošnjem letu. To dodatno pojas- 
njuje visoko raven izplač il v prvih mesecih letos. 

Prekoračitve prvotna predračunske vrednosti so investitorji 
prijavili pri 1348 investicijskih objektih in znašajo 22.7 milijard 
din, s čimer se prvotna predračunska vrednost teh investicij 
poveča za povprečno 40,2%,25 vrednost vseh investicij v teku 
pa za 21,1%. Služba družbenega knjigovodstva bo po določi- 
lih letošnje resolucije o uresnič evanju družbenega plana kon- 
trolirala prekorač itve in zagotovitev sredstev vse do srede 
junija. Zajela bo vse večje investicije ter investicije, za katere 
so investitorji prijavili neznatne prekoračitve glede na predra- 
čunsko vrednost ali pa prekoračitev sploh niso prijavili, grad- 
nja pa traja že več let in še ni v zaključni fazi. Poročilo o tem 
bo pripravljeno predvidoma do konca junija. 

V skladu z določ ili resolucije so tudi banke pristopile k 
preverjanju predračunske vrednosti investicij v teku, stanja 
izgradnje predvidenih objektov in naprav, nujnosti njihovega 
nadaljevanja glede na družbeno pomembnost, kakor tudi 
glede na razpoložljiva sredstva. Na osnovi podatkov temeljnih 
bank Ljubljanske banke v začetku aprila je bilo v prvih treh 
mesecih letos ustavljenih 91 investicij s predračunsko vre- 
dnostjo 5,2 milijarde din, od tega 42 investicij pri članicah 
temeljnih bank na območju SR Slovenije. 

Obveznosti temeljnih bank za dolgoročne naložbe v 
osnovna in obratna sredstva, ki so bile odobrene že v preho- 
dnih letih, so visoke in znašajo v letu 1980 preko 21,6 milijarde 
din. Ne samo zaradi izvajanja določ il republiške in zvezne 
resolucije, temveč zlasti zaradi izboljšanja likvidnostne situa- 
cije, bodo morale banke pristopiti k intenzivnejši selekciji 
svojih obveznosti glede dinarskih dolgoročnih naložb v 
osnovna in trajna obratna sredstva ter tako zagotoviti sred- 
stva predvsem za dokončanje že začetih objektov, ki omogo- 
čajo trajnejše izboljšanje zunanjetrgovinske bilance. 

Preverjanje investicij v teku in ugotavljanje prekoračitev 
predračunske vrednosti, pa tudi počasna rast sredstev, razpo- 
ložljivih za naložbe v bankah in nizka bančna likvidnost, 
vplivajo na skromno odobravanje novih dolgoročnih investi- 
cijskih naložb. Zakon o posebnih pogojih za investicijske 
kredite zavezuje namreč banke, da ne smejo odobravati novih 
investicijskih kreditov oziroma garancij, če niso prej krile 
prekoračitev za že začete investicije najmanj v odstotku, s 
katerim so sodelovale pri teh investicijah. Tako so banke v 
prvem trimeseč ju letos odobrile le 36% od vrednosti bančnih 
kreditov za investicijske naložbe, odobrenih v enakem ob- 
dobju lani. 

V okviru celotne investicijske dejavnosti predstavlja pose- 
ben problem uvožena oprema katere vrednost predstavlja 
okoli 18% celotne vrednosti investicij. Uvoz opreme je bil v 
preteklem obdobju usmerjen v tiste programe in naloge, ki so 
bili sprejeti z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 ter v izvozno usmerjeno 
proizvodnjo. Vendar pa vložena oprema ni bistveno prispe- 
vala k napredku tehnologije in organizacije dela, niti niso biie 
realizirane zastavljene naloge na področju izvoza. 

Oprema se skoraj v celoti uvaža iz držav s konvertibilnim 
načinom plačevanja (95%), močnejše omejevanje možnosti 
uvoza opreme iz teh držav v letu 1980 povzroča, da se skuša 

"Popis Investicij v teku na dan 31. 3. 1980 v SR Sloveniji, SDK, Centrala Ljubljana. R Najbolj se |o predračunska vrednost Investicij zaradi prekorač itev povečala pri investicijah na področju komunalne dejavnosti in urejanja prostora, indu- 
strije in rudarstva, izobraževanja, znanosti kulture in informacij 

zagotoviti več opreme tudi iz držav s klirinškim načinom 
plačevanja (zlasti iz ČSSR in DDR). 

Dosedanja visoka navezanost na uvoženo tehnologijo za- 
hteva za zagotovitev rednega investicijskega vzdrževanja bi- 
stven uvoz opreme za investicijsko vzdrževanje, kar povzroča, 
da se ob plačilno bilančnih omejitvah ter povečanem deležu 
uvoza reprodukcijskega materiala in surovin zmanjšujejo 
možnosti na uvoz opreme za nove objekte. 

3.2. Viri financiranja investicij 
Pregled gibanja investicij od leta 1970 dalje kaže, da je bila 

dinamika investiranja najmočnejša v dveh obdobjih in sicer v 
letih 1974-1975 ter 1978-1979, ko je bilo v teku okoli 3.40028 

objektov in ko so bile dosežene tudi najvišje stopnje rasti 
izplač il za investicije. 

Prvo obdobje, v katerem so se začeli graditi nekateri veliki 
energetski in drugi objekti27, označuje visok delež zagotavlja- 
nja sredstev iz tujih kreditov na račun zmanjšanja lastnih 
sredstev investitorjev28, medtem ko so bile investicije v prete- 
klih dveh letih tega srednjeročnega obdobja zaradi omejenih 
možnosti dodatnega zadolževanja v tujini financirane v več ji 
meri iz domačih sredstev. Struktura virov sredstev je bila 
naslednja: 

- struktura v % 
31. 3. 1975 31. 3. 1980 31. 3. 1980 

Inve- Inve- Dejavnosti 
sticije sticije posebnega 

Viri sredstev skupaj skupaj pomena 
- sredstva investitorja 27,1 34,4 25,0 
- združena sredstva29 - 9,2 10,6 
- domači krediti 41,7 41,0 41,7 
-tuji krediti 27,8 12,9 21,6 
- drugi viri 3,0 , 2,1 0,4 
Skupaj 99,6 99,6 99,3 
Nezagotovljena sred- 
stva 0,4 0,4 0,7 

Delež lastnih sredstev investitorja je v začetku letošnjega 
leta znašal 34,4%, kar je največ  v zadnjih petih letih, počasi pa 
raste tudi delež združenih sredstev, ki skupaj z lastnimi posta- 
jajo vse pomembnejši vir za nadomeščanje kreditov, zlasti 
tujih. V zadnjih letih tega srednjeročnega obdobja so bile 
možnosti za najemanje dodatnih tujih kreditov občutno 
manjše, tako da predstavljajo v celotni predračunski vrednosti 
komaj 7%, če odštejemo nekaj več jih objektov30, ki so se 
začeli graditi pred letom 1976, in razen NE Krško tudi že 
poskusno obratujejo. 

Kljub temu pa združevanje sredstev še ne nadomešča kre- 
ditnega odnosa v pomembnejšem obsegu, saj investitorji 
okoli polovice predračunske vrednosti zagotavljajo s krediti. 
Tudi povečanje deleža lastnih sredstev investitorjev bo ob 
zaostrenih pogojih gospodarjenja težko realizirati, zlasti ker 
investitorji kar 66% lastnih sredstev zagotavljajo z bančno 
garancijo na bodoči priliv. Veliko koriščenje kreditnih sred- 
stev za investicije, ki je med drugim omogočeno s prekomer- 
nim usmerjanjem kratkoročnih sredstev v dolgoročne na- 
ložbe ter s pretvarjanjem tujih finančnih kreditov v dinarska 
sredstva, prispeva k previsokemu investicijskemu povpraše- 
vanju. V takih razmerah je težko dolgoročneje načrtovati 
možnosti za združevanje sredstev. Če je poleg tega združeva- 
nje sredstev podvrženo dohodkovno nezanimivim rešitvam za 
vlagatelje, ni presenetljivo, da je veliko drobnejših naložb 
posledica prenagljenih investicijskih odločitev in težnje, da se 
investitorji hitro znebe »vročega« denarja. Povečan obseg in 
obtočna hitrost denarja pa stimulirata investitorje za hitro 
trošenje sredstev za vlaganje v lastne zmogljivosti, kar otež- 
koča koordinacijo investicijskega odločanja, zmogljivosti pa 
so zato suboptimalne ter ne koristijo vseh prednosti sodobne 
tehnologije in marketinga. 
M Podatki popisov investicij v teku, 9DK. 77 NE Krško, HE Srednja Drava, magistralno plinovodno omrežje idr. 78 V letih 1973-1974 Je bi! delež iastnih sredstev Investitorjev okoli 39%, v letu 
1975 pa Je padel na 27,1%. 29 Do leta 1976 SDK združenih sredstev ni prikazovala posebej, zajeta so v okviru ostalih virov sredstev. 30 Salonit Anhovo, Avtocesta Hoče-Arja vas, Postojne-Razdrto, Tovarna pa- 
pirja in celuloze Đ uro Sala}, Elektrarna Brestanica, NE Krško. 
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3.3. A. Struktura investicij 
Planirane strukture investicij, od katerih naj bi 52,5% od- 

padlo na gospodarsko infrastrukturo, agroindustrijski kom- 
pleks in surovinske dejavnosti, do konca tega srednjeročnega 
obdobja ne bo mogoče doseč i. Podatki SDK o investicijah v 
teku kažejo, da se njihov delež v celotni predračunski vredno- 
sti znižuje, neugodna pa so tudi gibanja v strukturi izplač il za 
investicije v osnovna sredstva. Na osnovi teh podatkov, 
ustvarjenih investicij, ter poroč il podpisnikov dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 
ocenjujemo, da bodo v tem srednjeročnem obdobju dosežena 
naslednja razmerja v strukturi investicij v osnovna sredstva: 

- struktura v % 
Ocena 

1971 1976 
-1975 -1980 

Plan 
1976 

-1980 
Skupaj vlaganja v osnovna 
sredstva 100,0 100,0 100,0 
1. Gospodarska 
infrastruktura 18,1 28,0 34,3 
V tem: 
- energetika 6,6 20,5 
- promet 10,9 13,1 
- vodno gospodarstvo 0,6 0,7 
2. Agroindustrij. 
kompleks 6,0 7,3 8,8 
3. Surovinske dejavnosti 6,4 6,5 9,4 
SKUPAJ 1-3 30,5 41,8 52,5 
Ostalo (s strojegradnjo in 
inozemskim turizmom) 69,5 58,2 47,5 

Za prvi dve leti srednjeročnega obdobja je bilo značilno 
zaključevanje gradnje pomembnih razvojnih projektov, ki so 
se začeli graditi še v prejšnjem planskem obdobju, zaostaja- 
nje pa se je kazalo pri začenjanju novih.31 

V strukturi izplač il za investicije se je to kazalo kot nizek 
delež vlaganj v dejavnosti skupnega pomena, razen v energe- 
tiki, za katero smo že v planu predvidevali višjo dinamiko v 
prvih dveh letih. V letu 1978 je bilo že komaj tretjino izplač il za 
investicije v osnovna sredstva usmerjeno v dejavnosti skup- 
nega pomena, saj novi objekti, ki so se začeli tedaj graditi, 
niso mogli nadoknaditi zmanjšanja vlaganj v energetiko, več  
pomembnih objektov32 iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 s področ ja energe- 
tike, prometne infrastrukture, črne metalurgije, bazne kemije 
in avtomobilske industrije, pa se je začelo graditi v letu 1979. 
Glede na to in ob upoštevanju delovanja zakona o posebnih 
pogojih za investicijske kredite, lahko v letu 1980 v strukturi 
investicij pričakujemo premik v korist dejavnosti skupnega 
pomena. Kljub temu pa so zaostanki iz preteklih let veliki in jih 
ne bo mogoče nadoknaditi s še tako intenzivno dinamiko v 
letošnjem letu33. 

Poroč ila podpisnikov dogovora kažejo, da se bo gradnja 
velikega dela objektov, ki so bili planirani za to srednjeročno 
obdobje, pa zaradi kasnitev letos še ne bodo končani, nada- 
ljevala v naslednjem srednjeročnem obdobju. Ocenjujemo, da 
bo v obdobju 1976-1980 delež vlaganj v gospodarsko infra- 
strukturo, agroindustrijski in surovinski kompleks za okoli 10 
poenov nižji od planiranega. Delež teh dejavnosti bo v primer- 
javi s planskim obdobjem 1971-1975 porastel od 30,5% na 
predvidoma 41,8%, dokončanje objektov v teku pa bo vplivalo 
na strukturo investicij v prvih letih naslednjega planskega 
obdobja. 

V marcu 1977 je bilo okoli polovico predračunske vrednosti investicij, planiranih za obdobje 1976-1980, že v fazi idejne zasnove, priprave temeljnih analiz in raziskav ter izdelave investicijske dokumentacije (podatki ankete 
Minimum kazalcev razvoja, 1977). 32 Zasavski premogovniki Trbovlje, TE-TO LJubljana II., HE Solkan, Zahodna 
obvoznica v Ljubljani, HC skozi Maribor M. etapa, predor Karavanke I. faza, modernizacija jeklame v Železarni Ravne, tovarna poiiamidnih vlaken Yulon obrat za proizvodnjo bazičnih farmacevtskih surovin v Krki, Novo mesto, IMV tovarna avtomobilov II. faza, ZPS Litostroj - razširitev proizvodnje preobliko- valne opreme. 

Podrobnejši pregled poteka izgradnje zmogljivosti iz dogovora o temeljih družbenega piana S« Slovenije za oDdobJe 1976-1980 po posameznih dejavno- stih je dan v točki 1. te analize. 

3.4. Ukrepi ekonomske politike v ietu 1980 na 
področju Investicij 

Ukrepi ekonomske politike na začetku leta 1980 na po- 
droč ju razširjene reprodukcije so omejitvenega in usmerjeval- 
nega značaja v zaželjeno strukturo, to je v zmanjševanje 
negospodarskih in neproizvodnih investicij ter povečevanje 
sposobnosti investitorjev, ki namenjajo izvozu pretežni del 
proizvodnje. Ti ukrepi bodo v letošnjem letu vplivali na 
manjšo nominalno rast izplač il za investicije. Resolucija o 
politiki izvajanja družbenega plana v letu 1980 še posebno 
poudarja sprejemanje ustreznih ukrepov za uravnoteženje 
investicijske aktivnosti z relano razpoložljivimi sredstvi in 
pregled objektov glede na oceno predračunske vrednosti, 
njeno kritje, položaj v zVezi z uvozom opreme in dokončanja 
objektov. S tem bi dobili istočasno realnejše izhodišče za 
oceno možnosti novih investicij v naslednjem srednjeročnem 
obdobju; skladnost v letu 1980 začetih investicij s smernicami 
za obdobje 1981-1985 pa bi preverjali z že sprejetimi kriteriji. 
Zlasti banke morajo zato v letu 1980 izvršiti odgovorne na- 
loge. 

Visoko preseganje nameravanih investicij v letu 1980 glede 
na možnosti narekuje, da letošnje novo odobrene investicije 
temelje pretežno na lastnih virih ali na združenih sredstvih, da 
pospešujejo dohodkovno povezovanje in da banke podpirajo 
z dopolnilnimi bančnimi krediti ter z razpoložljivimi inozem- 
skimi blagovnimi in finančnimi krediti zlasti projekte, ki prese- 
gajo predpisano obvezno udeležbo lastnih sredstev. Takšni 
projekti in stalni nadzor banke in sovlagateljev tekom izgrad- 
nje bi morali postopoma prispevati k izboljšanju uč inkovitosti 
investicij. Nadalje morajo banke, še pred sprejemom zakona o 
osnovah odnosov pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi, 
vse bolj sprejemati odgovornost za oceno družbenoekonom- 
ske upravičenosti posameznih programov in zagotoviti, da 
spremljajo aktivnosti investitorja, izvajalce del in tuje part- 
nerje, udeležene v naložbah. Vsebina in postopek odobrava- 
nja kreditnih zahtevkov za nameravane investicije bi se bolj 
približala osrednjim nalogam finančne asociacije združenega 
dela zlasti s postopnim vključevanjem bank v pokrivanje po- 
sledic nerealno ocenjenih investicij. S tem bi se v združeni 
banki začeli primerjati enaki ali podobni programi, se usklaje- 
vati in določati tudi prioritetni red nameravanih investicij. 
Medrepubliški dogovor o evidentiranju in usklajevanju inve- 
sticijskih namer je še vedno v proceduralnem postopku, ker je 
glede na sprejem srednjeročnih planov za prihodnje srednje- 
ročno obdobje velika pomanjkljivost. Na osnovi dogovora bo 
namreč tudi potrebno pripraviti ustrezne akte na ravni repu- 
blike. 

Zaradi hitre rasti cen opreme in gradbenih del, sredstva 
amortizacije ne zadoščajo za obnovo osnovnih sredstev. Zato 
bo potrebno čimprej uveljaviti takšno višino amortizacije, ki 
bo zagotavljala dejansko fizično in tehnološko-tehnično ob- 
novo. Prav tako bi morali z davčnimi predpisi pospeševati 
oblikovanje funkcionalne amortizacije in vlaganje v raziskave 
zlasti na tistih področjih, ki so podiaga za tehnološki razvoj 
celotnega združenega dela. To je proizvodnja ključnih naprav 
in sklopov, ki zaenkrat ustvarja še manj kot 10% celotnega 
družbenega proizvoda v industriji, ima pa velike možnosti za 
uveljavitev tistih kombinacij proizvodnih dejavnikov, s kate- 
rimi Slovenija razpolaga v zadostni meri in ki pomenijo tudi 
možnosti za več ji prodor zahtevnejše proizvodnje v izvoz. 

4, EKONOMSKI ODNOS! S TUJINO 
Uresničevanje ciljev in nalog srednjeročnega plana za ob- 

dobje 1976-1980 je potekalo v nestabilnih ekonomskih ra- 
zmerah v svetu in v času, ko je bil sprejet nov sistem na 
področ ju ekonomskih odnosov s tujino, ki se je šele začel 
postopno uveljavljati. 

1. Nestabilne razmere v svetu so bile prisotne že ob spreje- 
manju tekočega srednjeročnega družbenega plana, vendar 
pa so se premalo odrazile v več ini pomembnejših investicij- 
skih odločitev, ki zlasti niso upoštevale, da je obdobje cenene 
energije in surovin že minilo. 

Po prvem valu podražitve nafte v letih 1974-1975, je v letih 
1979-1980 prisoten drugi val podražitev, pri čemer se cena 
nafte na svetovnem trgu še nenehno povečuje (v letu 1979 se 
je povečala za 60%). V razvitih zahodnih industrijskih drža- 
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vah, ki so se v preteklih letih soočale s prpblemi upadajoče 
gospodarske rasti34, s sorazmerno visoko inflacijo ter nezapo- 
slenostjo, se v letu 1980 kažejo omenjeni problemi še v 
ostrejši luč i. 

Posledice zmanjšanja gospodarske aktivnosti v razvitih za- 
hodnih državah, se kažejo v zmanjševanju izvoznih možnosti 
držav v razvoju - predvsem proizvajalk nafte ter v poslabšanju 
odnosov v zunanjetrgovinski menjavi. V letu 1980 bo po 
ocenah skupni plač ilno-bilančni deficit držav v razvoju dose- 
gel že višino 70 mlrd. $, kar bo še povečalo probleme eko- 
nomskih odnosov v svetu. Zaradi plačilno-bilančnih proble- 
mov so države v razvoju za financiranje svojih deficitov prisi- 
ljene najemati dodatne kredite pod relativno neugodnimi po- 
goji35. 

Tudi države SEV se srečujejo s piač ilno-bilančnimi teža- 
vami, in se zato vse bolj zapirajo na preskrbo v okviru lastne 
ekonomske grupacije, zlasti pri uvozu nafte in plina. V takšnih 
razmerah se ob trajno prisotnem uvozu hrane bistveno zmanj- 
šujejo možnosti uvoza opreme in sodobne tehnologije, ki bi 
omogočila razvoj v skladu z tehnološkim napredkom v svetu. 

2. Gibanja v jugoslovanskem in slovenskem gospodarstvu 
so održala tendence in probleme, pristojne v svetu. V Jugosla- 
viji in Sloveniji smo dosegli hitrejšo gospodarsko rast, pri tem 
pa se počasneje vključevali v izvozne tokove; ob visokem 
domačem povpraševanju in ob višji stopnji domače inflacije 
tudi ni bilo zadostnega interesa za izvoz, zaostajali pa smo 
tudi v konkurenčnosti. Izvoz ni predstavljal enega temeljnih 
generatorjev rasti, ker je kljub omejevanju uvoznih možnosti 
povzročalo plačilno-bilančne prekorač itve. Obseg odplač il 
kreditov se je v Jugoslaviji tako povečal, da ob doseženem 
izvozu oziroma deviznem prilivu, dosegamo zgornjo mejo 
odplačilne sposobnosti in stopnje zadolženosti. 

Ob takih pogojih se je zaostrovalo vprašanje zunanje likvi- 
dnosti. V letu 1980 se je nivo deviznih rezerv že tako znižal, da 
je zagotovljena likvidnost tekočih plač il le za 1 mesec. Vzroki 
za takšno stanje so tudi v neuveljavljanju sistema ekonomskih 
odnosov s tujino in odgovornosti OZD za stanje devizne 
bilance in devizne likvidnosti Jugoslavije ter v uravnavanju le 
blagovnih, ne pa tudi denarnih-deviznih tokov. 

3. Sredi planskega obdobja v letu 1977, so bili sprejeti 
osnovni sistemski zakoni na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, ki določajo izenačevanje deviznega in dinarskega pri- 
hodka in opredeljujejo možnosti in zahteve po samouprav- 
nem sporazumevanju in združevanju dela in sredstev ter od- 
govornost združenega dela in republik in avtonomnih pokra- 
jin za stanje plač ilne in devizne bilance Jugoslavije. 

Tri leta po sprejetju sistemskih zakonov in v bistveno zao- 
strenih celotnih ekonomskih razmerah v svetu in doma, se 
šele začenjajo poskusi uveljavljanja osnovnih načel in opre- 
delitev ter neposredne odgovornosti OZD za stanje plač ilne in 
devizne bilance Jugoslavije, sistem planiranja in sporazume- 
vanja ter povezovanja OZD. 

Tako je v obdobju 1976-1979 potekal proces enostavne in 
razširjene reprodukcije neodvisno in brez neposredne odgo- 
vornosti OZD za stanje na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, hkrati z močno prisotnim sistemom administrativnega 
omejevanja uvoznih možnosti ter brez osnovnih pogojev in 
motivov za večje vključevanje v izvoz. 

4. V prvih štirih letih srednjeročnega obdobja nismo ure- 
snič ili zastavljenih ciljev kot so večje vključevanje SR Slove- 
nije v mednarodno menjavo ob več ji izvozni aktivnosti. Izvoz 
je naraščal poprečno letno za 3% (plan 8,2%), kar je v po- 
preč ju za 3 poena počasneje od rasti industrijske proizvod- 
nje . Kljub hitrejšemu povečevanju izvoznih cen od predvide- 
nih37 pa doseženo nominalno povečanje izvoza ni zadoščalo, 

34 Države OECD so v letu 1979 dosegle le 2-3,2% rasi družbenega bruto proizvoda. 35 Kljub povečanju likvidnosti na mednarodnih finančnih tržišč ih v letu 1980 se povečujejo obrestne mere - 20% ter skrajšujejo roke odplač il. 36 Delež izvoza v celotnem izvozu slovenske industrije so najmočneje poveče- 
vale: strojna industrija, proizvodnja električnih strojev In aparatov, proizvodnja prometnih sredstev, predelava kemičnih izdelkov ter proizvodnja in predelava papirja; udeležbo v izvoru pa so zmanjševale: predelava kovin, proizvodnja in predelava barvnih kovin, proizvodnja žaganegn lesa in plošč in predelava končnih lesnih izdelkov. Nekatere organizacije v teh dejavnostih 90 v letu 1979 dosegle izjemno dobre izvozne rezultate (80-90% celotnega prihodka dosegajo 
na tujem trgu organizacije v proizvodnji obutve in usnjene galanterije, proizvod- nji končnih lesnih izdelkov in proizvodnji raznovrstnih izdelkov). 3/ izvozne in uvozne cene so naraščale v letih 1976-1979 za 12% poprečno letno, medtem ko je bila ob pianu ocenjena rast za 6%. 

da bi SR Slovenija v okviru celotnih jugoslovanskih možnosti 
realizirala začrtane in željene uvozne potrebe, še posebej 
potrebe po tuji opremi in tehnologiji ter prilivu tuje akumula- 
cije. Za doseženo rast proizvodnje je bilo v okviru plačilno- 
bilančnih možnosti zaradi močne uvozne odvisnosti sloven- 
skega gospodarstva potrebno povečati delež uvoza reproduk- 
cijskega materiala in surovin. S hitrejšo rastjo uvoznih cen so 
se ti odnosi še bolj zaostrovali. 

Ob visoki domač i konjunkturi in več jih možnostih za dose- 
ganje dohodka pri prodaji proizvodov doma, je bil eden os- 
novnih motivov za izvoz potreba po devizah, nujnih za uvoz 
predvsem reprodukcijskega materiala in surovin. Tako je zla- 
sti v zadnjih letih prihajalo tudi do neracionalnega izvoza, 
tako izvoza surovin in reprodukcijskega materiala, ki bi ga 
potrebovala domača industrija, kakor tudi izvoza za vsako 
ceno, ki ni dajal zadovoljivih dohodkovnih uč inkov. 

Politika in ukrepi, ki bi morali pospeševati izvozno aktivnost 
- od usmerjanja investicijskih odločitev in dolgoročnih na- 
ložb, do tekočega kreditiranja proizvodnje, namenjene izvozu 
- niso bili zadostni in niso dali željenih rezultatov pri pospeše- 
vanju izvoza. Kljub povečanju izvoznih stimulacij v zadnjih 
dveh letih38 pa to povečanje ni moglo nadomestiti izpada 
dohodka, ki bi ga ob porastu domače inflacije in podcenjeva- 
nju tečaja, izvozniki lahko dosegli na domačem trgu. 

Hitreje od enostavne blagovne menjave se je povečal izvoz 
proizvodov, ki so rezultat višjih oblik gospodarskega sodelo- 
vanja, predvsem na področju dolgoročnih kooperacij39. Kljub 
predpisom, ki formalno zagotavljajo ozd enakopravnejše po- 
goje pri višjih oblikah gospodarskega sodelovanja so pogosto 
še prisotne težnje tujih partnerjev po vključevanju izvoznih 
omejitvenih klavzul, odpori za obvezno odstopanje izboljšav v 
tehnologiji v času takšnega sodelovanja, težje je dostopna 
tehnologija, ki ne vpliva škodljivo na zdravje in okolje č loveka, 
omejiti se poskuša ekskluzivnost odstopljenega znanja na 
območju celotne Jugoslavije. 

Izvozne rezultate, ki so sicer pod predvidevanji, smo dosegli 
ob povečanem kreditiranju izvoznih poslov in tujine. Zlasti v 
zadnjih letih se je delež izvoza na kredit povečal, tako da 
predstavljajo krediti, dani v tujino, nasproti celotnemu izvozu 
blaga že 13,2% v letu 1979, v primerjavi z 7,4% v letu 1976. 
Pogoji tega kreditiranja niso ugodni, saj dajemo predvsem 
sorazmerno poceni kredite, ki so pogosto povezani še z 
različnimi riziki. 

5. Kljub visoki rasti izvoza v posameznih letih (1976, 1979) 
pa zaradi zaostajanja rasti izvoza za predvidevanji v tem 
srednjeročnem obdobju, ni bilo moč realizirati planiranih 
uvoznih potreb, zlasti še pri uvozu opreme. V preteklih letih se 
je obseg uvoza blaga realno zmanjševal povprečno letno za 
1 %, na kar je zaradi potreb po zagotavljanju surovin in repro- 
dukcijskega materiala iz uvoza vplivalo predvsem zmanjševa- 
nje realnega obsega uvoza opreme. V celotnem obdobju je 
prihajalo do omejevanja in zastojev pri uvozu opreme in tudi 
do težav pri preskrbi s surovinami in reprodukcijskim materia- 
lom iz uvoza. Plač ilno-bilančne razmere so se zaostrile pred- 
vsem v drugi polovici leta 1979 in v letu 1980, ko so uvozne 
cene, zlasti pa cene nafte začele ponovno hitro naraščati. 
Tako so bile že na začetku leta 1980 praktično že izkoriščene 
možnosti uvoza opreme, dogovorjene v plač ilni bilanci, zo- 
žene pa so bile tudi možnosti uvoza reprodukcijskega mate- 
riala in surovin. 

V obdobju 197&-1980 bomo predvidoma koristili za 1,5 
milijard $ tuje akumulacije, ki je bila predvsem usmerjena v 
izvrševanje prioritetnih nalog in izgradnjo gospodarske infra- 
strukture, občutno manj pa v tisto proizvodnjo, ki je usmer- 
jena v izvoz in ki je sposobna ustvajati devizna sredstva, 
potrebna za odplačevanje anuitet. V tem srednjeročnem ob- 
dobju dospevajo v odplačevanje tudi krečliti, ki smo jih v 
več jem obsegu najemali pred letom 1976, oz. v letu 1974 in 
1975 (za energetsko in prometno infrastrukturo), tako da se že 
v letih 1979 in 1980 hitreje povečujejo obveznosti odplač il od 
možnosti novega koriščenja tujih kreditov. Obveznosti odpla- 
č il bodo še večje v prihodnjih letih (1981, 1982). Ob tem 
odplačila obresti za kredite, najete pod neugodnimi pogoji 
predstavljajo nasproti anuitetam že skoraj 40%. V drugi polo- 

30 Delež Izvoznih stimulacij v prihodku od Izvoza se |e povečal od 6% na 19% v. 
letu 1979. , ... 39 Delež izvoza na osnovi kooperacij v celotnem izvozu blaga se je povečal od 
5,4% na 7,4%. 
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vici 1.1979 so se pogoji za refinaciranje tujih kreditov bistveno 
poslabšali tako, da banke niso uspele premostiti težav v zvezi 
s temi odplač ili. Ob povečevanju izvoza na kredit ocenjujemo, 
da bo SR Slovenija imela neto odliv kapitala že v letu 1980 
(okoli 1,3 mlrd din), pa tudi v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju. Zato bo še posebej pomembno doseč i boljše sora- 
zmerje med izvozom proizvodov višje stopnje predelave in 
izvozom opreme, ki zaradi pretežne prodaje na kredit ne daje 
takojšnjih deviznih uč inkov in tistim izvozom, ki je razvojno 
sicer manj sposoben, vendar daje takojšnje devizne prilive. 

6. Obmejno gospodarsko sodelovanje z Italijo se odvija po 
tržaškem in goriškem sporazumu ter na osnovi blagovnih list 
uvoza in izvoza iz leta 1978. Čeprav se obseg menjave na 
osnovi sporazumov povečuje hitreje kot redna blagovna me- 
njava njegova struktura ni zadovoljiva, saj izvažamo pretežno 
živino, uvažamo pa stroje in aparate. Prepočasi se uveljavljajo 
višje oblike sodelovanja, zlasti proizvodne kooperacije. Do 
leta 1978 smo dosegli vedno pozitivni saldo menjave, v letih 
1979-1980 pa so ozd usmerile tudi redne uvozne pravice na 
uvoz po tem sporazumu, zato smo dosegli negativni saldo v 
tej menjavi. 

V letu 1980 je bila ustanovljenja interesna skupnost za 
razvijanje obmejne menjave z Italijo; potrebno pa bi bilo 
dopolniti sporazume o obmejnem gospodarskem sodelova- 
nju, zlasti s poudarkom na razvijanju sodelovanja na proizvo- 
dnem področju in višjih oblikah sodelovanja pri čemer pred- 
vsem Italija ni pokazala v zadnjih letih več jih iniciativ. Nujno bi 
bilo pospešiti tudi dogovarjanje med bančnimi organizaci- 
jami, preko katerih se celotni plač ilni promet odvija. 

Možnosti obojestranskega sodelovanja med Jugoslavijo in 
Italijo povečuje ustanovitev proste industrijske cone na ob- 
močju Sežane. Za opravljanje gospodarske dejavnosti v prosti 
industrijski coni je pripravljen v maju 1980 predosnutek za- 
kona o pogojih opravljanja gospodarske dejavnosti TOZD v 
prosti coni, ki predvideva vrsto olajšav in specifičnih pogojev 
glede carin, možnosti najemanja kreditov, sklepanja pogodb 
o dolgoročnem proizvodnem sodelovanju itd. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje z Avstrijo se odvija v 
okviru sejemskih sporazumov, ki pa kljub predvideni spreme- 
njeni zasnovi ne morejo nadomestiti potrebnega sporazuma o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju z Avstrijo, ki še vedno 
ni sklenjen. V ta sporazum bi bilo potrebno vključ iti predvsem 
izvoz in uvoz blaga in storitev iz obmejnega območja, pospe- 
ševanje vseh oblik proizvodnega sodelovanja, dolgoročne 
proizvodne kooperacije in industrijsko tehnično sodelovanje, 
sodelovanje bank itd. 

S sporazumom o menjavi blaga, storitev in gospodarskem 
sodelovanju v obmejnem prometu med Jugoslavijo in Mad- 
žarsko so bile dane možnosti za razširitev sodelovanja, tako 
blagovne menjave kot višjih oblik sodelovanja. Vendar pa 
tako kot v celotni blagovni menjavi z Madžarsko, tudi v me- 
njavi po tem sporazumu uvoz presega izvoz tako, da dose- 
gamo ob sicer povečanem obsegu menjave primanjkljaj, kar 
je posledica premajhnega interesa OZD za izvoz in večjo 
izravnanost menjave. 

7. V regionalni usmerjenosti blagovne menjave SR Slove- 
nije smo v tem srednjeročnem obdobju dosegli nekatere 
pozitivne premike, vendar pa še vedno prevladuje v celotnih 
mednarodnih odnosih močna odvisnost od zahodnih razvitih 
držav, tako na področ ju blagovne in neblagovne menjave, kot 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja40, transfera tehnolo- 
gije in kreditnofinančnih odnosov s tujino. 

V strukturi izvoza se delež celotnega izvoza v razvite zaho- 
dne države v teh letih rahlo povečuje, uvozna odvisnost pa se 
je v letu 1979 močneje povečala. Sovelovanje SR Slovenije z 
vzhodnimi socialističnimi državami se v preteklih letih ni 
bistveno spreminjalo, v letu 1980 pa smo povečali tako izvoz, 
še bolj pa smo skušali preusmeriti del celotnega uvoza na 
vzhodne socialistične države s klirinškim načinom plačeva- 
nja. Ocenjujemo, da bomo v letu 1980 ustvarili v blagovni 
menjavi s temi državami za 1,5 mlrd. din primanjkljaja. Izvoz v 
dežele v razvoju se nekoliko povečuje, niso pa še zadostno 
izkoriščene možnosti za uvoz surovin in reprodukcijskega 
materiala iz teh držav. Ob povečanem obsegu investicijskih 
del v tujini, ter ob povečanih naložbah naših OZD v teh 

40 Pri višjih oblikah gospodarskega sodelovanja so OZD pretežno usmer|ene v nekaj visoko razvitih zahodnih držav, zlasti ZR Nemčijo, Švico, Francijo in 
Italijo. 

državah41 je še premalo razvito višje gospodarsko sodelova- 
nje med našimi OZD in partnerji iz držav v razvoju pa tudi vse 
možnosti dolgoročnih uvoznih aranžmajev ter kreditnofi- 
nančnih povezav niso izkoriščene. 

5. RAZMERJA V RAZPOREJANJU DOHODKA 
iN V KONČNI PORABI DRUŽBENEGA 
PROIZVODA42 

5.1. Razmerja v razporejanju dohodka in 
oblikovanje sredstev za akumulacijo 

5.1.1. V prvih dveh letih tega petletnega obdobja je ob 
relativno nizki stopnji rasti cen tudi celotni prihodek in doho- 
dek rasel nekoliko počasneje; v drugih dveh letih pa je ob 
hitrejši rasti proizvodnje in cene tudi celotni prihodek rasel 
hitreje, v letu 1980 pa ocenjujemo, da bo celotni prihodek spet 
porasel močneje, vendar ob postopnem umirjanju proizvod- 
nje in še hitrejši rasti cen. V nakazani dinamiki so se odrazili 
vedno bolj izraziti problemi nizke uč inkovitosti vloženih sred- 
stev in pregretega domačega povpraševanja ter zaostrenih 
odnosov zunanje trgovinske menjave, kar vse je terjalo, da se 
gospodarska gibanja stabilizirajo. V to srednjeročno obdobje 
so bila prenešena nekatera nerešena vprašanja oblikovanja 
celotnega prihodka, ki so se odrazila v veliki medsebojni 
zadolženosti TOZD. Za rešitev tega vprašanja je biio v letu 
1976 izvedeno obvezno poravnanje dolgov, ter uvedena 
stroga finančna disciplina, ki zahteva obvezno poravnavo 
računa v 15-dneh. Za ureditev sistemskih vprašanj je bilo 
pommebno sprejetje zakona o združenem delu, ki pa je zahte- 
val, da se gospodarjenje TOZD ustrezno prilagodi novim izho- 
diščem. »Adaptacija« novim pogojem in iskanje ustreznega 
obračunskega sistema je trajala tri leta tako, da je bil šele 
obračun poslovanja za leto 1979 kolikor toliko enoten in ni 
zahteval dodatnih preračunavanj za vzpostavitev primerljivih 
podatkov. Sistemsko pa je še odprto vprašanje razširjene 
reprodukcije. Odnosi na tem področju, predvsem nizek deiež 
lastne akumulacije TOZD zahteva, da morajo biti tudi ti si- 
stemski predpisi č im prej sprejeti. 

5.1.2. V letih 1976-1980 je rasel celotni prihodek nomi- 
nalno po stopnji 23,6% letno; ob tem je rasel realni obseg 
proizvodnje in storitev okoli 5,1% letno, cene (splošni impli- 
citni deflator) pa okoli 18% letno. Tako je k rasti celotnega 
prihodka prispevala rast cen okoli štiri petine, realna rast 
proizvodnje in storitev pa le eno petino. Materialni in drugi 
proizvodni stroški so rasli nekoliko počasneje, kar je imelo za 
posledico, da se je delež materialnih in drugih proizvodnih 
stroškov v celotnem prihodku zmanjšal za okoli 1,5 poena. Ob 
splošnem hitrejšem naraščanju vseh cen lahko ocenimo pri- 
kazana razmerja kot uspeh združenega dela, da je z boljšo 
organizacijo dela, bolj racionalnim gospodarjenjem in prila- 
gajanjem strukture proizvodnje doseglo premik v korist hi- 
trejše rasti bruto dohodka od stroškov proizvodnje. Dohodek 
je bil po namenih porabe razdeljen tako, da se je hitreje večal 
delež sredstev namenjen za zagotovitev skupnih in splošnih 
pogojev za delo in razvoj družbe, kot pa sredstva namenjena 
za č isti dohodek, saj se je njegov delež v bruto dohodku znižal 
za okoli 2 poena. Na to je vplivala predvsem hitra rast raznih t. 
i. drugih plač il in obveznosti (kjer so zajeti prispevki TOZD za 
pokrivanje izpadlega dohodka v ŽG, razna dogovorjena zdru- 
ževanja za skupne naložbe, npr. naftovod, gozdarstvo, pri- 
spevki za SLO in DS, krajevnim skupnostim). Ti prispevki so 
porasli za okoli petkrat, njihov delež v dohodku pa se je 
podvojil (od 3,8 na 7,6%). Nekoliko se je povečal še delež 

" Izvajamo investlcijka dela v Iraku, Libiji, Tunisu, Nigeriji, Združenih arab- skih emiratlh Itd., naložbe naših ozd pa so se od 152 mllij. din v letu 1975 povečale na 600 mllij. din v letu 1978. 
"V analizi so za leto 1980 upoštevana razmerja kot se bodo predvidoma 

oblikovala, če se bodo v celoti realizirale usmeritve te resolucije za to leto. Poskušali smo oceniti tudi direktne učinke spremembe tečaja dinarja na ra3t 
celotnega prihodka in rast stroškov na osnovi doslej znanih ukrepov Zveznega izvršnega sveta za stabilizacijo gospodarskih gibanj In ome|ltev rasti cen. NI pa še bilo mogoče predvideti nadaljnji vpliv rasti domačih cen In s tem hitrejše rasti stroškov za surovine, reprodukcijski material in energijo, kar bi zmanjšalo 
predvideno ugodno rast sredstev za razširjeno reprodukcijo v TOZD. 

poročevalec 21 



sredstev, ki se iz dohodka namenjajo za skupne potrebe. 
Počasneje kot navedene oblike porabe pa je naraščala amor- 
tizacija iznad minimalnih stopenj, saj se je delež v letu 1977 
znižal na polovico od doseženega v letu 1975 in se doseženi 
odnos zadržuje že par let. 

5.1.3. Do precejšnjih premikov pa je prišlo v razmerjih, ki 
izhajajo iz razporejanja čistega dohodka. V letih 1976 do 1978 
so hitreje naraščala sredstva za osebne dohodke ter skupno 
porabo v TOZD. Na tej osnovi se je povečal delež teh sredstev 
v č istem dohodku za nekaj več kot 3 poene, zmanjšal pa delež 
akumulacije. 

V letu 1979 pa so se odnosi že spremenili, sredstva za 
osebne dohodke so naraščala za okoli 7% počasneje od rasti 
čistega dohodka. Še bolj pa so se zaostrila razmerja v razpo- 
rejanju dohodka v letu 1980, saj jez resolucijo in na tej osnovi 
sprejetim dogovorom predvideno zaostajanje rasti osebnih 

1975 

Čisti dohodek 46.614 
Osebni dohodki 33.592 
Skupna poraba TOZD 3.066 
Sred. za stanovanjsko gradnjo 2.267 
Sredstva za razširitev 
materialne osnove in sredstva 
(akumulacije) 7.689 

Čisti dohodek 100,0 
Osebni dohodki 72,0 
Skupna poraba TOZD 6,6 
Sred. za stan. gradnjo 4,9 
Sred. za razširitev 
materialne osnove dela 
in sredstva rezerv  16.5 

dohodkov za 25%. Realizacija za I. tromesečje kaže, da se 
izpolnjujejo sprejete usmeritve v rasti osebnih dohodkov, niso 
pa še realizirane usmeritve v rasti skupne porabe v TOZD. Ta 
je v I. tromesečju porasla za okoli 34%, medtem ko bi smela le 
za 13%. Ocanjujemo, da se bodo do konca leta realizirali 
odnosi, predvideni v resoluciji za to leto.43 Na tej osnovi bi se 
delež akumulacije v čistem dohodku povečal za 3,7 poena. 
Ukrepi, ki so bili že sprejeti, oz. bodo še sledili za postopno 
stabilizacijo gospodarskih gibanj pa bi na osnovi doslej zna- 
nih usmeritev o uč inkih devalvacije v primarni delitvi, omogo- 
č ili še nekoliko hitrejše naraščanje lastne akumulacijo TOZD. 
Sedanje ocene kažejo, da bi mogla, ob rasti dohodka za okoli 
30%, rasti akumulacija za okoli 60% (delež v č istem dohodku 
pa bi se izboljšal še za en poen glede na razmerja predvidena 
z resolucijo za leto 1980.) Predvidoma bodo doseženi nasled- 
nji odnosi: 

- v milij. din 
- v tekočih cenah 

1978 '1979 1980 
  resolucija ocena 

86 094 110.915 134.645 142.485 
62.001 79.415 - 92.994 97.542 

6.726 7.825 8.843 9.188 
4.447 5.995 6.966 7.218 

12.320 17.680 25.842 28.537 
- struktura v % 

100,0 100,0 100,0 100,0 
72,7 71,6 69,1 68,5 

7,8 7,1 6,6 6,4 
5,2 5,4 5,2 5,1 

14,3 15,9 19J 2O0 

Prikazano povečanje deleža lastne akumulacije TOZD 
utegne biti nekoliko manjše zaradi že nakazane omilitve deli- 
tvenih razmerij po spremembi zvezne resolucije. Poleg tega 
pa tudi še niso znani vsi ukrepi na področju politike cen, na 
osnovi katerih bo mogoče prenesti del povečanih stroškov 
zaradi devalvacije na domače cene. Glede na strukturo proiz- 
vodnje je mogoče pričakovati, da bodo naraščale hitreje cene 

nabavljenih surovin, energije in reprodukcijskega materiala 
kot pa cene naših proizvodov in storitev. Vsako hitrejše nara- 
ščanje stroškov in osebnih dohodkov od ocenjenih v teh 
bilancah pa se bo odrazilo na znižanju prikazane akumulacije 
TOZD. 

5.1.4. Iz dohodka se bodo za razširjeno reprodukcijo obli- 
kovala naslednja sredstva: 

- v milij. din 
- v tekočih cenah 

1978 1979 1980 
resolucija ocena 

Amortizacija nad predpisanimi stopnjami 
Sredstva za razširitev materialne osnove 
dela in poslovne sklade 
Sredstva rezerv 
Skupaj sredstva za razširjeno reprodukcijo 

2.488 

9.664 
2.730 

14.882 

3.195 

14.209 
3.471 

20.875 

3.898 

21.607 
4.235 

29.740 

4.154 

24.025 
4.512 

32.691 

V letu 1979 predvsem pa v letu 1980 je prišlo do izboljšanih 
razmerij v delitvi in s tem do hitrejšega naraščanja sredstev za 
razširjeno reprodukcijo. Glede na realizacijo v letu 1979 bodo 
predvidoma rasla sredstva za razširjeno reprodukcijo v letu 

1980 za okoli 42-44% hitreje kot bo porasel dohodek. 
TOZD bodo iz doseženih sredstev za razširjeno reproduk- 

cijo morala pokriti naslednje obveznosti: 
- v milij. din 

- v tekočih cenah 
1978 1979 1980 

resolucija ocena 
Sredstva za razširjeno 
reprodukcijo: 14.882 20.875 29.740 32.691 
Obveznosti: 14.882 20.875 29.740 32.691 
- posojilo za kreditiranje razvoja manj razvi- 
tih republik in SAP44 2.491 2.893 3.615 3.874 
- združevanje sredstev za financiranje ra- 
zvoja gospodarske infrastrukture 4.414 6.055 7.364 7.531 
- odplač ila posojila za osnovna in trajna 
obratna sredstva 7.341 10.683 13.140 13.988 
- prisp. za odpravljanje posledic pdtresa v 
č rni gori46 - 596 458 458 
Skupaj obveznosti 14.246 20.227 24.577 25 851 
Ostanek prostih sredstev za naložbe v TOZD 636 648 5.163 6.840 
Delež prostih sredstev za naložbe od ustvar- 
jenih sredstev za razširjeno reprodukcijo v 
TOZD 4,3 3,1 TA4 20,9 



Prikazana razmerja kažejo, da je za oblikovanje večjega 
deleža prostih sredstev za razširjeno reprodukcijo v TOZD 
nujno delovati v smeri stabilizacije gospodarskih gibanj ter 
predvidenega zaostajanja rasti osebnih dohodkov in na nje 
vezanih prispevkov za skupno in splošno potrošnjo. Le na ta 
nač in bo mogoče preseč i dosedanja neugodna razmerja v 
virih sredstev financiranja naložb. Iz prikaza izhaja, da odpade 
na odplačila posojil47 med 50-54% vseh obveznosti. Zaradi 
dosedanjega nizkega deleža lastnih prostih sredstev so bile 
TOZD za financiranje novih naložb v pretežni meri odvisne od 
kreditnih sredstev bank in inozemskih posojil, kar je omogo- 
čalo, da so se nadaljevali kreditni odnosi na vedno višji 

osnovi. Krepitev lastnega prostega potenciala TOZD za na- 
ložbe ob zelo omejenih možnostih pridobivanja inozemskih 
sredstev je tudi korak v smeri zboljševanja reprodukcijske 
sposobnosti, za kar je Skupščina z akcijskim programom 
zadolžila vse družbene dejavnike. 

5.2. Oblikovanje sredstev za enostavno in 
razširjeno reprodukcijo 

5.2.1. Sredstva, ki se oblikujejo za materialne naložbe na 
raznih ravneh družbene reprodukcije bodo predvidoma zna- 
šale: 

- v milij. din 
- v tekočih cenah 

1978 1979 
1980 

ocena 
1979 
1978 

1980 
1979 

Sredstva TOZD48 

Bančna sredstva49 

Drugi domač i50 viri sredstev 
Neto inozemska sredstva 
Oblikovana sredstva za reprodukcijo 
v materialni proizvodnji skupaj 

32.511 
10.129 
2.838 
2.361 

47.839 

43.723 
11.809 
3.044 
1.060 

59.636 

62.143 
9.300 
3.743 

- 1.167 

74.019 

134,5 
116 
107,3 
44,9 

124,7 

142,1 
78,6 

123 

124,1 

Oblikovana sredstva za reprod. v mat. proizv. 
v tem: 
- sredstva TOZD 
- bančna sredstva 
- drugi domač i viri sredstev 
- neto inozem. sred. 

100,0 

68,0 
21,2 

5,9 
4,9 

100,0 

73,3 
19,8 
5,1 
1,8 

100,0 

84,0 
12,5 

5,1 
- 1,6 

- struktura v % 

Iz podatkov po glavnih virih, kjer se oblikujejo sredstva za 
naložbe izhaja, da se pretežni del oblikuje v samih TOZD 
materialne proizvodnje. Iz strukture sredstev po letih pa je 
razvidno, da postajajo sredstva TOZD prevladujoča oblika 
sredstev za financiranje materialnih naložb. V letu 1979 so ob 
počasnejši rasti osebnih dohodkov, ter na nje vezane skupne 
in splošne porabe, v TOZD hitreje naraščala sredstva za raz- 
širjeno reprodukcijo kot je rasel dohodek, še hitreje pa se bo 
ta proces nadaljeval v letu 1980, če se bodo v delitvi dohodka 
zadržala razmerja, ki jih predpostavlja resolucija za to leto. 
Počasnejša dinamika naraščanja osebnih dohodkov se 
odraža v nižjem prirastu varčevanja prebivalstva v bankah. 
Upoštevajoč razmerja, ki so se oblikovala na računih v bankah 
v I. polletju letos in ocen do konca leta, računamo da bo iz 

varčevanja prebivalstva v bankah razpoložljivo le okoti 50% 
sredstev glede na realizacijo v letu 1979. Nekoliko pa bodo 
porasla ostala bančna sredstva, ki se oblikujejo iz prirastov na 
računih depozitov. Pri inozemskih sredstvih prihaja zaradi 
velikih odplač il, ki zapadejo v letošnjem letu51 in omejenih 
možnostih koriščenja do neto odliva sredstev. 

5.2.2. Precej spremenjena pa se kažejo razmerja, če upo- 
števamo kdo so nosilci sredstev v financiranju naložb, t. j. če 
sredstva TOZD zmanjšamo za vse obveznosti, ki jih iz sredstev 
za reprodukcijo morajo prispevati za kreditiranje razvoja manj 
razvitih SR in SAP, za financiranje razvoja gospodarske infra- 
strukture, ter kritja drugih dogovorjenih obveznosti. Razmerja 
v financiranju so naslednja: 

TOZD 
Banke 
SIS materialne proizvodnje52 

Inozemska sredstva (koriščenje kreditov) 
Kreditiranje manj razvitih SR in SAP 
Prisp. za odpravo posledic potresa v Črni gori53 

Financiranje reprodukcije v materialni proizvodnji 
skupaj 

1978 1979 
1980 

ocena 
15.062 
15.902 
8.869 
5.515 
2.491 

47.839 

19.304 
19.834 
11.249 
5.760 
2.893 

596 

59.636 

30.523 
20.452 
14.319 
4.393 
3.874 

458 

74.019 

Indeks 
1979 
1978 

1980 
1979 

128,2 
124.7 
126.8 
104,4 
116,1 

124,7 

158,1 
103,1 
127,3 
76,3 

133,9 
76,8 

124,1 

Financiranje reprodukcije v materialni proizvodnji 
- TOZD 
- banke 
SIS mat. proizvod. 
- koriščenje inozemskih kreditov (bruto) 
- kreditiranje manj razvitih SR in SAP 
- prisp. za odpravo posledic potresa v Črni gori 

100,0 
31,5 
33,3 
18,5 
11,5 
5,2 

100,0 
32,3 
33,3 
18,9 
9.7 
4.8 
1,0 

100,0 
41,3 
27,6 
19,3 
5,9 
5,3 
0,6 

- struktura v % 

Obstoji možnost, da bodo razmerja v razporejanju dohodka po spremembi Zvezne resolucije nekoliko omil|ena. To bi pomenilo, da b! bilo treba tudi v SRS spremeniti resolucijo In nekoliko zmanjšati zaostajanje rasti osebnih dohodkov za rastjo dohodka, kar bi vplivalo na ocenjena delitvena razmerja v smeri 
ocenjenega deleia akumulacije v dohodku za leto 1980. 44 Saldo med obveznostmi in vrač ili " Upoštevano povečanje obveznosti za odplač ila INO posojil zaradi devalva- clje od 6. 6. 1980 dalje (ocena) 46 Od skupnega zneska posojil je odpadlo do devalvacije okoli 36% na odplač ila inozemskih posojil, ostalih 64% pa se je prelilo v domače banke in povečevalo njihov kreditni potencial ter se preko novih posojil za osnovna sredstva ponovno vračalo v gospodarstvo 47 Tisti del prispevka sredstev solidarnosti, ki se oblikujejo v republiki iz akumu- 
lacije. 

48 Zajeta vsa sredstva, ki se v procesu proizvodnje In menjave oblikujejo v TOZD za financiranje naložb, ne glede na to, kam se bodo sredstva v nadaljnjih delitvah prelila. 49 Upoštevana sredstva, ki se oblikujejo na osnovi koriščenja sredstev za naložbe iz prirasta depozitov In varčevanja prebivalstva 90 Zajeti dohodki 3IS materialne proizvodnje Iz prisp. gospodinjstev za elek- trično energijo, sredstva za ceste Iz cestnih taks, cestinlne, prispevki za ceste od pogonskega goriva, posojila za ceste In dotacije proračunov OPS. " Vključno s podražitvami od 6. 6. dalje zaradi devalvacije u Vključena sredstva, ki se oblikujejo Iz akumulacije In prelivanj Iz osebne, skupne in splošne porabe, niso pa zajeti krediti iz domačih in tujih bank (niso 
zaleta sredstva za pokrivanje Izpadlega dohodka). 43 Vključena sredstva, ki se financirajo iz solidarnostnih skladov, ki so v oblikovanju zajeta v sredstva za razširitev materialnih osnov dela. 

poročevalec 23 



Podatki kažejo, da se je delež samih TOZD v financiranju 
reprodukcije v materialni proizvodnji v letu 1979 že nekoliko 
povečal, bistveno pa se bo predvidoma izboljšal v letu 1980. 
Delež bank je v financiranju v letu 1979 še ostajal na ravni iz 
leta 1978, v letu 1980 pa bodo sredstva nominalno nekoliko 
narasla, vendar pa precej manj kot se ocenjuje, da bo znašal 
prirast vseh sredstev za reprodukcijo in bo njihov delež zato 
precej nižji. Glavni razlog za tako gibanje bančnih sredstev 
predstavlja že prej omenjeni nižji priliv iz sredstev varčevanja 
prebivalstva. Delež združenih sredstev za SIS materialne pro- 
izvodnje konstantno narašča, kar omogočajo zagotovljeni 
stalni viri na osnovi prispevkov iz dohodka TOZD, iz porabe 
infrastrukturnih proizvodov in storitev in prispevkov od Inve- 
sticij.54 Omenjene možnosti koriščenja inozemskih kreditov 
se kažejo tudi v upadanju njihovega deleža v celotnih sred- 
stvih za reprodukcijo v materialni proizvodnji. Delež sredstev 
za kreditiranje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP ima precej konstantno veiikost, do prikazanega rahlo 
manjšega odliva v letu 1979 je prišlo zaradi premikov trendov 
v dejanskih plač ilih (delno pokrivanje obveznosti za pretekla 
leta). 

5.2.3. Primerjava med gibanji sredstev v bilanci oblikovanja 
(tč . 1) in bilanci financiranja (tč . 2) kaže, da se delež TOZD v 
oblikovanju in financiranju naložb povečuje, kar v globalu 
odgovarja usmeritvam o povečevanju deleža TOZD v sred- 
stvih reprodukcije. Kljub temu pa se premiki v oblikovanju 
sredstev, kjer se je delež TOZD povečal od leta 1978 do ocene 
v letu 1980 za okoli 16 strukturnih točk, ne bodo odrazili v 
celoti v financiranju reprodukcije, kjer se bo delež sredstev 
TOZD povečal le za 10 strukturnih točk. Na manjši prirast 
deleža TOZD v financiranju reprodukcije vplivajo predvsem 
visoki odlivi sredstev za odplač ila posojil od domačih bank, 
pa tudi iz inozemskih virov, ki so se poleg tega zelo »podra- 
žila«,55 poleg tega pa tudi vedno več ji delež za združevanje v 
SIS materialne proizvodnje. 

5.2.4. Doslej znani ukrepi za stabilizacijo gospodarskih gi- 
banj so se v prikazanem pregledu odrazili: 

- v zmanjšanju bančnih sredstev zaradi omejevanja vseh 

oblik porabe, predvsem pa zaradi nižjega nagiba prebivalstva 
k varčevanju, 

- v povečanju obveznosti za odplač ila inozemskih posojil, 
kar vse je vplivalo, da bodo sredstva za reprodukcijo v letu 
1980 rasla po stopnji okoli 24%, kar je nekoliko manj, kot bo 
po oceni rasel dohodek (okoli 30%). 

V tem času še ni mogoče oceniti, kako se bodo že sprejeti 
ukrepi o devalvaciji in pričakovani ukrepi na področju cen in 
drugih področjih gospodarskega sistema odrazili na položaj 
posameznih dejavnosti, pa tudi sredstev za reprodukcijo na 
narodno gospodarski ravni. Na energetsko in surovinsko 
šibko domačo osnovo se bo vsak hitrejši porast cen v teh 
dejavnostih odrazil v znižanju sredstev za reprodukcijo. 

5.3. Oblikovanje sredstev za osebno porabo 
V prvih treh letih so osebni dohodki zaposlenih naraščali 

hitreje od rasti družbenega proizvoda, kar je negativno vpli- 
valo na oblikovanje sredstev za razširjeno reprodukcijo na 
ravni TOZD. Zato so se že v letu 1979, še bolj pa z resolucijo za 
leto 1980 ustvarjali pogojj za omejevanje rasti osebnih dohod- 
kov in za stabilizacijo gibanj na tem področ ju. Dosežena rast 
osebnih dohodkov, ki je znašala v letu 1979 27,3% in bo po 
oceni za leto 1980 znašala le okoli 20%, kaže, da se je rast 
osebnih dohodkov v letu 1979 gibala okoli 6% izpod rasti 
dohodka, v letu 1980 pa okoli 30%56, če se bodo dosegla 
razmerja, ki jih predvideva resolucija za to leto. 

Osebni prejemki, ki jih sestavljajo prejemki prebivalstva iz 
sredstev skupne potrošnje (otroški dodatek, pokojnine, invali- 
dnine, nadomestila v zdravstvu in pod.) drugi prejemki od 
dela, iz proračunov in iz inozemstva so imeli umirjenejšo 
dinamiko od rasti osebnih dohodkov. Za prva leta tega sred- 
njeročnega obdobja je značilen še prirast potrošniških posojil 
(posojila so bila višja od odplač il), v letu 1979 pa je prišlo do 
ukrepov na področ ju kreditno monetarne politike, ki so 
močno posegli v odobravanje potrošniških posojil tako, da je 
že v letu 1979, še bolj pa v letu 1980 prišlo do naraščanja 
odplač il iznad potrošniških kreditov. - v tekoč ih cenah ■ 

- v m i I i j. din 

1978 1979 
Ocena 

1980 
1979 
1978 

ocena 
1980 
1979 

Osebni dohodki • 
Osebni prejemki iz skupne porabe (pokojnine, 
otroški dodatki in drugo) 
Osebni prejemki od dela 
s sredstvi v lasti občanov 
Drugi osebni prejemki 
Skupaj osebni dohod, in osebni prejemki 
Potrošniška posojila 
Skupaj vsi prejemki prebivalstva 

55.482 

13.163 

8.699 
10.851 
88.195 

1.960 
90.155 

70.646 

17.025 

10.777 
13.887 

112.335 
183 

112.152 

84.916 

20.977 

13.920 
16.227 

136.040 _ 
136.040 

/»■' 

127,3 

129.3 

123,9 
127,8 
127.4 

124,4 

120,2 

123,2 

129,2 
116,9 
121,1 

121,1 

Vsi prejemki prebivalstva se niso pojavili kot efektivno pov- 
praševanje po blagu, ki je obračunano v družbenem proiz- 
vodu. Na zmanjšanje povpraševanja je v preteklih letih precej 
vplivalo varčevanje prebivalstva, ki pa se je v zadnjem letu 
umirilo predvsem zato, ker je ob izrednem zmanjšanju obsega 

potrošniških posojil prebivalstva za nakup trajnih potrošnih 
dobrin črpalo sredstva iz hranilnih vlog. To je tudi razlog, da 
se je delež osebne porabe v družbenem proizvodu zadržal v 
zadnjih letih na skoraj enakem nivoju. 

1978 1979 
ocena 

1980 
1979 
1978 

ocena 
1980 
1979 

Skupaj vsi prejemki prebivalstva 
Razni denarni izdatki in varčevanje57 

- v tem prirast varčevanja 
Osebna poraba58 

90.155 
25.444 
10.349 
64.711 

112.152 
29.666 
10.274 
81.486 

136.040 
29.685 

7.010 
106.355 

124.4 
116,6 

99,3 
127.5 

121,1 
100,0 
68,2 

128,9 

54 Združevanje iz dohodka TOZD za naložbe v SIS materialne proizvodnje znaša (t. j. brez pokrivanja izpadlega dohodka) v letu 1978 62%, v letu 1979 73% in po oceni za leto 1980 okoli 26% vseh zgoraj upoštevanih sredstev. Ostali viri so prelivanje iz osebne, skupne in splošne porabe in se oblikujejo od dejan- skega koriščenja infrastrukturnih proizvodov in storitev. Na zmanjšanje deleža drguih virov vpliva predvsem nizka ocena preliva od prodaje pogonskih goriv za gradnjo cest in vračanje ljudskega posojila za ceste. V TOZD se oblikuje za združevanje okoli 66% sredstev po ekonomski moči (davčna osnova), 14% sredstev iz porabe infrastrukturnih proizvodov in storitev in okoli 18% od Investi- 
cij. 5,5 Ocenjujemo da znaša uč inek devalvacije na odplač ila v letošnjem letu okoli 850 milij., bistveno več ji pa bo vpliv v letu 1981, ko bo veljal za celo leto. 6b Od tega v proizvodnih dejavnostih okoli 25%, v neproizvodnih pa okoli 46%. 

5.4. Oblikovanje sredstev za skupno porabo 
5.4.1. V letih 1976-80 so se sredstva za zadovoljevanje 

skupnih potreb oblikovala iz osebnih odhodkov in iz dohodka 
TOZD v naslednji višini: 

" Denarni izdatki, ki ne predstavljajo osebne porabe so: davki, takse, carine, neblagovna poraba, ki ne predstavlja družbenega proizvoda (najemnine in neproizvodne osebne storitve), povečanje gotovine v obtok in prirast varčevanja prebivalstva. j Efekt devalvacije, ki se odrazi v povečanju dinarske vrednosti deviznih hranilnih vlog občanov, ni upoštevan. 
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- tekoče cene 
- v mili], din 

1978 

Skupaj sredstva za skupne potrebe 29.843 
v tem: 
- družbene dejavnosti 19.465 
- pokojn. in invalid, zavarovanje 10.378 

Sredstva za družbene dejavnosti so v obdobju 1976-79 
rasla po poprečni stopnji 26,4%, kar je za okoli 4 odstotne 
poene hitreje od rasti družbenega proizvoda. V letu 1980 naj 
bi se po resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v obdobju 1976-60 sredstva za zadovoljenje skup- 
nih potreb, brez sredstev pokojninskega in invalidskega ter 
starostnega zavarovanja kmetov, povečala za 16% v primer- 
javi z valoriziranimi programi iz leta 1979. Glede na tako 
usmeritev so SIS za družbene dejavnosti v februarju 1980 
znižale prvotne programe za leto 1980 in ustrezno korigirale 
prispevne stopnje, tako da se bodo po planu v globalu sred- 
stva za družbene dejavnosti povečala za 16,4%. 

Na podlagi gibanj v prvih štirih mesecih leta 1980 ocenju- 
jemo, da bodo znašala sredstva iz tekočega priliva v letu 1980 
okoli 28.830 milij. din, kar pomeni, da se bodo v globalu 
sredstva SIS za družbene dejavnosti povečala za 17,3%. 

V kolikor bi se ta gibanja nadaljevala, bi bila planirana 
sredstva presežena za okoli 2%. Tako stanje bi narekovalo 
samoupravnim interesnim skupnostim za družbene dejavno- 
sti znižanje prispevnih stopenj, s čimer bi se uskladil priliv 
sredstev z obsegom dovoljene porabe. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo po 
oceni v letu 1980 združila okoli 16.620 milij. din, kar je v 
primerjavi z realiziranimi sredstvi leta 1979 za 35,4% več . Od 
skupno združenih sredstev odpade na redno dejavnost skup- 

Združena sredstva SIS družbenih dejavnosti 
od tega: . 
- za redno dejavnost OZD družbene dejavnosti 
- prelivanje v osebno porabo (pokojnine, 
otroški dodatek in dr.) 
- del za naložbe v družbeni standard 

1979 1980 Indeks 
ocena 1979/78 1980/79 

37.161 45.897 124,5 123,5 

24.583 28.830 126,3 117,3 
12.578 17.067 121,2 • 135,7 

nosti, t. j. za izplač ilo pokojnin v letu 1980, valoriziranih 
skladno z rastjo poprečnega osebnega dohodka na zaposle- 
nega v letu 1979, okoli 15.900 milij. din, ostalih 710 milij. din 
pa za dopolnitev rezervnih sredstev, ki so skupnosti nujno 
potrebna za nemoteno izplačevanje pokojnin. Sredstva za 
redno dejavnost se v primerjavi z realizacijo 1979 povečujejo 
za 29%. Sredstev za izplačevanje pokojnin ni mogoče uskla- 
diti s porastom za 16%, ker bi ob nespremenjenih pravicah 
upokojencev v letu 1980 lahko zagotovili izplač ilo pokojnin le 
za 11 mesecev. Znižanje bi bilo možno le pri sredstvih za 
dopolnitev rezerv, vendar bi tako znižanje povzroč ilo težave 
pri rednem izplačevanju pokojnin. Zato bi bilo treba posebej 
prouč iti možnosti znižanja sredstev za dopolnitev rezerv v letu 
1980. 

5.4.2. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb kot celota 
ne predstavljajo posebne oblike končne porabe, ker se v 
nadaljnjih delitvah prelivajo v dohodek organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo storitve družbenih dejavnosti v 
osebne prejemke iz naslova različnih socialnih dajatev' in 
namenjajo za naložbe v osnovna sredstva družbenih dejavno- 
sti. 

Sredstva za skupne potrebe, ki so se oblikovala na osnovi 
prispevkov iz dohodka in iz osebnih dohodkov, so se upora- 
bila za naslednje namene (struktura v %): 

1976 1977 1978 1979 
100,0 100,0 100,0 100,0 

34,7 36,6 37,6 42,2 

42,4 41,8 40,5 42,3 
22,9 21,6 22,0 15,5 

- v % 
1976 1977 1978 1979 

Celotni prihodek , 100,0 100,0 100,0 100,0 
Prihodki doseženi preko SIS družbenih dejavnosti 53,4 53,8 53,4 57,9 
Prihodki doseženi z neposredno 
svobodno menjavo dela ' 9,1 9,1 10,4 10,4 
Prihodki doseženi od občanov 9,8 9,7 9,7 7,2 
Drugi prihodki 27,6 27,4 26,5 24,4 

V strukturi virov je opazen premik k večanju deleža pri- 
hodka doseženega preko SIS družbenih dejavnosti. Delež 
prihodka doseženega z neposredno svobodno menjavo dela 
je v zadnjih dveh letih ostal nespremenjen, upadla pa sta 
deleža prihodkov doseženih od občanov in drugi prihodki. 

Po posameznih področ jih dejavnosti so dosežena nasled- 
nja razmerja: 

V izobraževanju se je delež prihodka doseženega preko SIS 
družbenih dejavnosti povečal v letu 1979 za približno 4% v 
primerjavi z 1. 1978 in znaša 73%. V znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti se je od 13,3% v letu 1978 povečal na 18,3% v letu 
1979. V kulturi je ostal skoraj nespremenjen in znaša 21,4%. 
Ta vir se je povečal v celotni strukturi virov tudi pri telesno- 
kulturni dejavnosti, toda tukaj je delež prihodka doseženega 

preko SIS družbenih dejavnosti neznaten v primerjavi z dru- 
gimi dejavnostmi, saj v obdobju 1976-1979 ni presegel 8%. 
Največ ji porast je ta vir celotnega prihodka doživel v zdrav- 
stvu, saj se je od 60,5% v letu 1978 povzpel na 68,1% v letu 
1979. V dejavnosti družbenega varstva otrok in mladine in 
socialnega varstva pa se je ta delež v letu 1979 zmanjšal za 1 % 
v primerjavi s predhodnim letom in znaša 41,5%. 

Tako stanje v strukturi virov celotnega prihodka, ko se 
povečuje delež prihodka doseženega preko SIS družbenih 
dejavnosti in zmanjšujejo drugi viri, pomeni orientacijo na 
zagotovljene vire in sredstva in zmanjšanje interesa za prido- 
bivanje dohodkov z lastno dejavnostjo. 

V naslednji tabeli so zbrani podatki o gibanju celotnega 
prihodka v obdobju 1976-1979 po posameznih vrstah družbe- 
nih dejavnosti in primerjavi z gibanji v materialni proizvodnji: 

1977/76 1978/77 1979/78 
120,7 
127,5 
127.2 
130.5 
127.3 
130,9 
127.6 
125.7 

124.0 
131.8 
127.1 
147,0 
136,6 
143.9 
130,6 
134,6 

127.7 
128.8 
123.9 
114,0 
131,6 
14,48 
133,8 
134,8 

TOZD materialne proizvodnje59 

TOZD družbenih dejavnosti®0 

Izobraževanje \ 
Znanstveno-razisktvalna dejavnost 
Kultura, umetnost in informacije66 

Telesna kultura, šport in rekreacija 
Zdravstveno varstvo 
Družbeno varstvo otrok in mladine in socialno varstvo 



VIR- Zaključni računi negospodarstva za 1977,1978 in 1979 družbenih dejavnosti, kot v TOZD materialne proizvodnje, 
leto (podatki za leto 1S76 so vzeti iz ZR za leto 1977). V razporejanju celotnega prihodka so bi a dosežena ra- 

Vidimo da je celotni prihodek hitreje naraščal v TOZD zmerja, kot jih kažejo naslednji strukturni deleži: -v % 

Celotni prihodek 
Materialni stroški 
Del dohodka za zagotovitev skupnih in splošnih 
pogojev za delo in razvoj družbe 
Bruto osebni dohodki61 (evidenčno) 
Del dohodka za osebne dohodke in skupne potrebe 
zaposlenih na ravni TOZD 
Sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo 

Iz podatkov v tabeli je vidno, da je delež sredstev za osebne 
in skupne potrebe delavcev v teh dejavnostih izredno stabi- 
len. Delež materialnih stroškov v razporeditvi celotnega pri- 
hodka ima tendenco upadanja. Delež sredstev za reproduk- 
cijo variira in je na približno nespremenjeni ravni, del do- 
hodka za skupne in splošne potrebe pa narašča. 

1976 1977 1978 1979 
100,0 100,0 100,0 100,0 
35,6 33,8 32,2 32,7 

16.6 18,8 20,6 19,3 
49.7 48,7 47,5 46,9 

39,3 39,9 39,6 39,5 
8,6 7,5 7,6 8,5 

5.5. Oblikovanje sredstev za splošno porabo 
Dohodki za splošno porabo, ki se oblikujejo iz davka na 

dohodek TOZD, davka na osebne dohodke zaposlenih, pro- 
metnih davkov in drugih virov, so v letu 1979 naraščali hitreje 
kot družbeni proizvod. Zato seje njihov delež v DP povečal od 
11,4% v letu 1978 na 11,7%, v letu 1980 pa se bo po oceni 
ponovno zmanjšal na okoli 11%. 

1978 1979 1980 
ocena 

Indeksi 
1979 
1978 

1980 
1979 

Izvirni dohodki za 
splošno porabo skupaj 
od tega: 
- federacija 
- republika 
- občine 
- ostalo62 

16.771 

7.856 
5.385 
3.280 

250 

22.096 26.618 

10.298 
6.764 
4.541 

493 

13.511 
7.195 
5.267 

645 

131,7 

131,1 
124.3 
138.4 
224,4115 

120,5 

131,2 
106,4 
116 

V letu 1979 so rasli izvirni prihodki za splošno porabo 
predvsem na račun velikih obveznosti do federacije in viso- 
kega priliva sredstev za občinske proračune. Visok porast je 
bil dosežen v občinskih proračunih predvsem od davkov iz 
osebnih dohodkov (indeks 149) manj pa iz prometnih davkov 
(indeks 125). V letu 1980 bodo po oceni rasli dohodki za 
splošno porabo predvsem na račun sredstev, ki jih mora 
reublika prispevati za kritje splošnih družbenih potreb federa- 
cije. K omejevanju porabe v republiki prispeva nizek porast 
republiškega proračuna v letu 1980, ki znaša le okoli 6% ter 
dogovor o urekpih za omejevanje splošne porabe v občinah, 
ki so jih te sprejele in svoj priliv omejile na obseg predviden z 
resolucijo. Na tej osnovi ocenjujemo, da bo rast sredstev v 
občinah omejena na 16%. Ob omejevanju rasti osebnih do- 
hodkov in skupne porabe bo verjetno postopoma upadla 
prodaja blaga, kar bo vplivalo na znižanje priliva sredstev od 

prometnih davkov. S tem pa se bo pojavilo vprašanje zagoto- 
vitve sredstev za kritje obveznosti do zveznega proračuna. V 
prvih štirih mesecih je znašal priliv sredstev okoli 6.665 milij. 
din in je porasel za 21,3%, glede na isto obdobje lani. 

5.6. Bilanca končne porabe družbenega 
proizvoda 

V končni porabi družbenega proizvoda bo v letu 1980 po 
dosedanjih projekcijah prišlo do spremembe v inozemskih 
sredstvih. Priliv sredstev iz tega vira je doslej povečeval do- 
mača sredstva, čeprav je imel padajočo dinamiko, v letu 1980 
pa bo predvidoma prišlo do odliva sredstev in s tem do nižjih 
razpoložljivih sredstev. Predvidoma se bodo oblikovala na- 
slednja razmerja: 

- v mrd. din 
- v tekočih cenah 

indeksi 
1979 
1978 

1978 1979 1980 1980 
1979 

Družbeni proizvod 
Neto inozemska 
sredstva63 

Skupaj sredstva 
Zmanjšano za: 
- kotizacijo federaciji 
- prelivanje v druge SR64 

Razpoložljiva sredstva v SRS 
Osebna potrošnja 
v tem: osebni dohodki 
Vlaganja v gospodarstvo 
- v osnovna sredstva 
- prirast zalog 
Vlaganja v družbeni standard 
Materialni izdatki skupne 
in splošne porabe 
Drugo65 

146,8 

1,5 
148.3 

7,8 
3,1 

137.4 
64,7 
55,5 
34,4 
30,1 
4,3 

17.1 

11.2 
10,0 

187,9 243,2 

0,2 
188,1 

1Č,3 
4,4 

173,4 
82.5 
70.6 
59,8 
39,5 
20,3 
23,0 

14,5 
-6,4 

- 1,4 
241,8 

13,5 
6,0 

222,3 
106,3 
84,9 
68.4 
48,9 
19.5 
27.5 

16.6 
3,5 

128 

126,9 

131.1 
144,6 
126.2 
127,5 
127.3 
174,0 
131.4 
474.5 
134,3 

129,5 

129,4 

128,5 

131,2 
136.1 
128.2 
128,9 
120,2 
114,2 
123,7 
98,5 

119,4 

115,0 

50 Iz celotnega prihodka TOZD materialne proizvodnje Je odšteta nabavna vrednost prodanega blaga, saj je ta kategorija bolj primerljiva a celotnim prihod- kom TOZD družbenih dejavnosti 00 Brez založniške In časopisno založniške dejavnosti. a1 Podatek je podan evidenčno In v vsoti ne daje 100%. 

92 stroški SDK, drugI koristnikl in nerazdeljeno 63 Za sedaj so upoštevani odnosi pred devalvacijo. Nove projekcije plač ilne bilance se šele pripravljajo in z njimi v tem času ne razpolagamo. Pričakovati je, da bo odliv več ji in bo treba razmerja zaostriti. 84 Zajeto posojilo za financiranje razvoja manj razvitih 3R In SAP (zmanjšano 
za vrnjena odplač ila) prispevek od OD po mestu stalnega bivališča In prtsp. solidarnosti za odpravo posledic potresa v Črni gori. M Finančna prelivanja v odnosih s tujino In republikami, nerazporejena sred- 
stva, časovne razmejitve, računska odstopanja, spremembe v evidencah In drugo. 



Kot je razvidno iz prikaza in indeksov gibanja posameznih 
oblik porabe bo v letu 1S80 prišlo le do manjših premikov med 
posameznimi oblikami končne porabe. Ob manjšem porastu 
osebnih dohodkov bo zaradi zmanjšanja varčevanja in hi- 
trejše rasti drugih oblik osebnih prejemkov predvidoma zadr- 
žan delež osebne porabe na približno enaki višini. Vlaganja v 
osnovna sredstva gospodarstva se gibljejo v deležu na višini 
je bil dosežen v letu 1978 z vrednostjo prirasta 4,3 mrd. din 
delež 2,9% v družbenem proizvodu. Ob tem bilanca kaže 
neopredeljen višek okoli 10 rr\rd. medtem ko se po predho- 
dnih podatkih v letu 1979 kaže primanjkljaj sredstev okoli 6,4 
mrd. din. Do prikazanih odstopanj je prišlo predvsem zaradi 
sprememb v evidencah v bilancah stanja. 

Omejevanje priliva sredstev za skupno in splošno porabo 
pa se bo odrazilo v nižjem deležu materialnih izdatkov te 
porabe v družbenem proizvodu in nižjih vlaganjih v družbeni 
standard. 

6. REZULTATI IN PROBLEMI PRI 
IZBOLJŠEVANJU POGOJEV ZA ŽIVLJENJE IN 
DELO 

6.1. V družbenem planu je predvideno, da bodo sredstva za 
živfjenjski standard rastla nekolika počasneje od rasti družbe- 
nega proizvoda, v tem okviru pa naj bi se družbeni standard, 
ki vključuje skupno porabo in stanovanjsko izgradnjo, pove- 
čeval nekoliko hitreje od osebne potrošnje. Realni osebni 
dohodki na zaposlenega pa naj bi rasli nekoliko počasneje od 
rasti produktivnosti dela, tako da bi zagotovili hitrejšo rast 
sredstev za razširitev materialne osnove dela. 

V prvih štirih letih tega srednjeročnega obdobja je (razen v 
letu 1976) rast življenjskega standarda zaostajala za rastjo 
družbenega proizvoda. V letu 1979 dosežena realna raven 
življenjskega standarda je za 19,5% višja kot je bila v letu 
1975. V okviru povečevanja življenjskega standarda so v tem 
obdobju naraščala nekoliko počasneje sredstva za osebno 
potrošnjo (povprečno letno za 3,8%), medtem ko so sredstva 
za družbeni standard rasla nekoliko hitreje (povprečno letno 
za 6,5%) in se je tako okrepila vloga tega elementa v celotnem 
življenjskem standardu. 

Sredstva za osebno porabo v globalu naraščajo počasneje 
od družbenega proizvoda, vendar pa takšna razmerja 
vključno od leta 1978 niso bila dosežena z delitvijo dohodka v 
korist hitrejšega naraščanja sredstev za krepitev materialne 
osnove dela in počasnejšega naraščanja sredstev za osebno 
porabo, temveč predvsem z notranjo prerazdelitvijo sredstev 
prebivalstva. V letu 1979 in po oceni tudi v letu 1980 pa rast 
sredstev za osebno porabo v globalu zaostaja za rastjo druž- 
benega proizvoda, predvsem zaradi skladnejše delitve do- 
hodka. 

Gibanje osebnih dohodkov, ki predstavljajo najpomemb- 
nejši vir sredstev za osebno porabo je bilo v prvih treh letih 
dokaj avtonomno. Povprečno letno so naraščala za 23%, 
družbeni proizvod pa za 20%. Široka družbena aktivnost v 
letu 1979 in 198066 pa je prispevala k skladnejšim gibanjem v 
delitvi dohodka in naraščanju sredstev za osebne dohodke v 
okviru možnosti, ki jih daje ustvarjeni dohodek. 

1976 

Hrana, pijača, tobak 42,19 
v tem hrana 37,4 
Obleka in obutev 12,2 
Stanovanje, kurjava, razsvetljava 11,0 
Stanovanjska oprema 5,0 
Prevozna sredstva, storitve 11,9 
Ostali življenjski stroški 17,0 
Skupaj življenjski stroški 100,0 

V letu 1979 sta Zveza komunistov Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije 
spodbudili akcijo zaključnih računov, v letošnjem letu pa se ta aktivnost vsebin- sko nadaljuje ob spremljanju izvajanja dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980, ki je bolj konkretiziral usmeritve ekonomske polivke na področ ju razporejanja dohodka. Razponi med povprečjem najnižjih in najvišjih osebnih dohodkov na zapo- 
slenega v okviru TOZD oz. njihovih enot se čedalje bolj zožujejo; od 2,8 v letu 1976 so se zmanjšali na 2,4 v letu 1979. 

Povprečni osebni dohodek v letu 1979 je znašal 7.393 din (v 
letu 1975 3.521 din). Čeprav so pretežni del tega porasta 
absorbirali višji življenjski stroški, so v štirih letih tega sred- 
njeročnega obdobja realni osebni dohodki porastli za 13%, 
oz. za 3,1% povprečno letno. Ob sorazmerno hitrem narašča- 
nju osebnih dohodkov v preteklih letih, ni prišlo do internih 
premikov v delitvi osebnih dohodkov v smeri nagrajevanja po 
rezultatih dela. Gibanje osebnih dohodkov se premalo pove- 
zuje z rastjo produktivnosti dela, zato se krepijo težnje uravni- 
lovke67, ki pa jih zaradi socialnih momentov ni moč odločneje 
odpravljati v času, ko so prisotna omejevanja na področ ju 
porabe in življenjski standard le ohranja že doseženo raven. 

Delež prejemkov pokojninsko-invalidskega zavarovanja v 
osebnih prejemkih prebivalstva stalno narašča. Deloma je to 
odraz usklajevanja višine povprečne starostne, družinske oz. 
invalidske pokojnine z gibanjem povprečnih osebnih dohod- 
kov na zaposlenega, predvsem pa so ti premiki posledica 
hitrega naraščanja števila upokojencev, saj v letu 1979 rast 
upokojencev že presega rast aktivnih zavarovancev.68 Število 
upokojencev se hitro povečuje tako pri uživalcih starostnih, 
kot tudi invalidskih pokojnin. Medtem ko je naraščanje sta- 
rostnih upokojencev pogojeno z demografskimi faktorji, pa 
naraščanje invalidskih upokojitev opozarja, da bo potrebna 
več ja skrb za zagotavljanje varstva pri delu, pa tudi več ja 
aktivnost pri rehabilitaciji invalidov. 

Drugi prejemki prebivalstva iz sredstev skupne porabe, ki 
imajo pretežno socialni značaj, ohranjajo svoj delež v skupnih 
prejemkih prebivalstva. V skupnostih socialnega varstva se 
oblikuje in usklajuje celovita politika socialnega varstva, ki 
predstavlja bistveno sestavino socialne varnosti delovnih ljudi 
in občanov. Pri preverjanju in usklajevanju osnov in višine 
socialno-varstvenih dodatkov se pojavljajo težave, povezane s 
tem, da ne razpolagamo s podatki o minimalnih življenjskih 
stroških za različne skupine potrošnikov, ki bi omogočali bolj 
elastično in selektivno politiko na tem področju. 

Potrošniška posojila so do leta 1978 predstavljala pomem- 
ben vir kupne moč i prebivalstva, zlasti pri nakupih trajnejših 
potrošniških dobrin. Zaradi ostrejših pogojev pri odobravanju 
potrošniških posojil od leta 1978, pa tudi zaradi že sora- 
zmerno visoke obremenjenosti osebnih dohodkov za odpla- 
čila potrošniških posojil, le-ta postopno izgubljajo na pomenu 
pri oblikovanju celotnih sredstev osebne porabe. Zato je pre- 
bivalstvo v letu 1979 začelo intenzivneje črpati sredstva iz 
odložene osebne porabe (varčevanje), posebej pri nakupih 
trajnih potrošnih dobrih, kar vpliva na relativno zmanjševanje 
obsega varčevanja.69 Ob nespremenjeni politiki na področ ju 
potrošniških posojil in dogovorjenih usmeritvah pri osebnih 
dohodkih in drugih prejemkih v letu 1980, bodo delno že 
izčrpane hranilne vloge in manjše možnosti za varčevanje 
vplivale na nekoliko zmanjšan realni obseg sredstev osebne 
porabe v primerjavi z letom 1979. 

Zaradi omejenih možnosti za oblikovanje sredstev za 
osebno porabo ocenjujemo, da bo ob sorazmerno hitri rasti 
cen proizvodov in storitev v letu 1980, v strukturi osebne 
porabe prišlo do sprememb, predvsem v smeri zmanjševanja 
nakupa trajnih potrošnih dobrin, povečal pa se bo del izdat- 
kov za dobrine in storitve, katerih potrošnja je manj elastična 
glede na gibanje cen in dohodek (izdatki za hrano, stanova- 
nje, kurjavo in razsvetljavo ter prevozne storitve). 

- struktura v % 
1977 1978 1979 1980 

ocena ____ __ __ ___ 

36,7 36,3 36,1 36,5 
11.3 12,2 12,4 13,0 
11,7 11,0 11,1 11,5 
4,9 6,2 5,4 5,0 

13,2 11,0 10,8 11,0 
16.4 17,5 18,2 17,0 

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

68 - stopnje rasti 
  1976 1977 1978 1979 
Aktivni zavarovanci 2,8 4,0 4,3 3,7 Uživalci pokojnin 1,6 1,9 2,7 3,9 

poročevalec 27 

I 



6.2. V Sloveniji smo v obdobju 1976-1979 zgradili 57.633 
stanovanj. Da bi do konca planskega obdobja dosegli predvi- 
deno izgradnjo 65.000 stanovanj, bi morali v letu 1980 zgraditi 
le 7.367 stanovanj. Samoupravne stanovanjske skupnosti ob- 
čin predvidevajo, da bo v letu 1980 zgrajenih okoli 15.000 
stanovanj, kar kaže, da bo plan izgradnje stanovanj presežen. 
Tako je bilo v letu 1976-1979 zgrajenih povprečno letno 7,5 
stanovanj na tisoč prebivalcev. 

Povprečna površina stanovanja v družbenem sektorju po- 
stopno narašča; od 55,2 m2 v letu 1976 se je povečala na 
59,5 m2 v letu 1979. Stanovanjski fond obsega v naši republiki 
že 584.849 stanovanj, oz. 1 stanovanje na vsake 3 prebivalce. 
Stanovanja so v povpreč ju velika, saj povprečno odpade na 
prebivalca 18,5 m2 stanovanjske površine. Po navedenih po- 
datkih ne bi smeli imeti stanovanjskega primanjkljaja, pa je le- 
ta vseeno pereč , predvsem v več jih mestih. Rezultati anket po 
obč inah kažejo, da je zlasti na podeželju veliko stanovanj 
nezasedenih ali neprimerno zasedenih, pa tudi v mestih je 
neprimerna zasedenost (poleg hitrejše rasti zaposlovanja in s 
tem povezanih priselitev) eden od pomembnih dejavnikov 
akutnega pomanjkanja stanovanj. Na uč inkovitejšo uporabo 
stanovanjskega sklada bo vplivala nadaljnja krepitev policen- 
tričnega razvoja v republiki, izboljšanje prometnih povezav 
mest s svojim naravnim zaledjem in s tem počasnejši priliv 
prebivalstva v mesta in industrijska središča. Optimalnejšo 
zasedenost družbenih najemnih stanovanj pa bo spodbudil 
tudi prehod na ekonomske stanarine. 

Cene stanovanj so v Sloveniji v obdobju 1976-1979 rasle 
povprečno letno za 16,2%, samo v letu 1979 pa kar za 26%. V 
letu 1979 znaša povprečna cena 1 m2 11.091 din70. Na visoko 
naraščanje cen stanovanj vplivajo poleg povečanih cen pri 
sami izgradnji tudi slabosti v organizaciji na tem področ ju; 
vendar pa pripravljenost za reševanje teh vprašanj ni velika, 
saj visoko povpraševanje po stanovanjih (zlasti v mestih) in 
visoka sredstva, razpoložljiva za te namene, omogočajo pro- 
dajo stanovanj tudi po visokih cenah. Potrebni bi bili uč inko- 
vitejši, zlasti organizacijski ukrepi, da bi ublažili pretirano rast 
cen m2 stanovanja. Stanovanjska gradnja danes zahteva kom- 
pleksno organizacijo od odkupa in priprave zemljišč  do izpol- 
nitve normativov o kompletni soseski. Negradbeni stroški v 
ceni stanovanj dosegajo v letu 1979 po predhodnih podatkih 
že 28%. 

6.3. Na področju družbenih dejavnosti naj bi v skiadu z 
usmeritvami družbenega plana in dogovora o njegovih teme- 
ljih v tem srednjeročnem obdobju dosegli pomembnejše pre- 
mike v korist razvoja tistih področ ij, ki neposredno prispevajo 
k rasti proizvodnje in produktivnosti dela, tako da bi se pove- 
čal delež strokovnega znanja in raziskovalnega dela v družbe- 
noekonomskem razvoju. Izvajanje takšnih usmeritev je tesno 
povezano z uveljavljanjem načel svobodne menjave dela med 
uporabniki in izvajalci storitev ter s krepitvijo samoupravne 
organiziranosti znotraj družbenih dejavnosti. 

6.3.1. Na področ ju raziskovalne dejavnosti se je sicer začel 
proces preusmerjanja raziskovalnih zmogljivosti na reševanje 
ključnih družbenih problemov, vendar pa poteka prepočasi. 
Zavirajo ga premalo uveljavljeni samoupravni odnosi na posa- 
meznih področjih združenega dela in v raziskovalnih organi- 
zacijah ter med njimi. Zato se prepočasi kfepi vloga znanja in 
raziskovalne dejavnosti v razvoju proizvajalnih sil, pri dvigu 
produktivnosti dela ter izboljševanju gospodarjenja. 

V strukturi končanih raziskav znaša v letu 1978 delež osnov- 
nih raziskav 14,2% (v letu 1975 12,7%), uporabnih 63,7% (v 
letu 1975 pa 55,7%) in v razvojnih 22,1% (v letu 1975 31,6%). 
Delež razvojnih raziskav, ki pomenijo osnovo za prenos razi- 
skovalnih rezultatov v prakso, se zmanjšuje. V celotnem šte- 
vilu raziskav upada delež raziskav s področja tehničnih ved, 
posebej zaskrbljujoč pa je padec deleža tehničnih ved med 
razvojnimi raziskavami (od 82,4% v letu 1975 na 58,9% v letu 
1978). 

Med pogoji za razvoj raziskovalnega dela so pomembna 
zlasti sredstva, raziskovalni potencial in stopnja organizirano- 

69 V letu 1976 je prirast hranilnih vlog predstavljal v masi osebnih dohodkov 
14,3%, v letu 1977 14,1%, leta 1978 16,3%, v letu 1979 pa le 8.9%; prirast potrošniških posojil pa je predstavljal v letu 1976 40%, v letu 1977 20%, v letu 
1978 18% in v letu 1979 le še 2% dodatne kupne moč i prebivalstva. /0 Uradni statistični podatki se močno razlikujejo od dejanskih cen na trgu, ki dosegajo v povpreč ju že 13.000 din. Zato bo Zavod SRS za statistiko prouč il pravilnost poročanja posameznih organizacij. 

sti in samoupravne povezanosti med raziskovalnimi organiza- 
cijami in uporabniki. 

Delež sredstev za raziskovalno dejavnost v družbenem pro- 
izvodu se je povečal od 1,26% v letu 1975 na 1,39% v letu 
1978. Ti podatki pa ne zajemajo sredstev, ki jih izdajamo za 
nabavo industrijske lastnine, ekspertize za stroške razvoja 
novih proizvodov ali tehnologij do vključno ničelne serije, 
zato je dejanski delež sredstev za raziskovalno dejavnost v 
družbenem proizvodu večji, vendar pa do konca planskega 
obdobja ne bo dosegel predvidene višine (2% družbenega 
proizvoda). 

Raziskovalni potencial se je vtem obdobju postopno krepil, 
saj je naraščalo število raziskovalcev, za okoli 8% letno in smo 
v letu 1978 imeli po oceni okoli 2900 raziskovalcev71. 

Pri vzgoji novih raziskovalnih kadrov nismo dosegli željenih 
uspehov. Podiplomski študij je zajemal v letu 1979 le 3,9% 
študentske populacije, kar je znatno manj kot v enako ali bolj 
razvitih državah, kjer zajema podiplomski študij vsaj četrtino 
študentske populacije. 

Proces ustanavljanja posebnih raziskovalnih skupnosti ka- 
sni. Vzroki za zamude s,o v tem, da še ni podrobno oprede- 
ljeno, kako in katere uporabnike vključ iti v posamezne skup- 
nosti, čutiti pa je tudi odpor proti novi organiziranosti, kajti 
dogovarjanje za programe posebnih raziskovalnih skupnosti 
bo postalo mnogo zahtevnejše. 

Občinske raziskovalne skupnosti so se dosedaj konstitui- 
rale v 58 občinah, vendar se njihova aktivnost zaenkrat ome- 
juje na sodelovanje pri oblikovanju srednjeročnih načrtov 
razvoja in usmerjanja raziskovalne dejavnosti. Njihova vloga 
usklajevalca naporov za napredek tehnologije na območju 
občin v sodelovanju z regionalnimi gospodarskimi zborni- 
cami pa še ni prišla do izraza. Skupščine občinskih razisko- 
valnih skupnosti so Večinoma enodomne (skupšč ine uporab- 
nikov) in zato težko konkretizirajo raziskovalne probleme. 

V obdobju do leta 1980 naj bi Raziskovalna skupnost Slove- 
nije prispevala soudeležbo za adaptacijo in graditev novih 
prostorov SAZU in so udeležbo pri gradnji Centralne tehniške 
knjižnice v Ljubljani. 

Pripravljalna dela za te investicije so potekala počasi, zaradi 
stabilizacijskih ukrepov pa je bila izgradnja teh objektov odlo- 
žena. 

6.3.2. Število učencev v osnovni šoli se je v posameznih 
letih tega srednjeročnega obdobja gibalo na približno isti 
ravni (približno 218 tisoč letno), pri tem pa se je zmanjšalo 
število oddelkov od 8591 v letu 1976 na 8442 v letu 1980. 

Zaradi pomembnih naložb v osnovnošolski prostor se je 
postopoma povečevalo število učencev, ki imajo pouk v eni 
izmeni tako, da je bil ob začetku šolskega leta 1979/80 dose- 
žen povprečni izmenski količnik 1,33. Novi zakon o osnovi šoli 
pa je spremenil normativ glede največjega dopustnega števila 
učencev v oddelku od 36 na 32, ki se bo postopno uveljavljal 
do leta 1984, zato je pričakovati, da bo dinamika zmanjševa- 
nja obsega druge izmene v osnovni šoli v teh letih počasnejša. 

V vsem srednjeročnem obdobju se je v skladu z material- 
nimi možnostmi v občinah razvijalo celodnevna organizacija 
dela v osnovnih šolah. Dinamika razvoja se je v zadnjih letih 
nekoliko zmanjšala predvsem zaradi omejenih prostorskih in 
kadrovskih zmogljivosti v več jih urbanih središč ih. Razvoj 
podaljšanega bivanja j6 bil v primerjavi s celodnevno šolo 
počasnejši, vendar pa bo do konca tega leta po oceni Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje predvidoma do- 
sežen načrtovan obseg celodnevne šole in podaljšanega biva- 
nja (25%). 

Skladno s predvidenimi potrebami razvoja se je precej 
povečal vpis na pedagoške šole, kar pa v tem srednjeročnem 
obdobju glede na večje potrebe še ni moglo pokriti vseh 
potreb. 

Delež uč iteljev osnovnih šol, ki ne izpolnjujejo formalnih 
pogojev za uč itelja v osnovni šoli se je od leta 1976 do 1980 * 
zmanjšal le od 17,39 na 16,8%72. 

število slušateljev, vključenih v osnovno izobraževanje 
odraslih, je znašalo v začetku planskega obdobja okrog 5000, 

71 V tej oceni le zajeto število raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah In enotan ter ena tretlma števila visokošolskih učiteljev, ker rnora|o v skladu z zakonom visokošolski uč itelji tretjino svojega delovnega Časa porabiti za razi- skovalno delo. , ^ . ... ,. . 72 Na drugi strani pa ugotavljamo še vedno neustrezno izobrazbo uč iteljev, saj 
kar 38,6% učiteljev poučuje predmete, za katere niso specializirani. 

28 poročevalec 



proti koncu obdobja pa je začelo močno upadati, tako da je v 
začetku šolskega leta 1979/1980 znašalo le nekaj več kot 
2000. Glede na veliko število zaposlenih z nepopolno osnov- 
nošolsko izobrazbo (v letu 1976 skupaj 200.000), kažejo ti 
podatki, da ni prave motiviranosti za osnovno izobraževanje 
odraslih. 

Uveljavljanje usmerjenega izobraževanja zaostaja tako, da 
do konca srednjeročnega obdobja še ne bodo uvedeni novi 
vzgojnoizobraževalni programi v prve razrede srednjih šol. Na 
zakasnitev je vplivalo zlasti počasnejše uveljavljanje novih 
družbenoekonomskih odnosov in ustrezne samoupravne or- 
ganiziranosti uporabnikov in izvajalcev v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih ter zaostajanje pri oblikovanju vzgojnoizo- 
braževalnih programov, dogovorov o mreži izobraževalnih 
organizacij in o sodelovanju OZD uporabnikov pri izvajanju 
posameznih vzgojnoizobraževalnih programov, zlasti še pri 
izvajanju praktičnega pouka in delovne prakse. V zaostanku 
je tudi priprava novih učbenikov in drugih učnih sredstev, kot 
tudi naložbe v nove zmogljivosti v srednjih šolah. 

V dosedanjih dogovorih se pogosto kažejo težnje po uvaja- 
nju zelo ozkih programov namesto širše zasnovanih progra- 
mov usmeritev ter težnje po pretirani disperziji izobraževanja 
po občinah oziroma območjih tudi v primerih, ko to ovira 
racionalno in kvalitetno organizacijo izobraževanja. V stro- 
kovne šole vsako leto vpišemo več učencev, kot jih imamo 
(ca. 4000). Za te šole pri nas ni zanimanja, čeprav potrebe po 
takih profilih izkazujemo, zato vrzel vsako šolsko leto zapol- 
nimo z učenci iz drugih republik. 

Glede na doseženo stanje strokovnih priprav in samouprav- 
nega organiziranja je realno pričakovati, da se bodo tudi po 
letu 1981, ko se bodo uvedli novi programi v prve letnike vseh 
usmeritev, pojavljale še številne težave, zlasti pri načrtovanju 
izobraževalnih in kadrovskih potreb, pridobivanju in usposab- 
ljanju uč iteljev, zagotavljanju sodobnih učnih sredstev in uve- 
ljavljanju usmerjanja učencev v skladu z razvojnimi potrebami 
združenega dela. Število študentov na visokih in višjih šolah 
se v tem obdobju ni bistveno spreminjalo, postopno pa se 
povečuje število diplomantov. Zmanjšalo se je tudi število 
študentov na neproizvodnih smereh študija, zlasti študentov 
ob delu. Odprto ostaja vprašanje, ali je to znižanje vpisov res 
plod načrtne priprave in usmerjevalne politike kadrovske 
funkcije združenega dela ali pa je to samo administrativni 
ukrep, ki dovoljuje le določeno število študentov na teh po- 
droč jih. 

6.3.3. V srednjeročnem planu je bilo opredeljeno, da bo 
leta 1980 zajeto v organizirano družbeno varstvo 67.000 otrok. 
Kljub samoprispevkom za gradnjo otroških vrtcev, ta naloga 
ne bo uresničena, med drugim tudi zaradi hitrega naraščanja 
gradbenih stroškov. 

Ocenjujemo, da bo v 1.1980 v organizirano obliko varstva in 
vzgoje vključenih okoli 65.000 otrok. Na drugi strani stalno 
narašča število odklonjenih prošenj za sprejem v WO (v letu 
1979 je bilo odklonjenih 16.123). 

Bistveno zaostaja varstvo otrok do 3 let v varstvenih druži- 
nah. Namesto 5000 otrok do leta 1980 je bila ta oblika varstva 
v letu 1979 zagotovljena le 803 otrokom. 

V obdobju 1976-79 je bilo zagotovljeno poleg nadomestila 
osebnega dohodka za porodniški dopust (105 dni) tudi nado- 
mestilo osebnega dohodka za podaljšani porodniški dopust 
(141 dni). 

Leta 1978 je bilo uvedeno dodatno podaljšanje porodni- 
škega dopusta materam-delavkam, oz. drugi upravičeni osebi 
za nego več hkrati živo rojenih otrok, ter za težje telesno ali 
duševno prizadete otroke, v trajanju do enega leta otrokove 
starosti. 

V družbenem planu je bila kot naloga opredeljeno tudi 
zagotavljanje porodnega varstva kmetijskih proizvajalk, ven- 
dar do realizacije te naloge ni prišlo. 

V okviru skupnosti socialnega skrbstva se poleg svetoval- 
nega dela in nuđ enja pomoč i pri urejanju zadev ljudi v stiski 
zagotavlja tudi zavodsko varstvo ostarelim osebam. Tako je 
bilo leta 1976 v SR Sloveniji 5099 mest v splošnih socialnih 
zavodih, leta 1979 pa 7690 mest. V gradnji (finančna sredstva 
so že zagotovljena) pa je še 1047 mest v zavodih, ki bodo 
zgrajeni do konca leta 1980 oz. 1981. S temi kapacitetami 
bodo v glavnem dosežena planirana razmerja, namreč , da bo 
za 5% prebivalstva, starega nad 65 let, zagotovljeno varstvo. 

Zaradi visokih cen v splošnih socialnih zavodih je v obdobju 

1976-1979 le 30% oskrbovancev lahko samo krilo celotne 
stroške. Torej, ko ostareli občan postane oskrbovanec za- 
voda, postane v dveh tretjinah primerov tudi socialni podpira- 
nec. Spričo naglega staranja prebivalstva in razmeroma vi- 
soke starosti oskrbovancev, v splošnih socialnih zavodih ve- 
dno bolj narašča delež oskrbovancev, potrebnih delne ali 
popolne zdravniške oskrbe, kar ima za posledico še višje cene 
in drugačno dejavnost v teh zavodih. 

Velik problem na področju zavodskega varstva predstavlja 
pomanjkanje kapacitet v posebnih socialnih zavodih za 
otroke, mladostnike in starostnike z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. V Sloveniji je okoli 2000 otrok in mladost- 
nikov zmerno, težje in težko duševno prizadetih (od tega pa 
jih je v zavodih le 435) in ca. 1870 odraslih (od katerih je 451 v 
zavodih). 

Med investicijami sta bila v tem obdobju dograjena Zavoda 
za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate (adaptacija) in 
Center za varstvo in rehabilitacijo slepih in slabovidnih v 
Škofji Loki, gradnja zavoda za varstvo in resocializacijo alko- 
holikov pa ni realizirana. 

6.3.4. V sedanjem srednjeročnem obdobju je prišlo do po- 
polne uveljavitve 1974. leta sprejetega Zakona o splošnem 
zdravstvenem varstvu prebivalstva, kar predstavlja bistven 
napredek v socialni varnosti prebivalstva. V strukturi patolo- 
gije prebivalstva še naprej naraščajo obolenja, tipična za 
industrijsko razvite države (kronično degenerativna obolenja 
dihal, kosti in gibal, bolezni srca in ožilja, prebavil ter bolezni 
živčevja in čutil). Na spremenjeno patologijo vpliva tudi po- 
daljševanje življenjske dobe populacije (bolezni starostnikov). 

Narašča število poškodb izven delovnega mesta, za kar so 
najpogostejši razlogi poškodbe pri delu izven delovnega ra- 
zmerja, poškodbe v prometu, športu itd. Še vedno je zelo 
slabo zobozdravstveno stanje prebivalstva. 

Ob rastoč i potrebi kurative je še vedno zanemarjena pre- 
ventiva in higiensko-epidemiološka služba. Higiensko-sani- 
tarna inšpekcijska služba ni dovolj uč inkovita, na kar kažejo 
masovne zastrupitve s hrano v obratih družbene prehrane. 
Stanje na področju sistematskih pregledov aktivne populacije 
in medicine dela je še vedno nezadovoljivo. V temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki bi morale v okviru lastne skupne 
porabe skrbeti za boljšo organizacijo in uč inkovitost preven- 
tive (preventivni pregledi, zmanjševanje rizikov poklicnih obo- 
lenj itd.), še vedno ne opazimo bistvenih premikov, kar po- 
membno vpliva na povečanje bolezenske odsotnosti z dela. 
Bolezenske odsotnosti z dela so znašale leta 1975 4,5%, leta 
1979 pa že 4,9%. V letu 1979 je bilo v Sloveniji zaradi bolezni 
dnevno odsotnih z dela preko 42.000 delavcev (sem ne šte- 
jemo porodniških dopustov). 

Primerjave kažejo, da so izgube narodnega dohodka zaradi 
bolezenskih odsotnosti že presegle sredstva, ki jih delavci 
združujejo za zdravstveno varstvo. Če tem izgubam naro- 
dnega dohodka prištejemo še nadomestila za čas bolezenske 
odsotnosti ocenjujemo, da so znašale dejanske izgube zaradi 
bolezenskih odsotnosti v letu 1979 okoli 7% narodnega do- 
hodka. 

V strukturi vzrokov bolezenskih odsotnosti so bila s 84% v 
letu 1979 na prvem mestu bolezenska stanja, med katere 
spadajo poleg bolezni zavarovancev tudi poškodbe izven dela 
in odsotnosti zaradi nege obolelega svojca (16%). 

V obdobju 1978-1979 je naraslo število bolezenskih odsot- 
nosti z dela za8,6%, upoštevati pa moramo, da se odsotnost z 
dela povečuje tudi iz drugih razlogov, kot so: neurejeni med- 
sebojni odnosi, delo izven delovnega razmerja, alkoholizem, 
stresi, neodgovornost do dela itd. in zato niso vedno odraz 
zdravstvenega stanja. Bolezenske odsotnosti so najvišje v 
delovnih organizacijah z nizko kvalifikacijsko- strukturo in 
tam, kjer imamo veliko delavcev iz drugih republik. V zadnjem 
času ugotavljamo porast bolezenskih odsotnosti v organiza- 
cijah z gospodarskimi težavami. 

Bolezenske odsotnosti z dela dobivajo tako razsežnosti, da 
postajajo čedalje resnejši družbenoekonomski in socialno- 
medicinski problem, ki zahteva učinkovito in kompleksno 
akcijo. 

Pokazalo se je namreč , da vse dosedanje akcije, vključno 
diferencirana politika višine boleznin v posameznih regijah, 
niso dale pričakovanih rezultatov. 

Zadovoljive rezultete smo dosegli na področju sistematskih 
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pregledov nosečnic, predšolskih in šolskih otrok ter borcev 
NOB. 

Plan izgradnje objektov osnovne zdravstvene službe na 
manj razvitih območjih bo v celoti izpolnjen. S solidarnostno 
združenimi sredstvi je bilo dokončanih 24 objektov osnovne 
zdravstvene službe. Do konca 1980 pa bo zgrajenih še 6 
objektov. 

Največ ji problem pri razvoju osnovne zdravstvene službe 
predstavljajo še vedno kadri. Beležimo namreč velik pri- 
manjkljaj zdravnikov splošne medicine. Zdravniki se še zme- 
raj raje odločajo za delo v specialističnih strokah in urbanih 
naseljih. Kljub počasnemu izboljševanju je še vedno 50% 
vseh zdravnikov zaposlenih v bolnicah in le 40% v zdravstve- 
nih domovih. Najslabše je stanje v preventivi in medicini dela. 
Nadaljnji napredek v kadrovski politiki predstavlja v marcu 
1980 podpisan samoupravni sporazum o skupnih podlagah 
kadrovske politike. Za naše razmere disperzne naseljenosti, ki 
narekuje, da naj bo zdravstvena dejavnost č im bliže prebi- 
valcu, bi bilo idealno razmerje med zdravniki v osnovni zdrav- 
stveni službi in v bolnicah 60:40. V bolnišnicah se še vedno 
čuti pomanjkanje srednjega medicinskega kadra, ki ga rešu- 
jemo z delavci iz drugih republik. Vzrok za to je slabo nagraje- 
vanje, izmensko delo in ostali vzroki. Zato opažamo veliko 
fluktuacijo srednjega medicinskega kadra in odhajanje v 
druge poklice. V tekočem srednjeročnem obdobju seje umiril 
razvoj bolnišničnih zmogljivosti, skrajšala se je ležalna doba v 
bolnišnicah, narašča pa število zdravljenih oseb v bolnišni- 
cah. 

Dosežen je bil občuten premik na področju samoupravne 
organiziranosti in decentralizacije zdravstvene službe. V 
marcu 1980 je bil podpisan samoupravni sporazum o skupnih 
podlagah za delitev dela, kar predstavlja nadaljnji korak v 
razvoju in racionalizaciji zdravstvene službe. 

Z uvedbo participacije za nekatere oblike zdravstvenega 
varstva se je povečala tudi zahtevnost po kvaliteti storitev, 
kritičen odnos do zdravstvenih delavcev in uslug v zdravstvu. 
Pri uporabnikih ugotavljamo racionalnejši odnos do zdrav- 
stvenih storitev, saj beležimo manj obiskov v osnovni zdrav- 
stveni službi. Neutemeljen je oč itek, daje participacija previ- 
soka in da predstavlja oviro pri uveljavljanju zdravstvenih 
storitev. 

Po zadnjih podatkih znaša participacija le 3% v celotnih 
stroških neposrednega zdravstvenega varstva, najvišja je pri 
zdravilih, kjer je tudi dosegla svoj namen za racionalnejšo 
porabo zdravil. Delež stroškov za zdravila v zdravstvenih stori- 
tvah na začetku srednjeročnega plana znaša 17%, 1979. leta 
pa je padel na 11%. 

V zaostrenih gospodarskih razmerah letošnjega leta prihaja 
v zdravstvu do problemov, ki otežujejo uč inkovito delovanje 
na tem področ ju. Zaradi omejitev na strani uvoza in premaj- 
hne povezanosti in sodelovanja v farmacevtski industriji, ka- 
kor tudi z drugimi domačimi proizvajalci, prihaja do pomanj- 
kanja posameznih vrst zdravil Problemi se kažejo tudi pri 
izvajanju kadrovske politike, saj so pogosti pojavi zapiranja 
delovnih enot in zlasti odklanjevanja sprejema pripravnikov. 

Kljub nekaterim težavam na področju izvajanja solidarnosti 
smatramo, da je solidarnostni sistem v celoti realiziran. Te- 
žave so nastale pri pokrivanju solidarnostnega rizika v regiji z 
nižjo dohodkovno osnovo, ko je zaradi razhajanja tolmačenja 
meril solidarnosti prišlo ponekod do nesporazumov med da- 
jalci in prejemniki solidarnosti. 

V nekaterih občinah so imele zdravstvene skupnosti izgube, 
ki so jih znotraj občin sanirali s presežki drugih interesnih 
skupnosti. V letu 1979 so bili izdelani selektivnejši iri preciz- 
nejši kriteriji solidarnosti. Število občin prejemnikov solidar- 
nosti se je zmanjšalo od 35 na 20. 

Najizrazitejši premiki na področju kulture so bili pri razreše- 
vanju prostorskih vprašanj kulturnih institucij, saj so bila v ta 
namen vložena večja sredstva, kot kadarkoli v preteklosti, v 
letu 1980 pa se bodo občutno skrčila. Pospešeno vlaganje v 
kulturne objekte je vplivalo na oblikovanje enotnega kultur- 
nega prostora Slovenije z načrtnejšim prodorom kulture v vse 
sfere družbenega življenja, v organizacijah združenega dela 
in krajevnih skupnostih. Pozitivno je vplivalo na oblikovanje 
enotnega kulturnega prostora tudi vzajemno financiranje pro- 
gramov, ki so bili pomembnejši za razvoj nacionalne kulture 
in uveljavljanje prednostnih usmeritev, kar je nevtraliziralo 
nekatere lokalistične interese. 

V tem obdobju se je precej izboljšal položaj knjige, k čemur 
je prispevala uvrstitev založništva in knjižničarstva med pred- 
nostne dejavnosti. Kulturna skupnost Slovenije je sredstva za 
subvencioniranje in odkup knjig letno povečevala bolj, kot na 
drugih področjih. Čeprav se je fond knjig v knjižnicah ob- 
čutno povečal, še vedno ostajajo v okviru Slovenije področ ja, 
kjer se čuti več je pomanjkanje knjižnega fonda kljub solidar- 
nostnemu prelivanju tako, da ne bo mogoče uresnič iti plani- 
ranega cilja - ena knjiga na prebivalca. Prav tako založbe še 
vedno niso vskladile programov, ne poznajo dolgoročnejšega 
planiranja ter se premalo dogovarjajo o delitvi dela, kar se 
nenazadnje odraža tudi v ceni knjige, ki nenormalno narašča. 

Dejavnost varstva kulturne dediščine ni sledila hitrim letnim 
podražitvam gradbenega materiala, na slabše delo pa je vpli- 
valo tudi pomanjkanje medobčinskega sodelovanja ter lokali- 
stične težnje. 

Odrska in glasbena dejavnost je v tem času sicer povečala 
število gostovanj ter gledalcev, vendar pa so gostovanja še 
vedno bolj prepuščena naključ jem ter posameznim dogovo- 
rom tako glede cene kot sporeda in še ni prišlo do kvalitetnej- 
šega dogovarjanja. 

Skorajšnje dokončanje Kulturnega doma Ivana Cankarja 
zahteva usklajeno delovanje več ine slovenskih kulturnih insti- 
tucij, vendar pa več od idejnega osnutka programa še ni bilo 
narejeno. Finančne obveznosti za delovanje doma še vedno 
niso vskiajene. 

Na področ ju telesne kulture so zlasti pomembni premiki v 
razvoju množičnosti. Povečalo seje število udeležencev, ki se 
organizirano ukvarjajo s telesno kulturo, povečalo se je šte- 
vilo telesnokulturnih objektov, obenem pa narašča zavest o 
potrebi telesne kulture za človekov osebni razvoj, zdravje in 
delovno sposobnost. 

V planu telesnokultume skupnosti Slovenije je bila najpo- 
membnejša investicijska naloga v tekočem srednjeročnem 
obdobju izgradnja Telesnokulturnega centra Slovenije, ki je 
bila zaradi permanentnega zmanjševanja sredstev za skupni 
program ter povečevanja nekaterih drugih obveznosti odlo- 
žena. 

7. Tržišče in cene 
7.1. Razvoj v preteklem srednjeročnem obdobju je sprem- 

ljala visoka inflacija, pogojena predvsem za neusklajenimi 
blagovnimi in denarnimi tokovi, neustrezno strukturo proiz- 
vodnje in hitro rastjo cen energije in reprodukcijskega mate- 
riala v svetovnem gospodarstvu. Zato je bil eden ključnih 
ciljev tekočega srednjeročnega plana odpraviti dolgoročne 
vzroke inflacije v jugoslovanskem gospodarstvu. S spreminja- 
njem proizvodne strukture, s krepitvijo kvalitetnih dejavnikov 
razvoja, zlasti več jim prispevkom produktivnosti dela, znanja 
in uč inkovitega gospodarjenja z družbenimi sredstvi, ter z 
oblikovanjem dohodkovnih odnosov v procesu družbene re- 
produkcije naj bi se napori združenega dela in ekonomske 
politike usmerili v ustvarjanje pogojev za stabilnejše odnose v 
proizvodnji in na tržišču in s tem tudi v zagotavijanje bolj 
umirjene rasti cen. 

Izvajanje politike ekonomske stabilizacije vtem srednjeroč- 
nem obdobju je tesno povezano z uveljavljanjem gospodar- 
skega sistema v skladu z ustavo in zakonom o združenem 
delu; samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje, teme- 
lječe na dohodkovnih povezavah, bi lahko uč inkoviteje urav- 
navalo tokove družbene reprodukcije ter postopno nadome- 
stilo administrativno poseganje v pogoje pridobivanja do- 
hodka. Nedograjenost celovitega ekonomskega sistema in 
prepočasno vsebinsko uveljavljanje rešitev na področjih, kjer 
sosistemski zakoni sicer že sprejeti, poleg neodpravljenih 
dolgoročnih dejavnikov inflacije v jugoslovanskem gospodar- 
stvu prispeva, da ne uresničujemo stabilizacijskih ciljev druž- 
benega plana. 

7.2. Zakon o temeljih sistema cen je bil sicer sprejet konec 
leta 1979, podzakonski akti, ki so potrebni za normativno 
zaokrožitev sistema na tem področju pa so še v pripravi. 
Preoblikovanje sistema na tem področju poleg nezaključenih 
normativnih in organizacijskih priprav zavira tudi prepočasno 
uveljavljanje dohodkovnih odnosov v neposrednih proizvo- 
dnih povezavah, kot tudi v družbeni reprodukciji kot celoti. 

Proces povezovanja organizacij združenega dela poteka že 
skozi celotno srednjeročno obdobje, vendar to sporazumeva- 
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nje v veliki meri še ne vključuje elementov trajnejših povezav, 
ki bi poleg klasičnega pogodbenega odnosa vsebovale tudi 
skupno dogovarjanje o razvoju, udeležbo na skupno ustvarje- 
nem dohodku (dinarskem in deviznem), skupno prevzemanje 
rizika. Po številu sklenjenih samoupravnih sporazumov o traj- 
nem poslovnem sodelovanju so najbolj pogoste povezave 
med organizacijami združenega dela s področja proizvodnje s 
trgovinskimi organizacijami ter v okviru trgovinske dejavno- 
sti. Intenzivna aktivnost na tem področju pa je še vedno v več ji 
meri posledica nujnosti, da se zadovolji formalno-pravnim 
zahtevam, manj pa rezultat spoznanja, da oblikovanje dohod- 
kovnih povezav prispeva k bolj usklajenemu in optimalnej- 
šemu razvoju, k racionalizaciji proizvodnje in prometa ter tudi 
k uč inkovitejši organiziranosti na tržišču. 

V sedanji fazi razvoja samoupravnega sistema spremljajo 
proces povezovanja organizacij združenega dela tudi nekateri 
negativni pojavi, zlasti zapiranje tržišča in težnje, da se prek 
samoupravnega sporazumevanja ustvari monopolni aii oligo- 

1976 
Cene proizvajalcev 
industrijskih izdelkov 
- reprodukcijski mat. 
- sredstva za delo 
- blago široke potroš. 
Cene na drobno 
- industrijski izdel. 
- kmetijski pridelki 
- storitve 
Življenjski stroški 

5,8 
4.4 
6,7 

10,3 
9.5 
8,1 

14,8 
10,5 
13,1 

Čeprav je v zapletenih gospodarskih gibanjih težko loč iti 
neposredne in posredne faktorje inflacije, zlasti pa še oprede- 
liti vpliv vsakega izmed njih h globalnim gibanjem, je temeljni 
vzrok za odstopanja od politike ekonomske stabilizacije v 
tem, da gledano z vsebinskega vidika - v štirih letih tega 
srednjeročnega obdobja ne uresničujemo razvoja na kvalitet- 
nih osnovah. Delež produktivnosti dela v prirastu družbenega 
proizvoda je zaostajal za predvidevanji, počasneje so se uve- 
ljavljali tudi kvalitetni dejavniki razvoja ter je tako izostal 
njihov prispevek k utrjevanju v prvih dveh letih izvajanja plana 
doseženih rezultatov na področ ju cen. Rast denarne mase74 je 
pogosto prehitevala rast družbenega proizvoda in povzročala 
globalno neusklajenost med blagovnimi in denarnimi tokovi. 
V takšnih razmerah so tudi razmerja v razporejanju dohodka v 
organizacijah združenega deia odstopala od usmeritev druž- 
benega plana in presegala možnosti, ki jih daje ustvarjeni 
dohodek, kar je na eni strani povzročalo strukturno neuskla- 
jenost v povpraševanju, na drugi strani pa povečevalo odvi- 
snost procesa razširjene reprodukcije od bančnih sredstev. 
Tako so se povečale obveznosti organizacij za odplačevanje 
posojil za obratna in osnovna sredstva, kar je zmanjševalo 
uč inkovitost gospodarjenja in naložb ter pogosto tudi pove- 
čevalo stroške poslovanja. Na porast stroškov proizvodnje je 
ob visoki uvozni odvisnosti vplivala tudi vse hitrejša rast cen 
nekaterih surovin, reprodukcijskega materiala in opreme iz 
uvoza. 

Zaradi prepočasne vsebinske preobrazbe odnosov v druž- 
beni reprodukciji so prihajali do izraza tudi nekateri negativni 
pojavi, (zapiranje tržišč , pogojevanje dobav z višjimi cenami, 
vse višja fadomestila za odstop deviz, itd.) kar je zaostrovalo 
odnose na tržišču, pogosto prekinjalo proizvodne povezave in 
vplivata na dodatne stroškovne pritiske. Visoko rast cen delno 
omogočajo tudi slabosti izvajanja politike cen v zadnjih letih, 
ki je v premajhni meri uveljavljala in upoštevala ekonomske 

„ PovPr64ria raa< cen na drobno v Sloveniji v letih 1975 in 1977 le bila 11,4%. Avstriji 6,4%, Franci|i 9,7%, Italiji 17,6%, Švedski 10,6% in Veliki Britaniji 14,1%. 
Rast družbenega proizvoda in denarne mase v SFRJ 
     - stopnje rasti v % 

1976 
Rast družb, proiz. 
(nominalno) Rast denarne mase 

1979 (ocena)0 1976-79 

polni položaj, ter tako doseže povečanje cen mimo dogovor- 
jene politike cen, kar vse pogosteje pogojuje tudi dobavo 
blaga. 

7.3. V prvih letih srednjeročnega obdobja je bilo gibanje 
cen v celotni Jugoslaviji in Sloveniji umirjeno in seje inflacija, 
merjena z rastjo cen na drobno gibala v okvirih, doseženih v 
nekaterih razvitih evropskih državah.73 Zaustavitev nekajletne 
visoke inflacije pa je bila v veliki meri posledica restriktivne 
politike na področju cen, ki je v razmerah nizke gospodarske 
rasti, zaostajanja v povpraševanju, sorazmerno visokih zalog 
ter umirjenih gibanj na svetovnem tržišču dokaj uspešno 
zadrževala že tedaj prisotne pritiske na rast cen. Ob bistveno 
spremenjenih odnosih med ponudbo in povpraševanjem na 
domačem tržišču so vse bolj prihajali do izraza negativni 
uč inki prizadevanj, da se inflacijo zadržuje predvsem s poli- 
tiko cen, ne pa s celovitim odpravljanjem njenih temeljnih 
vzrokov. Tako je bila dosežena iz leta v leto višja rast cen, 
hkrati pa so se vse bolj tudi zaostrovali razvojni problemi. 
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kriterije za oblikovanje cen. V takšnih razmerah so organiza- 
cije združenega dela pogosto smatrale, da predstavlja dogo- 
vorjena globalna rast cen v posameznem letu vsakoletno 
pravico do porasta dohodka skozi cene, ne pa le okvir za 
selektivno reševanje in odpravljanje disparitet v cenah. Obča- 
sni, izrazito administrativni posegi na področ ju cen (npr. 
maksimiranje) so sicer zaustavili neugodna gibanja, vendar 
niso bili sestavni del celovitejšega ukrepanja. V delu organi- 
zacij taki ukrepi namreč  vzbudijo težnje, da, kolikor je možno, 
kompenzirajo »izpad dohodka« zaradi takšnega ukrepanja s 
povečanjem cen takoj, ko je to moč , namesto, da bi se 
usmerile k iskanju notranjih rezerv in k več ji produktivnosti in 
uč inkovitejšemu gospodarjenju. 

7. 4. V preteklem štiriletnem obdobju izvajanja plana je bila 
rast cen po posameznih področ jih različna; medtem, ko so 
cene proizvajalcev naraščale dokaj umirjeno, pa je bila rast 
cen na drobno bolj dinamična. Na hitrejše naraščanje malo- 
prodajnih cen je poleg razlik v strukturi proizvodnje in potroš- 
nje vplivalo tudi hitrejše naraščanje cen kmetijskih izdelkov in 
storitev, stroškov prometa blaga (trgovina), naraščanje pro- 
metnih davkov in politika kompenzacij v potrošnji. 

V okviru rasti cen proizvajalcev so v povpreč ju najhitreje 
naraščale cene blaga za široko potrošnjo. Cene reprodukcij- 
skega materiala so se v povpreč ju gibale s približno enako 
dinamiko kot cene v celotni industriji, pri tem pa je zlasti 
izrazito naraščanje cen reprodukcijskega materiala v letu 
1979, kar se delno odraža tudi v že doseženi rasti in pritiskih 
za porast cen končnih proizvodov. Rast cen sredstev za delo 
je nekoliko zaostajala za povprečno doseženo rastjo cen v 
industriji. 

Med posameznimi dejavnostmi so v preteklih štirih letih 
dosegle sorazmerno visoko rast cen: proizvodnja nekovinskih 
rudnin (20,1%), elektrogospodarstvo (19,2%), proizvodnja us- 
nja in krzna (18,9%), proizvodnja obutve in galanterije 
(17,0%), in proizvodnja živilskih proizvodov (15,0%). Bistveno 
počasneje od popreč ja pa so naraščale cene v dejavnosti 
pridobivanja rud in barvastih kovin, proizvodnji žaganega lesa 
(3,3%) in proizvodnji bazičnih kemičnih izdelkov (4,3%). Cene 
drugih dejavnosti v okviru industrije so se gibale v mejah 
odstopanj za tretjino od povprečne rasti cen v industriji75 

75 Rast cen proizvajalcev po posameznih dejavnostih v okviru Industrije je 
prikazana v dokumentaciji k tel analizi. 
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Cene v prodaji na drobno in življenjski stroški so v pov- 
preč ju rasli za polovico hitreje od cen proizvajalcev v indu- 
striji ter tako posredno - preko pritiska na osebne dohodke in 
druge prejemke - predstavljali dodatni generator inflacijskih 
gibanj. 

7. 5. V posameznih letih je prihajalo do razlik med giba- 
njem cen na drobno in življenjskih stroškov. Sbrazmerno 
hitrejše naraščanje življenjskih stroškov od rasti maloprodaj- 
nih cen v letih 1976, 1977 in 1978 izhaja iz samega značaja in 
metodologije ugotavljanja obeh kazalcev. Medtem ko cene na 
drobno izhajajo iz prodaje proizvodov in storitev in odražajo 
cenovne spremembe v celotnem prometu na drobno, pa in- 
deks cen življenjskih potrebšč in odraža gibanje cen glede na 
strukturo potrošnje prebivalstva po posebej opredeljeni listi 
proizvodov in storitev. Tako sta glede na vsebino obeh kazal- 
cev za različna gibanja bistveni predvsem razliki v struktur- 
nem deležu kmetijskih proizvodov in industrijskih živilskih 
proizvodov ter storitev v posameznem kazalcu. Gibanje cen 
kmetijskih proizvodov in industrijskih živilskih izdelkov vpliva 
na gibanje cen na drobno z 26,8 odstotki, medtem ko vpliva 
na indeks cen življenjskih potrebščin s skoraj 40-imi odstotki 
(hrana). Vpliv rasti cen storitev na maloprodajne cene znaša le 
13 odstotkov, na življenjske stroške pa okoli 18%76. Ker je bila 
rast cen kmetijskih pridelkov in storitev višja skozi vse štiri- 
letno obdobje, je bila tudi rast življenjskih stroškov nekoliko 
hitrejša od rasti cen na drobno.77 

Podatki tudi kažejo, da cene v SR Sloveniji naraščajo neko- 
liko hitreje kot v celotni Jugoslaviji; razlika je več ja predvsem 
v dinamiki rasti cen na drobno in življenjskih stroškov, zlasti 
zaradi povprečno nekoliko hitrejšega naraščanja cen storitev, 
posebnosti v oskrbi s kmetijskimi proizvodi in politike na 
področ ju stanarin. 

7. 6. Ekonomska politika za leto 1980 je začrtala kot 
ključno nalogo odpravljanje temeljnih vzrokov inflacije ter so 
tako uresničevanju politike ekonomske stabilizacije podre- 
jene usmeritve in naloge na vseh področ jih. 

Gibanje cen v prvih mesecih letošnjega leta kaže okrepljene 
tendence dosedanjih inflacijskih gibanj. 
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lanskega leta, pretežno pa odraža dolgoročnejše vzroke infla- 
cijskih gibanj, ki se v zaostrenih razmerah leta 1980 kažejo še 
bolj izrazito. Uč inki ukrepov na drugih področjih ekonomske 
politike v začetku letošnjega leta še niso prišli do izraza, saj je 
odpravljanje faktorjev inflacije proces, ki zahteva daljše ča- 
sovno obdobje. Ob nakopičenih problemih v zvezi z doseda- 
njo politiko cen ter težavah pri oskrbi s surovinami in repro- 
dukcijskim materialom, tako uvoznim, kot domačim - pa se ti 
pritiski še nadalje krepijo.78. Močan impulz za rast cen v 
začetku letošnjega leta pomeni tudi naglo naraščanje uvoznih 
cen, zlasti cen nafte in nekaterih drugih reprodukcijskih ma- 
terialov79 V takšnih razmerah organizacije združenega dela 
težijo, da s porastom cen v celoti nadomestijo povečane 
stroške proizvodnje, pogosto pa na račun zunanjih dejavni- 
kov uveljavljajo tudi podražitve, ki presegajo te stroškovne 

76 Storitve vključujejo stanarino, komunalne, obrtno, kulturne, prometne in 
P^7 podroben prikaz za obdobje 1976-1979 za SR Slovenijo In SFR Jugoslavijo 
je v tabeli... dokumentacije k tej analizi. 78 Po podatkih konjunkturnoga barometra Z1T v aprilu okoli polovice organiza- cij v industriji ocenjuje, da ne razpolaga z ustreznimi Surovinami in reprodukcij- skim materialom; povečanje cen svojih izdelkov v prihodnjih mesecih pričakuje velik del proizvodnje, zlasti proizvajalci reprodukcijskega materiala in gradbene organizacije. 

* Ob pripravi odgovora o izvajanju politike cen v letu 1980 se je ocenjevalo, da bo cena nafte porasla za 15%. V prvih petih mesecih letos se je cena nafte povečala za 42,7%, pri tem pa s© njena odkupna cena Se vedno povečuje, tako, da se pričakujejo nadaljnji porasti cen nafte iz uvoza. Tudi uvozne cene surovin in reprodukcijskega materiala v letošnjem letu hitro naraščajo in so bile v treh 
mesecih za 30% višje kot v enakem obdobju lani. 

uč inke.8" Gibanje cen v letošnjem letu kaže, da bi ob nada- 
ljevanju takšnih tendenc dosegli rast cen kot v letih največje 
inflacije v preteklem srednjeročnem obdobju, ob tem pa je 
vprašljivo, če bi uspeli rešiti ključne probleme v primarni 
delitvi. Ker od gibanj cen v veliki meri zavisi tudi izvajanje 
drugih temeljnih nalog ekonomske politike v letošnjem letu 
(zlasti politike na področju razporejanja dohodka), je po- 
trebno v več ji meri upoštevati kriterije selektivnosti in uč inko- 
vitosti gospodarjenja pri priznavanju povečanih stroškov. 

8. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 
8.1. SR Slovenija je že v prejšnjem srednjeročnem obdobju 

pristopila k sistemskemu reševanju problemov regionalnega 
razvoja, da bi na ta nač in odpravili razlike v stopnji gospodar- 
ske razvitosti ter izenač ili pogoje življenja in dela prebivalstva 
na posameznih območjih v SR Sloveniji. Pri tem je bilo težišče 
dano hitrejšemu razvoju manj razvitih območ ij v SR Slove- 
niji.81 Sistem pospeševanja skladnejšega regionalnega ra- 
zvoja je v obdobju 1971-1975 temeljil na samoupravnem 
povezovanju nosilcev razvoja iz manj razvitih območ ij in no- 
silci iz razvitejših območij, medtem ko je bil sistem pospeše- 
valnih ukrepov na ravni republike le dopolnilen. 

Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih obnoč ij* v ob- 
dobju 1976-1980 temelji predvsem na samoupravnih rešitvah 
v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupno- 
stih, samoupravnih interesnih skupnostih, občinah in repu- 
bliki. Osnova hitrejšega razvoja teh območ ij je pospešen 
gospodarski razvoj ob postopnem aktiviranju potencialnih 
razvojnih možnosti, ki naj bi temeljil na povezovanju OZD iz 
razvitih območij in manj razvitih območij, razvijanju gospo- 
darske infrastrukture ter izenačevanju pogojev na področju 
družbenih dejavnosti. Naloge in ukrepi, ki j[h v tej zvezi 
izvajajo posamezni nosilci, so opredeljeni v družbenem dogo- 
voru o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji v obdobju 1976-1980. 

V okviru politike skladnejšega regionalnega razvoja v ob- 
dobju 1976-1980 je dan poseben poudarek manj razvitim 
obmejnim območjem. Poleg nalog in ukrepov, ki veljajo za 
vse manj razvita območja, so predeljene tudi nekatere do- 
datne naloge in ukrepi, da bi zaustavili ali vsaj zmanjšali 
postopno izseljevanje prebivalcev iz teh območij. 

8.2. V obdobju 1976-1979 so manj razvita območja dosegla 
hitrejši gospodarski razvoj kot v poprečju SR Slovenije.82 

Tako je bila v prvih treh letih srednjeročnega obdobja rast 
družbenega proizvoda v desetih manj razvitih občinah v po- 
preč ju za 16,8% hitrejša kot v SR Sloveniji, v občinah z manj 
razvitimi krajevnimi skupnostmi pa nekoliko nad poprečjem. 
Rast zaposlenosti pa je bila na manj razvitih območjih znatno 
hitrejša kot v popreč ju republike, kar je v skladu z usmeritvijo 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980. V 
obdobju 1976-1978 je znašala poprečna stopnja rasti zapo- 
slovanja v manj razvitih občinah 5,7%, kar je za 58% več  kot v 
popreč ju SR Slovenija (popr. stopnja 3,6%, v občinah z manj 
razvitimi območ ji pa 4,0 ali za 11% več kot v republiki). Tudi 
tendence v letu 1980 kažejo na ugodnejšo rast zaposlenih. 
Kljub tem ugodnim gibanjem pa je potrebno omeniti, da je 
bila hitrejša gospodarska rast v več ji meri kot v SR Sloveniji 
rezultat zaposlovanja, manj pa več je produktivnosti dela. 

Ugodna gibanja so vplivala na relativno zmanjšanje razlik v 
družbenem proizvodu na prebivalca in v deležu zaposlenih, 
na kar pa je v precejšnji meri vplivala tudi počasnejša rast 
prebivalstva na teh območjih. Kljub temu pa so zaostajanja 

Medsektorski odnosi v slovenskem gospodarstvu no osnovi input-output 
tabele za leto 1976 kažejo, da bi se zaradi povečanja cen nafte za 42,7% povečale cene v vseh proizvodnih dejavnostih v globalu za 2%, podražitev nafte 
za vsakih nadal|n|ih 10% pa bi vplivalo na globalno rast cen za okoli pol odstotka. Učinki podražitev so zelo različni po dejavnostih, največji pa so v proizvodni! gradbenega materiala, stanovanjsko-komunalnem gospodarstvu, proizvodnji barvastih kovin, č rni metalurgiji, proizvodnji žaganega lesa, prede- 
lavi kemičnih izdelkov, proizvodnji bazičnih kemičnih Izdelkov, elektrogospodar- stvu In predelavi nekovinskih rudnin. " • V obdobju 1976-1980 so opredeljene kot manj razvite občine Črnomelj, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jeliah, Tolmin in Trebnje. Poleg teh so opredeljena tudi manj razvita območja: Slovenske Gorice, Haloze, Koz|ansko, Kobansko, Brkini In Pokolpje ter obmejno območje v obč ini Mozirje. Na man| razvitih območjih, ki obsegajo 30% površine 
SR Slovenije, je živelo leta 1971 (popis) 20,7% prebivalcev, Pri tem pa predstav- ljajo man| razvite občine 64,5% vse površine In 69,3% prebivalcev celotnega man) razvitega območja. 82 Glej tabele v dokumentaciji 
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nekaterih območ ij še vedno velika, saj so se v proces hitrej- 
šega razvoja vključ ila z različno startno osnovo. 

V tem srednjeročnem obdobju je v precejšnji meri zaustav- 
ljeno zmanjševanje števila prebivalstva, vendar pa se prebi- 
valci teh območij še vedno izseljujejo na druga območja v SR 
Sloveniji, kjer so večje možnosti zaposlovanja. Zaradi postop- 
nega procesa deagrarizacije je kljub hitrejšemu odpiranju 
novih delovnih mest, za ta območja še vedno značilen rela- 
tivno višji delež nezaposlenosti ter začasno zaposlenih v tu- 
jini. Močneje so prisotni tudi problemi v zvezi z zaposlova- 
njem delavcev, ki se vračajo z začasnega dela v tujini. 

V srednjeročnem obdobju se je na manj razvitih območjih 
povečala investicijska aktivnost, na kar so zlasti vplivali po- 
speševalni ukrepi bank, Gospodarske zbornice ter ukrepi 
republike, zlasti v obliki davčnih olajšav. Tako je v letih 
"1976-1978 znaša! delež investicij v osnovna sredstva gospo- 
darstva v desetih manj razvitih občinah v skupnih investicijah 
SRS 8,8%, medtem ko je v obdobju 1966-1970 ta delež znašal 
le 4,7%, v obdobju 1971—1975 pa 7,2%. Povečuje se tudi delež 
investicij v občinah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi. 
Tudi podatki bank o odobrenih kreditih za vlaganja v osnovna 
in trajna obratna sredstva kažejo na povečano investicijsko 
aktivnost. V letu 1976 je bilo za naiožbe na manj razvita 
območja usmerjeno 10%, v letu 1977 13% (skupaj s krediti za 
tovarno sladkorja v Ormožu 23%), v letu 1978 16% in v letu 
1979 22% vseh kreditov v SR Sloveniji. Podatki za prve me- 
sece leta 1980 pa kažejo na močno zmanjšano investicijsko 
aktivnost v SR Sloveniji, ki je posledica spremenjenih gospo- 
darskih pogojev. To pa se odraža tudi na manj razvitih ob- 
močjih. Postopno se povečujejo naiožbe v družbenem sek- 
torju kmetijstva. Vedno več kmetov se usmerja v tržno proiz- 
vodnjo, združujejo se za skupno nabavo kmetijskih strojev, na 
nekaterih območjih pa tudi za melioracijo in komasacijo kme- 
tijskih zemljišč . 

Kljub tem ugodnim rezultatom pa so prisotne tudi nekatere 
slabosti. Tako se OZD iz razvitih območ ij premalo vključujejo 
v hitrejši razvoj manj razvitih območij. Naložbe so več inoma 
zasnovane na kreditnih odnosih, premalo pa je skupnih vla- 
ganj v predračunski vrednosti vseh investicij na manj razvitih 
območjih, pri katerih je s krediti sodelovala Ljubljanska 
banka, le 3,1%. 

8.3. Gospodarska struktura manj razvitih območ ij se posto- 
poma spreminja. Vrednost primarnega sektorja se absolutno 
sicer povečuje v okviru tega pa predvsem kmetijstva, medtem 
ko njegov relativni delež upada. Vendar pa možnosti za razvoj 
sodobnega kmetijstva, ki je pomemben razvojni potencial teh 
območ ij, še niso v zadostni meri izkoriščene. Delež industrije 
v ustvarjenem družbenem proizvodu se povečuje, vendar pa v 
strukturi industrije prevladujejo delovno intenzivne panoge, 
kar je v določeni meri posledica ekstenzivnega zaposlovanja. 
Za industrijske organizacije združenega dela na manj razvitih 
območjih je značilna nizka akumulativna in reprodukcijska 
sposobnost, nizka produktivnost dela, visoka obremenjenost 
z anuitetami, kar je posledica vlaganj pretežno na kreditnih 
osnovah ter neustrezne tehnične opremljenosti osnovnih 
sredstev. Vse to pa omejuje možnosti za hitrejši gospodarski 
razvoj teh območij. 

8.4. Na področ ju gospodarske infrastrukture so bili v tem 
obdobju doseženi veliki premiki. Naloge, ki so jih prevzele 
posamezne samoupravne interesne skupnosti na področ ju 
infrastrukture, so se v letih 1976-1979 izvajale več inoma v 
dogovorjenem obsegu. 

Modernizacija regionalnega in magistralnega cestnega 
omrežja je v letih 1976, 1977 in 1978 potekala v glavnem v 
skladu z dogovorjenim programom, medtem ko je bila v letu 
1979 realizacija dogovorjenih nalog manjša. Po oceni do 
konca leta 1980 ne bo uresničen srednjeročni plan moderni- 
zacije cestnega omrežja na manj razvitih območjih, na kar 
vplivajo v največ ji meri problemi v zvezi z zagotovitvijo po- 
trebnih sredstev. 

Dinamika izgradnje PTT zmogljivosti na manj razvitih ob- 
močjih poteka v skladu s predvidevanji. Zamude pa so pri 
izgradnji vodnogospodarskih in elektroenergetskih objektov, 
ki jih ne bo možno nadoknaditi vtem srednjeročnem obdobju. 
Vzroki za to so predvsem finančne narave. 

Kljub velikemu napredku v izgradnji infrastrukturnih objek- 
tov na manj razvitih območjih pa so še vedno prisotni nekateri 
problemi, saj so se ta območja vključ ila v hitrejši gospodarski 

razvoj z nižjo startno osnovo. Tako je v nekaterih območjih 
stanje in kvaliteta cestnih povezav še vedno zelo neugodna, 
kar velja še posebej za lokalno cestno omrežje. Problemi so 
tudi pri oskrbi z električno energijo, saj je obstoječe distribu- 
cijsko omrežje večkrat neustrezno in zastarelo, ter pri drugih 
infrastrukturnih dejavnostih. Vse to pa predstavlja omejitveni 
faktor za pospešeni gospodarski razvoj teh območij. 

8.5. Pomembni rezultati so bili doseženi tudi pri ustvarjanju 
boljših pogojev razvoja na področ ju družbenih dejavnosti. K 
temu so prispevali zlasti napori delovnih ljudi in občanov na 
manj razvitih območjih samih, pomembno vlogo pa je imela 
tudi širša družbena skupnost, v okviru sistema solidarnostnih 
sredstev. Manj razvite občine so v obdobju 1976-1979 ter 
bodo tudi v letu 1980 sprejemale solidarnostna sredstva v 
skladu z dogovorjenimi merili.84 

Solidarnostno prelivanje sredstev je omogočilo hitrejši ra- 
zvoj otroškega varstva na manj razvitih območjih. Tako je v 
več ini manj razvitih obč in delež zajetja otrok v vzgojno var- 
stvenih zavodih nad 2/3 republiškega poprečja, v nekaterih 
občinah pa celo nad tem poprečjem. Velik napredek je bil 
dosežen tudi pri razvijanju drugih oblik otroškega varstva. 

Ugodni premiki so bili doseženi na področju izobraževanja, 
v obdobju 1976-1979 je bilo na manj razvitih območjih zgraje- 
nih več osnovnošolskih objektov. Poleg tega pa so zgrajeni 
oziroma v gradnji nekateri centri usmerjenega izobraževanja 
ter dijaški domovi, kar omogoča hitrejše vključevanje mladine 
v srednje šolstvo, kar je velikega pomena za razvoj teh obmo- 
čij. K izboljšanju pogojev življenja in dela prebivalcev iz teh 
območij je prispevala tudi gradnja objektov osnovne zdrav- 
stvene in lekarniške dejavnosti. 

Po ocenah se bo v letu 1980 nadaljevala izgradnja objektov 
družbenega standarda, predvsem na področ ju otroškega var- 
stva, izobraževanja in zdravstva, tako da bo v osnovi realiziran 
dogovorjen obseg za srednjeročno obdobje 1976-1980. 

V tem srednjeročnem obdobju so se na manj razvitih ob- 
močjih postopno zmanjšale razlike v opremijenosti z-objekti 
družbenih dejavnosti, obenem pa so se zmanjšale razlike v 
pogojih delovanja teh dejavnosti.85 

8.6. Skupščina SR Slovenije je v juliju 1979 obravnavala 
problematiko manj razvitih območ ij v SR Sloveniji ter sprejela 
sklep, da bo kljub ugodnim rezultatom, ki so bili doseženi v 
tem srednjeročnem obdobju, potrebno nadaljevati s politiko 
skladnejšega regionalnega razvoja. Tudi Smernice za pri- 
pravo druženega plana SRS za obdobje 1981-1985 opredelju- 
jejo skladnejši regionalni razvoj kot eno izmed temeljnih ra- 
zvojnih usmeritev v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Pre- 
dvideno je, da bo zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja opredelil 
kriterije in mejne vrednosti za določ itev manj razvitih območij 
v obdobju 1981-1985 ter okvire sistema pospeševanja razvoja 
teh območij, medtem ko bodo konkretne naloge posameznih 
nosilcev vključene v dogovor o temeljih družbenega plana 
SRS za obdobje 1981-1985. Strokovne osnove za pripravo 
zakona kažejo, da bodo v prihodnjem obdobju manj razvita 
območja po obsegu nekoliko manjša. Sistem pospeševanja 
pa bo še nadalje temeljil na samoupravnih osnovah, pri čemer 
naj bi bil v še več ji meri dan poudarek sodelovanju samoup- 
ravnih nosilcev razvoja iz razvitih in manj razvitih območij. 

9. REZULTATI IN PROBLEMI PRI UREJANJU 
PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA 

Družbeni plan postavlja na področ ju urejanja prostora in 
varstva okolja dokaj zahtevne naloge. Pri uresničevanju teh 
nalog pa niso bili doseženi pomembnejši rezultati zlasti zato, 
ker niso bili pravočasno sprejeti potrebni normativni akti, niti 
ustvarjeni organizacijski in finančni pogoji za njihovo izvaja- 
nje. 

Na področ ju prostorskega informacijskega sistema se na 
eni strani zaradi velike razdeljenosti pristojnosti evidentiranja 
in spremljanja vsebine prostora vodijo evidence in enaki po- 
datki po različnih prostorskih enotah in različnih metodologi- 

™ Izjeme so le na področfu otroškega varstva, kjer izpadeta v letu 1980 Iz 
sistema solidarnosti občini Tolmin in Trebnje ter na področ |u socialnega skrbstva kjer Izpadeta v letu 1979 In 1980 občini Črnomelj in Treonje. M glej Tabela 1 
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jah, ki pa jih največkrat ni mogoče medsebojno primerjati in 
povezovati. Na drugi strani se zaradi nepovezanosti in neus- 
klajenosti evidenc težko pridobijo odgovarjajoče in komplek- 
sne informacije, potrebne pri pripravi, izvajanju in spremlja- 
nju planskih nalog zlasti na nivoju občine, čeprav se po 
obstoječ ih parcialnih evidencah zbira velik del podatkov o 
prostoru. 

Za izboljšanje tega stanja je potrebno v republiki čimprej 
sprejeti zakon o družbenem sistemu informiranja, v občinah 
pa nastaviti osnovne evidence o rabi prostora in o naravnih 
virih. 

Za pripravljanje, izvajanje, spremljanje družbenih planov je 
bila v letu 1979 sprejeta tudi enotna metodologija in enotni 
kazalci, kar v fazi priprave planskih dokumentov olajšuje delo. 
Za enotne kazalce je izdelana skupina grafičnih znakov za 
organizacijo dejavnosti v prostoru. Sprejeti prostorski kazalci 
šele utirajo pot enotnemu prostorskemu jeziku, ker do sedaj 
ni bilo enotnosti pri pripravi prostorskega vidika družbenih 
planov v občinah. 

Iz analize izvajanja srednjeročnega plana geodetskih del 
izhaja, da je v globalu v prvih treh letih opravljeno ca 41,4% 
del. Posamezne naloge so v zaostanku, ker so vezane na 
raziskave, ki so v teku oziroma je taka intenziteta izdelave bila 
tudi predvidena, ker so imela prednost druge naloge. 

Na osnovi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi 
zemljišč i so samoupravno organizirane stavbne zemljiške 
skupnosti kot samostojne SIS v 4 občinah, v 8 občinah kot 
enote komunalnih skupnosti. V 13 občinah poteka ustanavlja- 
nje teh enot, v nekaterih občinah pa so ustanovljeni iniciativni 
odbori. . ... 

Takšno stanje organiziranosti ima tudi posledice na izvaja- 
nju planskih nalog. Niso realizirane izhodiščne naloge, da 
mora biti stavbno zemljišče opremljeno še pred pričetkom 
gradnje vsaj z minimalnimi komunalnimi napravami. Posebno 
pereč problem je zamuda pri pridobivanju stavbnih zemljišč  
in pomanjkanje dolgoročnih in kratkoročnih programov pri- 
dobivanja stavbnih zemljišč v družbeno last. Zamude onemo- 
gočajo pravočasno komunalno opremljanje štabnih zemljišč  
za potrebe stanovanjske in druge gradnje, kar je zaviralen 
faktor pri razvoju stanovanjskih sosesk, infrastrukturnih ob- 
jektov in naprav ter industrijskih območij. 

Na področ ju urejanja prostora še vedno ni uveljavljen tak 
nač in planiranja, ki bi zagotovil celovitost razvoja posamez- 
nega naselja in širših območij. 

Za uspešnejše uresničevanje teh nalog v prihodnjih letih bo 
potrebno pospešiti ustanavljanje stavbnih zemljiških skupno- 
sti v občinah, izdelati srednjeročne plane in letne programe 
pridobivanja štabnih zemljišč v družbeno last in nastaviti 
register stavbnih zemljišč  ter njihovih uporabnikov v obč inah. 

Varstvo naravne dedišč ine se izvaja v sklopu planiranja na 
osnovi zakona o varstvu narave in deloma nekaterih drugih 
zakonih (o gozdovih, o lovstvu itd.). V Sloveniji je z republi- 
škimi predpisi zavarovanih 51 območ ij in objektov naravne 
dedišč ine s skupno površino ca. 9000 ha, kar znaša 0,45% 
celotne površine republike. Zaradi pomanjkljivo urejenih si- 
stemskih in organizacijskih vprašanj je s strani republike po 

letu 1967, z izjemo ukrepov za zavarovanje rastlinskih in 
živalskih vrst, zavarovanje prenehalo. Dosedanji zakon o var- 
stvu narave ni nudil zadostne podlage glede pomembnih 
sistemskih vprašanj in zlasti glede izvajanja varstva, združeva- 
nja sredstev za varstvo narave, in organiziranosti upravnih in 
strokovnih služb. Uspešnost dela ovira tudi razdrobljenost in 
neusmerjenost raziskovalnega dela. 

Nezadostno je razčiščen zlasti nač in financiranja izvajanja 
varstva (upravljanje in skrbništvo v narodnih in krajinskih 
parkih, naravnih rezervatih, nadomestilo za varstvene omeji- 
tve itd.). 

Za varovanje konkretnih območ ij in objektov naravne dedi- 
šč ine so bili izdelani predlogi strokovnih služb in predloženi v 
pripravo dogovorov o temeljih družbenih planov družbenopo- 
litičnih skupnosti za obdobje 1981-1985 drugim prizadetim 
nosilcem planiranja. 

Ukrepi za zmanjševanje onesnaženja vodotokov So se v 
obdobju 1976-1980 izvajali v manjšem obsegu kot je bilo 
predvideno in tako ne bo dosežena naioga iz družbenega 
plana SR Slovenije, da bi bilo treba v tem obdobju zmanjšati 
onesnaženje za 1/3. 

Najbolj dosledno se je izvajal ukrep o zahtevani visoki 
stopnji čiščenja odpadnih voda v novih industrijskih obratih. 
Gradnja komunalnih čistilnih naprav in predčiščenja v indu- 
striji se izvaja ponekod z zamudo, v nekaterih primerih pa se 
ta aktivnost sploh prestavlja v novo srednjeročno obdobje. 
Vzroki za to so predvsem: 

- v pomanjkanju strokovnih podlag in daljšem pripravlja- 
nju zahtevnih sanacijskih programov kot je bilo predvideno; 

- k sredstvom'vodnega gospodarstva ponekod ni bila pra- 
vočasno oziroma še ni zagotovljena soudeležba iz drugih 
virov. 

Od 30 skupnih čistilnih naprav, za katere je bila v tem 
srednjeročnem obdobju predvidena soudeležba vodnega go- 
spodarstva, je bilo do začetka 1979 zgrajenih 6 (Ruj, Rače, 
Kamnik - Domžale, Cerknica, Železniki in Dobrovo), v gradnji 
pa je še 9 komunalnih čistilnih naprav (Beltinci, Skofja vas, 
Novo mesto, Metlika, Grosuplje, Kočevje, Ajdošč ina, Cerkno 
in Senožeče) ter čistilna naprava pri farmi Podgrad; torej 
predvidevamo, da bo do konca leta 1980 zgrajenih 15 predvi- 
denih čistilnih naprav. 
Nasprotno pa je realizacija za sanacijo industrijskih odpa- 

dnih vod, pri katerih sodeluje vodno gospodarstvo, precej 
ugodnejša. Do sedaj so bili izvedeni ukrepi za sanacijo odplak 
v Žerjavu, za čistilno napravo pri farmi Podgrad, ter za č istilne 
naprave v Ilirski Bistrici. 

Izdelani so bili tudi nekateri več ji sanacijski programi za 
spremembo tehnoloških postopkov, ki so delno že realizirani, 
(npr. Đ uro Salaj, Ilirska Bistrica) njihovo izvajanje pase nada- 
ljuje. 

Na osnovi izvedenih ukrepov se je kvalitetno stanje v tem 
planskem obdobju izboljšalo zlasti na naslednjih vodotokih 
oz. odsekih vodotokov: Meži, Savi od Jesenic do Ljubljane, 
Muri, Kamniški Bistrici, Sori do Medvod, Ljubljanici skozi 
Ljubljano. Glede na ukrepe, ki so v teku, je pričakovati izbolj- 
šanje kvalitete voda v naslednjem letu predvsem še v spod- 
njem toku Save, Hublju oz. Vipavi. 
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OCENA IZVAJANJA POLITIKE CEN 

v SR Sloveniji v prvih petih mesecih 1980 

Indeksi - 
maj 1980 maj 1979 

Ob sprejemanju Resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 je bila 
kot osnovna opredelitev ekonomske politike za letošnje leto 
postavljena zahteva po stabilizaciji gospodarskih tokov ter 
zaustavitvi in preusmeritvi neugodnih tendenc. V skladu s 
tako usmeritvijo je kot temeljni cilj politike cen za leto 1980 - 
kot sestavnega dela celotne ekonomske politike - postavljeno 
dosledno izvajanje politike ekonomske stabilizacije in sicer 
tako, da se zaustavijo neugodne tendence na področju cen in 
da še zagotovi počasnejša rast cen in življenjskih stroškov od 
dosežene v letu 1979. Za uresnič itev tako postavljene politike 
cen je nujna realizacija sprejetih resolucijskih usmeritev na 
vseh sektorjih, še posebej pa na področju razporejanja do- 
hodka in delitve č istega dohodka, skupne in splošne porabe 
in na področ ju kreditno-monetarne politike. 

V skladu z usmeritvami v zvezni in republiški resoluciji ter v 
medrepubliškem dogovoru o izvajanju politike cen, je bil 
sklenjen Družbeni dogovor o izvajanju politike cen proiz- 
vodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980, kjer so se udele- 
ženci dogovora sporazumeli, da bodo v okviru predvidene 
rasti cen poskrbeli, da bo rast proizvajalčevih cen industrij- 
skih izdelkov letos nižja kot v letu 1979, da bo rast proizvajal- 
čevih cen kmetijskih proizvodov enaka rasti proizvajalčevih 
cen industrijskih izdelkov in da bo rast cen storitev poča- 
snejša od rasti proizvajalčevih cen industrijskih Izdelkov. Pri 
tem so se udeleženci dogovora sporazumeli, da se bo pri 
spremembah cen v prvi vrsti upoštevala rast cen surovin in 
reprodukcijskih materialov, katerih povečanje ni mogoče na- 
domestiti z več jo uč inkovitostjo kvalitetnih dejavnikov gospo- 
darjenja, zaostajanje ravni cen v primerjavi s cenami proiz- 
vodov in storitev iz drugih skupin dejavnosti oziroma zaosta- 
janje v primerjavi s cenami drugih proizvodov in storitev v 
okviru iste skupine dejavnosti, posebno še, če so takšne 
tendence že dalj časa prisotne zaradi ukrepov neposredne 
družbene kontrole cen ter motnje v ponudbi, ki so rezultat 
neustrezne ravni cen oziroma neustreznih medsebojnih ra- 
zmerij v cenah. Ob tem so se udeleženci dogovora sporazu- 
meli, da se bo v okviru rasti cen proizvodov in storitev iz 
pristojnosti republike v dinamiki urejanja cen dajala prednost 
cenam električne energije, premogu in železniškemu potni- 
škemu prometu, pri katerih so odstopanja od opredeljenih 
ciljev v družbenem-planu najbolj izrazita. Tako naj bi se cene 
na posameznih sektorjih v decembru 1980 v primerjavi z 
decembrom 1979 povečale pri: 
- proizvajalčevih cenah industrijskih 
izdelkov največ  za 13% 
- proizvajalčevih cenah kmetijskih 
proizvodov največ  za 13% 
- cenah storitev največ  za 12% 
- cenah na drobno največ  za 19% 
- cenah življenjskih potrebšč in največ  za 19% 

II. 

Podatki o spremembah cen v prvih petih mesecih 1980 
kažejo, da se gibanja na področju cen ne odvijajo v skladu s 
sprejetimi opredelitvami v Resoluciji, kajti dosežena rast cen 
je že na začetku leta tako visoka, da resno ogroža dogovor- 
jeno politiko cen za letošnje leto. 

Po podatkih Zveznega zavoda za statistiko in Zavoda SR 
Slovenije za statistiko so cene v maju letos v primerjavi z 
decembrom lani porasle- 

december 1979 
SFR SR 

Jugo- SR Slo- 
slavija venija 

december 1978 
SFR SR 

Jugo- Slo- 
slavija venija 

- proizvajalčeve 
cene industrij- 
skih izdelkov 
- cene storitev 
- cene na drobno 
- cene življenjskih 
potrebšč in  

113,4 
111,7 
112,2 

111,0 
115.5 
113.6 

106,0 
110,8 
109,8 

105,6 
108.3 
111.4 

113,2 115,2 110,4 112,5 
Za spremembe cen v prvih petih mesecih letos je v primer- 

javi s predvidenim povečanjem v Resoluciji in Dogovoru ter v 
primerjavi s spremembami cen v prvih petih mesecih lani 
značilno: 

- stopnje rasti cen na vseh sektorjih so letos tako na ravni 
SFR Jugoslavije kot SR Slovenije višje kot v enakem obdobju 
lani. Na zvezni ravni lanskoletno rast presegajo zlasti proizva- 
jalčeve cene industrijskih izdelkov; njihov porast je letos 
skoraj trikrat več ji od lanskega. V SR Sloveniji pa letos po- 
novno zelo dinamično naraščajo cene storitev; njihov porast 
je v petih mesecih letos skoraj dvakrat več ji kot v enakem 
obdobju lani, s č imer so predvideni celoletni okviri že znatno 
preseženi; 
- stopnje rasti cen so v SR Sloveniji v letošnjih prvih petih 

mesecih višje od stopenj rasti cen v SFR Jugoslaviji na vseh 
sektorjih, razen pri proizvajalčevih cenah industrijskih izdel- 
kov, ki so v SR Sloveniji v prvih petih mesecih letos porasle za 
11 %, medtem ko je bila rast teh cen v SFR Jugoslaviji 13,4%; 

- letošnje povečanje cen je na vseh sektorjih večje kot v 
kateremkoli letu tega srednjeročnega obdobja. To še posebej 
velja za proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov, katerih rast 
je v letošnjem letu celo bolj dinamična kot v letu 1974; 

- z doseženo rastjo cen v prvih petih mesecih je pri proiz- 
vajalčevih cenah industrijskih izdelkov v SFR Jugoslaviji že 
prekoračena celoletna rast, v SR Sloveniji pa smo izkoristili 
85% od predvidene celoletne rasti. Pri cenah na drobno je v 
SFR Jugoslaviji izkoriščenih 64%, v SR Sloveniji pa 72%, pri 
cenah storitev v SFR Jugoslaviji 98%, v SR Sloveniji pa je 
predvidena celoletna rast cen storitev že za 29% presežena. 
Od predvidenega celoletnega porasta življenjskih stroškov je 
v SFR Jugoslaviji izkoriščenih 69%, v SR Sloveniji pa že 80%; 

- stopnja inflacije, merjena s stopnjo rasti cen na drobno, 
kaže tendenco naraščanja in znaša v maju v SFR Jugoslaviji 
26,6%, v SR Sloveniji pa 27,9%. 

Na dosežene spremembe cen so letos vplivali predvsem 
naslednji dejavniki: 

1. Več ji porast svetovnih cen naftnih derivatov od predvi- 
denega. Porast cen nafte in naftnih derivatov je na ravni SFR 
Jugoslavije neposredno povzroč il četrtino od skupnega pora- 
sta proizvajalčevih cen industrijskih izdlekov (2,8 indeksne 
točke). V SR Sloveniji je bil vpliv podražitve naftnih derivatov 
zaradi bistveno manjšega deleža v strukturi proizvodnje pre- 
cej manjši (04 indeksne točke). Doseženo povečanje cen 
naftnih derivatov je tako občutno več je, kot se je računalo ob 
sprejemanju politike cen za leto 1980. 

2. Porast cen električne energije in premoga. V elektrogo- 
spodarstvu je od aprila zabeležen padec cen zaradi znižanja 
sezonske tarife električne energije za odjemalce visoke nape- 
tosti, vendar je električna energija za 21% dražja, kot je bila 
pred letom dni. Cene električne energije so bile v SR Sloveniji 
spremenjene v začetku leta, poleg tega pa elektrogospodar- 
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stvo zahteva ponovno podražitev električne energije v drugi 
polovici letošnjega leta. Premog je v maju letos v primerjavi z 
decembrom lani v SR Sloveniji dražji za 67,7%, kar je znatno 
vplivalo na povečanje skupnega indeksa proizvajalčevih cen. 
Poleg dokaj visokega neposrednega vpliva imajo podražitve v 
energetiki velik posreden vpliv na porast cen zaradi poveča- 
nja stroškov v drugih industrijskih panogah, katerih proizvod- 
nja je v veliki meri odvisna od električne energije in premoga. 

3. Cene proizvodov črne in barvaste metalurgije so se po- 
večale na osnovi samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov v soglasju s pristojnimi zveznimi organi in sicer v 
skladu z rastjo teh cen na svetovnem tržišču. 

4. Svoj delež k rasti cen je prispevalo tudi povečanje cen 
kmetijskih proizvodov in pa ukinitev kompenzacije pri junč- 
jem mesu s 1. 4. 1980. Ukinitev kompenzacije pri junč jem 
mesu je povzročila 5,3% povečanje cen tega mesa, na rast 
cen na drobno in življenjskih potrebščin pa je vplivala z 0,13 
indeksne točke. Pri kruhu dobo v SR Sloveniji v veljavi kom- 
penzacije do 31. 7. 1980, pri mleku pa do 31. 12. 1980. 

Podražitve na omenjenih sektorjih predstavljajo okrog 2/3 
podražitev v industriji in nekoliko manj kot 2/3 podražitev pri 
cenah na drobno. Preostala tretjina podražitev je posledica 
rešenih sporazumov za spremembo zadržanih cen, spre- 
memb cen liberaliziranih proizvodov, uveljavljanja cen novih 
proizvodov, nekaj pa odpade na tako imenovana neupravi- 
čena povečanja cen. 

Tako kot prejšnja leta ima tudi letos velik vpliv na rast cen 
na drobno sezonska podražitev kmetijskih proizvodov, po- 
sebno vrtnin in sadja, kar je skupaj s povečanjem cen mleka in 
mesa močno vplivalo na rast stroškov hrane in življenjskih 
stroškov. 

lil. 

SPREMEMBE CEN PO SEKTORJiH 

1. Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov 
Za rast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov v prvih 

petih mesecih letos veljajo le-te značilnosti: 
- proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov so v maju letos 

v primerjavi z decembrom lani v SFR Jugoslaviji višje za 
13,4%, kar je za 7,4 indeksne točke več kot v enakem času 
lani. V SR Sloveniji smo zabeležili letos 11 % rast proizvajalče- 
vih cen industrijskih izdelkov oziroma za 5,4 indeksne točke 
višjo kot lani. Tako visoke stopnje rasti kot v prvih petih 
mesecih letos v SR Sloveniji, zlasti pa v SFR Jugoslaviji, še 
nismo zabeležili. Do tako opazne razlike v rasti cen na zvezni 
in republiški ravni je prišlo predvsem zato, ker imajo panoge 
industrije, v katerih je prišlo do največ jih podražitev (proiz- 
vodnja in predelava nafte ter barvastih kovin) na zvezni ravni 
bistveno več ji ponder kot v naši republiki, poleg tega pa je z 
aprilom v SR Sloveniji uveljavljena nižja sezonska tarifa za 
električno energijo za odjemalce visoke napetosti, kar je pov- 
zročilo znižanje cen v elektrogospodarstvu poprečno za 
33,4% in s tem vplivalo, da je indeks proizvajalčevih cen 
industrijskih izdelkov v SR Sloveniji nižji kot bi bil sicer (za 1 
indeksno točko); 

- izmed namenskih skupin se je v prvih petih mesecih letos 
v SFR Jugoslaviji najbolj podražil reprodukcijski material in 
sicer za 17,6%, blago za široko porabo je dražje za 8,9%, 
sredstva za delo pa za 7,3%. V SR Sloveniji so se v prvih petih 
mesecih letos najbolj podražila sredstva za delo, ki so v 
primerjavi z decembrom lani dražja za 14,1%. Reproducijski 
material se je v SR Sloveniji podražil za 12%, blago za široko 
porabo pa za 8,8%; 

- na porast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov so v 
naši republiki v največ ji meri vplivale podražitve v kovinsko- 
predelovalni industriji (predelava kovin se je podražila za 
22,3%, strojegradnja za 17,7%, proizvodnja prometnih sred- 
stev za 6,5%), podražitev premoga (premog se je podražil za 
67,7%), podražitve v industriji gradbenega materiala (grad- 
beni material se je podražil za 14,7%), v živilski industriji 
(živilski proizvodi so dražji za 9,7%) in podražitve v črni 
metalurgiji (proizvodi črne metalurgije so dražji za 8,9%). 
Manjši vendar pa še zmeraj pomemben vpliv na rast proizva- 
jalčevih cen industrijskih izdelkov so v naši republiki imele še 
podražitve električnih strojev in aparatov, obutve in galante- 

rije, naftnih derivatov, barvastih kovin, predelave papirja in 
gozdnih sortimentov. Na podražitve v naštetih panogah od- 
pade 3/4 podražitev. 

Kljub visoki stopnji rasti proizvajalčevih cen industrijskih 
izdelkov ugotavljamo, da pritiski za povečanje cen ne popu- 
ščajo. To posebno velja za proizvode, pri katerih predstavljajo 
nafta oziroma naftni derivati pomembno postavko v procesu 
proizvodnje. Cene naftnih derivatov je povečal Zvezni izvršni 
svet na temelju odloka o maksimalnih cenah, porabniki naft- 
nih derivatov pa uveljavljajo povečanje cen svojih proizvodov 
preko samoupravnih sporazumov o spremembi zadržanih 
cen. 

Poleg problemov cen, ki izhajajo iz negativnega vpliva cen 
naftnih derivatov, pa je ostala še vrsta odprtih problemov iz 
lanskega leta. Samo iz lanskega leta je ostalo na Zveznem 
zavodu za cene nerešenih preko 100 sporazumov za spre- 
membo zadržanih cen. Res je sicer, da je v prvih štirih mese- 
cih letos bilo rešenih 91 sporazumov' (v januarju 5, v fe- 
bruarju 4, v marcu 48, v aprilu 34), vendar več ja ugotoviti', da 
rešeni sporazumi ne razrešujejo v celoti problematike cen 
posameznih proizvodov, saj so izredno redki primeri, da bi 
Zvezni zavod za cene soglašal z zahtevano stopnjo povečanja 
cen, temveč običajno daje soglasje na 1/3 ali 2/3 zahtevanega 
povečanja cen. S tem se problem le omiluje ne pa razrešuje, 
zaradi česar je pogostokrat zahtevek za povečanje cen posa- 
meznih proizvodov več ji, kot bi bil sicer, če bi bile cene 
ustrezno povečane. Poleg tega zvezni organi razrešujejo pro- 
blematiko cen izredno počasi in z velikimi zamudami. Tako se 
letos predvsem rešujejo sporazumi, ki so bili sklenjeni v drugi 
polovici lanskega leta. Trenutno imajo na Zveznem zavodu za 
cene okoli 120 nerešenih sporazumov. 

Zaradi omenjenega zadrževanja cen proizvajalci surovin 
oziroma polizdelkov pogosto sklepajo s porabniki samo- 
upravne sporazume o trajnem poslovnem sodelovanju, v ok- 
viru katerih se v obliki udeležbe v skupnem prihodku dogovo- 
rijo o višjih cenah, kot pa je dal nanje soglasje Zvezdi zavod za 
cene. Takšni sporazumi prizadenejo proizvajalce končnih iz- 
delkov, katerih cene so zadržane, ker takšnih povišanj ne 
morejo Uveljaviti pri povečanju cen svojih proizvodov. Ker se 
omenjena povišanja cen statistično ne registrirajo, je dejanski 
porast proizvajalčevih cen več ji od izkazanega. 

Velik pritisk na povečanje cen imajo v letošnjem letu tudi 
nakopičeni problemi na sektorju cen, ki smo jih prenesli iz 
leta 1979. Porast stroškov tako domačih kot preko zunanjetr- 
govinskih cen in kontrola cen v drugem polletju 1979 so v 
veliki meri vplivali na poslabšanje ekonomskega položaja 
posameznih grupacij, posebno še, ker je Zvezni zavod za cene 
odobraval znatno nižja povečanja cen od zahtevanih. Rezul- 
tati ankete o cenovni problematiki organizacij združenega 
dela, ki so leto 1979 zaključ ile z izgubo2 kažejo, da jim je 
Zvezni zavod za cene od 22,7% poprečnega zahtevanega 
povečanja cen odobril 13,6% s tem, da je bil v več ini primerov 
zahtevek za spremembo zadržanih cen pred odobritvijo en- 
krat ali večkrat zavrnjen. 25% anketiranih organizacij združe- 
nega dela je menilo, da so glavni vzroki izgub problemi pri 
uveljavljanju cen in 23% da je vzrok za nastale izgube hitrejše 
naraščanje cen surovin in reprodukcijskega materiala od 
končnih izdelkov. Na tretjem mestu so visoke anuitete, nato 
pa neizkoriščenost in zastarelost kapacitet, pomanjkanje re- 
produkcijskega materiala iz uvoza, uvajanje novih proiz- 
vodov, izvozne cene in težave na tržišču (zasićenost trga, 
zapiranje trga ipd.). 

2. Cene na drobno en cene storitev 
Za cene na drobno in cene storitev je v prvih petih mesecih 

letos značilno: 
- cene na drobno so v prvih petih mesecih letos v primer- 

javi z decembrom lani v SR Sloveniji višje za 13,6%, kar je za 
2,2 indeksne točke več kot v enakem času lani. V SFR Jugo- 
slaviji znaša porast cen na drobno letos 12,2% in presega 
lanskoletni porast cen na drobno v enakem časovnem ob- 
dobju za 2,4 indeksne točke; 

- stopnja inflacije, merjena s stopnjo rasti cen na drobno 
(porast cen v dvanajstih mesecih) z izjemo rahlega padca v 
1 Po podatkih Zveznega zavoda za cene je rešitev teh sporazumov vplivala na 
skupni porast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov z 1,6 indeksne točke. 2 Obdelali smo 18 uporabnih odgovorov za 38 proizvodov. 
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marcu v letošnjem letu močno narašča; v maju znaša v SR 
Sloveniji 27,9%, v SFR Jugoslaviji pa 26,6%. V enakem času 
lani je znašala stopnja inflacije v naši republiki 24,4% na 
zvezni ravni pa 20,5%; 

- blago se je v prvih petih mesecih letos v SR Sloveniji 
podražilo za 13,3%, kar je za 1,6 indeksne točke več  kot lani, 
storitve pa so dražje za 15,5% in tako kar za dvakrat presegajo 
lanskoletni porast v enakem obdobju. 

Iz skupine blago so industrijski izdelki letos dražji za 12,7% 
(lani za 9,7%), kmetijski proizvodi pa za 16,3% (lani za 21%). 
Iz skupine storitve so se v prvih štirih mesecih letos najbolj 
podražile kulturne storitve (za 28,1%), ki so tudi že lani v 
enakem času izkazovale najvišjo podražitev (za 27,4%). 

Na porast cen kmetijskih proizvodov so letos vplivale višje 
cene vrtnin (zlasti sezonskih), sadja, svežega mesa, izdelkov 
iz mesa in mlečnih izdelkov. Pri vrtninah in sadju gre pred- 
vsem za sezonske podražitve, cene mesa pa so se povečale 
zaradi ukinitve kompenzacij (junčje meso) ter usklajevanja 
cen s SR Hrvaško (svinina). 

Cene kmetijsko-živilskih proizvodov so letos nekoliko bolj 
umirjene kot lani, hkrati pa na osnovi ankete med nekaterimi 
občinami in več jimi trgovskimi organizacijami ugotavljamo, 
da je preskrba tako z vrtninami in domačim sadjem kot tudi z 
mesom in mlečnimi izdelki letos nekoliko boljša, kot je bila 
pretekla leta. Do občasnih pomanjkanj prihaja le pri uvože- 
nem blagu (južno sadje in kava). 

Od industrijskih živilskih izdelkov so se podražili izdelki iz 
vrtnin, sadja, mesa, rib, mlečni izdelki in maščobe. Od indu- 
strijskih neživilskih izdelkov pa so največje podražitve zabele- 
žene pri kurjavi in razsvetljavi, tekoč ih mazivih in gorivih ter 
pri pohištvu, električnih aparatih za gospodinjstva in gradbe- 
nem materialu. 

Za razliko od lani naraščajo letos cene storitev v SR Slove- 
niji hitreje kot v SFR Jugoslaviji. Porast cen storitev letos v 
naši republiki presega porast teh cen na zvezni ravni za 3,8 
Indeksne točke, medtem ko so bile v enakem času lani cene 
storitev v naši republiki nižje za 2,5 indeksne točke. 

Od posameznih vrst storitev so se najbolj podražile kulturne 
storitve (za 28,1%), kar je posledica povišanja RTV naročnin, 
komunalne storitve so dražje za 21,1 % (prevoz premoga, voda 
za gospodinjstva, odvoz smeti, kanalšč ina, ogrevanje stano- 
vanj), prometne storitve za 14,5% (prevoz potnikov v mestnem 
in medmestnem avtobusnem prometu, prevoz potnikov z že- 
leznico in letalom), obrtne storitve za 13% (šiviljske, krojaške, 
čevljarske in razne servisne storitve), PTT storitve pa za 9,6% 
(znamke in dopisnice). 

3. Cene življenjskih potrebščin 
Za cene življenjskih potrebšč in veljajo letos naslednje zna- 

čilnosti: 
- rast cen življenjskih potrebščin presega lanskoletno rast 

teh cen. V prvih petih mesecih letos so v primerjavi z decem- 
brom lani v naši republiki višje za 15,2%, kar je za 2,7 indek- 
sne točke več kot v enakem času lani; 

- cene življenjskih potrebščin na zvezni ravni so v prvih 
petih mesecih letos višje za 13,2% in naraščajo hitreje kot 
lani; 

- največ ji vpliv na porast življenjskih stroškov v SR Slove- 
niji je imela podražitev hrane (za 17,5%), ki predstavlja v 
strukturi življenjskih stroškov 38%. Vendar pa je vpliv podra- 
žitve hrane letos manjši, kot je bil v preteklem letu (letos 44% 
od skupnega porasta življenjskih stroškov, lani pa preko 
50%); 

- močno so se v prvih petih mesecih letos povečali stroški 
za promet (za 17,2%), ki so na porast življenjskih stroškov 
vplivali z 2,0 indeksne točke (oziroma 13% od skupnega 
porasta), stroški za kurjavo in razsvetljavo (za 24%), ki so na 
porast življenjskih stroškov vplivali z 1,3 indeksne točke ter 
stroški za stanovanje (najemnina in komunalne storitve za 
16,4%), ki so na porast življenjskih stroškov vplivali z 1,7 
indeksne točke; 

- od ostalih skupin življenjskih potrebščin so stroški za 
kulturo, razvedrilo in oddih vplivali na skupni porast življenj- 
skih stroškov z 0,9 indeksne točke, stroški za obleko in obutev 
z 1 indeksno točk ter stroški za stanovanjsko opremo z 0,9 
indeksne točke. 

Glede na to, da so v prvih petih mesecih letos porasle cene 

predvsem tistim življenjskim potrebščinam, ki so nujne in 
nezamenljive (blago osnovne prehrane ter vse oblike ener- 
gije), to občutno vpliva na življenjski standard prebivalstva. To 
kažejo tudi podatki3 o realnih osebnih dohodkih, ki so bili v 
SR Sloveniji v aprilu letos za 7,7 nižji kot v aprilu lani. Pouda- 
riti je treba, da bi bila ta razmerja še slabša, če v SR Sloveniji 
ne bi zadržali kompenzacij pri nekaterih za življenjski stan- 
dard pomembnejših izdelkih (za mleko in kruh). 

Pri ocenjevanju rasti cen življenjskih potrebščin so pogosto 
poudarjene razlike v rasti teh cen med SR Slovenijo in SFR 
Jugoslavijo. Če primerjamo stopnje rasti cen življenjskih po- 
trebščin v zadnjih 18-tih letih ugotovimo, da je bila rast 
življenjskih stroškov v SR Sloveniji v teh letih v popreč ju za 
eno indeksno točko višja k-ot v SFRJ Jugoslaviji z izjemo leta 
1977, ko smo zabeležili v SR Sloveniji nižjo rast življenjskih 
stroškov kot v SFRJ Jugoslaviji in pa leta 1979, ko smo v SR 
Sloveniji zabeležili znatno višjo rast življenjskih stroškov kot v 
SFR Jugoslaviji. 

Višjo rast cen življenjskih stroškov v naši republiki lahko 
pojasnimo z različno strukturo potrošnje v ponderacijskem 
sistemu, kar vpliva na oblikovanje skupnega indeksa življenj- 
skih stroškov. To se nanaša predvsem na skupini stanovanje 
ter promet s storitvami, ki imajo v SR Sloveniji pomembno 
mesto v ponderacijskem sistemu. Kljub temu, da ima hrana v 
SR Sloveniji manjši ponder v strukturi potrošnje kot v SFR 
Jugoslaviji pa ima zaradi višjih cen kmetijsko-živilskih proiz- 
vodov več ji vpliv na skupni indeks življenjskih stroškov. Tudi 
ponderji znotraj skupine hrana so različni. Tako je na primer 
značilni artikel zelena solata v letu 1980 udeležena v pondera- 
cijski listi za izračun življenjskih stroškov v SR Sloveniji z 1,6 v 
SFR Jugoslaviji pa z 0,4%. Kot je znano pa ravno te cene v SR 
Sloveniji zelo nihajo. Poleg tega je SR Slovenija deficitarna 
pri več ini kmetijskih proizvodov, kar pomepi, da so glede na 
to cene kmetijskih proizvodov v naši republiki v dokajšnji meri 
obremenjene tudi s stroški prevoza, ki v zadnjih letih nara- 
ščajo po dokaj visoki stopnji. 

Kot smo že omenili ima skupina stanovanje (najemnina in 
komunalne storitve) v naši republiki pomembno mesto v pon- 
deracijskem sistemu. Glede na to, da smo se v SR Sloveniji 
odloč ili za postopen prehod na ekonomske stanarine, je vpliv 
te skupine zaradi hitrejše rasti teh cen, še več ji. 

Drugo, kar pa na raven življenjskih stroškov toliko ne vpliva, 
vpliva pa na časovno rasporeditev gibanja indeksov med 
meseci, je razlika pri izračunavanju indeksa življenjskih stro- 
škov (in cen na drobno) za sezonske vrtnine in sezonsko 
sadje. Delež teh artiklov predstavlja v strukturi življenjskih 
stroškov v letu 1980 v SR Sloveniji 1,9, v SFR Jugoslaviji pa 
2,9%. Zvezni zavod za statistiko vključuje pri izračunavanju 
indeksov cen na drobno in življenjskih stroškov skozi vse leto 
sezonske artikle in sicer tako, da jih v mesecih, ko se ti artikli 
na pojavljajo na trgu, upošteva z zadnjo mesečno ceno. V 
skupnem izračunu se na ta način ublažujejo sezonska nihanja 
in prikazuje počasnješa rast po mesecih. Zavod SR Slovenije 
za statistiko pa v takih primerih ne upošteva zadnje cene, pač 
pa delež (ponder) za seponski artikel priključ i k sorodnim 
artiklom, ki so bili na trgu v tekočem mesecu. Pri tem pa je 
treba poudariti, da vedno bolj izginjajo razlike v indeksih za 
sezonske artikle, izračunane po omenjenih metodah, ker se 
večina sezonskih artiklov v zadnjih letih pojavlja skozi vse leto 
(paradižnik, paprika, cvetača, hruške, grozdje). Na raven izra- 
čunanih poprečnih cen pa vpliva tudi število krajev, kjer se 
opazujejo cene za računanje indeksa cen na drobno in živ- 
ljenjskih stroškov. Tako v SR Sloveniji spremljamo cene v 4 
krajih, v Bosni in Hercegovini v 7, na Hrvaškem v 12, v 
Makedoniji v 8, v Črni gori v 4 in v Srbiji v 18 krajih. 

IV. 

URESNIČEVANJE POLITIKE CEN 
PROIZVODOV IN STORITEV IZ PRISTOJNOSTI 
REPUBLIKE IN OBČIN 

Družbeni dogovor o izvajanju politike cen proizvodov in 
storitev iz pristojnosti republike in občin za leto 1980 predvi- 
deva, da bo rast cen proizvodov in storitev iz pristojnosti 
3 Podatki Republiškega komiteja za delo. 
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republike in občin letos počasnejša od rasti cen dosežene v 
letu 1979. Da bi dosegli počasnejšo rast cen so bili udeleženci 
dogovora zadolženi, da v prvih mesecih letos pripravijo in 
sprejmejo programe ukrepov in aktivnosti za realizacijo po- 
stavljenega cilja. Ugotavljamo, da so do sredine februarja v 
vseh slovenskih občinah izdelali programe ukrepov in aktiv- 
nosti za izvajanje politike cen proizvodov in storitev iz občin- 

ske pristojnosti. Do konca marca pa je bil pretežni del progra- 
mov tudi sprejet na sejah Izvršnih svetov obč inskih skupščin. 
Tudi ostali udeleženci družbenega dogovora v glavnem izpol- 
njujejo sprejete obveznosti. Prav tako je bil v začetku leta 
izdelan in na seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
verificiran program izvajanja politike cen iz pristojnosti repu- 
blike in obč in v letu 1980. 

Rast cen iz republiške ifl občinske pristojnosti v prvih štirih mesecih leta 1980 

Doseženo maj 1980 v primerjavi z decembrom 1979 
Družbeni dogo- 

vor 1980 
Skupaj ne gle- 
de na pristoj- 

nost 

Republiška pri- 
stojnost 

Občinska pri- 
stojnost 

- proizvajalčeve cene industr. izdelkov 
- cene storitev 
- cene na drobno 
- cene življenjskih potrebšč in 

Skupaj republi- 
ška in občinska 

pristojnost 
113 
112 
119 
119 

111,0 
115.5 
113.6 
115,2 

121,5 
116,4 
115,4 
116,2 

115,3 
110,3 
111,0 

115,5 
112,2 
112,4 Vir: Informacije Zavoda SR Slovenije za statistiko. Izračuni Zavoda SR Slovenije za cene (realizacija po pristojnosti urejanja cen). 

Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov iz pristojnosti 
republike (republika je pristojna za 12% vseh cen industrij- 
skih izdelkov) so v prvih petih mesecih letos porasle za 21,5%, 
kar pomeni znatno prekoračitev dogovorjene rasti za celo 
leto. 

Največ ji vpliv na doseženo rast proizvajalčevih cen iz repu- 
bliške pristojnosti je imela podražitev električne energije za 
20,4% in premoga za 67,7%. Mlečni izdelki so dražji za 22,2%, 
gozdni sortimenti za 13,3%, gradbeni material za 13,5% in 
krmila industrijskega izvora za 6%, medtem ko se kamen, 
pesek in gramoz še niso podražili. 

Cene storitev iz republiške pristojnosti so v prvih mesecih 
letos porasle za 16,4%, s čimer je predvidena celoletna rast 
cen za več kot tretjino presežena. V republiški pristojposti je 
27,8% vseh cen storitev in sicer: cene v železniškem potni- 
škem prometu, cestnem potniškem prometu, ceno PTT stori- 
tev (razen cen pisem in dopisnic), cene RTV in luških storitev, 
razen tega pa še nekatere storitve, ki niso v režimu neposre- 
dne družbene kontrole cen. 

Na rast cen storitev iz republiške pristojnosti je v prvih petih 
mesecih letos v največ ji meri vplivala podražitev RTV naroč- 
nine v začetku februarja za 33,9%, kar je zajelo 71% letošnje 
predvidene rasti cen storitev. Povečanje cen RTV naročnine je 
vplivalo na povečanje indeksa cen na drobno z 0,3 indeksne 
točke, na povečanje indeksa življenjskih stroškov pa z 0,4 
indeksne točke. Za 18% višje cene v železniškem potniškem 
prometu pomenijo nadaljnjih 21% letošnje rasti cen storitev iz 
republiške pristojnosti, 10% zvišanje cen v javnem cestnem 
potniškem in tovornem prometu (zaradi občutne podražitve 
goriva v februarju letos) pa pomeni že prekoračitev dogovor- 
jene 12% rasti cen storitev za leto 1980. Cena telegramske 
besede in telefonskega impulza se še ni povečala. 

V skladu z Družbenim dogovorom o izvajanju politike cen 
proizvodov in storitev naj bi v občinah v letošnjem letu poli- 
tiko cen izvajali selektivno in diferencirano in sicer odvisno od 
specifičnih pogojev in razmer v obč ini in tako, da bodo imele 
prednost pri povečanju cen tiste storitve, katerih ravni cen v 
primerjavi s cenami drugih storitev izrazito zaostajajo. V ob- 
činski pristojnosti je 69% vseh cen storitev. 

V prvih petih mesecih so po podatkih Zavoda SR Slovenije 
za statistiko cene storitev iz občinske pristojnosti višje za 
15,3% v primerjavi z decembrom 1979. Najbolj so se povečale 
cene komunalnih storitev in sicer za 21,1 %, močneje kot smo 
računali naraščajo tudi cene obrtnih storitev, ki so višje za 
13%, cene prevoza potnikov v mestih so višje za 20,8%, cene 
stanarin pa za 14,7%. Doseženo povečanje cen storitev iz 
ob.činske pristojnosti v prvih petih mesecih pomeni občutno 
prekoračitev predvidene rasti teh cen. 

Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko so se stana- 
r'ne P_oveča!e letos le za 14,7% (v izračunu je upoštevana podražitev stanarin v Novem mestu in Ljubljani in delno 
povečanje obratovalnih stroškov v Mariboru). Iz poroč il orga- 
nov za cene pa izhaja, da so prva povečanja stanarin v skladu 
s samoupravnim sporazumom o postopnem prehodu na eko- 
nomske stanarine izvedli v nekaj manj kot tretjini občin že v 
zadnjih mesecih lanskega leta, v več jem številu občin (22) so 
bile višje stanarine uveljavljene s 1. 1. 1980, v drugih pa je 

predvideno povečanje stanarin v prvih mesecih tega leta. Po 
podatkih organov za cene znaša najmanjše povečanje stana- 
rin 19,3%, največ je pa 49,0%. Predvideno 26% poprečno 
povečanje stanarin v letu 1980 bo vplivalo na indeks cen 
storitev iz občinske pristojnosti z 6,7 indeksnimi točkami. 

Pred podpisom družbenega dogovora, oziroma pred spre- 
jemom programa o izvajanju politike cen so pohiteli z odloč i- 
tvami o povečanju cen nekaterih storitev v 18 občinah. Neka- 
tere od teh odloč itev so bile sprejete že v zadnjih dneh 
lanskega leta. V mnogih občinah so v tem času evidentirali 
predvsem cenike gostinskih storitev. V marcu in aprilu je dalo 
soglasje za povišanje cen različnih storitev, predvsem komu- 
nalnih, več kot dve tretjini občin. Ponekod so povčali cene 
ene storitve (v mnogih občinah so zaradi višje cene električne 
energije povečali ceno vode, podobno tudi ogrevanja), v ne- 
katerih pa vsem ali skoraj vsem. Iz vseh občin poročajo o 
problemih evidentiranja cenikov obrtnih storitev v katerih so 
povečanja daleč nad okviri iz dogovora. 

Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko in Zavoda SR 
Slovenije za cene so cene na drobno iz republiške pristojno- 
sti v maju v primerjavi z decembrom lani višje za 15,4%, kar 
pomeni okrog tričetrtine predvidene rasti teh cen za letos. 
Cene na drobno iz občinske pristojnosti so porasle znatno 
manj - za 10,3%. Skupen porast cen na drobno iz republiške 
in občinske pristojnosti znaša v prvih štirih mesecih letos 
12,%. Na ta porast so vplivale višje cene električne energije, 
gradbenega materiala kakor tudi višje cene svežega piščanč- 
jega in telečjega mesa na osnovi določenih proizvajalčevih 
prodajnih cen za klavno živino za proizvodnjo v letu 1980 in 
višje cene konzumnega pasteriziranega mleka in mlečnih 
izdelkov, ki so se povečale že v drugi polovici decembra lani 
zaradi določitve novih proizvajalčevih prodajnih cen za 
mleko. 

V. 

Na temelju povedanega lahko sklenemo, da so razmere v 
katerih se izvaja letošnja politika cen bolj zapletene, kot se je 
pričakovalo ob sprejemanju resolucije ob koncu leta 1979, 
Prizadevanja za ustvarjanje pogojev za skladnejši razvoj go- 
spodarskih tokov in za večjo ekonomsko stabilnost so v 
marsičem otežkočena. Predpostavke, na katerih je bila gra- 
jena letošnja politika cen, se namreč ne uresničujejo po 
predvidevanjih: povečanje cen na'te je bilo večje od predvide- 
nega, neusklajena razmerja med ponudbo in povpraševanjem 
so še nadalje močno prisotna, poslabšanje pogojev v zuna- 
njetrgovinski menjavi, prenešeni problemi iz preteklega leta 
pritiskajo na rast cen v letošnjem letu itd. Vse to je vplivalo, da 
smo že v prvi četrtini leta zabeležili zelo visoko rast cen, ki ni v 
skladu s predvidevanji v resoluciji. 

Kljub visoki stopnji rasti cen ostaja še vrsta odprtih proble- 
mov na področ ju proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov. 
Na Zveznem zavodu za cene je trenutno 120 sporazumov, ki 
čakajo na soglasje za spremembe cen, poleg tega je pričako- 
vati še nadaljnje podražitve v energetiki, povečanje cen neka- 

poročevalec 39 



terih gradbenih materialov iz republiške pristojnosti ter pove- 
čanje cen gozdarstva. Podražitve teh proizvodov in pa podra- 
žitve v energetiki bodo vplivale na rast cen na drobno in 
življenjske stroške, pri čemer je treba računati, da bo sredi 
leta prišlo do padca cen sezonskih kmetijskih pridelkov, kar 
bo nekoliko znižalo rast življenjskih stroškov. Pač pa bodo 
imele v naslednjih mesecih določen vpliv na rast cen na 
drobno in življenjskih stroškov cene nekaterih' storitev po- 
sebno tistih, na katere imajo podražitve v energetiki velik vpliv 
ter uveljavitev cen stanarin v vseh občinah. 

Dodaten pritisk na cene bo imela tudi nedavna sprememba 
tečaja dinarja zaradi povečanja proizvodnih stroškov kot po- 
sledica podražitve reprodukcijskega materiala. Zaradi tega in 
pa glede na že doseženo visoko rast cen bo prišlo do spre- 
membe dogovora o izvajanju politike cen, kjer bodo določeni 
novi okviri rasti cen. Vsi podpisniki družbenega dogovora o 
izvajanju politike cen bodo ob tej spremembi prouč ili svojo 
dosedanjo aktivnost, jo kritično analizirali ter se dogovorili o 
svoji dejavnosti za dosledno izpolnitev novo določenih okvi- 
rov rasti cen. 
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