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OSNUTEK RESOLUCIJE 

o politiki uresničevanja družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 

1987 (ESA-112) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 22. seji dne 23. 
10. 1986 obravnaval: 

-OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 V LETU 1987, 
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 222. in 253. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za notranje zadeve, 

- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kulturo, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide, 

- Pavel KUNC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za energetiko, 

- Janko KUSAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za ljudsko obrambo, 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in pred- 
sednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo, 

- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsed- 
nica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo, 

- Franci PIVEC, član izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturp, 

- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Judita ARKO-RAKOVEC, članica Izvršnega sveta in 
sekretarka Sekretariata za kadrovska vprašanja v Izvršnem 
svetu, 

- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Cvetka SELŠEK, članica Izvršnega sveta in predsed- 
nica Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Jože STRLE, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za drobno gospodarstvo, 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za informiranje, 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in teh- 
nologijo, 

□ ~ T?,m-až VUGA\ član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, 1 H 

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za pravosodje in upravo, 

- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 

V pripravi osnutka resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v 
letu 1987je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavljal, 
da je za uresničitev usmeritev ekonomske in razvojne 
politike, ki jih opredeljuje osnutek, izjemnega pomena 
naravnanost ukrepov skupne ekonomske in razvojne poli- 
tike, ki jih bomo z resolucijo in drugimi akti oblikovali v 
SFR Jugoslavji. Zato Izvršni svet predlaga, da Skupščina 
ob razpravi o osnutku resolucije upošteva tudi one pogoje 
za uresničevanje resoiucijskih usmeritev, ki bodo ob 
osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 obli- 
kovani v Skupščini SFRJ. Pri tem gre zlasti za uveljavljanje 
takšnih sistemskih in drugih pogojev gospodarjenja in 
dela. ki bodo spodbujali kakovostnejše gospodarjenje in 
polno izrabo vseh proizvodnih činiteljev v pogojih delova- 
nja tržnih zakonitosti, ter hitrejši, kakovostnejši in sklad- 
nejši razvoj na teh osnovah. 

Skupna ekonomska politika v letu 1987 mora biti usmer- 
jena predvsem v odpravljanje vzrokov inflacije, spdobuja- 
nje tržno zanimive proizvodnje, konvertibilnega izvoza ter 
v ukrepe, ki bodo organizacije združenega dela spodbujali 
na večanje produktivnosti dela in izboljšanje učinkov 

gospodarjenja. Pri tem mora biti v ospredju interes organi- 
* zacij združenega dela za večje, racionalnejše in kakovost- 

nejše vključevanje v mednarodno ekonomsko menjavo. 
Vse oblike porabe morajo biti v okviru razpoložljivega 
dohodka in se ne smejo oblikovati na vnaprej predvideni 
rasti inflacije. 

V temeljih vseh ukrepov ekonomske politike in spre- 
memb na področju gospodarskega sistema morajo biti 
usmeritve k realnejšemu vrednotenju proizvodnih tvorcev 
ter učinkovitejše uveljavljanje ekonomskih zakonitosti. 
Zato je zlasti pomembno uveljaviti delovno organizacijo 
kot gospodarski skubjekt, ki bo sposoben, da se po kriteri- 
jih tržne ekonomije in poslovnih interesov vključuje in 
povezuje v sestavljene organizacije, poslovne skupnosti in 
druge integracijske tvorbe in da na teh osnovah zagotavlja 
realno planiranje, optimalno delitev dela, racionalno 
porabo sredstev ter s tem tudi učinkovitejši in stabilnejši 
družbenoekonomski razvoj. Zagotoviti moramo tudi spod- 
budnejše pogoje za nastajanje novih, izzivu tehnologije in 
sodobne ekonomije prilagodljivejših organizacij združe- 
nega dela. 

Za pospeševanje teh procesov, ki so ključnega pomena 
za razvoj gospodarstva ter ekonomska nujnost in zahteva 
sodobne proizvodnje in menjave, bomo odločneje uveljav- 
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Ijali vse tiste spremembe in dopolnitve gospodarskega 
sistema in zakonodaje, ki so opredeljene v dolgoročnem 
programu gospodarske stabilizacije in v kritični analizi 
delovanja političnega sistema. Zavzemamo se predvsem 
za krepitev samoupravne in poslovne samostojnosti in 
odgovornosti organizacij združenega dela ter za vzpostav- 
ljanje takšnih sistemskih pogojev ter oblik in metod 
usmerjanja in usklajevanja tokov družbenoekonomskega 
razvoja, ki bodo zagotavljale uporabo ekonomskih kriteri- 
jev pri izvajanju razvojne in tekoče ekonomske politike ter 
omogočale izkazovanje realnih ekonomskih kategorij, 
pomembnih za reprodukcijo samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. V oblikovanju in uresničevanju eko- 
nomske in razvojne politike bomo krepili enakopravnost in 
odgovornost republik in pokrajin tako za lasten razvoj kot 
za razvoj jugoslovanske socialistične skupnosti. Zavze- 
mali se bomo za učinkovitejše delovanje zveznih organov 
v okviru njihovih pristojnosti in odgovornosti. 

Spodbudne pogoje za ponovno doseganje dinamičnega 
gospodarskega razvoja, zasnovanega na trajnejših kako- 
vostnih osnovah, bomo zagotovili, če bodo ukrepi skupne 
ekonomske in razvojne politike, ki jih bomo oblikovali v 
SFR Jugoslaviji, usmerjeni: 

a) na področju cen in trga: 
— v realnejše vrednotenje proizvodnih tvorcev, pred- 

vsem sredstev, energije, prometa in zvez, ob uveljavljanju 
tržnih kriterijev, ter odpravljanju vseh oblik nerealnega 
dohodka. 

Cene naj se oblikujejo po tržnih pogojih, tako da bi le 
izjemoma uveljavili ukrepe neposrednega nadzora cen. 
Ohraniti in utrditi moramo temeljno izhodišče zakona o 
sistemu družbene kontrole cen, po katerem organizacije 
združenega dela samostojno oblikujejo cene proizvodov 
in storitev glede na tržne razmere. Pojave, ki pomenijo 
dejanja nelojalne konkurence, špekulacije, izkoriščanja 
monopolnega položaja na trgu itd. moramo v zakonu o 
zatiranju nelojalne konkurence in monopolnih sporazu- 
mov javneje opredeliti ter zaostriti tudi sankcije za njihove 
kršitve. 

Skupni elementi za oblikovanje cen v gospodarski infra- 
strukturi in nekaterih drugih dejavnostih morajo temeljiti 
na družbeno verificiranih ekonomskih kriterijih. Postopno 
moramo odpraviti neskladja med cenami osnovnih kmetij- 
skih pridelkov ter stroški predelave in cenami tistih konč- 
nih prehrambenih proizvodov, ki se določajo z ukrepi 
neposredne kontrole cen. 

Elemente za oblikovanje zaščitnih cen v kmetijstvu 
moramo dopolniti ter zlasti natančno opredeliti tiste, ki naj 
odločilno vplivajo na višino zaščitnih cen (hektarski 
donosi, normativi porabe materiala in podobno) in na 
motivacijo proizvajalcev ter stabilnost proizvodnje. S poli- 
tiko oblikovanja in sproščanja blagovnih rezerv moramo 
zagotoviti stabilnejše odnose v proizvodnji in pri preskrbi 
občanov ž osnovnimi živili in drugimi pomembnimi izdelki 
vsakdanje rabe. 

Okrepiti moramo materialne, organizacijske, kadrovske 
in druge osnove za razvoj in izvrševanje funkcij trgovine. 
Zavzemali se bomo za tak razvoj in organiziranost v trgo- 
vini, ki bo sledil razvoju materialne proizvodnje in s tem 
omogočali, da se bo trgovina vključevala v prestrukturira- 
nje proizvodnje, oblikovanje politike proizvodov in stori- 
tev, prodor na tuja tržišča ter aktivno sodelovala pri aktiv- 
nostih za združevanje dela in sredstev na osnovi ekonom- 
skih in tržnih zakonitosti. 

b) na področju ekonomskih odnosov s tujino: 
- v večjo in stabilnejšo dohodkovno motiviranost orga- 

nizacij združenega dela za povečanje konvertibilnega 
izvoza in deviznega priliva, predvsem z aktivno politiko 
realnega tečaja dinarja, ter politiko stimuliranja izvoza. Z 
ukrepi ekonomske politike na tem področju moramo 
spodbuditi povečanje čistega deviznega priliva ter uresni- 
čiti strateške spremembe v kvaliteti, strukturi in regionalni 
usmerjenosti izvoza blaga in storitev. Pri tem se bomo 
zavzemali za večji vpliv zunanjih trgov na pogoje gospo- 
darjenja, z namenom uveljavljanja kakovostnih dejavnikov 
razvoja, ter za višje oblike gospodarskega sodelovanja. 

Za realizacijo investicijskih programov v turizmu, ki so 
namenjeni povečanju prodaje storitev na konvertibilna 
tržišča, je potrebno doseči izenačitev spodbud za izvoz 
turističnih storitev z izvozom blaga. Del izvoznih spodbud 

je potrebno združiti v bankah in nameniti za pokrivanje 
beneficirane obrestne mere pri kreditiranju izvoznih, turi- 
stičnih programov. 

». Reševanje devizno likvidnostnega položaja države mora 
biti povezano s trajnejšimi vzpodbudami gospodarstva za 
večji čisti devizni priliv. Tudi pri skupnih izvoznih progra- 
mih se bomo zavzemali za take programe, ki bodo zago- 
tavljali realizacijo večjega čistega deviznega priliva s kon- 
vertibilnega področja. 

Podpirali bomo tiste instrumente ekonomske politike in 
zunanjetrgovinskega sistema, ki bodo tuje kredite usmer- 
jali v proizvodnjo, namenjeno izvozu na konvertibilno 
področje. Instrumenti ekonomske politike na tem 
področju morajo biti naravnani na povečanje samostojno- 
sti in odgovornosti subjektov gospodarjenja za povečan 
devizni priliv, redno odplačevanje zunanjih dolgov ter 
prevzemanje odgovornosti za odplačilo tujih kreditov. 
Zagotoviti moramo pogoje za ustrezen uvoz opreme za 
posodobitev proizvodnih zmogljivosti in raziskovalno 
dejavnost, pridobiti več sredstev mednarodnih bančnih in 
finančnih organizacij ter spodbuditi vlaganja s tujimi part- 
nerji. 

Vzpostaviti moramo mehanizem, po katerem bodo 
poslovne banke skupaj z organizacijami združenega dela 
prevzemale odgovornost za promptno izvrševanje plačil v 
tujino, odvisno od situacije v posamezni organizaciji zdru- 
ženega dela in nujnosti izvršitve posameznega plačila. 
Zavzeii se bomo za prilagajanje roka za vnos deviz glede 
na pogoje prodaje na posameznih trgih. Ugotoviti moramo 
stanje na področju terjatev do tujine, opredeliti njihovo 
strateško usmeritev in jih sistemsko urediti. Obmejno 
gospodarsko sodelovanje in sodelovanje v okviru Alpe- 
Jadran mora postati spodbudnejše tudi z razvojnega vi- 
dika. 

Vzpostaviti moramo informacijski sistem za potrebe 
organizacij združenega dela kot tudi za kontrolo in spreje- 
manje ukrepov ekonomske politike na tem področju. 

c) na področju denarne in posojilne politike: 
- v denarno in posojilno politiko, ki bo v splošnem 

restriktivna, dokler bomo imeli opravka s tolikšnimi infla- 
cijskimi pritiski, ter selektivna, s spodbujanjem izvoza, 
proizvodnje hrane in oblikovanja blagovnih rezerv. 
Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje v stabilnost dinarja 
ter splošno vzpodbudne pogoje za varčevanje, predvsem s 
politiko realno pozitivne in gibljive obrestne mere. 

Preprečiti moramo uporabo primarne emisije za 
namene, ki imajo investicijski značaj. Ukrepi denarne in 
posojilne politike morajo biti naravnani tako, da bodo 
organizacije združenega dela v vse večji meri same in z 
drugimi organizacijami, s katerimi se povezujejo v pridobi- 
vanju skupnega prihodka in dohodka, zagotavljale sred- 
stva za financiranje enostavne in razširjene reprodukcije. 
Pomemben pogoj za to je zagotovitev realne amortizacije 
in ustrezen sistem revalorizacije osnovnih sredstev. 

V uresničevanju določb novega zakona o temeljih banč- 
nega in kreditnega sistema moramo zlasti uveljaviti načela 
likvidnosti, sigurnosti naložb in rentabilnosti, kontrole 
namenske in racionalne uporabe sredstev ter kreditne 
sposobnosti posojilojemalca, ter zaostriti odgovornost 
bank za ureditev zapadlih obveznosti in terjatev. Narodna 
banka Jugoslavije mora zagotoviti izterjavo zapadlih 
obveznosti svojih dolžnikov. 

d) na področju obračunskega sistema in ekonomsko 
finančne utrditve: 

- v spremembe in dopolnitve obračunskega sistema, ki 
bodo uzakonile realno izkazovanje stanja in rezultatov 
poslovanja ter na tej osnovi zagotovile večjo realnost vseh 
bilanc. Iz bilanc sredstev in uspehov moramo postopno 
izločiti vse dubioze. 

Z doslednim uveljavljanjem že sprejetih ukrepov ter nji- 
hovo dopolnitvijo - tudi z okrepitvijo nadzorne in analit- 
ske funkcije SDK - je potrebno predvsem zagotoviti eko- 
nomsko in finančno utrditev poslovno uspešnih organiza- 
cij združenega dela ter vzpostaviti red in odgovornost v 
poslovanju, bistveno zmanjšati nepokrite obveznosti in 
terjatve ter izboljšati likvidnost. 

Pri ukrepih, vezanih na ekonomsko in finančno utrditev, 
moramo izhajati od organizacije združenega dela in nje- 
nega sanacijskega programa ter v sanacijski postopek 
vključiti organizacije združenega dela, ki bodo interesno 



sodelovale pri sanaciji, ne pa sprejemati ukrepov po terito- 
rialnem in sektorskem principu. Tem izhodiščem bomo 
morali podrediti tudi obravnavanje problemov nelikvidno- 
sti in finančne utrditve gospodarstva in bank v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in SAP Kosovo. 

Odgovornost za sanacije in likvidacije morajo prevze- 
mati organizacije združenega dela in banke, partnerji v 
poslovanju, družbenopolitične skupnosti pa naj se usme- 
rijo predvsem v zagotavljanje splošnih ekonomskih in dru- 
gih pogojev, s katerimi bodo pospešile spremembe v pro- 
izvodnih procesih, tehnologiji in organizaciji, kadar bo za 
to podan širši družbeni interes. 

I. PROBLEMI RAZVOJA SR SLOVENIJE 
NA PREHODU V LETO 1987 

S to resolucijo oblikujemo v SR Sloveniji temeljne usmeri- 
tve in naloge družbenoekonomskega razvoja v letu 1987. Pri 
tem izhajamo iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in dogovora o njegovih temeljih ter iz ocene 
razmer v uresničevć..iju resolucije v letu 1986. 

Med pozitivnejše dosežke tega leta gre nedvomno uvrstiti 
živahnejšo gospodarsko rast, oživitev investicijske aktivnosti 
in prve znake tehnološkega posodabljanja, kar pa še zdaleč ni 
moglo nadoknaditi velikega zaostanka iz preteklih let. Z 
boljšo materialno osnovo raziskovalne in izobraževalne dejav- 
nosti in s spremembami v kadrovski sestavi se povečujejo 
možnosti za nadaljevanje procesov kakovostne razvojne pre- 
obrazbe. S porastom življenjskega standarda, z uresničeva- 
njem začrtane politike socialne varnosti in z zmanjšano neza- 
poslenostjo se je okrepil materialni položaj in socialna var- 
nost ljudi. Izboljšana dohodkovna učinkovitost gospodarjenja 
v globalu ne odraža le izkoriščanja možnosti, ki jih daje 
inflacijski način gospodarjenja v pogojih visoke notranje 
konjunkture, ampak je tudi rezultat uveljavitve načela - 
boljša kakovost, višja cena - ob večji odgovornosti organiza- 
cij združenega dela za poslovne rezultate. 

Poskusi za kakovostni programski in poslovni napredek, ki 
so vsaj delno vpeti v tehnološki napredek razvitejšega sveta in 
skladni z dolgoročnimi razvojnimi cilji, so še dokaj skromni. 
Ukrepi ekonomske politike in ekonomski sistem v svojem 
skupnem učinkovanju niso bili v oporo in podporo uresniče- 
vanju teh ciljev in izpeljavi kakovostnih razvojnih usmeritev v 
širših razmerah. Zato so poglavitne značilnosti leta 1986 še 
naprej močna gospodarska nestabilnost z visoko inflacijo, ki 
ji ni primera v Evropi, zmanjšana vključenost slovenskega 
gospodarstva v mednarodno menjavo, predvsem na račun 
manjšega izvoza ter neskladnosti med posameznimi oblikami 
porabe. Neskladnosti so tudi posledica obračunskih tehnik v 
izkazovanju dohodka v pogojih visoke inflacije, ki ob skrom- 
nih gospodarskih učinkih omogočajo zajedanje v družbeno 
premoženje. Nedoslednosti v obračunskem sistemu in 
ekspanzivna kreditno monetarna politika tako dodatno pove- 
čujejo inflacijske pritiske in prispevajo k vse bolj uveljavlje- 
nemu inflacijskemu načinu gospodarjenja in življenja. 

Analize kažejo, da v letu 1987 lahko uresničujemo ključne 
usmeritve iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, ob pogoju da bodo uveljavljene najpomembnejše 
prvine ekonomske politike iz dolgoročnega programa gospo-. 
darske stabilizacije in kongresnih dokumentov. Vendar so' 
izhodišča za uresničitev takšne politike zelo zahtevna. Obre- 
menjuje jih visoka inflacija, pa tudi mehanizmi gospodar- 
skega sistema še ne dajejo dovolj spodbud za opiranje na 
lastne sile, uveljavljanje kakovostnih dejavnikov gospodarje- 
nja, prožnejše prilagajanje proizvodnih programov in tehnolo- 
gije zaostrenim razmeram na tujih trgih ter za zagotavljanje 
skladnejših odnosov v oblikovanju in porabi družbenega pro- 
izvoda na tržnih načelih in z razvijanjem ustavno opredeljenih 
skupnih osnov enotnega jugoslovanskega trga. Vsako okleva- 
nje v tej smeri lahko samo poglobi sedanjo ekonomsko in 
družbeno krizo ter nevarno ogrozi prvine našega samouprav- 
nega družbenega in političnega sistema. 

Tudi zunanji pogoji za intenzivnejše vključevanje v medna- 
rodno gospodarsko menjavo in v dolgoročnejše oblike med- 
narodnega gospodarskega sodelovanja se za naše gospodar- 
stvo v letu 1987 ne bodo pomembneje izboljšali. Po predvide- 
vanjih bo obseg svetovne trgovine sicer presegel rast družbe- 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je uve- 
ljavitev navedenih usmeritev skupne ekonomske in raz- 
vojne politike temeljni pogoj, da se uresničijo ključne 
naloge, začrtane v resoluciji o politiki uresničevanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 
1987. Vzpostavljanje takšnih sistemskih pogojev bo v naj- 
večji meri okrepilo tudi odgovornost samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, da 
svoje plane in programe v skladu s svojimi pristojnostmi in 
odgovornostjo usmerjajo v uresničevanje onih kakovost- 
nih sprememb v gospodarjenju in delu, ki bodo imeli 
ugodne učinke v prihodnjem in naslednjih letih. 

nega proizvoda, vendar bo poglavitna spodbuda te rasti 
izredno dinamična menjava kakovostnih proizvodov, zahtev- 
nih tehnologij in intelektualnih storitev. Pri naši strukturi 
izvoza in uvoza ter problemih slabe kakovosti, dobavnih rokov 
in sposobnosti pravočasne poravnave terjatev lahko pričaku- 
jemo prej poslabšanje kot poboljšanje pogojev naše medna- 
rodne menjave. Kljub pričakovanju višje stopnje rasti medna- 
rodne menjave v deželah 0"ECD pa moramo pričakovati zao- 
stritev tržnih razmer posebno na evropskih trgih. 

Opredeljevanje ekonomske in razvojne politike za leto 1987 
ter ukrepov za njeno uresničevanje je zato zahtevna in odgo- 
vorna naloga, tako na ravni organizacij združenega dela in 
njihovih združenj kot na ravni družbenopolitičnih skupnosti. 
Zahteva skrajno preudarnost v določanju nalog ter realnost v 
ocenjevanju pogojev za njihovo uresničevanje. Bolj kot doslej 
pa mora biti tudi plod ustvarjalnega razmišljanja v oblikovanju 
predlogov in rešitev za dinamiziranje gospodarske rasti na 
kvalitetnih temeljih z dolgoročneje ugodnimi učinki. Spod- 
budna družbena klima za inovacije bo zato pomemben pogoj, 
da s povečanimi delovnimi in ustvarjalnimi napori zagotovimo 
uresničitev ključnih ciljev ekonomske in razvojne politike v 
naslednjem letu. 

II. KLJUČNE NALOGE IN USMERITVE 

Za uresničevanje ciljev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 so ključne naloge in usmeritve družbeno- 
ekonomskega razvoja v letu 1987 višja kakovost gospodarje- 
nja, skladnejši razvoj v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji ter 
kakovostnejše življenje. Zato bo ekonomska in razvojna poli- 
tika usmerjena v: 

- pospeševanje gospodarske rasti s kakovostnimi vzvodi, 
zlasti s spodbujanjem rasti konvertibilnega izvoza z visokimi 
netodeviznimi učinki; 

- spopad z vsemi žarišči inflacije in v odpravljanje izvorov 
dohodka, ki niso rezultat dela in gospodarnosti; 

- uveljavljanje takšnih materialnih, sistemskih in drugih 
pogojev, da bodo delavci v združenem delu lahko ustvarjali 
dohodek, ki bo zadostna osnova za razreševanje ekonomskih, 
socialnih in drugih problemov razvoja, le z večjimi delovnimi 
in ustvarjalnimi napori potrjenimi na domačem in tujih trgih; 

- uresničevanje začrtane tehnološke, izobraževalne in 
znanstvene preobrazbe ter pospešitev procesov tehnolo- 
škega in organizacijskega posodabljanja s poudarkom na 
ustvarjanju tehnološko zahtevne proizvodnje, z visokim 
dohodkom na zaposlenega in na vložena sredstva ter z 
manjšo porabo energije in surovin na enoto proizvoda; 

- materialno in moralno spodbujanje zahtevnega ustvar- 
jalnega in strokovnega dela; 

- povečanje deleža organizacij združenega dela v razpola- 
ganju z dohodkom za hitrejše prilagajanje proizvodnih pro- 
gramov tehnološkim in tržnim zahtevam; 

- rast življenjskega standarda ob dinamičnejši gospodar- 
ski rasti, povečani produktivnosti dela, rentabilnosti in izbolj- 
šani ekonomičnosti poslovanja; 

- dosledno ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
zagotavljanje prehoda na bistveno višji nivo organiziranosti 
pri razreševanju in obdelovanju ekološke problematike ter 
zavarovanje krajinskih značilnosti, naravne in kulturne dediš- 
čine. 

Z odpravljanjem pretiranega normiranja, s spopadom z 
vsemi oblikami razsipništva in neracionalnega obnašanja, s 
krepitvijo tehnološke, poslovne in finančne discipline v orga- 
nizacijah združenega dela in v odnosih do domačih in tujih 
partnerjev ter z doslednim spoštovanjem pravnih norm in 
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pravnega reda bomo normalizirali poslovne, finančne in 
druge odnose ter vzpostavili spodbudnejšo klimo in stabil- 
nejše pogoje poslovanja in dela. 

III. MOŽNOSTI ZA USTVARJANJE 
IN USMERJANJE GLOBALNE DELITVE 
DRUŽBENEGA PROIZVODA 

Ocenjujemo, da bo izvajanje nalog iz družbenega plana SR 
Slovenije in dogovora o njegovih temeljih v letu 1987 potekalo 
v naslednjih okvirih: - stopnje rasti v % 

Kazalci razvoja ocena pred- plan 
1986 videno 1986-1990 

1987 

3,2 
3,0 
5.5 
1.6 
1.7 

Družbeni proizvod 
celotnega gospodarstva 
Izvoz blaga in storitev (v USA $) 
Uvoz blaga in storitev (v USA $) 
Zaposlenost v združenem delu 
Produktivnost dela 1 

Delež proizvodnih investicij 
v osnovna sredstva v družbenem 
proizvodu celotnega 
gospodarstva 
Sredstva za osebne dohodke 
vseh zaposlenih v združenem delu 4,6 

3,5 3,5 
6,0 ^0,0 
4,0 9,5 
1,4 1,2 
2,2 2,3. 

15,4 15,6 

2,9 

15,8 

2,2 
1 Merjena z družbenim proizvodom na zaposlenega v zdru- 

ženem delu. 

Rast družbenega proizvoda na ravni družbenega plana SR 
Slovenije bo moč doseči le s popolnejšim izkoriščanjem vseh 
razpoložljivih zmogljivosti. Potrebno je nadaljevati in poglo- 
biti procese prestrukturiranja, vključno z iskanjem enostav- 
nejših in prožnejših možnosti za nastajanje novih organizacij, 
osvajanja novih izdelkov, prodornega marketinga, uvajati 
modernejše načine vodenja in izvajanja poslovnih funkcij, 
modernizirati, avtomatizirati in rekonstruirati proizvodnjo ter 
še nadalje vlagati v nove razvojne programe in raziskovalno 
dejavnost. 

Odločnejši premik v uresničevanju teh usmeritev moramo 
zagotoviti s pospešenim pomlajevanjem in povečevanjem 
kadrovskega potenciala v organizacijah združenega dela ter s 
konsolidacijo razvojnih centrov, ki so se že uveljavili pri hitrej- 
šem razvoju novih proizvodov in tehnologij. Zato bo moralo 
vlaganje v znanje in v stalno usposabljanje postati spoznano 
kot nujen strošek vsake v razvoj vključene delovne organiza- 
cije. V vseh naložbah morajo biti predvidena sredstva za 
vlaganja v znanje delavcev in njihovo usposabljanje za novo 
tehnologijo in organizacijo proizvodnje. 

Pospešili in kakovostno poglobili bomo izvozno naravna- 
nost našega gospodarstva kot strateško razvojno usmeritev 
ter ob večji podpori ekonomske politike dosegli 95% pokritje 
uvoza blaga z izvozom na konvertibilnem področju. Večji 
pomen kot doslej bomo dali predvsem boljši kakovosti proiz- 
vodov, racionalnejšemu poslovanju, izpolnjevanju rokov 
dobav, ter v izvoz vključili večje število novih, tehnološko 
izpopolnjenih proizvodov. Tako bomo prešli v višje cenovne 
razrede ter dosegli večji devizni priliv in boljše dohodkovne 
učinke izvoza. 

Fizični obseg industrijske proizvodnje bomo v letu 1987 
povečali za 2,6%. Ukinili bomo del proizvodnih programov v 
organizacijah združenega dela, ki bodo zaradi izgub v postop- 
kih sanacije oziroma likvidacije. Nadomestitev zanje bo treba 
poiskati v sodobnejših ter tržno in izvozno atraktivnejših pro- 
gramih. Na osnovi ugotovitev strokovnih študij bomo sprejeli 
odločitve o obsegu izkoriščanja rudnih bogastev v Rudniku 
svinca v Mežici in Rudniku živega srebra v Idriji. 

V kmetijstvu bo z večjo intenzifikacijo in odpravo doseda- 
njih slabosti v organizaciji proizvodnje in prodaje, dosežena 
okoli 3% fizična rast. Pridelavo hrane in povečanje družbeno 
organizirane tržne proizvodnje hrane bomo še nadalje podpi- 
rali z ukrepi ekonomske politike in dajali glavni poudarek 
smotrnemu izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti z vidika 
naravnih danosti. Interventna sredstva bomo usmerjali predv- 
sem v pocenitev reprodukcijskega materiala. 

V prometu in zvezah bomo povečali fizični obseg za 3,5%. S 
povečanjem tranzitnega prometa in večjim vključevanjem v 
mednarodni promet bomo za 8,5% povečali transportne stori- 
tve ter s tem devizni priliv. 

V turizmu računamo na porast nočitev za okoli 3%, od tega 
domačih gostov 2% in tujih 4%. Izboljševali in širili bomo 
celovito turistično ponudbo, predvsem s povečanjem izven- 
penzionske ponudbe. 

V drobnem gospodarstvu bo mogoče doseči 5% rast predv- 
sem z nadaljnjim povečanjem obsega kooperacijskih odno- 
sov na dolgoročnejših osnovah in dohodkovnih odnosih, z 
vzpodbudnejšo davčno politiko ter z zagotavljanjem ugodnej- 
ših pogojev za ustanavljanje novih obratovalnic. 

Z boljšim izkoriščanjem materialnih, kadrovskih in drugih 
zmogljivosti bo trgovina povečala družbeni proizvod za 4,5%. 

Gospodarska rast v letu 1987 ne bo dosežena samo s 
popolnejšim koriščenjem zmogljivosti, temveč tudi s pravo- 
časnim aktiviranjem investicij v teku ter z novimi vlaganji v 
modernizacijo in posodobitev proizvodnje. S hitrejšo rastjo 
proizvodnih investicij v osnovna sredstva od rasti družbenega 
proizvoda se bo njihov delež v družbenem proizvodu dvignil 
na okoli 16%. Takšen obseg vlaganj bo omogočil tudi razvoj 
proizvodnih programov, ki bodo sposobni izboljšati kvaliteto 
in strukturo proizvodnje. 

Ob 3,5%-ni rasti družbenega proizvoda bodo razpoložljiva 
sredstva za končno potrošnjo v SR Sloveniji večja za okoli 
2,5%. V delitvi dohodka, ki se bo zaradi hitrejše rasti amortiza- 
cije od bruto dohodka povečal za okoli 3%, se obveznosti 
gospodarstva ne bodo povečevale. Ob doseganju take rasti 
dohodka bo v njegovi delitvi mogoče zagotoviti realno rast 
sredstev za osebne dohodke za 2,5%. Ob takih delitvenih 
razmerjih bo mogoče ohraniti 17%-ni delež sredstev za razši- 
ritev materialne osnove dela gospodarstva v dohodku. 

IV. SMERI UKREPOV IN AKTIVNOSTI 
ZA URESNIČEVANJE KLJUČNIH 
NALOG IN USMERITEV 

a) Na področju finančne, bančne in denarno-posojilne poli- 
tike: 

- zagotovili bomo pogoje za finančno učvrstitev gospo- 
darstva in bank, za boljše gospodarjenje s sredstvi, njihovo 
večjo koncentracijo in hitrejše kroženje; 

- v poslovni politiki bodo banke prioritetno odobravale 
kredite organizacijam združenega dela, ki so usmerjene v 
izvoz blaga oziroma storitev na konvertibilna področja ter 
organizacijam, ki trajneje dosegajo ugodne finančne rezul- 
tate. Pri naložbah v razširjeno reprodukcijo morajo odločitve 
o odobritvi kreditnih zahtevkov temeljiti na dosedanji uspeš- 
nosti poslovanja in pričakovanih pozitivnih finančnih rezulta- 
tih ter na ustrezni lastni udeležbi sredstev investitorja, ki bo 
hkrati jamstvo za uspešno poslovanje nove naložbe; 

- banke bodo v letu 1987 podprle izvoz in vključevanje na 
mednarodne finančne trge. V tujini najeti krediti se bodo 
uporabljali za tehnološko posodobitev organizacij združe- 
nega dela. Spodbujale bodo izdelavo razvojnih projektov v 
izvoznem in razvojno in tehnološko intenzivnem gospodar- 
stvu ter pripravile katalog predlogov za skupna vlaganja s 
tujimi partnerji; 

- zagotovili bomo ugodnejše pogoje za uvoz opreme in si 
prizadevali za večjo udeležbo ugodnejših kreditov mednarod- 
nih bančnih in finančnih organizacij za modernizacijo naše 
proizvodnje ter financiranje dogovorjenih objektov gospodar- 
ske infrastrukture; 

- banke bodo za financiranje pomembnejših projektov 
združevale sredstva po konzorcialnem načelu in si prizade- 
vale, da pri ustanavljanju bančnih konzorcijev pridobijo tudi 
druge zainteresirane banke; 

- banke, ki so sprejele naloge v dogovoru o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije bodo združile v ta namen del 
svojega likvidnega investicijskega potenciala na načelih vza- 
jemnosti in solidarnosti v sorazmerju z obsegom prostega 
likvidnega investicijskega potenciala; 

- banke bodo z ugodnejšimi posojili spodbujale inovacij- 
ske projekte, izdajanje družbeno pomembnih knjig, učbeni- 
kov in drugih publikacij; 

- presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slove- 
nije, ugotovljen v zaključnem računu za leto 1986, in tekoče 
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oblikovani presežek prihodka nad odhodki bosta usmerjena k 
temeljnim organizacijam združenega dela, ki zagotavljajo 
osnovno preskrbo z živili in drugimi pomembnimi izdelki, in 
organizacijam, ki vzdržujejo rezervo zdravil ter sanitetnega 
materiala, v sorazmerju z njihovimi obveznostmi iz samou- 
pravnih sporazumov o oblikovanju republiških tržnih blagov- 
nih rezerv, kakor tudi temeljnim organizacijam združenega 
dela, ki zagotavljajo proizvodnjo za krepitev blagovnih rezerv. 

b) Na področju preskrbe in blagovnih rezerv bodo aktivno- 
sti republike, občin in samoupravnih interesnih skupnosti 
naslednje: 

- ustanovili bomo samoupravne interesne skupnosti za 
pospeševanje proizvodnje hrane in osnovno preskrbo; 

- v okviru programa zagotavljanja nemotene osnovne pre- 
skrbe bomo usklajevali potrebe in možnosti zagotavljanja 
bilančnih količin osnovnih živil, krepili povezovanje organiza- 
cij združenega dela v reprodukcijskih verigah osnovnih pre- 
hrambnih proizvodov, razvijali sodelovanje organizacij zdru- 
ženega dela - nosilk preskrbe - s proizvajalnimi organizaci- 
jami združenega dela na celotnem jugoslovanskem trgu. 
Posebno pozornost bomo posvetili trgovinskim organizaci- 
jam na drobno z živili, podeželskim prodajalnam in prodajal- 
nam oziroma oblikam dopolnjevanja turistične ponudbe; 

- nadaljevali bomo z oblikovanjem republiških in občin- 
skih blagovnih rezerv, z izgradnjo ustreznih skladiščnih 
zmogljivosti ter pristopili k postopnemu izvajanju funkcije 
blagovnih rezerv z odkupom tržnih presežkov; 

- skupaj z organizacijami združenega dela - nosilkami 
preskrbe - bomo nadaljevali z oblikovanjem republiških trž- 
nih blagovnih rezerv osnovnih živil in nekaterih pomembnej- 
ših izdelkov vsakdanje rabe, zdravil in sanitetnega materiala. 
Prizadevali si bomo sedanja kreditna sredstva nadomestiti z 
namenskimi sredstvi in sredstvi depozitov družbenopolitičnih 
skupnosti; 

- prizadevali si bomo, da bo uvoz nekaterih osnovnih živil, 
surovin za proizvodnjo nekaterih izdelkov vsakdanje rabe in 
surovin ter izdelkov potrebnih za večjo kmetijsko proizvodnjo, 
ki jih na domačem trgu ni dovolj^ realiziran v potrebnem 
obsegu. Potrebno dinamiko uvoza bomo zagotavljali z 
doslednim uresničevanjem zakonsko opredeljenih prednosti 
plačevanja uvoza posameznih vrst blaga; 

- sprejeli bomo ukrepe za oblikovanje blagovnih rezerv v 
določenih organizacijah združenega dela. 

c) Na področju zaposlovanja in socialne varnosti: 
- pri pokrivanju novih in nadomestnih potreb po delavcih 

bodo organizacije združenega dela zagotovile nadaljnje 
izboljševanje kvalifikacijske strukture s tem, da bodo zaposlo- 
vale predvsem mlade strokovne kadre ter jim omogočile 
opravljanje pripravništva in zaposlitev; 

- s preverjanjem zahtevanih pogojev strokovne izobrazbe 
za opravljanje del in nalog z vidika načrtovanega razvoja bodo 
organizacije združenega dela dosegale učinkovitejšo vključe- 
nost strokovnih kadrov v delovne procese. Večji priliv kadrov 
višjih stopenj strokovne izobrazbe bo podprt tudi s štipendij- 
sko politiko oziroma strukturo razpisanih štipendij; 

- organizacije združenega dela bodo zagotovile, da bo 
rast zaposlenosti usklajena z doseženimi rezultati gospodar- 
jenja, k čemur bodo usmerjeni tudi ukrepi skupnosti za zapo- 
slovanje. Minimalne standarde za življenjske in kulturne raz- 
mere pri zaposlovanju moramo uskladiti z doseženo ravnijo 
razvoja. Zato bodo podpisniki družbenega dogovora uveljavili 
njegove dopolnitve in spremembe, z aktivnostjo pa zagotovili 
njegovo uresničevanje. 

č) V politiki skupne in osebne porabe: 
- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb brez sredstev 

Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 
bodo v letu 1987 v globalu oblikovala ob največ enakih pri- 
spevnih stopnjah kot so veljale v poprečju leta 1986, in bo z 
njimi omogočena izvedba programov za leto 1987 skladno s 
srednjeročnimi planskimi prioritetami. V tem okviru pa bodo 
prispevne stopnje za posamezne samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti različne glede na programe 
samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1987 in glede na 
ustvarjene finančne presežke iz leta 1986; 

- sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 

rovanja bodo rasla hitreje od dohodka in se bodo zaradi 
postopnega prehoda na izračun pokojninske osnove na zad- 
nje leto dela, hitrejše rasti upokojevanja in uveljavljenega 
sistema valorizacije pravic iz pokojninsko invalidskega zava- 
rovanja oblikovala po višjih prispevnih stopnjah kot v letu 
1986; 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb namenjena 
za osebne prejemke iz sredstev zagotavljanja socialne varno- 
sti bodo v globalu omogočala tekočo valorizacijo teh pre- 
jemkov; 

- v letu 1987 bomo na dopolnjenih izhodiščih družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno ure- 
janje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Slove- 
niji ter z njimi usklajenimi samoupravnimi sporazumi dejavno- 
sti dogradili skupne osnove in merila za razporejanje 
dohodka tako, da bodo delavci motivirani za ustvarjanje bolj- 
ših delovnih in poslovnih rezultatov; 

- udeleženci družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SR Sloveniji bodo zagotovili dosledno ures- 
ničevanje sprejetih družbenih usmeritev za razporejanje 
dohodka na vseh področjih združenega dela; 

- delavci v organizacijah združenega dela bodo planirali 
delitvena razmerja ter odločali o razporejanju dohodka na 
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo ter akumula- 
cijo z uporabo kazalnikov bruto osebni dohodek na delavca in 
akumulacijo v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi 
ob upoštevanju v samoupravnih sporazumih določenih raz- 
merij glede na dosežene rezultate. Rast osebnih dohodkov bo 
odvisna od doseganja kakovostnih rezultatov gospodarjenja, 
izraženih z v družbenem dogovoru določenimi kazalci, v pri- 
merjavi s planiranimi rezultati in rezultati doseženimi v sku- 
pini udeležencev samoupravnega sporazuma in sorodni 
dejavnosti. Osebni dohodki bodo naraščali le v organizacijah, 
ki bodo nadpoprečno izboljšale rezultate poslovanja glede na 
dejavnost: 

- delavci v organizacijah združenega dela, ki bodo dose- 
gali nadpoprečne rezultate bodo ob nadpoprečnih osebnih 
dohodkih namenjali za akumulacijo progresivno več sredstev 
glede na poprečje dejavnosti. V organizacijah s podpopreč- 
nimi rezultati poslovanja pa bodo delavci zagotovili zmanjše- 
vanje odstopanja svoje akumulacijske sposobnosti glede na 
poprečje dejavnosti; 

- delavci v organizacijah združenega dela bodo dosledno 
uresničevali načelo, da mora biti vsako povečanje sredstev za 
osebne dohodke utemeljeno z boljšimi rezultati dela in poslo- 
vanja, ki bodo izkazani s periodičnimi obračuni; 

- pri vrednotenju programov samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja družbenih dejavnosti in drugih nego- 
spodarskih dejavnosti se bo rast sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo usklajevala z rastjo v gospodarstvu 
ustrezne družbenopolitične skupnosti; 

- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev 
v posameznih organizacijah združenega dela s področja 
negospodarstva se bodo oblikovala v odvisnosti od izpolnje- 
vanja dogovorjenega programa dela ter racionalnosti gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi. V organizacijah združenega 
dela, ki bodo z večjim obsegom in kvaliteto svojega dela ter z 
manjšim številom zaposlenih delavcev dosegle večji dohodek 
na zaposlenega, zlasti s povečanjem dohodka iz neposredne 
menjave dela, bodo podani pogoji za nadaljnjo rast osebnih 
dohodkov; 

- v organizacijah združenega dela, ki pridobivajo dohodek 
preko samoupravnih interesnih skupnosti materialne proiz- 
vodnje po načelih svobodne menjave dela, bodo sredstva za 
osebne dohodke odvisna od uresničevanja njihovih planskih 
nalog, povečevanja produktivnosti dela, ekonomičnosti 
poslovanja ter obsega doseženega dohodka. Osebni dohodki 
in skupna poraba delavcev se bodo v teh organizacijah zdru- 
ženega dela v letu 1987 usklajevali z rastjo sredstev za osebne 
dohodke v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skup- 
nosti. 

d) V politiki splošne porabe bodo temeljne usmeritve na- 
slednje: 

- sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb se bodo v 
letu 1987 v globalu oblikovala največ po enakih stopnjah kot v 
letu 1986; 
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Skupna stopnja davka iz dohodka se bo lahko znižala v 
odvisnosti od zmanjšanja obveznosti republike na podlagi 
zveznih predpisov: 

- skladno z dogovorom o splošni porabi občin bodo obli- 
kovani odhodki občinskih proračunov v letu 1987. Izven okvi- 
rov rasti splošne porabe občin bo možno povečati porabo le 
na osnovi spremenjene strukture davkov občanov v strukturi 
prihodkov občinskih proračunov; 

- v okviru razpoložljivih deviznih sredstev za potrebe orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti in drugih uporabnikov bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil razporeditev 
deviznih pravic po posameznih nosilcih skladno z načeli raci- 
onalnosti in upoštevajoč specifične potrebe uporabnikov. 

e) Na področju davčne politike bodo naslednje aktivnosti: 
- v dogovoru z drugimi republikami in pokrajinama bomo 

postopno in v obsegu, ki je pomemben za enotnost jugoslo- 
vanskega trga, izenačevali stopnje davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela in stopnje davka iz dohodka, 
ki izvira iz vlaganja tujih oseb; 

- da bo vsakdo prispeval za zadovoljevanje splošnih druž- 
benih potreb sorazmerno svoji ekonomski moči in material- 
nim možnostim, bomo s spremembami sistemskih rešitev 
opredelili tudi obdavčevanje možnega dohodka doseženega s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti; 

- ostreje bomo obdavčevali dohodke, ki jih občasno dose- 
gajo občani z opravljanjem gospodarskih dejavnosti brez 
obrtnega dovoljenja oziroma priglasitve. 

Na področju davčne politike bomo zagotovili predvsem 
njeno enotnejše izvajanje, kar bomo dosegli zlasti z: 

- dograjevanjem informacijskega sistema uprav za druž- 
bene prihodke; 

- dodatnim strokovnim izobraževanjem delavcev uprav za 
družbene prihodke; 

- izboljšanjem tehnične opremljenosti ter drugih pogojev 
dela; 

- poostrenim nadzorom izvajanja sprejete politike. 
Dosledno uresničevanje davčnih predpisov bomo zago- 

tovili z bistveno ostrejšo kaznovalno politiko. 

f) Na področju državne uprave je temeljni cilj povečati 
usposobljenost upravnih organov za izvrševanje vseh njihovih 
funkcij. Zato bodo aktivnosti prvenstveno naravnane: 

- v racionalizacijo dela - zlasti s spremembami predpisov 
v smeri poenostavitve postopkov in zmanjšanja administra- 
tivno strokovnih opravil ter uvajanjem informacijske tehnolo- 
gije; 

- v povečevanje učinkovitosti, ustvarjalnosti in kakovosti 
dela s stalnim in sistematičnim strokovnim usposabljanjem 
delavcev; 

- v zmanjšanje skupnega števila delavcev, ob hkratnem 
dvigu kvalifikacijske sestave in izenačevanju ravni osebnih 
dohodkov delavcev v državni upravi z ravnijo osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu. 

g) V organih pravosodja bomo z modernizacijo dela in 
računalniško podprtem poslovanju, dviganjem strokovne izo- 
brazbe nosilcev pravosodnih funkcij in drugih delavcev pove- 
čali učinkovitost dela. Z dograjevanjem sistema zagotavljanja 
sredstev za temeljne pravosodne organe bomo v okviru mož- 
nosti utrdili njihov materialni položaj, opremljenost in pro- 
storske pogoje. 

h) Na področju družbenih dejavnosti bomo ob usklajenem 
gibanju osebnih dohodkov z gospodarstvom in realnem 
ovrednotenju materialnih stroškov selektivneje razvijali tista 
področja, ki so vpeta v prestrukturiranje proizvodnega poten- 
ciala in odločilno prispevajo k premagovanju gospodarskega 
zaostajanja. Investicije v družbenih dejavnostih bomo realizi- 
rali v zakonsko opredeljenih okvirih s poudarkom na realiza- 
ciji skupnega programa naložb. 

Zagotovili bomo izvajanje programa obnove in moderniza- 
cije oddajniškega in prenosnega sistema RTV Ljubljana. 

Temeljne usmeritve v razvoju posameznih dejavnosti na 
tem področju so: 

- na področju izobraževanja v osnovnem šolstvu bomo še 
naprej zmanjševali razlike med občinami pri vrednotenju 

zagotovljenega programa in izpopolnili delovanje sistema 
solidarnosti. V srednjem šolstvu bomo dopolnili in prenovili 
vzgojnoizobraževalne programe, kar bo omogočilo boljšo 
usposobljenost učencev za delo oziroma nadaljnje izobraže- 
vanje. V osnovnem in srednjem šolstvu bomo zasnovali celo- 
vit sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. S 
štipendijsko politiko bomo spodbujali večji vpis v zahtevnejše 
stopnje izobraževanja na naravoslovnih in tehniških po- 
dročjih; 

- nadaljevali bomo aktivnosti za bolj smotrno povezanost 
visokošolskega izobraževanja in raziskovalnega dela, kar zah- 
teva uskladitev standardov in normativov na obeh področjih, 
nadaljevanje programa opremljanja in bolj celovito politiko 
povezovanja raziskovalnih kapacitet v SR Sloveniji in SFR 
Jugoslaviji. Hkrati bomo dograjevali sistem podiplomskega 
študija ter povečali število programov strokovnega izpopol- 
njevanja in usposabljanja; 

- v zdravstvenem varstvu bomo prednostno razvijali 
osnovno zdravstveno varstvo in kakovostno nego bolnikov na 
domu ter učinkoviteje povezovali osnovne zdravstvene dejav- 
nosti z bolnišničnimi in socialnimi zavodi. Sodelovali bomo 
pri uvajanju sistema spremljanja človekovega okolja, pri vzpo- 
stavljanju sistematične kontrole stopnje onesnaženosti njego- 
vih osnovnih elementov ter pri proučevanju vpliva onesnaže- 
vanja okolja na zdravje ljudi. Izpopolnili bomo solidarnostni 
sistem v zdravstvu z namenom preprečevanja težav pri zago- 
tavljanju zdravstvenega varstva vsem občanom ter postop- 
nega zmanjševanja razlik pri uresničevanju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji. Intenzivneje bomo nadomeščali iztro- 
šeno ter najnujnejšo opremo za neovirano izvajanje zdrav- 
stvenih dejavnosti ter zagotovili poenotenje in funkcionalno 
povezanost zdravstveno informacijskih sredstev v regijah in 
ustrezen enoten zdravstveno informacijski sistem v republiki; 

- v kulturi bomo uresničevali dogovorjeni program investi- 
cij v takšni dinamiki, ki bo onemogočala časovno zavlačeva- 
nje in s tem vrednostno siromašenje sredstev. Zagotovili 
bomo hkrati pogoje za kadrovsko usposabljanje za delo z 
novimi tehničnimi sredstvi. Zagotovili bomo usklajeno vred- 
notenje ustvarjalnega avtorskega dela ter zagotovili ugod- 
nejši položaj družbeno pomembne knjige. Prizadevali si 
bomo za ugodnejše kreditiranje vlaganj v ohranjanje kultur- 
nih spomenikov. Pri stanovanjih, ki imajo lastnost kulturnega 
spomenika, je potrebno v ta namen usmeriti tudi sredstva 
stanovanjskega gospodarstva, in sicer nepovratno in kot kre- 
ditna sredstva. 

i) Na področju gospodarske infrastrukture bomo nadaljevali 
z dograjevanjem družbenoekonomskih odnosov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih ter preverili organizacijsko 
ustreznost izvajalskih organizacij združenega dela. 

Nosilci planiranja na področju gospodarske infrastrukture 
morajo pospešiti postopek medsebojne uskladitve planov na 
vseh ravneh in pospešiti pripravo projektne dokumentacije. 

Posebne naloge na tem področju so: 
- pridobiti organizacijo, ki bo sposobna pospešiti pravo- 

časno realizacijo s planom predvidenih investicij v elektrogo- 
spodarstvu s predvidenimi investicijskimi sredstvi; 

- za odpravo prometne izoliranosti SR Slovenije posebno 
na cestnem sistemu, organizirati konzorcij za izgradnjo in 
dokončanje AC Bratstva in enotnosti ; 

- zagotoviti vire financiranja za izgradnjo cest po Osimskih 
sporazumih in izvedbo priprav za začetek gradnje. 

j) Hitrejši razvoj drobnega gospodarstva bomo spodbujali z 
naslednjimi aktivnostmi: 

- zagotovili bomo sredstva za pospeševanje ustanavljanja 
novih enot drobnega gospodarstva ter predlagali poenostavi- 
tve pri njihovem ustanavljanju in poslovanju; 

- z ureditvijo dohodkovnih odnosov v obrtnih zadrugah 
bomo zagotovili hitrejše povezovanje osebnega dela z združe- 
nim delom; 

- predlagali bomo povečanje limitov za uvoz opreme in 
odpravo prometnega davka na delovna sredstva za hitrejšo 
modernizacijo in prestrukturiranje; 

z ukrepi pospeševanja redne in popoldanske obrti bomo 
zadovoljili potrebe po obrtnih storitvah ter s tem in z zao- 
streno kaznovalno politiko za kršitve obrtnega zakona prepre- 
čevali neupravičeno pridobivanje dohodka s šušmarstvom. 
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k) Na področju stanovanjskega in komunalnega gospodar- 
stva bomo hitreje uresničevali določbe zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu ter odločnejše uveljavljali ekonomske 
zakonitosti, upoštevaje načela solidarnosti in vzajemnosti. 
Predvideni obseg stanovanjske izgradnje bo treba zagotoviti z 
vsemi oblikami družbeno usmerjene gradnje, vključno z grad- 
njo za trg (3700 stanovanj) ter spodbujati zadružno gradnjo. 

V ta namen bomo: 
- dosledno zagotovili namensko uporabo stanovanjskih 

sredstev in njihovo večjo mobilnost, ob odgovornejši vlogi 
bank in stanovanjskih skupnosti. Banke bodo zagotovile sti- 
mulativnejše pogoje namenskega varčevanja ter usmerjale 
najmanj 20% sredstev od stanja sredstev na vpogled za kredi- 
tiranje stanovanjske gradnje in urejanje stavbnih zemljišč; 

- z družbenim dogovorom opredelili enotna izhodišča za 
uresničevanje politike cen komunalnih storitev in stanarin. 
Uveljavili bomo tako povečanje stanarin, ki bo zagotavljalo 
postopno doseganje ekonomske stanarine do leta 1990; 

- s politiko cen komunalnih storitev zagotovili v povprečju 
v SR Sloveniji hitrejšo rast cen osnovnih komunalnih storitev 
od splošne rasti cen, upoštevaje standarde in normative za 
opravljanje komunalnih dejavnosti in minimalne tehnične 
normative za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav; 

- zagotoviti namensko uporabo sredstev nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč ter zemljiške in mestne rente za 
pripravo in urejanje zemljišč za stanovanjsko izgradnjo; 

- zagotoviti pogoje za pravočasno pridobivanje in urejanje 
stavbnih zemljišč tako, da se to uskladi z dinamiko stanovanj- 
ske gradnje; 

- zagotoviti pogoje za vzpostavitev informacijskega 
sistema na področju stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva in stavbnih zemljišč. 

I ) Hitrejše uresničevanje politike skladnejšega regional- 
nega razvoja bomo v stabilnejših pogojih gospodarjenja 
zagotovili z doslednejšim upoštevanjem regionalnega vidika 
pri investicijskih in drugih razvojnih odločitvah. Zato bodo: 

— gospodarske zbornice ob sodelovanju družbenih sub- 
jektov na manj razvitih območjih vzpodbudile organizacije 
združenega dela k iniciranju kakovostnih razvojnih progra- 
mov, ki bodo osnova za skupna vlaganja na manj razvitih 
območjih. Poleg vlaganja v industrijo, kmetijstvo in turizem 
bomo okrepili vlogo drobnega gospodarstva v spreminjanju 
sestave gospodarstva na manj razvitih območjih; 

- samoupravne interesne skupnosti na področju materi- 
alne proizvodnje in družbenih dejavnosti bodo dosledno ures- 
ničevale sprejete planske naloge, pri čemer bo potrebno 
nadoknaditi tudi zaostanke pri uresničevanju dogovorjenega 
fizičnega obsega programov pri razvoju materialne infrastruk- 
ture na manj razvitih območjih. 

m) Na področju vodnega gospodarstva bomo racionalneje 
uporabljali družbena sredstva ter jih usmerjali zlasti: v razre- 
ševanje problemov oskrbe s pitno vodo na vododeficitarnih 
območjih, odpravljanje onesnaženosti površinskih in podtal- 
nih voda, zlasti v zvezi z izgradnjo hidroelektrarn (HE Vrhovo), 
jezer in morja, pripravo in urejanje zemljišč za proizvodnjo 
hrane ter za izvrševanje mednarodnih in medrepubliških 
obveznosti. Pri tem bodo izvedene naslednje naloge: 

— občine na območju katerih teče reka Sava oziroma na 
katerih so vodoprispevna območja Save bodo spremenile in 
dopolnile svoje planske dokumente z namenom prioritetno 
zagotoviti izvajanje nalog in obveznosti za zaščito in očišče- 
nje vod reke Save; 

— onesnaževalci, ki prekomerno onesnažujejo vode Save 
ter občinske kopiunalne skupnosti bodo skupaj z območnimi 
vodnimi skupnostmi in Zvezo vodnih skupnosti Slovenije 
uskladili dinamiko priprave, financiranja in izvedbo posegov, 
predvidenih s programom ukrepov za izboljšanje kakovosti 
stanja voda reke Save, zaradi izgradnje HE na Savi; 

— nadaljevali bomo s poostrenim in usklajenim inšpekcij- 
skim nadzorom nad viri onesnaževanja in ogrožanja okolja, 
predvsem na prednostnih območjih sanacije. Poudarek bo na 
spremljanju izvajanja sanacij najbolj perečih problemov ones- 
naževanja okolja, predvsem pri velikih termoenergetskih 
objektih in drugih virih onesnaževnja zraka in vode. 

n) Za hitrejše in bolj učinkovito izvajanje nalog varstva 
okolja bomo: 

- nadaljevali z akcijo usklajenega inšpekcijskega nadzora 
po sprejetem programu, zlati tam, kjer sanacija izvirov ones- 
naževanja ne poteka zadovoljivo; 

- pospešili dopolnjevanje informacijskih sistemov za 
spremljanje stanja in sprememb onesnaženosti in ogroženo- 
sti okolja ter vzpostavili nadzorni sistem nad ravnanjem s 
posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Nadaljevali 
bomo s spremljanjem ogroženosti slovenskih gozdov ter izo- 
blikovali osnove za spremljanje ogroženosti tal pred onesna- 
ževanjem; 

- dopolnjevali sistem spremljanja onesnaževanja in ones- 
naženosti okolja, predvem voda in zraka, kot tudi spremljanja 
vplivov onesnaževanja okolja na zdravje ljudi; 

- novelirali zakon o varstvu zraka ter podzakonske pred- 
pise. Izdelali bomo metodološka navodila za pripravo sanacij- 
skih programov na območjih s prekomerno onesnaženim 
zrakom; 

- pospešeno nadaljevali aktivnosti v smeri opredelitve 
koncepta razreševanja problematike odlagališč posebnih 
odpadkov in pričeli z realizacijo posameznih rešitev. 

o) V politiki urejanja prostora bodo prednostne naloge: 
- občine in samoupravne interesne skupnosti bodo dopol- 

nile pomanjkljive in manjkajoče prostorske sestavine svojih 
planskih aktov, predvsem krajinskih zasnov v okviru dolgo- 
ročnih planov, s katerimi bodo določene usmeritve in pogoji 
urejanja prostora na območju, kjer so s planskimi akti SR 
Slovenije predvideni zahtevni posegi v prostor; 

- pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin in 
samoupravnih interesnih skupnosti ter pripravi prostorskih 
izvedbenih aktov bomo dosledneje čuvali kmetijska zemljišča, 
ki so temelj proizvodnji hrane v SR Sloveniji; 

- izdelali bomo strokovne podlage za sprejem odločitve o 
sprejemljivosti ureditve večnamenskih vodnih akumulacij 
posebno tam, kjer so prisotni navzkrižni interesi v prostoru; 

- pospešili bomo pripravo manjkajočih strokovnih podlag 
za zavarovanje območij in objektov naravne in kulturne dediš- 
čine in opredelili mesto strokovnim organizacijam za varstvo 
naravne in kulturne dediščine kot nosilkam interesov varova- 
nja naravne in kulturne dediščine v okviru varstva okolja v 
postopku sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov; 

- zagotovili bomo nastavitev in vzdrževanje evidenc, 
potrebnih za urejanje in smotrno gospodarjenje s prostorom, 
zasnovali in uresničevali bomo informacijski sistem za 
potrebe urejanja prostora; 

- opravili bomo raziskavo za pripravo kataloga industrij- 
skih in obrtnih con in nadaljevali strokovno in raziskovalno 
delo, pomembno za uresničevanje nalog na področju urejanja 
prostora. 

p) Prednostne naloge na področju ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite v razmerah omejenih materialnih možnosti 
bodo: 

— krepitev obrambne in samozaščitne pripravljenosti, kar 
bomo uresničili z bolj usklajenim, povezanim in selektivnim 
usmerjanjem strokovnih in drugih aktivnosti za učinkovitejšo 
zaščito in varovanje, zlasti družbene lastnine in drugih temelj- 
nih vrednot, ter z boljšo osebno in vzajemno zaščito, z nadalj- 
njim usklajenim in načrtnim razvojem obrambnih in samozaš- 
čitnih sil ter še večjim poudarkom na materializaciji priprav 
kot sestavnemu delu srednjeročnih programov razvoja nosil- 
cev gospodarskih in družbenih dejavnosti. V teritorialni 
obrambi bo težišče na usposabljanju in opremljanju v okviru 
materialnih možnosti ter sprejetega programa vzajemnosti. 
Dokončano bo organizaicijsko in kadrovsko izpopolnjevanje 
narodne zaščite ter razvito usposabljanje delovnih ljudi in 
občanov za delovanje v narodni zaščiti. V civilni zaščiti bo 
prednost dana usposabljanju, višji operativni sposobnosti šta- 
bov ter zagotavljanju usklajenega delovanja pomembnejših 
nosilcev zaščite in reševanja. 

- nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem kvalitete obramb- 
nega in samozaščitnega usposabljanja ter zagotovili usklaje- 
nost in povezanost njenih splošnih in posebnih oblik. 
Obrambne načrte bomo uskladili z dopolnjeno normativno 
ureditvijo in poenostavili njegovo izdelavo; 
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- v pristojnih organih družbenopolitičnih skupnosti bo 
izvršen prevzem nalog na področju vojaških zadev in zagotov- 
ljeno delovanje sistema za opazovanje in obveščanje. Nada- 
ljevali bomo z izgradnjo enotnega informacijskega sistema, z 
izgradnjo avtonomnega sistema upravnih zvez, graditvijo 
zaklonišč, opremljanjem s sredstvi za osebno in kolektivno 
zaščito ter z izvajanjem drugih programov splošne ljudske 
obrambe; 

- z uresničevanjem navedenih prednostnih nalog in za 
ohranjanje dosežene stopnje obrambne in samozaščitne pri- 
pravljenosti bomo namenili okoli 0,4% narodnega dohodka. 
Za stroške nalog, ki smo jih prevzeli od vojaško teritorialnih 
organov ter za delovanje centrov za obveščanje v pokrajinah 
bomo sredstva zagotovili izven kriterijev za rast splošne 
porabe, ker gre za obveznosti določene z zveznimi predpisi; 

- glede na večletno zaostajanje pri posodabljanju in zame- 
njavi dotrajane opreme za organe notranjih zadev bomo pri- 
stopili k odpravi tega zaostanka. Zlati to velja za področje 
informacijskega sistema organov za notranje zadeve SR Slo- 
venije, sredstva zvez, prometna sredstva ter sredstva za zago- 
tavljanje varnosti potniškega prometa preko državne meje. 

V. DOKUMENTI K RESOLUCIJI 

I. Naloge, ukrepe in aktivnosti na posameznih področjih 
bodo podrobneje opredelili naslednji dokumenti: 

1. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1987 
2. Zakon o proračunu SR Slovenije 
3. Dogovor o splošni porabi občin v letu 1987 
4. Splošna bilanca sredstev 
II. Za izvajanje ključnih nalog na področju gospodarske 

infrastrukture bo v skladu s točko 5.16 družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 z zakonom začasno ome- 
jeno razpolaganje z delom sredstev družbene reprodukcije za 
nepodpisnike samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
samoupravnih interesnih skupnosti na teh področjih. Za 
nepodpisnike sporazumov bo sprejeta zakonska obveza zdru- 
ževanja sredstev in sicer za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije železniškega gospodarstva Ljubljana v 
obdobju 1987-1990 ter za združevanje dela sredstev druž- 
bene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo skupnega 
pomena (naftno-plinsko gospodarstvo, elektrogospodarstvo, 
premogovništvo, železniški in luški promet, cestno gospodar- 
stvo, letališko infrastrukturo ter PTT promet) za obdobje 
1987-1990). 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

GLOBALNA OCENA 

uresničevanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 

1986, z oceno možnosti razvoja v letu 

1987 (Jesenska analiza) (ESA-112) 

Pri pripravi analize smo upoštevali podatke in druge informacije, dosegljive do 30. 9. 1986 
Opirali smo se zlasti na podatke Zveznega in Republiškega zavoda za statistiko, na podatke SDK 
in nekatere druge vire, kijih v posameznih poglavjih analize navajamo posebej. Pri tem ponovno 
opozarjamo, da na vrsti področij, ki so ključna za globalno, še zlasti bilančno ocenjevanje in 
analizo gospodarskih tokov, močna inflacija in vrsta nedorečenosti ter nedoslednih 
metodoloških izpeljav glede na sistemske spremembe (še zlasti je kritično finančno področje) 
krni sporočilno možnost in moč podatkov in s tem dosledne analitične podpore ugotovitvam do 
katerih smo se dokopali. ' 

I. OCENA URESNIČEVANJA 

CILJEV IN USMERITEV 

DRUŽBENEGA PLANA SR 

SLOVENIJE 1986-1990 V LETU 

1986 

GLOBALNA OCENA GIBANJA 

Poglavitna značilnost leta 1986 kot prvega leta novega 
srednjeročnega planskega obdobja je še naprej močna 
gospodarska nestabilnost. Vse večja peza inflacijskega 
načina gospodarjenja in številne varljive navideznosti v 
finančni sferi s svojimi učinki in posledicami krnijo dokaj 
skromne poskuse za kvalitativen programski in poslovni 
gospodarski napredek v danih pogojih. Tako se za zdaj še bolj 
osamljeni poskusi in koncepti, ki so vendarle skladni z dolgo- 
ročnimi vizijami - in vsaj deloma vpeti tudi v tehnološki 
napredek razvitejšega sveta - niso uspeli udejaniti v dovolj 
opazne skupne rezultate. Domači pogoji gospodarjenja, izha- 
jajoči iz ukrepov ekonomske politike in ekonomskega 
sistema, so bili nestalni in premalo v oporo in podporo učin- 
kovitejšemu gospodarjenju. Njihova glavna hiba se danes tudi 
na temelju izkušenj leta 1986 kaže v tem, da gospodarskim 
subjektom ne omgočajo poslovnih kalkulacij, ter v tem, da v 
svojem skupnem učinkovanju niso dovolj v podporo izpeljavi 
kvalitativnih razvojnih opredelitev, tudi srednjeročnega raz- 
vojnega plana. 

Gospodarska aktivnost se v SR Sloveniji v letu 1986 odvija 
na bolj šibki ravni. Ta trditev zlasti velja za izvozne rezultate - 
ki so opešali predvsem z izgubljanjem dohodkovne pa tudi 
naturalne izvozne motiviranosti (tečaj, valutne spremembe, 
spremembe zunanjetrgovinske zakonodaje) - ter za industrij- 
sko proizvodnjo v fizičnem smislu, manj pa za druge dejavno- 
sti, ki prispevajo k ustvarjanju družbenega proizvoda. Neka- 
tere med njimi dosegajo letos celo boljše rezultate od predvi- 
denih (gradbeništvo, kmetijstvo, trgovina, nekateri deli pro- 
metne dejavnosti; v nekaterih pogledih so za naprej boljši 
izgledi tudi za drobno gospodarstvo), tako da bi ob nadaljeva- 
nju trenda izboljšane ekonomičnosti in vendarle določenih 
pozitivnih premikov v poslovanju ter dohodkovnosti dela nas- 
ploh lahko dosegli letos še kar ugodno rast družbenega 
proizvoda. 

Seveda pa dejanski, povsem dosleden izkaz družbenega 
proizvoda žal pačijo in napihujejo obračunske in metodolo- 
ške nedorečenosti (ob »prispevku« visoke inflacije), ki tako 
posredno povzročajo sproščanje prevelikih apetitov porabe. 
Slednji pa (kot kažejo bolj poglobljene analize tudi za leto 
1986) ob sedanjih še skromnih kvalitativnih gospodarskih 
učinkih že pomenijo zajedanje v gospodarsko substanco, 
premoženje, osnovna sredstva, ki se mu tudi v letu 1986 žal 
marsikje niso ognili. Pri ocenah uspehov leta 1986 ob tem ne 
bi smeli prezreti, da je k letošnji boljši ekonomičnosti glo- 
balno prispeval tudi učinek nižjih cen nafte in nekaterih dru- 
gih surovin na svetovnem trgu, ter deloma učinek padca 
dolarja in nižjih obresti itd. To pa so efekti, ki skozi delitev 
niso bili speljani do učvrstitve sposobnosti za reprodukcijo, 
ampak so se očitno več ali manj prelili v tekočo porabo. 

Med pozitivnimi trendi iz leta 1986 v naši republiki le ne gre 
obiti dejstev, da se krepi investicijska aktivnost, pa tudi da se 
zadolženost gospodarstva glede na ustvarjena sredstva za 
reprodukcijo znižuje. Za gospodarstvo SR Slovenije velja, da 
je njegova stopnja zadolženosti bistveno nižja, kot to velja za 
gospodarstvo vse države poprečno, trend zniževanja zadolže- 
nosti pa je tudi izrazitejši. Vendar pa so bila reprodukcijska 
sredstva v delitvi dohodka v tozdih s stališča razvojnih nalog 
in potreb, (še zlasti potrebnega prenavljanja gospodarske 
strukture, ter tako potreb, izraženih v naložbenih opredelitvah 
srednjeročnega plana SR Slovenije) letos še naprej relativno 
siromašena, saj se je zlasti v prvem polletju spet skrčila 
njihova udeležba v celotnem ustvarjenem prihodku in 
dohodku. A v okviru celotnega jugoslovanskega gospodar- 
stva je ta proces še močnejši, tako da se delež akumulacije, 
ustvarjen v slovenskem gospodarstvu, znotraj jugoslovan- 
skega kljub temu povečuje. 

Poleg določene proizvodne, tržne in poslovne uspešnosti, 
ki pa jo obenem spremljajo po drugi strani tudi resne pro- 
gramske zagate in tudi narasle izgube, so za slavensko 
gospodarstvo - kljub sedanjim nespodbudnim pogojem 
gospodarjenja in kljub zapletom ter nekaterim krizam v odno- 
sih znotraj kolektivov in navzven - v letu 1986 le značilni tudi 
določeni znaki kvalitativnih premikov in iskanja kvalitetnejših 
gospodarskih rešitev. Rahlo se začenja popravljati tudi glo- 
balna kadrovska sestava (napredek v izobrazbeni strukturi 
zaposlenih), vsaj v naprednejših OZD gospodarstva in nego- 
spodarstva pa pridobiva uveljavljanje in ustrezneše nagraje- 
vanje lastnega, plemenitenje tujega znanja ter povezovanje z 
raziskovalno sfero. Večji pomen dobiva racionalno gospodar- 
jenje predvsem npr. z energijo pa tudi z materiali in finanč- 
nimi sredstvi, krepi se zavest o potrebi večje ekološke var- 
nosti. 
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Do nekaterih spet nekoliko bolj obetavnih trendov je prišlo 
na področju življenjskega standarda (zlasti rasti osebne 
porabe), pa tudi na področju družbenih dejavnosti, še zlasti 
ob relativno nekoliko večjih sredstvih za raziskovalno in izo- 
braževalno dejavnost. 

1. KVALITETA GOSPODARJENJA 
Vseh z resolucijo zastavljenih ciljev za kvalitetnejše gospo- 

darjenje v celoti sicer ne dosegamo, vendar pa so določene 
izboljšave. Pri tem ne gre toliko za fizično povečanje proiz- 
vodnje kot za realno povečanje njene vrednosti oziroma za 
izboljšanje dohodkovne uspešnosti. Tako letos nekateri 
ključni indikatorji uspešnosti gospodarjenja in poslovanja 
kažejo razmeroma ugodno sliko, celo boljšo od pričakovane. 
Deloma je to posledica učinkov gospodarskih dogajanj v 
svetu konec leta 1985 in v letošnjem letu (znižanje cen nafte, 
obresti in tečaja dolarja), deloma uspešnejšega tržnega uve- 
ljavljanja v jugoslovanskem gospodarkem prostoru. V letoš- 
njih gibanjih ne gre le za izkoriščanje možnosti, ki jih daje 
inflacijski način gospodarjenja v valu visoke konjunkture. Gre 
tudi za preskok v višje cenovne razrede na domačem trgu in 
za udejanjenje načela — boljša kvaliteta, višja cena, ki je 
rezultat predhodnih vlaganj in aktivnosti slovenskega gospo- 
darstva, zato lahko govorimo o izboljšani učinkovitosti gospo- 
darjenja slovenskega gospodarstva v primerjavi z jugoslovan- 
skim. V mednarodnih primerjavah pa dolgoročne perspektive 
s sedanjega zornega kota vodijo k nasprotnim zaključkom: 
delež izvoza našega gospodarstva v celotni svetovni trgovini 
se letos zmanjšuje, s čimer se še naprej veča naša zaprtost in 
zmanjšujejo pozitivni vplivi svetovnega na naše gospodar- 
stvo; poleg tega zakoreninjena nestabilnost gospodarskih 
tokov (in gospodarskega sistema ter ekonomskopolitičnih 
ukrepov), ki ustvarja sistem inflacijskega načina gospodarje- 
nja, a priori pomeni oddaljevanje od ekonomsko optimalnih 
kriterijev in učinkov gospodarjenja. 

Produktivnost dela v gospodarstvu združenega dela bo 
letos po oceni porasla za okoli 1,7%, kar je celo nekoliko več 
kot je bilo predvideno z resolucijo. V industriji, kjer letošnja 
fizična proizvodnja zaostaja za planirano, je bila fizična pro- 
duktivnost dela po osmih mesecih za 0,2% nižja kot lani v 
enakem obdobju. Redke dejavnosti, ki vidneje presegao lan- 
skoletno raven (proizvodnja raznovrstnih izdelkov, proizvod- 
nja krmil, grafična dejavnost, predelava barvnih kovin, proiz- 
vodnja bazičnih kemičnih izdelkov, obutve in galanterije, 
pijač, proizvodnja prometnih sredstev, elektrogospodarstvo 
in proizvodnja nekovinskih rudnin) ne morejo pretehtati 
zmanjšanja produktivnosti v ostalih panogah. 

Ob visokih in na videz uspešnih dohodkovnih gibanjih se v 
gospodarstvu tudi v letu 1986 ohranja intenzivna rast zaposlo- 
vanja. Zato predstavlja npr. v industriji, podobno kot v prete- 
klih letih, udeležba dela v povečani fizični proizvodnji več kot 
dve tretjini, sama produktivnost dela pa le slabo tretjino. Ob 
čezmerni rasti zaposlovanja se ponovno povečuje število 
delavcev, ki jih glede na rast proizvodnje štejemo med eko- 
nomske presežke in to predvsem v barvni in črni metalurgiji, v 
kovinski industriji, v strojegradnji, v predelovalni, kemični ter 
v usnjarski industriji. S'podobnim pojavom se srečujemo tudi 
na področju storitev. 

Ekonomičnost poslovanja (celotni prihodek na porabljena 
sredstva brez amortizacije) slovenskega gospodarstva se je v 
prvem polletju letos povečala za 2,9%, v industriji za 2,5%. 
Ocenjujemo, da je takšno izboljšanje v precejšnji meri posle- 
dica nižje rasti cen nekaterih, zlasti uvoženih surovin in repro- 
materialov, žal pa tudi deformacij v obračunskem sistemu, ki 
vplivajo na izračun tega kazalca. Posledica izboljšane ekono- 
mičnosti je tudi povečana učinkovitost rabe poslovnih sred- 
stev (dohodek na povprečno uporabljena poslovna sredstva), 
ki se je v gospodarstvu povečala za 15%, v industriji pa za 
10%. 

Stopnja reprodukcijske sposobnosti gospodarstva je ostala 
na ravni lanskega prvega poletja, medtem ko je v industriji 
celo upadla za 3%. 

Kljub temu se je akumulativna sposobnost gospodarstva 
zmanjšala za 2%, v industriji pa ža 8%, kar kaže predvsem na 
poslabšana delitvena razmerja v škodo akumulacije. 

Nekateri kvalitetni premiki gospodarjenja so opazni pri pre- 
strukturiranju proizvodnje, v opuščanju starih, dohodkoivno 

nezanimivih proizvodnih programov in osvajanju novih proiz- 
vodenj, predvsem v kemiji, kozmetiki, elektro industriji ter pri 
proizvodnji prometnih sredstev in v tekstilni industriji. To so 
obenem tudi panoge z najbolj živahno naložbeno dejavnostjo. 

2. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Že na pragu jeseni je bilo jasno, da v prvem letu tega 
srednjeročnega obdobja ne bomo dosegli s planom in resolu- 
cijo načrtovanih plačilno-bilančnih razmerij 1). Ocenjujemo, 
da bi bilo v celem letu 1986 možno doseči okoli 2,5% poveča- 
nje skupnega izvoza blaga ter nekoliko manjši konvertibilni 
izvoz kot lani. 

Tudi na uvozni strani letošnja gibanja, zlasti na konvertibil- 
nem področju, odstopajo od načrtovanih. Dosežena visoka 
stopnja rasti uvoza blaga 2) je predvsem posledica uvoza 
opreme, ki pa je bil v večji meri realiziran na osnovi pogodb 
sklenjenih v lanskem in preteklih letih. Kljub statistično izka- 
zanem visokem uvozu, pa so bila plačila, zlasti za uvoz suro- 
vin in reprodukcijskega materiala s konvertibilnega področja, 
zaradi prioritete plačil po 110. členu Zakona o deviznem 
poslovanju skozi celo leto v večmesečnem zaostanku (v 
začetku septembra je imela samo Ljubljanska banka - Zdru- 
ženega banka za okoli 250 mio dolarjev zahtevkov za plačilo v 
tujino iz naslova akreditov in gotovinskih plačil), zato pričaku- 
jemo proti koncu leta nižjo dinamiko uvoza blaga, kar bo 
pomenilo okoli 5,5% letno rast skupnega in okoli 10% letno 
rast konvertibilnega uvoza blaga. Po dveh letih ustvarjenega 
presežka v zunanjetrgovinski menjavi bo SR Slovenija letoš- 
nje leto zaključila z blagovnim primanjkljajem. Bolj kot višina 
tega primanjkljaja zaskrbljuje dejstvo, da bo le-ta dosežen 
izključno zaradi upadanja izvoza na konvertibilno področje. 

Za popolnejše razumevanje plačilno-bilančnih gibanj (fizič- 
nih tokov) SR Slovenije s tujino bi morali razpolagati tudi s 
podatki o deviznih tokovih, ki zlasti z likvidnostnega vidika 
osvetljujejo dogajanja na tem področju. Nova in administra- 
tivno zapletena devizna zakonodaja je v letošnjem letu pov- 
zročila dolgotrajno prilagajanje informacijskih sistemov s 
tega področja tako na ravni države, še zlasti pa v republikah in 
avtonomnih pokrajinah. To dejstvo nas navaja k razmišljanju, 
da je ob odsotnosti popolnejše analitične osnove za tako 
pomemben segment 3) ekonomske politike, nadaljnje ukrepa- 
nje le-te v pravi smeri izredno težavno in letos še bolj kot v 
prejšnjih letih v zaostajanju. Tako je letos ekonomska politika 
obotavljivo reagirala na zastoj delovanja komaj sprejetega 
deviznega sistema, v sprejetih paketih uJ<repov pa pozno in 
premalo odločno posegla po najprimernejših ukrepih za 
spodbujanje izvoza na konvertibilno področje. Tako ni bila 
dovolj aktivna glede na planirano stopnjo rasti konvertibil- 
nega izvoza, po drugi strani pa je dopuščala, da je obseg 
uvoznih pravic močno presegel možnosti plačevanja v tujino. 

Dohodkovna motiviranost za izvoz na konvertibilno 
področje se ob neaktivni tečajni politiki v drugem polletju lani 
in prvem polletju letos ni popravila. Poslabšanje dohodkovnih 
pričakovanj na osnovi tečajne politike je v prvih mesecih 
letošnjega leta povzročil skoraj dvomesečni zaostanek drse- 
nja tečaja dinarja do košarice valut v primerjavi z opredeljeno 
tečajno politiko, s čimer je bila v veliki meri že zgodaj zapeča- 
tena usoda letošnjega konvertibilnega izvoza. Pospešeno 
drsenje v drugi polovici junija je sicer formalno za okoli 7% 
popravilo cenovno konkurenčnost Jugoslavije v primerjavi s 
koncem leta 1985, vendar pa ponoven zastoj v drsenju v 
naslednjih mesecih to konkurenčnost ob visoki domači infla- 
ciji ponovno zmanjšuje, tako da se možnosti za uspešno rast 
izvoza v prvih mesecih prihodnjega leta ponovno oddaljujejo. 
Tudi povečanje zveznih izvoznih stimulacij (ki bi morale biti 
selektivne) od poprečno 6% na okoli 19% ni moglo povsem 
nadoknaditi izpada dohodka zaradi doseganja mnogo nižjih 
cen pri prodaji blaga na konvertibilne trge v primerjavi z 

1 Do 30. 9. 1986 je bil skupni izvoz blaga SR Slovenije za 0,8% večji kot v istem 
obdobju lani, medtem ko je bil izvoz na konvertibilno področje za 3,2% manjši; 
pozitivno rast skupnega izvoza blaga gre pripisati 15,4% rasti klirinškega izvoza. 
2 Do 30. 9. 1986 je bil skupni uvoz SR Slovenije za 8,2% ter konvertibilni za 16,7% 
večji kot v isem obdobju lani. 
3 Narodna banka Jugoslavije je letos zaenkrat pripravila šele četrtletno Poro- 
čilo o izvrševanju devizne bilance Jugoslavije, medtem ko za republike in 
avtonomni pokrajini niti tega. 
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doseženimi cenami doma. Precej intenzivnejša rast domačih 
cen v SR Sloveniji v primerjavi z Jugoslavijo, pretežen delež 
konvertibilnega izvoza in velika zastopanost dolarskih plačil 
vplivajo na bistveno nižjo dohodkovno motiviranost sloven- 
skih izvoznikov na konvertibilno področje. 

Čeprav je tečajna politika skozi daljše obdobje (po 1983. 
letu) najpomembnejši vzrok slabih izvoznih rezultatov na kon- 
vertibilno področje, ni edini. Tudi ukinitev netečajne atraktiv- 
nosti izvoza na več segmentih je prispevala svoje. Uvedba 
nove devizne zakonodaje je zmanjšala naturalno atraktivnost 
izvoza (vezava uvoza na izvoz) in prek administrirani-h druž- 
beno priznanih reprodukcijskih potreb znatno znižala napore 
ozd za izvoz, ukinitev dodatnih republiških izvoznih spodbud 
zaradi nove devizne zakonodaje pa je izvoznikom odškrnila 
procentualno sicer majhen, a zanesljiv vir za kvalitetno pove- 
čevanje konvertibilnega izvoza (zlasti višjih oblik predelave). 
Tudi na področju kreditiranja priprave proizvodnje in proiz- 
vodnje za izvoz je ekonomska politika razmeroma pozno 
odpravila slabo pokritost izvoza z izvoznimi krediti 4). 

Nezadovoljivi izvozni rezultati pa niso le posledica naštetih 
neuspelih rešitev sistemskih ukrepov in tekoče ekonomske 
politike. Naši problemi večjega vključevanja v mednarodno 
menjavo so tudi strukturnega značaja, saj velikokrat nismo 
kos zahtevam tujega tržišča tako glede izbora proizvodov kot 
tudi ustreznosti kvalitete teh proizvodov. 

3. NALOŽBENA DEJAVNOST 

Ocenjujemo, da se bodo v letošnjem letu ustvarjene investi- 
cije v osnovna sredstva združenega dela realno povečale za 
okoli 6% 5) z resolucijo zastavljen cilj je bil ohraniti realno 
raven iz leta 1985). Podatki o izplačilih za investicijsko potroš- 
njo v prvih mesecih leta namreč kažejo na močno investicij- 
sko aktivnost, saj je nominalna stopnja rasti izplačil za gospo- 
darske investicije v osnovna sredstva združenega dela v prvih 
osmih mesecih letos znašala 143,6%. 

Izplačila za gospodarske investicije v primerjavi z bruto 
dohodkom so v prvih šestih mesecih letošnjega leta, glede na 
celotno obdobje lanskega leta narasla od 15% na 17%. Realni 
obseg investicij se je povečal v vseh gospodarskih dejavno- 
stih, razen v kmetijstvu, gozdarstvu ter prometu in zvezah. Iz 
strukture izplačil za gospodarske investicije v prvih sedmih 
mesecih letošnjega leta lahko sklepamo, da bo v letošnjem 
letu realiziran delež ustvarjenih investicij v osnovna sredstva 
industrije in rudarstva v celotnih gospodarskih investicijah v 
skladu s predvidenim v srednjeročnem družbenem planu. 

Izplačila za negospodarske investicije (brez stanovanjskih) 
so vse do piaja naraščala znatno počasneje in realno tudi 
upadala, vendar je izredno visok porast izplačil v juniju dvignil 
njihov letošnji šestmesečni obseg za 96,2% nad primerljivega 
lanskoletnega. Investitorji so v pričakovanju Zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za negospodar- 
ske in neproizvodne investicije junija očitno pohiteli z izpla- 
čili: julija in avgusta se je obseg izplačil že vrnil na normalno 
raven, tako da se je kumulativni osemmesečni porast znižal 
na 86,5%. Ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu negospodar- 
ske investicije realno za okoli 5% nižje kot v lanskem letu. 

Inflacijska gibanja, stalne sistemske spremembe, realno 
negativna obrestna mera in splošna gospodarska negotovost, 
ki napeljuje v takojšnje" trošenje, so glavni vzroki za večjo 
nagnjenost gospodarstva k vsem oblikam potrošnje, tudi 
investicijske. Ekspanzija danih neizkoriščenih avansov, zlasti 
za gradbena dela, struktura uvoza blaga (delež opreme v 
celotnem obsegu uvoza blaga se je v prvem polletju letoš- 
njega leta dvignil, glede na isto obdobje lanskega leta, od 
5,5% na 11,6% 6), pa tudi realno povečan obseg danih kredi- 
tov za investicije v osnovna sredstva (obseg danih kreditov za 
investicije v osnovna sredstva je bil v prvem polletju letoš- 

4 Po ocenah Ekonomskega Instituta Pravne fakultete |e bil skozi vse 1985. In 
prvih mesecih letošnjega leta vsak dodatni odstotek povečanja izvoza le okoli 
92% pokriT z novimi izvoznimi krediti (EIPF, Gospodarska gibanja Jugoslavije 
junij 1986, str. 32.). 
5 Ustvarjene investicije v osnovna sredstva združenega dela so v planskem 
obdobju 1981—1985 realno padale po povprečni letni stopnji - 9,5%, tako da je bil 
realno nivo teh investicij v letu 1985 za 39,3% manjši kot v letu 1980. 
6 Največji uvozniki opreme v SR Sloveniji v prvem polletju 1986 (v mlo $): 
Železarna Jesenice (17,6), SOZD železniško gospodarstvo (3,5), Predilnica Litija 
(2,5), Adria Alrways (2,2), Iskra Klbernetlka Kranj (2,2), iskra EEZE Ljubljana (2.1), 
Iskra Skotja Loka (2,0). 

njega leta večji glede na isto obdobje lanskega leta za 192%) 
dokazujejo, da so se OZD letos hotele tudi s pospešenimi 
izplačili za investicije zaščititi pred vsemi oblikami prerazdeli- 
tvenih škarij. 

Visoka nagnjenost k investicijski potrošnji, ki jo lahko pove- 
zujemo tudi z gibanji na kreditno-monetarnem področju 
(dejanska rast denarne mase v prvem polletju je presegala 
projicirano), je pripeljala do neusklajenosti med investicijsko 
potrošnjo in viri, ki bi morali izhajati v normalnih razmerah iz 
dolgoročno privarčevanih sredstev, nikakor pa -ne iz preko- 
merne čezmerne emisije. 

V strukturi gospodarskih investicijskih objektov po predra- 
čunskih vrednostih, ki so se začeli graditi v obdobju januar- 
-julij 1986, je največji delež infrastrukturnih investicijskih 
objektov. Skupna predračunska vrednost teh investicijskih 
objektov predstavlja kar 51,1% skupne predračunske vredno- 
sti vseh začetih gospodarskih investicijskih objektov 7). 

To opredeljuje tudi strukturo virov financiranja. 46% sred- 
stev potrebnih za financiranje je bilo zagotovljenih z združe- 
vanjem sredstev (v letu 1985 21,6%), v strukturi virov financi- 
ranja se je povečal tudi delež kreditov tujih bank in drugih 
tujih kreditorjev (od 4,9% na 12%), zmanjšal pa se je delež 
sredstev, za katere imajo investitorji (v skladu s 4. točko 3. 
člena Zakona o zagotovitvi sredstev za graditev objektov) 
načrt zagotovitve sredstev (od 22,9% na 1,2%). 

Spremljanje in primerjanje rezultatov investicij s tistim, kar 
so obetali investicijski programi, je oteženo, še zlasti zaradi 
organizacijskih sprememb pri nosilcih investicij, sprememb 
proizvodnih programov glede na zahteve tržišča in neprimer- 
Ijivosti finančnih kazalcev med različnimi leti. Zakon o teme- 
ljih kreditnega in bančnega sistema je zadolžil poslovne 
banke, da morajo zagotoviti spremljanje naložb, če so odo- 
brile zanje kredit ali garancijo - in to po v SR Sloveniji že 
sprejeti Metodologiji za spremljavo gospodarskih učinkov 
realiziranih investicij. Prve ugotovitve, zbrane letos prek 
Komisije za oceno investicij, kažejo, da investitorji sploh 
nimajo ustrezne evidence, s katero bi prikazali točne 
finančne, devizne in fizične učinke projektov, ker je le-ta 
prilagojena spremljanju investitorjev, ne pa investicijskega 
projekta. Slabše učinke naložb od predvidenih pa investitorji 
pojasnjujejo z upadanjem kupne moči v Jugoslaviji, na zuna- 
njem trgu pa z nekonkurenčnimi cenami zaradi visokih vhod- 
nih stroškov domačih surovin in energije. Druga plat slabših 
naložbenih učinkov pa izhaja iz pomanjkljivih tržnih analiz že 
ob samem projektu in iz dejstva, da projekti praktično ne 
upoštevajo rizikov zaradi sprememb tržnih pogojev doma in v 
svetu. Zato mora družbenoekonomska presoja investicij 
poslej ostreje zavračati programe, ki ne računajo na te rizike. 
Republiške predpise pa kaže dopolniti glede odgovornosti 
investitorjev, kot to nakazuje 25. člen Zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu. Pričakovati je namreč, da 
realna obrestna mera še dalj časa ne bo usklajevala ponudbe 
in povpraševanja po investicijskih sredstvih in da bodo distri- 
bucijski kanali (zlasti iz primarne emisije) še vnaprej zaobha- 
jali to v tržnih gospodarstvih najučinkovitejše merilo mini- 
malne rentabilnosti projektov. 

4. ZAPOSLOVANJE IN KADROVSKA 
POLITIKA 

Število zaposlenih bo ob 1,6% rasti v letu 1986 doseglo 845 
tisoč, od tega 827 tisoč v združenem delu. V pogojih intenziv- 
nega upokojevanja se bodo letos v celoti zaposlile pritekajoče 
šolske generacije in tudi del stalnega medrepubliškega pri- 
toka delavcev. S tem se ob manjšem številu nezaposlenih v 
primerjavi s preteklimi leti začenja med nezaposlenimi 
opazno zniževati delež strokovnih delavcev. Dokaj visoka 
raven izobrazbe priliva iz šol omogoča skoraj tekoče izboljše- 
vanje strokovnosti zaposlenih, ki se v sedanjem času spremi- 
nja v korist večjega deleža delavcev v srednjo in višjo izo- 
brazbo. Delež priučenih delavcev in delavcev brez kvalifikacij 
se zmanjšuje, tako da jih bo v letošnjem letu med vsemi 

7 Če iz skupne predračunske vrednosti vseh infrastrukturnih investicijskih 
objektov odštejemo predračunsko vrednost predora Karavanke (35.012 millj. 
din), znaša delež Infrastrukturnih investicijskih objektov v skupni predračunski 
vrednosti gospodarskih Investicijskih objektov 35,9%. 
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zaposlenimi okoli 37%, kar je manj v primerjavi z letom 1983, 
ko jih je bilo še 39,9%. 

Spremembam kadrovske strukture zaposlenih v združenem 
delu in zlasti v gospodarstvu pa ne sledijo spremembe v 
zahtevnosti delovnih mest. Kot posledica zaostajanja razvoja 
v preteklih letih ostaja tudi v letu 1986 delež tehnološko in 
kadrovsko zahtevnih panog med zaposlenimi nespremenjen 
ter znaša skromnih 25%. Pri iskanju novih delavcev so zato 
izkazane potrebe po priučenih in nekvalificiranih delavcih še 
vedno visoke ter so v letu 1986 predstavljale skoraj polovico 
vseh potreb. S planom predvideno spreminjanje kadrovske 
strukture zaposlenih bo načeloma mogoče doseči, odpira pa 
se vprašanje ali bodo ti delavci tudi uspešno in dovolj kre- 
ativno zaposleni. Upoštevati moramo, da se šele v letošnjem 
letu v delu industrije povečujejo zmogljivosti v tehnološko 
zahtevnih panogah, kar bo šele v naslednjih letih opazneje 
spreminjalo kadrovske zahteve pri zaposlovanju novih de- 
lavcev. 

5. PROIZVODNI TOKOVI - OCENA 
TRENDOV LETA 1986 

5.1. Industrija 

Po nekoliko živahnejši rasti proizvodnje v drugem četrtletju 
letos je julija proizvodna dinamika slovenske industrije, kot jo 
izkazuje statistika, opešala, v avgustu pa je prišlo celo do 
upadanja. To ogroža resolucijsko načrtovani 2,4% porast 
fizičnega obsega industrijske proizvodnje, medtem ko so po 
dohodkovni plati rezultati boljši od fizično izkazanih. 

Oskrbljenost slovenske industrije v splošnem zdaj še ni 
kritična, zaskrbljujoča pa je kvaliteta domačih in ponekod 
desortiranost uvoženih surovin in reprodukcijskega materi- 
ala. Ta se deloma izraža v obsegu proizvodnje, še bolj pa v 
njenih kvalitativnih rezultatih in večji možnosti sprotnega 
prilagajanja tržnim zahtevam. Po tehnološki plati OZD indu- 
strije vendarle vsaj deloma in v nekaterih proizvodnih skupi- 
nah (zlasti znotraj elektroindustirje, kovinsko predelovalne 
dejavnosti, predelave kemičnih izdelkov, proizvodnje kav- 
čuka, pa tudi v črni metalurgiji) težijo k prestrukturiranju na 
tehnološko zahtevnejše proizvode, kar zmanjšuje izkazane 
fizične stopnje rasti, pa hkrati pomepi določene kvalitativne 
premike. 

A v rezultatih, ki jih dosega industrija, se vseeno odražajo 
številna nerešena vprašanja iz prejšnjih let kot so splošna 
tehnološka zostalost, zastareli načini vod.enja poslovodnih 
poslov, neustrezna skrb za odgovarjajoče strokovne kadre, še 
pomanjkljiva skrb za tehnološko obnovo, nestabilnost sploš- 
nih pogojev gospodarjenja itd. Tega ni mogoče reševati le s — 
sicer nujnim - urejanjem kreditno monetarne politike, politike 
stimulacij za izvoz, realnim tečajem dinarja, tekočim izplače- 
vanjem stimulacij, hitrim izvajanjem plačil bank tujim upni- 
kom, ampak tudi z energičnejšo investicijsko dejavnostjo za 
modernizacijo opreme in odprave ozkih grl, zlasti v izvozno 
usmerjeni industriji, s selekcioniranimi razvojnimi programi, 
ohranjanjem tehnično-tehnološkega nivoja obstoječe opreme 
za obstoječe programe, s prodornim marketingom in prožnej- 
šim prilagajanjem tujim tržiščem. 

V elektroindustriji, strojegradnji, proizvodnji prometnih 
sredstev, kemični, farmacevtski, lesni, tekstilni industriji in v 
predelavi kavčuka potekajo priprave na vključevanje v skupne 
programe proizvodnje in izvoza na ravni vse države, pri čemer 
je industrija v različnih, pretežno pa v začetnih fazah, zlasti 
ponekod (npr. pri programih tekstilne industfije) je pri tem 
odprto vprašanje ustreznega ekonomskega interesa. V elek- 
troindustriji potekajo priprave na dva skupna programa, prav 
tako v strojegradnji, v proizvodnji prometnih sredstev ter v 
farmacevtski industriji. 

5. 2. Gradbeništvo in stanovanjska gradnja 

Na oživljanje proizvodnje v gradbeništvu kažejo tako stati- 
stični podatki, kot tudi ugodni polletni poslovni rezultati 
panoge. Medtem ko se je nominalna vrednost opravljenih del 
v republiki v sedmih mesecih povečala za 113% glede na 
enako obdobje lani, je vrednost del slovenskih izvajalcev v 
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celotni državi narasla kar za 130%, hkrati pa se je skoraj 
ustavilo upadanje realizacije na gradbiščih v tujini. Tako oce- 
njujemo, da bo celoletni obseg proizvodnje gradbeništva za 
okoli 2,5% večji od lanskega (resolucija je predvidevala 
nespremenjeni realni obseg glede na leto 1985), medtem ko 
bo proizvodnja gradbenih materialov za okoli 5% manjša od 
lanske. 

Čeprav kaže statistika števila dograjenih stanovanj v druž- 
beni gradnji ob polletju kar 52% rast, ocenjujemo da bo 
celoletna realizacija vendar manjša od lanske, čeprav še v 
okviru z resolucijo predvidenih 4.500 stanovanj. Resno pa je 
že ogrožena kontinuiteta gradnje v prihodnjih letih in sicer 
predvsem na področjih intenzivne stanovanjske gradnje. Nuja 
po učinkovitejšem in racionalnejšem gospodarjenju s sred- 
stvi, ki se za stanovanjsko gradnjo izločajo iz dohodka in 
čistega dohodka, zastoji pri predpripravah za gradnjo, pa tudi 
vse pogostejši konflikti med izvajalci in uporabniki pri gradnji, 
resno odpirajo vprašanje smiselnosti in ustreznosti sedanje 
organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti s tega 
področja, njihove sestave in delovnih pristojnosti. Temeljni 
problem ostaja razmejitev samoupravnih in strokovnih funkcij 
v stanovanjskem gospodarstvu; razmejitev, ki bi zagotovila 
učinkovitejše in odgovorno izvajanje samoupravnih odločitev 
v strokovnem dialogu z vsemi izvajalci. 

Kljub določenim aktivnostim pri programu postopnega pre- 
hoda na »ekonomske« stanarine tudi letos ne bomo v celoti 
dosegli zastavljene naloge. Vključno s tretjim povišanjem 
stanarin, ki je predvideno v novembru (za 25%), bomo iz tega 
vira zagotovili sredstva v višini 1,32% od revalorizirane vred- 
nosti stanovanj (resolucijski cilj je bil 1,52%). Za vzdrževanje 
stanovanjskega fonda bo tako letos ostalo sicer nekoliko več 
sredstev kot v preteklih letih; uresničitev cilja, da bi do leta 
1990 iz stanarin zagotovili enostavno reprodukcijo družbe- 
nega stanovanjskega fonda, pa bo v prihodnjih letih zahtevala 

» še bolj smelo politiko realne rasti stanarin. 

5.3. Kmetijstvo, živilstvo, gozdarstvo 

Ocena o letošnjem 3,6% večjem fizičnem obsegu kmetijske 
proizvodnje, ki bi pomenila nekoliko večjo rast od načrtovane'^ 
temelji na naslednjih tekočih gibanjih v proizvodnji: razme- 
roma dobra je letina koruze, krompirja, grozdja, nadpovpre- 
čen bo pridelek sadja, v skladu s planom se razvija prpizvod- 
nja perutninskega mesa, pozitivni so tudi trendi v proizvodnji 
mleka; po oceni pa plan ne t>o izpolnjen v strukturno najpo- 
membnejših proizvodnjah to je; v skupni in tržni proizvodnji 
pšenice, sladkorne pese in hmelja ter v proizvodnji govejega 
in prašičjega mesa. 

V kmetijski proizvodnji je prepočasen premik v prestrukturi- 
ranju, predvsem zaradi prepočasnega intenziviranja proizvod- 
nih procesov. Občutno zaostaja kooperacijska proizvodnja in 
oživljanje hribovskega kmetijstva. Pri tem izstopa živinoreja, 
kjer še naprej in čedalje bolj prihaja do izraza neizkoriščenost 
naravnih in genetskih potencialov. V politiki cen se vedno bolj 
izražajo disparitete med cenami osnovnih kmetijskih pridel- 
kov in stroškov predelave ter cenami končnih prehrambenih 
proizvodov, kar se trenutno odraža v različnih podražitvah 
(npr.; zaščitna cena sladkorne pese 97% - proizvajalčeva 
cena sladkorja 54%; zaščitna cena oljaric 70,3% - proizvajal- 
čeva cena olja 54%; zaščitna cena živine 70,3% - meso 65%, a 
pri tem je raven odkupnih cen znatno nad ravnijo zaščitnih;) 
Stopnjujejo se razlike v pogojih gospodarjenja in stopnji 
akumulativnosti posameznih proizvodnih panog. Slovensko 
kmetijstvo je s svojo strukturo (živinoreja predstavlja v skupni 
kmetijski proizvodnji 50%, v tržni kmetijski proizvodnji pa 
70%) pri taki politiki zadrževanja cen še posebej prizadeto. 

Dosedanje spremembe cen mesa ne rešujejo gospodar- 
skega položaja živinoreje, zlasti ne proizvajalcev govejega ifi 
prašičjega mesa. 7). Ob te in ob negotovi dolgoročni perspek- 
tivi se zlasti pri kmetih - kooperantih še naprej močno zmanj- 
šuje interes za pitanje živine oz. za investicijske naložbe v 
razširjanje kapacitet. 

Pridelek pšenice je letos slab zlasti zaradi neugodnih vre- 
menskih pogojev v vsej vegetacijski dobi. Podpovprečen pa je 
doslej tudi odkup pšenice (60.800 ton, v letu 1985 72.000 ton), 
zlasti pri zasebnih proizvajalcih; za planom zaostaja tudi 

-oizvodnja sladkorne pese. Nedosledna je izvedba agroteh- 
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ničnih ukrepov (premajhna poraba dušikovih gnojil in zaščit- 
nih sredstev). 

V živilski industriji bo po oceni realiziran planiran fizični 
obseg proizvodnje, ekonomski položaj pa je slab (izgube 
zlasti v mlinsko-predelovalni, klavni industriji, v predelavi 
sladkorja in predelavi rib), na kar vplivajo predvsem cenovna 
nesorazmerja ter slabo izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti. 
'OZD agroživilstva so za leto 1986 planirale za 193,3 mio $ 

izvoza, v šestih mesecih pa so dosegle komaj 30% planira- 
nega izvoza in 33% uvoza. Med vzroki izstopajo predvsem: 
prepoved izvoza v EGS (Černobil) in ZDA, nizek izvoz perut- 
ninskega mesa zaradi izpada izvoza v Sovjetsko zvezo in 
spremenjeni zunanje trgovinski predpisi. Izvoz najpomemb- 
nejše blagovne skupine (živina, meso in mesni izdelki, ki 
predstavljajo 60% izvoza v agroživilstvu) je namreč uvrščen v 
režim K (kontingent), kjer je količina možnega izvoza limiti- 
rana. Ostali proizvodi so v prostem in pogojno prostem 
režimu, vendar je pretežni del uvoznih surovin in repromateri- 
ala, potrebnih za to proizvodnjo, uvrščen v režim kontingenta, 
kar posredno omejuje izvoz (npr. pri močnih krmilih, proiz- 
vodnji sladkorja, predelavi sadja, brezalkoholnih pijačah) 

Posledica zaostrenih gospodarskih pogojev in šibkega eko- 
nomskega položaja kmetijskih proizvajalcev je majhen obseg 
družbenih investicij in zastoj kooperacijskih investicij 8). 
Banke sicer sproti rešujejo predložene zahtevke, vendar kaže, 
da ni realno računati na izpolnitev letnega plana. V polletju je 
bilo v proizvodnjo hrane usmerjeno le 10,2% (plan Ljubljan- 
ske banke Združene banke 32,5%) od vseh predvidenih banč- 
nih plasmanov. Nizka akumulativna sposobnost in preobre- 
menjenost s krediti ovirata tudi nadaljnjo modernizacijo živil- 
ske industrije (zastarela oprema in nesodobna tehnologija 
onesposabljata OZD za konkurenco na domačem in tujem 
trgu). 

V gozdarstvu bo sečnja in blagovna proizvodnja gozdnih 
sortimentov globalno v okviru načrtovane, čeprav je v zaseb- 
nem sektorju nekaj nižja kot lani. 

Že močno prizadete gozdove zaradi onesnaženosti zraka so 
tudi v letu 1986 prizadele naravne ujme 9). Sanacije v prizade- 
tih območjih so usmerjene v letošnjem letu predvsem na 
spravilo poškodovanega lesa, kar zahteva dodatna vlaganja v 
gradnjo gozdnih prometnic. V naslednjem letu pa se bodo 
povečala vlaganja v biološko reprodukcijo, saj bo potrebno 
100 ha totalno uničenih gozdov obnoviti. Razmere v vseh 
gozdovih so izredno ugodne za razvoj insektov, predvsem 
lubadarja. 

5.4. Turizem 

Čeprav se je skupni turistični promet v prvih osmih mesecih „ 
leta približal planirani 4% stopnji rasti (od tega se je domači 
povečal za 9%, tuji pa zmanjšal za 2%),'po oceni pa bo ta 
stopnja rasti v vsem letu celo presežena, dohodkovni učinki 
turističnega gospodarstva ne bodo dosegli pričakovanj. 
Nekateri sprejeti ukrepi tekoče politike, ki naj bi te učinke 
popravili, so prekratkotrajni in sprejeti prepozno. Novi devizni 
zakon ne omogoča OZD razpolaganja z devizami za razširitev 
materialne osnove, ukinjene so republiške in zmanjšane 
zvezne izvozne spodbude, ki se tudi neredno in zakasnelo 
izplačujejo, zato je pričakovati okoli 3 mlrd din izpada 
dohodka OZD gostinstva in turizma10. Tudi izjemen porast 
neplačanih prihodkov (dve tretjini teh odpade na agencije) 
zaradi zakasnelih nakazil iz tujine in nepravočasnih bančnih 
poravnav dinarskih protivrednosti za odprodajo deviz znižuje 
dohodkovni uspeh OZD. 

V letu 1986 bo zgrajenih okoli 1100 ležišč, tako da resolucij- 
ska naloga (2000 ležišč) ne bo realizirana. Zmanjšal se je 
interes za dinarska sovlaganja OZD ostalega gospodarstva, 
primanjkuje lastnih investicijskih sredstev, kreditni pogoji 
bank pa so zahtevni (kaže pretehtati možnosti, ali jih ne bi 
olajšali tudi z benificiranimi obrestnimi merami). A pomanjka- 
nje kvalitetnih turističnih prenočitvenih zmogljivosti je - 
poleg kritičnega stanja celotne infrastrukture,, predvsem cest, 

8 Delež kmetijskih investicij v izplačilih za gospodarske Investicije |e od 4,9% v 
letu 1983 padel na 2,3% v prvih sedmih mesecih leta 1986. 
9 Žled na tolminskem, postojnskem, ljubljanskem in kočevskem območju, 
neurja na ljubljanskem, slovenjegraškem, mariborskem in celjskem območju. 
10 Indeks rasti njihovih prihodkov od dotacij, subvencij, kompenzacij, regresov 
in premij v prvem polletju je znašel le 61,7, za celotno gospodarstvo pa 121. 
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'PTT mreže, komunalnih storitev in vodooskrbe, ter nizka 
kvaliteta storitev javnega potniškega ter PTT prometa - 
močan omejevalni dejavnik za nadaljnjo rast turističnega pro- 
meta, izvenpenzionske porabe in izvajanja planskih nalog. 

V letošnji turistični sezoni so vidni določeni pozitivni pre- 
miki v pestrejši ponudbi, vendar še zdaleč niso izkoriščene 
vse, tudi normativno dane možnosti". Nepredviden julijski 
izpad tujih gostov pa opozarja, da je potrebno pospešeno 
razvijati informacijski sistem za hiter pretok informacij od 
ponudnika k potrošniku in obratno in prožneje prilagajati 
turistično ponudbo spremembam tujega turističnega povpra- 
ševanja. 

5. 5. Trgovina 

Notranja trgovina doživlja živahno konjunkturo. Založenost 
trgovine z blagom je bila zadovoljiva in je v glavnem zadostila 
povpraševanju. Razmerje zalog blaga med proizvodnjo in 
trgovino pa se v letu 1986 ni bistveno izboljšalo, ker trgovina 
ni uspevala zagotavljati dinarskega kritja zalog. 

Po več letih praktične zamrznitve so bile marže pri večini 
proizvodov letos povečane. To je vplivalo na izboljšanje eko- 
nomskega položaja trgovine na drobno in z živili, a dolgolet- 
nega zaostajanja še niso nadoknadili. Razmere ponovno 
slabša administrativno znižanje marž pri nekaterih proizvo- 
dih, izvedeno v septembru. Iz lastne akumulacije notranja 
trgovina zdaj zagotavlja le nekaj odstotkov obratnih sredstev, 
vse ostalo so bančni krediti in drugi viri. Nizka materialna 
osnova dela zadržuje tudi hitrejši tehnični razvoj trgovine. 
Uvajanje računalniško podprtih informacijskih sistemov je v 
OZD sicer začeto, vendar ga poleg pomanjkanja sredstev 
ovira tudi pomanjkanje kadrov. 

Poslovanje zunanje trgovine je po večini pokazateljev 
boljše tako v primerjavi z notranjo trgovino, kot tudi glede na 
celotno gospodarstvo Slovenije. 

Klasična kupoprodajna razmerja se v tej dejavnosti krčijo, 
vse prisotnejši so posli kompenzacij in kooperacij. A novim 
oblikam zunanjetrgovinskega sodelovanja bo moč slediti le s 
še bolj prožnimi pristopi, zato je treba razvijati takšno organi- 
ziranost zunanje trgovine, ki bo zmanjšala razdrobljenost in 
povečala specializacijo zunanjetrgovinskih organizacij. 
Nadaljnje odpiranje brezcarinskih con tudi širi možnosti za 
razvoj zunanje trgovine. 

5.6. Drobno gospodarstvo 

Na osnovi poslovnih rezultatov drobnega gospodarstva v 
letošnjem prvem polletju ocenjujemo, da bo dosežena z reso- 
lucijo predvidena 5% rast družbenega proizvoda gospodar- 
stva, čeprav se število enot v združenem delu letos ni pove- 
čalo. 

V proizvodnih dejavnostih drobnega gospodarstva gletfe 
oskrbe z repromaterialom ni bilo specifičnih težav. Upadanje 
povpraševanja se je zaustavilo. Ostal pa je akuten problem 
kvalificirane delovne sile, ki zaradi boljših pogojev odhaja v 
druge dejavnosti, predvsem pa v industrijo. 

V storitvenih dejavnostih so težave večje. Nadaljuje se upa- 
danje_ povpraševanja po storitvah, porast stroškov pa krni 
finančne rezultate. Povečuje se razkorak med osebnimi 
dohodki delavcev v storitvenih dejavnostih in ostalim gospo- 
darstvom, kar že ogroža nemoteno poslovanje, ker ni mogoče 
dobiti kvalificiranega kadra. 

Dejavnost samostojnega osebnega dela narašča hitreje kot 
v združenem delu. Tako se je v prvem polletju povečalo število 
zaposlenih za 5,8%, lastnikov obratovalnice za 4,4%, zaposle- 
nih delavcev pa za 6,1%. Največje povečanje je na področju 
obrtnih storitev in popravil, najmanjše pa na področju neobrt- 
nih dejavnosti. Začet je proces, v katerem naj bi obrtne 
zadruge vse bolj opuščale izključno nabavno prodajni način 
dela in se bolj vključevale v organiziranje kooperacije med 

11 Za gradnjo zasebnih prenočitvenih zmogljivosti ni omejitve v številu ležišč; 
investiranje y gostinske obrate s hrano in prenočišči je povezano z ugodnejšimi 
kreditnimi pogoji in davčno politiko; gostinska dejavnost se lahko opravlja trajno 
ali sezonsko (celo kot postranski poklic); razširjene so možnosti'prodaje v 
zasebnih trgovinah tudi z izdelki domače in umetne obrti, športnimi potrebšči- 
nami in v času sezone možnost zaposlitve do 3 delavcev; možnost prodaje tudi v 
premičnih objektih; kot obrt se lahko opravljajo tudi turistične dejavnosti, vodiči, 
trenerji in druge rekreativno-športne dejavnosti... 
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samostojnim osebnim delom in večjimi industrijskimi in trgo- 
vinskimi asociacijami združenega dela. Za pospešitev razvoja 
samostojnega osebnega dela so v teku določene aktivnosti 
glede ustanavljanja in razvoja zadrug, statusa pravne osebe, 
delitve premoženja obratovalnice in premoženja lastnika kot 
občana, v izdelavi je enoten register obratovalnic ipd. 

6. INFRASTRUKTURNE DEJAVNOSTI 

Eden od bistvenih problemov na tem področju je vsekakor 
odsotnost ustrezne poslovne politike izvajalcev infrastruktur- 
nih dejavnosti, ki se potrjuje tudi z dejstvom, da ni ustreznega 
dolgoročnega in srednjeročnega načrtovanja, čeprav je za te 
dejavnosti to še posebej velikega pomema. Nekateri od nosil- 
cev planiranja - npr. SOZD Elektrogospodarstvo SR Slovenije 
ter SOZD Združena cestna podjetja - celo niso dali v obrav- 
navo še niti osnutkov teh planskih dokumentov. 

Organiziranost SIS materialne proizvodnje, ki se je izkazala 
kot premalo učinkovita, je na nekaterih področjih (ceste, 
vodno gospodarstvo, stanovanjsko komunalno gospodar- 
stvo) že v proučevanju, s ciljem zagotoviti ustreznejšo organi- 
ziranost za bolj učinkovito izvajanje vzdrževanja infrastruktur- 
nih objektov in učinkovitejšega zagotavljanja razvoja. 

Na infrastrukturnem področju imamo velike naložbe, pa še 
naprej prešibko učinkovitost naložb (velike podražitve, 
občutne zamude pri gradnji, tehnično premalo kvalitetne 
izvedbe itd). Vzrok zato je iskati tudi v tem, da teh investicij ne 
vodijo samostojne, od izvajalcev neodvisne službe, ki bi to 
opravljale z jasno opredeljeno odgovornostjo (nemalokrat so 
tudi investitorji izvajalci sami). Infrastrukturni objekti se ne 
vzdržujejo na primerni tehnični ravni, največkrat zaradi 
pomanjkanja sredstev za financiranje enotne reprodukcije in 
tudi neustrezne organiziranosti izvajalcev. 

6.1. Energetika 

V Rudniku lignita Velenje bodo do konca leta z izkopom 
lignita nekoliko pesegli načrtovane količine. Upoštevaje načr- 
tovano proizvodnjo ter dobave lignita iz drugih republik pred- 
videvamo, da pri oskrbi potrošnikov z lignitom do konca 
letošnjega leta ne bo večjih težav. 

V letošnjem letu bo znašala proizvodnja rjavega premoga 
1762 tisoč ton oziroma za okoli 8% manj od načrtovane po 
energetski bilanci. Glavni razlog za manjšo proizvodnjo je v 
manjši porabi drobnih vrst rjavega premoga v TE Trbovlje in 
TE-TO Ljubljana. Kljub večji dobavi rjavega premoga široki 
potrošnji iz Rudnikov rjavega premoga Slovenije in uvoza bo 
povpraševanje po tem premogu v letošnji kurilni sezoni večje 
od ponudbe. Vzrok so manjše dobave teh vrst premoga iz 
drugih republik od predvidenih in nezadostna devizna sred- 
stva za uvoz manjkajočih količin premoga. 

V devetih mesecih letošnjega leta je bilo po ocenah proizve- 
dene 6770 GWh električne energije, kar je 2,6% manj kot v 
enakem obdobju lani, poraba električne energije v tem času 
pa je znašala okoli 7390 GWh oziroma za 2,1% več kot lani v 
enakem obdobju. 

Ocenjujemo, da bo oskrba potrošnikov električne energije 
do konca leta dobra, če bodo hidrološke razmere na ravni 
dolgoletnega poprečja in ne bo večjih okvar v elektroenerget- 
skem sistemu ter ob rednih dobavah zakupljenih količin elek- 
trične energije v SR Bosni in Hercegovini. 

Investicijska dela na HE Mavčiče in Solkan so v zaključni 
fazi. Obe elektrarni sta v poskusnem obratovanju. Začenjajo 
se dela na HE Zadlaščica in Lomiščica ter priprava na izvedbi 
prenove HE Fala. Dela potekajo v glavnem nemoteno, 
zadostna so tudi finančna sredstva. Gradnja daljnovodov 
poteka v glavnem po predvidevanjih, gradnja RTP pa ni pravo- 
časno zaključena predvsem zaradi kasriitev pri dobavi 
opreme. Na področju objektov primarne energije tečejo inten- 
zivno dela na obeh programih v Rudniku lignita Velenje in 
prav tako tudi na področju odpiranja in mehanizacije v REK 
EK Hrastnik-Trbovlje. Zaradi nezadostnih sredstev pa so 
zastala dela na raziskavah tako v Lendavi kot v Globokem. V 
rudniku urana Žirovski vrh se dela na investiciji zaključujejo, 
pod vprašajem pa je rentabilnost tega rudnika. 

Med drugimi objekti naj omenimo začetek gradnje republi- 
škega centra vodenja. Dinamika del na tem objektu poteka po 
zastavljenem planu. Brez večjih težav se odvijajo tudi dela na 
področju malih HE. Ostali objekti so vezani na pripravo inve- 
sticijske dokumentacije ali pa na veljavnost sporazumov. 

V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo prejeli iz Sov- 
jetske zveze le 88% načrtovanih količin zemeljskega plina za 
to obdobje. Nižja dobava od planirane je bila dosežena na 
željo dobavitelja, kar je povzročilo pri nekaterih porabnikih 
preusmeritev na druga goriva (predvsem mazut!). Sovjetski 
dobavitelj si prizadeva, da bi do konca leta nadoknadil izpad 
dobav iz prvega četrtletja, kar mu predvsem zaradi nemožno- 
sti transporta ne bo v celoti uspelo. Težave v oskrbi porabni- 
kov zemeljskega plina do konca leta bi lahko nastopile le ob 
izjemno nizkih temperaturah. 

Financiranje izgradnje dogovorjenih objektov naftno plin- 
skega gospodarstva poteka v glavnem skladno s Planom in z 
Resolucijo. Opravljene so bile geološke in geofizikalne razi- 
skave, sklenjene so bile pogodbe za raziskovalna vrtanja z INA 
Nafta plin Zagreb in dela na prvi raziskovalni vrtini LIPA I. so 
se začela tako, da bo celotni program raziskav v letošnjem 
letu realiziran. 

Nadaljujejo raziskave lokacij za podzemno skladišče 
zemeljskega plina in bodo predvidoma zaključene do konca 
letošnjega leta. 

Gradnjo polinovoda intenzivno nadaljujejo in pričakujemo, 
da bo do konca leta od planiranih 15 porabnikov zemeljskega 
plina, na magistralni plinovod priključenih 11,4 priključki pa 
bodo ostali v gradnji. 

Do verifikacije pogodbe z alžirskim dobaviteljem zemelj- 
skega plina še ni prišlo in je rok preložen na konec letošnjega 
leta. Izvajalci navajajo to kot razlog, da še niso pričeji graditi 
povezave slovenskega plinovodnega sistema z italijanskim. 
Sicer pa se priprave na gradnjo na slovenskem ozemlju nada- 
ljujejo. Petrol si prizadeva, da polletni zamik pri začetku del 
ne bi vplival na predvideni rok dokončanja, to je jesen leta 
1988. 

Oskrba uporabnikov z naftnimi derivati je bila letos zaneslji- 
vejša kot v lanskem letu, saj praktično pri oskrbi ni bilo težav 
razen pri oskrbi s plinskim oljem v marcu in aprilu in nekaj 
dnevnih težav pri oskrbi z motornim bencinom v juniju. Nižje 
cene surove nafte in zemeljskega plina na svetovnem tržišču 
so pogojevale znižanje cen nekaterim naftnim derivatom in 
zemeljskemu plinu tudi pri nas, kar je vplivalo na večje pov- 
praševanje in porabo zlasti motornih bencinov in dizel goriva 
ter ekstra lahkega kurilnega olja v široki potrošnji. 

Problemi pri oskrbi z naftnimi derivati do konca leta lahko 
nastopajo, v kolikor bodo države izvoznice nafte vztrajale, da 
bomo morali prevzemati nafto ne le po blagovni menjavi, 
temveč tudi z gotovinskim plačilom. Primanjkljaj lahko 
nastopi tudi pri oskrbi z mazutom zaradi naraščajočih potreb 
v zadnjih mesecih leta. 

6.2. Promet in zveze 

Rast fizičnega obsega prometa in zvez v prvih osmih mese- 
cih letošnjega leta (8%) je statisično povprečje upada fizič- 
nega obsega javnega potniškega in tovornega kopenskega 
prometa (ceste in železnice) ter izdatnega porasta letalskega 
in ladijskega prometa ter telefonskega in telegrafskega pro- 
meta. Zmanjšanje obsega javnega potniškega kopenskga pro- 
meta je predvsem posledica preusmerjanja potnikov v prevoz 
z lastnimi avtomobili, k čemur so prispevali relativno cenejše 
gorivo, realni porast osebnih dohodkov pa tudi upadanje 
kvalitete storitev javnih prevoznikov. 

Upad fizičnega obsega tovornega železniškega prometa se 
ujema z upadom fizičnega obsega masovnih proizvodenj 
(premogovništvo, gozdarstvo, industrija gradbenega materi- 
ala), pa tudi s spremembami v obsegu uvoza in izvoza SR 
Slovenije in Jugoslavije, predvsem pa tranzita. Do konca 
letošnjega leta ne bo možno toliko povečati fizičnega obsega 
kopenskega tovornega prometa, da bi dosegli predvideni 
obseg dela in planirano rast. Ocenjujemo, da bo obseg na 
ravni lanskega. Kljub naporom prevoznikov, da si zagotovijo 
posel in ohranjajo svoj položaj na tržišču prometnih storitev, 
je obseg dela pretežno odvisen od dogajanj v gospodarstvu. 
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Poslovni rezultati celotne dejavnosti prometa pa so kljub 
temu v poprečju nekoliko boljši, kot v gospodarstvu kot celoti. 

®OZD Združena cestna podjetja, ki mu je poverjeno gospo- 
darjenje s cestami, ni izpolnil resolucijskih nalog, kvaliteta 
gospodarjenja s cestami in racionalnost rabe sredstev še 
naprej upada. Celotni prihodek OZD za vzdrževanje cest pa je 
v prvem polletju v primerjavi z lanskim porasel za 147%, kar je 
najvišji porast celotnega prihodka med vsemi panogami pro- 
meta in zvez. Ob izjemnih težavah s cestami, katerih vzrok je 
bil po navedbah SOZDa Združenih cestnih podjetij predvsem 
pomanjkanje sredstev za ceste, je Izvršni svet SR Slovenije 
Skupnosti za ceste Slovenije preskrbel dodatna sredstva za 
realizacijo programa sanacije cest (premostitvena sredstva) in 
za vzdrževanje (povečane pristojbine na vozila, večji bencin- 
ski dinar), tako da je dotok sredstev v ta namen realno pove- 
čan za 62%. Program revitalizacije cest pa je realiziran šele 
52 /o. V notranji organizaciji SOZDa Združenih cestnih podjetij 
'še ni pozitivnih sprememb, ki bi zagotavljale vzdrževanje cest 
na primerni tehnični ravni ob racionalni rabi sredstev. 

Zakon o carinskih conah je bil-sprejet konec leta 1985 in 
dopušča ustanavljanje prostih carinskih con. Nadaljne aktiv- 
nosti za ustanovitev teh con v Luki Koper, BTC Ljubljana in 
Jadran Sežana pa čakajo na potrebno soglasje Zveznega 
izvršnega sveta, čeprav izpolnjujejo vse z zakonom določene 
pogoje. 

O združevanju telekomunikacijskih sistemov je bil med 
nosilci (PTT, RTV, EGS, ZG in ZCP) sicer podpisan sporazum, 
ki bo zagotovil racionalni razvoj telekomunukacijskega 
sistema in ki je osnova za razvoj družbenega sistema informi- 
ranja. 

Brez povečanja poslovnosti in dohodkovne usmerjenosti 
SOZD-a za PTT promet Slovenije pa ne moremo pričakovati, 
da bo s ponudbo novih storitev sledil razvoj v svetu, niti ne bo 
sposoben sam financirati svojega razvoja. 

6.3. Vodno gospodarstvo 

•Vodnogospodarska podjetja nadaljujejo z gradnjo že v 
prejšnjih letih začetih objektov za usposabljanje kmetijskih 
zemljišč v Prekmurju in Vipavski dolini. Izgradnja akumulacije 
Vogršček bo zaradi nesolidno izdelanih projektov, pomanjklji- 
vih geoloških podatkov, velike inflacije in ostalih vzrokov 
občutno dražja. Gradnja akumulacije Klivnik je v končni fazi. 
Vrednost te investicije se je povečala za 6 krat, zaradi slabih 
projektov, pomanjkljive pogodbe z izvajalcim in inflacije. 
Nadaljuje se gradnja Primorsko-kraškega vodovoda. Velika 
vlaganja so v geološka vrtanja in črpalne poskuse v območju 
izvira Rižane, sodeluje se pri izgradnji vodovoda Črnomelj. 

Realizacija vzdrževalnih del je po nekaterih območjih neko- 
liko v zaostanku, vendar bo to do konca Teta nadoknađeno. 

Za povečanje učinkovitosti vodnega gospodarstva in zaradi 
nekaterih še nerešenih vprašanj, je potrebno pripraviti pred- 
log sprememb in dopolnitev zakona o vodah. Za zagotovitev 
učinkovitejšega opravljanja nalog in obveznosti na področju 
vodnega gospodarstva je treba vspostaviti tako organizira- 
nost, ki bo zagotavljala uresničevanje družbeno ekonomskih 
odnosov in povezoanje interesov in odgovornosti uporabni- 
kov in izvajalcev pri delovanju in razvoju vodnega gospodar- 
stva za uresničevanje s planom zastavljenih ciljev. Večja raci- 
onalnost opravljanja vodnogospodarske dejavnosti bi bila 
omogočena z ločitvijo dejavnosti, ki so posebnega družbe- 
nega pomena od tistih, ki niso. Podjetja za urejanje voda je 
zato potrebno organizacijsko razdeliti na enote, ki opravljajo 
dejavnost posebnega družbenega pomena, in na enote ki 
opravljajo gradbena dela po tržnih načelih. 

Onesnaževalci voda bodo morali prispevati večji delež sred- 
stev za sanacijo vod, zato je potrebno uveljaviti s Samouprav- 
nim sporazumom določeni sistem odškodnin. Urediti bo 
potrebno izdelavo vodnogospodarskih osnov tako, da bodo 
na področju republike zbirani podatki in obdelane informacije 
na razpolago uporabnikom. Izdelati je treba tudi informacijski 
sistem za spremljanje vodnega režima in učinkovito ukrepa- 
nje. Občine, na katerih območjih poteka reka Sava ali katerih 
vodna prispevna območja vplivajo na kvalitetno vod Save, bi 
morale za izvedbo sanacije vod Save dopolniti svoje srednje- 
ročne planske akte, in v njih prioritetno zagotoviti izvedbo 
sanacijskega programa čiščenja vod Save. 

7. NARODNOGOSPODARSKI BILANČNI 
VIDIKI USTVARJANJA IN PORABE 
DRUŽBENEGA PROIZVODA 

7.1. OCENA RAZMERIJ PRI OBLIKOVANJU 
DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA IN 
DRUŽBENEGA PROIZVODA TER GLOBALNIH 
RAZMERIJ V RAZPOREJANJU 
RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI V LETU 1986 

Narodnogospodarski bilančni vidiki oblikovanja in delitve 
družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda v SR 
Sloveniji v minulih petih letih (podrobneje prikazani v letošnji 
»Majski analizi«) so pokazali, da je v preteklem obdobju pri 
oblikovanju vrednosti proizvodnje oziroma družbenega bruto 
proizvoda in njegove končne potrošnje prišlo do precejšnjih 
neugodn'h strukturnih sprememb. To se je dogajalo pod 
vplivom visoke, stalno rastoče inflacije, ki je povzročala, da so 
se vsi elementi, ki vstopajo v obračun vrednosti proizvodnje in 
družbenega proizvoda, v svojem nominalnem izrazu vse moč- 
neje povečevali, hkrati pa so se realni tokovi v gospodarstvu 
odvijali skoraj na enaki realni ravni oziroma so v posameznih 
letih celo nazadovali, tako da se je v vseh petih letih družbeni 
proizvod celotnega siovenskga gospodarstva realno povečal 
skupaj le za okoli 3,5%. 

Sedanje ocene gibanj v proizvodnji v letošnjem letu pa 
kažejo, da bo v letu 1986 dosežen za okoli 3,2% večji realni 
obseg proizvodnje oziroma družbenega proizovda v celotnem 
gospodarstvu SR Slovenije. To je več, kot je bilo zastavljeno z 
letošnjo resolucijo. K temu bo prispevala industrija z okoli 
2,4% realno rastjo družbenega proizvoda in kmetijstvo s pove- 
čanjem realnega obsega proizvodnje za okoli 3,5%; med 
ostalimi proizvodnimi dejavnostmi pa bo prvič po nekaj letih 
povečalo realni obseg proizvodnje tudi gradbeništvo - za 
okoli 2,5%, kar je posledica relativno dinamične investicijske 
aktivnosti v letošnjem letu. Realni obseg družbenega proiz- 
voda v trgovini bo večji kar za okoli 6%, kar je posledica 
realnega povečevanja kupne moči prebivalstva, pa tudi osta- 
lih komponent domačega povpraševanja. 

Ob relativno ugodnih proizvodnih rezultatih bodo pod vpli- 
vom močnih inflacijskih gibanj vsi elementi obračuna družbe- 
nega bruto proizvoda in družbenega proizvoda na izredno 
visoki nominalni ravni. Dosežena gibanja osnovnih finančnih 
agregatov, kot jih kažejo polletni obračun poslovanja v 
gospodarstvu SR Slovenije ter pričakovana rast posameznih 
kategorij cen do konca leta, omogočajo oceno, da bo v 
letošnjem letu globalni deflator celotne vrednosti proizvodnje 
v SR Sloveniji znašal kar 90 do 95%. 

Pri tem smo za obračun vrednosti proizvodnje in družbe- 
nega proizvoda v proizvodnih dejavnostih združenega dela za 
leto 1986 upoštevali isto zvezno metodologijo, kot je bila 
sprejeta za obračun družbenega proizvoda za leto 1985. 

Ob tem pa je treba omeniti, da poleg problemov primerljivo- 
sti, ki so jih pri izračunih družbenega proizvoda za leto 1985 
povzročile spremembe obračunskega sistema, tudi sedaj 
veljavni obračunski sistem ni odpravil nekaterih temeljnih 
deformacij v obračunu dohodka in na tej podlagi tudi v 
obračunih družbenega proizvoda, ki v sedanjih pogojih stalno 
rastoče inflacije omogočajo, da se v t. im. bilancah uspeha 
formalno izkazani dohodek posameznega tozda (posledično 
pa tudi družbeni proizvod na makroekonomski ravni) dejan- 
sko razlikuje od realno ustvarjenega. 

Bistvene pomanjkljivosti sedanjega obračunskega sistema 
so v tem, da na eni strani ne spoštujejo načela, da je treba vse 
prihodke in vse odhodke, ki so nastali v določenem obračun- 
skem obdobju, vrednotiti po tekočih cenah obdobja, v kate- 
rem so nastali; na d^tigi strani pa ne spoštujejo načela, da je 
treba učinke revalorizacije poslovnih sredstev obravnavati kot 
elemente bilance sredstev in ne kot kategorije prihodkov 
oziroma stroškov. lyied problemi neustreznega vrednotenja 
nekaterih kategorij odhodkov oz. stroškov je treba zlasti izpo- 
staviti sedanje neustrezno vrednotenje zalog ter neystrezno 
obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev. Zaradi seda- 
njega sistema obračuna vrednosti zalog je dohodek, ki ga 
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gospodarstvo izkazuje v svojih bilancah, računsko - v primer- 
javi z dejansko ustvarjenim - večji za precejšen del porasta v 
vrednosti zalog zaradi inflacije. Poleg tega je izkazani doho- 
dek zaradi veljavne tehnike pri obračunu amortizacije osnov- 
nih sredstev dodatno višje izkazan od dejansko doseženega. 
Prav tako je dohodek gospodarstva nepravilno (deloma pre- 
nizko in deloma previsoko) izkazan zato, ker sedanji sistem 
obračuna dokaj različno Obravnava učinke revalorizacije 
posameznih kategorij sredstev. Medtem ko se učinki revalori- • 
zacije osnovnih sredstev dosledno vnašajo v bilanco sredstev 
in torej - kar je pravilno - ne vstopajo v obračun dohodka, pa 
se obresti kot kategorija, ki v sedanjih razmerah dejansko 
nadomešča kategorijo revalorizacije kreditov, obravnavajo 
kot kategorija prihodkov oz. stroškov, torej kot kategorija, ki 
vstopa v obračun dohodka; tako te kategorije kot prihodek 
napihujejo dohodek, kot strošek pa povzročajo njegov preni- 
zek izkaz; podobno je pri tečajnih razlikah in pri učinkih 
revalorizacije zalog, kjer pa sedanji sistem obračuna ravna 
kombinirano - obravnava jih delno kot elemente bilance sred- 
stev in delno kot elemente prihodkov oz. stroškov. Nepravilno 
obračunavanje teh kategorij v bilancah uspeha oz. v bilancah 
premoženja torej povzroča v obračunih dohodka delno pre- 
nizko izkazan dohodek, v večji meri pa previsoko formalno 
obračunan dohodek. 

Posledica takšnega obračunskega sistema je višji izkazni 
dohodek od realno ustvarjenega, s tem pa je posledično višji 
tudi izkazan družbeni proizvod kot makroekonomska katego- 
rija! 

Realnejši obračun osnovnih kategorij v oblikovanju 
dohodka na mikro ravni in na tej podlagi tudi realnejši obra- 
čun osnovnih kategorij oblikovanja in delitve družbenega 
proizvoda na makroekonomski ravni bo zato možno izvršiti 
šele potem, ko bodo uveljavljene nekatere bistvene spre- 
membe v obračunskem sistemu, s katerimi bi odpravili ome- 
njene pomanjkljivosti 12). 

Ob upoštevanju vseh teh opozoril glede nominalne napih- 
njenosti nekaterih kategorij, ki vstopajo v obračun vrednosti 
proizvodnje oziroma družbenega proizvoda, sedanje ocene in 
bilančni izrčuni kažejo, da bo v letošnjem letu dosežen za 
okoli 95% večji družbeni bruto proizvod v združenem delu SR 
Slovenije. V njegovi strukturi bo po večletnem povečevanju 
deleža proizvodnje, realizirane s prodajo na tujih trgih, v 
letošnjem letu prišlo do zmanjšanja deleža izvoza (od okoli 
16% v lanskem letu na okoli 14% v letu 1986). Delež proizvod- 
nje, realizirane s prodajo proizvodov in storitev na domačem 
trgu, ki je v preteklih petih letih upadal, pa se bo v letošnjem 
letu povečal od lanskih 69% na okoli 70%. Hkrati pa se 
povečuje delež različnih drugih prihodkov, ki vstopajo v obra- 
čun družbenega bruto proizvoda (od okoli 13% na okoli 14%), 
med katerimi je tudi vrsta takih, bi jih ob prej omenjenih 
potrebnih spremembah obračunskega sistema morali dejan- 
sko izločiti iz obračuna vrednosti proizvodnje. 

Tudi pri razporejanju ustvarjenega družbenega bruto proiz- 
voda v letošnjem letu prihaja do nekaterih strukturnih spre- 
memb, ki - vsaj kot to kažejo ti bilančni izračuni - pomenijo 
spremembo večletnih trendov. Medtem ko se je namreč delež 
bruto družbenega proizvoda, ki je namenjen za reprodukcij- 
sko porabo oz. za materialne stroške, zaradi poslabševanja 
ekonomičnosti poslovanja in zmanjševanja splošne učinkovi- 
tosti gospodarstva od leta 1980 do 1984 stalno povečeval, se 
je v letu 1985 prvič po petih letih nekoliko znižal, v letošnjem 
letu pa bo delež vseh materialnih stroškov v družbenem bruto 
proizvodu po sedanjih ocenah nadalje padel kar za okoli 2 
strukturni točki (od okoli 61% na okoli 59%). Med material- 

12 Zvezni sekretariat za finance je v juniju letos pripravil obsežno analizo o 
bistvenih problemih in slabostih sedanjega obračunskega sistema s predlogi 
potrebnih sprememb v sistemu obračuna celotnega prihodka in dohodka, ki naj 
bi se vgradile v spremembe zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka. V razpravo o potrebnih spremembah v obračunskem sistemu smo bili 
vključeni tudi v Sloveniji. Posebna delovna skupina pri Republiškem svetu za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko je pripravila strokovna stališča glede 
potrebnih smeri dograjevanja obračunskega sistema, ki bodo služila kot stro- 
kovna podlaga pri usklajevanju izhodišč za spremembe obračunskega sistema, 
ki se v okviru predvidenih sprememb v ekonomskem sistemu pripravljajo na 
zvezni ravni. 
V Sloveniji je v teku tudi raziskovalni projekt »Izdelava in vzpostavitev računalni- 
ško podprtega modela vrednostnega spremljanja in planiranja družbene repro- 
dukije v SR Sloveniji (nosilec dr. Ivo Lavrač), v katerem je poseben poudarek 
dan proučitvi vplivov navedenih defektov v obračunskem sistemu na družbene 
bilance na narodnogospodarski ravni. 

nimi stroški predstavljajo največjo postavko stroški porablje- 
nih surovin in repromateriala ter energije, katerih delež v 
družbenem bruto proizvodu bo po sedanjih ocenah v letoš- 
njem letu padel celo za okoli 4 strukturne točke (od okoli 44% 
na 40%). Ni mogoče z gotovostjo trditi, koliko je to odraz 
stvarnega izboljšanja gospodarnosti poslovanja z material- 
nimi potroški, v kolikšni meri pa je to posledica dejstva, da so 
v letošnjem letu cene nekaterih surovin, energije in reproduk- 
cijskih materialov rasle precej počasneje od splošne rasti cen, 
koliko pa tudi odraz »možnosti«, ki jih daje obračunski sistem 
(pri tem mislimo zlasti na tiste defekte v obračunskem 
sistemu, ki omogočajo, da se nekatere vrste odhodkov obra- 
čunavajo po »zgodovinskih« cenah in ne po tekočih cenah 
obdobja, v katerem so nastali). 

Ob takšnih gibanjih osnovnih agregatov sedanji izračuni 
kažejo,' da bo v letošnjem letu dosežen za okoli 104% večji 
nominalni družbeni proizvod v združenem delu oziroma za 
okoli 102% večji celotni družbeni proizvod v SR Sloveniji. 
Delež družbenega proizvoda v celotni vrednosti družbenega 
bruto proizvoda pa se bo povečal od okoli 39% v letu 1985 na 
blizu 41% v letošnjem letu 13). 

Tudi v razporeditvi družbenega proizvoda in pri oblikovanju 
razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo v SR Sloveniji 
prihaja deloma že v letu 1985, še izraziteje pa v letošnjem letu 
do nekaterih večjih premikov. 

Pri izračunu prilivov in odlivov sredstev v tujino kažejo 
ocene, s katerimi v tem času razpolagamo, da bo v letošnjem 
letu prišlo do neto odliva. Iz tujine bomo sicer pridobili za 
okoli 150 mio $ novih srednjeročnih in dolgoročnih kreditov, 
hkrati pa bomo (ob refinanciranju oz. reprogramirnaju okoli 
150 mio $ tujih .posojil) odplačali okolij 96 mio $ zapadlih tujih 
posojil. Prav tako bo prišlo do dodatnega neto odliva sredstev 
v tujino zaradi kreditiranja našega izvoza. Skupni neto odliv 
sredstev iz SR Slovenije v tujino bo v letošnjem letu po 
sedanjih ocenah znašal okoli 1,5% družbenega proizvoda (v 
letu 1985 je po sedaj razpoložljivih podatkih znašal samo 
okoli 0,2%). 

Med odlivi sredstev v federacijo in v druge SR in SAP bo po 
sedanjih izračunih prišlo do povečanih odlivov zlasti v zvezni 
proračun (čeprav v tem času še niso dokončno sprejete 
obveznosti, ki izhajajo iz rebalansa zveznega proračuna, bodo 
odlivi sredstev iz SRS za pokrivanje potreb zveznega prora- 
čuna znašali okoli 4,2% družbenega proizvoda), prav tako se 
povečujejo tudi odlivi sredstev za pokrivanje obveznosti do 
manj razvitih SR in SAP Kosovo (poleg letošnjih akontacijskih 
obveznosti je treba poravnati tudi poračun obveznosti za 
pretekli dve leti), povečujejo pa se tudi druge obveznosti SR 
Slovenije do federacije in nekaterih SR in SAP (med njimi 
zlasti obveznosti za pokrivanje tečajnih razlik NBJ, sredstva 
za regrese, premije in nekatere intervencije itd.). Med prilivi 
sredstev iz federacije pa največji delež predstavljajo povračila 
stimulacij slovenskim izvoznikom. Ob upoštevanju vseh prili- 
vov in odlivov sredstev v federacijo in v druge SR in SAP bo 
neto odliv sredstev iz SR Slovenije v letošnjem letu znašal 
okoli 10% družbenega proizvoda (v letu 1985 je po sedanjih 
izračunih ta odliv znašal 8,7% družbenega proizvoda). 

Po teh izračunih bo tako ostalo za vse oblike končne 
potrošnje v SR Sloveniji okoli 88,5% družbenega proizvoda (v 
letu 1985 je bilo po sedanjih izračunih na razpolago za potroš- 
njo v SR Sloveniji okoli 91% vrednosti družbenega proizvoda). 

V končni delitvi družbenega proizvoda bo osebna potrošnja 
za nekaj manj kot odstotek povečala udeležbo v vrednosti 
družbenega proizvoda (od leta 1980 do 1985 je delež osebne 
potrošnje v vrednosti družbenega proizvoda padel za celih 9 
strukturnih točk), realno pa bo celotna osebna potrošnja 
prebivalstva po sedanjih ocenah porasla za okoli 5 do 6%. 

Materialni izdatki skupne in splošne porabe kot element 
bilance končne potrošnje bodo spričo že omenjene letošnje 
relativno nižje rasti materialnih stroškov nekoliko znižali delež 
v družbenem proizvodu (od 8,6% v letu 1985 na okoli 8,5% v 

13 Za vse le Izračune seveda veljafo že omenjeni problemi ki izvirajo iz defek- 
tov sedanjega obračunskega sistema. Ob teh - po uradni metodologiji formalno 
in računsko korektnih - Izračunih pa bi po nekaterih grobih ocenah takšni 
izračuni, s katerimi bi skuSali odpraviti na|večje defekte v obračunu celotnega 
prihodka in dohodka (in na tej osnovi posledično tudi na račune oblikovanja 
družbenega proizvoda) pokazali, da je stvarni družbeni proizvod celotnega 
gospodarstva dejansko nižji od formalno oz. uradno izkazanega kar za 10 do 
20%l 
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letošnjem letu). Celotna sredstva za zadovoljevanje skupnih 
potreb, ki sicer niso element bilance končne porabe (saj se v 
bilanci končne porabe pojavijo v največjem delu kot sestavina 
osebne potrošnje, delno kot sestavina materialnih izdatkov in 
delno kot sestavina investicij), pa bodo kar krepko povečala 
delež v vrednosti družbenega proizvoda - od okoli 17% v letu 
1985 na prek 19,5% v letošnjem letu (s tem bo njihov delež v 
družbenem proizvodu po petletnem padanju ponovno dose- 
gel raven leta 1981). V tem bodo sredstva za SIS družbenih 
dejavnosti povečala svojo udeležbo v družbenem proizvodu 
od okoli 10% v preteklem na slabih 12% v letošnjem letu, 
sredstva za skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. pa od 6,5% na okoli 7,7%. Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb v SR Sloveniji, ki se sicer v bilanci 
končne porabe tudi pojavijo kot sestavina prej omenjenih 
elementov bilance, pa bodo po sedanjih ocenah v letošnjem 
letu ohranila enak delež v družbenem proizvodu kot v prete- 
klem letu (okoli 3,5% družbenega proizvoda). 

Podatki o letošnjih gibanjih na področju investicij v 
osnovna sredstva in sedanje ocene možnih gibanj na tem 
področju do konca leta kažejo, da bodo v letošnjem letu 
proizvodne investicije v osnovna sredstva realno porasle za 
okoli 7 do 8%, njihov delež v vrednosti družbenega proizvoda 
pa se bo povečal od okoli 14% vletu 1985 na okoli 14,6% v 
letošnjem letu. Celotne investicije v osnovna sredstva bodo 
spričo nadaljnjega realnega padca negospodarskih in nepro- 
izvodnih investicij (tako stanovanjskih kot ostalih neproizvod- 
nih investicij) realno porasle za okoli 3%, njihov delež v 
družbenem proizvodu pa bo ohranil lanskoletno raven (okoli 
20% družbenega proizvoda). Ob tem pa t. i. bilanca razpolož- 
ljivih dolgoročnih sredstev za materialne naložbe v letošnjem 
letu kaže, da za takšno realno povečanje materialnih naložb v 
gospodarstvu ob razmerjih, kakršna se kažejo na področju 
razporejanja dohodka, ne bo na razpolago dovolj domačih 
kvalitetnih dolgoročnih sredstev in da se velik del sredstev za 
investicije v letošnjem letu napaja iz kratkoročnih virov. 

Podatki o fizičnem gibanju zalog v gospodarstvu in finančni 
podatki iz polletnih obračunov o povečevanju prirasta vred- 
nosti zalog omogočajo oceno, da bo v letošnjem letu prvič po 
petih letih zaustavljeno nenehno povečevanje deleža prirasta 
vrednosti zalog v družbenem proizvodu. Po sedanjih ocenah 
bo prirast vrednosti zalog, ki je v preteklih letih iz leta v leto 
povečeval svoj delež v družbenem proizvodu, v letošnjem letu 
nekoliko znižal svojo udeležbo, vendar bo še vedno angažiral 
okoli 23% vrednosti družbenega proizvoda. Po sedanjih gro- 
bih ocenah bo realni prirast zalog angažiral le okoli 3,5% 
vrednosti družbenega proizvoda (v preteklem letu okoli 4%, 
ves preostali del pa gre na račun revalorizacije in inflacijskega 
povečanja vrednosti zalog, ki pa glede na možnosti, ki jih daje 
sedanji obračunski sistem, dejansko omogoča tudi takšno 
povečanje vrednosti družbenega proizvoda! 

7. 2. FINANČNI REZULTATI GOSPODARJENJA 
IN NJIHOVE KVANTITATIVNE NAVIDEZNOSTI; 
RAZPOREJANJE DOHODKA; PROBLEMI IZGUB 
V GOSPODARSTVU IN BANKAH 

Na oblikovanje in razporejanje celotnega prihodka gospo- 
darstva SR Slovenije do konca letošnjega leta bodo predvsem 
vplivali že doseženi rezultati poslovanja v prvem polletju, 
visoka rast cen na domačem trgu, skromni zunanjetrgovinski 
dosežki ter spremembe v obračunskem sistemu, ki začnejo 
veljati v drugem polletju letos. Sedanje ocene na teh osnovah 
kažejo, da bodo OZD s področja gospodarstva izkazale v 
celem letu za okoli 92,5% večji celotni prihodek kot leto 
poprej. V strukturi oblikovanja celotnega prihodka velja ome- 
niti negativne premike, in to predvsem v zmanjševanju deleža 
celotnega prihodka, ki premike, in to predvsem v zmanjševa- 
nju deleža celotnega prihodka, ki ga bo do konca leta sloven- 
sko gospodarstvo realiziralo s prodajo na tujih trgih (od 11,4% 
v preteklem letu na 10% v letošnjem letu). Povečuje pa se 
delež prihodkov od prodaje na domačem trgu ter delež ostalih 
prihodkov, ki vsebujejo tudi poračun učinka revalorizacije 
obratnih sredstev z zapadlimi tečajnimi razlikami in plačanimi 
obrestmi. Spremembe v obračunskem sistemu, ki so bile 
uveljavljene ob polletnem obračunu, omogočajo izkazovanje 
višjega celotnega prihodka in s tem višjega dohodka (v celem 

letu kar za okoli 150 milijard din!). To pa pomeni, da bo 
gospodarstvo na račun učinka revalorizacije moglo izkazati 
za okoli 10 indeksnih točk višjo rast dohodka oziroma za okoli 
5% večji obseg dohodka kot bo dejansko ustvarjen. Nekaj 
indeksnih točk rasti dohodka pa gre nesporno tudi na račun 
nerealnega obračuna materialnih stroškov, ki ga omogočajo 
slabosti obračunskega sistema (v pogojih visoke inflacije) ter 
na račun obračuna amortizacije, ki ne upošteva tekočih 
gibanj ustreznih cen, kar bo povzročilo, da bo rast amortiza- 
cije po končnem letnem obračunu spet nižja od rasti celot- 
nega prihodka! 

Od drugih pogojev, ki vplivajo na rezultate poslovanja 
gospodarstva SR Slovenije v letošnjem letu, velja omeniti, da 
rastejo materialni stroški, zlasti vrednost porabljenih surovin, 
materialov in energije počasneje od rasti celotnega prihodka! 
kar izboljšuje finančno izkazano ekonomičnost poslovanja iri 
omogoča višjo rast doseženega dohodka od rasti celotnega 
prihodka. 

Na osnovi navedenih ocen, ugotovitev in predpostavk bo 
dosežena rast dohodka slovenskega gospodarstva, ki se 
hkrati uporablja kot okvir in merilo za rast posameznih oblik 
porabe, v letošnjem letu predvidoma znašala okoli 110%. 

Pri razporejanju dohodka izhajamo iz predpostavke, da se 
bi naj gibanja osebnih dohodkov in skupne porabe v TOZD ter 
sredstev za skupno in splošno porabo do konca leta uskladila 
z resolucijskimi razmerji.'4. Na osnovi načrtovanih razmerij 
razporeditve dohodka se lahko sredstva za osebne dohodke 
in skupno porabo v TOZD povečajuo v skladu z rastjo 
dohodka, torej v globalu za okoli 110%. Upoštevaje gibanja 
prispevnih osnov (dohodka in osebnih dohodkov) ter izvedbo 
z letošnjo resolucijo načrtovanih nalog na področju družbe- 
nih dejavnosti, bi OZD gospodarstva v letošnjem letu v primer- 
javi s preteklim letom za zadovoljevanje skupnih potreb tako 
obračunale za 151% več sredstev iz dohodka in za 126% več 
sredstev iz osebnih dohodkov. 

Obveznosti za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb pa 
bodo v primerjavi z lanskim letom višje za 175% (skupaj iz 
dohodka in iz osebnih dohodkov), predvsem zaradi letos 
uvedenega republiškega davka na dohodek po posebni 
stopnji. 

Ob taki razporeditvi dohodka bi gospodarstvo v globalu 
moglo ohraniti realni obseg akumulacije na lanskoletni ravni, 
delež akumulacije v doseženem dohodku pa bi se s terri 
vendarle še vedno za slabo odstotno točko znižal. Velja pa 
opozoriti, da je tudi za dosego tega cilja, potrebno vse do 
sprejema zaključnih računov intenzivno voditi zastavljeno 
družbeno aktivnost za umirjanje porabe in za odstranjevanje 
motenj pri OZD, ki poslujejo z izgubo. Posebej velja omeniti 
izgubo v elektrogospodarstvu in premogovništvu, kjer je bilo 
ob polletju letos ugotovljeno 56,9% celotnega zneska izgube 
gospodarstva. V primeru, da se bo izguba v teh dveh panogah 
pokrivala na osnovi uvedbe dodatnega prispevka iz dohodka 
TOZD, se bo to neposredno odrazilo na akumulacijo TOZD-ov 
gospodarstva, katere realni obseg bi bil manjši kot lani. 

Večjo pozornost pa je treba posvetiti tudi problemom izgub 
v bankah. Združena in temeljne banke v SR Sloveniji so 
ustvarile v prvem polletju 1986 za 14.242 milijonov din 
dohodka in za 6.471 milijonov din izgube; 47% vse izgube je 
locirano v Združeni banki, 53% pa v eni od 16 temeljnih bank. 
Vzroki za nastanek izgube so v obeh primerih isti - visoke 
negativne tečajne razlike, ki jih banke s prihodki od obresti ne 
morejo pokriti. 

Glede na to, da so aktivne obrestne mere od julija dalje še 
nižje kot so bile v prvem polletju, bodo imele banke v drugem 
polletju relativno nižje prihodke na račun obresti kot v prvem 
polletju. Če se tudi odhodki bank ne bodo bistveno znižali15 

bo dohodek bank prenizek za pokritje vseh odhodkov. Če se 
prihodki in odhodki v bankah ne uravnotežijo, se povečuje 
možnost, da ob zaključnem računu za 1986 izkažejo izgubo 

14 Ca se na bodo, bo to Imalo hude poaladlca na akumulacijo (3 strukturne 
točke zmanjšan dalai) In • tam na kvalitetna sredstva za naložbeno dejavnost v 
naslednjem letu. 
15 Obrestne mere na sredstva prebivalstva, ki pokrivajo okoli ena tretjine 
odhodkov bank, so se 2e znižale, vendar je vprašanje, če bo to znižanje 
kompenziralo znižanje obrestne mere pri kreditih v taki meri, da bo pokrilo že 
ustvarjeno Izgubo In vse obveznosti za negativne tečajne razlike v druoem 
polletju. " 
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tudi tiste banke, ki so bile že sedaj na meji pokrivanja odhod- 
kov s prihodki. Posledice izkazovanja izgub v bankah ob 
sprejemanju zaključnega računa so hude: vprašljivo postaja 
poslovanje s tujino in v naslednjem letu morajo banke pokriti 
izgubo (solidarnostno v okviru združenih bank in njenih usta- 
noviteljic). 

7. 3. GIBANJA TEKOČE PORABE 

Osebni dohodki in osebna poraba 
V prvih sedmih mesecih je povprečni osebni dohodek v SR 

Sloveniji porastel za 120,8% glede na enako obdobje lani, od 
tega v gospodarstvu za 119,5% in v negospodarstvu za 
126,7%. Ob nižji rasti cen življenjskih potrebščin je bil tako 
realni povprečni osebni dohodek v Sloveniji večji za 16%. 
Dinamika osebnih dohodkov v zadnjih mesecih kaže na umir- 
janje rasti. Poleg tega zelo pospešeno potekajo aktivnosti v 
republiki, da bi do konca leta dosegli uskladitev rasti sredstev 
za osebne dohodke v gospodarstvu z rastjo doseženega 
dohodka. Na tej osnovi ocenjujemo, da bo povprečni osebni 
dohodek na zaposlenega v Sloveniji porastel za 101%, realno 
pa za okoli 3%. 

Sredstva za osebne dohodke v družbenih dejavnostih bodo 
naraščala nekoliko hitreje od predvidene dinamike rasti oseb- 
nih dohodkov v gospodarstvu, ker se bo poleg tekoče valori- 
zacije izvajala tudi planska usmeritev o postopnem usklajeva- 
nju ravni osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih 
z osebnimi dohodki v gospodarstvu. Program usklajevanja za 
letošnje leto predvideva uskladitev ravni v decembru. Da bi to 
dosegli, bi moral povprečni osebni dohodek v družbenih 
dejavnostih porasti za okoli 7 odstotnih točk hitreje od pov- 
prečnega osebnega dohodka v gospodarstvu v letu 1986. V 
družbenih dejavnostih proces usklajevanja v globalu poteka, 
vendar je,po posameznih segmentih vidno zaostajanje in bo 
zamujeno usklajevanje težko nadoknaditi v zadnjih mesecih 
leta. To velja predvsem za osnovno in srednje izobraževanje, 
kulturo in socialno varstvo, kjer program usklajevanja ver- 
jetno ni povsem ustrezno postavljen in izvajan. 

V letošnjem letu bodo prejemki prebivalstva v globalu pora- 
sli realno za okrog 5%. V tem okviru bodo sredstva za osebne 
dohodke zaposlenih v združenem delu približno ohranila 
svojo udeležbo, prejemki, ki se prelivajo iz sredstev skupne 
porabe (osebni prejemki za zagotavljanje socialne varnosti) 
pa bodo udeležbo v vseh prejemkih prebivalstva povečali kar 
za dve odstotni točki: močno bodo namreč porastla sredstva 
za pokojnine zaradi tekočega usklajevanja z rastjo osebnih 
dohodkov (razmerje med povprečno starostno pokojnino in 
povprečnim osebnim dohodkom je bilo v prvih sedmih mese- 
cih letošnjega leta 75,5%; tako razmerje je bilo doseženo 
kljub močnemu porastu števila upravičencev) ter sredstva za 
porodnine zaradi letošnjega podaljšanja porodniškega dopu- 
sta na eno leto. Ostali prejemki bodo imeli nekoliko manjšo 
udeležbo v skupnih prejemkih prebivalstva. 

Od osebnih prejemkov bo prebivalstvo v letošnjem letu 
občutno manj sredstev namenilo varčevanju (medtem, ko je 
lani od vseh prejekov namenilo za varčevanje okoli 11%, jih 
bo letos po ocenah le slabih 9%). Vzrok je v spremembah 
politike obrestnih mer, ki ne spodbujajo prebivalstva k varče- 
vanju - kljub njihovim visokim prejemkom. 

Ocenjujemo pa, da bo prebivalstvo le del sredstev, ki bi jih 
sicer zadržalo v bankah, usmerilo v potrošnjo (predvsem 
trajnih potrošnih dobrin), del pa ga bo tezavriralo doma. 
Kreditno monetarna politika je tako prispevala k še večjemu 
odklonu od planirane skladne rasti sredstev za osebno 
porabo z rastjo družbenega proizvoda, saj bodo razpoložljiva 
sredstva za osebno porabo realno naraščala kar za okoli 5 do 
6%. 

Skupna poraba 
Na področju zadovoljevanja skupnih potreb se v letu 1986 

uresničujejo z resolucijo postavljene naloge. Sredstva name- 
njena za plačilo storitev družbenih dejavnosti se bodo realno 
povečala, zagotovljena bodo sredstva za tekočo valorizacijo 
osebnih prejemkov iz sredstev zagotavljanja socialne varno- 
sti. V letošnjem letu je uveljavljen podaljšan porodniški 
dopust na eno leto in prešli smo na tekoče usklajevanje 

pokojnin. V letu 1986 so dodatno zagotovljena sredstva za 
družbeno razvojno najpomembnejše programe na področju 
znanstveno-raziskovalnega dela in usmerjenega izobraževa- 
nja zlasti na visoki stopnji, kot dejavnikov odpravljanja tehno- 
loške zaostalosti in uveljavljanja v, mednarodni delitvi dela. Na 
področju osebnih dohodkov delavcev družbenih dejavnosti 
poteka usklajevanje osebnih dohodkov z osebnimi dohodki 
delavcev v gospodarstvu ter usklajevanje ravni osebnih do- 
hodkov. 

Za uresničitev vseh nalog opredeljenih z letošnjo resolucijo 
bi na podlagi ocenjenih nominalnih gibanj do konca leta 
potrebovali v letu 1986 okoli 436 milijard dinarjev, kar je za 
126,6% več sredstev kot v letu 1985'6. V obdobju januar - 
avgust se je na računih samupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti združilo 265,5 milijard din, kar je za 
141,2% več kot v enakem lanskem obdobju. V tem so se 
hitreje povečevali prispevki iz dohodka in sicer za 143,7%, 
nekoliko počasneje pa prispevki iz osebnih dohodkov in sicer 
za 138,0%. ' 

Na osnovi dosedanjih gibanj ter upoštevaje veljavne pri- 
spevne stopnje in nominalna gibanja do konca leta, ocenju- 
jemo, da bodo SIS družbenih dejavnosti združile okoli 451 
milijard din, kar je za 135% več kot v preteklem letu. 

Po priporočilu, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ, je bil v SR 
Sloveniji sprejet zakon o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev DPS in SIS s področja družbenih 
dejavnosti za porabo v letu 1986, ki omogoča realizacijo v 
resoluciji zapisanih nalog, vsa sredstva, ki se bodo združila 
nad tem okvirom pa bo SDK izločala na posebne račune. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
morajo znova oceniti vrednost programov po ocenjenih nomi- 
nalnih gibanjih do konca leta in s spremembami prispevnih 
stopenj prilagajati priliv sredstev planiranemu obsegu. 

Splošna poraba 
Priliv vseh sredstev za splošno porabo je v prvih osmih 

mesecih večji za 105,6% v primerjavi z enakim obdobjem lani, 
pri tem pa is prispevek zveznemu proračunu porastel neko- 
liko hitreje * za 117,5% - kot pa sredstva za splošno porabo v 
SRS, ki so imela rast 92,7%. 

V letu 1986 so bile povečane davčne obremenitve zaradi 
uvedbe republiškega davka iz dohodkov OZD s področja 
gospodarstva po posebni stopnji, republiškega davka iz oseb- 
nih dohodkov po redni stopnji in povečane stopnje republi- 
škega davka na promet proizvodov, kar je bilo sprejeto zaradi 
povečanih obveznosti SR Slovenije na podlagi zveznih pred- 
pisov, predvsem pa za pokrivanje kotizacije. Izvedeno pa je 
bilo tudi povečanje stopenj občinskih davkov iz osebnih 
dohodkov, da bi bili tako občinski proračuni izdatneje vezani 
na lastne vire prihodkov. 

Na strani prilivov je značilno, da se je štiri petine vseh 
sredstev zbralo s prometnimi davki, kar je v nasprotju z 
plansko usmeritvijo, da bomo postopno povečevali vlogo 
neposrednih davkov. Razlog za takšno strukturo virov je - 
poleg povečanih stopenj republiškega davka na promet proiz- 
vodov - predvsem v te, da so bile v prvih osmih mesecih 
ustavljene in refirhdirane že vplačane akontacije davka na 
dohodek OZD. Ker so bili - skladno s priporočilom Skupščine 
SFRJ - republiški in občinski proračuni zadržani na ravni kot 
so bili sprejeti v začetku leta (na indeksu 150 v primerjavi z 
letom'1985), so za financiranje realno tako skrčene porabe, 
ob sicerjšnjih gibanjih v gospodarstvu, zadoščali prilivi iz 
ostalih virov. Predvideno pa je pospešeno vplačevanje akon- 
tacij v zadnjem tromesečju. 

Skladno z zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev so morale družbenopolitične skup- 
nosti predložiti podatke o prilivih sredstev po periodičnem 
obračunu za obdobje januar - junij. Sredstva za splošno 

16 Pri oceni potrebnih sredstev je upoštevano, da bi se doseženi dohodek v 
gospodarstvu v letu 1986 povečal za 110 % ter da bi se rast osebnih dohodkov v 
gospodarstvu uskladila z rastjo doseženega dohodka. Skladno z določili zakona 
o začasni prepovedi z delom družbenih sredstev DPS in SIS s področja družbe- 
nih dejavnosti za porabo v letu 1986 (Uradni list SRS št. 27/86) bi se sredstva za 
plačilo storitev družbenih dejavnosti lahko povečala za 95% stopnje rasti 
dohodka gospodarstva v SR Sloveniji. V okviru teh sredstev je možno zagotoviti 
tekoče usklajevanje osebnih dohodkov In povečati materialne stroške za 88% v 
primerjavi s preteklim letom. 
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porabo v republiki so se gibala skladno z usmeritvami, tako da 
ni bilo ugotovljenih presežkov. 

V septembru izvedeni rebalansi povečujejo celoletni obseg 
limitiranega dela republiškega proračuna in dogovorjene 
porabe v občinah za 104,5% v primerjavi z letom 1985 (5 
odstotno zaostajanje za ocenjeno rastjo celoletnega ocenje- 
nega nominalnega dohodka gospodarstva), kar je skladno z 
letošnjimi republiškimi in zveznimi usmeritvami glede gibanja 
sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, 
pomeni pa odstopanje od usmeritev začrtanih v planu, kjer je 
predvidena skladna rast z rastjo dohodka v gospodarstvu. To 
otežkoča izvedbo drugih v planu začrtanih nalog, predvsem 
uskladitev osebnih dohodkov delavcev v državni upravi z 
osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu ter modernizacijo 
državne uprave. Skupaj s povečanimi obveznostmi republi- 
škega proračuna na podlagi zveznih predpisov (regresi, 
tečajne razlike) in ob nekoliko hitrejši rasti dela nelirhitiranih 
prihodkov občinskih proračunov, bi tako sredstva neto repu- 
bliškega proračuna in občinskih proračunov porastla predvi- 
doma za 105,7% v primerjavi z lanskoletno realizacijo. 

Prispevek zveznemu proračunu se bo, skladno z rebalan- 
som zveznega proračuna, v letošnjem letu .povečal predvi- 
doma za okoli 117%, predvsem zaradi povečane kotizacije (za 
okoli 143%), tako da bo za njeno pokritje potrebno zagotoviti, 
poleg prilivov od temeljnega prometnega davka, tudi okoli 21 
milijard din iz drugih virov republiškega proračuna. 

8. RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Spremembe v delovanju in usmeritvi družbenih dejavnosti, 
ki so jih povzročili težji in bolj zapleteni pogoji v preteklem 
obdobju in ki so bile planirane za to srednjeročno obdobje, se 
v letošnjem letu kažejo predvsem na dveh področjih. Veliko 
večji poudarek in podporo so dobili programi tistih dejavnosti 
(predvsem pa raziskovalne dejavnosti), ki pripravljajo pogoje 
z& hitrejšo in bolj učinkovito vključitev znanja v proizvodne in 
druge družbene procese. Druga značilnost pa je, da so v polni 
meri začeli delovati tudi programi, ki omogočajo relativno 
izenačen položaj prejemnikov raznovrstnih nadomestil. 

Dodatno pa je za letošnje leto značilna bolj racionalna 
investicijska dejavnost (manj objektov zato pa njihovo hitrejšo 
gradnjo) ter prizadevanja za sanacijo osebnih dohodkov izva- 
jalcev. Z nekaterimi izjemami je mogoče pričakovati, da se bo 
ta resolucijska naloga uresničila v predvidenem obsegu in da 
bodo s tem odpravljeni moteči pogoji za boljše delo družbe- 
nih dejavnosti. 

Znanstveno raziskovalna dejavnost 
Vloga in pomen znanja za razvoj je v slovenski družbi 

deklarativno splošno sprejeta. Z ukrepi in nalogami, ki so bile 
oblikovane v slovenski skupščini, so v letošnjem letu ustvar- 
jeni materialni pogoji za povečanje števila mladih raziskoval- 
cev, za boljše vrednotenje raziskovalnega dela in za njegovo 
boljšo opremljenost. Vse te naloge pa zahtevajo od razisko- 
valne dejavnosti bolj racionalno in ciljem prilagojeno organi- 
ziranost. Oblikujejo in skupno se obravnavajo raziskovalne 
skupine, njihova kadrovska in materialna opremljenost in 
razvoj. 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je 
bilo posebej navedeno, da bomo sposobne, nadarjene in 
inovativne kadre sistematično usmerjali v podiplomski študij, 
da bi z ustreznejšim prispevkom znanja dosegali predvidene 
razvojne usmeritve. Ta usmeritev se pod naslovom »2000 
raziskovalcev« izvaja v okviru raziskovalne skupnosti Slove- 
nije, pri čemer je prišlo do izraza dejstvo, da se bodoči 
raziskovalci bolj zanimajo za daljše kot krajše oblike usposab- 
ljanja. Interes za tovrstno usposabljanje prihaja od potencial- 
nih kandidatov samih. OZD še nimajo kriterijev, po katerih bi 
kadre pošiljali na izpopolnjevanje in izobraževanje, ali pa se v 
ta projekt še niso zadostni meri vključile. 

Mladi raziskovalci so se dosedaj usposabljali za delo in 
kariero pretežno v znanstveno raziskovalnih organizacijah; za 
te namene je študijska pot relativno dobro izpeljanja. Iz 
gospodarstva in njegovih raziskovalnih enot pa se jih prijavlja 

premalo, kar je tudi posledica preveč samo v akademsko 
kariero usmerjenih izobraževalnih programov in kaže pre- 
majhno izkoriščanje znanj, ki jih lahko posredujejo visokošol- 
ske organizacije pri oblikovanju razvojnih usmeritev. To bo 
treba preseči z boljšim informiranjem o materialnih, študijskih 
in delovnih pogojih in z večjo pomočjo gospodarske zbor- 
nice. 

Vzgoja in izobraževanje 
S pričetkom letošnjega šolskega leta so bili v srednje izo- 

braževanje uvedeni prenovljeni programi naravoslovno - 
matematične ter družboslovne usmeritve. Delo na prenovi se 
bo nadaljevalo. Ti programi bodo v šole uvedeni postopoma. 
Programov, ki že dosedaj niso imeli vpisa oziroma niso bili 
razpisani (približno ena petina sedanjih), ne bi prenavljali, pač 
pa bi ta znanja oblikovali v smereh, sorodnih po matičnosti 
stroke. S prenovo programov bo storjen eden izmed korakov 
k odpravi prezahtevnosti nekaterih programov in dana mož- 
nost za odpravo motenj, ki so se kazale v manjšem zanimanju 
učencev, da po zaključeni osnovni šoli nadaljujejo šolanje, in 
v znatnem številu tistih, ki so šolanje prekinili in se kot 
nekvalificirani delavci zaposlovali. 

Zanimanje za vpis na visoke šole je veliko - po predhodnih 
podatkih se bo vpisalo okoli 80% čiste generacije. Še vedno 
pa velja, da imajo organizacije združenega dela največje 
potrebe po diplomatih tehniških področij. Da bi zadostili 
zahtevam razvoja in prestrukturiranja, bo potrebna smotrna 
organizacija študijskega procesa samega in večja učinkovi- 
tost študija. 

Nove programe visokega šolstva bo potrebno sproti sprem- 
ljati in vrednotiti, da bi se izognili vztrajanju na rešitvah, za 
katere je praksa pokazala, da niso popolnoma domišljene. 
Analiza teh programov je del projekta »dolgoročni razvoj 
visokega šolstva.« 

Povečevanje števila vpisanih ob delu se nadaljuje, kar kaže 
na spremembo odnosa ljudi do znanja in izobraževanja. Za 
hitrejši razvoj izobraževanja odraslih bo predvsem potrebno 
delovati v organizacijah združenega dela. Glede na to. da se 
izobrazbena struktura zaposlenih le počasi izboljšuje, je 
potrebno sistematično usmerjanje mladih zaposlenih v pro- 
grame za pridobitev ustrezne stopnje strokovne usposoblje- 
nosti. Vzroke za tako počasnost je potrebno analizirati in jih 
odpraviti, pa čeprav bi to pomenilo spremembo zakonodaje 
na področju delovnih razmerij. 

Predvideno je bilo, da bo v začetku letošnjega šolskega leta 
v sedme in osme razrede osnovne šole uveden program 
življenja in dela osnovne šole. To se ni v celoti realiziralo, saj 
je novi program uveden le v sedme razrede, v osme pa bo 
drugo leto. Tako se bodo hkrati izvajali trije različni organiza- 
cijski tipi osnovnošolskega izobraževanja - celodnevna 
osnovna šola, podaljšano bivanje in šola s poldnevno organi- 
zacijo pouka. Od celostne evalvacije je mogoče pričakovati 
odgovor na to, kateri tip je najprimernejši, in pobudo za 
odpravo programske prenatrpanosti. 

Socialno skrbstvo 

čeprav v centrih za socialno delo narašča število zaposle- 
nih strokovnih delavcev (srednjeročna usmeritev), pa je nji- 
hovo sodelovanje z drugimi organizacijami in skupnostmi, ki 
se srečujejo s socialno problematiko, še dokaj šibko. Poleg 
tega za štirinajst občin delo centrov opravljajo strokovne 
službe SIS socialnega skrbstva, čeprav bi morali biti centri za 
socialno delo že leta 1981 v vseh občinah. Neugodne gospo- 
darske razmere vodijo vedno več ljudi v stisko. To nam doka- 
zujejo podatki o naraščanju števila upravičencev do enkratnih 
in začasnih družbenih denarnih pomoči in o številu storitev 
socialnega skrbstva, ki najbolj naraščajo med materialno 
ogroženimi odraslimi in med otroci in mladostniki, prikrajša- 
nimi za noramalno družinsko življenje. Družbene denarne 
pomoči, namenjene osebam, ki nimajo sredstev za preživlja- 
nje, so v začetku leta znašale povprečno 23,700 din mesečno; 
s 1.7. pa so bile valorizirane za okrog 35%. 

V letošnjem letu se je tudi začela obnova organizacij za 
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, ki se bo intenzivno 
nadaljevala v prihodnjem letu. 
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Otroško varstvo 
Najpomembnejša srednjeročna usmeritev otroškega var- 

stva je razvijanje in uvajanje različnih vzgojnih programov za 
otroke, ki niso v vrtcih. Ker to ne poteka primerno, je nujno 
pripraviti bolj dorečen koncept razvoja te dejavnosti. 

Realna vrednost družbenih pomoči za otroke upada. Zato je 
bilo v republiški skupnosti otroškega varstva sprejeto priporo- 
čilo o sprotni valorizaciji družbenih pomoči otrokom. Tako je 
bila s 1.7. izvedena 35 odstotna valorizacija kar pomeni, da 
znaša poprečna višina družbene pomoči otrokom 7.700 din. 

Največji problem tudi v letošnjem letu predstavlja zaostaja- 
nje osebnih dohodkov v vrtcih, ki je največje med družbenimi 
dejavnostmi. Vzroki za to pa so različni; od neustreznih politik 
v posameznih družbenopolitičnih skupnostih do prešibke 
aktivnosti ali SIS otroškega varstva ali vzgojnovarstvenih 
organizacij samih. 

Kultura 
Resolucljske naloge se v glavnem uresničujejo v skladu z 
načrti. Možnosti za kakovostno delovanje osrednjih kulturnih 
ustanov so zagotovljene vsaj v tistih elementih, ki so odvisni 
od financ; Nižja revalorizacija materialnih stroškov bo neko- 
liko prizadela gledališča, predvsem pa tisk, saj se stroški na 
tem področju (cene papirja in grafičnih storitev) dvigujejo 
hitreje kot poprečni materialni stroški. Zato bo letos Kulturna 
skupnost Slovenije subvencionirala nekoliko manj knjig kot 
lansko leto, odkup pa bo ostal na enaki ravni. Težava pa je v 
tem, da občinske kulturne skupnosti v glavnem ne zagotav- 
ljajo svojega deleža sredstev. Z ustreznimi sporazumi o avtor- 
skih honorarjih se odpravlja nesorazmerje med osebnimi 
dohodki v združenem delu in avtorskimi honorarji; pri tem 
prednjačita gledališka dejavnost in založništvo. Podvojena 
sredstva za varstvo naravne in kulturne dediščine glede na 
lansko leto bodo pripomogla k izboljšani skrbi za kutlurne in 
naravne spomenike. Ob tem je opazna tudi vse večja skrb 
OZD izven kulture dejavnosti, ki se kaže predvsem v intenziv- 
nejšem obnavljanju starih zgradb, ki so tako obvarovane pred 
hitrim propadanjem. V letošnjem letu je Kulturna skupnost 
Slovenije s finančnimi sredstvi sodelovala z RTV pri snemanju 
nadaljevanke o Trubarju (iz- materiala za nadaljevanko bo 
narejen tudi celovečerni film); ostalo sodelovanje pa teče po 
že ustaljeni poti. Prav tako se program prednostnih investicij 
izvaja v skladu z začrtanim programom. 

Telesna kultura 
Množičnost kot srednjeročna naloga na področju telesne 

kulture se predvsem v obliki organizirane rekreacije uspešno 
izvaja. Število in delež tistih, ki se ukvarjajo z organizirano 
rekracijo, se tudi po podatkih slovenskega javnega mnenja 
povečuje (leta 1986 14.0% prebivalstva). Podoben je trend 
tudi pri občasno organizirani aktivnosti. Neorganizirana 
rekreacija, ki je med leti 1976 in 1980 doživela velik porast, pa 
je po tem letu začela rahlo upadati, kar verjetno pogojuje bolj 
organizirana aktivnost telesnokulturnih organizacij. Ob tem 
moramo tudi omeniti, da se delovanje telesnokulturnih skup- 
nosti osredotoča predvsem na tiste športne aktivnosti, ki 
tvorijo telesnokulturni minimum, kjer skušajo uvesti čimveč 
organiziranih oblik s programi. 

Počasneje se ureja status vrhunskih športnikov, kjer so 
predvsem težave pri sodelovanju z drugimi samoupravnimi 
skupnostmi - pri določitvi nalog, ki so skupne z zdravstvom, 
otroškim varstvom in izobraževanjem. Delo na izboljšanju 
prostorskih možnosti je ob pomanjkanju novih investicij 
usmerjeno predvsem v boljše izkoriščanje obstoječih objek- 
tov, kjer so pomembne predvsem šolske telovadnice, ki bi 
morale biti še v večji meri odprte tudi za druge uporabnike. Pri 
njihovem vzdrževanju pa bi morale sodelovati tudi telesnokul- 
turne organizacije. Ob tem telesnokulturne skupnosti vlagajo 
še v centre republiškega pomena, a se pri tem omejujejo le na 
tehnološke izboljšave, ki pomenijo boljše pogoje treninga ter 
večnamenskost objektov. 

Zdravstveno varstvo 
Prestrukturiranje zdravstvene dejavnosti, ki se je začelo v 

prejšnjem srednjeročnem obdobju, se nadaljuje. Zmanjšuje 

se obseg bolnišnične dejavnosti, povečuje pa se obseg 
osnovnega zdravstvenega varstva. 

Ti trendi se izražajo tudi v finančnih kazalcih, ki kažejo na 
racionalnejše ravnanje na področju zdravstvenega varstva. V 
celotnih sredstvih za zdravstvene storitve se je ponovno 
zmanjšal delež sredstev za bolnišnično zdravljenje. Izboljšal 
se je tudi materijalni položaj zdravstvenih organizacij, ki se 
kaže predvsem v realno povčanih sredstvih amortizacije in 
hitrejši rasti osebnih dohodkov zaposlenih v zdravstvu od 
zaposlenih v gospodarstvu, čeprav je tu še vedno razkorak v 
korist zaposlenih v gospodarstvu. 

Zaposlovanje v zdravstvu, predvsem v bolnišnični dejavno- 
sti, poteka mimo planskih usmeritev, realnih potreb in finanč- 
nih možnosti družbe. Z nesmotrnim zaposlovanjem zdravni- 
kov v bolnišnicah se rušijo tudi planski cilji v razmerju do 
zaposlenih zdravnikov v zdravstvenih domovih (lani je bila 
stopnja rasti zaposlovanja zdravnikov v zdravstvenih domovih 
3%, v bolnišnicah pa kljub zmanjšanju obsega dejavnosti 4%). 

Razvoj zdravstvene informatike še vedno zaostaja za potre- 
bami sodobnega zdravstvenega varstva. Sistem solidarnosti, 
ki je dogovorjen za sedanje srednjeročno obdobje, je učinko- 
vitejši do prejšnjega. Stanje glede sklepanja samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev za dokončanje investicij 
Medicinske fakultete v Ljubljani in kirurškega bloka splošne 
bolnišnice v Murski Soboti, ki so republiškega pomena, ni 
zadovoljivo. 

9. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA 

Osnovna usmeritev začrtana v srednjeročnem planu in 
posameznih planskih aktih informacijskih služb in drugih 
subjektov DSI, je prehod od kvantitete h kvaliteti, torej 
produciranje manjšega števila bolj potrebnih in uporabljivih 
informacij. Težave, ki nastajajo pri njenem uresničevanju, pa 
so pogosto vezane na koordinacijo v širšem jugoslovanskem 
prostoru, ki za zdaj prepočasi teče. 

Tisto, kar razumemo z informiranjem in informacijo je pove- 
zano s procesom odločanja. Samoupravni sporazum o sode- 
lovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostav- 
ljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odlo- 
čanja, bo lahko zaživel šele ko bodo ti sistemi nastajali kot 
rezultat zahtev in potreb uporabnikov in se bomo otresli iluzij 
takojšnje celovitosti in istočasnosti. 

Letošnje izkušnje kažejo, da lahko služijo tisti uporabniki, ki 
morejo iz raznih vzrokov (predvsem zaradi svojih tehničnih in 
kadrovskih možnosti) jasneje oblikovati potrebe, interese in 
želje uporabnikov ter jih povezati z možnostmi in znanji infor- 
macijskih služb, kot vmesna stopnja med informacijskimi 
službami in najširšim krogom uporabnikov. To lahko prispeva 
k večji organski enotnosti DSI, s katero naj bi presegli dolo- 
čeno razpršenost, ki nastaja v tem povezovanju. 

Zavest o potrebnosti večje povezave med DSI, in raziskoval- 
nim delom na tem področju že daje prve rezultate v načrtova- 
nih raziskovalnih projektih, za oceno njihovega vpliva na 
dejanske razvojne odločitve pa je še prezgodaj. Predvsem gre 
za uresničitev raziskovanja za oblikovanje in uvajanje novih 
rešitev. Te rešitve se najbolj vidno oblikujejo pri skupnih 
naporih za razvoj JUPAK in skupnih registrih podatkovnih 
zbirk. 

10. VARSTVO OKOLJA 

Značilno za prvo leto izvajanja srednjeročnega plana na 
področju varstva okolja* je predvsem dejstvo, da sta se resno 
lotila reševanja ekoloških vprašanj industrija in energetika. 
Zlasti glavni onesnaževalci zraka delajo po programu in v 
skladu s planskimi nalogami. Na področju zraka je v pripravi 
tudi novelacija zakonodaje. Ni pa še steklo delo na projektu za 
usmerjanje porabe goriv za potrebe široke potrošnje glede na 
vsebnost žvepla (nosilec Republiški komite za energijo). Po 
operativnem načrtu teče tudi usklajeni inšpekcijski nadzor 
nad večjimi onesnaževalci. Inšpekcije so že obdelale prašičje 
farme, v zadnjem četrtletju pa nadaljujejo z obdelavo večjih 
onesnaževalcev zraka. 

Na področju varstva voda ostajs kljub nekaterim uspešno 
izvedenim in še potekajočim sanacijskim ukrepom večina 
vodotokov prekomerno onesnaženih. Aktivnosti za boljšo 
kvaliteto vode so v letošnjem letu namenjene predvsem pri- 
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pravam sanacijskih,programov. Posebni problemi so neučin- 
kovitost sicer vse večjega števila čistilnih naprav, nadaljnje 
onesnaževanje s strani prašičjih farm in neizdelan informacij- 
ski sistem za potrebe varstva voda. 

Na področju posebnih odpadkov je bilo težišče dejavnosti 
usmerjeno na izvajanje Pravilnika o ravnanju s posebnimi 
odpadki, pred zaključkom so tudi priprave za izdelavo kon- 
cepta ravnanja s posebnimi odpadki. 

Kot potekajo relativno uspešno sanacijske dejavnosti na 
ravni posameznih onesnaževalcev — delovnih organizacij, se 
precej manj učinkovito izvajajo naloge, ki jih je družbeni plan 
naložil občinam. Pregled doslej sprejetih občinskih planskih 
dokumentov je pokazal, da občine večkrat še vedno deklara- 
tivno in presplošno opredeljujejo naloge in njihove nosilce na 
področju varstva okolja. Eden od razlogov za to je verjetno 
tudi v tem, da med občinskimi planerji in v strokovnih organi- 
zacijah, ki pripravljajo strokovne osnove za planske doku- 
mente, ni primernih strokovnjakov. Poseben problem se kaže 
na področju gozdarstva, pri katerem planske postavke niso v 
skladu z ugotovitvami o stanju slovenskih gozdov, saj večina 
občin načrtuje izkoriščanje gozdov ne oziraje se na njihovo 
ogroženost. 

11. UREJANJE PROSTORA 

Urejanje prostora, kot že nekaj let nazaj, relativno zaostaja v 
obliki upočasnjenega in selektivnega razvoja. Zlasti so priza- 
deta naselitvena središča v manj razvitih območjih. Zastoj je 
predvsem pri gradnji, zlasti stanovanjski. Uresničevanje 
Zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem 
namembnosti (Ur. I., SRS 44/82) je ponovno pokazalo na 
pomanjkanje opredeljenih in opremljenih stavbnih zemljišč. 
Med vzroki upočasnjene graditve so tudi kasnitve pri izdelavi 
oziroma spremembah prostorskih izvedbenih aktov. Aktivno- 
sti na področju normativnega urejanja s planskimi akti in 
izvedbenimi akti bodo v letu 1987 morale biti v ospredju, da bi 
uspešneje premagali zastoje v polpreteklem obdobju. 

Pripravljanje in sprejemanje dolgoročnih in srednjeročnih 
planov se v letu 1986, zaključuje v večini občin. Do oktobra 
1986 še dvanajst občin ni sprejelo dolgoročnega plana, osem 
jih predvideva sprejem še v tem mesecu, ostale občine pa do 
konca leta 1986. Srednjeročnega plana še ni sprejelo devet- 
najst občin, štirinajst občin predvideva sprejem do konca 
oktobra, ostale pa do konca leta. Postopki priprave in spreje- 
manja planov so bili v veliki večini ustrezni, slabše so prevzeta 
republiška obvezna izhodišča, najbolj pomanjkljivo pa je upo- 
števana predpisana vsebina planov. 

Po ocenah Republiškega komiteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora priprava prostorskih izvedbenih aktov, ki jih 
sprejemajo Skupščine občin, ne poteka zadovoljivo. Zaostri- 
tev problemov lahko pričakujemo že v naslednjem letu. Doslej 
je le približno četrtina občin sprejela odlok o ugotovitvi 
ustreznosti prostorskih izvedbenih načrtov. Oviro pri pripravi 
prostorskih izvedbenih načrtov. Oviro pri pripravi prostorskih 
izvedbenih aktov predstavljajo zamude pri sprejemanju pla- 
nov, kvaliteta planov, še neizdelana predhodna dela in investi- 
cijski programi v skladu z Zakonom o graditvi objektov. 
Nerazdelana je tudi metodologija urbanističnih in krajinskih 
zasnov ter prostorskih izvedbenih aktov. Delo zavira nezado- 
voljiva organiziranost upravnih organov in organizacij ter 
zagotovljena premajhna sredstva, glede na stvarne potrebe, v 
občinskih proračunih, zlasti za pripravo in sprejemanje pro- 
storskih izvedbenih aktov. Problem njihovega finansiranja 
izhaja tudi iz prepočasnega ustanavljanja Skladov stavbnih 
zemljišč, od koder bi se ta sredstva deloma zagotavljala. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel program 
priprave prostorskih izvedbenih načrtov, katerih sprejemanje 
je v njegovi pristojnsoti. V program so vključeni energetski 
objekti in naprave (elektrarne in daljnovodi) ter odseki cest 
opredeljeni v obveznih izhodiščih republike. 

Zainteresirani uporabniki za odločitev glede izgradnje 
opuščene železniške proge Dravograd-Slovenj Gradec-Ti- 
tovo Veljenje ali Dravograd-Slovenj Gradec naj se za ugotovi- 
tev družbeno-ekonomske upravičenosti izgradnje čimprej 
organizirajo, tako da bo možno v skladu z določilom Dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije sprejeti odločitev do leta 1987. 
Strokovne priprave na odločitev o izboru ene izmed predlaga- 
nih variant hitre proge Ljubljana-Dobova potekajo organizi- 

rano, tako da predlog odločitve pričakujemo do konca tega 
leta. 

Proučevanje možnosti pred dokončno odločitvijo o gradnji 
hidroelektrarn na Savi in Muri s stališča vpliva na okolje in 
podtalnico je po ocenah SIS za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo Slovenije v zaključni fazi. Pričakujemo da bo 
možno na tako pripravljenih predhodnih delih sprejeti odloči- 
tev v letu 1987. 

Ustanovljene so delovne skupine, ki bodo koordinirale pri- 
pravo lokacijskih načrtov za posamezne objekte in naprave 
Problemi so zaradi neizdelanih predhodnih del in investicij- 
skih programov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, ki jih 
pripravljajo nosilci investicijskih namer. Izdelava teh gradiv je 
predpogoj za usklajevanje navzkrižnih interesov in vklajenost 
planskih aktov ob,čin. 

Priprava dolgoročnejšega in vsklajenega programa razi- 
skav kasni. Zajel naj bi celotno problematiko (vsebinsko- 
tematsko, organizacijsko-finančno in kadrovsko). Določen 
napredek je viden pri pripravi srednjeročnega piana Razisko- 
valne skupnosti Slovenije. Za podrobnejše in tekoče spremlja- 
nje dogajanj v prostoru je nujno opredeliti vsebino in metodo- 
logijo prostorskega informacijskega sistema. 

Realizacija dogovorjenih nalog na področju varstva kul- 
turne in naravne dediščine zamuja, da izdelava navodil za 
enotno vrednotenje prepočasi napreduje. Prav tako kasni 
priprava predlogov za normativno zavarovanje posameznih 
spomenikov in znamenitosti. Pri realizaciji razvojnih usmeri- 
tev Triglavskega narodnega parka organi in organizacije na 
ravni republike ne sodelujejo dovolj aktivno. 

Interesi med SR Hrvatsko in SR Slovenijo ob rekah Kolpi in 
Dragonji še niso vsklajeni. 

12. REGIONALNI RAZVOJ 
V SR SLOVENIJI 

Zaostrene gospodarske razmere iz zadnjih nekaj let zelo 
različno odsevajo v regionalnem razvoju posameznih regij, 
občin in še posebej manj razvitih območij SR Slovenije. Pove- 
čevanje deleža izgub, manjša produktivnost ter nestabilni 
pogoji gospodarjenja, ob padanju reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva, poudarjajo pomen regionalnega vidika eko- 
nomske politike, saj se kljub uspehom na področju pospeše- 
vanja razvoja manj razvitih območij, zmanjšujejo razvojne 
možnosti nekaterih območij oziroma regij, s tem pa tudi 
možnosti za skladnejši regionalni razvoj republike. Pri sklad- 
nem regionalnem razvoju v SRS bi se morali nasloniti v večji 
meri na učinke infrastrukturnih dejavnosti, kot kvalitetno 
osnovo za razvoj v želeno smer. 

V poslovnih rezultatih gospodarstva so zaradi različne 
gospodarske sestave kot tudi njegove različne učinkovitosti, 
med posameznimi regijami ter znotraj njih razlike-tako glede 
rasti dohodka kot tudi dohodka na zaposlenega. Izjemno rast 
dohodka so v prvem polletju zabeležili v gospodarstvu Spod- 
nje Posavske in Dolenjske regije, nekoliko nad povprečjem za 
SR Slovenijo sta bili Pomurska in Osrednjeslovenska regija, 
najnižjo rast dohodka pa so imeli v Goriški regiji in Zasavju. 
Najvišji dohodek na zaposlenega je bil prav tako v Spodnje 
Posavski regiji, nadpovprečni dohodek na zaposlenega pa še 
v Gorenjski in Obalno-kraški regiji. Najnižji dohodek na zapo- 
slenega je v Pomurski regiji, v ostalih regijah pa so nekoliko 
za republiškim povprečjem. Manj razvite občine in občine, 
katerih večji del teritorija sodi med manj razvita geografska iri 
obmejna območja oziroma območja v prehodnem obdobju so 
z redkimi izjemami dosegle podpovprečne poslovne rezultate, 
ki so v manjši meri tudi posledice neugodne sestave gospo- 
darstva v teh območjih. 

Delitev dohodka kar v treh četrtinah slovenskih občin 
odstopa od začrtane, saj rast sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo le v dobri četrtini (26,5%) občin v prvem 
polletju ni presegla rasti dohodka. Posledice so vidne v 
zmanjšani akumulacijski sposobnosti občin, ki je v več kot 
polovici občin bistveno zmanjšana v primerjavi z istim obdob- 
jem lani. 

Na področju pospeševanja razvoja manj razvitih območij pa 
se kažejo določeni pozitivni premiki. Značilna je nadaljnja 
nadpovprečna rast zaposlovanja, oživela je tudi investicijska 
aktivnost. Po podatkih Ljubljanske banke so vlaganja v manj 
razvita območja v skupni vsoti odobrenih kreditov za investi- 
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cije na območju SR Slovenije v prvem polletju tega leta 
dosegla lansko raven 8,6%, potem ko so v prvem tromesečju 
znašala le 1,4 %. Obsežnejše učinke dodatnih ugodnosti za 
vlagatelje na manj razvitih območjih lahko pričakujemo v 
naslednjem letu. Imamo pa še vedno opravka s pomanjka- 
njem obetavnih programov, ki bi upoštevali specifične 
kadrovske in druge možnosti večine manj razvitih območij J 

predvsem na področju drobnega gospodarstva - kar bi omo- 
gočilo razvoj in bolj pestro gospodarsko sestavo na teh ob- 
močjih. 

Investicije na področju materialne infrastrukture in družbe- 
nih dejavnosti naj bi predstavljale osnovo gospodarskega 
razvoja v manj razvitih območjih, vendar sedanji materialni 
položaj samoupravnih interesnih skupnosti teh dejavnosti ne 
omogoča pospešenega uresničevanja zastavljenih nalog, veli- 
kokrat tudi zaradi načina delitve združenih sredstev, ki v 
nekaterih primerih otežkoča celovitejše reševanje posamez- 
nih problemov. 

13. RAZMERE V GOSPODARSTVU 
JUGOSLAVIJE Z OCENO GLAVNIH 
PROBLEMOV PO REPUBLIKAH 
IN POKRAJINAH 

Jugoslovansko gospodarsko situacijo sredi leta 1986 karak- 
terizirajo pojemanje gospodarske aktivnosti in vse večja 
nestabilnost gospodarskih tokov. 

Po izredno dinamični rasti na začetku leta industrijska 
proizvodnja od junija letos upada in je v prvih osmih mesecih 
letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani za 4,7% 
večja (v prvem kvartalu za 6,9%). Nadaljujejo se neugodna 
gibanja v zunanjetrgovinski menjavi. Izvoz blaga je bil v prvih 
osmih mesecih letošnjega leta glede na enako lansko 
obdobje manjši za 4% (konvertibilni za 1,7%), uvoz blaga pa 
za 1% (konvertibilni za 6,2% večji), pri čemer so doseženi 
rezultati ob upoštevanju gibanja cen uvoza in izvoza glede na 
primerljivo lansko obdobje realno še bolj neugodni. Upada 
tudi priliv deviz na osnovi investicijskih del v tujini. Pokritost 
uvoza z izvozom se je zato v primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem poslabšala od 85,1% na 82,5% (konvertibilnega od 
81,7% na 75,6%), trgovinski primanjkljaj v menjavi s tujino pa 
povečal za 18% (v menjavi s konvertibilnim področjem za 
44,3%). Odsotnost ustreznih izvoznih spodbud, ki se je odra- 
zila v izrazito neugodnih izvoznih rezultatih, je ob upošteva- 
nju velike zadolženosti in uvozne odvisnosti jugoslovanskega 
gospodarstva osnovni omejitveni faktor večje gospodarske 
aktivnosti, saj se zaradi premajhnega deviznega priliva zmanj- 
šujejo možnosti uvoza, pa tudi plasmaja - nekateri pretežni 
izvozniki zmanjšanja izvoza niso mogli nadomestiti s prodajo 
na domačem trgu. 

Rast cen je še vedno izredno visoka. Odraža se tudi v 
finančnih rezultatih poslovanja gospodarstva v prvem polletju 
1986, saj so nominalne rasti celotnega prihodka, porabljenih 
sredstev in dohodka izredno visoke. Svoje je prispeval tudi 
veljavni obračunski sistem, ki ni prilagojen razmeram visoke 
inflacije in ne zagotavlja realnega obračuna materialnih stro- 
škov. Rast porabljenih sredstev (za 78,8%) je na ta način 
(delno tudi zaradi nižje rasti cen porabljenih materialov) zao- 
stajalo za rastjo celotnega prihodka (82,1%), dohodek pa se je 
povečal kar za 96,9%. Tako visoka rast dohodka se ni odrazila 
v povečani akumulativni in reproduktivni sposobnosti, temveč 
je, zaradi poslabšanih odnosov v delitvi dohodka v škodo 
organizacij združenega dela gospodarstva in poslabšanih 
odnosov v delitvi čistega dohodka v korist osebnih dohodkov, 
upadla. Podatki o kvalitativnih pokazateljih gospodarjenja 
kažejo na določene ugodne premike. Tako se je produktiv- 
nost v prvih sedmih mesecih povečala za 1 do 2%, ekonomič- 
nost pa v prvih šestih mesecih za 1,9%. 

Neugodna gibanja so se po posameznih republikah, tudi 
glede na njihove specifičnosti, odrazila z različno intenziteto. 
Kot je razvidno iz tabel 25 in 26 je rast industrijske proizvodnje 
ob drastičnem zmanjšanju obsega zunanjetrgovinske 
menjave in njeni slabši regionalni strukturi najnižja v SAP 
Kosovu. Nižja rast glede na jugoslovansko povprečje je tudi v 
Sloveniji, Vojvodini in na Hrvaškem. Izrazito neugodna giba- 
nja v zunanjetrgovinski menjavi pa so prisotna, razen v SAP 

Kosovo, še na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Vojvodini. 
Razlike v doseženih rezultatih poslovanja gospodarstva 

posameznih republik in avtonomnih pokrajin se v prvi polovici 
1986. leta glede na enako lansko obdobje povečujejo. Izvirajo 
iz relativno slabših rezultatov v manj razvitih republikah (z 
izjemo Bosne in Hercegovine) in SAP Kosovo na eni strani in 
relativno boljših rezultatov v Sloveniji na drugi strani. Ten- 
dence relativnega poslabšanja so namreč prisotne tudi v 
ostalih razvitih republikah in SAP Vojvodini. Problem upada- 
nja akumulativne sposobnosti je na ta način najbolj pereč v 
črni gori, Makedoniji in SAP Kosovo, ki ga naraščajoče 
izgube in visoka zadolženost ob relativno najnižji učinkovito- 
sti še dodatno zaostrujejo. 

14. SODELOVANJE Z GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI 
IN SAP KOSOVO 

V letu 1986 se nadaljujejo procesi samoupravnega združe- 
vanja dela in sredstev med organizacijami združenega dela iz 
SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo. Na tej podlagi 
organizacije združenega dela zagotavljajo med drugim večje 
količine proizvodov za skupen izvoz, na trajnejših osnovah se 
izboljšuje preskrba gospodarstva SR Slovenije z nekaterimi 
surovinami in polizdelki, povečuje se tudi plasman znanja, 
delovno intenzivnejši programi pa pomagajo pri reševanju 
problema nezaposlenosti v gospodarsko manj razvitih repu- 
blikah in SAP Kosovo. V prvem polletju je bilo sklenjenih 25 
novih samoupravnih sporazumov o skupnih vlaganjih, ki so 
skupaj z že začetimi programi iz preteklih let angažirali že 
60% tistega dela obveznosti SR Slovenije za leto 1986, ki jo je 
možno v skladu z zveznim zakonom usmeriti na osnovi samo- 
upravnega združevanja dela in sredstev (60% celotne obvez- 
nosti do gospodarsko manj razvitih republik in 50% celotne 
obveznosti do SAP Kosovo). Najugodnejši rezultati so dose- 
ženi z gospodarstvom SR Makedonije, kjer je letošnji obseg 
sredstev za te namene s podpisanimi samoupravnimi spora- 
zumi že prekoračen, medtem ko v prvem polletju ni bilo 
sklenjenega nobenega novega samoupravnega sporazuma z 
gospodarstvom SR Črne gore. Ob upoštevanju večjega števila 
programov, ki so še v fazi sporazumevanja med organizaci- 
jami združenega dela, obstajajo realne možnosti, da bodo vsa 
predvidena sredstva iz Sklada federacije za samoupravno 
združevanje dela in sredstev do konca leta 1986 v celoti 
usmerjena na tej osnovi, v nekaterih primerih pa celo prekora- 
čena. Hkrati programi v pripravi zagotavljajo nadaljevanje 
procesov samoupravnega združevanja dela in sredstev tudi v 
letu 1987. 

Manj spodbudni rezultati kot pri obsegu so bili doseženi pri 
kvaliteti združevanja dela in sredstev. Se vedno prevladujejo 
kreditni odnosi, medtem ko so dohodkovni odnosi uveljav- 
ljeni le v manjšem delu samoupravnih sporazumov. Zato bi 
morali pri skupnih vlaganjih dosledno uveljaviti ekonomske 
kriterije in ustvariti pogoje za povečanje vloge znanja in 
njegovo večje vrednotenje, kar bi spodbujalo interes organi- 
zacij združenega dela za dohodkovne odnose v pravem 
pomenu besede, ne pa le kot prevzemanje rizika. Odpraviti ali 
vsaj zmanjšati bi morali tudi vpliv nekaterih omejitev v gospo- 
darsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo za skupna 
vlaganja iz sredstev Sklada federacije glede namena in regi- 
onalne razporeditve ter deleža teh sredstev v strukturi posa- 
mezne investicije in skrajšati roke verifikacije programov s 
strani pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti. K 
temu bi moral prispevati tudi družbeni dogovor o združevanju 
dela in sredstev iz naslova sredstev Sklada federacije, ki je v 
postopku usklajevanja. 

15. SLO in DS 

Usmeritve letošnje resolucije za nadaljnji razvoj splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite se uresničujejo v 
okviru omejenih materialnih možnosti, pogojenih tudi z 
zamudo pri sprejemu samoupravnih sporazumov o združeva- 
nju sredstev za programe splošne ljudske obrambe in druž- 
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bene samozaščite skupnega pomena na območju občin 
(sprejemanje je bilo v glavnem zaključeno do julija 1986) ter z 
omejevanjem rasti sredstev za splošno porabo. 

Izvajajo se v glavnem le prednostne naloge in sicer na 
področju izpopolnjevanja in uresničevanje sistema obramb- 
nega in samozaščitnega usposabljanja, dograjevanja sistema 
za opazovanje in obveščanje ter najnujnejšega opremljanja 
sestavin splošne ljudske obrambe. Sprejeta je bila potrebna 
normativna ureditev organizacije in delovanja sistema za ppa- 
zovanje in obveščanje v SR Sloveniji, na podlagi katere so v 
teku aktivnosti za uvedbo neprekinjenega delovanja občin- 
sko-pokrajinskih centrov za obveščanje. Pri tem nastajajo 
določene težave, zlasti zaradi omejenih finančnih možnosti. 

Sprejete so bile enotne zasnove informacijskega sistema za 
potrebe splošne ljudske obrambe, ki so se že začele uveliav- 
Ijati. ' 

V skladu s sprejetimi programi v Zveznem sekretariatu za 
ljudsko obrambo in republiki se nadaljujejo priprave za pre- 
nos nabora in drugih vojaških zadev na pristojne organe 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri tehničnem opremljanju teritorialne obrambe na podlagi 
uveljavljene vzajemnosti bo potrebno izvesti valorizacijo pro- 
grama in zagotavljanja sredstev, ker inflacijska gibanja one- 
mogočajo realizacijo programa nabave opreme. 

Za odpravljanje nastalih težav je bil intenziviran prenos 
programov opremljanja zlasti teritorialne obrambe, v realiza- 
cijo na Vojaški servis Narodne banke Jugoslavije. Pri izvajanju 
prednostnih nalog do konca leta pa bo potrebno še naprej 
selektivno obravnavati vse programe. 

Zaradi prevzema pristojnosti Uprave vojaškega okrožja bo 
potrebno preučiti možnost delimitiranja splošne porabe za 
potrebe splošne ljudske obrambe v naslednjih letih in s tem 
upoštevati pobude velikega števila občin, danih že v letu 1985 
oziroma odbora za finance zbora občin. 

H. OCENA POGOJEV 

GOSPODARJENJA NA PREHODU 
LET 1986-1987 

I. Splošna ocena 

Gospodarska gibanja do konca letošnjega leta bodo pote- 
kala pretežno v znamenju sedanjih trendov, ki imajo na neka- 
terih sektorjih močen avtonomen značaj in jih ukrepi ekonom- 
ske politike v nekaj mesecih ne morejo koreniteje zaobrniti, 
zato lahko močnejše učinke junijskih in julijskih ukrepov 
ekonomske politike na zvezni ravni (najpomembnejši pogoji 
gospodarjenja so z izborom instrumentov ekonomske politike 
in njihovim doziranjem predvsem v zvezni pristojnosti) priča- 
kujemo šele konec tega in v začetku prihodnjega leta (če 
seveda ekonomska politika v tekočem ukrepanju do konca 
leta ne bo odstopila od linije, začrtane sredi leta). Ključnega 
pomena za spremembo negativnih trendov bodo pogoji 
gospodarjenja na področjih, kjer tekoča gospodarska gibanja 
najbolj odstopajo od planiranih — na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, finančnem, kreditno-denarnem, cenovnem 
in delitvenem področju. Nekateri sprejeti ukrepi, ki so na 
posameznih področjih izboljšali kratkoročne pogoje gospo- 
darjenja, pa so v medsebojni neusklajenosti in protislovnosti 
celo korak stran od stabilizacijskih ciljev. Gre namreč za to, 
da na splošno za celotno gospodarstvo v povprečju velja, da 
posluje ob izteku letošnjega leta ob ugodnejših pogojih 
gospodarjenja kot na začetku leta; nekaj so k temu prispevale 
mednarodne gospodarske razmere, nekaj pa način vodenja 
domače ekonomske politike, ki je s podcenitvijo nekaterih 
proizvodnih faktorjev (denarja, kapitala, deviz, cen nekaterih 
infrastrukturnih dejavnosti ipd.) na kratek rok resda olajšala 
breme stroškovnih pritiskov pri najmanj učinkovitem delu 
gospodarstva, na nekoliko daljši rok pa takšna politika slabša 
učinkovitost celotnega gospodarstva in povečuje nestabil- 
nost gospodarskih tokov. 

Pri ocenjevanju pogojev gospodarjenja, ki izhajajo iz sve- 
tovnih gospodarskih razmer v prihodnjih mesecih, lahko že 

sedaj zanesljivo ugotovimo, da se letošnje »darilo« v obliki 
padca cen nafte in nekaterih drugih surovin, tečaja dolarja in 
obresti (po oceni zveznih organov znaša neto učinek teh 
sprememb na plačilno bilanco SFRJ v letu 1986 okoli 870 
mio $) v letu 1987 ne bo ponovilo. Po mnenju mnogih svetov- 
nih ekonomskih inštitutov ekonomske razmere v svetu že 
dolgo niso bile tako ugodne kot letos, saj je inflacija v razvitih 
državah videti ukročena, in tudi svetovna proizvodnja in trgo- 
vina bo dosegla solidno 3,5% rast. V prihodnjem letu je 
pričakovati nadaljevanje zmerne, še nekoliko bolj dinamične 
rasti svetovnega gospodarstva (tudi rasti proizvodnje in 
potrošnje v tistih deželah, s katerimi največ trgujemo), kar 
sicer predstavlja priložnost tudi za povečanje jugoslovankega 
izvoza blaga in storitev, vendar je po večletnih izkušnjah 
uresničitev teh možnosti bolj odvisna od domače ekonomske 
politike kot od svetovne konjunkture. 

Jugoslovansko gospodarsko 'situacijo ob prehodu leta 
karakterizira pojemanje gospodarske aktivnosti, naraščanje 
primanjkljaja v trgovinski menjavi s tujino in visoka inflacija. 
Upadanje industrijske proizvodnje in s tem manjša ponudba 
blaga na jugoslovanskem trgu se utegne, glede na relativno 
visoko odvisnot slovenskega gospodarstva od nabav v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah, odraziti v nekoliko 
poslabšani oskrbi s surovinami in repromateriali. Ob visoki 
zunanji zadolženosti in veliki uvozni odvisnosti jugoslovan- 
skega gospodarstva pomenijo skromni izvozni dosežki glavni 
omejitveni faktor večje gospodarske aktivnosti, saj se zaradi 
premajhnega deviznega priliva zmanjšujejo možnosti uvoza. 
Preskrba z uvoznimi surovinami in repromateriali bo tako na 
prehodu let negotova. Tendence zmanjševanja povpraševanja 
na jugoslovanskem trgu utegnejo zožiti prodajne možnosti 
tistega dela slovenskega gospodarstva, ki je pretežno orienti- 
ran na jugoslovnski trg. Saniranje vse bolj zaostrene gospo- 
darske situacije v manj razvitih republikah (razen Bosne in 
Hercegovine) in SAP Kosovo (prvi predlogi ukrepov so že v 
obravnavi) z ukrepi na ravni vse države bo pomenilo tudi 
uvajanje dodatnih obremenitev za slovensko gospodarstvo in 
večji neto odliv sredstev v federacijo in druge republike in 
pokrajine. 

V globalnih tržnih odnosih v naši republiki lahko na pre- 
hodu let pričakujemo umirjanje rasti domačega povpraševa- 
nja, predvsem prebivalstva, in skromno rast ponudbe. Trend 
umirjanja rasti nominalnih osebnih dohodkov sredi leta in 
predvideno uokvirjanje njihove rasti v resolucijska delitvena 
razmerja do konca leta bodo ob okrepljeni rasti cen življenj- 
skih potrebščin oslabili realno kupno moč osebnih prejemkov 
in nekoliko zmanjšali razkorak med agregatno ponudbo in 
povpraševanjem. Zaradi politike obrestnih mer, ki so za vloge 
prebivalstva trenutno še bolj realno negativne kot v začetku 
leta (zahvaljujoč konceptu »programirane« inflacije), bodo 
učinki nižje kupne moči osebnih dohodkov na potrošnjo 
manjši kot bi bilj ob izvajanju proklamirane politike »realnih« 
obrestnih mer. Čeprav povpraševanje po investicijskih dobri- 
nah ne bo zadržalo tako močne ekspanzije kot sredi letoš- 
njega leta, se bo v prihodnje še zadržala realno pozitivna rast 
izplačil za gospodarske investicije. 

Neusklajeni odnosi med ponudbo in povpraševanjem, 
velike cenovne disparitete in ukrepi neposredne kontrole cen, 
ki prenehajo veljati konec tega oziroma v začetku prihodnjega 
leta, bodo po eni strani povzročili intenzivnejšo rast cen kot v 
poletnih mesecih, po drugi strani pa povečali težnje po 
ponovnih administrativnih ukrepih na področju cen. Zlasti 
ukrep o obveznem poprejšnjem obveščanju o spremembi 
cen, ki pomeni štirimesečno zadržanje podražitev, bo v slo- 
venskem gospodarstvu povzročil negativne dohodkovne 
učinke, saj se v pretežni meri nanaša na blago široke potroš- 
nje (na okoli 50% vrednosti industrijske proizvodnje v SR 
Sloveniji). Letošnja rekordna stopnja inflacije bo povzročila 
tudi visoki statističen prenos cen v naslednje leto, višji kot je 
bil v letošnjem letu, tako da je neizbežna visoka celoletna rast 
cen tudi v prihodnjem letu, pa čeprav bi tekoča rast cen 
stagnirala. 

2. PODROČJE ZUNANJE TRGOVINSKIH 
UKREPOV 

Kljub vnaprejšnjim opozorilom, da utegne nedorečenost in 
slaba operativna izpeljava nove zakonodaje na področju eko- 
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nomskih odnosov s tujino negativno vplivati na izvozna giba- 
nja, je ekonomska politika na alarmantno upadanje izvozne 
dinamike v letošnjem letu razmeroma pozno reagirala. Nedo- 
sledno vodenje tečajne politike do polletja, njen nenadni 
popravek in nato ponovna stagnacija ne moreta pozitivno 
vplivati na pričakovanja izvoznega gospodarstva - prej lahko 
spodbudita drobne špekulacije z deviznim prilivom in obraču- 
nom od izvršenega izvoza. Čeprav so bile zvezne izvozne 
spodbude s polletjem občutno povečane, njihov vpliv na ■ 
povečanje izvoza do konca leta verjetno ne bo občuten, ob 
povečevanju njihovega obsega pa bo kmalu vprašljiv vir finan- 
ciranja. Morda bodo k reševnaju te dileme pripomogla vračila 
drugih stroškov, ki izvozno gospodarstvo obremenjujejo bolj 
kot v tujini, če bo seveda nameravani ukrep sprejet. 

Izboljšanim možnostim za kreditiranje izvoza so v drugem 
polletju letošnjega leta sledili še številni drobnejši ukrepi za 
izboljševanje izvoznih rezultatov gospodarstva, ki se kažejo v 
spremembah in dopolnitvah zakonov s področja prometa 
blaga in storitev, deviznega sistema, kreditnih odnosov s 
tujino, kreditno monetarne politike in drugih, vendar pa je 
konkretizacija mnogih od teh ukrepov administrativnega zna- 
čaja 17. Ekonomska politika je bila v iskanju rešitev za poveča- 
nje konvertibilnega izvoza najbolj radodarna pri ukrepih s 
področja blagovnega režima, ki se v glavnem nanašajo na 
možnosti uveljavljanja družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb in uvozne kontingente Če zanemarimo težave, ki se ob 
operacionalizaciji takih ukrepov navadno pojavljajo, je 
mnogo teh ukrepov takih, da ekonomski politiki dopuščajo 
veliko maneverskega prostora (možnost spremembe čez 
noč), izvoznikom pa ne vlivajo dovolj zaupanja za trajnejšo 
izvozno orientacijo. Časovno gledano bi morali ukrepi s 
področja kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin spodbuditi sta- 
bilnejši izvoz naše opreme, vendar pa tudi tukaj izvoznikom ni 
zagotovljena stalnost pogojev, saj financiranje JUBMES še ni 
rešeno. Zakonsko opredeljena možnost selektivne prodaje 
kreditov mednarodne banke za obnovo in razvoj in drugih 
mednarodnih finančnih institucij na deviznem trgu na selek- 
tivni osnovi, ki daje aktivnim izvoznikom večje možnosti za 
potrebni uvoz, lahko do določene mere pozitivno vpliva na 
koncept reševanja naše zunanje zadolženosti. Po drugi strani 
prenos tako nastalih tečajnih razlik na Narodno banko Jugo- 
slavije govori o nedoslednosti pri iskanju rešitev za povečeva- 
nje jugoslovanskega izvoza, saj prevaljevanje rizikov kreditnih 
bremen v sfero brezimnosti gotovo ne more krepiti poslovno- 
sti izvoznikov in celotnega narodnega gospodarstva. 

Jugoslavija bo po dveletnem obdobju pozitivnega salda 
plačilne bilance letošnje leto zaključila z znatnim primanjklja- 
jem. Zato obstaja velika verjetnost, da bo ekonomska politika 
ob nadaljevanju pičlih izvoznih rezultatov, kljub napovedim o 
liberalizaciji blagovnih uvoznih režimov, posegla po uvoznih 
restrikcijah. Za slovensko gospodarstvo, ki je letos poleg 
znatne rasti skupnega uvoza močno povečalo uvoz opreme, 
bi to lahko pomenilo poslabšanje preskrbljenosti z uvoznimi 
surovinami in repromateriali in lahko se zgodi, da bodo 
zastoji v proizvodnji omejevali naš izvoz. 

Ob številnih ukrepih, ki jih je na področju ekonomskih 
odnosov s tujino v drugem polletju letošnjega leta ekonomska 
'politika že sprejela, ali jih do konca leta še namerava sprejeti, 
kljub množici bolj administrativnih kot vsebinskih ukrepov, 
lahko na prehodu leta z zmernim optimizmom pričakujemo 
boljše izvozne rezultate od letošnjih v prihodnjem letu. 
Seveda pa je mnogo odvisno od tega, koliko od namerava- 
nega bo ekonomska politika predvsem na ključnih področjih 
(tečaj, kreditna politika, spodbujanje izvoza) zares uresničila 
in ali bodo sprejeti ukrepi tako trajne narave, da bo upravi- 
čeno nezaupljivo izvozno gospodarstvo lahko nanje ustrezno 
reagiralo. 

3. PODROČJE KREDITNO-DENARNIH 
UKREPOV 

Kreditno-denarna politika je bila za leto 1986 zastavljena 
podobno kot za prejšnja leta v smeri omejevanja denarne 

17 Od napovedanega programa dodatnih ukrepov za pospeševanje skupnih 
program proizvodnje in izvoza je npr. oprijemljivo le to. da so ti programi 
napredovali v prvo prioriteto, čeprav je vprašanje, če tja zares sodijo. 

mase in dinarskih naložb. Od julija dalje pa se neto domača 
aktiva ne omejuje več, prav tako se lahko dinarske naložbe za 
izvoz in kmetijstvo povečujejo v skladu z dejanskimi potre- 
bami na podlagi razpoložljive dokumentacije, kar pomeni, da 
se omejevanje nanaša zdaj na manj kot tretjino naložb. Za 
zadnje trimesečje pa napovedujejo, da se bo okvir za poveča- 
nje količine denarja v obtoku (denarne mase) ponovno pove- 
čal, od 60 na 82%, dinarskih plasmajev pa od 52 na 66%. 

V juliju in avgustu je prišlo do velike ekspanzije kreditov in 
če v prihodnjih mesecih ne pride do umiritve, je sklep o 
dejansko ekspanzivni kreditno-monetarni politiki povsem na 
mestu. Nadaljevanje takšne politike v prihodnjem letu pa bi že 
na samem startu pomenilo pospeševanje inflacije. Kljub veliki 
kreditni ekspanziji se likvidnost bank v teh dveh mesecih ni 
zmanjšala. Zato je svet guvernerjev v septembru povečal 
stopnjo obvezne rezerve bank pri NBJ na vpogledne depozite 
(od 14,2 na 16,1%). Učinek tega povečanja je odliv sredstev iz 
bank za 7,2 milijarde dinarjev. 

Na visoko povečanje kreditov je letos poleg ukinitve limitov 
vplivala tudi v juliju znižana obrestna mera za kredite za okoli 
14 odstotnih točk ter za nenamenske vezane depozite za 10 
do 31 odstotnih točk. Če se bo nadaljevala politika nizkih in 
globoko negativnih obrestnih mer še do konca tega leta in v 
prihodnjem letu, potem bo pritisk na kredite še naprej, tudi 
zaradi tega, močan. Nizke obrestne mere in sproščeni limiti za 
neto domačo aktivo spodbujajo gospodarstva v najemanje 
novih kreditov, tako da bodo s tako politiko obrestnih mer 
pritiski na kredite in s tem tudi stroški gospodarstva v prihod- 
njem letu vseeno veliki. 

Različno znižanje obrestnih mer v bankah, tako na strani 
kreditov kot na strani sredstev, bo tudi povzročilo premik v 
prihodkih in odhodkih bank v drugi polovici leta. V prvem 
polletju letos so banke razliko med obrestno mero, ki jo je 
gospodarstvo dobilo od bank za svoja sredstva, namenjale v 
glavnem za plačevanje obresti prebivalstvu (35%), pokrivanje 
negativnih tečajnih razlik (34%), bančne organiziranosti (18%) 
ter za kredite od bank in drugih. Spremembe obrestnih mer 
bodo povzročile v drugem polletju intenzivne premike v loka- 
ciji odhodkov bank - vendar ne moremo zanesljivo oceniti, ali 
bodo ti premiki takšni, da bodo pokrili vse tekoče odhodke in 
še izgubo zaradi negativnih tečajnih razlik, nastalo v prvem 
polletju. Te spremembe bo možno okvantificirati in podati 
zanesljivo oceno po devetmesečnih obračunih. 

Znižanje obrestnih mer na kredite iz primarne emisije pov- 
zroča že letos izpad dohodka NB Slovenije (razlika med pri- 
hodki in odhodki naj bi bila namenjena za pokrivanje blagov- 
nih rezerv). Znižanje tega dohodka, ob istočasnem dodatnem 
odlivu dela tega dohodka za pokrivanje tečajnih razlik NBJ, 
povzroča resne težave tistim organizacijam, ki so na ta doho- 
dek računale v svojih bilancah. 

4. FINANČNO PODROČJE IN 
OBRAČUNSKI SISTEM - ODPRTA 
VPRAŠANJA 

Finančni sistem v vsakem denarnem gospodarstvu pred- 
stavlja okostje gospodarskega sistema. Jugoslovanska 
praksa pa z neprestanimi spremembami na tem področju 
povzroča nestabilnost pogojev gospodarjenja, ki je še 
posebno izrazita pri tistih pogojih, ki v najširšem smislu izha- 
jajo iz obračunskega sistema. Namesto da bi bil obračunski 
sistem le orodje za odločanje na mikro in makro ravni, postaja 
vedno bolj instrument tekoče ekonomske politike. 

Analize finančnih tokov v gospodarstvu na osnovi podatkov 
iz bilanc poslovanja OZD (bilanc uspeha oziroma bilanc sta- 
nja) kažejo, da sedanji obračunski sistem in z njim povezani 
mehanizmi, ki so podlaga za obračune finančnega poslovanja 
OZD, v razmerah visoke in stalno rastoče inflacije, dejansko 
ne omogočajo realne analize stvarnih odnosov v finančnem 
poslovanju OZD. Obračunski sistem, ki je pretežno opredeljen 
z zakonom o celotnem prihodku in dohodku bi moral omogo- 
čati realni prikaz poslovanja tudi v pogojih visoke inflacije. Te 
osrednje funkcije pa sedanji obračunski sistem ne opravlja 
zadovoljivo. Informacije o poslovanju, ki jih tako na makro kot 
mikro ravni danes dobivamo z njegovo uporabo, so namreč 
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tako pomanjkljive oziroma nezanesljive, da na njihovi podlagi 
dejansko ni več mogoče oblikovati in izvajati konsistentnih 
ukrepov tekoče ekonomske politike, tako na narodnogospo- 
darski ravni kot na ravni organizacij združenega dela. Zato 
lahko ocenjujemo, da sedanji obračunski sistem v tem smislu 
dejansko deluje že kot faktor, ki poglablja nestabilnost v 
gospodarskih tokovih. 

Ključne pomanjkljivosti sedanjega obračunskega sistema, 
ki povzročajo tudi resnejše gospodarske motnje, so 
predvsem: 

1. v nezagotavljanju cenovno skladnega vrednotenja pri- 
hodkov in odhodkov, zaradi česar je formalno izkazani doho- 
dek v pogojih visoke inflacije praviloma bistveno večji od 
dejansko ustvarjenega, 

2. v napačni obravnavi učinkov revalorizacije sredstev in 
njihovih virov, zaradi česar je močno zmanjšana zanesljivost 
informacij o ustvarjenem dohodku. 

Nespo$tovanje načela, da je treba pri ugotavljanju 
dohodka, prihodke in odhodke vrednotiti po tekočih cenah 
obdobja, v katerem so nastali, se v obračunskem sistemu 
pojavlja tako, da so prihodki praktično vedno vrednoteni po 
tekočih cenah, odhodki pa so v znatnem delu obračunani po 
»zgodovinskih« cenah. Neustrezno vrednotenje odhodkov se 
predvsem pojavlja v povezavi z obračunom vrednosti zalog in 
obračunom amortizacije osnovnih sredstev. Zaradi stalne 
podcenjenosti nabavne vrednosti osnovnih sredstev (ki so 
vrednotena po cenah iz decembra prejšnjega leta), prihaja do 
veliko prenizko obračunane amortizacije, zakolikor pa je 
potem ustrezno večji formalno izkazani dohodek. Tudi neu- 
strezno vrednotenje odhodkov v povezavi z zalogami pove- 
čuje dohodek v znesku, ki ustreza porastu zalog zaradi infla- 
cije. 

Sedanji obračunski sistem obravnava učinke revalorizacije 
posameznih kategorij poslovnih sredstev neenotno, saj 
učinke revalorizacije osnovnih sredstev upošteva kot katego- 
rijo sredstev, obresti kot dohodkovno oziroma stroškovno 
kategorijo, tečajne razlike in učinke revalorizacije zalog pa 
epkrat kot sredstva, drugič pa kot dohodek oziroma strošek. 
Ta neenotna obravnava učinkov revalorizacije posameznih 
kategorij sredstev povzroča na eni strani zmanjšano zaneslji- 
vost informacij o ustvarjenem dohodku tako na makro kot na 
mikro ravni, na drugi strani pa zavira uresničevanje politike 
realno pozitivnih obrestnih mer in realnih deviznih tečajev, ter 
povzroča tudi probleme v likvidnosti OZD. 

Spremembe, ki so potrebne za Odpravo teh ključnih 
pomanjkljivosti oziroma deformacij v sedanjem obračunskem 
sistemu, bi morale zagotoviti, da se odhodke vrednoti po 
cenah iz obdobja, v katerem so nastali, da se med letom 
revalorizira obračunano amortizacijo ter da se učinke revalo- 
rizacije sredstev dosledno obravnava kot ■kategorije sredstev, 
to je kategorije bilance stanja in ne kot elemente, ki vstopajo v 
obračun celotnega prihodka oziroma dohodka. 

Poleg naštetih ključnih pomanjkljivosti pa velja omeniti, da 
je v sedanjem Obračunskem sistemu potrebno odpraviti tudi 
druge neustrezne rešitve. To predvsem velja za vsebinsko 
neustrezno obravnavo nekaterih stroškov (obveznosti do 
delovnih skupnosti, obveznosti za pokrivanje stroškov eno- 
stavne reprodukcije ŽG ter še nekatere druge obveznosti), ki 
se pojavljajo kot prihodki, protipostavko pa imajo v dohodku; 
za računovodske rešitve pri razporejanju skupnega prihodka 
ter skupnega dohodka, ki so dokaj zapletene in zavirajo 
uveljavljanje teh ekonomskih kategorij. 

III. OCENA RAZVOJNIH 

MOŽNOSTI ZA SR SLOVENIJO V 

LETU 1987 IN IZHODIŠČA 

Čeprav splošni pogoji gospodarjenja niso spodbudni, za 
zdaj kaže, da bi v letu 1987 ključne usmeritve iz srednjeroč- 
nega družbenega plana SR Slovenije — seveda ob določenih 
pogojih - v glavnem lahko uresničevali. Ta trditev temelji na 
analizi doseženega v letu 1986 ter na predpostavki, da bi se 
udejanile tiste najpomembnejše prvine ekonomske politike, 

kakršne v analizi ocenjujemo kot izhodiščne na posameznih 
področjih in v globalu. 

Začeti so procesi proizvodnega prestrukturiranja, določeni 
premiki so v kadrovski preobrazbi, v vrednotnju znanja. Kljub 
razmeroma nizkim fizičnim stopnjam gospodarske rasti je 
rast družbenega proizvoda v trendu razmeroma močnejša, 
naložbe in osebna poraba pa povečujeta udeležbo v družbe- 
nem proizvodu. Leto 1987 bi moralo za Slovenijo tedaj pome- 
niti učvrstitev določenih pozitivnih trendov, ki vendarle so 
prisotni (a še ne pomenijo pravega preloma in zanesljivega 
izhoda iz kriznih razmer) ter seveda tako iskanje konkretnih 
rešitev, ki bo močneje udejanilo dogovorjene razvojne usme- 
ritve. Teh ta hip ni potrebno znova dokazovati, pač pa osredo- 
točiti aktivnost na tiste elemente, ki bodo zagotavljali njihovo 
doslednejše uresničevanje. 

Kaj negativnega prenašamo iz letošnjega v naslednje leto? 
Vsekakor močne inflacijske impulze; zmedo in prenapihovaje 
v finančni sferi; nerealno vrednotenje produkcijskih tvorcev, 
ki vleče stran od zdravega razvoja; nestabilnost in nesklad- 
nost v pogojih, ki jih vzpostavlja splošna ekonomska politika. 
Med tistim, kar je odvisno predvsem od aktivnosti znotraj 
republike pa: še neurejenost, neustrezno organiziranost ter 
premajhno učinkovitost infrastrukture; preveč deklarativno- 
sti, pa manj dejanskih ugodnejših pogojev za razvoj drobnega 
gospodarstva; napetosti v delitvi, ter težnje po zajedanju v 
prepotrebna sredstva za razširitev materialne osnove dela; 
počasnost v urejanju prostora. 

Resda je visok družbeni proizvod, ustvarjena vrednost kot 
materialna osnova, pomemben cilj. Kažejo se možnosti za 
njegovo okoli 3,5% rast, kar je poprečna stopnja, predvidena s 
srednjeročnim družbenim planom. Toda kvaliteta življenja v 
Sloveniji ni odvisna samo od tega. Prav njeno izboljševaje naj 
bi bilo - poleg kvalitete gospodarjenja - glavna poanta in 
izhodišče za politiko v republiškem okviru, motiv in gibalo 
aktivnosti. Ob boljši organizacji, težnji k urejenosti in ob 
krčenju praznih tekov v delu ter v aktivnostih, ob smotrnejši 
izkoriščenosti potencialov, s katerimi razpolagamo, je 
mogoče tudi s skromnejšimi sredstvi doseči opazne rezultate 
in učinke. 

V tem smislu so potrebni preboji tudi na sektorju kadrovske 
politike, izobraževaja, znanstveno raziskovalnega dela. Predv- 
sem je potrebno sprostiti tudi možnosti za nastajanje novega 
v gospodarstvu - tudi novih OZD. Kvalitetnejše gospodarjenje 
in poslovanje predpostavlja tudi več spoštovanja delovne 
hierarhije v kolektivih, tenološko disciplino, spopadanje s 
preorganiziranostjo in nepotrebnim trošenjem časa, več upo- 
števanja dejanskih notranjih zakonitosti - tako družbenih 
(ekonomskih) kot tudi naravnih (npr. ekoloških) In drugih 
(npr. v tehničnih sistemih). 

V gospodarstvu za leto 1987 za zdaj - v tehtanju lastnih 
možnosti in ob pričakovanju spodbudnejših pogojev poslova- 
nja - načrtujejo relativno visoke stopnje rasti fizičnega 
obsega poslovanja, prav tako izvoza, približno vzporedno rast 
stroškovnih inputov in končnih cen, investicije pretežno v 
posodabljanje in rekonstrukcije, nižjo rast zaposlovanja ter 
zvečine ohranitv dosežene realne ravni osebnih fiohodkov. 

Bilančno lahko računamo s sedanjih izhodišč na nekoliko 
ugodnejše izhodiščne razmere pri končni porabi družbenega 
proizvoda, čeprav pa tačas še ni jasno, kakšni bodo v letu 
1987 odlivi v tujino (glede na možno zadolževanje, reprogra- 
miranje), nekaj več sredstev pa bo - glede na doseženo rast 
družbenega proizvoda v SR Sloveniji - vsekakor treba izdvo- 
jiti za kotizacijo federaciji in za gospodarsko manj razvite. 

Kaj je potrebno pri zavzemanju za ekonomsko politiko na 
ravni vse države? V okviru vseh posameznih ekonomskih 
politik predvsem spoštovanje glavnega potrebnega načeta - 
usmerjenosti k realnemu vrednotenju produkcijskih tvorcev 
in k odpravljanju dubioz; ustrezno ukrepanje za podporo 
orientaciji Izvoza, kvalitetnega prestrukturiranja, uvoza 
opreme; tudi skozi delovno zakonodajo zagotavljanje večjega 
spoštovanja prizadevanj za učinkovitejše gospodarjenje; 
ustvarjanje antiinflacijske klime, spopadanje z vsebinskimi 
vzroki inflacije; posebej velja opozoriti tudi na osnovo za 
potrebno doslednejše izvajanje politike amortizacije (metodo- 
logija obračuna), oziroma zagotavljanje enostavne reproduk- 
cije. Tudi izhodišče plana je zato bila hitrejša rast amortiza- 
cije, pa sedanji mehanizmi k temu ne vodijo. 
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KLJUČNE NALOGE: 

Na področju INVESTICIJ 

Zasuk k dinamičnemu razvoju na osnovi kvalitativnih dejav- 
nikov v letu 1987 ne bo moč dosegati samo s popolnejšim 
koriščenjem pretežno visoko odpisanih zmogljivosti, temveč z 
nadaljnjo rastjo investicijske stopnje na podlagi družbeno- 
ekonomsko upravičenih investicijskih programov in pravo- 
časnega aktiviranja že potekajočih investicij. Ocenjujemo, da 
bi bilo moč ob predvideni rasti družbenega proizvoda in ob 
spremenjenih odnosih pri njegovi delitvi doseči hitrejšo rast 
proizvodnih investicij od rasti družbenega proizvoda. 

Delež proizvodnih investicij združenega dela v osnovna 
sredstva v družbenem proizvodu v višini 14,5% bo vsaj do 
neke mere omogočil impulz za tehnološko in razvojno inten- 
zivne programe, skladno s kriteriji za prestrukturiranje gospo- 
darstva, usmerjene zlasti v izvoz blaga in storitev. Analiza 
razmer v slovenski industriji ter materialnih potreb in možno- 
sti za njeno modernizacijo in prestrukturiranje18 je (z registra- 
cijo 521 investicijskih namer, večjih od 500 mio din, ki se 
začno izvajati, v obdobju do leta 1990 in ki angažirajo 70% 
vseh predvidenih namer), najavila povečano investicijsko 
aktivnost in to zlasti v elektrogospodarstvu (41 naložb), elek- 
troindustriji (105 naložb), premogovništvu (16), predelovalni 
kemiji (41), industriji papirja (21), proizvodnji prometnih sred- 
stev (28), kovinski industriji (33), živilski industriji (13) in 
strojegradnji (25 naložb). A mnogi od teh programov še niso 
dovolj dodelani, po globalni usmeritvi pa še ne v zadovoljivi 
meri usmerjeni k spreminjanju kvalitetne sestave in tehnolo-, 
ške prenove gospodarstva. Zato bo potrebno poslej bolj 
pospešiti nastajanje tako usmerjenih programov. 

Realizacija vseh teh investicij tudi še nima zadosti trdnega 
bilančnega temelja, ne bo pa tudi mogoča brez uvožene 
tehnološko visoko zahtevne opreme s konvertibilnega 
področja. V letu 1987 naj bi po isti anketi industrija (zlasti 
elekroindustrija, papirna, tekstilna) uvozila skoraj četrtino od 
potrebne opreme do leta 19*90. Tega pa ne bo možno uresni- 
čiti, če ne bodo spremenjeni izvedbeni predpisi na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. Ob pričakovanih omejitvah bo 
zato potrebno dati prednost nadpoprečnim izvoznikom. Krite- 
rij neto deviznega učinka bo imel v panogah izven gospodar- 
ske infrastrukture odločujočo vlogo tudi pri zagotavljanju 
dolgoročnih inozemskih kreditov. 

Na področju MEDNARODNE MENJAVE 

V prihodnjem letu moramo nadaljevati z izvozno naravna- 
nostjo našega gospodarstva, saj bomo le tako uspeli pokrivati 
naše potrebe po deviznih sredstvih, ki jih moramo zagotoviti 
za odplačilo obveznosti do tujine ter za potrebe uvoza za 
tekočo reprodukcijo, pa tudi za vsaj delno pokrivanje predvi- 
denega izpada deviznega priliva zaradi letošnjih preskromnih 
izvoznih rezultatov. Poleg tega pa gre tudi za realizacijo 
pomembnega dela družbenega proizvoda in za razvojno pre- 
potrebno vključevanje v mednarodno menjavo, ki uvaja v 
domače pogoje gospodarjenja ostrejšo ekonomsko prisilo. 
Ocenjujemo, da bi lahko v letu 1987 dosegli poprečne realne 
stopnje rasti izvoza, predvidene s srednjeročnim planom, 
seveda pa je pogoj za to večja podpora ekonomske politike. 
Tu mislimo predvsem na aktivnejšo tečajno politiko, izvozno 
kreditiranje, stimuliranje izvoza predvsem proizvodov višje 
stopnje predelave in storitev itd. Ob teh predpostavkah in ob 
predpostavki vsaj ohranitve ravni izvoznih cen bi torej lahko 
dosegli 6% rast skupnega in 8% rast konvertibilnega izvoza 
blaga in storitev ter tako ob okoli 4% uvozu dosegli približno 
100% pokritje (na konvert. področju nekoliko slabše t.j. 95%) 
uvoza blaga z izvozom blaga. Sedanji trendi in pogoji pa tega 
še ne zagotavljajo! 

Večji pomen in podporo kot doslej bo treba dati predvsem 
tistim, ki v izvozu lahko zagotavljajo boljšo kvaliteto proizvo- 
dov in poslovanja, izpolnjujejo roke dobav tujim partnerjem, 
in ki lahko v izvoz vključijo večje število novih, tudi tehnolo- 
ško izpopolnjenih proizvodov ter se tako prebijajo v višje 

18 Gospodarska zbornica Slovenije, avgust 1986. 

cenovne razrede. Prek tega naj bi namreč dosegali večji izvoz 
oziroma devizni priliv, ne pa samo z večanjem izvoženih 
količin. To mora podpirati npr. politika diferenciranih stimula- 
cij, in selektivnega kreditiranja izvoza. Za strategijo sodelova- 
nja s posameznimi državami oziroma regionalnimi področji je 
potrebno analizirati, katere vrste blaga imajo komparativne 
prednosti. 
Na področju PROIZVODNJE 

V proizvodnih usmeritvah je potrebno nadaljevati in poglo- 
biti procese kvalitativnega prestrukturiranja, osvajanja novih 
izdelkov, prodornega marketinga, dizajna, uvajati modernejše 
načine vodenja in sploh izvajanja poslovnih funkcij, moderni- 
zirati, avtomatizirati in rekonstruirati proizvodnjo ter še nada- 
lje vlagati v razvojne programe in raziskovalno dejavnost. 
Fizični obseg industrijske proizvodnje bi se lahko v nasled- 
njem letu v SR Sloveniji po sedanji oceni povečal za okoli 
2,6%. Sanacija izgubarjev je nujna, pri čemer jo gre razumeti 
predvsem v prodornejšem iskanju atraktivnih programov v 
proizvodnem, tržnem, še zlasti pa izvoznem smislu. Za uspeš- 
nejši proizvodni napredek je potrebno zagotoviti tudi učinko- 
vitejšo projektno organiziranost oziroma projektno vodenje 
proizvodnje, v okvirih ene ali pa tudi več organizacij združe- 
nega dela. 

Na področju kmetijske proizvodnje je potrebno predvsem 
pospešiti procese intenzifikacije. Rast kmetijske proizvodnje 
pa bi lahko po' sedanjih ocenah v naslednjem letu znašala 
okoli 3%. Pogoj je seveda, da bi predvsem nadaljevali s 
prizadevanji za večje delovanje tržnih meril tudi v agroživil- 
stvu, zagotovili dolgoročno usklajenost notranjih in zunanjih 
cenovnih razmerij pri osnovnih kmetijsko živilskih proizvodih, 
pomembnih za preskrbo, z ostalimi elementi ekonomske poli- 
tike pa omogočili pogoje za normalno poslovanje v teh vrstah 
proizvodnje ter še naprej zadržali sedanje rešitve pri pogojih 
kreditiranja tekoče proizvodnje. Kaže se potreba, da bi izbolj- 
šali pogoje za investicijska vlaganja, saj so zdajšnja zelo 
nizka. Izdelati bi bilo potrebno strategijo izvoza agroživilskih 
proizvodov glede na naše primerjalne prednosti in trende na 
svetovnem trgu. Z intervencijami in s spodbudno davčno 
politiko je treba pa še naprej podpirati program smotrne 
pridelave hrane in povečevanje obsega tržne proizvodnje ter 
hitrejšega oživljanja kmetijske proizvodnje v hribovitem svetu. 
Pri tem kaže intervencije bolj usmerjati v vhodne elemente, ki 
vstopajo v proizvodni proces, in zmanjševati intervencije na 
področju hrane. Za strokovnejši pristop pri načrtovanju proiz- 
vodnih usmeritev in rajonizacije kmetijske proizvodnje pa bo 
treba pospešiti organizirano izdelavo agrokarte in zagotoviti 
ustrezne osnove zanjo. 

Na področju turizma lahko računamo na porast nočitev 
okoli 2,8%, od tega domačih gostov 2% in tujih 4%. Še naprej 
je nujno izboljševati in širiti celovito turistično ponudbo, ki 
pogojuje kvalitativne premike v gostinskih storitvah, nujen 
razvoj infrastrukture in pospešeno vključevanje drugih podro- 
čij - zlasti trgovinske mreže, pa tudi osebnega dela - v 
celovito turistično ponudbo, ki je lahko le končni efekt vseh 
drugih usklajenih prizadevanj. Eno od glavnih izhodišč mora 
biti povečanje izvenpenzionske ponudbe in s tem večje 
potrošnje turistov in večjega deviznega priliva. Domače OZD 
iz drugih gospodarskih področij bi bilo potrebno bolj zainte- 
resirati za vlaganja in sovlaganja v turizem (tudi s kreditira- 
njem, davčnimi olajšavami, kot veljajo za izvozno gospodar- 
stvo itd ). Potrebno je več propagandnih nastopov na tujih 
tržiščih. Posebna pozornost naj velja tudi razvoju računalni- 
ško podprtega informacijskega sistema v okviru GZ Slovenije. 

Za drobno gospodarstvo je mogoča z vidika sedanjih tren- 
dov okoli 5% rast, .pospešiti velja predvsem vlaganja v izde- 
lavo novih programov proizvodnje, zanimive za drobno 
gospodarstvo, usposobiti enote drobnega gospodarstva za 
poslovno tehnično sodelovanje z večjimi industrijskimi in 
trgovskimi asociacijami (in obratno), izboljšati tehnično teh- 
nološko raven enot drobnega gospodarstva, krepiti razvoj 
obrtnega zadružništva, povezovati samostojno osebno delo in 
združeno delo. 
Na področju GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE 

V letu 1987 je potrebno z večjo aktivnostjo nadaljevati z že 
pričetimi dejavnostmi na področju družbenoekonomskih in 
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organizacijskih odnosov v SIS materialne proizvodnje ter pre- 
veriti organizacijsko ustreznost izvajalskih organizacij poseb- 
nega družbenega pomena, da bi zagotovili racionalno rabo 
družbenih sredstev. 

Aktivnosti pri reorganiziranju razvoja morajo izhajati iz ugo- 
tovitev razprav v Skupščini SRS, kakor tudi iz dosedanjih 
a.naliz. 

Pri cestnem in vodnem gospodarstvu je potrebno dosledno 
razmejiti (za funkcioniranje nujno!) vzdrževanje objektov od 
investicijskih del, ki bodo prek natečaja dostopna vsem za 
izvajanje usposobljenim izvajalcem. V ta namen bodo morale 
SIS materialne proizvodnje organizirati posebne neodvisne 
strokovno usposobljene službe ali pa z razpisom oddati vode- 
nje investicijskih del za to usposobljenim organizacijam, ki 
bodo skrbele za optimalno gradnjo v tehničnem in finančnem 
smislu in ki ne bodo v sestavi izvajalskih organizacij. 

Za ustrezen razvoj in kvalitetnejše poslovanje organizacij 
združenega dela gospodarske infrastrakture je potrebno za- 
gotoviti: 
- ustrezno finančno kontrolo zlasti v vsebinskem smislu: 
- ponovno preveritev zakona o amortizaciji in razčistiti 

dosedanje obravnavanje osnovnih sredstev v gospodarski 
infrastrukturi: 

- možnost sprejema zakona za plačevanje prispevkov SIS 
materialne proizvodnje za nepodpisnike SaS o temeljih 
planov: 

- izenačenje pogojev poslovanja železniškega gospodar- 
stva s cestnimi prevozniki (pogoji morajo v ceno storitev 
vključiti celotne stroške infrastrukture): 

- poslovno usmeritev SOZD-a PTT, ki mora postati nosilec 
razvoja telekomunikacijskega sistema v SR Sloveniji: 

- zakon o pokrivanju izgub v ŽG za leto 1987; 
- dopolnitev Zakona o cestah: dopolnitev Zakona o varstvu 

železniškega prometa s prostorskega zornega kota (varstveni 
pasovi) 

- uveljavitev ustrezne politike o cestnih dovolilnicah za 
tranzit, s ciljem za preusmeritev tovora s cest na železnico; 

- ustrezno organiziranost SOZD-a ZCP za povečevanje var- 
nosti v cestnem prometu: 

- delitev pristojnosti pri upravljanju cest z (v sorazmerju z 
interesi) med republiko in občinami in ponovno preveriti 
ustreznost sedanje kategorizacije cest; 

- realizacijo skupnih planov s področja energetike, želez- 
nice in PTT: 

- ločitev investitorstva od izvajalcev (ceste, vode, energe- 
tika). 

Na področju DELITVE 

Čeprav v analizi izrecno opozarjamo, kakšne smeri spre- 
memb so potrebne v finančni sferi in mehanizmih, (še zlasti 
pa v obračupskem sistemu!) da bi šli v smeri odpravljanja 
fiktivnih virov dohodka in inflacijskih pritiskov, glede na seda- 
nje že dorečene rešitve za zdaj ne moremo drugače, kot da pri 
osnovah za delitveno politiko kot delovno predpostavko upo- 
števamo zdaj veljavne in sprejete rešitve. V obstoječem 
finančnem sistemu tudi ni velikih možnosti za bistveno dru- 
gačne delitvene modele, kot jih že imamo, možne so le modifi- 
kacije. Izhodišče pa je lahko le osnovni cilj, ki ga zasledujemo 
s planom: zagotoviti skladnejša razmerja med porabo in re- 
produkcijo. 

Izhodiščna predpostavka za delitveno politiko je tudi, da se 
v letošnjem letu osnovni proporci delitve, zastavljeni z resolu- 
cijo, uresničijo. Če pa bi v stvarnosti gibanja posameznih 
oblik tekoče porabe, ki se napajajo iz dohodka in čistega 
dohodka, bila višja in s tem ne bi bila dosežena resolucijska 
razmerja, bi bilo s stališča razvoja in zagotavljanja investicij- 
skih možnosti v skladu s srednjeročnim družbenim planom 
nujno delitveno politiko za leto 1987 postaviti bolj v korist 
doseganja tega cilja. 

Ob realni 3,5% rasti celotne proizvodnje, upoštevaje 
impulze povpraševanja, zmerno predvideno rast zaposlovanja 
(1,3%), ter rast produktivnosti in vsaj za spoznanje izboljšano 
ekonomičnost poslovanja, bi bilo mogoče za leto 1987 raču- 
nati z nadaljnjo zmerno realno rastjo življenjskega standarda. 

Ob možni 3,5% realni rasti bruto dohodka, bi ob nujno 
nekoliko hitrejši realni rasti amortizacije (okoli 5%) lahko 
gospodarstvo ustvarilo za okoli 3,1% novo ustvarjene vred- 

nosti oziroma dohodka. V delitvi dohodka pa ni mogoče obiti 
izhodišča, da se delež vseh obveznosti gospodarstva ne sme 
povečati, še več, obveznosti iz dohodka (tako samoupravno 
dogovorjene obveznosti, kot tudi nekatere pogodbene in 
zakonske obveznosti), torej obremenitve, bi se morale manj- 
šati. Glede na programe na področju družbenih dejavnosti, ki 
so bili sprejeti in se izvajajo v letu 1986, in ki so vzpostavili 
takšna razmerja, ki jih je potrebno tudi s stališča srednjeroč- 
nega plana ohranjati vnaprej, je osnovno izhodišče v globalu 
to, da v letu 1987 ne povečujemo realnega obsega programov 
glede na leto 1986. Finančno gledano to pomeni, da se v letu 
1987 stopnje prispevkov za SIS družbenih dejavnosti v glo- 
balu tudi ne smejo povečati. Upoštevaje zahteve zakona o 
pokojninsko invalidskem zavarovanju (25. člen), hitrejšo rast 
upokojevanja ter zahteve uveljavljenega sistema valorizacije 
pravic iz pokojninsko invalidskega zavarovanja, bi v letu 1987 
sredstva za to še naprej morala rasti hitreje in bi se morala ta 
prispevna stopnja še nadalje povečati. Obveznosti gospodar- 
stva za splošne družbene potrebe, ki jih plačuje v obliki davka 
iz dohodka in iz osebnih dohodkov, bi lahko ohranile enake 
stopnje, kot v letu 1986 oziroma bi se skupna stopnja davka iz 
dohodka lahko nekoliko zmanjšala - v odvisnosti od tega, 
kakšne bodo obveznosti republike na podlagi zveznih predpi- 
sov. Ob doseganju predvidene rasti dohodka bi pri delitvi 
čistega dohodka v globalu lahko zagotovili realni porast 
(okoli 1%) čistih osebnih dohodkov na zaposlenega v 
poprečju, (z diferenciacijo navznoter glede na dosežene 
rezultate dela), oziroma sredstva za osebne dohodke v masi 
za okoli 2,5%. Spet bi lahko v gospodarstvu tudi dosegli tak 
delež sredstev za razširitev materialne osnove dela in rezerve, 
kot je bil dosežen v letu 1985 (17%). Za investicije pa je seveda 
potrebno pridobiti tudi druge kvalitetne vire, ne samo iz 
akumulacije, ampak tudi npr. iz premišljenih skupnih vlaganj 
s tujimi partnerji. 

Če bi pa letos tekoča poraba (osebni dohodki, skupna, 
splošna poraba ter razne druge oblike, ki rezultirajo v obvez- 
nostih gospodarstva) presegla predvidene okvire, bi za 
naslednje leto morali računati z nižjo rastjo osebnih dohod- 
kov, pri obveznostih pa na znižanje stopenj prispevkov ozi- 
roma davkov, s katerimi se napajajo. 

Na področju DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

V družbenih dejavnostih se morajo v letu 1987 bolj posvetiti 
reševanju vprašanj zadovoljevanja potreb uporabnikov (s svo- 
jim programom). Nadaljevati morajo z začetim prestrukturira- 
njem in izvajati planirane naloge (manj pa se poslej ubadati z 
materialnim položajem dejavnosti oziroma z opravičevanjem 
zahtev za večji delež sredstev v ustvarjenem dohodku), da bi 
tako zagotavljali višjo raven kakovosti pa tudi smotrne pro- 
storske dostopnosti storitev. 

Na področju REGIONALNEGA RAZVOJA 

Spodbuditi je treba večjo aktivnost gospodarskih in drugih 
družbenih subjektov v manj razvitih območjih pri pripravi in 
oblikovanju razvojnih programov. Gospodarske zbornice naj 
bi spodbudile OZD iz razvitih in manj razvitih območij k 
pripravi razvojnih programov za gospodarska vlaganja na 
manj razvitih območjih. S tem v zvezi je potrebno zlasti v 
občinah opredeliti tudi vlogo drobnega gospodarstva v spre- 
minjanju sestave gospodarstva na manj razvitih območjih. 
Zagotoviti je potrebno pospešeno realizacijo planov SIS s 
področja materialne infrastrukture, ki programsko zaostajajo 
v realizaciji iz leta v leto. Pospešiti je treba prizadevanja za 
sodelovanje razvitih in manj razvitih občin na regionalni ravni 
in jasneje opredeliti vlogo regionalnih centrov v razvoju teh 
območij. Pri tem bi morate občine, v katerih so manj razvita 
območja, ponuditi proizvodne ali storitvene cone za ustrezne 
naložbe, kar je eden od pogojev za to, da bi pritegnili investi- 
torje iz drugih področij. Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje preverja in dopolnjuje kriterije za klasifikacijo 
naselij glede na sedanje in potencialne funkcije, kar naj bi 
služilo kot strokovna podlaga za delo občin. Na področju 
družbenih dejavnosti je treba spremljati delovanje sistema 
solidarnosti in ga ustrezno dograjevati. 
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Na področju UREJANJA PROSTORA 

Pospešeno bo potekalo preverjanje prostorskih sestavin 
planov, dosedanje ugotovitve pa kažejo, da nosilci planiranja 
v prostoru niso opravili svojih nalog in se med seboj niso 
uskladili glede prostorskih sestavin planov, kar je treba čim- 
prej urediti. Pogoj za to usklajevanje je tudi dopolnitev plan- 
skih dokumentov SIS, ki opravljajo v SRS dejavnst posebnega 
družbenega pomena-s kartografskim delom ter kartografsko 

-dokumentacijo. Nosilci investicijskih namer pa morajo v 
skladu z zakonom o graditvi objektov dosledno dopolniti 
projekte v fazi predhodnih del investicijskih programov z 
manjkajočimi elementi (npr. ekološki vidik itd). Izvršni sveti 
skupščin občin morajo s programom priprave prostorskih 
izvedbenih aktov zagotoviti osnovo za nemoteno uresničevaje 
investicijskih programov v skladu s srednjeročnim planom. 
Pospešiti je potrebno aktivnosti pri usklajevanju interesov s 
sosednjo Hrvaško za območja zgornjega toka reke Kolpe in 
Dragonje. 

Na področju VARSTVA OKOLJA 

Leto 1987 obeta učinkovito nadaljevanje sanacijskih priza- 
devanj pri večjih onesnaževalcih okolja - predvsem zraka in v 
nekaj primerih vode; prve operativne korake pri izvajanju 
koncepta ravnanja s posebnimi odpadki in pospešeno vzpo- 
stavljanje informacijskih sistemov. Na ravni občin pa je glede 
na dosedanje opredelitve planskih nalog in pripravljanja za to 
potrebnih pogojev (katastrski onesnaževalcev, raziskave . . .). 
Naloge: 

1. Glede na stanje ogroženosti gozdov mora SIS za gozdar- 
stvo preveriti in predložiti ocene ogroženosti na posameznih 
območjih ter jih posredovati občinam kot pomoč za njihovo 
dopolnitev pri preverjanju ustreznosti planskih ciljev in nalog 
na področju gozdarstva 

2. Poskrbeti je treba za sistematično dopolnilno strokovno 
izobraževanje s področja varstva okolja za delavce v občin- 
skih upravnih službah in v strokovnih organizacijah, ki se 
ukvarjajo s planiranjem. 

3. Pospešiti velja izgradnjo informacijskih sistemov za 
posamezna področja varstva okolja. 

IV. GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1985-1987 
- stopnje rasti v l 

't 1966 1986 I.-VIII.1986 1986 1987 predvid. 
1985 -1990 Resolu-   ocena  "" 

Plan cija 1.-VIII.1985 SRS SFRJ 1) 

7 9 1 c 3 5 
DRU2BENI PROIZVOD - realno 1,1 3,5 2,5 ... ^ ^ ^ 
Fizični obseg industr.proizvodnje 1,2 3,4 2,4 1,4 , ^ ^ 
F i z i čn i obseg k«et.proizvodnje -3,0 2,5 3,5 ••• , t 
Obseg del v gradbeništvu 1,5 3,0 0,0 ••• ' ' 

Zaposlenost v združene« delu 1,5 li2 1|0 ' 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) 14,7 '3,4 i) , i 
Produktivnost dela v gosp. „ _ . , 
- združeno delo M 2,3 1,5 ... M W ''J 

Celotni prihodek gosp. (no«in.) 81,5 2) ... 54,0 92,6 3) 92,5 3,5 
Porabljena sredstva (brez , 
uortiucijtl - 5,,I 17,2 1 »M ,5 - 
Bruto dohodek v gospodarstvu 91,3 2) ... 54,0 112, ', i 
Doseženi dohodek v gospodarstvu 93,5 2) ... 53,0 114,2 31 , , 
Sredstva za bruto OD v gosp. 100,7 2) ... 53,0 130,3 3) , ■->* 
Akutulacija v gospodarstvu 55,9 2) ... 67,0 84,0 3) , , ^ 
Sredstva za reprodukcijo v gosp. 66,0 2! ... 63,5 88,0 , ^ ^ ^ j -  

Izvoz blaga in storitev (nosin.) 9,4 10,0 7,5 ... 3,0 6, , 
v te«: - konvertibila 9,1 12,0 7,5 i > ' 
Izvoz blaga (noain.) 6,0 10,0 7,4 1,1 , ^ 
v.tec: - konvertibila 5,4 13,0 6,8 2,9 , , ^ 
Uvoz blaga in storitev (nosin.) 7,8 9,5 6,5 ••• , i ' 
v tet: - konvertibila 5,8 10,5 6,0 t ' 1 

Uvoz blaga (no*in.) 8,2 9,5 6,9 7,6 , , 
v te»: - konvertibila 10,9 10,5 6,2 _ 'M 1 ' 
Pokritje uvoza blaga z izvozo* 
blaga (v I! - skupaj 101,8 lf>8,0 107,4 96,7 , , 

- konvertibila 103,3 120,0 112,0 91,5 , 
Uvoz reprod.tat.-skupaj (no«in.) 8,3 8,0 ... ' » 
Uvoz reprod.»at.-konvertibila 6,9 9,0 ... 2,2 i 
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stopnje rasti v I 

1987 predvid. 0 1986 1986 I.-VIII,1986 1986 
1985 -1990 Resolu-    ocena 

Plan cija I.-VIII.1985 SRS SFRJ 

Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 5) 
- noainalno 
- realno 
v te«: 
- gospodarske investicije: 

- noninalno 
- realno 

- negospodarske investicije: 
- nosinalno 
- realno 

87,4 
-3,9 

85,6 
-4,8 

102,7 
3,9 

4,8 6) 

5,6 6) 0,0 6) 

4,9 6) 

136,5 

143,6 

86,5 

110,5 
7,9 

114,0 
9,5 

85,0 

3,4 

4,8 

4,5 6) 

5,5 6) 

1,5 6) 

življenjski standard 
- nonnalno 
- realno 
Osebna potroir.ja 
- noninalno 
- realno 
Družbeni standard 
- no«inalno 
- realno 

90,0 
5,1 

91,9 
7,0 

81,9 
2,6 

3,5 

3,5 

3,1 

2.4 

2.5 

M 

Noiinalni OD na zaposlenega 
Realni OD na zaposlenega 

98,1 
10,4 1,0 0,9 

Priliv sredstfcv za skupno 
porabo 
- nofinalno 
- realno 
v te«: 
SIS družbenih dejavnosti 
- nominalno 
- realno 
Skupn.pok.inval.zavar. 
- noainalno 
- reaino 

108,7 
11,0 

109,0 
11,2 

108,3 
10,8 

6,2 

3,5 

9,9 

57,9 
5,3 

48,1 7) 
-1,3 

74,0 
16,0 

147,3 

141,2 

157,0 

.132,2 8) 
19,0 

126,6 8) 
16,2 

141,0 
23,5 

9) 

S 9) 

10 

Priliv sredstev za sploino 
porabo v SRS 
- no«inalno 
- realno 
Prispevek zvezne»u proračunu 
- nonnalno 
- realno 

93,1 

78,9 
-4,8 

3,2 

V 

50,0 

96,2 
30,8 

92,7 

117,5 

105,7 
5,5 

117,0 
11,3 

11 Povzeto po: "Osnovni indikatorji družbenoekonomskega razvoja in ekono#ske politike SFR Jugoslavije v 1986. letu z oceno 
«ožnosti razvoja v 1987. letu, Zvezni zavod za družbeno planiranje, 26. septeaber 1986 

2) I.-VII. 1986/1.-VII.1985 
3) I.-VI.1986/1.-VI.1985 
4) realne stopnje rasti 
5) Brez investicij v stanovanjsko gradnjo in družbeni standard 
61 Ustvarjene investicije v osnovna sredstva 
7) 61ede na oceno realizacije v letu 1985 
8) Potrebno za realizacijo resolucijskih nalog v letu 1986 
9) 61ede na dovoljen obseg sredstev po resoluciji 1986 
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ANDREJ HARTMAN 

PRILOGA: 

DOGAJANJE V PROSTORU 

Splošno zaostajanje pri urejanju prostora v naši republiki še 
posebej prizadeva naselitvena središča v manj razvitih 
območjih. Največji zastoj je pri gradnji, zlasti stanovanjski. 
Pomanjkanje opredeljenih in opremljenih stavbnih zemljišč 
seje ponovilo ob ponovnem razmejevanju med kmetijskimi in 
stavbnimi zemljišči ob izvajanju Zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (Ur. list SRŠ 44/ 
82), ki je preprečil neracionalno in razpršeno pozidavo zlasti 
najboljših kmetijskih zemljišč, predvsem v manjših naseljih. 
Med vzroki upočasnjene graditve so^udi kasnitve pri izdelavi 
oziroma spremembah prostorskih izvedbenih aktov. Aktivno- 
sti na področju normativnega urejanja s planskimi akti in 
izvedbenimi načrti bodo v letu 1987 morala biti v ospredju, da 
bi uspešneje premagali zastoje v polpreteklem obdobju. 

A. PLANIRANJE IN PREVERJANJE 
PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV 

Intenzivno delo na pripravljanju in sprejemanju dolgoroč- 
nih in srednjeročnih občinskih planov se v leta 1986 zaklju- 
čuje v večini občin. V decembru lani je imelo sprejete dolgo- 
ročne plane 27, srednjeročne pa 8 občin v SR Sloveniji. 
Spomladi je že več kot polovica občin sprjela dolgoročni, 
nekaj manj kot polovica pa srednjeročni plan. Sredi septem- 
bra je že 53 občin sprejelo dolgoročni plan, 8 predvideva 
sprejem v oktobru. Srednjeročni plan ima že 46 občin, 14 pa 
jih predvideva sprejem že v oktobru. Ostali dolgoročni in 
srednjeročni občinski plani bodo predvidoma sprejeti do 
konca leta 1986. 

Mnoge občine so sprejele po vsebini in obliki nepopolne 
plane. Tako je 7 občin sprejelo le tekstualni del dolgoročnega 
ali srednjeročnega plana, kartografski del In kartografska 
dokumentacija pa zaradi zahtevnosti in zamud pri izdelavi 
kartografskih prikazov nista bila pripravljena. V dolgoročnih 
planih se predvsem zatika pri ugotavljanju možnih posegov 
na prvo območje kmetijskih zemljišč, v srednjeročnih planih 
pa pri usklajevanju namenske rabe. Ponudba planskih ele- 
mentov in informiranosti med posameznimi nosilci planiranja 
sta bili pomanjkljivi. 

Obvezna izhodišča Dolgoročnega plana SR Slovenije niso 
ustrezno in v celoti prevzeta v dolgoročnih planih občin. Do 
vseh uskladitev v dolgoročnem planu občin ne more priti, ker 
posamezni elementi za mnoge objekte in posege strokovno 
niso pripravljeni (npr. predhodna dela infrastrukturnih objek- 
tov In naprav). Obvezno izhodišče dolgoročnega plana SR 
Slovenije za infrastrukturna omrežja je njihov koncept in ne 
raba prostora; zaradi tega ni možna vskladitev z obveznimi 
izhodišči na področju rabe prostora (predvsem s prvim 
območjem kmetijskih zemljišč). 

Planski dokumenti občin so glede na predpisano vsebino in 
obliko nepopolni. K temu je pripomogla tudi nedodelana 
metodologija urbanističnih In krajinskih zasnov v dolgoročnih 
planih, programskih zasnov za prostorske izvedbene akte v 
srednjeročnih planih ter prostorskih izvedbenih aktov. 

Ocenjujemo, da so vzroki takega stanja naslednji: 
1. Močno zapletene razmere in postopki pripravljanja pro- 

storskih sestavin planov. Sredi planskega procesa, junija 
1984, je bil sprejet Zakon o urejanju prostora (Ur. I., 18/84), 
šele junija 1985 pa Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave 
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov 
občin (Ur. I., 20/85). Zakon o urejanju prostora je v planiranje 
prostorskih sestavin uvedel bistveni novosti: (1) obvezna izho- 
dišča dolgoročnega plana družbeno političnih skupnosti za 
pripravo srednjeročnih planov in (2) neposredno povezanost 
dolgoročnih planov s srednjeročnimi plani in srednjeročnih 
planov s prostorskimi izvedbenimi akti. Uresničitev teh prido- 
bitev pa je strokovno, kadrovsko in finančno zelo zahtevna. 
Značilen je velik razpon v obsegu finančnih sredstev, ki so jih 
posamezne občine namenile oziroma porabile za pripravo 
planov. V veliki večini primerov je bila poraba bistveno večja 
od prvotno predvidenih sredstev. 

Zapletenim razmeram prispeva tudi preverjanje usklajeno- 
sti obveznih izhodišč Dolgoročnega plana SR Slovenije z 
osnutki občinskih planskih dokumentov in osnutki planskih 
dokumentov SISov, ki opravljajo dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena. IS Skupščine SR Slovenije je v decembru 
1985 imenoval Medresorsko komisijo za ugotavljanje usklaje- 
nosti prostorskih sestavin planskih aktov. Z delom je pričela v 
januarju 1986. Daje mnenja o usklajenosti obveznih izhodišč 
planov ter priporočila za dopolnitev planov glede na predpise. 
Na osnovi ankete ocenjuje postopek priprave in sprejemanja 
planov. Do konca septembra 1986 je podala mnenje o 9 
dolgoročnih občinskih planih. Vsi plani so bili vsaj v posamez- 
nih elementih neusklajeni. Vzrok počasnemu delu komisije so 
nepopolni in v posameznih elementih pomanjkljivi planski 
dokumenti, ki jih dostavljajo občine in Samoupravne inte- 
resne skupnosti, ki opravljajo za SR Slovenijo dejavnost 
posebnega družbenega pomena. 

Zaradi poznega začetka dela daje komisija mnenja prak- 
tično o že sprejetih planih in se tako ni mogla z mnenji in 
priporočili tvorno vključiti v proces usklajevanja prostorskih 
sestavin planov. 

2. Vsi nosilci planiranja niso sočasno in pravočasno pristo- 
pili k pripravi planov ter strokovnih podlag. Temu vprašanju 
so upravni organi v občinah in republiki, v okviru svojih 
pristojnosti in odgovornosti, namenili premalo pozornosti. 

3. Občine se medsebojno premalo povezujejo in sodelujejo 
pri pripravi planskih aktov. V veliki večini primerov sosednje 
občine niso niti opredelile skupnih razvojnih problemov, niti 
niso predvidele nalog za njihovo reševanje. 

4. Strokovne službe v občinah so večinoma neustrezno 
organizirane in premalo kadrovsko oz. strokovno usoposob- 
Ijene za zahtevne naloge, ki jim jih nalagajo zakoni s področja 
urejanja prostora, tako da se le s težavo prilagajajo novim 
zahtevam. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora jim je svetoval poenostavitve ter kasnejšo dopolnitev 
nekaterih prostorskih sestavin planov, da bi s tem pospešili 
pripravo in sprejem planov. 
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5. Velika večina samoupravnih organizacij in skupnosti v 
občinah deloma pa tudi v republiki, do konca leta 1985 ni 
pripravila in sprejela svojih planskih aktov. Pomanjkljive ozi- 
roma neizdelane strokovne podlage teh nosilcev so bile eden 
od vzrokov za kasnitev pri pripravi planskih aktov družbeno 
političnih skupnosti, za vsebinsko nepopolnost teh planov in 
številne neusklajenosti. 

Pričakujemo, da bo medresorska komisija ugotovila še 
velike neusklajenosti, zato upravičeno domnevamo, da se bo 
proces usklajevanja planov nadaljeval tudi v letu 1987. 

Občine, ki nimajo sprejetih planov oz. imajo prostorske 
sestavine sprejetih planov nepopolne in neusklajene, nimajo 
pravne podlage niti za izvajanje že sprejetih prostorskih izved- 
benih aktov, niti za pripravo novih. Neusklajeni plani so, v 
neusklajenih in nepopolnih prostorskih sestavinah, neveljavni 
in lahko zavrejo izgradnjo objektov. 

Predlagani ukrepi: 
1. Medresorska komisija naj v okviru možnosti čimbolj 

pospeši svoje delo ter za nemoteno pripravo mnenj o usklaje- 
nosti planskih aktov razreši odprta vprašanja (predvsem v 
zvezi s spreminjanjem namembnosti prvega območja kmetij- 
skih zemljišč). Medresorska komisija naj tudi spremlja potek 
spreminjanja in dopolnjevanja plahov v primerih že ugotovlje- 
nih neusklajenosti oziroma pomanjkljivosti. 

2. Čimprej je potrebno zagotoviti Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje potrebno tehnično opremo, prostor in 
sredstva za nemoten potek priprave strokovnih ugotovitev o 
usklajenosti planskih akov. 

3. Samoupravne organizacije in skupnosti, posebno pa 
Samoupravne interesne skupnosti, ki za SR Slovenijo oprav- 
ljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, naj čimprej 
dopolnijo planske dokumente s kartografskim delom in karto- 
grafsko dokumentacijo ter dopolnijo strokovne podlage tako, 
da bo mogoče usklajevanje prostorskih sestavin. 

B. PRIPRAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH 
AKTOV, KI JIH SPREJME IZVRŠNI SVET SR 
SLOVENIJE 

V skladu s 124. členom dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in na podlagi 41. 
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel program priprave 
prostorskih izvedbenih načrtov, katerih sprejemanje je v nje- 
govi pristojnosti. V program so vključeni zahtevnejši energet- 
ski objekti in naprave (elektrarne in daljnovodi) ter odseki 
avtocest. 

Ustanovljene so delovne skupine, ki bodo koordinirale pri- 
pravo lokacijskih načrtov za posamezne objekte in naprave. 
Problemi so zaradi neizdelanih predhodnih de! in investicij- 
skih programov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, ki jih 
pripravljajo nosilci investicijskih namer. Izdelava teh gradiv je 
predpogoj za usklajevanje navzkrižnih interesov in vsklaje- 
nost planskih aktov občin. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanja prostora kot 
nosilec naloge predvideva, da bodo do konca leta 1986 izde-, 
lani podrobnejši program priprave vseh lokacijskih načrtov, 
začeta pa bo priprava lokacijskih načrtov, katerih sprejem je 
predviden v letu 1987. 

Predlagani ukrepi: 
1. Že do konca leta 1986, zlasti pa v letu 198^, bodo morali 

nosilci investicijskih namer oziroma njihove strokovne službe 
dopolniti predhodna dela oziroma investicijske programe, ki 
so potrebni za pripravo lokacijskih načrtov. V kolikor je 
potrebno, naj bi prizadete občine s spremembami oziroma 
dopolnitvami svojih srednjeročnih planov zagotovile njihovo 
usklajenost v prostoru ter določile območja lokacijskih na- 
črtov. 

C. PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI, KI JIH 
SPREJEMAJO SKUPŠČINE OBČIN 

Priprava prostorskih izvedbenih aktov v večini slovenskih 
občin ne poteka zadovoljivo, zaradi tega se že kažejo pro- 
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blemi pri uresničevanju nalog na področju urejanja prostora. 
Nadaljnjo zaostritev teh problemov pa lahko pričakujemo že v 
naslednjem letu. Občine, ki še niso sprejele srednjeročnega 
družbenega plana za tekoče plansko obdobje, nimajo zakoni- 
tih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in za 
izvajanje posegov v prostor. Po ocenah Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanja prostora je do septembra 
1986 le približno četrtina občin sprejela odlok o ugotovitvi, 
katere sestavine že sprejetih prostorskih izvedbenih aktov so 
v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom za obdobje 
1986-1990 in jih zato ni možno izvajati. V še manj primerih so! 
Izvršni sveti občin sprejeli programe priprave prostorskih 
izvedbenih aktov. Oba navedena akta sta podlaga za organizi- 
ran pristop k pripravi prostorskih izvedbenih aktov, pa tudi za 
oblikovanje srednjeročnega programa urejanja stavbnih zem- 
ljišč in za uresničevanje investicijskih aktivnosti. 

Delo zavira nezadovoljiva organiziranost upravnih organov 
in organizacij ter premajhna sredstva glede na stvarne 
potrebe, zlasti za pripravo in sprejemanje prostorskih izved- 
benih aktov. Problem njihovega financiranja izhaja tudi iz 
prepočasnega ustanavljanja skladov stavbnih zemljišč, od 
koder bi se ta sredstva deloma zagotavljala. 
Predlagani ukrepi; 

1. Občine, ki še niso sprejele svojih planskih aktov oziroma 
so njihovi plani nepopolni ali neusklajeni morajo eimprej 
sprejeti te akte oziroma jih dopolniti ali uskladiti, da bi bili 
zagotovljeni pogoji za pripravo prostorskih izvedbenih aktov. 

2. Izvršni sveti Skupščin občin morajo s programom pri- 
prave prostorskih izvedbenih aktov zagotoviti pogoje pogoje 
za nemoteno uresničevanje nalog iz srednjeročnega družbe- 
nega plana občine za obdobje 1986-1990. Pospešiti je 
potrebno tudi ustanavljanje in delovanje Skladov stavbnih 
zemljišč. 

D. ORGANIZACIJA SLUŽB ZA PLANIRANJE IN 
URBANISTIČNO NAČRTOVANJE V OBČINAH 

V SR Sloveniji je doslej ustanovljenih le 6 upravnih organi- 
zacij za področje urejanja prostora, ki opravljajo naloge za 11 
občin. V skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih pose- 
gov v prostor so te organizacije ustanovljene predvsem za 
urbanistično načrtovanje oziroma organiziranje priprave in 
sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov na področju poseli- 
tve. Ze ustanovljene organizacije večinoma še niso usposob- 
ljene za izvajanje vseh nalog. V večjem delu ostalih občin še 
niso pričeli z aktivnostmi za prehod na nove oblike organizira- 
nosti, niti niso pripravili potrebnih usmeritev. Klub navidezno 
odmaknjenemu zakonskemu roku (31. 12. 1987) za ustanovi- 
tev upravnih organizacij, pa so naloge v zvezi s tem tako 
obsežne in zahtevne, da v občinah z njihovo izvedbo ne bi 
smeli več odlašati. 

Podobno stanje se kaže v občinah tudi na področju organi- 
ziranosti in registracije organizacij združenega dela (strokov- 
nih organizacij), ki izdelujejo strokovne podlage za prostor- 
ske sestavine planskih aktov in za prostorske izvedbene akte. 

Prediogi ukrepov: 
1. Občine morajo pospešiti aktivnosti za ustanovitev uprav- 

nih organizacij za urbanistično načrtovanje. 
2. Občine morajo posebno pozornost nameniti zagotovitvi 

financiranja dela upravnih organizacij, zlasti pa zagotovitvi 
sredstev za začetek njihovega delovanja 

E. PRIPRAVA PROGRAMA RAZISKAV 

Priprava dolgoročnega in usklajenega programa raziskav 
kasni! Deloma zato, ker so raziskovalne organizacije že prej 
imnele za to srednjeročno obdobje sprejete svoje lastne razi- 
skovalne programe, deloma pa tudi zato, ker bi bila potrebna 
za pripravo še temeljitejša predštudija. Ta naj bi zajela celotno 
problematiko raziskovalnega dela na področju urejanja pro- 
stora: ne le vsebinsko-tematsko, ampak tudi organizacijsko- 
finančno in kadrovsko. Določen napredek pa je bil napravljen 
ob pripravi srednjeročnega plana Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. Doslej pa je bila vloga uporabnikov na splošno 
bistveno prešibka. Kaže, da bo treba k nalogi pristopiti posto- 
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poma, vsaj v dveh korakih. Prvič, s pripravo vsklajenega, a 
tematsko omejenega programa najbolj perečih raziskav za 
leto 1987 (kar bi vključevalo tudi dokončanje nekaterih že 
tekočih raziskav). Drugič, z izdelavo večletnega programa 
raziskav, strukturiranih v ustreznem prjektu (ali več projektih), 
ki pa bi morala potekati več ali manj sočasno z oblikovanjem 
relevantnega »prostorskega informacijskega sistema«. Izde- 
lane so nekatere predštudije, tudi konceptualne zamisli so že 
na voljo. Rešuje pa se tudi vprašanje evidenc stanja v pro- 
storu, ki so predvidene v zakonih s področja urejanje pro- 
stora. 

Večletni program ne bo mogoče začeti izvajati prej kot šele 
v letu 1987. Realizacija naj bo obveznost Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje, Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora ter Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. Prednosti pri raziskavah morajo imeti tiste 
raziskave, ki bodo po ugoovitvi Medresorske komisije služile 
odpravljanju nepopolnosti v planskih aktih občin. 

Predlagani ukrepi: 
1. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 

naj, v sodelovanju z Republiškim komitejem za družbeno 
planiranje ter ostalimi upravnimi organi in Zavodom SR Slo- 
venije za družbeno planiranje, pripravi v letu 1987 dopolnitev 
srednjeročnega programa raziskav, ki so pomembne in 
potrebne za uresničevanje nalog pri urejanju prostora. 

F. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE 

V planskih dokumentih republike in občin je sprejetih veliko 
organizacijskih nalog, katerih uresničitev bo podala osnovo 
za poenoteno in bolj kakovostno vključitev teh dejavnosti v 
družbeni razvoj. Osnova za realizacijo teh nalog je izdelava 
vsklajene metodologije vrednotenja. 

Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediš- 
čine je v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo kul- 
turne in naravne dediščine izdelal okvirno metodologijo pri- 
prave strokovnih podlag za varovanje kulturne in naravne 
dediščine, ki bo omogočala učinkovitejše vključevanje te 
dejavnosti v proces planiranja. Metodologija je opredelila 
naloge vrednotenja posameznih območij. 

Predlagani ukrep: 
1. V tem srednjeročnem obdobju je potrebno posvetiti 

posebno pozornost dodelavi te metodologije do izdelave 
navodil za enotno vrednotenje kulturne in naravne dediščine, 

ki bo osnova za izdelavo strokovnih gradiv za različne potrebe 
varovanja posameznih območij in objektov dediščine (npr. 
priprava strokovnih predlogov za razglasitev, vključevanje v 
sistem planiranja, izdelava registra spomenikov ipd). 

Za realizacijo nalog normativnega zavarovanja je Zavod SR 
Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediščine v sodelova- 
nju z regionalnimi zavodi za varstvo kulturne in naravne 
dediščine pripravil strokovni predlog območij in objektov 
naravne dediščine, ki predstavljajo v prostoru SR Slovenije 
relativno redke, ogrožene, značilne ali enkratna primere 
naravne dediščine. 

Predlagani ukrep: 

1. Predlog je potrebno čimprej posredovati predstavnikom 
stroke v preveritev in dopolnjevanje, nato pa družbenopolitič- 
nim skupnostim v obravnavo in razglasitev. 

SR Slovenija je sprejela obveznost, da bo v tem srednjeroč- 
nem obdobju uskladila interese na obmejnih območjih s SR 
Hrvatsko, ki so v naših planskih dokumentih opredeljena kot 
naravovarstvena območja. V SR Hrvatski je izdelava pjanskih 
dokumentov v zaključni fazi. 

Predlagani ukrep: 
1. Za zagotovitev usklajenega razvoja tj. sprejem ustreznih 

odločitev o namenski rabi prostora na omenjenih območjih 
(zgornji tok reke Kolpe in reka Dragonja) je usklajevneje 
potrebno čim prej izvesti. 

Za dosego vseh družbenih ciljev, zastavljenih ob razglasitvi 
osrednjega dela Julijskih Alp za Triglavski narodni park, je 
bilo sprejetih več dokumentov, ki dolgoročno in srednjeročno 
opredeljujejo razvojne usmeritve in določajo naloge dejavni- 
kov, ki delujejo na tem območju. 

Predlagani ukrep: 
1. Da bi ustvarili pogoje za realizacijo teh nalog, predvsem 

nalog iz dolgoročnih in srednjeročnih planskih dokumentov 
SR Slovenije ter občin Jesenice, Radovljica in Tolmin, nalog 
iz Dogovora o skupnih temeljih družbenega plana SRS ter 
Dogovarja o skupnih temeljih plana Triglavskega narodnega 
parka, je nujno potrebno pospešeno in bolj zavzeto pristopiti 
k reševanju sprejetih nalog in pri tem zagotoviti boljše sodelo- 
vanje predvsem organov in organizacij na nivoju republike, 
ter vseh ostalih nosilcev planiranja, ki delujejo na tem 
območju. Posebno pozornost je potrebno posvetiti reševanju 

• sprejetih organizacijskih nalog, ki so predpogoj za uspešno 
reševanje posameznih problemov. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

1. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 

TRENDI TEKOČIH 
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5. OSEBNI DOHODEK NA ZAPOSLENEGA- 
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STOPNJA 
RASTI 
7\ 

8. IZPLAČILA ZA GOSPODARSKE INVESTICIJE - NOMINALNO 
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STRUKTURA PROIZVODNIH INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 

ZDRUŽENEGA DELA 

DELEŽ V DRUŽBENEM PROIZVODU 

- CJ INDUSTRIJA 

' INFRASTRUKTURA 

E3 OSTALO 

13,4 % 14,2% 

IZVOZNE 
DEJAVNOSTI 

1985 1986* 

* OCENA ZA STRUKTURO USTVARJENIH INVESTICIJ V LETU 1986 JE 
NAREJENA NA OSNOVI IZPLAČIL V PRVIH OSMIH MESECIH 
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DRUŽBENI PLAN 1986-1990** 

I 

**PLANIRANI KUMULATIVNI DELEŽ USTVARJENIH INVESTICIJ V DRUŽBENEM PROIZVODU JE 13,3% 

: - / 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

DOKUMENTACIJA 

h globalni oceni uresničevanja 

družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986—1990 v letu 1986 z oceno 

možnosti razvoja v letu 1987 

^ 'f' dokumentaciji smo pri vrednostnih izračunih za leto 1987 Izhodišči zvezne resolucije — ne vnašamo anticipirane inflacije, pač upoštevali stalne cene leta 1986. V Zavodu SR Slovenije za družbeno pa samo oceno možnih In potrebnih medsebojnih relacij in razmerij, 
p an ran/e smo sicer preiskusno opravili več variant nominalnih kot so bila zastavljena s srednjeročnim planom kot optimalna za 
izračunov z različnimi predpostavkami glede možnih globalnih rasti ustrezen razvoj v tem srednjeročnem obdobju v danih možnostih. 
cen' * ' ' razPravoblikovanja konkretne politike za izvajanje Mehanizem izpeljave politike, ki ne vgrajuje deflatorja, pa je vseka- usme ev srednjeročnega družbenega plana v letu 1987 v izračune kor zapleten in zahteven, In bo terjal v prihodnjem obdobju številna 

glede na opustitev koncepcije programirane inflacije v skladu z tehtanja v celotnem procesu odločanja 

TABELA 1: OBLIKOVANJE DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA IN DRUŽBENEGA PROIZVODA 
PROIZVODNIH DEJAVNOSTI - združeno delo 
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TABELA 2: DRUŽBENI PROIZVOD PO PODROČJIH - čiste dejavnosti 

Scsolvt": psietki ("1*3.d;"' I":=s: »asti Str«vt.'š Sv*! Realna 
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TABELA 3: REALNA RAST DRUŽBENEGA 
PROIZVODA PO PODROČJIH - čiste dejavnosti 

SSU'AJ 

mnii: dele 
v tsr: 
2rd-.st*ij« 
*rst:;stvc 
8:z«fs:vi 
V::-: ;:5?:cs^s:v: 
3rž::3"ii*.v-: 
P'C79T. ;■ :ve:e 
T'grvi-s 
2cst:-stv- 

■•-•r.zizt.i* 

5«t»2» 5;;. 

Step" : s a s t ; i vi I 

;?3S :'=t :?S? 
oesra ::;*a j'sSv. 

3,2 

2,4 
3.! 
M 
i,f 
" r M- 
3,? 
4,? 
i,i 
4,3 
3.? 
M 

3,3 
3,? 
2,3 
1 " • ! - 
3,2 1 C - * w 

3J 
5.0 
3.1 
M 

TABELA 4: IZVOZ IN UVOZ BLAGA 
IN STORITEV-SKUPAJ 

Absolutni podatki 
I v lil ion » ) 

Stopnje rasti 
(vi) 

1985 1986 198? 1985 1986 1987 
ocena predv, ocena predv. 

Izvoz blaga 
Izvoz storitev 
IZVOZ SKUPAJ 

Uvoz blaga 1) 
- reprodukcijski «at. 
- opreta 
- široka potrošnja 
Uvoz storitev 
UVOZ SKUPAJ 

SALDO BLA8A IN STORITEV 

Pokritje uvoza blaga 
z i z voz cm blaga v S 

2.124 
706 

2.630 

2.(87 
1.814 

153 
120 
242 

2.329 

501 

2.160 
735 

2.895 

2.187 
1.790 

200 
197 
253 

2.440 

455 

2.270 
800 

3.070 

2.270 
1.835 

235 
200 
265 

2,535 

535 

6,0 
21,0 
V 

8.2 
8.3 

34,2 
- 13,7 

4,3 
7,8 

2,5 
5,0 
3,0 

5,5 
0 

31,0 
64,0 
5,5 
5,5 

101,8 99,0 100,0 

5,0 
8,5 
6,0 

3,8 
2,5 

18,0 
1,5 
4,7 
4,0 

1) Struktura uvoza blaga po r.anenih je narejena na podlagi carinskih 
deklaracij in ne po p*eteine» statistične® nasenu. 
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TABELA 5: IZVOZ IN UVOZ BLAGA 
IN STORITEV- KONVERTIBILA 

TABELA 6: INDIKATORJI RAZVOJA 
SVETOVNEGA GOSPODARSTVA 

Absolutni podatki 
(» silion $1 

Stopnje rasti 
(v li itO?"je -asti ; v 1 ! 

1985 1906 198? 
ocena predv. 

1985 1936 198? 
ocena preiv. 

Izvoz blaga 
Izvoz storitev 
IZVOZ SfUFAJ 

Uvoz blaga 11 
- reprodukcijski sat. 
- opreta 
- široka potrošnja 
Uvoz storitev 
UVOZ SKUPAJ 

1.6*6 
6(5 

2.291 

1.593 
1.392 

140 
61 

234 
1.82? 

1.615 
67« 

2.285 

1.738 
1.405 

198 
143 
244 

1.982 

SALDO BLABA IN STORITEV 464 303 

Pokritje uvoza blaga 
z izvozo» blaga v I 103,3 93,0 

1.730 
74« 

2.468 

1.821 
1.476 

218 
127 
255 

2.076 

392 

95.0 

5,4 
20,0 
9,1 

10,9 
6,9 

59,0 
30,0 

3,1 
9,8 

1,0 
5,0 
0,7 

10,0 
2,0 

36,7 
134,0 

5,0 
V 

7,0 
10,5 

4,8 
5,2 

15,0 
-10,0 

4,5 
V 

1! Struktura uvoza blaga po natenu je prikazana po carinskih deklaracijah 
in ne po statistif.ies prateJre« nanenu. 

D-'-b»-; 3f:ii»ci 
ZDA 
ZSit 
QiCD~tv*32« 
OECD 

I-'lacija 
ZDA 
ZfH 
3EC5-Ev-cpa 
oe:d 

Dciače povpraševanje 
ZDA 
ZRN 
3ECD-Ev-opa 
OECD 

Breza3S9lncs* 
ZDA 
ZPN 
OECD-Evropa 
OECD 

Izvez olaga 
ZDA 
m 
jECD-Evopa 
OECD 
Deiele v -azv;j.. 

wV3'Z D.5G3 
ZDA 
ZS* 
OECD-Evspa 
OECD 
Deieie v razvoju 

1985 •.956 

2.4 
2.4 

2.0 

4.5 

2.3 
2.9 

11.0 

1.7 
6.4 

4.3 
5.3 

5.3 
4,0 

3.? 

3.6 

3.2 
4.2 
3.5 
3.5 

8.0 
11.0 

4.2 
4.0 

4.? 

t.i 
i.? 
c.2 
5.0 
3.0 

•s:? ■ 
p-eevi 

Ctseg svetove trgovine 

Vir: OECD Ecotc:; Outloa* 

4.7 

3.0 

3.2 

i.? 
7.2 

11.0 
E.2 

11.0 
2.i 

3.5 
5.0 

6.2 
5,? 
5.0 
s 7 
4.0 

4.0 
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TABELA 7: OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA, PORABLJENIH SREDSTEV IN DOHODKA 
GOSPODARSTVA 

flasaiutn: pcoatki (sl*d, dir? 

1985 19S6 
o:?-a 

te«:ere 

•.in 
orecv, 

-ine 1966 

A.GEl!KOVP>JE celotnega prihodka 
1.srincdki cd predaje 

r,a dssačes trgu 
2.Prihodki oc prodaje 

na tuja* trg* 
3.Prihodisi cc prodaje 

trgovskega si aga 
4,Ostal: 

5.CEL3TN1 PRIHODE1' '■ 1 do 4 ) 

2.643,5 S, 203,3" 436,3 

?51,5 1.2^,3 1.317,3 

1,933,? 3.673,3 3.767.3 
i.2tc,- 2.532,g 2,.567,g 

4.615,5 12.743,3 53.1=6,? 

:*S9'.si 'isti 

198: 1536 

1*981 19=5 
oce-a 

137,S 

193,5 

131,5 

17? 

193 
2ŽŽ 

3V.'č ,-/V 

193; ;5;4 19=7 
ocena ^ec«, 

35,9 -1,2 

23,3 23, i 
2 i, 2 • n r Of- "? 

133,3 133,3 133,3 

Raalra 
'■as: 
193? 

1936 
sra:v. 

4.4 

13,3 13,3 s,3 

3,5 

s.porabljena sredstva 
6.sora':l;a:e s.rovi'a ir 

«ate"iai 
?.Fera-r-Ijena energija 
8.Tra-so:*-tre sto*11ve 
9.\abevr-a vrecnsst 

t*gcvs-:e;a s!aga 
1®.Ostali natefiaini ir 

drugi stroški 
ll.Haterialn: stroški za 

oeio delcvrin s<u?*osti 
22.Plaći 1 a za tantre :r 32% st". 
13.Plačila za oirasti 

1.879,6 3.334,3 
171J 331.3 
95;4 192,2 

1.940,i 3.635,3 

675,5 1.463,3 

27,3 
11,3 

323,2 
2-6,3 

643,3 

3.493,2 
323,5 
234,| 

3.-196,3 

'1.513,3 

53, £ 
- ' !-* 

7?3,3 

M . — 1 * - - 1 - ■'-' ••• 
• o' C 'ir - - * - - ' - 
167.1 23; 

162.2 1:5 

' 9i - «. Z 15 

2*3,4 233 
1'l.J 233 
268,5 m 

23.4. 26,6 26,5 
2,6 2.i 2.4 
1,4 1,5 

ne - i.?,- 

13,2 11,5 

3,4 
3,2 

1,6 

23,3 23,3 

M 
5,3 

M 
3,2 

T i * \ - 

3,5 
t ^ - ! - 
9,4 

14.SKliPflJ PORABLJENA SREDSTVA 
(frez amortizacije! 16 do 13) 5.134,1 9.665,3 13.335,3 179,s iSS - 7- - O -M7 7 = • 1 - 

15.DOSEŽENI BRUTO DOHODEK 
{ 5 - 14 > 

16.Amortizacija skapaj 

1.438,4 3.375,3 

232.2 374.3 

3.131,3 

393.3 

151.3 237 

173.4 185 3,1 

24,1 21,1 

2,: 3,? 

3,5 

-17.DG5E2ENI ĐOHGOES 
! 15 - 16 ) 1.286,2 2.721,0* 2.758,0 193,5 210 19,1 21,2 21,1 . 3,1 
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TABELA 8: RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA GOSPODARSTVA 

( upoštevaje izhodišče, tla bo v letu 1986 dosežena uskladitev porabe z reSolucijskisi; razierj: ! 

Absolutni podatki! v alrd din) 

1985 1986 1987 
ob izved. predv. 

resoi.razs. 

tekoče cene 

Indeksi -ast: 

1983 1936 
ob izved. 
reso!, 
raz«. 

cene 1986 

Strektar« !vl! 

19SE 1936 1?67 

cb izved. 3*scv. 
resci. 

D0SE2ENI DOHODEK 
Izguba 
RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tei: 
- prisp.iz doh.za skupne potrebe 

- SIS družbenih dejavnosti 
- SPIZ 

- davki iz dohodka 
- stanovanjski prisp.(solid.) 
- obvez.do delovnih skupnosti 
- plačilo obresti za kredite 

za osnovna sredstva 
- prisp.za ohranitev člov.okolja 
- prisp.za SLO in DS 
- zavarovalne pre«ije 
- kazni, sod.stroški 
- članarine 
- druga plačila 

v te«: 
- prisp.za pokrivanje stroš. 

enost.reprod.v 26 
- prisp.za pokrivanje stroš. 

enost.reprod.v el.gosp. 
in pre*ogovništvu 

- prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva 

- prisp.za kolek.koa.rabo 
- prisp.za usposab.zenljišč 

za družb.organ.kset.proizv. 
- prisp.za štipendiranje 
- ostale obveznosti iz doh. 

RAZPOREJENI CISTI DOHODEK 
Bruto osebni dohodki 
v te«; 

- neto osebni dohodki 
- davki in prispevki 

Skupna poraba v tozd in 
sred.tozd za stanovanj.izgr. 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd (s stanovanj.sredstvi) 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO SKUPAJ 
(aaortizacija in akumulacija! 

1.286,2 2.701,0 
22,7 60,0 

1.296,5 
384,7 

87.7 
26,9 
14.2 
8,9 

99,4 

44.3 
14,0 
.2,9 

18.8 
0,8 
2,1 

64,6 

16,2 

6,1 

12,4 
6.7 

3.8 
3,1 

16,3 

445.7 
165,3 

81,0 

692.0 

219.8 

422.1 

2.723,0 
827,7 

213,1 
75,1 
41.0 
17.8 

208,8 

92.9 
28.1 
6,1 

39,5 
2,1 
V 

99,0 

31,0 

t 
14,1 

15,5 
6,4 

32,0 

904,6 
378,4 

.453,0 

442,3 

816,3 

2.738,0 
62,0 

2.825,0 
856,0 

210.5 
95,5 
34,0 
18,0 

215,0 

101.6 
29,0 
6,3 

40,7 
2,2 
A,2 

32,0 

911,8 1.895,3 1. 
611,0 1.283,0 1. 

14,5 

16,0 
6,5 

32,0 

?67,0 

927,0 
384,5 

174,5 

.4S6,0 

481,0 

371,0 

193.5 
221.6 
193.7 
209,9 

228.1 
7 LL\ ,-j 

308.5 
202,7 
203.6 

275.6 
284,5 
146,0 
170.2 
191.3 

197.7 

210,1 

200,7 

21« 
260 
210 
2<s 

243 
279 
288 
20B 
210 

210 
200 
210 
210 
250 
200 

190 

148,7 
200,7 

1:9,5 
200,7 210 

i 
210 

400 

200 

187.0 20-5 
10 

197,9 20] 
208,5 229 

191,3 210 

199,7 21Ž 

155,9 201 

166,0 193 

100,0 100,0 100.0 
29,7 33,4 30,1 

0,2 
C i , - 

0.1 
0,2 
5,0 

0,5 

*,2 
0.5 

S, -J 
0,2 J 7 

, r i ,5 

3,4 

0,6 
V 

i i 

0 ' 

0.1 
3.6 

5! t 

69,6 

33,2 32,2 
13,9 :3.6 

53,i 

_ -> 1 

9 J 

l)8rez upoštevanja even.tuelnega dodatnega prispevka iz dohodka tozd za pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu 
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TABELA 9: OBLIKOVANJE IN PORABA SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V SR SLOVENIJI 

Absolutni podatki (aio din! Indeksi rasti Struktura t v 51 ) Realna' 
      ra5t 

19B5 19B6 1987 1985 1986 1955 19S6 1937 1?S? 
ocena predvid.     scena predv.   
   '.984 1985 193fc 

tekoče cene cene 1986 ocena precv. 

A.OBLIKOVANJE SREDSTEV : 
1.Sredstva za reprodukcijo gospodarstva 557.477 1036.680 1105.100 187,3 185,9 72,8 t",4 7?,5 6,5 

(1049.680) !!,3) 
- amortizacija,lastna AKV interna 

realizacija in revalor.zalog 494.824 923.400 990.980 198,5 136,6 63*9 61,3 63,2 
(935.400) (1,3) 

- druga izvorna sredstva 36.493 67.380 67.380 152,9 184,4 4,7 *,5 4,3 8,2 
- sred.za reprod.individ.sektorja 26.160 45.900 46.988 185,6 175,5 3.4 3,1 2,3 2.2 

7 O 

2.Sredstva za reprodukcijo negospodarstva 117.558 246.728 246.988 183,9 289,9 15,2 16,5 15,7 M 
v te«: - izvorna stanovanjska AK UDS 54.586 114.538 117.488 198,2 209,8 7,8 7,7 7,5 2,5 

3.Akumulacija prebivalstva 99.656 289.858 216.400 254,5 218,4 12," S,! 13,3 3,1 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOHACA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO 774.691 1493.170 1568.400 193,3 192,7 188,8 188,0 188,8 5,3 

(1512.980) (1,3) 
B.RAZPOREDITEV SREDSTEV : 
1.Neta skupna vlaganji in drugi 

plaseaji v druge SR in SAP 76.300 180.750 187.288 257,3 236,9 9,8 12,1 11,9 3,5 
2.Neto obveznosti do »anj razvitih 

SR in SAP Kosovo 20.500 56.900 66.488 158,8 277,6 2,6 3,8 4,2 16,5 
3.Neto odliv akuaulacije v tujino - 10.790 33.750 1.800 t * -i,4 2.3 0,1 * 

v tei; 
- neto odplačila INO posojil - 10.260 20.450 -28.400 * * -1,3 1,4 -1,8 * 
- neto kreditiranje izvoza - 530 13.308 38.288 t * -8,1 8,9 1,9 * 

4.Pokrivanje izgub 25.705 68.880 62.588 228,2 233,4 3,3 t,3 5,8 3,7 
5.Pokrivanje tečajnih razlik 7.888 13.350 13.488 130,5 171,2 1,8 8,9 8,9 8,8 
6.Razpoložljiva dolgoročna sredstva 

za aaterialne naložbe 655.176 1148.420 1237.100 192,8 175,5 84,6 76,? 73,9 ?,8 
od tega : (1181.600! (2,61 

6.1.Pokrivanje prirasta zalog 
z dolgoročniai sredstvi 263. 176 353,420 426.200 235,5 136,2 34,2 24,i 27,2 IS,8 

(391.688) !9,S: 
6.2.Ustvarjene investicije v osnov.sred. 392.888 798.888 318.900 185,2 281,5 5č,i 52,* 51,? 2,5 

(798.800) (8.8! 
v tea: 
- proizvodne investicije 279.088 585.988 613.908 185,6 210,8 36,ž 39,2 39,1 5,8 

(593.000) i'.,3) 
- neproizvodne investicije 113.880 284,180 197.008 184,2 138,6 14,6 13,7 12,6 -3,5 
od tega:- stanovanjske invest. 82.120 146.908 144.688 173,1 178,9 10,6 9,8 ?,2 -1,5 

Opoaba: V oklepajih so prikazana sredstva, ki bi bila realizirana v letu 198? ob sicer nespremenjenih izHodiSči*? Selitvene 
politike,kot je upoštevana v osnovnea izračunu v primeru da do konca leta 1936 v delitveni 
politiki ne bi uspeli realizirati z resolucijo zastavljenih razmerij oziroaa bi se v delitvi dshoika v ietu-l^Be realizirala 
spontana gibanja, kot so prikazana v ustrezni varianti tabele 8/2. 
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TABELA 10: IZPLAČILA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA ZDRUŽENEGA DELA 

AdsoIutni podat*! Nominalne stopnje Realne stopnje 
rasti ! v* ! rasti ! vt ) 

1985 '.934 . 19B7 1985 1986 1985 1996 S98? 
ocera p*edv. > ocer.a ocena predv, 

tekoče cene cene 1986 

Investicija v osnovna: 

sredstva skupaj 1' 277.556 533,117 636.420 ' 37,0 113,5 -3,9 7,9 j i 

TABELA 12: STRUKTURA USTVARJENIH 
PROIZVODNIH INVESTICIJ 
V OSNOVNA SREDSTVA 
ZDRUŽENEGA DELA PO PODROČJIH 

- v% 

1985 1986 
oceni ocena 

-1' 
- gospodarske se;avrjst; 244.834 523.9" 550.141 g« • -4 g _ c_- $ e 
- S'iiBe-e in .cavne ' ' 
W:*ti 33,222 61.173 .56,279 102,? . 55,0 5,0 - Z,l - 3.9 

:hz stricvarjs-i* investicij, 

SKUPOJ PROIZVODNE INVESTICIJE lil,i 100,0 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 23,7 IS,i 

Energetika 11,3 11,1 
- elektroenergetika 7,2 4,7 
- preeogovniltvo 4,2 4,9 
- nafta in plin 0,1 0,5 

Proeetna infrastruktura 11,3 7,1 
- ieleinice 1,9 0,2 
■ luka 1,5 0, 6 
- letilUia 0,1 * 0,0 
" "ste 6,0 5,6 
- PTT 1,8 0,7 

Vodno gospodarstvo 0,9 1,4 

INDUSTRIJA BREZ ENERGETIKE 37,4 43,3 

- surovinske dejavnosti 6,7 9,4 
- izvorno poieabne dejavnosti 20,2 23,4 

v te«! raiv.tehn. 6,5 7,7 
- ostala industrija 10,5 10,5 

KMETIJSTVO 2,3 2,4 
GOZDARSTVO 1,3 1,1 
GRADBENIŠTVO 5,2 3,G 
PROMET (BREZ INFASTRUKTURE) 11,5 5,1 
TRGOVINA 4,4 7,6 
GOSTINSTVO IN TURIZEN 3,2 3,4 
M" 1,9 2,4 
KOMUNALNE DEJAVNSTI 4,4 5,8 
TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE, 
OSTALO 2,7 6,3 
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TABELA 11: USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

1985 
ocena 

1986 
ocena 

1987 
predv. 

tekoče cene cene 1986 

1) Absolutni podatki (milijon din) 
Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
Proizvodne investicije 
- združeno delo 
- sasostojno osebno delo 
Nep'oizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske i"vestici je 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

2) Nomjnalne stopnje rast.i (v X) 
Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- jcružeic cel g 
- zasebni sektor 
P*oizvocne investicije 
- združeno dele 
- sa«5t3jRo dse&na. dele 
Nep-cizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale ne?»3izvsdne investicije 

3) Realne steprje rasti (v X) 
Irvssticije v osnovna sredstva ssupaj 

- zasebni se«:tjr 
Proizvodne investicije 
- združena delo 
- satostejne osebno telo 
Nep-oizvcdns investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

392. 000 
315,840 
76.160 

279.000 
252.840 
26.160 

113.000 
82.120 
32.120 
50.000 
30.880 

85.2 
38.3 
73.5 
85.6 
85,6 
85,6 
84,2 
7B,t 
97,1 
67,? 

102,7 

4,4 
3,0 
9,6 
4.6 
4,8 
4,8 
"7 5 y U 
6,3 
3.7 

21,7 
5,0 

790.000 
653.600 
136.400 
585.900 
493.000 
45.900 

204.100 
146.900 
56.400 
9Ž.500 
57.200 

i0i 
107 
79 

110 
114 

75 
81 
79 
76 
S! 

3,3 

D,t 
7,7 
9,5 

10,0 
7,4 
8,3 

10,0 
7,2 
5,0 

810.857 
673.539 
137.318 
613.818 
567.000 
46.818 

197.039 
144.644 
54.144 
90.500 
52.395 

2,6 
3,0 
0,7 
4,8 
5,0 
2,0 
3,5 
1,5 
4,0 
0,0 
8,0 

4! Deiež v družbene® proizvodu celotnega 
gospodarstva (v X) 
Investicije v osnovna sredstva skupaj 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
Proizvodne investicije 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 
Neproizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

20,8 
16,7 
4,1 

14,4 
13,4 

1,4 
6,0 
4,4 
1,7 
2,7 
1,6 

20,7 
17,2 
3,5 

15,4 
14,2 
1,2 
5.4 
3,9 
1.5 
2.4 
1.5 

20,6 
17,1 
3,5 

15,6 
14,4 

1 / M* 
5,0 
3,7 
1,4 
2,3 
1,3 
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TABELA 13: OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA 

- v nilijon din 
- tekoče cene 

Absolutni podatki 

• 1985 1956 . 198? 
ocena 1) predv. 

Indeksi rasti 

tekoče cene cene 1986 

1965 1984 

1984 1985 
ocena 1) 

Struktura (v J) Realna 

1985 1986 1987. 1987 
ocena 1) pr.edv.   

1986 

Osebni prejesk: družbenega sektorja 867.956 1788.450 1855.31? 
v te«; 
- Osebni danodii 
- Dragi preje*« ctf Sela 
- Osebni prejemki i: socialnega 

:ava*ovanja 
od tega: 
- jcisj-.isg ir irvaiilMne 
- otnSki dodatki 
- srejasiii zdravstvenega 

zavarovanja 
- p»e:e«ki socialnega skrbstva 

- Oseim pr.ejeeki od dragih 
srjnasti 

- Drug; osebni prejeski iz proraču-a 4.396 
- »strsJriJita posojila (prirast! 2.216 
- Cbrest: 
- Sta-.:va<ijska sessjila (prirast! 

537.546 1096.280 1128.750 
90.349 180,700 184.070 

143.005 335,650 365.690 

124,081 292.830 323.030 
12.569 32.670 33.280 

4.916 
1.439 

4.552 

7.130 
3.020 

9.200 
9.000 
-200 

53.392 100.000 

6.240 
3.140 

9.640 
9.280 

Sset-s; prsjess: individualnega 
se*t:-ja 
v tes: 
- Oseb-i prejet« iz kmetijstva 
- Csebm pre;ss«; •: ostali!- 

dejavnosti 

5*e;er« iz i-::e*stva 

*»£J£«I sS£B»V4LSTvA 
>1 iz V 

C:a:t«, n ne »istmlji;: 
:se:» :-:*aoe prebivalstva 
v tes: 
- ta»ieva-;e p-*a:ivais.tva 
- Zvečanje gotovine v ofctcu 
- Investicije prebivalstva v 

stanovanjsko izgradnjo 
- Carine, takse, Pav«::,p"isp. 
- ®!ai:la oo-esti od posojil 
- 3shv sreostev prebivalstva 

v 2"ug= 3? i- 5A® 
- Izdate: za neblagovne storitve 

32.500 

100.500 

49.000 

51.503 

12.784 

57.900 5?.seg 

200.! 

95. t 

207.010 

98.590 

10i,500 108.420 

24.« 23.250 

981,240 2012.550 2085.570 

291.623 592.050 604.610 

104.531 
36.902 

53.169 
24. i" 
11.83? 

18.940 
41.776 

177.200 183.130 
116.80« 121.250 

95.500 94.870 
51.230 51.55? 
18.000 16.310 

33.640 39.580 
94.680 97.620 

:S£SW '-39AP5 -9EE1.'A.;tvA !4 - 5) 659.617 1420.500 1480.960 

201.2 206,1 

197,5 203,9 
196,0 200,0 

20',7 234,7 

210.0 236,0 
220.3 259,9 

159.1 145,0 
150.4 209,9 

178.2 202,1 
169,7 204,7 

275,1 187,3 
166,1 178,2 

185.7 199,1 

189.8 195,1 

182,1 202,9 

185.0 187,7 

199.3 205,1 

219.4 203,0 

257,8 169,5 
424.1 316,5 

167.8 179,6 
189.4 209,3 
179.5 152,2 

195,7 204,0 
183.2 226,6 

191.9 206,0 

54,8 
9,2 

10,7 
3.8 

5,4 
2,4 
1.2 

1.9 
4.3 

70,3 

54,5 
9,0 

54,2 
8,8 

14,6 16,7 17,5 

12,6 
1.3 

0,5 
0,1 

0,5 
1.4 
0,2 
5,4 
3,3 

10,2 

5,0 

5.2 

1.3 

14,6 
1,6 

1,4 
0,2 

0,5 
0,4 
0,0 
5,0 
2,9 

9,9 

4,7 

5,2 

1.2 

15,5 
1,6 

0,3 
0,1 

0,5 
i,4 
0,0 
4,8 
2,8 

9,9 

4,7 

5,2 

1.1 

29,7 29,4 29,0 

8,8 
5.8 

4,7 
2,5 
0,9 

1.9 
4,7 

8,8 
5,8 

4,5 
2,5 

1,9 
4,7 

71,0 

88,5 88,9 89,0 3,7 

2,9 
1.9 

9.0 

10,3 
1,9 

-12,5 
3,7 

4,7 
3.1 

0,0 
0,0 

3,4 

3,1 

3,7 

-3,0 

100,0 100,0 100,0 3,4 

2,1 

3,3 
3,7 

-0,7 
0,6 

-9,0 

3,1 
3,1 

4,0 

0:e-a .=«laditv: gibala osebni'- dohodsov do konca leta 1986 z resolucijskiai razmerji 
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TABELA 14: OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SKUPNE POTREBE 

Aasclit-i Iv »iij. iir) Sfu<Uri :» t' I-c«'« ra«it *«:•«* 

1955 ;<?=fc ;?£' 1*S! :'S: 198' T9E5 1954 195' 
sčr.e ::s-a p'=;v.    — 
  1934 195: 19=6 

tebfe zs*i cee 1936 ::e"3 

SREDSTVA Sli 
3R'.?5-VI- 1'jmZVl :32.372 451.13: *48.346 61,1 £0,5 !',? 239,3 274,' - 

(475.969: '2,3/ 
- iz si«:-::' •2o*3d?.3V SMS! 2Sl.il4 201.616 23,4 27,J 26,1 2*3,0 225,3 0,0 

i:94.3!'; !2!<! 

- h s;.«5dka 102.58' 2«,318 246.450 32,7 33,5 31,S 2?!,7 242,3 -1,£ 

'239,1121 !3«-> 

bistva 
sC«CM!<S<iS» l* 
:.VVA_:Đ5^£B» ZAVAROVANJI 122.4=9 255.163 325.587 35,? 3'.5 42,,1 203,3 241,0 10,3 

- iz ;ss:nr dsissiitov 90,945 20'. 15« 2:3.623 22;? 2',' «.',e --s,' 2. ,5 3,- 

- 3:.544 33.014 Iti.»59 10,0 :i,S 14,5 241 ,9 275,3 27,l 

mff-J 3i3D3T»4 Z« ZflSOvOi.JEVftt.JE 
?0T9E£ 314.641 '46.400 '73,453 100,0 100,0 100.0 203,? 237,1 7,6 

'731.17') !5,a! 
- ;z sssjaif 3;"odVov 1:0.430 425.763 '15.244 !',3 :7,7 20;,; 226,4 »,s 

. ^2,3; 
- i: isicd'.i 134.431 73?.332 753.409 '2,' *5,2 44,3 217,1 251,3 6,? 

,327.1-45 kl- 

opaste: V oklepa::- s: a:ri s'e:s:.-« 51; d»;ivr:»t:, pat'-et-s u cm;;:«:;: '*ss;.'C:;s-:k -sls; v leti. 1556, n to;-: 
;*s:sti»;j*U ii'zvAtt z« ii-iJitvi v let'. 1567; tc po*«-i, is se :: -i-iitri sreseM '.sta 1=34 re-esl. :?d a-edstva 
leta l?:?. 3:spr;e 'asu v srlep«^- pa poar:;: j:v»S«i;e srs:»tev v letu 193" ;le:a '• v le:. 1934, it; s: 
iz'"3d:iie :t 2l*rir*-i* j'Kit« u lete '.'S7. 

TABELA: 15: SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SPLOŠNIH DRUŽBENIH POTREB 

Absolutni podatki Iv ailj. din) Struktura (v XI If.deksi rasti 

■ 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1936 1987 
ocena predv. ocena predv. 3ce-s p*edv. 

1. SREDSTVA ZA SPL05N0 
PORABO V SR SLOVENIJI 65.362 134.440 46,4 45,1 193,1 205,' 

(150.500) 1) 
v tei: 
- občinski proračuni 27.022 57.000 19,2 19,1 189,0 210,9 

(58.500) 1) 
- neto republi£ki proračun 38.340 77.440 27,2 26,0 196,0 202,0 

(92.000) 1) 

2. PRISPEVEK ZVEZNEhU ' . 
PRORAČUNU 75.369 163.453 53,6 54,9 178,9 216,9 
v tei: 
- kotizacija 38.085 92.453 27,1 31,1 191,3 242,3 
- direktni odliv temeljnega 

proietnega davka 37.283 71.000 26,5 23,3 16',? 190,4 

3. SKUPAJ SREOSTVA ZA 
ZADOVOLJEVANJE 
SPL05NIH DRUŽBENIH POTREB 140.730 297,393 100,0 100,0 ' 135,2 211,7 

(313.953) 1) 

t) V oklepajih so prikazana sredstva, ki bi bila realizirana, če v letu 1986 ne bi zmanjševal:-aavčrin stepe-j, *eahzi»ere 
presežke pa prenesli v proračune za prihodnje leto za pokritje nalog v letu 193?. 



TABELA 16: OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 

Absolutni podat« ! »lrd din ) 

očara 
i 986 
ES'J 

tekcća cene 

1987 
p-eđv. 

cene 1986 

Indeksi rasti 

1985/84 1986/85 
ocena ocena 

Struktura ( v t I Realna 
  rast 

1985 1986 1987. 1987 
ocena ocena predv.   

1986 
predv. 

DHiiBE« mnm :.se?,i 3.311,9 

Prilivi i" odlivi sredstev v tujino: 
'•ilivi sredstev si tujima 
Odi:v: sredstev v tijiro 
Salio odlivov s*edstev v tujino 

217,2 
221,5 

«,3 

?r;ln; i" rdi i v- s*e:stev v 
-ederacijo.d-uge SR in SAP ; 

sredstev i: ^eoerac:;e 
i- -Irajir SR in SA? 45,1 
Odlivi sredstev v federacija-, 
druge SR i' SAS 239,? 
Saldo odlivov s*edstev v 
-ede'acijo in druge aR in SAP 162,9 

Stepaj neto odi;vi s'ecstev 
i: S 5 SI overi je 168,2 

«P:.32.J:VA SREDStVC u <CNCNC 
»3TR0SM5 v SR S.CvSslJl l.'!8,9 
v te' ! 
usera ;:t"oS-ja 659,6 

fate'ialri i:saUi necciovodnift 
dejav-csti 162,3 

L-stva'-jere ;--vest::i;e v 
:s-:v-a sredstva 1; 37S,3 
o: tega : 

- proizvcare investicije 265,3 
- -ecroizvoone investicija :;3,ž 

v ta* : starova-jske snvest. 52,1 

Prirast oalcg :r. 'eval:ri:a:;ja 
v-ea-asti zalog ( so -iistn dej.) 488,7 
« ter : z.S'3 S 

- -eal-o povečanje zalog 75,7 
- inflacijsko povečanje ;r. 

revalomacija vfad*:ati :aicg 413,§ 

3=4,9 
443,6 
5t, t 

S;,2 

469,1 

383,9 

324,2 

'61,2 

557,1 
284.1 
146,9 

563,4 

133,4 

73?,0 

3.943,0 

305,4 
369,6 
64,2 

38,3 

508,1 

419,9 

442,6 484,1 

3.369,3 3.458,9 

1.420,5 1.430.9 

334,4 

•BI, 3 

583,2 
197,1 
144, ? 

=63,3 

138,0 

. *25,3 

194,4 202,0 

149,0 177,8 
128,5 200,0 

100,0 100,0 100,8 3,5 

145,5 189,0 

201,0 224,0 

225,8 234,0 

169,5 263,0 

197,5 196,0 

192,0 206,0 

203,0 199,5 

165,0 202,0 

185,5 
134,0 
178,0 

210,0 
181,0 
179,0 

215,0 177,0 

11,5 
11,7 
0,2 

2,4 

11,1 

8,7 

91,1 

8,6 

14,1 
6,0 
A,A 

4,0 

22,0 

18,1 
11,6 
1,5 

14,6 
5,4 
3,9 

7,7 ... 
9,4 • ... 
1,6 ... 

2,2 2,2 3,8 

12,3 12,9 8,5 

10,1 18,7 9,3 

8,9 11,6 12,3 9,3 

88,4 87,7 2,5 

36,5 37,3 37,5 4,0 

8,5 8,4 3,1 

20,0 20,8 19,8 2,6 

14,8 5,0 
5,0 -3,5 
3,7 -1,5 

26,0 22,6 22,0 0,8 

3,5 3,5 

19,1 18,5 

o*e: vednosti projektov,Studi j m eazis-cvalrega deia, ki v dilanci »onćne porabe.niso eleeent kategorije investicij 
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TABELA 17: FIZIČNI OBSEG INDUSTRIJSKE 
PROIZVODNJE PO PROIZVODNIH GRUPACIJAH 

- Stopnje rasti Iv X! 

TABELA 19: RAST FIZIČNEGA OBSEGA 
KMETIJSKE PROIZVODNJE 

Stopnje rasti v S 

1935 1966 1937 
ocena predv, 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO SKUPAJ <* 
V te«; 

Industrija brez energije 
Predelava kovin 1! 
Surovinske dejavnosti 
V te«:. 

- netakrgija 2? 
- redovne m g.-adseni 

imerial 
- druge surovinske 

dejavnosti 3i 

-STALA INDUSTRIJA 

1,5 
2,3 
0,7 

1/ 

M 

2,6 

1,2 2,4 2,4 

2,3 
2,6 
»,7 

1,5 

-1,7 

1,5 

4,« 

2,6 
3,« 
i ,7 

2,4 

M 

1,? 

KMETIJSTVO SKUPAJ 

Pqljeaeistvo 
Sadjarstvo 
Vinogradništvo 
Živinoreje 

1985 

- 3,1 

Ž,4 
-50,4 
-42, £ 
- >J i - i 

1986 19B7 
ocena predv. 

3,5 

M S 
90,0 
3M 
8,3 

3,1 

M 
- 10,i? 

M 

i) Zajesa kovinsko predelovalno dejavnost,, strojno indus- 
trijo, proizvodnjo prometnih sredstev, ladjedelništvo 
in proizvodnjo električnih strojev in aparatov. 

2! *.»na »etakrg;ja, pridobivanje rude oarvastin kovin, 
proizvodnja barvastih kovin in predelava barvastih ko- 
vin, 

t 
3) Proizvodnja bazičnih ke«ičiin izdelkov, proizvodnja ia- 

ganega iesa in plošč in proizvodnja in predelava .papir- 
ja. 

TABELA 20: KAZALCI RAZVOJA TURIZMA 

A250lutni pOG?.t?:i 

1985 1986 

aesns 

stopnje r-asti 'v %) 

\W 1955 
prsdv. 

1986 198? 

2cer.s Cz: v. 

Stf jkt.T S V % 

1985 1996 1987 
OZž" r 

FRE.KG-ITvE 

Stavila im> . Cii MG# 9,44» M . m 
\ 

:m 

- dssačs 

- t L j 9 

5-. 194 

3,72B 

5,45? 
i -■ -■ •j, •: L Z 

i,Iti 

z,m 

i x v 

M i - 

STEVIi.0 Stltt =2.779 53. SM iz. m 3,4 
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TABELA 18: PROIZVODNJA IN PORABA ENERGIJE 

Absolutni podatki Stopnje rasti (v X! 

Proizvodnja električne energije (BHh) 
Uvoz električne energije 
Nabav« v drugih SR/SAP 
Izvoz električne energije 
Dosave dragi® SR/Sft 
Poraba električne energije 

3 

-roizvodnja presega i 10 ton) 
uvoz premoga 
Prejem iz drugih SR/SAP 
Dobava drugim SR/BAP 
Proizvodnja rjavega presega 
Proizvodnja lignita 
Uvoz premoga skupaj 
uvoz črnega premoga + antracit 
Uvoz rjavega premoga 
Uvoz lignita 
Preje® iz drugih SR 
Preje* rjavega presega 
Preje« lignita 
Dobava drugi® SR/SAP 
Dodava rjavega presega 
Dobava lignita 
Poraba prssoga 
Poraba črnega premoga + antracit 
Poraba rjavega premoga 
Poraba lignita 
jvoz koksa 
Nabava koksa v drugih SR/SAP 

\ .3 
Proizvodnja surove nafte (10 ton) ) 
•Uvoz surove nafte 
Proizvodnja naftnih derivatov 
Uvoz naftnih derivatov 
Nabava v drugih SR/SAP 
Poraba naftnih derivatov 
Izvoz naftnih derivatov 
Dobava drugim SR/SAP 
Energetska poraba naftnih derivatov 
Neenergetska poraba naftnih derivatov 
proizvodnja zes, plina (»io Sm-3) 
Uvoz zemeljskega plina 
P'-ejem iz drugih SR/SAP 
Poraba 

1965 

10.183 
55 

1.13? 
184 
779 

10.413 

6,846 
183 
76i 
139 

1.740 
5.106 

183 
81 
21 
81 

?60 
147 
612 
139 
74 
65 

7.530 
63 

1.795 
5.673 

4 
223 

24 
550 
503 
209 

1.248 
1.711 

21 
14 

1.499 
211 

7 
929 

936 

1986 
ocena 

10.632 
2 

1.340 
231 
971 

10.773 

6.850 
185 
850 
140 

1.850 
5.000 

185 

ive 
S50 
150 
700 
140 
50 
90 

7.745 
"»C ' U 

1.960 
5.710 

4 
224 

3 
559 
510 
185 

1.415 
1.840 

25 
16 

1.563 
277 

7 
950 

10 
967 

1987 
predv. 

10.746 

1.247 

752 
11.241 

7.010 
232 
710 
130 

2.010 
5.000 

232 
116 
116 

210 
500 
130 
60 
70 

7.822 
116 

2.276 
5.430 

7 
245 

3 
560 
510 
200 

1.410 
1.860 

20 
17 

1.591 
269 

10 
1.085 

20 
1.115 

1986 1987 
ocena predv. 

104 

117 

124 
103 

1(013 
111 
100 
106 

97 
100 

92 
43 

111 
102 
114 
100 
68 

137 
102 
120 
109 
100 
100 

125 
101 
101 

88 
113 
107 
i 19 
114 
104 
131 
100 
102 

103,3 

101-1 

93.0 

77,5 
104,3 

102.3 
125.4 
83,5 
92,9 

108.6 
100,0 
125.4 
142.5 

1.160,0 

83.5 
140,0 
71.1 
92,9 

120,0 
77,8 

101.0 
154.7 
116.1 

95,1 
175,0 

. 109,4 

100.0 
100.2 
100 
108.1 
99.6 

101,1 
80.0 

106.3 
101.8 

97.1 
142,8 
105,3 
200,0 
115,3 

poročevalec 
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TABELA 21: ZAPOSLENI V ZDRUŽENEM IN V SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 

Absolutni podatki Sv 18Ž0) Stopnje rasti !v X) 

19S5 19 ać 1987 
ocena predvia. 

Struktura (v X) 

1985 1986 1987 
ocena predvid. 

1985 1986 1987 
ocena predvid. 

iapssleni stupaj 1! 840, 

Za:;slsn v združene* 
:?!. s«,ca j 514, 

354, 

926,9 

866,6 

838,4 

1,2 

1,5 

665,2 695,5 7S4,5 1,4 
Zapslen: v gcspcdrstvu 
združenega del#. s< jpaj 
* tejr: 
:rsuv8đ!>ii 25 456,S 463,2 468,? 1,2 
- i'r*istr:;a :n *.wv.vz 369,9' 376,2 33:,8 1,* 
"stal; 53s;c3«r«tv2 225,4 232,3 235,3 1,9 

Zapasier! v negospodarstvu 
z?\i s'■.M: :2',1 '.31,4 i 33,9 1,6 

v :ei: 
- 3".i:s'9 sejžvncs'.i '.'i:,7 103,7 105,6 1,7 

1.6 

1,6 

1,4 100,0 100,0 100,0 

< "7 M' 
U 

1,8 

2,0 

1.« 

1,3 

1,2 
1,5 
1,5 

1,9 

2,0 

96,9 96,8 96,7 

81,5 

54,3 
44,0 
27,2 

15,4 

12,1 

81,4 81,3 

54,2 
44,0 
27,2 

1* 4 i w I ** 

12,1 

54.1 
44,0 
27.2 

15,4 

12.7 

irpcs.er: ■» s5»2S'.:;'e? 
cel. 26,4 23,2 3.9 .3,5 3,3 3,1 3,3 

:.= .etne *ese£-r sedet<:v 
v cc.cvcc-;: ;s vštete ir;sstr.;» "?ec:js-vc, vodno gospodarstvo, gozdarstvo in gradbeništva. 

i 
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TABELA 22: NEKATERI KAZALCI RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Nosinalne stopnje rasti (v i! Stopnja rasti zaposlenih v Delež investicij v OS 
združene«'delu' fv JI v vseh investicijah v 

SRS ,w S! 

družbeni proizvod družb.proizvod 
celotnega gospod. zdr.dela 

skupaj srjpaj 
1931 1982 1983 1984 81-84 1984 81-84 1931 1982 1983 

skupaj 
1984 1985 81-85 1981 1982 1983 198' 

Sanj razvite oočine 
v obdobju 1986-1990; 43,4 26,7 43,3 52,? 41,2 52,6 42,1 2,3 3,1 1,1 

1! 
Lenart 
Lendava 
L;uto 
Grsož 
Šentjur pri Celju 

1! 

32,1 
31,3 
55,5 
55,5 

41,2 
28,5 
17,0 
38,5 

42.8 
49,3 
53.9 
39,6 

52,1 
55,9 
36,1 
53,7 

41,8 
43,8 
39,7 
46,6 

63,4 
63,3 
35,; 
57,0 

44.6 
42.7 
39,9 
48,6 

5.3 
2,6 
2,5 
2.4 

5,5 0,8 
1,5 0,6 
3.2 1,3 
5,7 1,7 

3,3 ' 2,4 3,9 3,7 2,4 2,6 
3,i 
1,6 
M 
0,4 

7,3 
3,1 
0,6 
2,9 

54,9 13,4 39,3 52,4 33.9 53,2 38,9 -0,2 0,1 0,0 0,3 2. 

4.5 
1,9 
2,4 
2.6 
0,4 

Ssarje pri Jelšah 39,6 30,4 32,0 65,6 41,2 69,0 41,2 1,9 4,0 1,9 2,3 4,7 3,0 

0,3 
0,4 
0,3 

1,4 

8,4 
1.0 
0,5 
0,3 
0,4 
1.1 

0,3 
M 
0,6 
0.4 

0,2 
0,5 
0,5 
0,3 

0,6 0,3 

Kanj razvita ceogr. 
in cbsejna obsočja 21: 
Fcsurje 
Si,carice in Haloze 
Kozjansko 
Pakcipje 
Suha krajina 
Mozirje 

Cisočja v prehodne« 
obdobju 1936-1963 
Brkini 
Kobansko 
Cerknica 
Tolcin 
SR SLOVENIJA 

38,0 
36.6 
42,2 
32.4 
n , li, i 
43.5 

37,4 
29,3 
33,7 
42,3 
35,7 

32,1 
23,9 
40,1 
34,4 
31,7 
26,4 

28,3 
21,3 
24,6 
28,3 
28,0 

41,2 
43.5 
51,4 
41.6 
43.7 
47,0 

40,1 
28,3 
32,1 
39,3 
39,6 

52,2 
60,0 
60,4 
62,7 
47.4 
52.5 

48,5 
73.5 
59.6 
51,2 
59r9 

40.7 
41.8 
48,4 
41 <9 
37,2 
42,0 

34,3 
36,3 
36,9 
40.2 
40.3 

54,2 
63,7 
62,7 
64,2 
43.7 
53.8 

51.3 
76.4 
60,0 
54,6 
61,4 

40,9 
42,0 
50.3 
42,7 
36,7 
42.4 

36.5 
36.3 
36.4 
40.6 
40.5 

2,4 
2,9 
1,1 
1.0 
2.1 
2,9 

1,4 
0,1 
1,2 
1,7 

2,6 
2,3 
2,5 
1.0 
0,3 
4.1 

1,6 
1,4 
0,6 
1,2 
2,8 

-0,0 

2.8 
1.3 
1.9 
2.2 
1.4 
2.3 

1,6 
1,3 
2.0 
1.1 
0,5 

0,6 0,6 1,3 1,1 
2,2 1,3 3.4 2,3 
0,0 0,5 1,1 0,3 
1,6 1,6 1,1 0,3 
0,8 0,8 1,5 :,4 

2.2 
1,9 
1,6 
1.3 
1,5 
2,1 

1,3 
1,3 
0,6 
1,1 

3.5 
3,2 
9.6 
1,2 
4.7 
0,4 

3.0 
1.1 
0,6 
0,9 

2,9 
0,8 
0,4 
0,8 

3,4 
3,2 
4,7 
1.6 
3.7 
0,3 

3.3 
3,6 
4.4 
1.6 
4,1 
0,3 

2,6 0,5 
0,'3 0.3 
0,4 0,7 
0,7 0,7 

1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1! Občini Lendava in Ljutoser i tata večji del krajevnih skupnosti 
SKupnosti pa sodijo med obsočja v srehodne« oitočju. 

okviru sanj razvitega obmejnega obsočja, ostale krajevne 

21 Za -sanj razvita geografska i" nanj razvita obtejna obsočja ter obsočja v prehodne« obdobju ni na razpolago ustreznih 
statističnih podatkov o njinove* gospodarske« razvoju. Zato s»c uporabili podatke za občine, si imajo manj razvita 
geogratska in obsejna obsočja. Podatke sao grupirali po občinah na naslednji način: Posutje - oočine Murska Sobota, 
Serija Radgona, Ljutoaer, Lendava: Slovenske gorice m Haloze - občine: Ptuj, Qrsož, Slovenska Bistrica, Lenart; 
Kozjansko - občine: Ssarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Laško, Sevnica, Krško, Brežice; Pokolpje - občine: Kočevje, 
*rno#elj, fletliMj Suha Krajina - občine: S'osupje, Trebnje, Novo testo; Brkini - občina Ili'ska Bist'ica; 
Kobansicc - občine: Dravograd, Radlje ob Dravi ter občine Tolain, Mozirje i" Cerknica. 
Ob te« pregledu je treba upoštevati, ca i»ajo občine Sornja Radgona. Ljutoser in Kočevje na svoje« območju cele dveh različnih 
geogratskin oosočij, vendar sss jih v seštevku upoštevali le v ene« geografske« območju. Mariborskih občin nisso upoštevali, 
*er večinosa= ni na razpolago ustreznih podatkov, obtočje nanj razvitih krajevnih skupnosti pa je relativno majhno v teh 
občinah. Tako grupiranj jn obdelani podatki nas v precejšnji »eri odražajo tudi razvoj sanj razvitih območ i j, saj je razvoj 
teh območij tesno povezan z razvoje® občine kot celote, pa tudi širšega obsočja. 
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TABELA 23: KAZALCI RAZVITOSTI MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 1) 

- indeksi -avni (SRS=fMi 

Delež vseh zap. v Aktivna osn.sred. Indeks rasti Družb.proizv,cel. Delež pfis.sa.'t. 
skup.4t.prebivalstva po nab.vred.na preb. preb.v obe. gosp. na preb. sr-ižl. j'oizv. 

sed popisoma 

1980 1985 1984 1971 in 1981 196« 1964 1990 :«=i 

Sanj razvite občine 
v obdobju 1986-1990 51,0 
- Lenart 33,5 
- Lendava II 59,1 
- Ljutoser 1! 46,0 
- Oreož 44,7 
- Šentjur pri Celju 44,5 
- Saarje pri Jelšah 51,9 

55.6 
39.7 
64,6 
73,9 
50,2 
42,0 
57,5 

43,4 
23.6 
60,0 
48.7 
32.8 
35,7 
47,0 

42,5 
19,8 
52.5 
47,7 
54.6 
30,3 
43,3 

101,6 
99,3 
99,3 

103,4 
97,0 

108,9 
102,4 

47,7 
32, S 
62,5 
61,2 
36,4 
«,4 
42,0 

49.3 
"It C ! J 

L*. 1 wW| i 
61, 2 
47.4 
42,4 
*3,7 

310,9 
440,6 

- 5 1 

34z,i 
565,9 
234,4 
234,4 

296,9 
£7 Ž. 5 
167,7 
298,5 
CT1 "• Ji' , 

* 

Kanj razvita geograf, 
in obmejna obsodja 2) 
Po»urje 
SI.gorice in Haloze 
Kozjansko 
Pokolpje 
Suha krajina 
Mozirje 

65,-8 
55.7 
64,1 
93.8 
89,0 
63.9 

72.3 
59.4 
66,9 
96,0 
90,6 
67,4 

51,4 
62,6 
67,4 
69,0 
73,9 
45,3 

55,6 
60.5 

124,1 
80.6 
82.7 
38,2 

102,0 
103,7 
105,3 

.108,8 
97,7 

60,0 
55,6 
62,6 
88,0 
93,0 

61.7 
53.6 
79,2 
92,5 
64.8 
75.9 

235,9 
281.7 

190,6 
193.4 
ICI -T i D V 
367,2 

246,2 

366,2 

Obtofja v prehodnen 
obdobju 1986-1988 
Brkini 
Kobansko 
Cerknica 
Tolain 
SR SLOVENIJA 

87.3 
73.4 
91,4 
75,6 

100,0 

78,4 
77.0 
90,9 
75.1 

135,5 
126.0 
93,2 
91,5 

100,0 

114,1 
99,7 
68,4 

102,7 
100,0 

102,3 
101,2 
102,5 
97,7 

109,5 

97,9 
79,2 

101,7 
65,4 

100,0 

33,1 
71,6 
92,9 
66, t 

^100,0 

151,6 
226.6 
153,1 
175,8 
1 ž 0 , 0 

123,1 
224 L 

1=6,2 
140,0 
100,0 
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*5-; razvita geagrat, 
in cdsejna carodja 

Gj«dja v prezrene? 
ibocijjii 1936-1955 

Prciset v trg. na 
drobne na pred. 

Celsž predšolskih 
otrcic v VV2 

Delež štud.visofcir 
in višjih šol v 
prebivalstva 

Zdravniki v osn. 
sreži na 1008 
prebivalcev 

zdr 

1988 1955 1980 :'S5 1980 1984 1980 1984 

Sanj razvita aiiine 
v Udobju 1936-1996 
- ^enart 
- Lendava H 
- ^ * \ 
- C*poŽ 
- Šentjur pri Celju 
- Ssa^je pri Jeišar, 

-;e,3 

3«. 3 

w M1 
61t? 

JS,Z 
50.9 
49,1 
77 n 

46,E 
•57,4 

'9,6 
66,3 
86,ž 
93,9 

100,6 
76.0 
61.1 

70,6 
53.0 

4 
83,. 
34.5 
49.6 
58,5 
64,3 

58.1 
45,6 
52.2 
61 ,ž 
63,2 
55,9 
64,9 

56.3 
44.4 
47,4 
63,9 
54,6 
68,9 
54,8 

56.2 
57,5 
60.3 
57,5 
45,2 
52,1 
57,5 

61,7 
50,6 
64.2 
71.6 
54.3 
58,0 
66.7 

»o.i-rje 
Sl.:c*:c« ir. Haloze 
Kozjansko 
Pcoipje 
S u'i a najina 
"czi^je 

6S,7 
T) « 71,i. 
73,6 
?»,£ 
90,6 
3?,7 

75.3 
"J * - f.,3 
70,5 
77,1 
57.4 
74.3 

S7,5 
64,7 
63,5 
73,0 
63,0 
50,5 

76.0 
59,2 
65.1 
73.4 
81.5 

61.0 
65,4 
66.2 
30.1 
85.3 
69,9 

60,7 
66,7 
65,2 
69,6 
91, t 
30,0 

72.6 
52,1 
67,1 
87.7 
90,4 
69,9 

I t ,o 
54,3 
67,9 
82,7 
85,2 
61,7 

ir*mi 
!\wta"5 •' 1* 
Cer i ca 

k I -K a-»v 

n%b 
7? ,£' 

74,8 
68,7' 
69,6 
65,4 

90,7 
92,4 

61.0 
69.1 
73.2 
96,7 

88,2 
84,6 
89,0 

105,2 

85,9 
30,7 

103,1 
77,0 

86,3 
60,3 
75,3 
97,3 

87,7 
67,9 
75,3 

104,9 

35 S15VČS1JA 130,0 100,0 M 100,2 100,0 100,0 100,0 

15 Hej spone r tabeli 22. 
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TABELA 24: NEKATERI KAZALCI NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA 

zas. 4t. vsebina vrednost 

1. Število lehansko-bioloikin čistilnih naprav U986) 12: 

2. Število čistilnih naprav, ki isajo 2*o§lj:vsst nac 10.000 8 *1926) 14 

3. Delaž preči »čar i h odpadnih veda (1?S5! 15 % 
4. Ste vi-1 c poginov rib /obssbju 19S1-1 ?35 m 

3. Število poginov rib v letu 19S5 3: 

6. Delež onesnaževalcev,-ki bodo v. letu 1986 zajeti v kataste* 
onesnaževalcev vooa ti986) -ž f 

7. Število ovadb zakadi K*iitev zakona o voda- r.955; 2? 

8. Število ootožo zarad: kršitev zagona •: vedah '!?$;• 

9. Število krajev, v katerih so v sezoni 1985/86 potekale "eone 

jteritve onesnaženost: zraka » 42 

I?, Število presičnih .posta; za seljenje t-esnažerosti zraka A'.AS (19831 3 

11, Delež gozdov, u kažejo'vidne znake propadanja. 34,6 i 

15 Zabaci nepopolnih infarsacijskin sisteeev na pocotji varstva okolja 

ni bilo mogoče pripraviti tabele s časov, i si serijami za 

posamezne kazalce, 

Vira: Delovni osnutek poročila o varstvu c>:olja, RKVOUP, Ljubljana, 

september 1986 

Poročilo o meritvah radioaktivnega onesnaževanja in ocena 

doz prebivalstva 8R Slovenije v letu 1986 po jedrski katastrof 

v Černobilu v S8SR, IJS - Delovno poročilo D? J343, Ljubljana, 

sep tembe'" 1986 

12. Kcličina nevarni*' s^ovi. ki se dnevno r-evažajc po slcve.-.sj.ih 
5h ' i995; - -$t '30k- T 

13. Število res*eč z nevarni«} snaw>;, v kater-n so sil: pri začeti 
ljudje ali okolje (prva polovica 1986? 83 

14. Število nesreč ali p*me*:v nenasneos onesnaženja CKo'ja z 
nevarni si snov«! v OZD (1985) 63 

15. Delež delovnih sest v neposredni proizvodnji, na katerih r.r^p 

presega dovoljeno *ejo (19tlf 31 % 

16. Povprečni doprinos r 1 etri cczi radioaktivnega sevanja na prebivalca 

SR Slovenije v letu 1986 zaradi posledic jedrske nesrsće v 'emaoil. 

(velja za odrasle, za otroke do 1?. lete z*aia vreonost 1,1 »Sv) - 

povprečna letna doza zaradi naravnega sevanja, se giolje Slc-e-.. ji 

od 1,0 oc 2,0 ffiov * 0f3 HSv 
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TABELA 25: GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V LETU 1986 

- stopnje rasti v X 

Crna Srbija 
SFRJ BiH gora Hrvatska Makedonija Slovenija b^sz SfiP Kosovo Vojvodina 

Fizični obseg industrijske 
proizvodnje 
1-8.1986/1-8.1985 4,7 7,6 6,4 4,6 9,0 1,4 5,3- 0,5 2,< 

t Zaposleni (družbeni sektor! 
1-6.1986/1-6.1985 3,0 4,7 4,7 2,4 3,3 1,7 3,0 4,2 2,3 

» 
Izvoz blaga - skupaj 
1-8.1986/1-8.1985 -4,0 11,1 -0,6 -22,4 -7,7 1,1 2,2 -23,1 -1,3 

Izvoz blaga - konvertibila 
1-8.1986/1-8.1985 -1,7 9,5 2,8 -6,7 -9.7 -2,9 1,3 -31,3 -',0 

Uvoz blaga - skupaj 
1-8.1986/1-8.1985 -1,0 1,6 -5,3 -0,2 -8,9 7,6 -3,7 -15,8 -t,3 

Uvoz blaga - konvertibila 
1-8.1986/1-8.1985 6,2 15,3 4,2 6,5 -15,4 14,7 1,6 -18,3 3,1 

Pokritje uvoza z izvozom - 
skupaj 
1*8 1985 ' 85,1 91,3 94,5 87,8 58,7 102,9 102,3 105,1 57.6 
1-8 1986 82,5 99,8 99,1 68,3 59,5 96,7 105,5 96,1 60,7 

Pokritje konvertibilnega 
uvoza s konvertibilni« 
izvozoi 
1 - 8 1985 81,7 104,1 69,0 67,6 64,5 108,1 91,6 62,3 ??,0 
1 " 8 1986 75,6 98,8 68,1 59,2 68,3 91,5 '1,3 52,7 69.5 

Cene na drobno 
1-7.1986/1-7.1985 84 83 E6 09 64 S7 E3 E3 31 

Cene življenjskih potrebščin 
1-7.1986/1-7.19E5 86 85 86 91 84 90 94 31 31 

Povprečni nominalni QS na 
zaposlenega . 
1-6.1986/1-6 1985 106,8 99,9 109,7 105,4 97,4 121,9 107,8 101,7 95,0 

Povprečni realni OD na 
zaposlenega 
1-6 1986/1-6 1985 12,0 8,3 13,3 8,2 7,3 17,0 . 13,4 11,7 S,3 
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TABELA 26: PRIMERJAVA OSNOVNIH REZULTATOV POSLOVANJA GOSPODARSTVA V 1. POLLETJU 
1986 V SR SLOVENIJI IN SFR Jugoslaviji 

- tekode cene 

SR SLOVENIJA 
Indeks Struktura v X 

I.pol.86 ! CP-100! 

I.pol.85 I.pol. I.pol. 
1985 1986 

SFR JUGOSLAVIJA 
Indeks Struktura v i 

I.pol.86 ( CP=100) 

.pol.85 I.pol. I.pol. 
1935 1986 

DELE2 SR SLOVENIJE 
V SFRJ v X 
( SFRJ = 100 I 

I.pol. I.pol. 
1985 1986 

CELOT*I PRIHODEK 
v te* : 
-'•i^odki od prodaje na dosade« trgu 
Prihcski od prodaje na tujih t^gih 
prihodki od prodaje trg. blaga 
Ostaii prihodki 
od tega ! 

- prihodki od obresti 

PORABLJENA SREDSTVA 
v te* : 
Materialni stroški skupaj 
od tega : 
- porabljene surovine in material 
- porabljena energija 
- transportne storitve 

Đ'ugi st'oSki poslovanja 
v tes : 
- pladila obresti(razen za osn.sr.) 
- negativne tedajne razlite 

Nabavna vrednost trgovskega blaga 
Ldinek revalorizacije surovin in 
sat. v zalogah gotovih proizvodov 
.Spresesbe v zalogah gotovih 
proizvodov 

AfflO'tizacija skupaj 
- asortiz. po sin.stopnjah 
- ifliortiz. iznad »in.stopnjah 

DOSEŽENI DOHODE-: 

TekcČa izguba skupaj 
- izguba na substanci 
- nekrite obv.iz doh.in d.d. 

RAZPOREJENI DOHODEK 

192,6 

198,9 
165.5 
188, 0 
202,8 

234.6 

187,4 

184.7 

176,7 
160.4 
206,2 
216.0 

230.5 
152.2 
183.3 

124.4 

165,0 

193,3 
1=4,1 
310,2 

216.2 

307.7 
301.8 
308.3 

218.5 

40.4 
10,9 
30,2 
18.5 

2,5 

31.4 

42.5 

29,8 
2,8 
1,3 
7,3 

4.3 
0,7 

30,7 

1,2 

3,7 

3.4 
3,1 
0,3 

16,7 

0,6 
0,1 
0,5 

19, 

41,7 
9,4 

29,3 
19,5 

3.0 

79,2 

40,7" 

27 
2,4 
1,4 
8,2 

5.1 
0,6 

29,2 

0,3 

3.2 

3,4 
3,0 
0,4 

20,9 

0,9 
0,2 

0 21,6 

182.1 

184,5 
*155,9 
1B2,8 
189.0 

230.4 

178,8 
* 
173,8 

169.2 
154,8 
196.7 
208.5 

224.8 
145,2 
173.8 

131,? 

175,4 

180.6 
178.2 
306.1 

196.9 

197.3 
169,1 
217.4 

198,0 

41.0 
9.1 

33.4 
16.5 

2.0 

82.6 

40,9 

29.1 
4.2 
1.1 
7.3 

4.4 
0,9 

33,9 

0,7 

3.5 

3.2 
3,1 
0,1 

41,6 
7,8 

33,6 
17,1 

2.5 

81,1 

39,1 

27,0 
3.6 
1.2 
8.3 

5.4 
0,7 

33,3 

0,5 

3,3 

3,2 
3,1 
0,1 

17,9 19,4 

1,3 
0,5 

1,4 
0,5 
0,9 

18,6 20,2 

17,9 

17,7 
21,5 
16,2 
20.1 

22.2 

17,7 

18.5 

18.3 
12.1 
22,0 
18,0 

17.6 
14.4 
16.2 

33.3 

19.4 

18,6 
17.6 
73.0 

18.7 

7,8 
3,0 

11.1 

18,4 

18,9 

19.0 
22,9 
16,6 
21,6 

22,6 

18.5 

19.8 

19.4 
12.6 
23.1 
18.7 

18.1 
15.0 
16,6 

31.5 

18.2 

19.9 
18.1 
74,0 

20,5 

12.2 
5,4 

15,9 

20.3 
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- tekoče cene 
- indeksi rasti in strukture « ! 

SR S 0 V t N I J A S F R J U 3 C S L A V I J A DiLE? 5 R S 
Indeks Struktura v i Strukture Indeks Struktura v i Struktura v SFRJ v % 

J.pa!.86 ( S?=!W) delitve dohodka I.pol.86 { C?S1M) delitve dohodna 1SFRC = 10Ž ! 

I.pol.35 I.pol. I.pol. I.pol. I.sol. I.pol,85 l'.pol. I.pol. I.poh I.pol. I.pol. I.pol. 
1935 1986 1985 1966.. 1985 1936 1985 1986 1965 1986 

Obveznosti iz cohodka skupaj 233,3 5,4 6,6 23,6 3«,6 218,2 4,3 ;,g 25.9 23,5 20,3 21,7 

v tes : 
- prisp.iz d oh. za skup.pofete 259,9 1,6 2,2 3,6 10,3 276,1 1,3 1,» 6,9 9,6 23,g 21,6 
- oavk: iz dohodka :a spl-.por. , 364,2 0,2 0,4 1,0 1,7 289,1 g,2 0,4 1,3 1,9 14,? IS,5 
- osveznosti do delovnih skupn. 224,9 1,4 i,6 7,2 7,4 210,5 1,2 1,4 6,4 6,8 20,6 22,0 
- otresti od krec. za osnovna sred, 230,3 0,7 0,5 3,5 3,7 166,1 0,9 0,5 4,7 3,9 13,7 19,0 
- ostale obveznosti iz dohodka 1'7,7 1,4 1,5 6,3 7,5 188,7 1,2 1,3 6,6 6,3 32,4 42,5 

CISTI DOHODEK 2:2,6 13,6 15,0 71.4 69,4 190,9 13,3 14,4 74,1 71,5 17,7 19,7 

Bruto osebr-i dohodki 230,3 8,3 9,9 -3,5 45,8 214,3 3,? 12,2 46,? . 50,5 17,1 18,4 
o: tega: - -eto osebni dohodki 224,1 6,1 7,1 31,9 32,7 210,8 6,3 7,2 33,7 35,3 17,4 13,5 

- prisp.in davki iz OD 247,5 2,2 2,8 11,6 13,1 223,6 2,4 3,0 13,0 14,7 16,4 18,1 

Skupna poraba v TCZD (brez stan.sred. 1 171,5 0,4 0.3 2,2 1 ,7 156,5 «.5 0,4 :,4 1,0 29,0 36,9 
Sredstva sk.p.pcr.za stanov.potrebe 210,2 0,4 0,4 2,2 2,2 134,6 0,3 3,2 2,7 2,1 15,4 28,7 

ftk'Jiulacija "jZD 184,0 4,5 4,3 23,5 19,8 151,5 4,3 3,6 23,4 17,9 18,5 22,4 

S'.paj sredstva za T2Z" 
i akumulacija in aaortizacija i 138,3 7,9 7,7 164,? ?,:■ 6,3 18,5 21,2 

VIR; Periodični oSračini TOZD gospodarstva za 1, polletje 1936, 5D* Jugoslavije 
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TABELA 26/1: NEKATERI PRIMERJALNI KAZALCI POSLOVANJA GOSPODARSTVA SR IN SAP V PRVEM 
POLLETJU 1986 

- tekoče cenfe 

SFRJ BOSNA CRNA HRVAT- HAKEDO- SLOVE- 02JA KOSOVO V0JV0- 
IN GORA SKA SIJA NIJA SRBIJA DINA 

HERCEG. 

!. CELOTNI PRIHODEK : 
Indeks I.pol.96/1.pol.35 182,1 156,4 173,5 180,9 175,0 192,7 179,6 174,9 173,9 
Deiež SR v SFRJ: I.pol.85 100,0 . 13,4 1,9 24,8 6,3 17,9 23,5 1,8 •• 10,4 

I.pol.86 '100,0 13,7 1,8 24,6 6,1 18,9 23,2 1,7 9,9 

2.PCRASlJENA SREDSTVA : 
Indeks I.pol.86/:.pol.35 175,8 185,2 168,3 177,4 171,0 187,4 177,0 176,1 170,9 
Delež SR v SFRJ: I.pol.85 100,0 13,3 1,9 24,8 6,6 17,7 23,1 1,7 10,8 

I.pol.86 100,0 13,3 1,8 24,6 6,4 18,5 22,9 1,7 10,3 
Deiež pora&.sreo.v CP: I.pol.85 82,6 82,0 84,7 82,7 87,0 81,4 81,3 80,4 85,4 

I.pol.86 81,1 81,5 82,2 81,1 85,0 79,2 80,1 80,9 83,9 

3.DOSEŽENI DOHODEK : 
*"5s.<s I.pel.86/1.pol.85 
Delež SR v SFRJ: I.pol.85 

I.pol.86 
Delež dohodka v CP: I.pol.25 

I.ool.36 

196,9 
100,0 
100,0 
17,9 
19,4 

193,0 
13,7 
13,4 
18,3 
19,0 

197,4 
1,7 
1,? 

16,2 
18,4 

194,0 
25,3 
24,9 
18,3 
19,6 

205,1 
4,7 
4,9 

13,4 
15,7 

216,2 
18,7 
20,5 
18,7 
20,9 

191,0 
24,9 
24,1 
18,9 
20,1 

173,3 
2,0 
1,7 

20,0 
19,9 

187,7 
9,0 
8,6 

15,4 
16,7 

Indeks I.pol.86/1.pol.85 191,0 190,7 212,9 188,4 204,1 212,7 176,5 188,6 185,2 
Deiež SR v SFRJ: I.pol.86 100,0 14,3 1,7 25,4 4,9 17,7 24,3 2,1 9,6 

I.pol.55 100,0 14,2 1,9 25,1 5,2 19,7 22,4 2,1 9,3 

S.BSuTO OSEBKI DOHODKI : 
Inde«:s I.pol.86/1.pol.85 214,3 
Delež SR v SFRJ: I.pol.85 100,0 

1.pol.86 100,0 
Delež BSD v dohodku: I.pol.85 46,7 

1. pol .-86 50,5 

210,0 
15,0 
14,7 
51,4 
55,4 

234,4 
2,1 
2,3 

51,9 

213,6 
24,0 
23,9 
43,7 
48,4 

220,6 
5,8 
6,0 

56,0 
60,7 

230,3 
17,1 
18.4 
43.5 
45,8 

205,1 
23,9 
22,8 
45,5 
48,4 

211,0 
2,4 
2,4 

56.3 
61.4 

210,6 
9,8 
9,6 

49.6 
55.7 

6.AKUMULACIJA : 
l-ds« I.poi.36/1.pol.85 151,6 161,6 143,1 151,5 156,0 184,0 130,0 126,7 137,2 
Deiež SR v SFRJ: I,pol.85 100,0 12,4 1,0 28,5 3,1 18,5 25,5 1,4 9,6 

I.pol.86 100,0 13,3 0,9 28,5 3,2 22,4 21,8 1,2 8,7 
Deiež akumulacije v dohodku:!.pol.85 23,4 21,4 11,8 26,0 14,9 23,5 24,3 16,5 24,5 

I.pol.86 17,9 17,8 8,6 20,4 11,4 19,8 16,4 10,8 17,9 
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SFRJ BOSNA 
IN 

HERCEG. 

CRNA 
GORA 

HRVAT- 
SKA 

MAKEDO- 
NIJA 

SLOVE- 
NIJA 

02JA 
SRBIJA 

KOSOVO V0JV9- 
1 DINA 

7.SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO i 
Indeks I.pol.86/1.pol.85 164,0 169,6 138,9 157,6 168,3 188,0 149,6 159,5 167,0 
Delež SR v SFRJ: I.pol.85 100,0 13,6 2,0 27,0 4,4 IS,5 23,1 1,8 9,6 

I.pol.86 100,0 14,0 1,7 25,9 4,5 21,2 21,0 1,3 _ 9,8 

8.DOHODEK NA DELAVCA : 
Indeks I.pol.86/1.pol.85 190,1 185,0 188,0 
RAVEN <SFRJ=100):I.pol.85 100,0 87,1' 74,7 

I.pol.86 100,0 84,7 73,9 

9.CISTI DOHODEK NA DELAVCA : 
Indeks I.pol.86/1.pol.85 182,8 180,1 193,9 
RAVEN (SFRJ=100):I.pol.85 100,0 91,4 68,2 

I.pol.86 100,0 90,0 72,3 

II.CELOTNI PRIHODEK V PRIMERJAVI S PORABLJENIMI SREDSTVI v 1 : 
I.pol.85 121,0 121,9 117,9 
I.pol.86 123,3 122,6 121,6 

11.DOHODEK V PRIMERJAVI S POVP.UPORABLJENIMI POSLOVNIMI SREDSTVI ( V l 
I.pol.85 12,6 11,7 9,1 
I.pol.86 14,0 13,1 9,7 

187,3 
108,9 
107,3 

108,4 
108,3 

120,9 
123,2 

12,8 
13,7 

195,2 
59,5 
61,1 

192,6 
60,8 
64,1 

114,9 
117,6 

10,4 
12,0 

12.STOPNJA AKUMULATIVNE SPOSOBNOSTI (akusulacija v prinerjavi s povp.upor.posl.sredstvi v l) 
I.pol.85 3,08 2,58 1,26 3,48 1,65 
I.pol.86 2,61 2,42 0,97 2,91 1,44 

RAVEN (SFRJ=100):I.pol.85 100,0 83,7 41,0 113,1 53,6 
I.pol.86 100,0 92,9 37,4 111,6 55,2 

13.POVPREČNI MESEČNI CISTI OSEBNI DOHODEK NA DELAVCA : 
Indeks I.pol.86/1.pol.85 204,4 197,3 208,2 204,8 194,4 
RAVEN (SFRJ=100):I.pol.B5 100,0 95,5 82,8 103,7 73,9 

I.pol.86 100,0 92,2 84,4 103,9 70,3 

212,3 
139,9 
156,2 

207,1 
133,6 
151,3 

122,9 
126,3 

14.3 
16.4 

3,42. 
3,35 

111,0 
128.4 

222,0 
127,3 
138,3 

184,4 
"9,6 
96,6 

163,3 
98,6 
90,8 

122,9 
124,9 

14.1 
15.2 

3,50 
2,58 

113,6, 
98,9 

204,3 
96,5 
96,4 

166,1 
65,8 
57,5 

ta? ? 
95', 2 
91,5 

166,5 179,8 

61,2 

124,4 
123,6 

12,8 
11,4 

2,23 
1,45 
72,5 
55,7 

196,9 
79,3 

99< 

117,1 
119,1 

10,6 
11,6 

2,75 
2,21 
89,4 
84,8 

193,6 
101,5 
96,2 

14.DELE2 IZGUBE V RAZPOREJENEM DOHODKU: 
I.pol.85 7,3 5,4 20,7 11,4 9,4 3,1 
I.pol.86 7,3 7,0 18,5 8,8 10,1 4,4 

RAVEN (SFRJ=100) I.pol.85 100,0 74,0 283,6 156,2 128,8 42,5 
I.pol.86 100,0 95,9 253,4 120,6 138,4 60,3 

15.STOPNJA ZADOLŽENOSTI ( zapadla odplačila dolgoročnih kreditov TOZD v primerjavi z akumulacijo v I 
I.pol.85 38,9 41,3 79,1 35,1 67,6 21,6 
I.pol.86 32,6 34,8 92,3 30,8 54,6 IS,6 

RAVEN (SFRJ=100):I.pol.35 100,0 106,2 203,5 90,4 173,8 55,5 
I.pol.86 100,0 106,8 203,4 94,6 167,7 57,0 

3,9 
4,9 

53,4 
67,1 

3fc,4 
34,7 
93,5 

106,7 

M 
19,-9 

106,9 
272.6 

54,7 
61,5 

140,? 
139,0 

164,4 
138,4 

£1 O Ulj" 
33,3 

159,3 
104,0 

VIR: Periodični obračuni TOZD gospodarstva za 1. polletja SFRJ, SDK Jugoslavije 
/ 
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TABELA 27: INDIKATORJI TEKOČIH GIBANJ V SR SLOVENIJI IN SFRJ V LETU 1986 

- stopnje rasti v i 

VII.1956 
SR Slovenija 

VIII.1936 I.-VIII.1986 
SFRJ 
I.-VIII.1986 

VII.1935 VIII.19S5 I.-VIII.1985 I.-VIII.1985 

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
7. 

9. 

9. 

11. 

12. 

13. 

15, 
16. 
• -J i • i 
iS, 
19, 
29. 

I-dust'ijska proizvodnja, 
produktivnost dela v industriji 
Zaloge ugotovljenih izdelkov 
Obseg del v gradbeništvu 
(efektivne tre delavcev! 
Zaposlenost v združene« delu 
Iskalci zaposlitve v 108# 
Izvoz biaca 
v les: -kovertibila 
uvoz blaga 
v te«: -<convertibila 
Fc«ritje uvoza blaga z uvoza« v 
- konvertisila 
Izplačila za investicije 3) 
v te*: -gospodarske 

-ostale negospodarske 
*eto OD na zaooslenega 
'•eaini SS ra zaposlenega 
Sredstva za skupno poraba 
v te®: SIS c'-užbenih dejavnosti 

SPI2 
Sreostva za sploSno porabo v SRS 
'neto rep.pr. + občina) 
prisp.zvez.proračunu 
(kotiz. ♦ odliv ten.proa.davlai 
Cene proizvajalcev ind.izd.' 
Cene ra crcsno 
Cene življenjskih potrebščin 
"elotra prihodek gospodarstva 
Doseženi dohodek gospodarstva 
Akumulacija v gospodarstvu 
Celotna izguba 

!! I.-v! 1.1936 2! I.-vi.1986 

-»,2 
"2,1 
-4,7 

12.3 
1,8 

13.4 
13.3 
18,2 
-2,6 
37,6 

106.5 
93.0 

138,8 
151,7 
52.8 

115.6 
10.5 

161.7 
152,1 
179,S 

171,5 
62.4 

£1,6 
90.9 
95.1 

-1.4 
-2,9 
-3,3 

-10,0 
-11,3 

3,6 
-0,4 
31,0 
78,0 

110,0 
114,6 
31,6 

139,6 
129,5 
157,2 

50,3 
171,9 

79,3 
99,0 

103,8 

I.-vi 1.1985 I.-VI.1985 

3! Brez investicij v stanovanjsko gradnjo in aražber.i standard 

vir: Zavod za statistiko, SDK 

1.4 
-0,2 
-4,1 

2,8 1) 
1,7 1) 

1,1 
-2,9 

7,6 
14,7 
96,7 
91,5 

136.5 
144.6 II 
86.5 1) 

120,8 1) 
16,0 1) 

147,3 
141,2 
157,0 

92,7 
117,5 

85.7 
88.8 
92,2 
92.6 2i 

116,2 2) 
64,0 2) 

207.7 2) 

4,7 

1,0 1) 

6,4 1) 
3,2 21 

-4,0 
-1,7 
-1,0 
6,2 

82.5 
75.6 

105 1) 

106,8 2) 
12,0 2) 

130,0 

72,2 
85,1 
86.8 
82,1 2! 
95.9 2) 
51,5 2) 
97,0 2) 
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