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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
do pobude skupine delegatov za obrtno področje 
iz občine Ljubljana Šiška in skupine delegatov za 
obrtno področje 5. okoliša Maribor Rotovž v zvezi 
s sprejetimi predpisi o omejitvi prometa z motor- 
nim bencinom in plinskim oljem 

Pravica do pridobitve bonov za nabavo goriva za lastnike 
obrtnih, gradbenih in drugih strojev ter motornih vozil je 
urejena z Uredbo o omejitvi prometa z motornim bencinom in 
dieselskim gorivom (Uradni list SFRJ, št. 62/82), Uredbo o 
omejitvi prometa^ z motornim bencinom in plinskim oljem 
(Uradni list SRS, št. 37/82) in začasnim navodilom za izvajanje 
Uredbe o omejitvi prometa z motornim bencinom in plinskim 
°'ien? z.^ne 29. 10. 1982, ki ga je izdal Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve vsem predsednikom 
izvršnih svetov skupščin občin SR Slovenije ter Skupščini 
mesta Ljubljana, Maribor in Obalne skupnosti. 

Glede na to, da v uredbah niso bile podrobneje opredeljene 
pravice nosilcev osebnega dela do pridobitve bonov za na- 
bavo goriva, je bilo to opredeljeno s preje navedenim zača- 
snim navodilom. V navodilu je za nosilce samostojnega oseb- 
nega dela navedeno naslednje: 
Obrt: 

1. Nosilci samostojnega osebnega dela - lastniki gradbenih 
strojev ki so člani obrtnih zadrug so upravičeni do mesečne 
količine bonov v skladu z merili določenimi v zakonu o zača- 
sni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
nakup dieselskega goriva in motornega bencina. 

Obrtna zadruga vodi evidenco o izdanih bonih iz katere je 
razvidno ime in priimek upravičenca, vrsta mehanizacije, šte- 
vilka in moč motorja (v Kw), obseg pogodbene proizvodnje ter 
evidenca o količini izdanih bonov. 

Na osnovi navedenih podatkov nabavi obrtna zadruga bone 
pri Petrolu. 

Nosilci samostojnega osebnega dela - lastniki gradbenih 
strojev, ki trajnejše poslovno sodelujejo z organizacijo zdru- 
ženega dela, lahko pridobijo količino bonov za gorivo po- 
trebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Organizacije 
združenega dela dodelijo količino bonov svojim kooperantom 
v skladu z merili določenimi v zakonu o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za nakup diesel- 
skega goriva in motornega bencina. Organizacije združenega 
dela dvignejo bone pri Petrolu. 

Organizacija združenega dela vodi enako evidenco kot je 
določena v drugem odstavku 8. točke. 

Ostali nosilci samostojnega osebnega dela - lastniki grad- 
benih strojev, ki niso člani obrtnih zadrug in ne sodelujejo 
trajneje z organizacijami združenega dela so upravičeni le do 
osnovnih količin, ki so opredeljene z republiško uredbo. 

2.'Nosila samostojnega osebnega dela - lastniki obratoval- 
nic, ki so člani obrtnih zadrug oziroma če trajneje poslovno 

sodelujejo z organizacijami združenega dela in katerih dejav- 
nost je neobhodno vezana na uporabo vozila, so upravičeni 
do mesečne količine bonov v skladu z merili določenimi v 
zakonu (3. člen), vendar največ do 100 litrov goriva. 

Zadruga vodi evidenco za svoje člane, organizacija združe- 
nega dela pa za kooperante. Evidenca je enaka kot je dolo- 
čeno v drugem odstavku 8. točke. Upravičencem se izdajo 
Petrolovi boni. 

3. Nosilci samostojnega osebnega dela, katerih dejavnost 
je neobhodno vezana na uporabo vozila in opravljajo servisne 
storitve na terenu, lahko prejmejo bone za nabavo goriva v 
količini največ do 80% porabljenega goriva v istem obdobju 
leta 1981. Dokaz o tem izda občinski upravni organ, pristojen 
za družbene prihodke in združenje obrtnikov. Bone jim izda 
občinski upravni organ, pristojen za gospodarstvo, ki vodi 
enako evidenco kot je določena v drugem odstavku 8. točke. 

Ostali nosilci samostojnega osebnega dela, katerih dejav- 
nost je neobhodno vezana na uporabo vozila so upravičeni za 
dodatne količine bonov za 20 litrov goriva. 

Nosilci samostojnega osebnega dela so upravičeni do bo- 
nov za gorivo za osebne avtomobile samo po eni od navede- 
nih osnov in le za eno vozilo. 

Promet 
4. Nosilci samostojnega osebnega dela - lastniki motornih 

tovornih vozil, ki so člani obrtnih zadrug avtoprevoznikov, so 
upravičeni do mesečne količine bonov v skladu z merili, 
določenimi v zakonu o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev za nakup dieselskega goriva in 
motornega bencina. 

Obrtna zadruga avtoprevoznikov vodi evidenco o izdanih 
bonih, iz katere je razvidno ime in priimek upravičenca, nosil- 
nost tovornega vozila, registrska številka, številka karoserije, 
številka in moč motorja (vKw), obseg pogodbene proizvodnje 
ter evidenca o količini izdanih bonov. 

Na osnovi podatkov iz evidence nabavi obrtna zadruga 
avtoprevoznikov za svoje člane bone pri Petrolu. 

5. Nosilci samostojnega osebnega dela - lastniki motornih 
tovornih vozil, ki trajnejše poslovno sodelujejo z organizacijo 
združenega dela lahko pridobijo količno bonov za gorivo, 
potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Organizacije 
združenega dela dodelijo količino bonov svojim kooperantom 
v skladu z merili določenimi v zakonu o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za nakup diesel- 
skega goriva in motornega bencina, le za najnujnejše pre- 
voze, ki jih organizacija združenega dela ne more opraviti z 
lastnimi prevoznimi sredstvi. 

Združenje obrtnikov v občini vodi enako evidenco kot jo 
vodi obrtna zadruga avtoprevoznikov v tretjem odstavku 11. 
točke. 

6. Ostali nosilci samostojnega osebnega dela - lastniki 
motornih tovornih vozil, ki niso član/ obrtnih zadrug avtopre- 
voznikov in ne sodelujejo trajnejše z organizacijo združenega 
dela so upravičeni le do osnovnih količin, ki so opredeljene z 
republiško uredbo. 



Z začasnimi navodili se rešujejo najbolj pereči problemi. Ta 
navodila bodo veljala dokler posamezna vprašanja ne bodo 
urejena s spremembami oziroma dopolnitvami preje navede- 
nih uredb. Ob pripravljanju predlogov sprememb uredb bomo 
upoštevali številne predloge, ki smo jih doslej prejeli s strani 
posameznikov in obrtnih združenj, kakor tudi predloge, ki jih 
je podala skupina delegatov za obrtno področje iz občine 
Ljubljana Šiška in Maribora. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je na seji dne 10. 11. 1982 seznanila 
zbor z navedeno problematiko. Zvezni izvršni svet je odgovo- 
ril, da bo proučil predloge in pripombe. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Pojasnila in odgovori 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ na pobude in 
vprašanja delegatov v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ daje k nekaterim pobudam in vpra- 
šanjem delegatov v zboru združenega dela tale pojasnila in in 
odgovore: 

Depozit na dinarje 
1. V zvezi s pobudami in vprašanji, ki zadevajo uvedbo 

depozita na dinarje, ki jih lahko občani nesejo iz Jugoslavije, 
je Ustavno sodišče Jugoslavije že ugotovilo, da depozit ni v 
neskladju z ustavo in obenem dalo pobudo Zveznemu izvrš- 
nemu svetu, da določi tudi začasno veljavnost uredbe, ker gre 
za intervencijski ukrep; prav tako je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije s svojimi predlogi Zveznemu izvršnemu svetu v 
začetku decembra lani predlagal takšno spremembo uredbe, 
ki bo upoštevala v maloobmejnem prometu sprejete obvezno- 
sti po sklenjenih meddržavnih sporazumih, dodatne oprosti- 
tve za obisk staršev v tujini v enakem smislu, kot je to urejeno 
za otroke zdomcev ter nekatere druge dodatne oprostitve. Po 
informacijah, ki jih je delegacija uspela zbrati, bo Zvezni 
izvršni svet o vseh teh predlogih, ki vključujejo tudi pobude 
delegatov, odločil v mesecu januarju in bo o tem delegacija 
sproti poročala. Zvezni izvršni svet je dolžan Skupščini SFRJ 
poročati o učinkih ukrepov, sprejetih v oktobru lani, med 
katerimi je tudi uvedba depozita. Delegacija bo zahtevala, da 
svojo obveznost Zvezni izvršni svet čimprej izpolni. V razpravi 
o tem poročilu bo v primeru, da na ustrezen način do takrat ne 
bodo rešeni problemi, ki so vsebovani v navedenih delegat- 
skih vprašanjih, na njih ponovno opozorila in terjala ustrezno 
rešitev. 

Enotni jugoslovanski trg 
2. V stališču skupine delegatov 42. okoliša za področje 

gospodarstva (s sedežem v občini Maribor-Tezno) je bila ob 
obravnavi Zakona o zagotavljanju sredstev za republiške re- 
zerve na sej 27. 12. 1982 dana delegatom v zvezni skupščini , 
usmeritev, da se zavzame za sistemsko reševanje enotnosti 
jugoslovanskega trga. Uresničevanje te pomembne usmeritve 
je časovno težko opredeliti in je vezano na aktivnosti v vseh 
republikah in pokrajinah v federaciji, kot tudi na spremembe v 
družbenoekonomskih odnosih v združenem delu, na uresni- 
čevanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o de- 
viznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino in uresničeva- 
nje vseh aktov ter dogovorov, ki so ali pa bodo sprejeti z 
resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Jugosla- 
vije za čas od 1981-1985 v letu 1983. Sprejeta letošnja zvezna 
resolucija v nekaj točkah izraža skupno pripravljenost, da se 
stanje na našem enotnem jugoslovanskem trgu popravi. Opo- 
zarjamo zlasti na naslednje dele iz resolucije: 

a) V točki 19. je opredeljena obveznost za konkretizacijo 
ukrepov, da bi uresničili ustavni koncept enotnosti jugoslo- 
vanskega trga. »Federacija, republike, pokrajini in občine so 
dolžne preveriti predpise in jih menjati, če njihova uporaba 
ruši enotnost jugoslovanskega trga. Gospodarska zborriica 
Jugoslavije in zbornice republik in pokrajin so dolžne do 
konca marca tega leta oceniti tudi vzroke trganja reprodukcij- 

skih povezav in na osnovi tega vzpodbuditi samoupravno 
povezovanje organizacij združenega dela« in tako dalje. 

b) V podtočki 5 točke 19 resolucije pa je izrecno določeno: 
»5) v skladu z družbenim dogovorom o ukrepih za zagoto- '' 

vitev deviz za plačevanje prednostnega uvoza določenih pro- 
izvodov oziroma surovin-za njihovo proizvodnjo v letu 1983 na 
enotnem jugoslovanskem trgu bodo samoupravne interesne 
skuposti republik in avtonomnih pokrajin za ekonomske 
odnose s tujino v interesni skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino zagotovile devize za uvoz surovin, repro- 
dukcijskega materiala in končnih izdelkov za boljšo oskrbo 
trga z izdelki, ki imajo poseben pomen za življenjsko raven 
prebivalstva, kot so zdravila, sredstva za higieno in posa- 
mezna osnovna živila, ki jih v državi ne proizvajamo oziroma 
jih ne proizvajamo v zadostnih količinah « 

c) Ostalih opredelitev in smeri aktivnosti za krepitev enot- 
nosti jugoslovanskega trga ne navajamo, saj so vsebovane ne 
le v točki 19 resolucije, temveč tudi v drugih delih resolucije 
(obvladovanje ponudbe in povpraševanja, investicij, prioritete 
v izvozu in razvoju itd.) Za oblikovanje blagovnih rezerv bo 
sklenjen dogovor o zagotavljanju stabilnih virov financiranja. 

Sprejeta politika, kot je opredeljena v resoluciji za letošnje 
leto in program ukrepov za njeno izvajanje, prvenstveno pa 
napor za njeno uresničevanje na vseh ravneh lahko ustvarita 
pogoje za preseganje republiških trgov, ki so kritično načeti v 
delegatski pobudi. To poudarjamo zato, ker Zbor republik in 
pokrajin ni v položaju, da bi sam in operativno lahko zagotav- 
ljal nemoteno preskrbo. 

Delegacija pa pobudo delegatov, ki jih tudi v skladu s 
prizadevanji delegacije, v celoti podpira in si bo glede na 
usmeritve v letošnji zvezni in republiški resoluciji in predvsem 
pri spremljanju uresničevanja teh nalog in ukrepov, ki so v 
pristojnosti zveznih organov in organizacij, še naprej prizade- 
vala za uveljavljanje enotnosti jugoslovanskega trga. 
Podražitev naftnih derivatov 

3. V zvezi s podražitvijo naftnih derivatov (vprašanje sku- 
pine delegatov 42. okoliša, gospodarsko področje s sedežem 
v občini Maribor-Tezno) po uvedbi bencinskih bonov kljub 
izjavi Zveznega izvršnega sveta, da podražitve ne bo, je dele- 
gacija v odboru Zbora republik in pokrajin za tržišče in cene 
že novembra dobila odgovor, da je podražitev le točna račun- 
ska posledica učinkov lanske devalvacije; 

Na razpravo delegata Ivana Vogrinčiča iz Murske Sobote, ki 
terja pojasnilo, zakaj je delegacija v Zvezni skupščini sogla- 
šala z načinom omejitev zagotavljanja goriva ta kmetijsko 
proizvodnjo, ki ni vnesla v delitev nobenega reda, dajemo tole 
pojasnilo: 

a) Uredbo o omejitvi prometa z motornim bencinom in 
dizelskim gorivom je sprejel Zvezni izvršni svet v lastni pristoj- 
nosti ob sodelovanju z izvršnimi sveti skupščin republik in 
pokrajin in zato ni mogoče govoriti o soglasju delegacije SR 
Slovenije v Skupščini SFRJ. 

b) V funkciji političnega nadzora nad izvajanjem sprejete 
politike smo na pobudo nekaterih temeljnih delegacij iz SR 
Slovenije in delegatov Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije že na seji Zbora republik in pokrajin 5. 11. 1982 
opozorili na nekatere anomalije, ki jih povzroča izvajanje 
omenjene uredbe Zveznega izvršnega sveta. 

c) Na isti seji Zbora republik in pokrajin smo dobili odgovor, 
da je Zvezni izvršni svet zadolžil vse resorne zvezne organe, 
naj zberejo pripombe na spoznane neustreznosti v omenjeni 
uredbi in pripravijo predloge za spremembe, da bi bilo mo- 
goče uredbo dosledno izvajati. 

d) Zvezni izvršni svet je na osnovi tega sprejel spreme- 
membe in dopolnitve uredbe o omejitvi prometa z motornim 
bencinomln dizelskim gorivom. Na osnovi tega je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sprejel uredbo, ki podrobneje ureja 
promet z bencinom in dizelskim gorivom, povzetek pa je bil 
objavljen tudi v Delu 30. 12. 1982. Tako so določene količine 
goriva za posamezne vrste kmetijskih strojev in najmanjše 
obdelovalne površine posameznih kmetijskih kultur za tiste 
kmete, ki nimajo lastne mehanizacije. Pravice do porabe 
goriva za kmetijsko proizvodnjo so torej določene tudi na 
drugih podlagah. 

e) Zbor republik in pokrajin je ob sprejemanju vseh in- 
tervencijskih ukrepov in ukrepov iz pristojnosti Zveznega 
izvršnega svefa oziroma drugih zveznih organov in organiza- 
cij zadolžil zvezni izvršni svet, da zboru o učinkih sprejetih 

2 poročevalec 



ukrepov poroča vsake tri mesece. Delegacija bo o teh poroči- 
lih sproti seznanjala delegate v zborih Skupščine SR Slove- 
nije. 

Pospeševanje hitrejšega razvoja manj razvitih 
4. V zvezi z razpravami delegatov, ki so opozarjali na neka- 

tere probleme o namenski porabi sredstev Sklada federacije 
za pospeševanje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in 
pokrajin, delegacija lahko pojasni le, da na ta vprašanja vselej 
opozarja v pristojnem odboru Zbora republik in pokrajin ob 
obravnavi poročil o delu sklada, ob zaključnem računu 
sklada, ob analitičnih gradivih k tako imenovani majski in 
oktobrski analizi uresničevanja vsakoletne zvezne resolucije 
in podobno, in tudi v razpravah na sejah Zbora republik in 
pokrajin/ o čemer zborom poroča v svojih obvestilih o poteku 
sej Zbora republik in pokrajin. Pri tem poudarja, da so bili v 
pristojnih delovnih telesih Zbora republik in pokrajin in tudi v 
zboru sprejeti sklepi in stališča ter v letošnji resoluciji dolo- 
čene naloge, ki opredeljujejo poleg izpolnjevanja sprejetih 
obveznosti do manj razvitih še zlasti racionalno in strogo 
namensko uporabo stalnih sredstev sklada federacije, po- 
udarjena pa je tudi odgovornost manj razvitih za takšno 
ravnanje. 

Tudi v Skupščini SR Slovenije so bila že obravnavana poro- 
čila o samoupravnem združevanju sredstev za posamezne 
projekte v posamezni manj razviti republiki oziroma SAP 
Kosovo. Zato delegacija predlaga, naj Zbor združenega dela 
odloči, ali bo ob obravnavi problematike samoupravnega 
združevanja oziroma zagotavljanja sredstev za manj razvite 
republike in SAP Kosovo, ki bo po programu dela zborov 

Skupščine SR Slovenije na sejah zborov konec marca letos, 
vključil tudi obravnavo o delovanju sklada federacije; pri tem 
pa delegacija pripominja, da se bodo morali v pripravo te 
obravnave vključiti Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje, Gospodarska zbornica Slovenije, banke, delegati iz SR 
Slovenije v skupščini sklada, pa tudi delegacija v Zboru repu- 
blik in pokrajin. 

Poleg tega ima Zbor republik in pokrajin v svojem pro- 
gramu dela za leto 1983 predvideno obravnavo analiz in 
poročil o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in pokrajin in hitrejšega razvoja 
SAP Kosovo za obdobje 1981-1985 v letu 1982 in prvih mese- 
cih leta 1983, o združevanju dela in sredstev organizacij 
združenega dela socialističih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin z organizacijami združenega dela iz gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letu 1982 in 
prvem trimesečju leta 1983, razčlenitev sistema spodbujanja 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin, o možnostih za pospešitev kmetijske proiz- 
vodnje v manj razvivtih republikah in SAP Kosovo, o vpraša- 
njih zaposlenosti in zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih 
republikah, o konkurenčni sposobnosti na jugoslovanskem 
trgu in o reproduktivni sposobnosti gospodarsko manj razvi- 
tih. ' 

Zbor združenega dela naj bi torej ocenil, katere izmed 
navedenih tem bi uvrstil v periodične programe svojega dela, 
oziroma priporočil vsaj ustreznim odborom, da to gradivo 
temeljiteje obravnavajo. Iz*nje je namreč mogoče dobiti odgo- 
vore na večino vprašanj, ki so bila prisotna v razpravah dele- 
gatov in jih v krajše pojasnilo, ki ga dajemo, ni mogoče zajeti. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 9. 2. 1983 i' 

- Izvajanje zakona o vodah in zakona 
o skupnih temeljih svobodne menjave 
dela o vodnem gospodarstvu 

Odbor za vodno gospodar- 
stvo pri Splošnem združenju 
gradbeništva in IGM Slovenije 
je na svoji seji dne 23. 12. 1982 
oblikoval delegatska vprašanja 
v zvezi z izvajanjem Zakona o 
vodah in Zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave 
dela v vodnem gospodarstvu 
ter pooblastil Podjetje za ure- 
janje voda NIVO Celje, da ga 
naša delegacija posreduje 
Zboru združenega dela pri 
Skupščini SR Slovenije. 

Skupina delegatov za po- 
dročje gospodarstva 30. okoliš 
v Celju je o vprašanjih razprav- 
ljala ter jih kot take posreduje 
Zboru združenega dela pri 
Skupščini SRS. 

1. člen 37 Zakona o vodah 
(Uradni list SRS, št. 38/81) do- 
loča okvirno način organizira- 
nja organizacij združenega de- 
la s področja vodnega gospo- 
darstva. V drugem odstavku 
tega člena je določeno, da se z 
družbenim dogovorom na- 
tančneje razčlenijo merila za 
uporabo v zakonu o združe- 
nem delu in v tem zakonu do- 

ločenih pogojev za organizira- 
nje temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih orga- 
nizacij s področja vodnega go- 
spodarstva. Četrti odstavek 82. 
člena določa rok 6 mesecev po 
uveljavitvi zakona za sprejem 
družbenega dogovora iz 37. 
člena zakona. 

Zakon o vodah je stopil v 
veljavo dne 2. januarja 1982 in 
čeprav je pretekel 6-mesečni 
rok za sprejem družbenega 
dogovora, ta do danes še ni 
sprejet in to predstavlja veliko 
oviro pri organiziranju vodno- 
gospodarskih temeljnih in de- 
lovnih organizacij, saj se le-te 
kljub svoji aktivnosti ne more- 
jo organizirati. Na ta način bo- 
do prisiljene kršiti zakon o pra- 
vočasnem organiziranju. 

Vprašanje: 
Kje so ovire za sprejem druž- 

benega dogovora o pogojih za 
organiziranje temeljnih orga- 
nizacij združenega dela za 
urejanje voda in za urejanje 
hudournikov in kdaj bo ta 
sprejet in podpisan s strani v 
zakonu določenih podpisni- 
kov? 

Kdo je odgovoren, da ni bil 
do roka sprejet navedeni druž- 
beni dogovor? 

Na vprašanja je odgovoril 
Janez Kejžar, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za varstvo okolja in urejanje 
prostora: 

Za pripravo družbenega do- 
govora o natančnejših merilih 
za uporabo v zakonu o združe- 
nem delu in zakonu o vodah 
določenih pogojev za organi- 
ziranje oziroma spremembe v 
organiziranju temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in de- 
lovnih organizacij s področja 
vodnega gospodarstva, ki ga 
opredeljuje 37. člen zakona o 
vodah (Ur. list SRS št, 38/81), 
je bil v februarju 1982 imeno- 
van' iniciativni odbor. V tem 
odboru so predstavniki Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije, 
Splošnega združenja gradbe- 
ništva in IGM Slovenije, Tepu- 
bliškega sveta zveze sindika- 
tov in Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije. Ta iniciativni 
odbor je pripravil več delovnih 
osnutkov, ki so bili poslani v 
širšo obravnavo Območnim 
vodnim skupnostim in vodno- 
gospodarskim podjetjem. Na 
podlagi mnenj in predlogov je 
iniciativni odbor v decembru 
1982 pripravil osnutek družbe- 
nega dogovdra. 

Kdaj bo podpisan omenjeni 
družbeni dogovor, je odvisno 
od tega, kako intenzivno bodo 
podpisniki obravnavali osnu- 
tek dogovora in v kakšnem ča- 
su bodo uspeli uskladiti more- 
bitne spreminjajoče predloge, 
Pri tem menimo, da so za spre- 
jem družbenega dogovora od- 
govorni vsi z zakonom o vodah 
predvideni podpisniki. 

2. Člen 75 Zakona o vodah 
določa, da za vodno gospo- 
darstvo pristojni republiški 
upravni organ izda vrsto v tem 
členu naštetih strokovnih na- 
vodil za izvajanje strokovnih 
opravil iz zakona o vodah. Rok 
za izdajo teh strokovnih navo- 
dil je 2 ieti od dneva uveljavitve 
zakona. Res je minilo šele prvo 
leto po uveljavitvi zakona, a ni 
izšlo še nobeno strokovno na- 
vodilo iz tega člena, zato ob- 
stoja dvom, da bi v naslednjem 
letu do roka izšla vsa v tem 
členu navedena strokovna na- 
vodila. Pri tem pa je še po- 
udariti, da gre večidel za stro- 
kovna'navodila, ki naj bi bila 
izdana že po 63. členu zakona 
o vodah iz leta 1974 (Uradni 
list SRS, št. 16/74), a še niso 
bila izdana do sprejetja sedaj 
veljavnega zakona o vodah. 
Vprašanje: 

Kdaj bodo izdana strokovna 
navodila iz 75. člena zakona o 
vodah? 
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Za pripravo strokovnih na- 
vodil iz 75. člena zakona o vo- 
dah so zadolženi Republiški 
komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora, Republiški 
komite za zdravstvo in social- 
no varstvo in Republiški sekre- 
tariat za ljudsko obrambo. 

Pri pripravi akcijskega pro- 
grama uresničevanja zakona o 
vodah je bilo ugotovljeno, da 
ni potrebno spremeniti stro- 
kovnega navodila o tem, kako 
morajo biti zgrajena in oprem- 
ljena skladišča ter transportne 
naprave za nevarne in škodlji- 
ve snovi in strokovnega navo- 
dila o vsebini načrta za obram- 
bo pred poplavami. 

Omenjeni navodili je potreb- 
no samo obnoviti oziroma ju 
potrditi na osnovi novega za- 
kona o vodah. 

Glede drugih navodil pa je 
stanje naslednje: Republiški 
komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora je v letu 1981 
in 1982 imenoval tri komisije 
za pripravo strokovnih navodil. 
V obravnavi v Republiškem ko- 
miteju za varstvo okolja in ure- 
janje prostora kot kolektivne- 
mu organu so navodila: 

- za ugotavljanje značilnosti 
vodnega režima v mejnem ozi- 
roma iztočnem prerezu; 

- o tem, kaj obsega vzdrže- 
vanje naravnih vodotokov in 
drugih zbiralnikov vode, vo- 
dnih zemljišč ter vodnogospo- 
darskih objektov in naprav v 
splošni rabi; 

- o načinu odvzemanja miv- 
ke, peska, proda in kamna; 

- o urejanju gnojišč in grez- 
nic. 

Za druga navodila pa se še 
zbirajo strokovne osnove ter 
bodo po planu dela Republi- 
škega komiteja za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora izdana 
v zakonsko predpisanem roku, 
to je do konca leta 1983. 

Republiški komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo bo 
strokovni navodili: 

- o načinu izvajanja nadzor- 
stva nad pitno vodo ter objekti 
in napravami za oskrbo s pitno 
vodo; 

- o tem, katere snovi se šte- 
jejo za nevarne in škodljive 
snovi in strokovno navodilo o 
dopustnih temperaturah vode 
izdal do sredine letošnjega- 
leta; 

Iz navedenega sledi, da Re- 
publiški sekretariat za ljudsko 
obrambo %ii dolžan izdati no- 
vega navodila, ostala navodila 
pa bodo v zakonu predpisa- 
nem roku. 

3. Po določilu 49 člena 
Ustave SFRJ in 51. člena Usta- 
ve SRS je določeno, da se z 
zakonom in odlokom skupšči- 
ne družbenopolitične skupno- 

sti, ki temelji na zakonu, lahko 
določi, da so posebnega druž- 
benega pomena določene de- 
javnosti ali zadeve organizacij 
združenega dela. Dejavnosti 
so razvrščene v posamezna 
področja z Odlokom o enotni 
klasifikaciji dejavnosti in v nje- 
govih spremembah in dopolni- 
tvah (Uradni list SFRJ, št. 
34/76, 62/77 in 72/80). Člen 4 
Zakona o vodah določa, kaj se 
na področju vodnega gospo- 
darstva šteje za dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena. 
S primerjavo 4 člena zakona o 
vodah z Odlokom o spremem- 
bah in dopolnitvah odloka o 
enotni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list SFRJ, št. 72/80), 
kjer je podrobno opredeljeno 
»področje 04 - vodno gospo- 
darstvo, vidimo, da je zakon v 
4. členu opredelil kot dejav- 
nost posebnega družbenega 
pomena, le manjši del dejav- 
nosti »04 - vodno gospodar- 
stvo«! 

Menimo, da je vodno gospo- 
darstvo, zlasti pa voda, tista 
naravna dobrina, ki je neobho- 
dno potrebna za vsa živa bitja 
na zemlji in ji mora družba po- 
svečati vso skrb za njeno či- 
stočo in rabo. Vodno gospo- 
darstvo je zaključena celota in 
je po našem mnenju ni mogo- 
če deliti na del, ki je interesan- 
ten za družbo in ga ta šteje za 
dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena in taka uživa po- 
sebno družbeno zaščito, in na 
del, ki ni posebnega družbene- 
ga pomena in tako ni pod reži- 
mom posebne družbene zašči- 
te. Vodno gospodarstvo je za- 
ključena celota in taka umetna 
delitev na del, ki je posebnega 
družbenega pomena in del, ki 
to ni, po našem mnenju ni 
skladna z 49. členom Ustave 
SFRJ in 51. členom Ustave 
SRS. 

Vprašanje: 
Zakaj zakon o vodah v 4. čle- 

nu ni opredelil kot dejavnost 
posebnega družbenega pome- 
na celotno področje 04 - vo- 
dno gospodarstvo, kot je opre- 
deljeno v Odloku o spremem- 
bah in dopolnitvah odloka o 
enotni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list SFRJ, št. 72/80)? 

Odlok o spremembah in do- 
polnitvah odloka o enotni kla- 
sifikaciji dejavnosti (Uradni list 
SFRJ, št. 72/80) ne ureja vpra- 
šanja, ali je neka dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena, 
pač pa se to določa s posebni- 
mi zakoni, ki obravnavajo po- 
samezna področja. Skladno s 
tem je zakon o vodah (Uradni 
list SRS, št. 38/81) v svojem 4 
členu opredelil tiste dejavnosti 
na področju vodnega gospo- 
darstva, za katere ne veljajo v 

celoti tržne zakonitosti in so v 
skladu z S1. členom Ustave SR 
Slovenije opredeljene kot de- 
javnosti posebnega družbene- 
ga pomena. 

V predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah je bila ta opre- 
delitev podrobneje utemeljena 
in so jo delovna telesa in pri- 
stojni zbori Skupščine SR Slo- 
venije sprejeli kot enega te- 
meljnih vzrokov za spremem- 
bo zakona. 

V tej obrazložitvi je bilo med 
drugimi ugotovljeno in kasne- 
je v osnutku in predlogu zako- 
na potrjeno stališče, da je po- 
trebno z novelacijo zakona po- 
novno opredeliti in še bolj na- 
tančno razčleniti, kaj so na po- 
dročju vodnega gospodarstva 
dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. Za dejavnost 
posebnega družbenega pome- 
na se določijo: redno vzdrže- 
vanje vodnogospodarskih ob- 
jektov in naprav v splošni rabi, 
redno vzdrževanje naravnih 
vodotokov in opredeljenih hu- 
dourniških območij in druge 
naloge, ki se določijo s tem 
zakonom (n. pr.: odstranjeva- 
nje posledic velikih onesna- 
ženj voda in morja ob izrednih 
dogodkih). 

Prej je bilo opredeljevanje in 
poverjanje vodnogospodar- 
skih storitev urejeno z letnimi 
in večletnimi pogodbami, skle- 
njenimi med vodilnimi skup- 
nostmi in vodnogospodarnimi 
organizacijami, kar nikakor rie 
zagotavlja odgovornega in ce- 
lovitega opravila teh dejavno- 
sti. Takšno razmerje je pogoje- 
valo monopolni položaj izva- 
jalca, pogodbena odgovor- 
nost, ki iz tega izahaja, pa ni- 
kakor ni enaka odgovornosti 
za določeno stanje na vodnem 
območju, ki naj se zagotovi z 
dejavnostjo. 

Zato je zakon izrecno dolo- 
čil, da se dela in opravila izven 
opredeljene dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena 
izvajajo po tržnih zakonitostih, 
brez prednosti v korist vodno- 
gospodarskih organizacij 
združenega dela. Te organiza- 
cije smejo namreč že po ob- 

stoječem zakonu opravljati vo- 
dnogospodarsko dejavnost 
posebnega družbenega pome- 
na le kot glavno dejavnost. Se- 
veda velja, to za temeljne orga- 
nizacije združenega dela in 
enovite delovne organizacije. 

4. Člen 92 zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave 
dela določa, da so dolžni ude- 
leženci svobodne menjave de- 
la na področju vodnega go- 
spodarstva do 31. 12. 1980 
sprejeti oz. uskladiti samo- 
upravne sporazume o pridobi- 
vanju dohodka izvajalcev po 
načelih svobodne menjave de- 
la. Kljub večkratnim pobudam 
vodnogospodarskih organiza- 
cij združenega dela in odbora 
za vodno gospodarstvo do da- 
nes v vodnem gospodarstvu 
Slovenije še niso psrejeti akti s 
področja svobodne menjave 
dela med uporabniki in izva- 
jalci. 

Priložen je pregled aktivno- 
sti v vodnem gospodarstvu, iz 
katerega je razvidna pobuda 
delavcev na vodah, da bi se 
zadeve glede svobodne me- 
njave dela čimprej uredile, a 
žal do danes še ni prišlo do 
sprejetja ustreznih aktov na 
tem področju. 
Vprašanje: 

Kje so ovire in kako pokreni- 
ti, da bi bili sprejeti ustrezni 
akti s področja svobodne me- 
njave dela v vodnem gospo- 
darstvu Slovenije? 

Svobodna menjava dela v 
vodnem gospodarstvu je izra- 
zito vprašanje samoupravnega 
dogovarjanja med delavci vo- 
dnogospodarskih organizacij 
in uporabniki njihovih storitev 
in je "izven sfer pooblastil 
upravnih organov. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ugo- 
tavlja, da svobodna menjava 
dela še ni zaživela, ker še ni 
pripravljenih ustreznih progra- 
mov za vzdrževanje vodnega 
režima. 

Že začete aktivnosti v tej 
smeri je potrebno v okviru sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti s področja vodnega go- 
spodarstva še pospešiti. 

- Združevanje sredstev za nekatere 
samoupravne skupnosti materialne 
proizvodnje 

V Poročevalcu štev S - 15.2. 1983je v rubriki vprašanja 
delegacij in delegatov v prvem vprašanju in odgovoru 
Zbora združenega dela (Združevanje sredstev za neka- 
tere samoupravne skupnosti materialne proizvodnje) 
prišlo do zamenjave in zato vprašanji in odgovora tokrat 
objavljamo še enkrat v celoti. 

Bralcem se za napako opravičujemo. 
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Delegacija za delegiranje 
delegata v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Litija je na 
seji dne 23. 12. 1982 izobliko- 
vala delegatski vprašanji oz. 
pobudo, kot sledi: 

1. Združevanje sredstev za 
nekatere samoupravne in- 
teresne skupnosti materialne 
proizvodnje 

Glede na vprašanje in od- 
govor z gornjim naslovom, 
objavljenim v Poročevalcu št. 
12 z dne 29. 6. 1982, prosimo 
za informacijo o odstotnem 
deležu po posameznih in- 
teresnih skupnostih vključe- 
nih podpisnikov sporazumov 
in aneksov ter o stališču 
Izvršnega sveta do koristni- 
kov te gospodarske infra- 
strukture, ki doslej niso pod- 
pisniki in tudi ne plačujejo 
sporazumno določenih ob- 
veznosti. 

2. Predlog zakona o določi- 
tvi stopenj in nekaterih olaj- 
šav za davek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela in delovnih skupnosti 
v letu 1983 vsebuje v prvi ali- 
nei prvega odstavka 6. člena: 
Davčna osnova se zmanjša 
tudi za zneske, ki jih je davčni 
zavezanec vložil: 

- v razvoj kmetijstva in ri- 
bištva, v predelavo mleka in 
rib, v izgradnjo skladišč živil- 
ske industrije za kmetijske 
pridelke in objekte za prede- 
lavo odpadkov v živilsko krmo 
ter v izgradnjo gozdnih cest. 

Zakon o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za uspo- 
sabljanje zemljišč za družbe- 
no organizirano kmetijsko 
proizvodnjo v obdobju 
1982-1985 (SRS 3/82) 0,3% od 
dohodka po odbitku prispev- 
ka za biološka vlaganja v goz- 
dove. 

Ali je ta prispevek skladno z 
dosedanjim 6. členom zakona 
o določitvi stopenj in nekate- 
rih olajšav za davek iz dohod- 
ka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skup- 
nosti tudi osnova za zmanjša- 
nje davčne osnove? 

Doslej smo na naša vpraša- 
nja dobili zelo dvomljive od- 
govore, celo, da bo ta prispe- 

vek lahko zmanjšanje davčne 
osnove, ko bodo ta sredstva 
tudi dejansko porabljena 
skladno s 3. členom zako- 
na... (SRS, št. 3/82). 

In če to ni olajšava, zakaj 
ni? 

Pojasnilo prosimo čimprej 
oz. do izdelave zaključnega 
računa za leto 1982. 

ELEKTROGOSPODARSTVO: 
- samoupravni sporazum 
  anpkc 
ŽELEZNIŠKI PROMET 
- samoupravni sporazum 
- aneks 
LUŠKI PROMET 
- samoupravni sporazum 
- aneks 
NAFTA IN PLIN 
- samoupravni sporazum 
- aneks 

CESTNO 
GOSPODARSTVO 
- samoupravni sporazum 

skupaj z aneksom 

Glede uporabnikov te go- 
spodarske infrastrukture, ki 
doslej niso podpisniki in tudi 
ne plačujejo sporazumno do- 
ločenih obveznosti pa Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da je potrebno v skladu s 
sklepi Zborov, na osnovi evi- 
dence samoupravnih in- 
teresnih skupnosti o nepodpi- 
snikih nadaljevati z obravnavo 
le-teh na Zborih združenega 
dela, kjer naj bi le-ti pojasnili, 
zakaj se o sporazumih oziroma 
aneksih še niso izjasnili oziro- 
ma, kakšni so njihovi razlogi 
za nepristop k sporazumom. 

V skladu z določili medtem 
sprejetega zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu 
(Ur. list SFRJ št. 21/82) je nuj- 
no potrebno, da skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti spremene in dopolnijo 
samoupravne sporazume z 
opredelitvami prednosti pri 
dobavi proizvodov in storitev 
za tiste, ki sklenejo ta spora- 
zum. Ob tem je potrebno, da 

Na vprašanje je odgovoril 
Viktor Zakelj, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za družbeno planiranje: 

Po poročilih samoupravnih 
interesnih skupnosti je stanje 
sprejemanja samoupravnih 
sporazumov, o temeljih plana 
in aneksov na začetku 1983 le- 
ta naslednje: 

sprejelo odklonilo ni 
obravnavalo 

oz. ni 
podatka o 

izjasnitvi 

96% 2,17% 1,83 
90,8% 2,8% 6,40% 

90,9% 4,8% 4,3% 
85,1% 5,9% 9,0% 

83,5% 9,6% 6,9% 
80,5% 9,6 9,9% 

77,9% 18,1% 4,0% 
73,5% 17,3% 9,2% 

81,9% 13,0% 5,1% 

skupščine samoupravnih in- 
teresnih skupnosti opredelijo 
tudi pravico do povrnitve in 
nadomestila za gospodarjenje 
z združenimi sredstvi ter obli- 
ke in način teh povrnitev. 

Po taki dopolnitvi in temeljiti 
oceni vseh razlogov in vzrokov 
za odklonitev samoupravnih 
sporazumov in po obravnavi 
odprtih vprašanj v zvezi s tem 
na Republiškem družbenem 
svetu za vprašanja družbene 
ureditve in Republiškem druž- 
benem svetu za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko 
bi zavzeli stališče, v katerih de- 
javnostih naj Skupščina SR 
Slovenije z zakonom določi 
obvezno združevanje sredstev 
oziroma obvezen prispevek za 
tiste, ki sporazumov niso skle- 
nili. 

Na drugo vprašanje pa je od- 
govoril Rudi Šepič, član Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiški sekretar za 
finance: 

Zakon o davku iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 

nega dela in delovnih skupno- 
sti (Uradni list SRS, št. 18/80) 
opredeljuje osnovne elemente 
sistema obdavčenja dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti, v zakonu o'določitvi sto- 
penj in nekaterih olajšav za da- 
vek iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti, ki ga vsako 
leto posebej sprejme Skupšči- 
na SR Slovenije pa so določe- 
ne stopnje davka in nekatere 
olajšave. V 6. členu citiranega 
zakona za leto 1983 so med 
drugim opredeljene tudi davč- 
ne olajšave za tiste davčne za- 
vezance, ki vlagajo v razvoj 
kmetijstva in ribištva, v prede- 
lavo mleka in rib, v izgradnjo 
skladišč živilske industrije za 
kmetijske pridelke in objekte 
za predelavo odpadkov, v živil- 
sko krmo ter v izgradnjo goz- 
dnih cest. Podrobna določitev 
olajšav za zgoraj navedena 
vlaganja pa je določena z od- 
lokom o podrobnejši določitvi 
nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti. V skladu z določili 
14. člena tega odloka se za vla- 
ganja, za katera se zmanjšuje 
osnova za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti, štejejo le vlaganja iz lastnih 
sredstev poslovnega sklada 
davčnega zavezanca in ne iz 
dohodka. 

Na podlagi navedenega ni 
mogoče istovetiti prispevke po 
stopnji 0,3% iz dohodka, ki ga 
plačujejo davčni zavezanci iz 
4. člena zakona o zagotavlja- 
nju in usmerjanju sredstev za 
usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetij- 
sko proizvodnjo v obdobju 
1982-1985 z vlaganji v skladu s 
6. členom zakona o določitvi 
stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letu 1983 
in zato tega prispevka ni mo- 
goče upoštevati pri zmanjše- 
vanju osnove za davek iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti v letu 1983. 
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\z Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Odgovornejši in poslovnejši odnos 

uporabnikov tujih kreditov 

• Nove tuje zadolžitve bodo pod najstrožjo kontrolo, tako da bo kredite mogoče 
uporabil samo tisti, ki jih bo lahko v pravem času tudi vrnil 
• Garancije republik in pokrajin bodo pogoj za odobritev začasnega posojila 
• Neredno vračanje tujih kreditov ali njihova namenska uporaba bo imela za 
posledico ustavitev kreditov, njihovo plačilo in odvzem dovoljenja za opravljanje 
poslov s tujino 
• Tuji krediti za nakup surovin in reprodukcijskega materiala bodo urejeni s 
posebnim zveznim zakonom 

Najnovejše ocene ekonom- 
ske situacije v državi kažejo, 
da bo za vzdrževanje tekoče 
likvidnosti v mednarodnih pla- 
čilih letos nujno treba uporabi- 
ti nove mednarodne kredite. 
Vendar bodo nova zadolževa- 
nja podvržena najstrožji kon- 
troli, kredite pa bodo lahko 
uporabljali le tisti, ki jih bodo 
pravi čas tudi vrnili. 

Takšna politika zahteva več- 
jo odgovornost in poslovnost, 
predvsem pa spoštovanje za- 
konitosti na tem področju. 
Uporaba mednarodnih finanč- 
nih kreditov za likvidnost naše 
države v mednarodnih plačilih 
je predvidena v planskih doku- 
mentih. Z zakonom o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino je Narodna 
banka Jugoslavije pooblašče- 
na, da sklepa kreditne posle 
zaradi vzdrževanja livkidnosti 
države samo z rokom vračanja 
do enega leta. Njeno dolgo- 
ročno zadolževanje za likvi- 
dnost v plačilih s tujino je mo- 
goče samo na podlagi poseb- 
nega zveznega zakona. 

Prav zaradi tega je Zvezni 
izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo Osnutek za- 
kona o zadolževanju Narodne 
banke Jugoslavije v tujini v le- 
tu 1983 (AS 166). Sprejetje po 
skrajšanem postopku je priča- , 
kovati v začetku marca v Zboru 
republik in pokrajin, po spre- 
jetju stališč v republiških in 
pokrajinskih skupščinah in us- 

klajevanju v Odboru za kredit- 
no-monetarni sistem. 

MOŽNOST ZA NOVO 
SPORAZUMNO 
ZADOLŽEVANJE 

Osnutek zakona ureja, da se 
letos Narodna banka Jugosla- 
vije pooblašča, da najame kre- 
dite v tujini z odplačilnim ro- 
kom, ki je daljši kot eno leto 
zaradi vzdrževanja likvidnosti 
v mednarodnih plačevanjih, 
kot tudi zaradi uresničevanja 
programa stabilizacije in pove- 
čanja izvoza na konvertibilno 
področje. Obseg teh kreditov 
bi določili naknadno, s poseb- 
nim sklepom Skupščine SFRJ, 
vključeni pa bi bili tudi krediti 
za katere daje banka garancijo 
in super garancijo. 

Mednarodni krediti bi se 
uporabili v skladu z nedavno 
spremenjenim zakonom o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino - za dopolni- 
tev deviznih rezerv, za vrača- 
nje fiksnih in garantiranih ob- 
veznosti po kreditih, ki jih je 
uporabila Narodna banka Ju- 
goslavije in za začasne kredite 
pooblaščenim bankam. Razen 
tega pa, kot je predvideno v 
osnutku zakona, bi Narodna 
banka Jugoslavije uporabila 
sredstva iz novih kreditov za 
zagotavljanje osnovnih suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala, ki so nujno potrebni za 
uresničevanje programa eko- 

nomske stabilizacije in pove- 
čanje izvoza na konvertibilno 
pod ročje. 

Za te mednarodne kredite se 
.Narodna banka Jugoslavije z 
osnutkom zakona zavezuje, da 
zagotovi najugodnejše pogoje, 
pod katerimi se bodo sklepale 
pogodbe glede višine obresti, 
dolžine rokov, odplačila in 
drugih stroškov. Prav gotovo 
pa ti pogoji ne morejo biti zna- 
ni pred konkretnimi dogovori z 
uradnimi finančnimi in drugi- 
mi institucijami, pa zato niti v 
osnutku to ni natančno dolo- 
čeno. V obrazložitvi pa je med 
drugim poudarjeno, da bo 
med pogovori treba vztrajati, 
da bi dosegli čim nižje obresti, 
da bi bili roki za odplačilo čim 
daljši, kot tudi roki do odplači- 
la kreditov. 

STROŽJI POGOJI 
ZA POSOJILO 

Prednostni namen medna- 
rodnih kreditov bo zagotavlja- 
nje stalnih deviznih rezerv in 
deviznih sredstev za poravna- 
vo obveznosti po tujih kreditih, 
ki jih je uporabila Narodna 
banka Jugoslavije. Iz preosta- 
lih sredstev bi Narodna banka 

Jugoslavije lahko na zahtevo 
pooblaščenih bank odobrava- 
la začasna posojila. Osnutek 
zakona točno določa ureditev 
pogojev za pridobitev zača- 
snih posojil, za njihovo upora- 
bo in posebej za njihovo vra- 
čanje Narodni banki Jugosla- 
vije. 

Pravico do začasnega poso- 
jila bi imele samo tiste banke, 
ki bi pred vložitvijo zahteve za- 
gotovile garancijo republike 
ali pokrajine. Sredstva zača- 
snega posojila bi se uporabila 
za plačevanje fiksnih in ga- 
rantnih obveznosti po dolgo- 
ročnih, srednjeročnih in krat- 
koročnih tujih kreditih, ki so 
jih uporabile domače osebe v 
konvertibilnih devizah. 

Uvajanje več reda v medna- 
rodnem zadolževanju naj bi 
prispevalo predvsem k točnej- 
šemu urejanju obveznosti gle- 
de vračanja kreditov. Posojilo 
pri Narodni banki Jugoslavije 
bi po osnutku zakona lahko 
dobil šele po sklenitvi poseb- 
nega dogovora s pooblaščeno 
banko. Z njim bil določen na- 
čin vračanja in pogoji, ki so jih 
banke dolžne izpolniti, kot tudi 
dokumentacija, ki jo je treba 
predložiti k zahtevi za odobri- 
tev posojila. 

5 OSNUTEK ZAKONA O ZADOLŽEVANJU NARODNE 
$ BANKE JUGOSLAVIJE V TUJINI V LETU 1983 - AS 166 
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UČINKOVITEJŠE 
VRAČANJE DOLGOV 

V primeru, da banka, ki je 
uporabnik začasnega posojila 
ne izpolni pogojev iz dogovo- 
ra, bo Narodna banka Jugosla- 
vije ustavila vsa njena plačeva- 
nja do tujine, dokler ne bodo 
poravnane obveznosti v zvezi s 
posojilom. Razen tega bi bila 
ustavljena tudi nadaljnja zača- 
sna posojila, Narodna banka 
Jugoslavije pa bi imela pravi- 
co, da takoj zahteva vračilo do 
tedaj uporabljenih sredstev. 
Če bi pooblaščena banka upo- 
rabila kredite v nasprotju z do- 
ločbami tega zakona in če jih 
ne bi vrnila v dogovorjenem 
roku, je Narodna banka Jugo- 
slavije pooblaščena, da ji takoj 
ustavi uporabo kreditov iz pri- 
marne emisije, onemogoči pri- 
dobitev novih in zahteva plači- 
lo že danih kreditov iz primar- 
ne emisije. 

Razen tega bi se takoj izvrši- 
lo plačilo izkoriščenega dela 
kredita. 

Neredno odplačevanje kre- 

ditov bi preprečevali zelo učin- 
kovito, ker je v osnutku zakona 
tudi pooblastilo Narodni banki 
Jugoslavije, da v tem primeru 
takoj izda nalog, da se z žiro- 
računa takšne organizacije 
združenega dela ali poobla- 
ščene banke izbriše znesek di- 
narske protivrednosti deviz na 
račun neplačanega dolga. 

Neredno izvrševanje obvez- 
nosti po začasnih posojilih 
daljše kot trideset dni bi se 
kaznovalo tako, da bi Narodna 
banka Jugoslavije odvzela za- 
dolženi banki pooblastilo za 
opravljanje poslov s tujino in v 
roku petih dni obvestila o tem 
njene tuje partnerje. 

NAMENSKA UPORABA 
SREDSTEV 

Tuji krediti iz začasnih kredi- 
tov pri Narodni banki Jugosla- 
vije se bodo morali v bodoče 
uporabiti povsem namensko. 

Po osnutku zakona 
bo to kontrolo opravljala poo- 

blaščena banka, ki se zadolži, 
razen tega pa bodo pristojni 
organi kontrolirali namensko 
uporabo surovin in reproduk- 
cijskih materialov, ki so bili na- 
bavljeni s kreditnimi sredstvi. 
Če se ugotovi, da se kreditna 
sredstva nerjamensko uporab- 
ljajo, bo pooblaščena banka 
lahko takšni organizaciji zdru- 
ženega dela takoj ustavila na- 
daljnjo uporabo kredita in da 
plača že izkoriščeni del. 

Za nespoštovanje določb te- 
ga zakona so predvidene tudi 
visoke denarne kazni, tako za 
pooblaščene banke, ki se za- 
dolžijo, kot tudi za organizaci- 
je združenega dela, ki uporabi- 
jo kredite. Pooblaščena banka, 
na primer, ki ne kontrolira na- 
menske uporabe kredita, se 
kaznuje za gospodarski pre- 
stopek z denarno kaznijo v 
znesku 10.000 do milijon di- 
narjev. Enaka kazen je predvi- 
dena tudi za primer, da banka 
ne ustavi namensko uporablje- 
nega kredita ali ne izvrši izpla- 
čila. Razen tega bo kaznovana 

tudi odgovorna oseba v poo- 
blaščeni banki z denarno kaz- 
nijo od 10.000 do 50.000 dinar- 
jev, če ne kontrolira namenske 
uporabe kreditnih sredstev. 

Za primer, da organizacija 
združenega dela ali poobla- 
ščena banka na zagotovijo re- 
dnega odplačevanja kreditov, 
je v osnutku zakona predvide- 
na denarna kazen od 10.000 
do milijon dinarjev, za odgo- 
vorno osebo pa od 20.000 do 
50.000 dinarjev. 

Z osnutkom tega zakona se 
ureja samo uporaba sredstev 
mednarodnih kreditov za vra- 
čanje prej nastalih obveznosti 
in za začasna posojila poobla- 
ščenim bankam. Del teh kredi- 
tov, ki bi jih Narodna banka 
Jugoslavije vzela za plačilo 
nujnega uvoza surovin in re- 
produkcijskega materiala za- 

, radi povečanega izvoza na 
konvertibilno področje bi bil 
urejen, kot je predloženo, s 
posebnim zakonom glede po- 
gojev in načina njihove upo- 
rabe. 

Točno določena kategorija borcev, katerih 

pokojnine povsem zagotavlja federacija 

• Federacija bo popolnoma krila pokojnine odmerjene z uporabo 35. do 46. člena 
pokojninskega zakona, vendar samo za borce pred 9. septembrom 1943 in za 
družine padlih borcev 

Če je pokojnina borca, čla- 
nov njihovih družin ali družine 
padlih borcev odmerjena izk- 
ljučno z uporabo 35. do 46. in 
71. člena zakona o temeljnh 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je fe- 
deracija dolžna, da za takšne 
pokojnine krije ves znesek iz 
svojih sredstev. 

Tako določena določba v za- 
konu o obveznostih federacije 
za pokojnine borcev je povzro- 
čala v dosedanji praksi 
različna tolmačenja. V prvi 
vrsti je prihajalo do nesoglasij 
v tolmačenju te določbe pri 
pripravi republiških in pokra- 
jinskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja pri določanju letnih fi- 
nančnih obveznosti federacije 
za te namene z ene in spreje- 

manja tistih obveznosti prora- 
čunske inšpekcije Zveznega 
sekretariata za finance z druge 
strani. 

Da bi se izognili obstoječi 
dilemi in zagotovili enotno, ja- 
sno in točno uporabo te določ- 
be je bilo ocenjeno, da bi bilo 
treba zakon v tem delu spre- 
meniti. Zaradi tega je Zvezni 
izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo in sprejem 
Predlog za izdajo zakona o 
spremembi zakona o obvezno- 
stih federacije za pokojnine 
borcev, z osnutkom zakona 
(AS 161). Za sprejetje tega za- 
kona je pristojen Zvezni zbor. 

S predloženo spremembo 
zakona je predvidena obvez- 
nost federacije, da popolnoma 
krije sredstva samoupravnim 
interesnim skupnostim pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 

rovanja v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah za izplačilo 
pokojnin odmerjenih izključno 
na podlagi 35. do 46. člena po- 
kojninskega zakona, vendar 
samo za borce, ki so stopili v 
NOV pred 9. septembrom 
1943, kot tudi družinske pokoj- 
nine odmerjene s 71. členom 
istega zakona, ne glede na to 
ali je padli borec stopil v NOV 
po 9. septembru 1943. 

Sicer pa so nasprotna razu- 
mevanja sporne določbe za- 
snovana na določenih pravi- 
cah, ki jih imajo po posamez- 
nih določbah v 35. do 46. in 71. 

členu zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja borci, ki 
so pozneje stopili v vojno. Za- 
radi tega je tudi prihajalo do 
nesporazumov s skupnostmi 
pri obračunavanju obveznosti 
federacije, ki so vztrajale pri 
tolmačenju po katerem se mo- 
rajo obveznosti federacije na- 
našati tudi na pokojnine bor- 
cev po 9. septembru 1943. 

S predloženo spremembo 
zakona bi odpravili obstoječe 
nesporazume, ker je točno do- 
ločeno za katero kategorijo 
borcev gre. 

MogcisogcooscoscoDseGocecocccceoeciSGOee« 
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Podpora primarne emisije uresničevanju 

selektivnih ciljev monetarno-kreditne 

politike 

• Monetarizacija s selektivnim značajem se oblikuje za blagovno denarne posle 
organizacij združenega dela na področju gospodarstva za namene, določene v 
Družbenem planu Jugoslavije 
• Z usmerjanjem primarne emisije za monetarizacijo s selektivnim značajem je 
treba podpirati naraščanje in spremembo strukture proizvodnje v okviru 
prioritetnih dejavnosti in uresničevanje politike plačilne in devizne bilance države 
• Monetarizacija se uresničuje na podlagi vrednostnih papirjev in listin, ki jih 
izdajajo organizacije združenega dela in njihove interne banke 
• Vlaganja v proizvodnjo osnovnih kmetijskih izdelkov in v oblikovanje zalog 
določenih proizvodov bodo posebej stimulirana 

Določbe Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981 
do 1985 predvidevajo, da se bo 
primarna emisija denarja upo- 
rabljala predvsem za moneti- 
zacijo kraktoročnih prenoslji- 
vih vrednostnih papirjev, ki jih 
izdajajo gospodarske organi- 
zacije združenega dela na te- 
melju blagovno denarnih po- 
slov in za podporo uresničeva- 
nja selektivnih ciljev kreditno- 
monetarne politike. 

Po teh določbah mora spod- 
bujanje uresničevanja selek- 
tivnih ciljev kreditno-monetar- 
no politike s primarno emisijo 
potekati prek monetizacije s 
selektivnimi značajem vre- 
dnostnih papirjev in drugih li- 
stin, ki izhajajo iz blagovno de- 
narnih poslov gospodarskih 
organizacij. Podrobnejše na- 
mene vsako leto določa Skup- 
ščina SFRJ, odvisno od tržnih 
pogojev. Na podlagi tega je 
treba določiti merila, po kate- 
rih bo potekala zamenjava do- 
ločenih selektivnih kreditov iz 
primarne emisije z monetizaci- 
jo s selektivnim značajem. 

Ta merila so pripravljali dve 
leti, ker je prihajalo do diame- 
tralno nasprotnih stališč glede 
načina uporabe primarne emi- 
sije za terjatve, ki nastanejo na 
podlagi blagovno denarnih 
razmerij. V okviru tega so se 
pojavile tudi zahteve, da bi v 
temeljih reformirali emisijski 
mehanizem. Na koncu pa je 
Narodna banka Jugoslavije, ki 
je bila nosilec priprave teh me- 
ril, ponudila najbolj ustrezne 
rešitve, ki so v skladu z veljav- 
nimi zakoni in s predlogom, da 
se najprej gradi kreditno mo- 
netarni sistem, s čimer bi tudi 
dopolnjevali in unificirali mo- 
netizacijo s selektivnim znača- 
jem. 

V skladu s tem je Zvezni 
izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo in sprejem 
Osnutek odloka o merilih za 
zamenjavo kreditov iz primar- 
ne emisije za selektivne name- 
ne z monetizacijo s selektiv- 
nim značajem (AS 163). Za 
sprejem tega dokumenta je 
pristojen Zbor republik in po- 
krajin. 

POSTOPNO UVAJANJE 
MONETIZACIJE S 
SELEKTIVNIM 
ZNAČAJEM 

Uvodne določbe Osnutka 
odloka pravijo, da bodo Naro- 
dna banka Jugoslavije, naro- 
dne banke republik in pokrajin 
ter temeljne in združene banke 
leta 1983 začele in končale po- 
stopno zamenjavo kreditov iz- 
primarne emisije za selektivne 
namene z monetizacije s se- 
lektivnim značajem za name- 
ne, pod pogoji in po postopku 
meril, navedenih v tem odloku. 

Monetizacijo s selektivnim 
značajem vrednostnih papirjev 
in drugih listin pomeni poseb- 
no obliko podpore primarne 
emisije uresničevanju selektiv- 
nih ciljev kreditno-monetarne 
politike. Podpora uresničeva- 
nju teh ciljev se daje iz sred- 
stev kreditnega potenciala 
bank in primarne emisije v raz- 
merjih in pod pogoji, ki jih do- 
loča Narodna banka Jugosla- 
vije z ukrepi za izvajanje kre- 
ditno-monetarne politike v te- 
kočem letu. 

Osnutek nadalje poudarja, 
da monetizacija s selektivnim 
značajem izvira iz blagovno 
denarnih poslov organizacij 
združenega dela s področja 
gospodarstva za namene, ki jih 

določa Družbeni plan Jugosla- 
vije za obdobje 1981 do 1985 
in letni sklepi Skupščine SFRJ 
o ciljih in nalogah skupne emi- 
sijske in denarne politike in 
skupnih temeljev kreditne po- 
litike. 

Med blagovno denarne po- 
sle sodijo: kupoprodaja blaga 
in storitev na podlagi izvoza 
blaga in storitev, uvoz določe- 
nih izdelkov in prodaja ter na- 
kup domače opreme in ladij na 
kredit v Jugoslaviji; vlaganja v 
proizvodnjo določenih izdel- 
kov za znanega kupca in vla- 
ganja ter zaloge določenih iz- 
delkov na podlagi sporazumov 
in pogodb, ki jih sklepajo proi- 
zvajalne organizacije združe- 
nega dela in organizacije zdru- 
ženega dela, ki kot kupec pre- 
delujejo oziroma oblikujejo za- 
loge določenih izdelkov. 

MONETIZACIJA NA 
PODLAGI 
VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

Organizacije združenega 
dela, ki v skladu s prej navede- 
no listo poslov, opravljajo bla- 
govno-denarne posle, uresni- 
čujejo monetizacijo s selektiv- 
nim značajem neposredno ali 
prek svojih internih bank. Za te 
namene se monetizacija ure- 
sničuje na podlagi vrednostnih 
papirjev in listin, ki jih izdajajo 
ali pošiljajo gospodarske or- 
ganizacije združenega dela 
oziroma njihove interne 
banke. 

Monetizacijo je mogoče iz- 
peljati le, če organizacije zdru- 
ženega dela ali njihove interne 
banke izpolnjujejo predpisane 
pogoje za kreditno sposob- 
nost, pogoje finančne discipli- 
ne in pogoje, predpisane za 
posamezne namene ukrepov 
za izvajanje kreditno-monetar- 
ne politike. 

Za proizvodnjo in pripravo 
blaga za izvoz, za pripravo 
opravljanja storitev tujim turi- 
stom in za pridelavo določenih 
kmetijskih pridelkov, se bo 
monetizacija izvajala za vlaga- 
nja v stroške, ki se ugotavljajo 
na način, ki ga za posamezne 
ali za vse namene enotno do- 
loči Zvezni izvršni svet. 

Organizacije združenega 
dela ali njihove interne banke 
uresničujejo monetizacijo s 
selektivnim značajem prek te- 
meljnih in združenih bank, in 
sicer hkrati iz sredstev kredit- 
nega potenciala bank in iz pri- 
marne emisije, pod pogoji in 
na način, ki ga predpiše Naro- 
dna banka Jugoslavije. 

Monetizacija iz primarne 
emisije bo potekala po dife- 
renciranih pogojih glede 
obrestnih mer, participacije 
primarne emisije, vrste vre- 
dnostnih papirjev, listin in do- 
kumentov ter rokov demoneti- 
zacije. 
PREDNOST 
KMETIJSKIM 
PRIDELKOM 

Osnutek odloka določa, da 
organizacije združenega dela 
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ali njihove interne banke, ki 
opravljajo odložena plačila ob- 
veznosti drugim organizacijam 
združenega dela za posle, za 
katere se lahko izpelje moneti- 
zacija, ne morejo s temi posli 
uresničevati pravice na mone- 
tizacijo s selektivnim znača- 
jem. Izjema je predvidena le za 
blagovno denarne posle pri 
vlaganjih v proizvodnjo dolo- 
čenih osnovnih kmetijskih pri- 
delkov in za oblikovanje zalog 
določenih izdelkov. Tudi to pa 
bo izpeljano le v primerih in 
pod pogoji, ki jih določa Naro- 
dna banka Jugoslavije. Mone- 
tizacija se bo tedaj izpeljala še- 
le po dospelosti roka, dogo- 
vorjenega odloženega plačila. 

Organizacija združenega 
dela ali interna banka mora 
uporabljena sredstva na pod- 
lagi monetizacije iz kreditnega 
potenciala banke in primarne 
emisije demonetizirati (vrniti) v 
rokih in na način, ki ga določa 
Narodna banka Jugoslavije. Ta 
tudi predpiše, v katerih prime- 
rih organizacije združenega 
dela uporabljajo lastno meni- 
co kot podlago za monetizaci- 
jo in demonetizacijo. 

Zamenjava selektivnih kredi- 
tov z monetizacijo s selektiv- 
nim obeležjem, se bo po 
Osnutku odloka izvajala po- 
stopno, tako da obveznost za- 
menjave velja za blagovno de- 

narne posle po posameznih 
namenih, ki se uresničujejo od 
dneva začetka izvajanja Odlo- 
ka. To bo potekalo tako, da 
bodo ti posli zajeti z novim ci- 
klusom blagovno denarnih po- 
slov oziroma vlaganj v proiz- 
vodnjo in zalege določenih iz- 
delkov. 

S postopnim uvajanjem mo- 
netizacije bo zagotovljena 
kontinuiteta financiranja teko- 
če reprodukcije v okviru posa- 
meznih ciklusov. Po uvedbi 
monetizacije banke ne bodo 
več mogle dajati kreditov za 
selektivne namene, za katere 
se je začel postopek uvajanja 
monetizacije. Selektivni kredi- 
ti, odobreni za te namene pred 

začetkom uvajanja monetiza- 
cije, pa se bodo lahko vodili v 
bankah do rokov dospetja, do- 
ločenih ob uporabi teh kredi- 
tov. 

Osnutek odloka pa tudi do- 
loča, da se bodo v obdobju do 
končne zamenjave kreditov s 
selektivnim namenom z mone- 
tizacijo s selektivnim obelež- 
jem, sredstva iz ustvarjene mo- 
netizacije predvsem uporab- 
ljala za odplačevanje dospelih 
obveznosti po selektivnih kre- 
ditih za posamezne namene, 
tako v razmerjih med bankami 
in organizacijami združenega 
dela kot v razmerjih med ban- 
kami in narodnimi bankami. 

ANALIZE IN OCENE 

Neutemeljeno in nezakonito odlivanje 

deviznih sredstev v tuje blagajne 

socialnega zavarovanja 

• Delavci, zaposleni v naših podjetjih v tujini, so nadalje obvezno socialno 
zavarovani v državi in zanje ne veljajo predpisi o socialnem zavarovanju države, 
kjer delajo 
• Za delavce, poslane na delo v naša podjetja v ZR Nemčijo, naša država sploh 
ni obvezna plačevati prispevke za socialno zavarovanje, v drugih evropskih 
državah pa teh prispevkov ni treba plačevati prvih 12 do 36 mesecev 
• Predpisi večine evropskih držav predvidevajo možnost vračanja neposredno 
vplačanih prispevkov, vendar naše organizacije te možnosti ne izkoriščajo* 
• Delavci praviloma ne izpolnujejo obveznosti, da svoji organizaciji združenega 
dela nakažejo del davkov, ki so jim vrnjeni 

Nekatere naše organizacije 
združenega dela za svoje de- 
lavce, poslane na delo v lastna 
ali mešana podjetja, ustanov- 
ljena v tujini, brez potrebe 
vplačujejo prispevke za pokoj- 
ninsko zavarovanje in zavaro- 
vanje za primer brezposelnosti 
blagajnam inštitucij socialne- 
ga zavarovanja držav, kjer so 
ta podjetja. Zaradi tega se pre- 
cejšen del družbenih deviznih 
sredstev odliva v blagajne tujih 
inštitucij socialnega zavarova- 
nja. 

V več kot 200 lastnih in 100 
mešanih podjetjih, ustanovlje- 
nih v tujini, je zaposlenih več 
kot 2000 delavcev, ki so jih ma- 
tične organizacije združenega 
dela poslale na delo v tujino. 
Ob upoštevanju teh podatkov 
in naše zakonodaje ter kon- 
vencij o socialnem zavarova- 
nju, sklenjenih z večino držav, 
kjer je skoncentriran največji 

del naših podjetij, je zvezni 
družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ocenil, da ta pojav 
zasluži širšo družbeno obrav- 
navo, ki bi lahko prispevala k 
učinkovitejšemu varstvu druž- 
benih deviznih sredstev. 

To ugotavlja Informacija o 
ugotpvljenih pojavih neupravi- 
čenega odlivanja družbenih 
deviznih sredstev v blagajne 
tujih inštitucij socialnega za- 
varovanja, ki jo je zvezni druž- 
beni pravobranilec samo- 
upravljanja poslal v obravnavo 
delegatom Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. 
ZA NAŠE DELAVCE NE 
VELJAJO PREDPISI 
DRŽAVE, KJER 
DELAJO 

Informacija poudarja, da bi- 
lateralne konvencije, ki jih je 
naša država sklenila s številni- 
mi evropskimi državami (ZR 

Nemčijo, Francijo, Italijo in 
drugimi), predvidevajo, da de- 
lavci, ki jih podjetje pošlje na 
delo v katero od držav podpi- 
snic konvencije, ohranjajo sta- 
tus delavca države pošiljatelji- 
ce, tako da zanje ne veljajo 
predpisi o socialnem zavaro- 
vanju države, kjer dejansko 
delajo. Čas, ko lahko obdržijo 
status, določen po predpisih 
svoje države, znaša 12 do 36 
mesecev, vendar se lahko na 
posebno zahtevo tudi podalj- 
ša. Po ustrezni konvenciji, 
sklenjeni z ZR Nemčijo, pa je 
čas »začasnega dela« napote- 
nih delavcev v tej državi neo- 
mejen. 

Da za naše delavce ne bi ve- 
ljali predpisi o socialnem zava- 
rovanju države, kjer delajo, je 
treba izpolniti tri pogoje: da je 
delavec še naprej zaposlen v 
matični organizaciji (socialno 
mora biti zavarovan v državi 
pošiljateljici), da je poslan na 
delo v tujino po nalogu matič- 
nega podjetja, iz aktov o poši- 
ljanju pa mora biti jasno 
razvidno, da se delavec pošilja 
na delo v tujino začasno; in 
tretji, da mu osebni dohodek 
izplačuje matično podjetje, ne 
pa podjetje v tujini. 

Informacija poudarja, da so 
vsi trije pogoji uresničeni ali 
pa jih je mogoče enostavno 

vsaeoBoooBosoooaoocooooooocoeooecooeccosj 
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uresničiti za delavce, ki jih na- 
še organizacije združenega 
dela pošiljajo na delo v podjet- 
je, ustanovljeno v tujini. 

Z napotitvijo (razporeditvijo) 
delavca na delovno mesto v 
lastnem ali mešanem podjetju, 
prizadeti delavci ne prekinjajo 
delovno-pravnih vezi s svojo 
matično organizacijo in tudi 
ne prenehajo biti delavci v 
združenem delu. To lastnost 
še naprej ohranjajo tudi s tem, 
da so še nadalje obvezno so- 
cialno zavarovani v SFRJ, po- 
dobno kot drugi delavci v 
združenem delu. Pod nobenim 
pogojem taki delavci ne smejo 
biti odjavljeni z našega social- 
nega zavarovanja. 

Iz tega izhaja, da se mora 
delavec ravnati po nalogih, ki 
mu jih daje matično podjetje, 
njegova razporeditev na delo v 
tujino pa mora biti začasna. 
Tudi tretji pogoj, da za delavce 
še naproj veljajo jugoslovanski 
predpisi, je zelo lahko uresni- 
čiti. Dovolj je, če je s samo- 
upravnim splošnim aktom 
predpisano, da napoteni dela- 
vec dobiva osebni dohodek v 
matični organizaciji. 

Če so uresničeni vsi ti pogo- 
ji, za delavce, poslane na delo 
v naša podjetja, ustanovljena v 
ZR Nemčiji, sploh ni treba pla- 
čati prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje in za zavarovanje 
za primer^ brezposelnosti, v 
drugih evropskih državah, s 
katerimi ima Jugoslavija skle- 
njene konvencije, pa ni treba 
teh prispevkov plačevati vsaj 
prvih 12 do 36 mesecev z mož- 
nostjo, da se to obdobje še po- 
daljša. 

VZROKI 
NEZAKONITEGA 
ODLIVANJA DEVIZNIH 
SREDSTEV 

Kljub vsem tem možnostim, 
jih naše organizacije ne izkori- 
ščajo. Informacija namreč 
opozarja na povsem drugačno 
prakso. Veliko število organi- 
zacij združenega dela oziroma 
njihovih podjetij, ustanovljenih 
v tujini, redno plačuje prispev- 
ke za socialno zavarovanje 
blagajnam tujega socialnega 
zavarovanja. To se dogaja celo 
v ZR Nemčiji, čeprav našim de- 
lavcem, poslanim na delo v po- 
djetja, ustanovljena v tej drža- 
vi, sploh ni treba biti po nem- 
ških predpisih socialno zava- 
rovan. 

Informacija omenja, da je po 
podatkih družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja za 
vseh 26 delavcev enega naših 

podjetij v Frankfurtu, do junija 
lani organizacija iz Jugoslavije 
vplačevala prispevek za social- 
no zavarovanje blagajni so- 
cialnega zavarovanja ZR Nem- 
čije. Konvencija pa je bila skle- 
njena s to državo že leta 1968 
oziroma 1975. 

Več je vzrokov za tako prak- 
so. Najpogosteje gre za po- 
manjkljivosti pravno-tehnične 
narave v dokumentaciji, ki mo- 
ra spremljati pošiljanje delav- 
cev v tujino. Mimo tega ta 
vprašanja niso ustrezno ureje- 
na niti v samoupravnih sploš- 
nih aktih. So pa tudi primeri, 
ko nekatere organizacije za- 
vestno obidejo predpise, ker 
posameznikom to ponuja do- 
ločene ugodnosti. Ne nazad- 
nje pa so tudi indikacije, ki ka- 
žejo, da je k taki praksi v dolo- 
čeni meri prispevalo tudi stali- 
šče samoupravnih interesnih 
skupnosti za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki pov- 
sem z določenih razlogov (pla- 
čevanje prispevkov v državi za 
poslane delavce v valutah dr- 
žave, v kateri delajo) vztrajajo 
na tem, da niso delavci, ki de- 
lajo v tujini subjekti jugoslo-, 
vanskega prava v smislu do- 
ločb Zakona o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s 
tujino. 

Po oceni zveznega družbe- 
nega pravobranilca samo- 
upravljanja gre za vprašanja 
neutemeljenega in nezakoni- 
tega odlivanja družbenih de- 
viznih sredstev v blagajne tujih 
institucij socialnega zavarova-. 
nja. Te pojave je treba prepre- 
čiti z ustrezno družbeno ak- 
cijo. 

MOŽNOST VRAČILA 
VPLAČANIH 
PRISPEVKOV 

Informacija poudarja, da za- 
konski predpisi o socialnem 
zavarovanju večine evropskih 
držav omgoočajo vračilo vpla- 
čanih prispevkov, pod pogo- 
jem, da niso pravilno plačani 
ali pa so plačani po pomoti, 
torej za primere, ko ni bilo ob- 
veznosti njihovega plačila. 

Po podatkih zveznega druž- 
benega pravobranilca samo- 
upravljanja, uradi za socialno 
zavarovanje ZR Nemčije, Av- 
strije in Anglije omogočajo, da 
se lahko zaradi tega zahteva 
vračilo vplačanih prispevkov 
blagajnam zavarovanja teh 
držav, če so delavci v stalnem 
delovnem razmerju z organi- 
zacijo združenega dela v Jugo- 
slaviji. 

Organizacije združenega 
dela pa se razen nekaterih iz- 

jem, v praksi ne poslužujejo te 
možnosti, čeprav bi se na ta 
način v državo vrnila znatna 
devizna sredstva. Namesto te- 
ga mnogi še naprej brez kakrš- 
nekoli podlage vplačujejo pri- 
spevke istim zavarovalnim bla- 
gajnam. 

Po drugi strani brezvestni 
posamezniki izkoriščajo mož- 
nosti, ki jih dajejo predpisi o 
socialnem zavarovanju. Ker 
vedo, da je po navedenih pred- 
pisih mogoče vrniti prispevke 
za pokojninsko zavarovanje 
(ko zavarovana oseba zapusti 
državo, kjer je bila zavarovana, 
ne izpolnjuje pa pogoje za po- 
kojnino) in da se prispevki pla- 
čujejo za bruto osnovo meseč- 
nega prejemka, s tem, da jih 50 
odstotkov plačajo delodajalci, 
50 odstotkov pa delavci, se po- 
samezniki obračajo z zahtevki 
na blagajne socialnega zava- 
rovanja, da jim povrnejo nji- 
hov, delojemalski delež. To tu- 
di uspejo dobiti. 

Tem ljudem to ustreza, če- 
prav je ta delojemalski delež 
prispevkov dejansko plačala iz 
svojih sredstev organizacija 
združenega dela. Zabeleženi 
so tudi primeri iskanja povračil 
»svojega« dela prispevka, 
»vplačanega« zaradi pomote, 
ob predložitvi potrdila o zava- 
rovanju v Jugoslaviji. Uradi za 
socialno zavarovanje niso 
iskali odgovora za vprašanje, 
kdo je dejansko plačal deloje- 
malski del prispevka, saj po 
njihovih predpisih mora to 
pravno narediti delavec, in so 
ugodili tem zahtevkom. Tako 
ni nepoznan tudi pojav »dva- 
kratnih« pokojnin. 

Informacija odpira tudi vpra- 
šanje, če ni praksa protizako- 
nitega vplačevanja prispevkov 
blagajnam tujega zavarovanja 
spodbujena prav zaradi odprte 
možnosti takega nekaznivega 
prisvajanja družbenih sred- 
stev, ki si jih lastijo strukture, 
med katerimi se izbirajo kandi- 
dati za pošiljanje v tujino. 

OBVEZNOST 
POVRAČILA VRNJENIH 
DAVKOV 

Informacija opozarja še na 
eno možnost, ki se ponuja bre- 
zvestnim delavcem, da na eno- 
staven način pridejo do druž- 
benih sredstev. S samouprav- 
nimi splošnimi akti večine or- 
ganizacij združenega dela, ki 
imajo svoja podjetja v tujini, je 
predvideno, da davčne obvez- 
nosti, ki po tujih predpisih bre- 
menijo osebni dohodek posla- 
nega delavca, gredo v breme 

organizacije združenega dela, 
ki je delavca poslala v tujino. 

Davčni predpisi skoraj vseh 
držav, kjer so naša podjetja, 
določajo več davčnih olajšav 
(za šolanje otrok, učenje tuje- 
ga jezika, opremo stanovanja, 
prevozne stroške do delovne- 
ga mesta in druge podobne 
stroške), ki se priznavajo davč- 
nemu obvezancu prek vračila 
vplačanega dela davka na kon- 
cu leta. 

Ker je obveznost plačila dav- 
ka na zaslužek obveznost 
davčnega dolžnika, lahko le on 
osebno zahteva vračilo davka. 
Delež, ki se vrača, lahko včasih 
znese tudi 5000 in več mark 
letno, odvisno od višine plače. 

V organizacijah, kjer so pre- 
verjali, če jim delavci vračajo 
povrnjene davke, poudarja In- 
formacija, niso našli niti enega 
primera, da bi posameznik or- 
ganizaciji združenega dela to 
vrnil. Pa čeprav je bil za večino 
delavcev plačan davek na za- 
služke, po predpisih držav, 
kjer delajo, v breme sredstev 
organizacij združenega dela. 
Težko je verjeti, ugotavlja In- 
formacija, da nihče med ^za- 
jetimi delavci ni izkoristil ugo- 
dnosti, ki mu jo dajejo predpisi 
države, kjer je davčni obvez- 
nik. Prav tako pa ni mogoče 
verjeti, da tega niso storili na 
pobudo organizacije združe- 
nega dela, ki je te davke pla- 
čala. 

Gotovo je, da so pomanjklji- 
ve samoupravne norme o ob- 
veznosti vračanja vrnjenih 
davkov in prispevkov, ob 
ustreznem pomanjkanju kon- 
trole nad tem. Družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja je 
opozoril, da to vprašanje ni niti 
omenjeno v samoupravnih 
splošnih aktih, kaj šele, da bi 
bilo v njih tudi urejeno. Izjema 
je le Samoupravni sporazum o 
ustanovitvi in delu podjetja in 
poslovnih enot v tujini DO Ge- 
neralexport, ki izrecno obve- 
zuje delavce, da vrnjeni del 
davkov, prispevkov in drugih 
dajatev na osebne prejemke, ki 
jih je vplačala organizacija, v 
določenem, roku vrnejo orga- 
nizaciji. 

Na koncu Informacija po- 
udarja, da morajo pristojni or- 
gani pripraviti analizo o poja- 
vih, na katere opozarja Infor- 
macija, s predlogi ukrepov in 
dejavnosti, da bi na ta način 
preprečili nadaljnje odlivanje 
družbenih deviznih sredstev, 
da bi organizacije dobile vrnje- 
ne neupravičeno vplačane pri- 
spevke in davke in da bi uskla- 
dili veljavne predpise na tem 
področju. 
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Nezadovoljivi pogoji za delo pomorskega 

ladjarstva na svetovnem trgu 

• V obdobju od 1970 do 1980 je naša flota naraščala po stopnji 1,2 odstotka letno 
po številu ladij, medtem ko se je število potniških sedežev precej zmanjšalo 
• Od skupaj 332 ladij jih je več kot 60 odstotkov starejših kot 15 let in nimajo več 
konkurenčne moči za uspešno poslovanje na svetovnem trgu 
• Tretman izvoza prometnih storitev je nezadovoljiv v primerjavi z izvozom blaga, 
ker so spodbude za devizni priliv od prometnih storitev trikrat manjše od tistih za 
devizni priliv od izvoza blaga 
• Od skupnega števila zgrajenih ladij v naših ladjedelnicah po letu 1968 jih je šlo 
v izvoz 86 odstotkov in le 14 odstotkov je bilo zgrajenih za domačo floto 
• V obdobju do leta 1985 je pradvidena gradnja in nakup 138 ladij - 41 ladij doma 
in 97 ladij iz izvoza 

Zaradi devizne nelikvidnosti, 
nedelovanja deviznega trga in 
obveznosti izločanja sredstev 
iz ustvarjenega konvertibilne- 
ga deviznega priliva za potre- 
be republik, pokrajin in federa- 
cije, naše pomorsko ladjarstvo 
nima niti teoretične možnosti 
za uspešno delo na svetovnem 
trgu pomorskega prometa. Ob 
tem pa je še več nerešenih 
vprašanj v zvezi z uporabo 
predpisov o deviznem poslo- 
vanju. Zaradi tega je treba poi- 
skati ustrezne rešitve, kot tudi 
ukrepe za hitrejši razvoj zmog- 
ljivosti pomorske in rečne flo- 
te, ustvariti pogoje za gradnjo 
ladij doma za domačo floto in 
omogočiti uvoz ladij za zame- 
njavo zastarelih zmogljivosti. 

To je kratek povzetek vsebi- 
ne informacije o stanju v po- 
morskem gospodarstvu s 
predlogi ukrepov za reševanje 
ključnih problemov, ki ga je 
Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo delegatom v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. V informaciji so podatki 
o stanju flote in poslovnih re- 
zultatih, kot tudi predlogi 
ukrepov za reševanje proble- 
mov, ki onemogočajo ali ote- 
žujejo delo našega pomorske- 
ga ladjarstva na svetovnem 
trgu oziroma za razvoj trgov- 
ske mornarice Jugoslavije. 

ORGANIZIRANOST 
DOMAČE FLOTE 

Pomorsko ladjarstvo Jugo- 
slavije je sestavljeno iz 16 de- 
lovnih organizacij, od katerih 
se jih deset ukvarja izključno z 
mednarodnim, ostale pa z 
mednarodnim in notranjim 
transportom. Ena organizacija 
se ukvarja s prevozom potni- 
kov, ena pa z reševanjem in 
drugimi tehničnimi storitvami. 

To ladjarstvo, kot je poudar- 
jeno v informaciji, pokriva sko- 
raj ves svet s svojo linijsko 
mrežo in vzdržuje okrog 40 li- 
nij v mednarodnem prometu. 
Od tega vzdržuje 28 rednih linij 
z neuvrščenimi in državami v 
razvoju. Za uspešno vključeva- 
nje v svetovni trg pomorskega 
prevoza v najpomembnejših 
lukah na svetu je odprtih 47 
predstavništev, ustanovljena 
pa so bila štiri lastna podjetja 
naših organizacij združenega 
dela ladjarstva v tujini, kot tudi 
pet mešanih podjetij. V infor- 
maciji so podatki o razvoju 
zmogljivosti flote od leta 1970 
do 1980. Poudarjeno je, da je 
bil srednjeročni razvojni načrt 
od leta 1971 do 1975, ko je 
govora o porastu števila ladij 
uresničen le z 27 odstotki, dru- 
gi od 1975 do 1980 pa s 44,7 
odstotka. Ker niso bile zame- 
njane stare ladje v preteklih 
dveh srednjeročnih obdobjih, 
se je starost flote neprestano 
povečevala. Konec leta 1981 je 
znašala povprečna starost la- 
dij 16,5 leta. Od skupnega šte- 
vila 332 ladij je več kot 60 od- 
stotkov starejših kot 15 let, ki 
nimajo konkurenčne moči za 
uspešno poslovanje na svetov- 
nem trgu. 

V obdobju od leta 1970 do 
1980 je naša pomorska flota 
naraščala po stopnji 1,2 od- 
stotka letno v številu ladij, ozi- 
roma 7 odstotkov v bruto regi- 
strskih tonah, medtem ko se je 
število potniških sedežev pre- 
cej zmanjšalo. Razen tega je v 
letu 1981 prišlo prvič po drugi 
svetovni vojni do zmanjšanja 
števila ladij in stagnacije v bru- 
to registrskih tonah in nosilno- 
sti. 

Ko je govora o obsegu in 
strukturi prevoza pomorskega 

pomorskega prevoza otežujejo 
nezadovoljiva gibanja v sve- 
tovnem gospodarstvu, upo- 
časnjena rast svetovne trgov- 
ske menjave in s tem v zvezi 
zmanjševanje ponudbe za sto- 
ritve prevoza. V takšnih pogo- 
jih je za delo na tem trgu zna- 
čilno zmanjševanje vozarine 
za prevoz vseh vrst blaga s hi- 
trim naraščanjem stroškov po- 
slovanja. 

Razen tega naše ladjarstvo 
naleti na precejšnje motnje pri 
zaposlovanju zmogljivosti tudi 
zaradi tega, ker v nekaterih 
svetovnih pristaniščih, ki so za 
nas zelo pomembna (v Libiji, 
Jordanu in drugih) prepoveda- 
no pristajanje ladij starejših 
kot 15 ali 20 let, večje število 
naših ladij pa je zastarelih. 
Večkrat se uporabljajo tudi 
ukrepi, s katerimi posamezne 
države rezervirajo prevoz bla- 
ga iz svoje zunanjetrgovinske 
menjave za ladje pod svojo za- 
stavo. 

Kljub temu pa se je naše la- 
djevje, je poudarjeno v infor- 
maciji, do zdaj uspešno vklju- 
čevalo v svetovni trg in uresni- 
čevalo visoko stopnjo sodelo- 
vanja s pomorskimi ladjarstvi 
nekaterih neuvrščenih in držav 
v razvoju. To je predvsem re- 
zultat tradicionalne usmeritve 
in usposobljenosti za izvoz 
prevoznih storitev, medtem ko 
je del poslovanja doma, v pri- 
merjavi z delom v tujini, skoraj 
zanemarljiv. 

Vendar pa novonastali po- 
goji poslovanja na svetovnem 
trgu danes skoraj onemogoča- 

s_oooooc>=ODOos>o«oc<>e<>e«ooococ<>BC«oo«>Boo<=«m 

ladjevja je fizični obseg prevo- 
za blaga v tem obdobju nara- 
ščal po stopnji 4,3 odstotke 
letno. V strukturi prevoženega 
blaga je prevoz med tujimi lu- 
kami udeležen z 52,6 do 64,4 
odstotka, iztovor v državi od 
9,5 do 10,9 odstotka, izvoz, 
uvoz in tranzit pa od 24,7 do 
37,8 odstotka. 

Poudarjeno je, da ker ni 
možnosti za izločanje sredstev 
za obnovo flote, se proces 
enostavne reprodukcije v po- 
morskem ladjarstvu ne uresni- 
čuje. Veliko zmanjševanje re- 
produktivne sposobnosti je 
posledica zmanjšanja deleža 
amortizacije v nabavni vredno- 
sti sredstev, kot tudi tega ker 
izločena sredstva niso dovolj 
velika za enostavno reproduk- 
cijo. 

Ker je naše pomorsko ladjar- 
stvo angažirano pretežno na 
svetovnem trgu pomorskega 
prevoza, se mora prilagajati 
pogojem in merilom, ki tam 
vladajo. Zaradi tega je treba 
preučiti ustrezne sistemske 
ukrepe za usposobljanje do- 
mače flote za delo v takšnih 
pogojih. Še posebej kadar ve- 
mo kolikšen je prispevek te pa- 
noge v devizni bilanci države. 
Neto devizni učinek te panoge 
je znašal leta 1981 367 milijo- 
nov dolarjev, v prvem polletju 
1982 pa 129 milijonov dolarjev. 

POSLOVANJE NA 
SVETOVNEM TRGU 

Zaposlovanje zmogljivosti 
naše flote na svetovnem trgu 

0 INFORMACIJA O STANJU V POMORSKEM GOSPODAR- k 
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jo delo naših ljudi na tujih rela- 
cijah. Razen tega ni obstoječe 
sistemske rešitve, način njiho- 
ve uporabe in del ekonomske 
politike, ki se nanaša na po- 
morsko ladjarstvo, ne omogo- 
ča ustreznega in večjega vklju- 
čevanja na svetovni trg pomor- 
skega prevoza. 

REČNO LADJARSTVO 
Tudi v rečnem ladjarstvu v 

zadnjih dveh letih in v letu 
1982, kot je poudarjeno v in- 
formaciji, upada obseg prevo- 
za. To je predvsem posledica 
preusmerjanja prevoza nafte, 
ki so jo desetletja prevažali po 
rečnih poteh, zmanjšanje uvo- 
za surovih fosfatov, kot tudi 
ukrepi, ki so bili sprejeti zk 
omejevanje investicijskih gra- 
denj v državi. Ti ukrepi so pov- 
zročili občutno zmanjšanje 
obsega prevoza gradbenega 
materiala po rečnih poteh. 
Razen tega na skupne delovne 
uspehe neugodno vpliva tudi 
veliko naraščanje stroškov za 
gorivo in rezervne dele. 

Zastarelost flote v rečnem 
ladjevju je večja kot v pomor- 
skem, vendar ni prepovedano 
pristajanje v pristaniščih in ni 
motenj pri uporabi takšnih la- 
dij na Donavi, če so tehnično 
neoporečne in imajo blago za 
prevoz. Vendar pa boljše vklju- 
čevanje rečnega ladjarstva v 
mednarodni prevoz na Donavi 
ni mogoče s floto v kateri ni 
ladij za sodoben prevoz. Zara- 
di tega je treba nujno zagoto- 
viti pogoje tudi za izgradnjo 
takšnih zmogljivosti, kot tudi 
za izgradnjo rečno-morskih la- 
dij. S tem bi bil omogočen di- 
rekten prevoz med našimi reč- 
nimi pristanišči in lukami po- 
morskih držav, kar bi zaradi 
varčevanja pri stroških preto- 
varjanja, precej znižalo pre- 
vozne stroške nekaterih uvoz- 
nih surovin (fosfatov, železne 
rude) in našega izvoznega 
blaga. 

DEVIZNA 
NELIKVIDNOST 
POMORSKEGA 
LADJARSTVA 

Poseben del informacije je 
posvečen vprašanju devizne 
nelikvidnosti pomorskega la- 
djarstva. Poudarjeno je, da se 
zaradi prenehanja dela deviz- 
nega trga v začetku leta 1981 
dinarji, ki imajo tretman deviz- 
nega priliva, ne morejo spre- 
minjati v devizna sredstva, ki 
so potrebna za plačevanje 
konvertibilnih stroškov, ki na- 
stajajo pri prevozu blaga v naši 
zunanjetrgovinski meniavi. Za- 
radi tega je pomorsko ladjar- 
stvo v stanju devizne nelikvi- 
dnosti. 

Pomorsko ladjarstvo z učin- 
kovitim deviznim prilivom, 
ustvarjenim s prevozom blaga 
med lukami tretjih držav, zdaj 
nima možnosti, da pokriva de- 
vizne obveznosti na podlagi 
eksploatacijskih stroškov ladij, 
ki opravljajo prevoze za doma- 
če in tuje osebe, niti za nado- 
meščanje dogovorjenih in dru- 

,gih deviznih obveznosti, pa če- 
prav so dolgovi neporavnani v 
daljšem obdobju. Takšni dol- 
govi so stroški za gorivo, pri- 
staniške takse, takse za pre- 
hod skozi Sueški in Panamski 
kanal, kot tudi prispele anuite- 
te po hipotekarnih kreditih. 

Razen devizne nelikvidnosti 
do tujih partnerjev se ne po- 
ravnavajo niti devizne obvez- 
nosti v državi.za ponovno za- 
varovanje ladij, ni pa niti deviz, 
ki so potrebne za združevanje 
z domačimi ladjedelnicami za 
uvoz opreme za gradnjo naro- 
čenih ladij. 

VZROKI ZA DEVIZNO 
NELIKVIDNOST 

Poudarjeno je, da je devizna 
nelikvidnost pomorskega la- 
djarstva posebej otežena z 
uporabo zakona o pogojih in 
načinu razpolaganja in upora- 
be ustvarjenih konvertibilnih 
deviz za plačilo v tujino in o 
zadolževanju v tujini v letu 
1982 - zaradi povečanih ob- 
veznosti iz bruto ustvarjenega 
konvertibilnega deviznega pri- 
liva. Zaradi tega na primer po- 
morskemu ladjarstvu v SR Hr- 
vatski za zadovoljevanje deviz- 
nih stroškov zdaj ostaja samo 
36,2 odstotka od ustvarjenega 
deviznega priliva, medtem ko 
je tej republiki pred sprejetjem 
tega zakona ostalo skupaj 73 
odstotkov. 

Poudarjeno je, da je treba 
čim prej najti trajne rešitve za 
probleme, ki so nastali v zvezi 
z devizno nelikvidnostjo, da ne 
bi postal problem realizacije 
naše zunanjetrgovinske me- 
njave. Do takrat pa bi morali s 
prodajo deviz iz sredstev nei- 
dentiticiranega deviznega pri- 
liva in deviznih rezerv Narodne 
banke omogočiti pomorskemu 
ladjarstvu, da poravna devizne 
dolgove, ki so lahko pomemb- 
na za nadaljnje delo ladij na 
tujem trgu. 

Od ostalih problemov v zvezi 
z devizno likvidnostjo je po- 
udarjen neenak tretman izvoza 
prometnih storitev in izvoza 
blaga (spodbude, ki so name- 
njene deviznemu prilivu od 
prometnih storitev so manjše 
za trikrat od tistih za priliv od 
izvoza blaga), kot tudi vpraša- 
nje priznanja skupnega deviz- 
nega priliva od vozarine. Prav 
tako se kaže potreba za usme- 
ritev domačih uporabnikov 

prevoznih storitev na tujih re- 
lacijah za domače prevoznike, 
kot tudi za reševanje proble- 
mov preskrbe ladij z gorivom v 
naših pristaniščih in dvojnega 
obdavčevanja. 

PROBLEMI TRGOVSKE 
MORNARICE 
V delu informacije o razvoju 
trgovske mornarice je poudar- 
jeno, da je ZIS v skladu s sklepi 
Zbora republik in pokrajin, ki 
so bili sprejeti 12. aprila 1982 
pripravil predlog ukrepov za 
dolgoročno politiko razvoja in 
obnove naše pomorske in reč- 
ne flote. Pred tem je ugotovil, 
da je zaradi nerešenih pogojev 
za nakup ladij v domačih ladje- 
delnicah in restriktivnih ukre- 
pov, s katerimi je otežen uvoz 
ladij prišlo v zadnjih 10 do 15 
letih do zaostajanja v razvoju 
naše pomorske flote, do poča- 
snejšega uvaianja ladij s so- 
dobno tehnologijo prevoza, 
zadrževanja v eksploataciji za- 
starelih zmogljivosti, s tem pa 
do slabšanja konkurenčne 
sposobnosti na svetovnem 
trgu pomorskega prevoza. 

Od skupaj zgrajenih ladij v 
naših ladjedelnicah po letu 
1968 smo jih ivzozili 86 odstot- 
kov in le 14 odstotkov je bilo 
zgrajenih za domačo floto. V 
obdobju od leta 1974 do 1976 
pa za domače potrebe ni bila 
zgrajena nobena ladja. V zvezi 
s tem je poudarjeno, da za 
gradnjo ladij doma za potrebe 
našega ladjarstva ni občutnej- 
šega družbenega usmerjanja 
kreditnih sredstev, ampak je to 
prepuščeno regionalnim ban- 
kam, ki nimajo potrebnega 
kreditnega potenciala za tako 
velika investicijska vlaganja. 
Razen tega takšna gradnja ni 
tretirana kot izvoz niti v prime- 
ru, ko naj izgrajena ladja 
opravlja prevoz izključno za 
tuji trg s konvertibilnim nači- 
nom plačevanja. 

Ugotovljeno je da ladje, 
zgrajene doma z eksploatacijo 
v sestavi naše flote, ustvarjajo 
okrog štirikrat večji devizni 
priliv od neto deviznega prili- 
va, ki še ustvarja z gradnjo la- 
dij za izvoz. 

PROGRAM RAZVOJA 
TRGOVSKE 
MORNARICE 

V začetku tekočega planske- 
ga obdobja so delovne organi- 
zacije pomorskega ladjarstva 
sprejele medsebojno usklaje- 
ne načrte razvoja, v katerih je v 
obdobju do leta 1985 v glav- 
nem predviden nakup ladij do- 
ma in iz izvoza za zamenjavo 
zastarelih zmogljivosti oziro- 
ma za enostavno reprodukcijo. 

Ker so bili v prvi polovici leta 
1982 pregledani in revidirani 
vsi razvojni plani, je bilo število 
ladij zmanjšano od 45 na 41 
ladij, povečal pa seje planiran 
uvoz potreben za navadno re- 
produkcijo flote. 

Z revidiranim razvojnim na- 
črtom, je poudarjeno v infor- 
maciji, je predvidena gradnja 
in nakup 138 ladij z 1.341.423 
bruto registrskimi tonami. Od 
tega naj bi 38 ladij zgradili v 
domačih morskih ladjedelni- 
cah, tri morsko-rečne ladje v 
domačih rečnih ladjedelnicah, 
21 novozgrajenih ladij pa uvo- 
zili, kot tudi 76 rabljenih ladij - 
prav tako iz uvoza. 

Ko je govor o nakupu ladij 
doma je poudarjeno, da je s 
sklenjenim dogovorom o meri- 
lih za kreditiranje plasmaja do- 
mače opreme, ladij in tirnih 
vozil doma v obdobju do leta 
1985, ki je v zaključni fazi pred 
sprejetjem, treba določiti so- 
glasje udeležencev za spreje- 
manje ukrepov za dopolnilno 
kreditiranje plasmaja opreme, 
ladij in tirnih vozil v državi. Za 
kreditiranje plasmaja ladij in 
drugih plovnih objektov v dr- 
žavi je na primer predvideno 
dajanje kredita v višini 70 od- 
stotkov od dogovorjene cene, 
z odplačilnim rokom devet let. 
Razen tega zainteresirane re- 
publike prav tako sprejemajo 
določene ukrepe za ustvarja- 
nje pogojev za gradnjo ladij 
doma in za domačo floto. 

Zaradi težav za pridobitev 
kreditov pri poslovnih bankah 
v državi so delovne organizaci- 
je pomorskega ladjarstva pla- 
nirale tudi nakup novozgraje- 
nih in rabljenih ladij iz uvoza 
za zamenjavo zastarelih ladij. 
Ta uvoz bo treba realizirati z 
uporabo hipotekarnih kreditov 
je odvisen o resničnih možno- 
sti delovnih organizacij in dr- 
žave v celoti. Vendar pa bla- 
govni oziroma devizni kontin- 
genti, ki se določajo vsako leto 
za uvoz ladij ne omogočajo niti 
minimalnega pokritja potreb 
za uvoz rabljenih ladij posebej 
kadar se na svetovnem trgu 
pojavijo izredno ugodni pogoji 
za nakup ladij novejših gra- 
denj in s sodobno tehnologijo 
prevoza. 

UKREPI ZA 
REŠEVANJE 
PROBLEMOV 
LADJARSTVA 

Na koncu informacije so 
predlogi ukrepov za reševanje 
določenih problemov v po- 
morskem gospodarstvu. Med 
drugim je za odpravo proble- 
mov devizne nelikvidnosti 
predlog, da se spremeni in do- 

12 poročevalec 



polni zakon o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s 
tujino, da bi ustvacili pogoje za 
zagotavljanje deviz za plačeva- 
nje eksploatacijskih stroškov 
prevoza blaga in našega izvo- 
za in uvoza z domačimi ladja- 
mi na tujih relacijah. Prav tako 
je predlog, da se obveznosti 
izločanja pomorskega ladjar- 

stva iz konvertibilnega deviz- 
nega priliva določajo v obse- 
gu, ki omogoča poravnavo de- 
viznih obveznosti, ki nastajajo 
pri prevozu blaga in dela na 
svetovnem trgu (okrog 70 od- 
stotkov). 

Od ostalih ukrepov je pred- 
log, za oprostitev pomorskega 
ladjarstva. plačevanja dodatnih 

taks 2 in 5 odstotkov za dolo- 
čena plačevanja v tujini, daja- 
nja najugodnejšega tretmana v 
sistemu spodbujanja k deviz- 
nemu prilivu od uvoza storitev 
in drugo. Kar zadeva ukrepe za 
nakup ladij je poudarjena po- 
treba za pospešeni postopek 
za sprejetje dogovora o merilih 
za kreditiranje plasmajev do- 

mače opreme, ladij in tirnih 
vozil v državi do leta 1985, za- 
gotovitev sredstev za kreditira- 
nje planirane gradnje ladij v 
državi za domače naročnike v 
višini 70 odstotkov od skupaj 
potrebnih sredstev in in 
ustvarjanje možnosti za nakup 
ladij za pomorsko ladjarstvo 
na hipotekami kredit. 

Počasno in neučinkovito razvijanje 

odnosov v kreditno-monetarnem in 

bančnem sistemu 

• Omejevanje kreditno-depozitnih razmerij in povečanje samofinanciranja 
gospodarstva so temeljne naloge kreditno-monetarne in bančne politike 
• Tokovi primarne emisije morajo zadovoljevati potrebe gospodarstva, ne pa 
financiranja oblik finalne porabe 
• Instrument oročitve strukture plasmajev bank se uporablja tudi za zmanjšanje 
investicijske porabe in njeno prilagajanje mejam dohodka ter razpoložljivih 
sredstev 
• Banke si prizadevajo, da čimvečji znesek kratkoročnih sredstev uporabljajo za 
dolgoročne plasmaje in za kreditiranje tekoče reprodukcije 
• Temeljni vzrok naraščajočega zadolževanja gospodarstva je njegova nizka 
akumulacijska in reprodukcijska sposobnost, ki izvira iz neugodnih gibanj pri 
pridobivanju in delitvi dohodka 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ v 
obravnavo analizo z naslovom 
»Aktualna vprašanja delovanja 
in nadaljnjega razvoja kredit- 
no-monetarnega in bančnega 
sistema«, ki jo je pripravila po- 
sebna Delovna skupina zvez- 
nih družbenih svetov. Analiza 
je plod vseh razprav, ki so po- 
tekale o posameznih vpraša- 
njih s področja kreditno-mo- 
netarnega in bančnega siste- 
ma z namenom, da bi preučili 
razvoj na področju uresniče- 
vanja temeljnih opredelitev, 
prav tako pa probleme in mož- 
nosti za njihovo premagova- 
nje. 

Analiza temelji na gradivu z 
istim naslovom, ki sta ga zvez- 
na družbena sveta obravnava- 
la julija leta 1980. Takrat je bilo 
ugotovljeno, da se intencije 
Ustave SFRJ in zakonov na 
tem področju dosledno ne 
uresničujejo. To je bilo ugo- 
tovljeno posebej za emisijo de- 
narja, mesto ih vlogo bank pri 
preskrbovanju reprodukcij- 
skega procesa z denarjem v 
novih družbenoekonomskih 
pogojih in za vlogo internih 
bank. Ocenjeno je bilo, da sta 
kreditno-monetarni in bančni 
sistem še v precejšnji meri od- 

tujena od združenega dela, da 
prevladuje monetarni in- 
tervencionizem in da kreditno- 
depozitna osnova povzroča v 
praksi vse večjo kreditno odvi- 
snost organizacij združenega 
dela v gospodarstvu, in sicer 
tako v tekoči kot razširjeni re- 
produkciji. 

Čeprav se od takrat razmerja 
na kreditno-monetarnem in 
bančnem področju niso bi- 
stveno spremenila, niti ni bilo 
bistvenega napredka pri iska- 
nju rešitev ključnih vprašanj o 
emisijskem mehanizmu, je 
prišlo do določenih pozitivnih 
sprememb parcialnega znača- 
ja, ki so predvsem posledica 
ukrepov tekoče ekonomske 
politike, ne pa bistvenih spre- 
memb pri izvajanju sistema. 

Splošna ocena je potemta- 
kem, da razvijanje odnosov v 
kreditno-monetarnem in banč- 
nem sistemu počasi in neučin- 
kovito napreduje ter da ni po- 
zitivnih učinkov pri reševanju 
zaostrenih problemov na tem 
področju. 

sveta sprejela stališča o mestu 
in funkciji internih bank, veriž- 
nem načinu plačevanja, nujno- 
sti zmanjševanja stopnje ob- 
veznega izločanja v sklad soli- 
darne odgovornosti, o uvaja- 
nju tekočih računov, združeva- 
nju računov uporabnikov 
družbenih sredstev in nujnosti 
spreminjanja načinov vplače- 
vanja družbenopolitičnim in 
samoupravnim interesnim 
skupnostim. 

Ob tej priložnosti je bilo re- 
čeno, da družbena dejavnost 
pri spreminjanju mesta in 
funkcije internih bank poteka v 
dveh smereh Najprej morajo 
spremembe in dopolnitve 
predpisov omogočiti temelj- 
nim organizacijam združenega 
dela, združenim v interne ban- 
ke, prek katerih združujejo de- 
lo in sredstva, da se medseboj- 
no kreditirajo, opravljajo med- 
sebojna plačila brez uporabe 
žiralnega denarja, da bolje 
uporabljajo svoje strokovne 
službe in smotrneje opravlajo 
firjančno in plansko funkcijo. 

Mimo tega spremembe in 
dopolnitve Zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma ter Zakona o Narodni banki 
Jugoslavije omogočajo nakup 
prek bank in plačilo prenoslji- 
vih kratkoročnih vrednostnih 
papirjev, ki so jih izdale orga- 
nizacije združenega dela v go- 
spodarstvu ali njihove interne 
banke na podlagi kupoprodaje 
blaga in opravljanja storitev. 
Omogočeno pa je nadalje tudi 
odobravanje kratkoročnih kre- 
ditov bankam na podlagi teh 
vrednostnih papirjev. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva je aprila 1981 začela 
poskusno uporabljati verižni 
način plačevanja in obračuna- 
vanja. Vanj se je na začetku 
vključilo 918 uporabnikov 
družbenih sredstev. Zaenkrat 
so rezultati skromni, predvsem 
zaradi premajhne medsebojne 
povezanosti udeležencev. To 
delo se bo nadaljevalo z vklju- 
čevanjem novih uporabnikov 
družbenih sredstev. 

Predlog za zmanjšanje skla- 

STALIŠČA ZVEZNIH 
DRUŽBENIH SVETOV 

Med obravnavo kreditno- 
monetarnega in bančnega si- 
stema sta zvezna družbena 

^e<»a>sooocoa5ooo««oooocco9occcoocccoooo(j 

^ AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVANJA IN NADALJ- 
UJ NJEGA RAZVOJA KREDITNO-MONETARNEGA IN 
S BANČNEGA SISTEMA 
JjooooooooccoccccooaoccccoosocococoooccccS 
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da solidarnosti s 3 na 1 odsto- 
tek od plasmajev, za katere 
banka prevzema riziko, je pri- 
pravljen z veljavnostjo po za- 
ključnem računu za leto 1981. 

Glede spreminjanja načinov 
plačevanja družbenopolitič- 
nim in samoupravnim in- 
teresnim skupnostim pa je bilo 
ugotovljeno, da ta sistem vpla- 
čevanja prihodkov karakterizi- 
ra velika razdrobljenost števila 
uporabnikov družbenih sred- 
stev. Podobno velja za nosilce 
sredstev, saj je več kot 500 
družbenopolitičnih skupnosti, 
od občine do federacije, in 
skoraj 50.000 samoupravnih 
interesnih skupnosti. Za čim- 
bolj smotrno organizirano 
vplačevanje je nujno treba po- 
spešiti delo pri reševanju tega 
vprašanja, in sicer z vključeva- 
njem pristojnih organov repu- 
blik in pokrajin. 

Primarna emisija v 
funkciji gospodarstva 

Kreditno-monetarna regula- 
tiva izhaja iz obstoja večbanč- 
nega sistema in v pomemb- 
nem obsegu vključuje primar- 

\ no emisijo. Nadzorstvo nad gi- 
banjem denarne mase se obli- 
kuje na kontroli likvidnosti 
bank in emisijskega kreditne- 
ga potenciala poslovnega 
bančništva kot temeljnega kre- 
ditorja in kreatorja denarne 
mase. Temeljna metoda vpliva 

• Narodne banke Jugoslavije na 
obseg primarne emisije in de- 
narne mase je nadzorstvo ob- 
sega primarne emisije. Poslov- 
ne banke se pojavljajo kot po- 
sredniki med primarno emisi- 
jo, ki jo opravlja Banka, in eko- 
nomskimi subjekti, ki ta denar 
potrebujejo. 

Ker je podcenjevana mone- 
tarna funkcija primarne emisi- 
je, poudarja Analiza, se kreira- 
jo večja sredstva od optimal- 
nih. To spodbuja kreditno-mo- 
netarno ekspanzijo poslovo- 
dnega bančništva in povzroča 
obsežnejše motnje v gospo- 
darstvu. V takih primerih Naro- 
dna banka Jugoslavije pove- 
čuje obvezne rezerve in s tem 
neutraiizira monetarne učinke 
pretiranega kreditnega in- 
tervencionizma. To je eden od 
temeljnih razlogov hipertrofi- 
ranega kreditno-depozitnega 
razmerja med omenjeno ban- 
ko in poslovnimi bankami in 
pogostih pojavov neučinkovi- 
tosti kreditno-monetarne poli- 
tike. 

V našem monetarnem siste- 
mu je predvideno, da so tokovi 
primarne emisije usmerjeni 
predvsem k gospodarstvu in 
njegovim potrebam. Zaradi te- 
ga se v funkciji urejanja količi- 
ne denarja v obtoku ne bi sme- 
la pojaviti kakršnakoli oblika 

končne porabe (proračun, in- 
vesticije in podobno), kar je v 
praksi pogost pojav. Že nekaj 
let se kot rezultat sprejemanja 
ukrepov za zmanjševanje pri- 
marne emisije za končno pora- 
bo v njeni strukturi zmanjšuje 
delež, namenjen dolgoročnim 
plasmajem, in sicer v prid to- 
kov, obrnjenin k blagovno de- 
narnim poslom organizacij 
združenega dela. 

Monetizacija zavzema rela- 
tivno skromno mesto v primar- 
ni emisiji. Prej je bilo to pojas- 
njevano z relativno velikim de- 
ležem financiranja federacije 
in drugih podobnih dolgoroč- 
nih namenov. Danes pa se ta 

' pojav razlaga z visokim in nee- 
lastičnim deležem kreditov v 
celotni primarni emisiji. 

Selektivne kreditne in- 
tervencije so bile poseben, 
izrazito aktualen problem alo- 
kacije primarnega denarja, ki 
je sprožal načelno razpravo. 
Nekatere dileme so bile od- 
pravljenje pri pripravi srednje- 
ročnega plana. Zaradi neureje- 
nega delovanja tržišča, speci- 
fičnosti proizvodnje v posa- 
meznih dejavnostih, kakor tudi 
določenih prednosti v eko- 
nomski politiki, pa je še nujen 
zavesten družbeni vpliv na se- 
lektivno dimenzijo kreditno 
monetarne politike, deloma tu- 
di prek primarne emisije. 

Za sektorsko razporejanje 
realnih investicij je značilen vi- 
sok delež organizacij združe- 
nega dela, ki je precej večji od 
njihovega deleža v sektorski 
razporeditvi akumulacije. Zna- 
ten del teh investicij se financi- 
ra iz akumulacije, oblikovane v 
drugih sektorjih. Zaradi nujno- 
sti vlaganja in različne finanč- 
ne oblike lastnine pa so orga- 
nizacije združenega dela prisi- 
ljene, da se še bolj zadolžujejo. 

Največji delež vlaganj orga- 
nizacij združenega dela v 
bančna sredstva odpade na 
depozitni denar, ki v strukturi 
sredstev in plasmajev bank so- 
deluje s približno 10 odstotki. 
Ker depoziti OZD v skupnih 
plasmajih bank sodelujejo s 
tako majhnim zneskom, niso 
večjega pomena tudi predlogi, 
ki izhajajo iz tega, da bi z elimi- 
niranjem depozitnega denarja 
OZD pri bankah bistveno spre- 
menili odnose med bankami in 
temi organizacijami. Brez ute- 
meljitve pa je tudi pripomba, 
da je monetarni sistem po- 
memben dodatni vir investicij- 
skega povpraševanja nad 
ustvarjeno akumulacijo. 

Struktura virov 
sredstev bank 

Ob upoštevanju pooblastila 
Narodne banke Jugoslavije, ki 
predpisuje obveznost bankam 

in drugim finančnim organiza- 
cijam, da ohranjajo strukturo 
svojih plasmajev po rokih do- 
spelosti v določenih okvirih in 
jo usklajujejo s strukturo virov 
sredstev glede na njihovo oro- 
čenje se že več kot deset let 
uporabljata dva instrumenta 
za ohranjanje likvidnosti bank. 
Zadevata minimalno likvidnost 
bank in strukturo plasmajev 
bank in drugih finančnih orga- 
nizacij po rokih dospelosti 
uporabljata pa se za spodbuja- 
nje tako imenovanega mone- 
tarnega ravnotežja. Na ta na- 
čin je preprečeno, da presežek 
emisije denarja nad povpraše- 
vanjem po njem oblikuje sred- 
stva, ki presegajo obseg aku- 
mulacije in pospešujejo infla- 
cijske pritiske. 

Od leta 1980 dalje se pojav- 
ljajo zahteve, da se instrument 
oročitvene strukture plasma- 
jev bank uporablja tudi za 
zmanjševanje investicijske po- 
rabe in njeno prilagajanje me- 
jam dohodka in materialnim 
možnostim, o čemer so tudi 
konkretne opredelitve. To sta- 
lišče natančno določa tudi 
Družbeni plan Jugoslavije od 
leta 1981 do 1985 in že Resolu- 
cija o razvoju za leto 1981 je 
predvidevala povečanje deleža 
kratkoročnih plasmajev do 1 
leta v kratkoročnih sredstvih 
za 50 odstotkov. 

Struktura virov sredstev 
bank (pretežen del izvira iz 
sredstev OZD v gospodarstvu 
in varčevanja prebivalstva), 
drugače določa tudi njihovo 
oročitveno strukturo. Toda, 
čeprav banke plačujejo večje 
obrestne mere na oročene de- 
pozite, je njihov delež kot tudi 
delež drugih dolgoročnih 
sredstev bank relativno 
majhen 

V nasprotju s politiko ohra- 
njanja likvidnosti, si banke pri- 
zadevajo, a čimvečji znesek 
kratkoročnih sredstev upora- 
bijo za dolgoročne plasmaje. V 
pogojih visoke rasti sredstev 
lahko zagotovijo svojo likvi- 
dnost tudi z relativno majhnimi 
sredstvi in manjši del kratko- 
ročnih sredstev plasirajo v lik- 
vidne plasmaje. Ukrepi kredit- 
no-monetarne politike jih ob- 
vezujejo le na določeni mini- 
mum kratkoročnih plasmajev. 
Sicer pa se od leta 1975 dalje 
občutno zmanjšuje odstotek 
uporabe kratkoročnih sredstev 
za dolgoročne plasmaje, tako 
da je leta 1980 znašal 21,6 od- 
stotka. Z izjemo leta 1979 so 
bila osnovna sredstva temeljni 
vir za pokrivanje primanjkljaja 
denarne akumulacije organi- 
zacij združenega dela. 

Ob poudarku, da je uporaba 
kratkoročnih sredstev za dol- 
goročne plasmaje funkcija 

bank, s katero dajejo novo ka- 
kovost zbranim sredstvom, 
Analiza opozarja, da mora biti 
pri tem omejena in nadzorova- 
na stopnja oročitvene trans- 
formacije, pri čemer ne bi 
smela prekoračiti 25 odstot- 
kov. 

Narodna banka Jugoslavije 
se je soočila s problemom, kaj 
je mogoče razumeti pod osno- 
vo in strukturo kratkoročnih 
sredstev bank. Zaradi tega je 
interveniral Svet guvernerjev, 
ki se je opredelil za osnovo po 
bruto sistemu, ki izhaja od ce- 
lotne kratkoročne pasive za 
določanje plasmajev bank od 
celotne kratkoročne aktive, iz- 
kazane v uradni bilanci banke. 
Pri uporabi tega instrumenta 
naj bi zagotavljali ohranjanje 
likvidnosti bank in usklajeva- 
nje investicij z realno razpo- 
ložljivimi sredstvi. 

Pozneje je Svet guvernerjev 
sprejel nov sklep o usklajeva- 
nju strukture plasmajev z viri 
sredstev bank po oročitvah. Po 
njem morajo banke najmanj 70 
odstotkov celotnih kratkoroč- 
nih virov sredstev uporabljati 
za kratkoročne kredite in dru- 
ge plasmaje z rokom vračanja 
do 1 leta, pri čemer najmanj 15 
odstotkov za plasmaje z rokom 
vračanja do 3 mesecev. S ka- 
snejšimi spremembami je bil ta 
delež povečan s 70 na 75 od- 
stotkov. Potemtakem odstotek 
možnega prelivanja kratkoroč- 
nih virov sredstev v dolgoroč- 
ne plasmaje znaša 25 odstot- 
kov. 

Zadolženost 
gospodarstva 

Priložena analiza Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije o 
vplivu politike obrestnih mer 
na zadolženost gospodarstva 
ugotavlja, da se zadolženost 
gospodarstva stalno povečuje, 
kljub dinamični rasti proizvod- 
nje in celotne gospodarske de- 
javnosti. Podatki o strukturi vi- 
rov poslovnih sredstev govore 
o upadanju deleža lastnih 
sredstev v skupnih sredstvih 
za financiranje reprodukcije. 
Dokazujejo pa tudi, da je pove- 
čana uporaba kreditov. Naj- 
večji njihov del, v glavnem za 
dolgoročne potrebe, najema 
gospodarstvo pri bankah (81 
odstotkov)', čeprav se še na- 
prej potrebe za obratna sred- 
stva pokrivajo tudi iz kratko- 
ročnih kreditov, s čimer se, za- 
radi večjih obresti, obremenju- 
je OZD. 

Temeljni razlog za narašča- 
nje zadolženosti v gospodar- 
stvu je njegova nizka akumula- 
cijska in reprodukcijska spo- 
sobnost, ki izvira iz neugodnih 
razmerij pri pridobivanju in de- 
litvi dohodka in prekomerne- 
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mu zajemanju za potrebe zu- 
naj gospodarstva. Gospodar- 
stvo obremenjuje tudi nara- 
ščanje obveznosti iz pogodbe- 
nih razmerij, pri čemer največji 
delež odpade na obresti za 
kredite. 

Ker gospodarstvo ne razpo- 
laga z dovolj velikimi lastnimi 
sredstvi za širitev materialnih 
temeljev dela in obnavljanje 
vrednosti obstoječih družbe- 
nih sredstev, se vse bolj zadol- 
žuje. Glede na omejene mož- 
nosti uporabe tuje akumulaci- 
je pa se s tem problem financi- 
ranja razširjene reprodukcije 
še bolj zaostruje. 

Obresti, posebej v inflacij- 
skih pogojih, potemtakem ne 
morejo biti pomembnejši vir 
prezadolženosti gospodarstva. 
Z zmanjševanjem obsega kre- 
ditov je mogoče razbremeniti 
gospodarstvo za obresti, ven- 
dar pa je pri tem nujno treba 
izboljšati delež gospodarstva 
pri delitvi dohodka in preučiti 
zakonske obveznosti OZD v 
gospodarstvu ter splošno 
družbeno porabo, zagotoviti 

selekcijo investicij in večjo 
učinkovitost vloženih sredstev. 

Analiza ugotavlja, da lahko 
kreditno-monetarna politika 
precej prispeva k uresničeva- 
nju politike ekonomske stabili- 
zacije. Planski dokumenti do- 
ločajo, da temeljni deli mone- 
tarnega sistema naraščajo po- 
časneje od nominalne rasti 
družbenega proizvoda, kar 
omogoča izvajanje aktivnejše 
in dolgoročnejše stabilizacij- 
ske politike na tem področju. 
Počasnejšo rast denarne mase 
in bančnih plasmajev je mogo- 
če nadomestiti z večjo mobil- 
nostjo obstoječih denarnih 
sredstev, s povečevanjem hi- 
trosti kroženja denarja in večjo 
uporabo vrednostnih papirjev 
kot plačilnih sredstev. 

Zaradi tega srednjeročni 
plan predvideva, da bi pretežni 
del primarne emisije namenili 
monetizaciji vrednostnih pa- 
pirjev in drugih listin, ki izvira- 
jo iz blagovno denarnih poslov 
organizacij združenega dela v 
gospodarstvu. 

Usmeritev zadnjih let, da se 

znižuje stopnja obvezne rezer- 
ve, zagotavlja, da je njen ob- 
seg na optimalni ravni, tako da 
učinkovito uresničuje vlogo 
instrumenta monetarnega re- 
guliranja. 

S planom je predvideno eli- 
miniranje uporabe primarne 
emisije za pokrivanje prora- 
čunskega deficita in drugih 
oblik končne porabe in njeno 
preusmerjanje za potrebe go- 
spodarstva. Zaradi tega je nuj- 
no treba preučiti tudi druge in- 
strumente kreditno-monetar- 
nega urejanja, predvsem poli- 
tiko obrestnih mer Narodne 
banke Jugoslavije, regulativo 
likvidnosti bančnega sistema, 
predvsem ohranjanje minimal- 
ne likvidnosti. 

V Analizi pa so prav tako za- 
beležena nekatera odprta 
vprašanja, ki jih je treba upo- 
števati pri pripravi sprememb 
in dopolnitev Zakona o teme- 
ljih kreditnega in bančnega si- 
stema. 

Sklepne ugotovitve poudar- 
jajo, da bi moralo biti finančno 

planiranje prav tako zajeto v 
Analizi. Treba pa bi ga bilo šir- 
še preučiti v sklopu celotnega 
sistema in metodologije druž- 
benega planiranja. Zadolženi 
so pristojni organi, da pripravi- 
jo ustrezna gradiva o teh vpra- 
šanjih, ki bi jih nato obravna- 
vala zvezna družbena sveta. 

Komisija za vprašanja eko- 
nomske stabilizacije je opozo- 
rila na nujnost čimhitrejšega in 
čimbolj popolnega analizira- 
nja problematike finančnega 
in monetarnega planiranja. Pa 
ne le z vidika kreditno-mone- 
tarnega in bančnega sistema, 
temveč širše v sklopu celotne- 
ga sistema in metodologije 
planiranja. S tem bi, kakor je 
poudarjeno, prispevali k 
zmanjševanju kreditno -depo- 
zitnih razmerij, k povečanju 
samofinanciranja združenega 
dela v družbeni reprodukciji 
ter k odravljanju negativnih 
pojavov, ki jih povzroča nera- 
zvitost instrumentarija finač- 
nega in monetarnega planira- 
nja. 
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