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POROČILO 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob analizi 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986-1990 (ESA-806) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 20. 6 1989 
obravnaval: 

- POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVE- 
NIJE OB ANALIZI IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLO- 
VENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 
lagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine ŠR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

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

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

- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, 

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

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

- Alojz KLEMENCIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve, 

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

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

- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za energetiko, 

V Analizi izvajanja Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 (Majska analiza) sta izpostavljeni dinamika in kvaliteta 
uresničevanja temeljnih ciljev družbenega razvoja tega planskega 
obdobja v pogojih snovanja preobrazbe gospodarskega, politič- 
nega in družbenega sistema v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. 
Ugotovljene so omejitve, ki izhajajo iz notranjih in zunanjih raz- 
mer, ter ocenjeni vplivi novih spoznanj in sprememb v gospodar- 
skem in družbenem okolju na snovanje in dograjevanje razvojne 
politike v tem obdobju. Posebej so izpostavljene zahteve po novi 
kvaliteti v razvoju, ki nam bi omogočale, da vstopimo v Evropo 
devetdesetih let kot moderna državna skupnost, zasnovana na 
tržnem gospodarstvu in političnem pluralizmu. 

Izvršni svet ugotavlja, da se je gospodarska, politična in druž- 
bena kriza v tem obdobju poglobila in da so se razmere izredno 
zaostrile v drugi polovici leta 1988 ter na prehodu v leto 1989. 
Z rastočim cenovnim valom se rušijo notranja ravnovesja v materi- 
alnih, finančnih in drugih tokovih reprodukcije ter stopnjujejo 
socialne in politične napetosti. V takšnih okoliščinah lahko 
uspehe v razvojni politiki, ki jih zaznavamo na nekaterih področ- 
jih, v večji meri pripišemo ugodnim mednarodnim ekonomskim 
pogojem kot pa delovanju ekonomske in razvojne politike. 
Pobude ekonomske in razvojne politike v smeri uresničevanja 
strategije odprtega in v izvoz usmerjenega gospodarstva, tehnolo- 
ške, kadrovske in organizacijske preobrazbe gospodarstva, preo- 
brazbe sistema upravljanja na družbeni in podjetniški ravni, 
vključno s prenovo nekaterih velikih gospodarskih in infrastruk- 
turnih sistemov ter prenovo uprave in njeno informacijsko poso- 
dobitvijo so še vse preveč sistemsko blokirane, še ne vplivajo na 
kvaliteto gospodarskega in družbenega razvoja in ne zagotavljajo 
trajnejše podlage za izboljšanje kvalitete življenja ter večjo materi- 
alno in socialno varnost prebivalstva. 

V »Mnenjih k poročilu o delu Zveznega izvršnega sveta od maja 
1986 do maja 1988«, ki so bila podlaga za stališče Skupščine SR 
Slovenije do Poročila je Izvršni svet ugotovil, da je v relativno 

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

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

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

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

- Judita ARKO-RAKOVEC, članica Izvršnega sveta in sekre- 
tarka Sekretariata za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije, 

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

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

- Jože STRLE, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za drobno gospodarstvo, 

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

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

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za delo, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

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

- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SRS za družbeno plani- 
ranje in 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke. 

ugodnem mednarodnem okolju, za katerega so značilni intenzivni 
procesi preobrazbe v tehnologiji, informatiki, organizaciji in 
upravljanju, podjetništvu, zaposlovanju itd., Jugoslavija zaostajala 
v svojem razvoju, da se razlike v ravni razvitosti do držav Evrope, 
merjene v družbenem proizvodu na prebivalca, povečujejo in da je 
gospodarski razvoj dobil obeležje recesije z naraščajočo inflacijo, 
ki vse bolj razkraja proizvodne potenciale, iniciativnost, motivira- 
nost in ustvarjalnost, pri ljudeh pa ustvarja občutek nemoči in 
nevere v sposobnost in voljo družbe za premagovanje krize. 

Izvršni svet je ocenil, da so vzroki za takšno stanje v gospodar- 
skem sistemu in zlasti ekonomski politiki, ki ni umela vzpostaviti 
pogojev za večjo tržno naravnanost temeljnih subjektov gospo- 
darjenja in tržno vrednotenje poslovanja in dela, zagotoviti odgo- 
vornosti za poslovne, finančne in druge rezultate gospodarjenja, 
preprečevati pojave monopolnega, oligopolnega kartelnega in 
drugih oblik netržnega bnašanja in ki je s stopnjevanim admini- 
strativnim intervencionizmom vnašala v gospodarska dogajanja 
nemir, poslovno zmedo in brezperspektivnost. S takšno politiko je 
prišlo do razkrajanja gospodarskega sistema, poskusov unifika- 
cije ekonomske in razvojne politike s centralno planskimi restrik- 
cijami in prerazdelitvami, ki pa so naleteli na odpor organizacij ter 
republik in pokrajin. V takšnih pogojih je naraščal tudi obseg 
prerazdelitve družbenega proizvoda, povzročen z ekonomsko 
politiko in ukrepi federacije. 

Izvršni svet s tem v zvezi tudi ugotavlja, da postajajo informacij- 
ske osnove, ki naj bodo analitska podlaga za ocene in odločanje, 
v inflacijskih pogojih vse bolj problematične. Zlasti podatki in 
serije podatkov o finančnih tokovih, ki so izhodišče bilanc obliko- 
vanja in uporabe sredstev, so nezanesljivi in neprimerljivi ter 
dajejo izkrivljeno sliko o dogajanjih doma in še posebej v odnosu 
do drugih držav v Evropi in v svetu. Metodološke in vsebinske 
neusklajenosti v računih osnovnih statističnih agregatov ter zapi- 
ranje podatkov na ravni federalnih ustanov pa resno zastavlja tudi 
vprašanje informacijskih podlag za uresničevanje ustavno opre- 
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deljenih odnosov med federacijo ter republikami in pokrajinama. 
V »Izhodiščih ekonomske in razvojne politike za leto 1989«, ki 

jih je v novembru 1988 Izvršni svet predložil Skupščini SR Slove- 
nije, so podane temeljne usmeritve ekonomske politike za leto 
1989 z zahtevo, da se največja družbena in strokovna pozornost 
nameni pripravam za reformo gospodarskega sistema, ki bo po 
svojih učinkih daljnosežna in bo zahtevala čas, da se gospodarski 
in drugi družbeni subjekti prilagodijo novim razmeram. Izvršni 
svet ugotavlja, da imajo usmeritve v Izhodiščih tudi danes polno 
veljavo. Predpostavke izhodišč so zajete tudi v junijskem »Pro- 
gramu ukrepov ekonomske politike za leto 1989«, ki jih je Skupš- 
čini SFRJ predložil Zvezni izvršni svet, ter politiki in usmeritvah, ki 
jih je na junijskem zasedanju Skupščine SFR Jugoslavije obrazlo- 
žil predsednik Zveznega izvršnega sveta. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je na zasedanju zborov Skupščine dne 21. junija 
podal informacijo in stališča do »Programa ukrepov ekonomske 
politike za leto 1989«. 

Izvršni svet je v tej informaciji ugotovil, da bo nekaterim področ- 
jem, aktivnostim in ukrepom potrebna - zaradi premoščanja in 
odpravljanja problemov - dati večjo in drugačno težo, ne samo 
skozi aktivnosti Izvršnega sveta temveč tudi drugih nosilcev koor- 
dinativnih in usmerjevalnih funkcij in seveda v podjetjih. To ugo- 
tovitev je oprl tudi na spoznanje, da »čas ne dela za nas«, pa naj 
gre za razmere doma ali pa za vključevanje v to, kar se v Evropi na 
gospodarskem, političnem in družbenem področju nasploh 
dogaja. Izvršni svet računa, da bo Zveznt izvršni svet ekonomsko 
politiko in ukrepe, ki so zajeti v program ukrepov, dosledno 
uveljavljal, še zlasti tiste, ki so bili že večkrat napovedani, pa so se 
zlomili na odporu organizacij in sredin, ki bi jih kraktoročno in po 
njihovi oceni tudi dolgoročno prizadeli. 

Izvršni svet sodi, da se mora v času, ko se sprejemajo usodne 
odločitve o vsebini, smereh in kvaliteti nadaljnjega razvoja, suve- 
renost republike in odgovornost njenih legitimnih institucij za 
razvoj republike v uravnavanju in usmerjanju razvoja na vseh 
področjih družbenega življenja in izvajanja politike, upoštevaje 
spremembe in dopolnitve Ustave SFR Jugoslavije in Ustave SR 
Slovenije, izraziti zlasti na naslednjih področjih: 

PODJETNIŠTVO: 

- s politiko in ukrepi, ki so v pristojnosti republike, moramo 
podpreti gospodarsko sistemske spremembe, s katerimi bodo 
zagotovljeni pogoji za oblikovanje trga blaga, storitev, kapitala, 
znanja in dela s ciljem postopne integracije v svetovno tržišče. Ta 
usmeritev mora temeljiti na konkurenci, ustvarjalnosti in inovativ- 
nosti. Ustvariti moramo pogoje za svoboden razvoj podjetništva in 
zagotoviti enakopravnost vseh oblik lastnine. Z uveljavljanjem 
tržne cene vseh proizvodnih činiteljev v pogojih konkurence in 
antimonopolnega ukrepanja moramo spodbujati mobilnost kapi- 
tala, znanja in dela ter na tej osnovi inicirati nastajanje novih 
podjetij in strukturno preoblikovanje obstoječih; 

- procese strukturnega preoblikovanja gospodarstva in druž- 
benih dejavnosti moramo spodbuditi z odpravo norm, predpisov 
in tistih oblik regulacije, ki posegajo v samostojnost subjektov 
gospodarjenja in dela, omejujejo konkurenco in možnost prož- 
nega prilagajanja spreminjajočim se pogojem okoljaner postav- 
ljajo v trg in konkurenco vpetim gospodarskim enotam in siste- 
mom meje razvoja; 

- razviti moramo sodoben in učinkovit sistem ekonomskega 
intervencionizma sodobne države v pogoje poslovanja, ki bo 
pospeševal selekcijo in diferenciral med dobrim in slabim, sodob- 
nim in zastarelim, ustvarjalnim in neinventivnim, produktivnim in 
neproduktivnim. Izvršni svet bo Skupščini SR Slovenije predložil 
ukrepe na področju javnih financ in davčne politike, s katerimi naj 
se zagotovi širši prostor za materialne in finančne posege 
v tokove družbene reprodukcije, da bi se procesi posodabljanja in 
preobrazbe pospešeno odvijali in da bi uresničili nacionalne pro- 
grame, potrebne za doseganje temeljnih ciljev družbenega raz- 
voja. Zagotoviti moramo, da se s tem uskladijo tudi smeri in oblike 
ekonomskih in drugih posegov v razvojne tokove na ravni občin; 

- pravna država, zasnovana na tržnem gospodarstvu in politič- 
nem pluralizmu, mora postati vzpodbudno okolje, v katerem se 
bodo pospešeno oblikovali in razvijali procesi družbene preo- 
brazbe. V tem smislu je pravni red, v katerem bo sankcionirana 
vsaka kršitev zakonov in predpisov, na katerih temelji gospodar- 
ska reforma, pomemben pogoj za uspeh reforme. 

NALOŽBE: 

- razpoložljiva domača sredstva za reprodukcijo v SR Sloveniji 
ne dohajajo niti potreb enostavne reprodukcije in se že dve leti 
znižujeta tako sedanja vrednost osnovnih sredstev in vrednost 
poslovnega sklada; 

- pospešen razvoj na temelju podjetništva moramo zato v pri- 
hodnje v večji meri zasnovati zlasti na skupnih vlaganjih s tujim 
kapitalom ter na pritegnitvi sredstev zasebnikov v podjetja. Ta 
proces bo potrebno pospešiti tudi z dopolnitvijo kriterijev za 
usmerjanje razvojnega dinarja. Bančni sistem se bo v skladu 
z novim zakonom moral organizirati tako, da bo zagotavljal učin- 
kovito alokacijo sredstev po kriteriju ekonomske donosnosti, ki 
mora presegati v svetu priznano realno obrestno mero, povezano 
z dodatno stopnjo rizika. Pomemben mehanizem v funkciji raz- 
voja bodo tudi plasmani denarja preko sistema javnih financ, 
s katerimi bo poleg 
vzpodbujevanja tržnih naložb v propulzivne organizacije in pro- 
grame potrebno vzpodbuditi tudi oblikovanje večjih sredstev za 
kreditiranje izvoza na konvertibilne trge ter sredstev za financira- 
nje kmetijske proizvodnje in tržnih rezerv; 

- zagotovitev spodbudnih pogojev za vpeljavo delniškega 
sistema mora vse bolj postati tista oblika tržnega usmerjanja 
sredstev podjetij in zasebnikov v naložbe, pri katerih bodo zdru- 
ženi: interes vlagateljev za uspeh, odgovornost za poslovanje in 
rizik, ki ga vsaka naložba v tržnem sistemu vsebuje. Večjo mobili- 
zacijo denarne akumulacije, njeno cirkulacijo In racionalno aloka- 
cijo je nujno sistemsko urediti tudi z zakonom o vrednostnih 
papirjih in njihovem trgovanju na borzah. Republika bo te procese 
vzpodbujala z ustrezno organiziranostjo bančnega sistema ter 
z davčno politiko, s katero bo stimulirala vlaganja v delnice in 
druge oblike vrednostnih papirjev; 

- Izvršni svet podpira usmeritve iz programa ukrepov ekonom- 
ske politike glede vsebinske transformacije sistema vzpodbujanja 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
SAP Kosovo. Materialni okviri in instrumenti te politike morajo biti 
dimenzionirani tako, da bodo gospodarstvu v republiki zagotav- 
ljali zadosten prostor za razvojno preobrazbo. 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA: 

- na področju gospodarske infrastrukture, zlasti v energetiki, 
prometu in vodnem gospodarstvu, je republika odgovorna za 
razvoj sistema ter cilje in strategijo razvoja,ki jo določa s standardi 
zadovoljevanja potreb (obseg, kvaliteta, racionalnost, ekologija) 
in z nadzorom nad izvrševanjem z zakoni in planskimi akti določe- 
nimi ureditvami in usmeritvami; 

- načelo, da naj bo preko cen v teh dejavnostih zagotovljena 
vsaj enostavna reprodukcija bo dopolnjeno z zahtevo, da se 
s standardi in normativi, ki vključujejo tudi ekološke standarde, 
določijo bistveni elementi enostavne reprodukcije, pri odstopanju 
od tega načela pa bo organ, ki uveljavlja to odstopanje, zagotovil 
kompenzacijo; 

- razširjena reprodukcija v teh dejavnostih se bo financirala 
predvsem: 

- združenimi sredstvi amortizacije, upoštevaje specifičnost 
sistema ali njegovega dela, - z delnicami in drugimi vrednostnimi 
papirji, 

- s krediti bank in drugih finančnih institucij, 
- s tujimi konzorcialnimi vlaganji, 
- s krediti mednarodnih finančnih institucij, 
- z javnimi skladi in posojili; 
- ustavna dopolnila omogočajo, da se samoupravna interesna 

organiziranost na področju dejavnosti gospodarske infrastrukture 
preoblikuje tako, da bo zagotovljeno izvajanje nacionalnih pro- 
gramov. Izvršni svet se zavzema, da se takoj prične proces preo- 
brazbe infrastrukturnih gospodarskih dejavnosti, da bomo uvelja- 
vili vsebino in obliko javnega upravljanja, zagotovili učinkovito 
organizacijo in poslovanje ob upoštevanju tržnih, tehnoloških, 
organizacijskih in drugih specifičnosti posameznih sistemov in 
njihovih delov; - ta načela in usmeritve je potrebno uveljaviti tudi 
na področju komunalnih dejavnosti. 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI: 

- družbene dejavnosti izvajajo z ustavo in zakoni zagotovljene 
pravice in izvajajo nacionalne programe, potrebne za doseganje 
temeljnih ciljev družbenega razvoja. Družbeni stroški za ta sistem 
so skupaj z drugimi stroški za gospodarstvo že tolikšni, da jih 
gospodarstvo sicer še zmore, vendar so odpori njihovemu pove- 
čanju, kljub spoznanju, da so rezultati delovanja družbenih dejav- 
nosti eden najpomenbejših razvojnih činiteljev, vse večji. Zato je 
potrebno, da bodo zagotovljene pravice in zadeve posebnega 
pomena za doseganje temeljnih ciljev razvoja postavljene kot 
predmet upravljanja v Skupščini SR Slovenije s plansko opredeli- 
tvijo nacionalnih 
programov. Odgovornost za politiko pri uresničevanju ciljev na 
teh programih naj se prenese na Izvršni svet in njegove organe; 

- Izvršni svet meni, da so zadeve, ki jih je potrebno urediti 
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z zakoni na nacionalni ravni in za katere je potrebno z družbenim 
planom po sistemu javnega financiranja določiti zagotovljen 
obseg in kvaliteto na nacionalni ravni zlasti naslednje: 

- družina in položai otrok, 
- zdravje, 
- osnovna, srednja in visoka, izobrazba, 
- znanost in inovacijski potencial, 
- pogoji za izvajanje kulturnih dejavnosti, 
- javna informiranost, 
- socialna varnost. 
Programe, ki bodo presegali nacionalno zagotovljeni obseg, 

bodo organizacije s področja družbenih dejavnosti uresničevale 
s pogodbenimi in drugimi oblikami interesnega sodelovanja 
z uporabniki storitev. 

ZAPOSLOVANJE: 

- usmeritve Zveznega izvršnega sveta v okviru ukrepov eko- 
nomske politike za leto 1989 pravilno tretirajo delo in znanje kot 
enega izmed produkcijskih tvorcev, politiko zaposlovanja pa kot 
neločljiv sestavni del razvojne politike nasploh. Take usmeritve je 
potrebno podpreti, saj omogočajo vodenje aktivne politike zapo- 
slovanja v posameznih okoljih, upoštevaje specifičnosti na 
področju zaposlovanja in brezposelnosti ter stopnjo razvoja; 

- spodbude za ustvarjanje in odpiranje novih delovnih mest in 
novih možnosti za zaposlovanje z odpravo vsakršnih limitov za 
zaposlovanje mora postati temeljna vsebina politike zaposlovanja. 
V delovnopravni zakonodaji je treba odpreti možnosti za uvedbo 
večjih in različnih oblik zaposlovanja, kot so začasno delo, 
občasno delo, delo za določen čas, polovični delovni čas, delna 
upokojitev, delo na domu, sezonsko delo, povezava zaposlitve in 
izobraževanja itd:; 

- da bi dosegli zastavljene cilje na področju zaposlovanja je 
potrebno: 

- zagotoviti ustrezne reformne podlage v okviru normativne 
ureditve zaposlitvene zakonodaje v najširšem pomenu (delovno 
pravna zakonodaja, zakonodaja o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, zakonodaja s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja), ob hkratni prenovi zakonodaje 
s področja davčnega sistema in financ, ki mora stimulirati dru- 
gačne pristope na področju zaposlovanja; 

- doseči medsebojno soodvisnost in usklajenost pristopov na 
področju gospodarskega razvoja, izobraževanja, zaposlovanja ter 
instrumentarija socialne politike v celoti; 

- zagotoviti zadostna sredstva za področje zaposlovanja, ob 
hkratni povezavi vseh ostalih sredstev, ki morajo ob dodelitvi 
upošteyati tudi razdelanost kadrovskih komponent in zasledovati 
cilj uvajanja visokega znanja v razvojne programe (sredstva za 
razvoj, skladi skupnih rezerv, skladi za pospeševanje drobnega 
gospodarstva), 

- zagotovitvi drugačno institucionalizacijo področja zaposlo- 
vanja ob večji ravni znanja in avtonomnosti stroke. 

OSEBNI DOHODKI: 

- v tržno usmerjenem gospodarskem sistemu bodo osebni 
dohodki zaposlenih eden od osnovnih motivacijskih činiteljev za 
povečanje proizvodnje, produktivnosti, dohodka in dobička. To 
funkcijo lahko osebni dohodki opravijo le, če so v celoti odvisni 
od uspešnosti poslovanja, ki mora postati tudi temeljni kriterij za 
njihovo oblikovanje in razporejanje; 

- delitve dohodka in osebnih dohodkov ne bomo usmerjali 
z intervencijskimi omejitvami, pač pa na podlagi partnerskega 
dogovarjanja o vrednotenju dela. Z ukrepi denarno - kreditne 
politike, posebej še z ukrepi davčne politike ter s krepitvijo 
finančne discipline bo destimulirana delitev osebnih dohodkov 
mimo ustvarjenih delovnih rezultatov; 

- v sistemu mešanega gospodarstva z enakopravnim položa- 
jem različnih lastnin bo potrebno začeti urejevati odnose v delitvi 
na osnovi kolektivne pogodbe; 

- - osebni dohodki v organizacijah izven gospodarstva naj bi 
rasli skladno z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

SOCIALNA POLITIKA: 

- dosežena raven gospodarskega in družbenega razvoja SR 
Slovenije zahteva preoblikovanje dosedanje zaščitniške socialne 
politike v integralno razvojno socialno politiko, ki jo sestavljajo 
medsebojno usklajeni socialni programi v različnimi nosilci ter na 
različnih družbenih ravneh. Cilji celovite socialne politike bodo 
predvsem: 

- stimulativno nagrajevanje, ki bo zagotavljalo materialne 
pogoje za lastno socialno varnost, 

- sistemi, ki bodo spodbujali procese deinstitucionalizacije na 
področjih, kjer občani lahko sami skozi različne oblike pomoči in 
prostovoljnega dela rešujejo svoje probleme, 

- ustvarjanje pogojev za tržišče storitev samostojnega oseb- 
nega dela, 

- zagotavljanje nacionalno dogovorjene ravni socialne varno- 
sti ogroženim skupinam občanov, 

- učinkovit strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem progra- 
mov in porabo sredstev. 

REGIONALNI RAZVOJ: 

- v prvih treh letih tekočega srednjeročnega obdobja dose- 
gamo rezultate pri zmanjševanju zaostajanja v razvoju v manj 
razvitih območjih za povprečjem SR Slovenije s povečano investi- 
cijsko aktivnostjo v gospodarstvu, s hitrejšo rastjo zaposlenih in 
družbenega proizvoda; 

- vse bolj se zaostrujejo vprašanja razvoja hribovitih manj 
razvitih območij, ki se jim pridružujejo demografsko in ekološko 
ogrožena območja. Poseben problem postajajo območja z zasta- 
relo gospodarsko strukturo; 

- spremeniti je potrebno dosedanji premalo selektivni sistem 
pospeševanja razvoja, ob upoštevanju možnosti, ki jih daje spre- 
menjeni gospodarski sistem ter spremenjena vloga podjetij in 
države; 

- še naprej je potrebno vzpodbujati gospodarska vlaganja, pri 
čemer bo povdarek na kakovostnih spremembah gospodarske 
strukture na manj razvitih območjih, na oblikovanju kadrovskih 
razvojnih jeder in s tem večji lokalni razvojni iniciativi; 

- hitreje bo potrebno reševati vprašanje gospodarske infra- 
strukture na hribovitih in demografsko ogroženih območijih ter 
zagotoviti materialne vzpodbude za hitrejše reševanje problemov 
ekološko ogroženih območij. 

VARSTVO OKOLJA: 

- v letih 1989 in 1990 je potrebno nadaljevati s sprejetimi 
programi varstva okolja. Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
prilagajanju okoljevarstvenih pogojev v Sloveniji pogojem v deže- 
lah evropske skupnosti. Proces prilagoditve bi moral biti zaklju- 
čen do leta 1992; 

- cilji, ukrepi in politika na področju varstva okolja se izvajajo 
z različno intenzivnostjo in uspešnostjo. Konkretni rezultati in 
premiki na posameznih področjih kažejo, da dobiva varstvo okolja 
v družbi pomembnejše mesto kot v preteklosti. Nekateri najzah- 
tevnejši programi, ki prihajajo v finančno zahtevnejše faze, pa 
terjajo v zaostrenih materialnih pogojih posebno pozornost in 
ustrezno ukrepanje; > 

- v letu 1989 bodo pripravljene osnove za zakonsko zagotavlja- 
nje Str. 8 dodatnih sredstev za varstvo okolja (»ekološki dinar«), ki 
bodo pospešila in olajšala izvedbo finančno najzahtevnejših pro- 
jektov. 

UREJANJE PROSTORA: 

- v novem zakonu o sistemu družbenega planiranja bodo 
razmejene zadeve, ki se urejajo z družbenimi plani republike in 
občin od zadev, ki bodo predmet zakonske ureditve na področju 
gospodarjenja s prostorom; 

- povečati je potrebno odškodnino za spremembo namemb- 
nosti kmetijskih zemljišč irj gozda, da bo usmerjala v pozidavo 
slabših kmetijskih zemljišč in zmanjšala izjemno poseganje na 
najboljša kmetijska zemljišča; 

- zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, bo 
potrebno očistiti vseh prevelikih podrobnosti in nepotrebnih »For- 
malnosti«, tako, da bo vseboval le take določbe, ki bodo nujna 
osnova pravnemu redu in pravni varnosti; 

- uresničiti je potrebno že predvideno reorganizacijo inšpek- 
cijskih služb za urejanje prostora in hkrati terjati zaostritev kazno- 
valne politike do nezakonitih pojavov na tem področju. Akcijo za 
preprečevanje nedovoljenih gradenj bo treba širše zastaviti in 
vanjo zajeti ukrepe z drugih področij: davčno politiko, promet 
z zemljišči, zavarovalništvo, geodetske storitve, vknjižbe v zemlji- 
ško knjigo, realne odškodnine za podružbljeno zemljo in po- 
dobno; 

- ustrezne republiške inštitucije bodo oblikovale zasnovo 
celovitega in med seboj združljivega informacijskega sistema za 
urejanje prostora ter pripravile enotne osnove in memtodologijo 
za uvajanje tega sistema v občinah. 
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DRŽAVNA UPRAVA: 

- v tem in naslednjem letu pa bodo aktivnosti v državni uprani 
tako na zvezni kot na republiški in občinski ravni usmerjene 
v oblikovanje novih sistemskih rešitev. Te bodo izhajale iz ustav- 
nih amandmajev kot tudi iz spoznanja, da je potrebno vzpostaviti 
tako kadrovsko in organizacijsko sestavo državne uprave, ki bo 
lahko opravljala vse naloge, ki jih v moderni družbi mora opravljati 
država prek svojih upravnih organov. Ti organi bodo morali dobiti 
taka pooblastila za ukrepanje, da bodo lahko učinkovito zagotav- 
ljali izvrševanje nalog. Pri tem mora postati državna uprava samo- 
stojna pri svojem strokovnem delu, profesionalna, opremljena 
z informacijsko tehnologijo in racionalno organizirana v skladu 
z značajem in načinom izvrševanja upravnih funkcij. 

INFORMACIJSKI SISTEM: 

— prenova uprave in njena informatizacija kot informatizacija 
družbe nasploh-zahteva večnamensko strateško in operativno 
preureditev računalniško podprtih baz podatkov kot oporo siste- 
mom odločanja na akro in mikro ravni: Še posebej, če želi Slove- 
nija sama in v okviru federacije izkoristiti vse možnosti za funkci- 
onalno in institucionalno povezovanje z razvitim svetom; 

- v republiki moramo kadrovsko in materialno okrepiti stro- 
kovne službe v bilančnih sektorjih na makroravni ter v programu 

statističnih in drugih raziskav v svrho kontrole in primerjav vpeljati 
vzporedne načine merjenja pojavov; 

- Izvršni svet se bo zavzel za stabilno izpopolnitev metodolo- 
gije izkazovanja družbenega proizvoda, za njegovo primerljivost 
s svetom in za njegovo uporabo v opredeljevanju do vprašanj 
razvojne usmeritve. Vsekakor pa bo vztrajal na tem, da družbeni 
proizvod ne bo več osnova za določanje deleža v financiranju 
raznih skupnih potreb na ravni federacije; 

- širiti in poglabljati moramo statistično kulturo in znanje pri 
poslovodnih in upravnih delavcih ter zlasti pri vodilnih delavcih in 
funkcionarjih. 

SPLOŠNO LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA 
SAMOZAŠČITA: 

- temeljne naloge iz razvojnih načrtov splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite se zaradi omejenih materialnih 
možnosti uresničujejo z večjimi težavami in neusklajeno (centri za 
obveščanje, vzajemnost v teritorialni obrambi, ažuriranje obramb- 
nih načrtov). Intenzivne so aktivnosti za uveljavitev usmeritev, ki 
jih je določila Skupščina SR Slovenije v zvezi z nadaljnjim uresni- 
čevanjem razvojnih načrtov ter krepitvijo splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite; 

- ohraniti bo potrebno doseženo razvitost obrambno-samo- 
zaščitne pripravljenosti vseh sestavin iz prve polovice tega sred- 
njeročnega obdobja. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

ANALIZA 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986—1990 v letih 1986 do 1988 in v letu 

1989, s prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1990 

(»Majska analiza«) 

100. GLOBALNA VPRAŠANJA 

RAZVOJA 1986-1990 

110. SVET IN Ml V OBDOBJU 
1986-1990 

Sredi tega desetletja je med strokovnjaki dežel OECD prevlado- 
valo mnenje, da se bo s protiinflacijskimi ukrepi v razvitih državah 
v drugi polovici osemdesetih let gospodarska aktivnost močno 
upočasnila, vendar so bile spremembe nasprotne od pričakovanj. 
Od drugega polletja 1987 dalje se v deželah OECD ekonomska 
aktivnost in rast družbenega proizvoda celo povečujeta, ekonom- 
ski pogoji v teh deželah pa so najbolj ugodni v vsem obdobju po 
prvi polovici sedemdesetih let. Kot enega poglavitnih vzrokov za 
to ocenjujejo okoli 2,5% letno rast produktivnosti, ki najverjetneje 
izvira iz strukturnih prilagajanj in mikroekonomskih reform v raz- 
vitih industrijskih deželah v osemdesetih letih. Povečana produk- 
tivnost je prek rasti profitov in plač omogočila večjo osebno 
potrošnjo in investicije, ne da bi pri tem povečala napetosti na 
trgu dela in izdelkov. 

Precej so k ugodni gospodarski klimi v razvitih državah prispe- 
vali tudi deregulacijski in inovacijski procesi na finančnem 
področju. Borzna kriza oktobra 1987 ter stalna valutna nestabil- 
nost nista imeli trajnejših vplivov na zaupanje privatnega sektorja 
v rast, pa tudi inflacija je ob relativno visoki brezposelnosti ostala 
pod kontrolo, čeprav se je povzpela na okoli 4% v 1988. letu. 
»Terms of trade« v korist industrijskih izdelkov so v povezavi 
s padcem naftnih cen 1986. leta, omogočile tudi razmah svetovne 
trgovine, katere obseg se je po zastoju v letih 1985-1986 leta 1988 
povečal kar za okoli 9%. 

Strukturne reforme v razvitih državah, so povečale ekonomsko 
učinkovitost, okrepile konkurentne sile in silijo te države v uslaje- 
vanje ekonomskih politik ter odpravo omejitev. Take aktivnosti so 
zlasti močne v državah EGS, ki s programom »Evropa 1992« težijo 
postati največji enoten ekonomski prostor za prost pretok ljudi, 
blaga 
in kapitala, s 320 milijoni potrošnikov, kar bo precej vplivalo na 
celotno gospodarsko podobo Evrope ter na spremembe v eko- 
nomskih odnosih na kontinentu ter v svetovnem gospodarstvu.' 

To se odraža tudi v našem bližnjem okolju, v regijah v okviru DS 
Alpe-Jadran, kjer se v tem obdobju gospodarska situacija izrazito 
izboljšuje. Predvsem v zadnjem času se zmanjšuje število brezpo- 
selnih in povečuje potrošnja. Še zlasti pa oživljajo investicijski 
trendi, kjer so letne stopnje rasti od 5 do 40%. Za investicije je 
zlasti v sosednjih italijanskih regijah in na Bavarskem na voljo tudi 
relativno velik obseg kapitala. 

Ob dokaj ugodnem svetovnemu okolju v minulem obdobju je 
Jugoslavija sicer uspela povečati obseg sodelovanja z razvitim 

1. »To bo tržišče, ki bo za 30% večje kot ameriško in trikrat vetje kot japonsko. 
Pomenilo bo bistveno spremenjen tudi položaj jugoslovanskega gospo larstva 
in njegovih možnosti blagovnega in neblagovnega izvoza ... Doslej je biio 80% 
Jugoslovanske zunanjetrgovinske menjave, skoraj ves neblagovni prihodek, 
25% tehnologije In znanstvenega sodelovanja ter 60% jugoslovanskih dolgov 
vezanih na Evropo... Čeprav izvoz slovenskega gospodarstva predstavlja le 
0,35% uvoza dežel Evropske skupnosti, bo za večino njegovih ključnih izvoznih 
proizvodov zaradi ostrejših tehnoloških, ekoloških ali tržnih zahtev težji.« (to so 
nekatere ugotovitve iz študije v okviru Projektnega sveta raziskav v podporo 
planiranju »cEvropa 1992- Prilagodjavanje na zahteve jedinstvenog tržišta sa 
stanovišta privrede Slovenije^ (Institut za spoljnu trgovinu Beograd, marec 
1989, delovna verzija gradiva) 

svetom, ves čas pa so jo pestile plačilnobilančne težave, ozko 
'povezane s servisiranjem dolgov. Ob neučinkoviti ekonomski poli- 
tiki in spreminjanju pogojev za ekonomske odnose s tujino ter ob 
počasnem reagiranju na spremembe zunanjega okolja se gospo- 
darstvo ni učinkovito povezovalo s tujino ter od strukturnih spre- 
memb, ki bi vodile k večji učinkovitosti in konkurenčnosti na tujih 
tržiščih. 

Če bi ocenjevali uspešnost vključevanja Slovenije v svet prek 
salda blagovne menjave, iahko ugotovimo, da je bila v prvih treh 
letih tega srednjeročnega obdobja razmeroma uspešna, saj je po 
primanjkljaju v višini okoli 30 mio USD že v letu 1986, leta 1988 
zabeležila že čez 360 mio USD presežka. Pri trgovini z razvitimi 
državami je Sloveniji v skladu s planom zastavljeni cilj, v treh letih 
tega planskega obdobja uspelo zmanjšati kronični trgovinski pri- 
manjkjaj in v letu 1988 ustvariti celo neznaten presežek (6 mio 
USD), tudi pri menjavi z državami EGS smo v tem letu dosegli 
pozitivni saldo trgovinske menjave, pri trgovini z državami EFTA 
pa smo ohranili relativno visok primanjkljaj. 

Razen redkih izjem smo zaradi slabe necenovne konkurenčno- 
sti (kvaliteta, roki dobave blaga, servisiranje, plačilni pogoji,...) 
v svetovni trgovini ostali v nižjih cenovnih razredih. 

120. DRUŽBENO GOSPODARSKI 
RAZVOJ JUGOSLAVIJE V TEM 
OBDOBJU IN VPETOST SLOVENIJE 
VANJ 

Pomembnejši cilji družbeno gospodarskega razvoja Jugoslavije 
v obdobju 1986 -90 - občutno izboljšanje učinkovitosti gospo- 
darstva, zboljšanje položaja v mednarodnih ekonomskih odnosih, 
uspešnejše reševanje produktivnega zaposlovanja, uresničevanje 
skladnejšega regionalnega razvoja, hitfejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo - se doslej niso uresniče- 
vali. Nasprotno, Jugoslavija je po dobrih treh letih v bistveno težji 
ekonomski situaciji kot ob vstopu v srednjeročno obdobje. Neu- 
strezne rešitve ter preštevilne spremembe v gospodarskem 
sistemu in ekonomski politiki so nestabilnost gospodarskih tokov 
še povečevale. Nadaljeval se je trend večletnega upadanja gospo- 
darske aktivnosti in slabšanja ekonomskega položaja jugoslovan- 
skega gospodarstva. Najbolj izrazito se kažejo posledice neugod- 
nih gospodarskih tokov v inflaciji. 

Še naprej se slabša že prej nizka učinkovitost jugoslovanskega 
gospodarstva. Produktivnost dela nazaduje, prav tako stopnja 
akumulativne sposobnosti, ki se je v primerjavi z letom 1985, koje 
bila približno 5%, skoraj prepolovila (plan za leto 1990 11%). Se 
večji problem, kot vedno manjši obseg ustvarjenih lastnih sred- 
stev jugoslovanskega gospodarstva za razvoj in s tem v zvezi 
realno upadanje investicij, je nadalnje upadanje njihove učinkovi- 
tosti. - Iz raziskav A. Bajta izhaja, da je bila učinkovitost jugoslo- 
vanskih 
investicij glede na primerljiva gospodarstva OECD (Irska, Grčija, 
Portugalska, Španija in Turčija) že v letih 1960-1980 le 64,2%, kar 
pomeni, da bi bil lahko jugoslovanski družbeni proizvod v letu 
1980, pri enaki Učinkovitosti kot v poprečju navedenih držav, kar 
dvakrat večji kot je bil dejansko. O nadaljevanju takih trendov 
govori tudi realno upadanje družbenega proizvoda v minulih dveh 
letih. V takih razmerah pravih možnosti za načrtovano obnovo in 
prestrukturiranje jugoslovanskega gospodarstva seveda ni bilo. 
Tako je odpisanost osnovnih sredstev, pri tem zlasti opreme, 
jugoslovanskega gospodarstva še naprej izredno visoka (osnov- 

OPOMBA: 
V analizi so upoštevani podatki in druge informacije, dosegljivi do 31 .maja 1989. V inflacijskih razmerah, ob kopičenju metodoloških nejasnosti ter ob stalnih sistemskih 
spremembah je sporočilna moč, primerljivost in zanesljivost podatkov žal čedalje slabša, kar vse bolj postaja problem, ki ni več samo strokovne narave. 
K lelošnji »Majski analizi« smo pripravili tudi Prilogo I., ki posebej obravnava razvoj na nekaterih pomembnejših področjih. Priloga je na voljo v dokumentaciji Skupščine 
SR Slovenije. 
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riih sredstev blizu 50%, opreme blizu 70%), možnosti za učinkovi- 
tejše uveljavljanje jugoslovanskega gospodarstva na mednarod- 
nih trgih pa manjše. Ugotovitve iz raziskav IER, Ljubljana na temo 
Strategija ekonomskih odnosov Jugoslavije z visoko razvitim sve- 
tom »da ima Jugoslavija sredi osemdesetih let samo še okrog 20% 
svojih izvoznih pozicij v nadpovprečnih cenovnih razredih, kar 
pomeni, da pri okrog 80% ne dosega zahtevanih tehnoloških, 
kvalitativnih, inovacijskih in drugih kriterijev tega trga, da ustvarja 
bistveno premajhen delež nove dodane vrednosti z znanjem ter da 
je izrazito nezadovoljivo vključena v tehnološko-razvojne, proiz- 
vodne, tržne in finančne mreže sodobnega poslovnega sodelova- 
nja in strateške zveze v svetu« veljajo tudi za iztekajoča se osem- 
deseta leta. 

Manj kot po kvalitativnih zaostaja jugoslovansko gospodarstvo 
na področju zunanje trgovinskih odnosov za načrtovanim po 
kvantitativnih pokazateljih. Bolj kot rezultat dejanske krepitve 
izvozne usmeritve in položaja jugoslovanskega gospodarstva pa 
so rezultat zunanjih, od nas neodvisnih faktorjev (na pr.padca 
dolarja, rasti cen surovin). Za trajni preobrat v tej smeri so bile 
spodbude preveč neenakomerne in nezadostne. Tako IEDP, Mari- 
bor v svojem biltenu iz maja 1988 v zvezi z doseženimi slovenskimi 

. izvoznimi rezultati na konvertibilnem trgu v tem letu v primerjavi 
z letom poprej ugotavlja : »Delež OZD, ki s polno izvozno ceno ne 
pokriva niti direktnih stroškov, se sicer ni spremenil (13%). Pač pa 
se je znatno povečal delež OZD, ki ne pokriva lastne cene: z 62% 
lani na 69% letos. Ta problem zato pridobiva na teži, saj je tudi 
delež OZD, ki s polno izvozno ceno na konvertibilnem trgu zasluži 
več kot doma, padel z 21% (februar 1987) na 15% (februar 1988). 
Za kar 85% izvoznikov torej velja, da bi s prodajo doma zaslužili 
več. Toda hkrati bi bili brez zadostne realizacije doma (zaradi 
pokritja fiksnih stroškov) nesposobni za izvoz, katerega rentabil- 
nost temelji le na pokritju direktnih stroškov,- Pri pokritju blagov- 
nega uvoza z izvozom in suficitu v tekoči plačilni bilanci pa so 
doseženi rezultati v primerjavi z načrtovanimi celo ugodnejši, kar 
pa je predvsem posledica krčenja uvoza. Zaradi visoke uvozne 
odvisnosti jugoslovanskega gospodarstva je v razmerah realnega 
upadanja domačega povpraševanja bila zato nestabilna tudi rast 
industrijske proizvodnje - od sorazmerno visoke rasti v letu 1986 
(za 3,9%), do stagnacije cjziroma upadanja v letu 1987 (0,6%) in 
1988 (-0.7%). 

Premikov v smeri bolj produktivnega zaposlovanja in uspešnej- 
šega reševanja problema nezaposlenosti, zlasti mladih, šolanih 
kadrov ni. Število zaposlenih se na enoto ustvarjenega družbe- 
nega proizvoda povečuje - z izjemo leta 1986 - že deseto leto 
zapored (od 1508 v letu 1979 na 1702 v letu 1987 na 100 mio din 
družbenega proizvoda). Stopnja nezaposlenosti se je od 13,8% 
v letu 1985 povzpela na 14,9% v letu 1988. Delež mladih med 
nezaposlenimi je v letu 1987 sicer rahlo upadel, vendar je še 
vedno izredno visok (67,5%). Zaradi napovedanih (nujnih) radikal- 
nih zasukov v smeri »več trga« tudi na tem področju (s tem v zvezi 
pa tudi odpravljanje velike prezaposlenosti, pojav tehnoloških 
presežkov zaradi posodobitve gospodarstva) se bo problem jugo- 
slovanske visoke nezaposlenosti v perspektivi le še dodatno zao- 
stril. Upadanje življenskega standarda je bilo v letu 1986 sicer 
prekinjeno, a se je že v naslednjem letu in vse doslej ponovno 
nadaljevalo. Nizki osebni dohodki v vedno večjem delu Jugosla- 
vije ne zagotavljajo niti eksistenčnega minimuma zaposlenih in 
njihovih družin, zato izgubljajo vlogo motivacijskega faktorja za 
bolj učinkovito delo. Z zaostrovanjem krize in socialnih proble- 
mov se povečuje interes za prikrito dejavnost in dodatni zaslužek 
(sivo ekonomijo). Iz ugotovitev raziskave M. Glas-a Učinki sive 
ekonomije v jugoslovanski družbi in odnos ekonomske politike do 
sive ekonomije med drugim izhaja da se »v sivi ekonomiji vsaj 
občasno v vlogi izvajalca ali uporabnika proizvodov in storitev 
pojavljajo praktično vsa gospodinjstva, dokaj redno in z ekspli- 
citno pridobitnim namenom pa se z njo ukvarja po anketni oceni 
približno 44% delavcev in 33% delavk, kar predstavlja skupno vsaj 
50% gospodinjstev. Finančni učinek pridobitne dejavnosti naj bi 
bil v intervalu 23,%-38,1% rednih osebnih dohodkov«. Dejavnost 
delavcev v sivi ekonomiji zarad obsega vsekakor vpliva na proiz- 
vodnjo in poslovanje organizacij združenega dela . . . Bistven je 
zlasti vpliv sive ekonomije na delovanje sistema delitve osebnih 
dohodkov, ki zaradi dvojne ravni zaslužkov v formalni in neuradni 
dejavnosti, ob siceršnji stalnosti zaposlitve ne deluje učinkovito- 
sto na obnašanje delavcev v formalni proizvodnji. 

Temeljni cilji in naloge na področju enakomernejšega regional- 
nega razvoja in hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo se ne uresničujejo. Nasprotno, razlike 
med posameznimi deli Jugoslavije se povečujejo, še posebej med 
gospodarsko razvitimi (zlasti Slovenijo) in gospodarsko manj raz- 
vitimi. Povečujejo se tako razlike v razvitosti produkcijskih sil 
(merjene s stopnjo zaposlenosti v družbenem sektorju in nabavno 
vrednostjo aktivnih osnovnih sredstev v družbenem sektorju na 

delo zmožnega prebivalca) kot tudi (in še zlasti) razlike v rezultatih 
(npr. družbeni proizvod na prebivalca). Merjeno z leti se je zaosta- 
janje Jugoslavije za Slovenijo kot relativno najbolj razvito repu- 
bliko v obdobju 1980-1986 po prej navedenih kazalcih povečalo 
za tri do pet let (oziroma na enajst do šestindvajset let). Karakteri- 
stično je, da so razlike pri pokazateljih, ki kažejo na učinkovitost 
delovne sile (na pr.družbeni proizvod na zaposlenega, dohodek 
na zaposlenega, čisti dohodek na zaposlenega) večje kot pri 
pokazateljih, ki kažejo na učinkovitost sredstev (na pr. prirast 
družbenega proizvoda na enoto investicij — učinkovitost investi- 
ranja, družbeni proizvod na enoto opreme - učinkovitost opreme, 
dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi poslovnimi sred- 
stvi, stopnja akumulativne sposobnosti). Sklepamo, da se delova- 
nje faktorjev, ki so skupni za ves jugoslovanski prostor (sitemske 
rešitve na ravni federacije, jugoslovanska ekonomska politika) 
močneje odraža na gospodarjenje s sredstvi. 

Vpetost slovenskega gospodarstva v jugoslovanski prostor se 
kaže najprej prek družbeno ekonomskega sistema in ekonomske 
politike na ravni federacije. Seveda se različne sistemske rešitve 
in ukrepi ekonomske politike tudi različno odražajo v posameznih 
okoljih, a ne v tolikšni meri, da bi smeri osnovnih gospodarskih 
tokov v posameznih okoljih bistveno odstopale od splošno jugo- 
slovanskih. Zato osnovne značilnosti družbeno ekonomskega raz- 
voja Jugoslavije v tem srednjeročnem obdobju v globalu veljajo 
tudi za slovenski prostor. Relativno ugodnejši rezultati sloven- 
skega gospodarstva v tem obdobju so rezultat predvsem nekoliko 
manjše intenzivnosti delovanja sicer tudi negativnih trendov. 
S tem pa se pomen in vloga slovenskega gospodarstva v družbe- 
noekonomskem razvoju Jugoslavije v tekočem srednjeročnem 
obdobju še povečuje. Z manjšim deležem zaposlenih kot ob 
vstopu v novo srednjeročno obdobje (12,6%) ustvarja večji delež 
jugoslovanskega družbenega proizvoda (19%), od leta 1988 pa je 
na prvem mestu med vsemi republikami in avtonomnimi pokraji- 
nami po ustvarjenem skupnem in konvertibilnem izvozu (s 25,6% 
oziroma 28% deležem). V primerjavi z jugoslovansko je 
pomembna regionalna struktura slovenskega izvoza - prek 60% 
je bilo po podatkih za leti 1987, 1988 realiziranega na trgih držav 
EGS in EFTA (jugoslovanskega 44%), le 18% na klirinških trgih 
(jugoslovanskega 26%). Slovensko gospodarstvo je s tem prispe- 
valo k »pokrivanju« pretežnega dela plačilno bilančnega pri- 
manjkljaja oziroma presežka v celoti. 

Vpetost slovenskega gospodarstva v jugoslovanski prostor po 
drugi strani ilustrirajo podatki o medrepubliških prodajah in naba- 
vah. Na trgih drugih republik in avtonomnih pokrajin realizira po 
zadnjih podatkih (leto 1983) 23% vseh svojih prodaj (z izvozom 
istočasno 13%). Za vojvodinskim gospodarstvom (27,4%) po 
deležu prodaj drugim republikam Slovenija sicer zaostaja, razlike 
v primerjavi z drugimi republikami in SAP Kosovo pa niso 
bistvene. Posamezna področja dejavnosti realizirajo v drugih 
delih Jugoslavije različne deleže prodaj, med njimi največ sloven- 
ska industrija (27,7%). Med posameznimi industrijskimi panogami 
pa so v jugoslovanski prostor najbolj odprte predelava kemičnih 
izdelkov, proizvodnja prometnih sredstev in proizvodnja končnih 
tekstilnih izdelkov (40% in prek 40% delež). V strukturi nabav 
slovenskega gospodarstva je delež medrepubliških nabav v pri- 
merjavi s prodajami nekoliko večji (prib.26%). Medrepubliške 
povezave pa niso enostranske, slovenski prostor predstavlja 
v enaki meri pomemben trg za plasma in oskrbo drugih delov 
Jugoslavije - zlasti Hrvaške, pa tudi Srbije izven AP ter Bosne in 
Hercegovine. 

Zlasti zaradi nemobilnosti kapitala v jugoslovanskem prostoru 
so bile migracije delovne sile v preteklih letih posebej iz gospo- 
darsko manj razvitih v gospodarsko bolj razvita območja države 
znatne. Jugoslavija, prav tako pa njeni posamezni deli, migracijski 
politiki niso posvečali nikakršne pozornosti. Med vsemi zaposle- 
nimi v SR Sloveniji je bilo v letu 1987 kar 19% (165.000) zaposlenih 
iz drugih republik in avtonomnih pokrajin. V prirastu zaposlenih 
(na novo zaposleni) v Sloveniji pa je bilo v tem srednjeročnem 
obdobju (po letih) med 20-26% na novo zaposlenih iz drugih 
delov Jugoslavije. To pomeni tudi nadaljevanje trenda iz daljšega 
obdobja in ilustrira še dodatni, drug vidik in dimenzijo prispevka 
slovenskega gospodarstva v reševanju jugoslovanske nizke razvi- 
tosti, ki se manifestira zlasti v visoki stopnji nezaposlenosti. 

130. NOVI VIDIKI RAZVOJNIH 
VPRAŠANJ V SR SLOVENIJI 

V tem času se v slovenski družbi nezadržno poslavlja staro 
gledanje na razvoj. Ključno pri tem je, da se začenja uveljavljati 
zlasti nova t.i. holistična oz.ekološka paradigma. To so potrdile 
tudi spremembe in dopolnitve slovenskega dolgoročnega in sred- 
njeročnega plana ter razgibana razprava ob njih in množica 
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amandmajev, čeprav je v teh procesih - zlasti s strokovnega 
zornega kota - še precej iskanja primernih ravnotežij. 

V energetiki kot vidnem primeru je v dolgoročni razvojni usme- 
ritvi že potrjen zasuk, da dobi ta dejavnost tudi drugačrlt) vlogo pri 
strukturnem spreminjanju gospodarstva. Zmanjševanje rabe 
končne in primarne energije do leta 2000 po letni stopnji 1,5% oz. 
1,8% lahko ocenimo kot velik preobrat v konceptih nadaljnjega 
energetskega razvoja, ki pa kot pogoj zahteva razvojno strukturno 
prilagajanje uporabnikov tem stopnjam rasti porabe energije. 
Spremenjena strategija razvoja v energetiki z velikim poudarkom 
na smotrni rabi energije in narodnogospodarski optimizaciji 
oskrbe z energijo vsebuje tudi usmeritve v zmanjšanje ekološke 
obremenitve slovenskega prostora. 

Celostni razvojni pristop terja zlasti izdelavo temeljnih prostor- 
skih ekoloških osnov o naravnih virih in o obnovitvenih zmogljivo- 
stih posameznih slovenskih pokrajin. Na podlagi kakovostno raz- 
vejanega informacijskega sistema bo treba čimprej dobiti odgo- 
vore znanosti na posamezna razvojna vprašanja. Vse bolj prodira 
spoznanje, da je treba kakovostno nov razvoj graditi na drugač- 
nem razumevanju ekonomske racionalnosti, ki tudi okolje priz- 
nava kot ekonomsko dobrino in naravne vire (zrak, voda, gozdovi, 
rudnine, tla, alternativni energetski viri) kot bistvene razvojne 
dejavnike. Zato se je v okviru t.i. nacionalnega paketa raziskav, ki 
nastaja za izdelavo novih planskih dokumentov v SR Sloveniji, 
začel projekt Naravni viri Slovenije kot razvojni dejavnik. Vsebin- 
ski poudarek je na vsestranskem prikazu bilanc, načinih rabe 
naravnih virov, spremembah v vrednotenju in na oceni posledic 
njihove rabe. Samo sanacija slovenskih vodotokov, zraka in razre- 
šitev problematike posebnih odpadkov pa terja precej sredstev, 
v višini okrog 1 milijardo dolarjev. 

V zadnjih nekaj letih je dozorelo spoznanje, da je treba prož- 
nejše uveljaviti pluralizem, tudi pluralizem lastninskih odnosov. 
Te spremembe so povezane tudi z uveljavljanjem podjetništva in 
s krepitvijo dolgoročnega interesa delavcev za razvoj delovne 
organizacije. 

Gordijskega vozla razbremenjevanja gospodarstva - ki ga je to 
obdobje zaradi upadanja gospodarske aktivnosti izpostavilo s še 
posebno ostrino - pa ni mogoče drugače razrešiti, kot s temelji- 
tim preverjanjem posameznih nalog na različnih področjih. 
Potrebna je revizija vseh zakonskih in planskih pravic in racionali- 
zacije, razvoj pa se mora opreti na zdrava načela javnega financi- 
ranja za t i. zagotovljene programe, ostalo pa prenesti na tržne 
principe. Ker v kratkem času ni možno strokovno dovolj podprto 
spremeniti upravljanja, organiziranja in družbenega položaja 
družbenih dejavnosti, ki so temeljnega pomena za kakovost življe- 
nja ljudi in razvojno uspešnost gospodarstva, v sedanji poglob- 
ljeni krizi in pogojih hiperinflacije ne preostane drugega, kot 
s selektivnim pristopom do obsega sredstev zagotoviti izvajanje 
najnujnejših nalog na posameznih področjih. V družbenih dejav- 
nostih, gospodarski infrastrukturi in upravi pa se ob tem kot vse 
bolj nujna kaže potreba po pretehtanju učinkovitosti ter vpraša- 
nje, kako izpeljati povečanje učinkovitosti z večjo racionalnostjo, 
boljšo organiziranostjo, storilnostjo in ekonomičnostjo na novih 
strokovnih podlagah. 

Razprave ob ustavnih amandmajih so uvodni koraki v tej smeri, 
skupaj z razpravami o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega 
ter srednjeročnega plana in ob izdelavi analize razvojnih možnosti 
za novi srednjeročni plan pa potrjujejo, da je smiselno vse tekoče 
in razvojne probleme družbenih dejavnosti, gospodarske infra- 
strukture pa tudi gospodarstva obravnavati le z vidika celotne 
družbene razvojne strategije. 

200. URESNIČEVANJE CILJEV 

TEGA PLANSKEGA OBDOBJA 

V SLOVENIJI 1986-1990 

210. CILJ: RAZVOJ DRUŽBENIH 
ODNOSOV - AVTONOMIJA IN TRG 

Nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov 
naj bi v skladu s slovenskim družbenim planom 1986 - 1990 
dosegli zlasti s krepitvijo avtonomije gospodarskih subjektov ter 
krepitvijo tržnih 
meril gospodarjenja. Šele v zadnjih mesecih imamo v tem smislu 
določene premike v sistemski zakonodaji, ki je temu bolj v oporo. 
V presoji razvoja z današnjega zornega kota pa velja upoštevati 
tudi to, da so na splošno v startu v to srednjeročno obdobje vladali 
precej drugačni pogledi na razvoj družbenih odnosov, saj so 
takrat veljale zlasti rešitve, ki so razvijale dogovorno ekonomijo, 

o trgu kapitala in delovne sile so bila razmišljanja zelo v zametkih, 
pa tudi procesi demokratizacije so se začeli bolj odpirati šele 
v zadnjem obdobju. 

S spremembo Ustave SFR Jugoslavije je bilo omogočeno spre- 
jetje zakona^ 
o podjetjih in novega Zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja, ki v pretežnem delu gospodarstva uveljavljata avtono- 
mijo podjetja in le delno omejitve v dejavnostih, ki so posebnega 
družbenega interesa. Med tekočimi ukrepi sodijo v ta sklop zlasti 
lani uveljavljeni ukrepi za liberalizacijo cen, vzpostavitev in dedo- 
vanje deviznega trga ter postopno sproščanje uvoza in zmanjše- 
vanje uvoznih dajatev. 

V povezavi s sprejetimi temelji reforme gospodarskega sistema 
je sprejeto oziroma v postopku revizije okoli 40 zakonov (lani 
opredeljen program ZIS) ter številni podzakonski akti, katerih 
vsebina naj bi med drugim prav tako zagotavljala oziroma upošte- 
vala sprostitev in deregulacijo gospodarjenja oziroma krepitev 
avtonomije gospodarskih subjektov. To so razen navedenih, pred- 
pisi, ki urejajo: delovna razmerja, cene, finančno poslovanje, 
računovodstvo, tuja vlaganja, kreditne odnose s tujino, devizno 
poslovanje, lastninsko pravne odnose, vrednostne papirje, banke 
in narodno banko, preprečevanje nelojalne konkurence in mono- 
polov, carinski sistem in tarife in številni drugi predpisi, ki bodo 
kot zakoni sprejeti na ravni federacije. Z vsem tem pa se korenito 
spreminja tudi kategorialni aparat, s katerim smo stopili v tekoče 
srednjeročno obdobje. V SR Sloveniji pa so v povezavi z ustavnimi 
spremembami v pripravi reforme sistema, ki naj bi tudi na 
področju gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti 
zagotovile deregulacijo poslovanja pri vseh tistih subjektih in 
glede tistih vprašanj, ki niso predmet posebnega družbenega 
interesa. 

Predvideno krepitev dolgoročneje zasnovanega samouprav- 
nega združevanja dela in sredstev bodo lahko omogočili Zakon 
o podjetjih, Zakon o tujih vlaganjih in Zakon o vrednostnih papir- 
jih (v postopku priprave), ki opredeljujejo nekatere nove možnosti 
in oblike nastajanja in združevanja družbenih, mešanih in zaseb- 
nih podjetij ter skupnih vlaganj in združevanja sredstev. S spre- 
membo obračunskega sistema pa je razen dohodka, kot temelj- 
nega motiva za delo v gospodarski sistem vpeljan tudi dobiček, 
kot temeljni motiv in kazalec gospodarjenja, motiv za združevanje 
in vlaganje ter za delitev sredstev. Pri tem velja povedati, da je 
dohodek v minulih letih v bistvu doživljal toliko sprememb sistem- 
ske narave, da je povsem izgubil funkcijo temeljnega motiva 
gospodarjenja, kot sistemsko, generalno predpostavko. 

Spremembe gospodarskega sistema naj bi bolj odprle pot trž- 
nim oblikam gospodarjenja in sodobnemu tržnemu gospodarstvu, 
v katerem samostojni gospodarski subjekti prevzemajo polno 
odgovornost, pobudo in tveganje ter posledice za rezultate 
gospodarjenja. Prav to so bile temeljne predpostavke za uresni- 
čevnje slovenskega razvojnega plana. A to, kar je na zakonodaj- 
nem področju že doseženo je za zdaj še relativno omejenega 
pomena. Nizek dohodek, ki ga ob zmanjšani produktivnosti 
ustvarja gospodarstvo in zato relativno visok delež obremenitve 
dohodka za družbeno financiranje splošne porabe in tako imeno- 
vane »skupne« porabe omogoča namreč podjetjem le skromen 
dobiček oziroma delež dohodka, s katerim dejansko razpolagajo. 
Tudi ta vidik je objektivno kazalec samostojnosti podjetja. Infla- 
cija, splošno pomanjkanje ter socialne napetosti pa prav tako ne 
dajejo podjetju večjih možnosti, motivacije in prostora za ukrepa- 
nje za prestrukturiranje in prilagajanje potrebam in zahtevam trga. 

220. CILJ: INTENZIVNEJŠA USMERITEV 
V IZVOZ - USPEŠNO 

Osnovna usmeritev intenzivnejšega vključevanja v izvoz, 
s posebnim poudarkom na konvertibilno področje se, z vidika 
globalnih proporcev, v letih 1986 - 1988 uresničuje - ob bistveno 
nižji splošni gospodarski rasti od pričakovaVie. Tako smo s pla- 
nom predvideno 2,3 krat hitrejšo rast izvoza blaga in storitev od 
rasti družbenega proizvoda v treh letih v globalu presegli (ob okoli 
0% rasti DP smo realizirali okoli 5,9% poprečno realno rast skup- 
nega izvoza, tako kot je bilo načrtovano s planom). Vrednostno je 
vsa tri leta izvoz od tega močneje naraščal (npr lani je v USD izvoz 
blaga nominalno porastel za 18,9% glede na leto prej)2. Delež 
prihodkov ustvarjenih na tujih trgih pa se od leta 1986 naprej 
povečuje. Izvoz blaga in storitev v družbenem bruto proizvodu je 
v lanskem letu dosegel okoli 20%. Da bi dosegli za pet let oprede- 
ljeni cilj poprečnega 20% deleža izvoza v družbenem bruto proiz- 
vodu, bi bil potreben v letih 1989/90 še večji izvoz. 

Pri uvozu smo imeli v tem obdobju pod vplivom restriktivne 
politike in Str. 10 težav s sredstvi skromnejšo dinamiko od načrto- 
vane, z znatnimi medletnimi nihanji. Skupni uvoz je v obdobju treh 
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let namreč v poprečju vrednostno rastel za 2,3% letno, vendar le 
po zaslugi visoke realne rasti v letu 1986 (14,6%). Plan je s stališča 
ekonomske konsistentnosti predpostavljal poprečno realno 5,2% 
skupno rast uvoza in 6,2% s konvertibilnega področja. V tem času 
smo zabeležili visoko rast uvoznih cen (izjema je leto 1986). 
Močno se je tudi nominalno zmanjšal uvoz opreme (uvoz opreme 
s konvertibilnega področja je nazadoval celo po 4,5% poprečno 
na leto). 

Strukturna analiza vrednosti blagovne menjave slovenskega 
gospodarstva s tujino pokaže, da so bili glede regionalne usmerje- 
nosti menajve in menjave po valutnih področjih narejeni znatni 
premiki, pri drugih segmentih menjave (po stopnji obdelave in 
ekonomskem namenu) pa ni večjih sprememb. 

Ni slučajno, da valutna in regionalna usmerjenost blagovne 
menjave v zadnjih letih kažeta najbolj izrazite strukturne premike 
v primerjavi s preteklim planskim obdobjem. Ena kot druga sta 
namreč močno odvisni od medvalutnih razmerij in domače 
tečajne politike, deloma pa na rezultate vpliva že omenjena spre- 
memba statističnega prikazovanja podatkov o blagovni menjavi 
s tujino. 

Slovenija že več desetletij večino svojega izvoza proda na kon- 
vertibilnih trgih, zato se ni čuditi, da je bilo v obdobju 1981-1985 
v povprečju kar 76% izvoza prodanega na teh trgih, na klirinških 
pa le dobrih 24% (GRAFI 1 DO 4). 

V tekočem planskem obdobju je v letih 1987-1988 opazen zna- 
ten strukturni skok v korist konvertibilnega izvoza, saj je v primer- 
javi s preteklim planskim obdobjem na konvertibilnem valutnem 
področju v teh letih realizirane kar okoli 83,5% vrednosti vsega 
izvoženega blaga. Če zanemarimo vpliv prikazovanja podatkov po 
tekočem tečaju, si lahko tako povprečju izrazito povečanja deleža 
konvertibilnega izvoza v veliki meri pojasnimo z medvalutnimi 
razmerji in tečajno politiko. Glede na dejstvo, da je bil tečaj 
obračunskega dolarja vezan na tečaj ameriškega, bi se po upada- 
nju vrednosti ameriškega dolarja od druge polovice 1985. leta 
dalje, moral že 1986. leta pokazati strukturni premik v dobro 
konvertibilnega izvoza, vendar se to ni zgodilo, ker je bil izvoz na 
konvertibilno področje to leto celo za okoli 2% nižji kot leto prej, 
izvoz na kliring pa je porastel za okoli 16%. Temu je precej 
botrovala defenzivna tečajna politika ter težave in slaba operativ- 
nost v tem letu uveljavljenega novega deviznega zakona in neza- 
upanje gospodarstva vanj. Ob bolj aktivni tečajni politiki v letu 
1987 ter nadaljnjem padanju vrednosti ameriškega dolarja do 
zahodnonemške marke in drugih konvertibilnih valut, je tudi izvoz 
na konvertibilno področje to leto zrastel okoli 6%, medtem ko je 
izvoz na kliring (po močni rasti leta 1986) nekoliko nazadoval. 
Ugotovitev Zavoda SRS za statistiko, da je bilo v tem letu za izvoz 
na konvertibilno področje stimulativno tudi razmerje med izvoz- 
nimi in domačimi cenami3, potrjuje, da povečanje konvertibilnega 
deleža v vrednosti izvoza za 9 strukturnih točk ni presenetljivo. 
Podobne ugotovitve kot za leto 1987 veljajo tudi za leto 1988. 
V tem letu je ameriški dolar v razmerju z zahodnonemške marke 
v poprečju ostal sicer skoraj na isti ravni kot leto poprej, ugodna 
konjunkutura na svetovnem trgu pa je ob podpori domače tečajne 
politike pripomogla k rasti konvertibilnega izvoza, ki je bil precej 
višji od klirinškega, kar je ohranilo visok strukturni delež konverti- 
bilne menjave. 

Tudi pri uvozu blaga je slovensko gospodarstvo bolj vezano na 
konvertibilne trge in tudi tu velja, da je poprečni 84,4% vrednostni 
delež uvoženega blaga s tega valutnega področja v tekočem 
planskem obdobju skoraj za 8 odsotnih točk višji kot v obdobju 
1981-1985. Vzroki so podobni kot pri izvozni strukturi (v prvi vrsti 
medvalutna razmerja),pri čemer pa se je strukturni premik pri 
uvozu pojavil že leta 1986 in ga je spodbudila tudi 11.7% rast 
uvoza s tega področja. Aktivnejša tečajna politika v naslednjem 
letu je sicer podražila konvertibilni uvoz in privedla do zmanjšanja 
njegovega vrednostnega obsega, vendar so medvalutna razmerja 

2. Na medletno primerljivost podatkov, stopenj rasti ali sprememb vrednostne 
strukture, vpliva neodvisno od dejanskih sprememb tudi spremljanje in prikazo- 
vanje statističnih podatkov o zunanjetrgovinski menjavi v tem obdobju, spremi- 
njanje medvalutnih razmerij (spremembe razmerij zahodnonemške marke in 
drugih konvertibilnih valut do ameriikega dolarja) in metodologija za oblikova- 
nje tečaja obračunskega dolarja (vezava na vrednost ameriškega dolarja). 
Uradni statistični podatki o zunanjetrgovinski menjavi so bili do konca 1986 
prikazovani v statističnem tečaju, kjer so medvalutna razmerja med letom 
nespremenjena, od leta 1987 dalje pa se uradno prikazujejo po tekočih tečajih. 
To pomeni, da so v njih vkjučene tudi medletne spremembe razmerij valut do 
USD. Vrednost obračunskega dolarja je bila od 1985 leta dalje neposredno 
vezana na vrednost ameriškega, zato so bili strukturni podatki o vrednosti 
menjave s klirinškim področjem (in s tem v pretežni meri tudi pri menjavi 
s socialističnimi driavaml), v določeni meri odvisni od razmerja ameriškega 
dolarja do drugih konvertibilnih valut. 
3. Raziskava Zavoda SRS za statistiko kaže, da je bilo v obdobju 1984-1987 
samo 1987. leta stimulativno razmerje med izvoznimi cenami na konvertibilno 
področje In domačimi cenami. 
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v 1987. letu v strukturi vendarle povečala delež vrednosti konverti- 
bilnega uvoza, ki se je v letu 1988, ob hitrejši rasti uvoza s tega 
področja, še nekoliko povečal. 

Regionalna struktura blagovne menjave v globalu kaže 
podobno sliko kot valutna. Vendar pa tukaj vzrokov za spre- 
membe ne gre iskati pretežno v medvalutnih odnosih in domači 
tečajni politiki, temveč tudi v preusmerjeni blagovni menjavi 
- ziasti pri izvozu - od dežel v razvoju k razvitim državam Do 
tega je v veliki meri pripeljala plačilna nesposobnost teh držav, 
svoj prispevek k drastičnem znižanju vrednostnega deleža izvoza 
v dežele v razvoju pa so prispevala tudi medvalutna razmerja, saj 
moramo upoštevati, da se menjava z deželami v razvoju odvija 
pretežno v ameriških dolarjih. 

Trgovinska menjava Slovenije s tujino je p^ftežno usmerjena 
v EVROPO, saj tja prodamo več kot 3/4 izvoženega blaga (okoli 
83% v letih 1986-1988). Slovenija, ki je že proti koncu srednjeroč- 
nega obdobja 1981-1985 precej znižala kronično visok trgovinski 
primanjkljaj z Evropo, je v letu 1988 pri menjavi z evropskimi 
državami dosegla celo okoli 230 mio USD presežka. Čeprav je res, 
da je rast strukturnh 
deležev izvoza v Evropo v obdobju po letu 1985 tudi posledica 
medvalutnih odnosov, pa se je v letih 1987-1988 močno povečal 
tudi delež izvoza v države EGS - v povprečju za okoli 12,8 odstot- 
nih točk v primerjavi s povprečjem 1981-1986. Tako je Slovenija 
v letu 1988 tudi prvič v obdobju 1980-1988 dosegla presežek pri 
trgovini z državami EGS. Izvoz v dežele članice EFTA je precej 
stabilen ter v obdobju 1980-1988 v povprečju predstavljal okoli 7,5 
odstotni delež, vendar pa je značilno tudi to, da pri menjavi z njimi 
v letih 1980-1988 vseskozi dosegamo pasivno trgovinsko bilanco. 
Visok presežek pri trgovini z evropskimi državami v letu 1988, tako 
izhaja najbolj iz visokega presežka v trgovini s socialističnimi 
državami. 

Tudi na uvozni strani REGIONALNE strukture menjave veljajo 
podobne ugotovitve kot pri uvozni strukturi po valutnih področjih. 
Dejanske struktrne spremembe so na uvozni strani majhne. Med- 
tem ko se je vrednost uvoženega blaga iz razvitih držav v strukturi 
v obdobju 1986-1988 povečala za okoli 10 odstotnih točk (na 
78.9%) v primerjavi s preteklim planskim obdobjem, sta se znižala 
strukturna deleža socialističnih držav (za dobrih 7 odstotnih točk) 
in dežel v razvoju (za slabe 3 odstotne točke). 

Struktura blagovnega izvoza po STOPNJI OBDELAVE se je 
v preteklih letih malo spreminjala. Z izjemo leta 1987 so se v vsem 
obdobju od leta 1980 več kot tri četrtine slovenskega blagovnega 
izvoza predstavljali izdelki visoke stopnje obdelave. V sedanjem 
obdobju se kaže nagnjenost k ponovni rasti deleža neobelanih 
proizvodov, v glavnem na račun rahlega zniževanja proizvodov 
nizke stopnje obdelave, kar niti ne čudi, saj se je slovensko 
gospodarstvo (podobno kot jugoslovansko), na rast cen surovin 
na svetovnem tržišču v preteklih dveh letih odzvalo s povečanjem 
izvoza. Po drugi strani močneje raste delež proizvodov visoke 
stopnje obdelave v uvozu. Delež neobdelanih proizvodov v uvozu 
pa nazaduje. 

Rahlo poslabšanje NAMENSKE STRUKTURE izvoza v sedanjem 
planskem obdobju, ko je delež izvoženih repromaterialov za slabi 
2 odstotni točki višji kot v obdobju 1981-1985, je verjetno v naj- 
večji meri posledica že omenjenega povečanja cen surovin na 
svetovnih tržiščih v zadnjih dveh letih. Ob povečanju vrednosti 
deleža reprodukcijskega materiala v strukturi izvoza se je zmanj- 
šal delež izvožene opreme, ki je v tekočem planskem obdobju 
v povprečju za okoli 1,6 odstotne točke nižji v primerjavi s plan- 
skim obdobjem 1981-1985. Na uvozni strani so strukturne spre- 
membe bolj izrazite. V letih 1986-1988 je v primerjavi s leti 
1981 -1985 opazen padec deleža vrednosti uvoženega repromate- 
riala ob hkratnem povečanju deleža uvožene opreme in proizvo- 
dov za široko porabo. 

Če bi odmislili izjemen uvoz opreme za dokončanje jeseniške 
valjarne v teh letih, bi ugotovili, da se je tudi namenska struktura 
uvoza v tem obdobju zelo malo spremenila, pa še to na račun 
zunanjih pogojev. Če odmislimo vplive zaradi sprememb pri 
spremljanju statističnih podatkov, nedoslednost pri določanju 
tečaja obračunskega dolarja ter spremembe medvalutnih razme- 
rij, v letih 1986-1988 tekočega planskega obdobja ni bilo velikih 
strukturnih sprememb. Ocenjujemo, da je bil pozitivni strukturni 
premik narejen pri menjavi s konvertibilnim področjem in v okviru 
tega zlasti pri menjavi z EGS, k čemur je pripomogla tudi nekoliko 
živahnejša tečajna politika v zadnjih dveh letih. Imamo tudi pove- 
čanje menjave z evropskimi državami, kjer se zaradi protekcioni- 
stičnih ukrepov ZDA ter padajoče moči ameriškega dolarja del 
izvoza preusmerja od ZDA na evropske trge. Povečanje vrednost- 
nega deleža izvoza surovin in repromaterialov je najverjetneje 
konjunkturnega značaja in je povezano z ugodnimi cenami suro- 
vin - zlasti kovin - na svetovnem trgu, prav tako pa je večina 
ostalih sprememb v glavnem posledica spremembe zunanjih po- 
gojev. 

V tem srednjeročnem obdobju naj bi tudi sistematično razvijali 
proizvodnjo, sposobno uveljavljanje na tujem trgu tudi po kvaliteti 
in ceni, ne le strukturno. Analiza po posameznih področjih proiz- 
vodnje je pokazala, da se to v glavnem ni dogajalo. Ni bilo namreč 
ustreznega motiva. Nekaj več te sistematične usmeritve je le pri 
tistih proizvodih, programih, ki so prerasli domače tržišče (posa- 
mični programi v kovinski in elektroindustriji, tekstilni industriji) 
ali pa so že tradicionalno in v kontinuiteti vezani tudi na izvoz 

Za izvoz storitev smo posebej predvidevali, da se bo bistveno 
povečeval. Na osnovi žal pomanjkljivih in metodološko v tem 
smislu nejasnih osnovnih podatkov, ki so na voljo, ocenjujemo, da 
se je to odvijalo, saj se je tudi delež izvoza storitev v skupnem 
izvozu povečeval in zdaj znaša po oceni približno 30%. V izvozu 
storitev je najpomembnejše področje turizma in gostinstva (okoli 
42%), sledi pa promet in zveze z okoli 23%. 

Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na tujih trgih 
v celotnem prihodku organizacij gostinstva in turizma se je 
denimo povečal od 36% v letu 1986 na 49% v letu 1988, ko je na to 
ugodno vplivala tudi tečajna politika. Devizni priliv od turizma naj 
bi z okoli 20% letno rastjo dosegel po podatkih NBJ v letu 1988 
okoli 646 mio USD (leta 1985 187 mio USD), po naši oceni, ki 
temelji na podatkih o povečanju tujih nočitev, cen in izvenpenzi- 
onske ponudbe pa med 450 in 500 mio USD. Povečanje napram 
letu 1987 izhaja predvsem iz spodbudnejših učinkov tečajne poli- 
tike, manjše »črne« menjave deviz, manjšega vnosa dinarjev itd. 

Delež Slovenije v deviznem prilivu turizma Jugoslavije (okrog 
18% do leta 1987, za leto 1988 pa bi podatki NBJ omogočali oceno 
kar 29% deleža!) pa je znatno višji od deleža ustvarjenih tujih 
prenočitev Slovenije v tujih prenočitvah Jugoslavije (okrog 7,5%) 
in deleža zaposlenih (okrog 9,3%). 

230. CILJ: HITREJŠA IN STABILNEJŠA 
GOSPODARSKA RAST 
- NEURESNIČENO 

Ta cilj se v minulih letih pod vplivom splošnih nestabilnih 
gospodarskih razmer in ob poglabljanju gospodarske krize ni 
uresničeval (GRAF 5). 

leta 

Predpostavka je pri tem bila - poleg splošnih sistemskih, tržno 
orientiranih razmer - tudi ustreznejše izkoriščanje proizvodnih 
zmogljivosti in delovnega časa. Vendar so prav za slednje 
potrebni tudi splošni sistemski (tudi širši motivacijski) pogoji, ki 
se v kriznih razmerah manifestirajo še s posebno občutljivostjo. 

V nestabilnih gospodarskih razmerah se je izraba celotnega 
fonda delovnega časa poslabšala. Tu ni mišljena izraba fonda 
delovnega časa delavca, ki je predvsem odvisna od oblike organi- 
ziranosti dela. Pač pa gre za celotni fond delovnega časa, ki ga 
delovna delovna Str. 14 organizacija potrebuje za svojo dejavnost 
in je odvisen od števila zaposlenih in veljavne dolžine tedenskega 
delovnika. Ta fond je bil v sedanjih pogojih gospodarjenja večji 
kot so ga narekovali pogoji trga in temu naravnan obseg proizvod- 
nje. To še dodatno zaostruje vprašanja presežkov delavcev, 
zmanjšuje količino izmenskega dela, povzroča pa tudi krajše ali 
daljše zastoje v proizvodnem procesu (izredni dopusti in 
podobno). Na splošno je bil v zadnjih letih ta izkoristek fonda 
delovnega časa le približno 85%-ten. To pomeni dnevno potrato 
ene delovne ure na delavca. Ob tem se v industriji in rudarstvu 
številne delovne organizacije, ki so razpoložljivi fond dela lahko 
izkoristile še skromneje: v kovinsko-predelovnalni, gradbeni, 
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lesni, tekstilni industriji, v črni metalurgiji in delu živilske proiz- 
vodnje je bil minula leta izkoristek fonda delovnega časa med 75 
in 80%, v premogovništvu, strojni ter v tobačni industriji pa okoli 
70%. 

Število izmen je v industriji in rudarstvu od leta 1983 do 1987 
ostalo na približno enaki ravni (1,38 oziroma 1,36%). V povezavi 
z nujno bolj kontinuiranim proizvodnim procesom se polnemu 
dvoizmenskemu delu približujeta le pridobivanje premoga in črna 
metalurgija, nad 1,5 izmene delajo proizvodnja nafnih derivatov, 
pridobivanje rud barvnih kovin, proizvodnja barvnih kovin, prede- 
lava papirja in predelava preje in tkanin. Ostale panoge, ki so že 
prej bile pod povprečjem, 1,36 izmene so to ohranile oz. celo 
zdrsnile pod dosedanji nivo. Med razlogi za to so poleg manjše 
kupne moči tržišča (tudi investicijske sposobnosti), rastoče 
zaloge, slabši pogoji gospodarjenja pa tudi nedorečenost stimula- 
tivnega nagrajevanja proizvodnega dela. 

Analiza dejansko izkoriščenih kapacitet glede na projektirane in 
tehnološko možne v industriji pa je pokazala, da se je stopnja 
izkoristka kapacitet v tem obdobju pod pritiskom vse zahtevnejših 
gospodarskih razmer ni slabšala in znaša v letu 1987 81,16%. 
Zaradi manjših materialnih možnosti finaciranja novih objektov pa 
se je po drugi strani povečala odpisanost, zastarelost in tehnolo- 
ška zaostalost sicer relativno racionalneje izkoriščanih kapacitet. 

Družbeni proizvod na delavca v gospodarstvu družbenega in 
zasebnega sektorja, izražen v stalnih cenah, prikazan po metodo- 
logiji, kot jo uporabljamo v Jugoslaviji (mednarodno je neprimer- 
ljiva), se v tem obdobju v povprečju ni povečal, razen nekoliko 
v zasebnem sektorju. V Sloveniji torej na zaposlenega v gospodar- 

DRUŽBENI PROIZVOD V CENAH LETA 
1972 

- v tisoč dinarjih na delavca 
1980 1985 1986 1987 1988 

Gospodarstvo skupaj 
v tem: - družbeni sektor 

zasebni sektor 
Primarna proizvodnja* 
Sekundarna proizvodnja* 
v tem: - industrija in rud. 
Gospodarske storitve*** 

78,6 
89,4 
36.2 
33,1 
82.3 
81,9 

78.3 
87,9 
38.4 
37.5 
81,1 
85,7 

79.7 
88.6 
42,3 
41.8 
82,1 
85.7 

78,2 
86,9 
40,9 
43,2 
81,6 
83,6 

77.4 
86,3 
40.5 
41,9 
80,2 
82,2 

98,2 93,9 93,5 88,3 89,0 

GIBANJE PRODUKTIVNOSTI DELA 
stopnje rasti v % 

1985/ 1985 1986 1987 1988 
80 

Gospodarstvo skupaj 
v tem: - družbeni sektor 

zasebni sektor 
Primarna proizvodnja* 
Sekundarna proizvodnja** 
v tem: - industrija in rud. 
Gospodarske storitve*** 

-0.1 
-0.3 

1.2 
2.5 

-0.3 
0.9 

-0.9 

-0.1 
0.1 

-2.8 
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stvu nismo uspeli ustvariti več kot v preteklosti, ob tem, da 
potrebe, ki se manifestirajo v porabi (osebni, skupni, splošni) 
družbenega proizvoda naraščajo. Ta razkorak se v letošnjem letu 
še povečuje. Primerjava med skupinami proizvodnje pa pokaže 
v povprečju nekaj napredka v primarni proizvodnji ter nazadova- 
nje v sekundarni proizvodnji - zlasti v industriji - pa tudi pri 
gospodarskih storitvah. 

Ob tem se je rast števila zaposlenih v preteklih letih sicer 
nekoliko že prilagajala slabšim gospodarskim razmeram, vendar 
ne toliko, da bi preprečila nazadovanje družbenega proizvoda na 
zaposlenega. V letih 1980-1985 se je število zaposlenih v družbe- 
nem sektorju povečalo v povprečju letno za okoli 1%, v letu 1986 
za 1,5% in leta 1987 za 1,3%. Šele leta 1988 imamo prvo zmanjše- 
vanje števila delavcev, kar se nadaljuje tudi v letu 1989. Leta 1988 
se je število zaposlenih znižalo za 0,9%. Sedanja gibanja zaposle- 
nosti se negativno odražajo na številu iskalcev zaposlitve, saj se je 
stopnja nezaposlenosti v letu 1988 dvignila na 2,4%, v letošnjem 
letu pa naj bi se na okoli 3,5%. Vendar je slednje z ekonomskega 
zornega kota še vedno zelo nizka stopnja. 

Investicije v globalu niso podpirale gospodarske rasti. Razpo- 
ložljiva sredstva za reprodukcijo in v podporo perspektivni gospo- 

drski rasti žal niso dohajala niti enostavne reprodukcije. To se je 
odražalo tudi v bilanci stanja celotnega gospodarstva združenega 
dela v SR Sloveniji. Že dve leti se kljub obvezni revalorizaciji 
realno znižuje sedanja vrednost osnovnih sredstev, pa tudi vred- 
nost poslovnega sklada. Kljub prikazani pozitivni akumulaciji, ki je 
bila v letu 1988 oblikovana v višini 10.8% razporejenega dohodka 
(v primerjavi z 9.3% leta 1987), zmanjšana za izgube, pa je znašala 
5,6% razporejenega dohodka (4,9% leta 1987). 

240. CILJ: RAZVOJNA PREOBRAZBA, 
KI TEMELJI ZLASTI NA POSPEŠENEM 
TEHNOLOŠKEM POSODABLJANJU 
- PREMALO REZULTATOV 

Hoteli smo gospodarsko strukturo, ki omogoča dolgoročnejše 
ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sred- 
stva. To le počasi zasledujemo, neenakomerno in ie na posamez- 
nih področjih, saj se kažejo skozi poslovne rezultate le za neka- 
tere panoge. Prav tako v tem obdobju ne moremo govoriti 
o pospešenem tehnološkem posodabljanju. 

DOHODEK NA POVPR.UPOR.POSLOVNA SREDSTVA 
DEJAVNOSTI 

Finančno poslovanje in tehnične storitve Stanovanjska in komunalna dejavnost 

• primerjavi s povprečje« gospodarstva Graf. 6 
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na povprečje gospodarstva porasel le pri trgovini in pri finančno- 
poslovno tehničnih storitvah (GRAF 6). Pri tem je pri prvi za 38% 
višji od povprečja gospodarstva, pri drugih pa 35% višji. Znotraj 
industrije in rudarstva imamo povečanje v skupini tistih dejavno- 
stih, ki ustvarjajo relativno najvišji dohodek na zaposlenega (nad 
120% nad poprečjem industrije), pri proizvodnji krmil, proizvodnji 
baznih kemičnih izdelkov ter pri reciklaži surovin. V »razredu«, 
kjer je dohodek na zaposlenega od 30-40% višji od povprečja 
industrije, pa imajo naraščajoč trend še proizvodnja usnja in 
krzna, predelava kavčuka in raznovrstni izdelki. 

Podobno je pri doseženem dohodku glede na povprečno upo- 
rabljena poslovna sredstva (GRAF 7). Relativna rast ter dvakratni 
nivo nad povprečjem gospodarstva dosegata gozdarstvo in 
finančno-poslovno tehnične storitve. V obrti in osebnih storitvah 
ter pri vodnem gospodarstvu pa je ta kazalec v upadanju, čeprav 
sta sicer nad poprečjem gospodarstva. Po tem kazalcu sta sicer 
nad poprečjem gospodarstva tudi gradbeništvo in trgovina. 

Znotraj industrije in rudarstva se uspešnost pri dohodku na 
poprečno uporabljena poslovna sredstva povečuje pri predelavi 
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kavčuka, naftnih derivatov in proizvodnji usnja in krzna, končnih 
tekstilnih izdelkov ter grafični dejavnosti, pri katerih je tudi raven 
tega kazalca v primerjavi s poprečjem med najvišjimi. 

Preobrazbo naj bi dosegali tudi z usmerjanjem investicij v teh- 
nološko in razvojno intenzivne ter računalniško vodene proiz- 
vodne procese. Intenzivnost vstopanja novih projektov te usmer- 
jenosti je bila v obdobju 1986-1988 po posameznih letih 
skromna: v letu 1986 5,1% od predračunske vrednosti vseh novo 
začetih objektov, v letu 1987 5,5%, v letu 1988 pa le 3,6%, medtem 
ko je plan predvideval 8,8% vseh gospodarskih naložb. K izboljša- 
nju tega ne bo mogel bistveno pripomoči niti »razvojni dinar«, ki 
sicer prednostno selekcionira tovrstne naložbe, a razpolaga le 
z omejenimi sredstvi. Razlogi k tako marginalni vlogi razvojno 
tehnološko intenzivnih objektov so zlasti zelo skromna akumula- 
cijska sposobnost panog z visokim deležem te usmerjenosti (stro- 
jegradnja, elektronika, kemofarmacija), premajhen delež raziskav, 
uhajanje raziskovalnih kadrov izven gospodarstva in v inozemstvo 
ter zastarelost raziskovalne opreme, ki se prepočasi obnavlja, 
čeprav znašajo izdatki za nakup patentov, licenc in tehnične 
dokumentacije iz tujine v letu 1988 za Slovenijo 5,4 krat več kot 
izdatki v okviru države. 

Tehnološkega posodabljanja kot elementa preobrazbe nasploh 
za to obdobje ne moremo prikazati pozitivno, kar pa podobneje 
analiziramo v nadaljevanju analize. 

250. CILJ: BOLJŠI ŽIVLJENJSKI 
STANDARD KOT SPODBUDA 
PRODUKTIVNOSTI DELA 

Življenski standard prebivalstva je v obdobju 1986-1988 imel 
povprečno letno realno rast 2,5% ,od tega osebni standard 3,5%, 
družbeni standard pa je v tem obdobju nazadoval po povprečni 
letni stopnji 2,6%. Osebni standard je v tem obdobju imel realni 
porast predvsem zaradi večjega porasta prejemkov,ki se prelivaji 
iz sredstev skupne porabe in zaradi zmanjšane rasti varčevanja 
Večja je naravnanost k takojšnjemu trošenju sredstev, ker je 
investiranje v trajne potrošne dobrine bolj koristno, kot da se 
realno vrednost privarčevanih sredstev počasi izgublja na banč- 
nih računih. Pri družbenem standardu je letno realno nazadovanje 
predvsem posledica uadanja investicij v družbeno infrastrukturo. 

Osebni dohodek, ki predstavlja več kot polovico prejemkov 
prebivalstva, je imel v letu 1986 velik realni porast ,v kasnejših 
letih pa realni padec, zaradi česar ima v tem obdobju povprečni 
letni realni padec 1,4% in ima za okoli 4% manjšo kupno moč kot 
v letu 1985. Pri takih nihanjih, ki niso v nobeni zvezi s proizvod- 
nimi dosežki, temveč bolj z uspešnimi ali manj uspešnimi omeje- 
valnimi ukrepi zvezne administracije, se v globalu, ne more ugo- 
tavljati kakršnokoli krepitev ekonomske funkcije osebnega 
dohodka in s tem motivacije za kvalitetnejše delo. Ožje gledano, 
v okviru delovne organizacije oziroma enote v sestavi organiza- 
cije, pa ves čas prisotna tendenca ožanja razpona, ne more 
zagotoviti kakšne kvalitetnejše premike v učinkovitosti dela. Res 
je, da k učinkovitejšemu delu ne pripomore samo in izključno 
osebni dohodek temveč (vsaj 50% po anketi o kvaliteti življenja, ki 
ga je opravil Insitut za sociologijo)tudi ustrezni pogoji za opravlja- 
nje dela.kjer so vključeni tudi psihofizični pogoji dela (nepotrebne 
časovne stiske zaradi slabe organizacije dela in podobno). 

Pri osebnih dohodkih izvajalcev v družbenih dejavnostih se je 
uresničil planski cilj uskladitve razmerja ravni osebnih dohodkov 
izvajalcev v družbenih dejavnostih glede na raven osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu, na razmerje v letu 1979. V letu 1986 se je 
doseglo 60% uskladitve in v letu 1987 še preostalih 40%, v letu 
1988 pa se je približno to razmerje ohranilo, odstopanja so pri- 
sotna le v nekaterih panogah dejavnsti (osnovno in srednje izo- 
braževanje, v umetniških dejavnostih, ter pri preventivi in aniteti 
ter zobozdravstvu). To je bil potreben korak zato, da bi zagotovili 
normalen potek izvedbe programov v teh dejavnostih, vendar tudi 
tu niso bili napravljeni koraki potrebni za kvalitetni pristop k delu 
(odpravljanje čakalnih vrst pri zdranikih, skrbnost do obravnava- 
nih subjektov, obravnavanje ljudi in ne številk in podobno). 

Cilj zagotavljanja dogovorjene socialne varnosti se zaradi 
naraščajoče inflacije ob zahtevanih omejitvah sredstev ni mogel 
uresničiti in se položaj v vsem obdobju slabša. Tudi v reševanju 
stanovanjskih vprašanj so prizadevanja obstala zaradi neugodnih 
pogojev kreditno monetarne politike, ki ureja to področje. Priza- 
det je del prebivalstva, ki si poizkuša reševati stanovanjski pro- 
blem z lastnimi sredstvi ob pomoči bančnih. Zaradi velikega 
zastoja pri gradnji družbenih stanovanj, so mlade družine v brezi- 
zhodnem položaju, saj so jim tako družbena kot lastna stanovanja 
nedosegljiva. 

260. CILJ: SKLADNEJŠI REGIONALNI 
RAZVOJ - ZMANJŠANJE RAZLIK 

Politika policentričnega razvoja, ki je začrtana v dolgoročnem 
in srednjeročnem planu, se je pokazala kot smiselna, saj se razlike 
v pogojih življenja in dela med posameznimi območji zmanjšujejo. 
Dinamika zmanjševanja razlik je sicer manjša od predvidevanj, na 
kar v veliki meri vpliva splošna gospodarska kriza. Pri pripravlja- 
nju družbenega plana za prihodnje srednjeročno obdobje pa bo 
potrebno pri uveljavljanju tega koncepta pretehtati možnosti za 
odpravljanje nekaterih slabosti. 

V prvih treh letih tekočega srednjeročnega obdobja se kaže 
zmanjševanje zaostajanja v razvoju v manj razvitih območjih zt 
povprečjem SR Slovenije s povečano investicijsko aktivnostjo 
v gospodarstvu, s hitrejšo rastjo zaposlenih in družbenega proiz- 
voda. Uresničevanje nalog na področju solidarnosti v okviru druž- 
benih dejavnosti omogoča postopno zmanjševanje zaostajanja. 
Manj ugodni rezultati so bili doseženi na področju gospodarske 
infrastrukture. Razkorak med zastavljenimi cilji in uresničevanjem 
le-teh je bil zlasti v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja še 
vedno predvsem na področju cestnega omrežja in telefonije, kar 
predstavlja zlasti na nekaterih hribovitih območjih resno oviro za 
hitrejši razvoj. Rezultati politike pospeševanja skladnejšega regi- 
onalnega razvoja so na različnih območjih različni. Ugodnejši so 
v nekaterih občinah, ki so v celoti manj razvite, manj uspešna pa je 
bila na manj razvitih geografskih območjih in še zlasti na hribovi- 
tih območjih, med katerimi je tudi velik del manj razvitih obmejnih 
območij. Ustvarjanje pogojev za razvoj hribovitih območij teče 
prepočasi, kar otežuje izkoriščanje prednosti in možnosti razvoja 
teh območij. Na narodnosto mešanem obmejnem območju, kjer 
živi madžarska narodnost, se uresničujejo predvidene naloge na 
področju družbenih dejavnosti, šele v zadnjem času pa nastajajo 
tudi manjši projekti, ki bodo omogočili večjo zaposlitev madžar- 
ske narodnosti na območju, kjer živi. 

Glede URBANEGA razvoja je v skladu s konceptom, kot ga 
opredeljuje dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
do leta 2000, družbeni plan predvideva postopno realizacijo tega 
koncepta do leta 1990. Uresničevanje pa temelji na pripravljenosti 
občin, da zagotovijo prostorske pogoje za razvoj pomembnejših 
središč v okviru policentričnega sistema, ki so v dolgoročnem 
planu SR Slovenije opredeljena kot obvezna izhodišča (regi- 
onalna središča ožjega, širšega in republiškega pomena; skupaj 
24 središč). Občine so prevzele obvezna izhodišča republiškega 
plana na področju sistema poselitve v svojih dolgoročnih planih, 
v srednjeročnih družbenih planih pa naj bi izdelale programe 
razmeščanja proizvodnih in družbenih dejavnosti v sistemu nase- 
lij na svojem območju (obveznost iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije). Koliko so to nalogo uresničile lahko 
posredno ocenimo na osnovi analize izdelanih urbanističnih zas- 
nov za naselja, ki imajo status obveznega izhodišča. V začetku 
leta 1989 so bile urbanistične zasnove izdelane le za polovico 
naselij, ki imajo status regionalnega središča, med katerimi ni 
večine pomembnejših regionalnih središč širšega pomena. 

Pri uresničevanju nalog s področja poselitve in urejanja pro- 
stora, 
opazimo pomanjkanje ukrepov in aktivnosti, ki bi operacionalizi- 
rali koncept policentričnega razvoja , saj z izjemo politike sklad- 
nejšega regionalnega razvoja, ki omogoča kolikor toliko hitro 
izgrajevanje določenih funkcij v omrežju središč, ki leže na manj 
razvitih območjih Slovenije, ne razpolagamo s segmenti sektor- 
skih politik, ki bi podpirali razvoj omrežja regionalnih središč. 
Njihov razvoj je zato predvsem prepuščen lokalni pobudi in pri- 
merjalnim lokacijskim prednostim, ki jih imajo ta naselja. 

270. CILJ: SMOTRNA RABA PROSTORA 
IN VAROVANJE SPLOŠNEGA POMENA 
- DOLOČNEJŠA SPOZNANJA 

Čeprav je za vsa zemljišča v republiki določena namenska raba 
ter kartografsko prikazana v dolgoročni in srednjeročnih planih 
republike, SIS in občin smotrnost rabe prostora in uspešnost 
varovanja dobrin splošnega pomena lahko samo ocenimo, ker ne 
razpolagamo s celovitimi analizami njihove količine, kakovosti in 
rabe. 

Glede kmetijskih zemljišč, kot prednostne prvine varovanja 
ugotavljamo, da se nadaljujejo negativni procesi širjenja urbani- 
zacije na kmetijska zemljišča (v letih 1986-1988 smo izgubili pred 
3.000 ha najboljših kmetijskih zemljišč), zato bo nujno zaostriti 
kriterije pri pravicah poseganja na najboljša zemljišča in povečati 
odškodnino za spremembo namembnosti. Evidence o dejanski 
namenski rabi so še vedno pomanjkljive. Kvalitetnejša analiza bo 
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možna, ko bo izdelana agrokarta za celotno Slovenijo, predvsem 
pa evidentiran obseg stavbnih zemljišč in ugotovljena smotrnost 
njihove rabe. 

Splošna ocena varovanja in smotrne rabe dobrin splošnega 
pomena nam že danes kaže, da se njihova količina in kakovost še 
naprej zmanjšuje ter da bo že v bližnji prihodnosti njihova neu- 
strezna kvaliteta predstavljala omejitveni faktor razvoja. 

280. CILJ: VAROVANJE 
IN IZBOLJŠANJE ČLOVEKOVEGA 
OKOLJA - POOSTRENI POGOJI 

Po obdobju ugotavljanja onesnaženosti posameznih prvin oko- 
lja (zrak, voda,...) prehajamo vedno bolj v identifikacijo degradi- 
ranosti pokrajinskih ekosistemov. Spoznanja o onesnaženosti 
posameznih območij (Zasavje, Šaleška kotlina, Mežiška dolina, 
Obala,...) so v marsičem še nepopolna, ker ne poznamo dovolj 
kakovosti posameznih okoljskih prvin. Poleg politike sanacij 
onesnaženosti posameznih prvin okolja se vedno bolj odpira 
potreba po oblikovanju programov celovite ekološke sanacije 
posameznih območij. Vendar morata biti ekološki in širši razvojni 
program nekega območja primerno (optimalno) medsebojno 
uskfajena. Med posameznimi prvinami je za zdaj najbolj raziskan 
zrak (S02 in nekatere druge komponente). Zanj je razvita opazo- 
valna oz. merilna mreža ter razpolagamo s časovnimi podatkov- 
nimi serijami. Pomanjkljivo je poznavanje emisij NOx in emisij 
v prometu. Sanacijske aktivnosti so usmerjene ta čas predvsem na 
velike termoenergetske objekte, ki so pred izborom tehničnih 
rešitev za sanacijo (v TE Šoštanj so zaključene faze pripravljalnih 
del ter začete prve faze programa sanacije, za TE Trbovlje in TE- 
TO Ljubljana pa je v pripravi projektna dokumentacija in investicij- 
ski program). Ob bližanju tej odločitvi pa ostaja delno odprto 
vprašanje financiranja, s tem seveda tudi izvedbe v skladu z roki, 
ki jih nalaga Odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o mak- 
simalno dovoljenih emisijah. Postopoma prihaja do izvajanja 
sanacijskih ukrepov in omejevanja emisij pri velikih onesnaževal- 
cih (Slovenske železarne, Termika - Škofja Loka, omejitve proiz- 
vodnje v TE Šoštanj). Predvidevamo, da ne bo prihajalo do novih 
območij onesnaževanja zraka zaradi poostrenih okoljevarstvenih 
pogojev pri investiranju. 

Leta 1987 so bili ponovno ugotovljeni odseki kritično onesnaže- 
nih vodotokov. Zaradi razlik v metodologijah ni mogoče tu opra- 
viti primernih časovnih primerjav, glede na preteklo obdobje. 
Poznavanje emisij v vode je pomanjkljivo, ker nimamo še izdela- 
nega katastra onesnaževalcev in zaradi pomanjkljivih informacij 
o tehnologijah posameznih onesnaževalcev. Relativno dobro 
imamo raziskane tekoče vode, slabše pa podtalnico in morje. 
V oradnji je več komunalnih in industrijskih čistilnih naprav (naj- 
več v okviru Programa za Savo), s spremembo tehnologije v Leso- 
nitu (Ilirska Bistrica) je bila izločena vsa) ena komponenta onesna- 
ževanja reke Reke. Sanacijski program za Savo ne bo mogel biti 
izveden v postavljenih rokih predvsem zaradi odprtih vprašanj 
financiranja. 

Zaradi neodgovornega preteklega in sedanjega ravnanja 
s posebnimi odpadki in nesreč z nevarnimi snovmi, lahko pričaku- 
jemo v prihodnje nova območja onesnažensti podtalnice in 
občasna večja onesnaženj tekočih voda. Zadnji rezultati analiz 
podtalnice na Sorškem polju že kažejo oporečno vodo. 

Glede tal smo šele na začetku bolj sistematičnih in prostorsko 
obsežnejših analiz njihove kakovosti (relativno precej je že znana 
obremenjenost ta! s težkimi kovinami v tleh celjskega območja in 
v Mežiški dolini). Kratkoročno lahko pričakujemo povečano ones- 
naževanje tal vsaj ob novih prometnicah s povečanim prometom. 

Letos smo dobili šele natančnejši pregled nad vrstami, količi- 
nami in prostorsko razporeditvijo posebnih odpadkov. Nimamo 
pa pregleda nad tem, kje vse in v kakšnih naravnih okoliščinah so 
bili taki odpadki odloženi v preteklosti. Od tega je predvsem 
odvisen obseg bodočih novih onesnaženosti v večjem prostor- 
skem obsegu (morebitni PCB, odpadna olja, cianidi,... na vodo- 
propustnih terenih nad podtalnicami). Še vedno ostajajo odprti 
tako prostorsko ekološki kot tudi tehnični, organizacijski, kadrov- 
ski in finančni vidiki skupnega reševanja problematike posebnih 
in komunalnih odpadkov. 

V skladu s sklepom Komisije Skupščine SRS za varstvo človeko- 
vega okolja so v (enakovredni) obdelavi štiri inačice rešitev za 
odlaganje nizko in srednje aktivnih jedrskih odpadkov iz JE Krško 
in drugih imetnikov teh odpadkov iz SR Slovenije: odlagališče 
v SR Sloveniji, v SR Hrvaški, v drugih delih Jugoslavije, izvoz 
v druge države. V SR Sloveniji je že izdelana metoda in kriteriji za 
izbiro in vrednotenje možnih lokacij. Ustanovljena pa je bila tudi 
medrepubliška koordinacija za iskanje primerne lokacije odlaga- 
lišča na območju SR Hrvaške ali SR Slovenije (vodita jo podpred- 
sednika Izvršnih svetov Skupščin obeh republik). 

290. CIU:NADALJNJA KREPITEV 
SISTEMA SPLOŠNE LJUDSKE 
OBRAMBE IN DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE - PRIZADEVANJA 
V OKVIRU OŽJIH MATERIALNIH 
MOŽNOSTI 

V razmerah omejenih materialnih možnosti nastajajo večji pro- 
blemi pri zagotavljanju temeljnih nalog iz razvojnih načrtov. Ze 
sprejeti programi se zato krčijo oziroma se podaljšuje njihovo 
uresničevanje. Pri delovanju centrov za obveščanje, ki delujejo 
tudi za potrebe pokrajin ter graditvi zaklonišč, se stanje ne izbolj- 
šuje. Začeto je delo pri analizi organiziranosti pokrajin. Zaključuje 
pa se proučevanje normativne ureditve splošne ljudske obrambe. 
Večina vaj iz letnega programa je bila izvedena. Nadaljuje se 
s programi na področju civilne zaščite, pri čemer se poseben 
povdarek daje pripravam za primer večje ogroženosti morja zaradi 
nevarnih snovi, za primer izlitja klora v Krškem ter potresa na 
območju ljubljanske kotline. S težavami se izvaja ažuriranje 
obrambnih načrtov. Ustrezno potekajo letošnje naborne aktivno- 
sti. V Skupščini SR Slovenije so sprejete osnovne usmeritve za 
uresničevanje obrambnih aktivnosti kot sestavnega dela prenove 
gospodarskega in političnega sistema. Vse večji problemi so pri 
zagotavljanju sredstev za financiranje pokrajinskih štabov za teri- 
torialno obrambo (sredstva za osebne dohodke) zaradi visokih 
trendov rasti. V teku je zato rebalans celotnega programa vzajem- 
nosti. 

300. MATERIALNI OKVIRI 

1986-1990 IN NIHOVO 

URESNIČEVANJE 

310. KLJUČNI MATERIALNI OKVIRI 
IN PROPORCI RAZVOJA SR SLOVENIJE 
- 1986-1988 - SPREMEMBA 
TRENDOV Z LETOM 1988? 

1. Projekcije globalnih materialnih okvirov in proporcev razvoja 
SR Slovenije, na katerih so temeljila planirana materialna raz- 
merja v družbeni reprodukciji v obdobju 1986-1990, ki naj bi 
omogočala realizacijo osnovnih ciljev in nalog družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990, so izhajale iz naslednjih 
ključnih izhodišč in osnovnih predpostavk: 

a) da bo v tem petletnem obdobju dosežena za okoli 3,5% 
povprečna letna rast družbenega proizvoda celotnega sloven- 
skega gospodarstva, dosežena z boljšim izkoriščanjem proizvod- 
nih potencialov, z boljšo oskrbo s surovinami in reprodukcijskimi 
materiali, z aktiviranjem investicij v teku, povečanjem obsega 
izmenskega dela, izboljšanjem kvalitete in sortimana proizvodnje 
ter aktiviranjem novih investicij, kar naj bi ob izboljšanju učinkovi- 
tosti investiranja omogočalo zlasti povečevanja konkurenčno 
sposobne izvozne proizvodnje; 

b) da bo rast proizvodnje, zlasti v industriji, predvsem temeljila 
na hitrejši rastji izvoza blaga in storitev (rea'no okoli 6% letno, 
konvertibilni pa 8% letno). S tem naj bi se. delež proizvodnje, 
realizirane s prodajo na tujih trgih, v družbenem bruto proizvodu, 
povečal od okoli 16% v preteklem srednjeročnem obdobju na 
okoli 20% do leta 1990. Pogoj za to naj bi bila pogojena s 5% letno 
realno rastjo uvoza blaga in storitev. 

c) da bo v zaostrenih pogojih gospodarjenja zaposlenost v zdru- 
ženem delu lahko naraščala predvsem na obstoječih, ekonomsko 
racionalnih zmogljivostih in dosegala letno rast za okoli 1,2%, kar 
bi ob večji učinkovitosti in racionalnosti gospodarjenja in poslo- 
vanja omogočilo okoli 2,3% letno rast družbenega proizvoda na 
zaposlenega oziroma produktivnosti dela v gospodarstvu; 

d) da bo slovensko gospodarstvo pri oblikovanju dohodka 
z večjim varčevanjem pri materialnih stroških ob upoštevanju 
realnega vrednotenja energetskih in surovinskih vložkov zausta- 
vilo slabšanje ekonpmičnosti poslovanja (GRAF 8); 

e) da bo v globalni delitvi doseženega dohodka spremenjeno 
razmerje med sredstvi za vse oblike tekoče porabe in akumulacijo 
tako, da bodo sredstva za razširitev materialne osnove dela in 
rezerve v gospodarstvu naraščala hitreje od rasti doseženega 
dohodka; 

f) da bi (ob doseganju planirane rasti družbenega proizvoda in 
doseženega dohodka v gospodarstvu!) skladno z rastjo doseže- 
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nega dohodka lahko v globalu naraščala tudi sredstva za osebne 
dohodke ter sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 
benih potreb 

g) ob izvajanju takšne delitvene politike bi razpoložljiva sredstva 
za materialne naložbe omogočala hitrejšo rast proizvodnih inve- 
sticij v osnovna sredstva od rasti družbenega proizvoda, kot eden 
od ključnih pogojev za prestrukturiranje in trajnejšo gospodarsko 
rast na kvalitetnejših osnovah. 

Pri tem pa velja spomniti, da je bil družbeni plan SR Slovenije 
sprejet v času, ko je bilo na zvezni ravni nedorečenih oziroma 
nedogovorjenih še vrsta elementov ekonomskega sistema in raz- 
vojne politike Jugoslavije, ki so bili tedaj še v pripravah oziroma 
razpravah. Od smeri teh rešitev pa so bile odvisne tudi planske 
projekcije na nekaterih ključnih segmentih družbene reprodukcije 
v SR Sloveniji za srednjeročno obdobje Zlasti devizni sistem je 
v času sprejemanja družbenega plana doživljal nekatere bistvene 
spremembe, prav tako kompleks obračunskega sistema in celot- 
nega finančnega sistema, prav v času sprejemanja družbenega 
plana pa je bil v pripravi (in najavljen) program ekonomsko- 
finančne sanacije jugoslovanskega gospodarstva, ki pa potem ni 
bil niti razdelan niti operacionaliziran (in dejansko vse do danes 
še ni bil izpeljan). 

Vse to precej otežkoča primerjave med načrtovanimi proporci iz 
družbenega plana in realiziranimi materialnimi razmerji v druž- 
beni reprodukciji v teh treh letih. 

Posebej še, če upoštevamo inflacijo, izrazito nestabilne pogoje 
gospodarjenja in razvoja, necelovite in nedodelane spremembe 
v ekonomskem sistemu ter spremembe v obračunskem sistemu. 
Le-te so v zadnjih treh letih - ker niso bile dovolj celovito in 
pretehtano izpeljane - sprožale nove in nove korekcije, hkrati pa 
omogočale izkazovanja nerealnega stanja tako gospodarstvu (pa 
tudi bankam) v bilancah na mikro ravni, kot tudi narodnemu 
gospodarstvu pa na makroekonomski ravni. 

Nenehne spremembe na vrsti področij tekoče ekonomske poli- 
tike ter številni administrativni posegi v oblikovanje in v delitev 
ustvarjenega dohodka ter v posamezne segmente »porabe« niso 
motivirali ekonomskih subjektov za boljše gospodarjenje, za 
ustvarjanje večjega realnega dohodka na zaposlenega in za krepi- 
tev materialne osnove dela, kar seveda ni moglo biti v podporo 
izpeljavi zastavljenih kvalitativnih sprememb, dogovorjenih 
z družbenim planom. 

2. Globalne analize doseženih družbenoekonomskih gibanj 
v SR Sloveniji v prvih treh letih tega srednjeročnega obdobja tako 
kažejo, da se nekatere temeljne predpostavke za projekcijo doslej 
niso uresničile. Poglavitni ekonomski tokovi in doseženi rezultati 
gospodarjenja tako na vrsti področij družbene reprodukcije 
odstopajo od pričakovanih, nekatere ključne naloge družbenega 
plana SR Slovenije na posameznih področjih se pa ne uresniču- 
jejo skladno z razvojnimi potrebami. Predvsem gre - podobno kot 
na ravni vse SFRJ - za gospodarsko rast ter investicije. Primer- 
java doseženih globalnih materialnih okvirov SR Slovenije v letih 
1986-1988 s planiranimi materialnimi okviri za obdobje 
1986-1990, kaže naslednje:4 

V razmerah, ko je - po sprejemu srednjeročnega družbenega 
plana v letu 1986 dejansko prišlo do preobrata v ekonomski 
politiki na ravni federacije, ki je z vstopom v novo srednjeročno 
obdobje prehitro odstopila od politike vzdrževanja zunanjega 
ravnotežja in pod vplivom »novega« koncepta ekonomske poli- 
tike, ki ga je vodila prejšnja zvezna vlada, vzvode za razvoj in za 
gospodarsko rast dejansko naslonila na domače povpraševanje 
namesto na večje in vsestransko odpiranje v svet, se je gospodar- 
ska nestabilnost, ki je bila sicer že v preteklem srednjeročnem 
obdobju eden od ključnih razvojnih problemov in spremljevalcev 
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razvoja našega gospodarstva, v prvih treh letih tekočega srednje- 
ročnega obdobja kritično zaostrila. 

Pod vplivom visoke inflacije, se tokovi družbene reprodukcije 
odvijajo na čedalje višji nominalni ravni, pri čemer ima v zadnjih 
dveh letih rast cen na posameznih segmentih reprodukcije (v 
dejavnostih, ki ustvarjajo družbeni prozvod in v segmentih porabe 
družbenega proizvoda) zelo različno dinamiko. To iz leta v leto 
bolj zamegljuje oziroma že onemogoča analizo realnih tokov 
v gospodarstvu - torej premikov v realnih odnosih v posameznih 
agregatih in razmerjih v družbeni reprodukciji. 

Ob upoštevanju vseh omejitev analize indicirajo na naslednje 
ugtovitve glede globalnih materialnih okvirjev in proporcev raz- 
voja: 

a) Družbeni proizvod celotnega gospodarstva Slovenije je v letu 
1988 komaj ohranil doseženo realno raven iz leta 1985. Realni 
družbeni proizvod industrije je bil pri tem v letu 1988 po zapored- 
nem dvoletnem padcu za dobra 2% nižji kot v letu 1985. 

b) V prvih treh letih srednjeročnega obdobja skupaj je bil 
dosežen prek 1% padec realnega družbenega proizvoda na zapo- 
slenega v gospodarstvu Slovenije, oz. produktivnosti dela. Ob tem 
se je zaposlenost v združenem delu - razen v letu 1988 - pove- 
čala. 

c) V razmerah realnega upadanja proizvodnje in povpraševanja 
(tudi na posameznih delih jugoslovanskega trga) pa je celoten 
izvoz blaga in storitev, ki ga je SR Slovenija dosegla v teh treh 
letih, porastel za okoli 5,8% letno, delež celotne vrednosti proiz- 
vodnje, ki je bila realizirana s prodajo proizvodov in storitev na 
tujih trgih, v vrednosti družbenega bruto proizvoda, pa se je 
povečal od okoli 17% v letu 1985 na okoli 20% v letu 1988. Ob tem 
pa se je celoten uvoz blaga in storitev v tem obdobju povečal za 
okoli 2,3% letno, s čimer se je pokritje uvoza blaga z izvozom 
povečalo od okoli 99% v letu 1985 na preko 112% v letu 1988. 

d) Ob nazadovanju realnega družbenega proizvoda so tudi 
skupno razpoložljiva sredstva za vse oblike končne potrošnje v SR 
Sloveniji v preteklih treh letih realno padla za okoli 0,5% letno; 
delež razpoložljivih sredstev za vse oblike potrošnje v družbenem 
proizvodu pa je padel od okoli 91% v letu 1985 na okoli 88% v letu 
1988. 

e) Zlasti na račun močno porušenih razmerij v delitvi v prvem 
letu srednjeročnega obdobja kot posledici realnega upadanja 
osebnega standarda v preteklem srednjeročnem obdobju, je bilo 
v letu 1986 povečanje realnih osebnih dohodkov na zaposlenega 
precej visoko. A že v letu 1987, še posebej pa 1988, so realni 
osebni dohodki pod vplivom interventne zvezne zakonodaje in 
delovanja t.im. nominalnih sider ponovno krepko nazadovali. 
Tako je bil v letu 1988 doseženi povprečni realni osebni dohodek 
na zaposlenega ponovno izpod ravni, dosežene v zadnjem letu 
preteklega srednjeročnega obobja. V letu 1988 je bil povprečni 
OD na zaposlenega v SR Sloveniji za 4% nižji, kot leta 1985, 
produktivnost dela, merjena z rastjo realnega družbenega proiz- 
voda na zaposlenega, pa se je v teh treh letih skupaj znižala za 
1,2%. Tudi osebna potrošnja prebivalstva se je v letu 1986 realno 
povečala precej bolj, kot so se v tem letu povečala celotna razpo- 
ložljiva sredstva za potrošnjo v SR Sloveniji, kar je predvsem 
posledica dejstva, da prebivalstvo povečanih realnih prejemkov 
v pogojih visoke inflacije ni usmerjalo v povečano varčevanje in za 
investicije, pač pa jih je namenjalo za povečano tekočo osebno 
porabo. V letu 1988 pa se je spričo visokega realnega padca vseh 
kategorij prejemkov prebivalstva tudi osebna potrošja realno 
močno zmanjšala, kar je povzročilo močno realno znižanje kupne 
moči prebivalstva in s tem zmanjšanje povpraševanja. To je 
močno vplivalo na realni padec realizacije proizvodnje na doma- 
čem trgu. 

f) V prvih dveh letih srednjeročnega obdobja smo z intenzivnej- 
šim izvajanjem sprejetih nalog na področju družbenih dejavnosti 
in različnih socialnih prejemkov (vključno s SPIZ), na teh področ- 
jih dejansko »prehiteli« razvojno (z družbenim planom) zastav- 
ljeno dinamiko za njihovo izvajanje, saj so celotna sredstva za 
zadovoljevanje skupnih potreb v družbenih dejavnostih v letu 
1986 realno porasla bistveno bolj, kot so to omogočali doseženi 
realni okviri rasti dohodka in družbenega proizvoda. V tem letu se 
je začel izvajati tudi program za odpravljanje tehnološkega zao- 
stajanja v raziskovalni dejavnosti in na področju izobraževanja. 
Intenzivnejše je bilo tudi usklajevanje ravni osebnih dohodkov 
delavcev v družbenih dejavnostih z ravnijo osebnih dohodkov 
delavcev v gospodarstvu. 

Tudi sredstva SPIZ so - na osnovi sprejete politike usklajevanja 
pokojnin z rastjo osebnih dohodkov zaradi povečanega upokoje- 

4. Dosežena materialna gibanja v SR Sloveniji In bilančni prikazi materialnih 
okvirov In proporcev razvoja na vseh ključnih segmentih druibene reprodukcije 
v SR Sloveniji v preteklih treh letih, iz katerih tu povzemamo osnovne ugotovitve, 
so podrobno prikazana v priloženi Dokumentaciji k Majski analizi. 
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vanja in dodatnega uveljavljanja sprejete zvezne zakonodaje na 
tem področju - v prvih dveh letih realno močno porasla. 

V letu 1988 pa je pod vplivom interventne zvezne zakonodaje 
(t.j. delovanja nominalnih sider) tudi na področju obliKOvanja 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb prišlo do ponovnega 
znatnega realnega padca sredstev v vseh družbenih dejavnostih, 
vključno s SPIZ. To je v nekaterih dejavnostih povzročilo resne 
razvojne, ponekod pa tudi eksistenčne probleme (izgube). Admi- 
nistrativno omejevanje sredstev ni spodbujalo smotrne porabe 
sredstev, saj je navajalo posamezne subjekte, da izkoristijo vse 
možnosti, ki so jim jih dajali limiti ne glede na planske prioritete. 
To je negativno delovalo na prestrukturiranje družbenih dejavno- 
sti in na možnosti za izvajanje dolgoročne politike na tem po- 
dročju. 

g) Čeprav zaradi nenehnih sprememb v obračunskem sistemu 
premikov v razporejanju dohodka gospodarstva v zadnjih treh 
letih ni možno v celoti in povsem korektno primerjati in analizirati, 
je vendarle moč ugotoviti, da so bila dosežena razmerja v delitvi 
dohodka - v pogojih, ko se je dohodek v gospodarstvu realno 
zmanjševal - bistveno bolj zaostrena in neugodna, kot so bila 
zastavljena v družbenem planu in kažejo, da so se v tem obdobju 
v slovenskem gospodarstvu močno skrčile možnosti za razširjeno 
reprodukcijo in s tem za nove naložbe oziroma za potrebno 
prestrukturiranje. (GRAF 9). Graf. 9 
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V letih 1986 in 1987 so spričo doseženih gibanj na posameznih 
področjih porab (osebnih dohodkov, skupne in splošne porabe), 
pa tudi zaradi povečanja različnih drugih obveznosti, ki jih je 
gospodarstvo pokrivalo iz doseženega dohodka, celotne obvez- 
nosti gospodarstva precej povečale udeležbo v razporejenem 
dohodku celotnega slovenskega gospodarstva (njihov delež v raz- 
porejenem dohodku se je povečal od 39% v letu 1985 na prek 44% 
v letu 1987. Če bi k temu šteli tudi plačila za obresti (kar se pri nas 
običajno počne zaradi rešitev, ki jih je imel vgrajene obračunski 
sistem, čeprav obresti nimajo enake ekonomske vsebine), pa so 
celotne obveznosti iz delitve dohodka povečale delež v dohodku 
od dobrih 42% na 50% razporejenega dohodka v letu 1987, saj je 
uveljavljanje politike realne obrestne mere tu prineslo krepko 
dodatno rast. V prvih dveh letih srednjeročnega obdobja se je 
v delitvi dohodka povečal tudi delež, razporejen za čiste osebne 
dohodke (od dobrih 34,5% v letu 1985 na 37,4% v letu 1987). 

Hkrati pa se je delež sredstev, ki so slovenskemu gospodarstvu 
v delitvi dohodka ostala za akumulacijo, zmanjšal od dobrih 16,5% 
v letu 1985 na slabih 9.5% razporejenega dohodka v letu 1987. 
Neto akumulacija, ki je gospodarstvu Slovenije ostala po pokritju 
iz leta v leto rastočih izgub, pa je v primerjavi z dohodkom padla 
celo od 15% v letu 1985 na 5,5% v letu 1987. 

V letu 1988 pa so bili v delitvi dohodka doseženi nekoliko 
drugačni premiki. V pogojih delovanja interventne zvezne zakono- 
daje, zlasti učinkov politike »treh nominalnih sider«, se je v prete- 
klem letu v strukturi razporejanja dohodka gospodarstva zmanjšal 
delež celotnih obveznosti, ki jih je gospodarstvo namenilo iz 
dohodka in iz osebnih dohodkov za zadovoljevanje skupnih, 
splošnih in drugih potreb (od slabih 44,5% na 41,2%). Ob tem pa 
so se lani krepko povečala plačila iz dohodka za realne obresti 
(zanje je gospodarstvo v letu 1985 namenilo 5,6% dohodka, lani 
pa kar 9,6%), vendar pa je več kot polovico vseh plačil za realne 
obresti gospodarstvo namenilo za medsebojno kreditiranje Ta 
del plačil za obresti pa ne predstavlja »odliva« iz gospodarstva, 
pač pa pomeni prelivanje sredstev znotraj gospodarstva med 
tistimi deli gospodarstva, ki razpolagajo s sredstvi in tistim delom 
ozd, ki si ta sredstva izposojajo po visokih realnih obrestnih 
merah. Spričo zaostrene delitvene politike, zlasti še delovanja 
nominalnih sider na področju osebnih dohodkov, je lani gospo- 
darstvo znižalo tudi delež razporejenega dohodka za čiste osebne 
dohodke (od slabih 37,5% v letu 1987 na 33,7% lani). 

Tako je lani v strukturi razporejanja dohodka prišlo do ponov- 
nega povečanja deleža sredstev, ki jih je gospodarstvo namenilo 
za akumulacijo (od 9,3% v letu 1987 na 10,8% v letu 1988) in do 
njihove realne rasti. 

h) Neugodna razmerja v ustvarjanju in delitvi dohodka in zao- 
strena razmerja v delitvi družbenega proizvoda so se v preteklih 
treh letih izrazito zaostreno odražala pri oblikovanju razpoložljivih 
sredstev za reprodukcijo oz. za materiaine naložbe, ki v prvih treh 
letih niso dohajala niti enostavne reprodukcije. Ustvarjene investi- 
cije v osnovna sredstva, ki so že v celotnem preteklem srednjeroč- 
nem obdobju iz leta v leto konstantno realno upadale (in se je 
njihova udeležba v družbenem proizvodu Slovenije v petih letih 
znižala za 10 strukturnih točk), so v prvih treh letih tega srednje- 
ročnega obdobja (razen v letu 1986) nadalje realno nazadovale. 
Njihov delež v družbenem proizvodu Slovenije se je v primerjavi 
z začetkom 80-tih let skoraj razpolovil (v letu 1980 so bile celotne 
investicije v osnovna sredstva udeležene v družbenem proizvodu 
Slovenije z 31,4%, v letu 1985 se je njihov delež zmanjšal na 
21,7%,v letu 1988 pa je njihova udeležba v družbenem proizvodu 
le 16,7%). Zlasti je zaskrbljujoče konstantno upadanje naložb 
v proizvodne dejavnosti (ki so že v preteklem srednjeročnem 
obdobju v petih letih skupaj realno upadle skoraj za 30%), po 
enoletnem realnem povečanju v letu 1986 pa so v letih 1987-88 
ponovno padle povprečno skoraj za 10% letno. Takšno gibanje je 
izredno zaskrbljujoče in ne daje obetov, da bi v naslednjih ietih 
lahko računali na vidnejše rezultate v procesu prestrukturiranja 
slovenskega gospodarstva, ki bi izhajali iz naložb 

Primerjava doseženih osnovnih proporcev v delitvi družbenega 
proizvoda in razpoložljivih sredstev v letih 1986-1988 s proporci, ki 
so bili za celotno tekoče petletno obdobje opredeljeni v družbe- 
nem planu SR Slovenije, tako kaže nasledja razmerja : 

Vse primerjave so prikazane glede na uradno izkazano vrednost 
družbenega proizvoda. Ob tem je potrebno ponovno opozoriti na 
problematiko metodologije obračuna vrednosti družbenega pro- 
izvoda - na katero smo že opozarjali v naših preteklih analizah 
- pri čemer problem s strokovnega področja prehaja že na 
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5. Prikazani posamezni agregati porabe v tej tabeli niso vsi element končne 
porabe družbenega proizvoda, saj se nekateri med njimi (sredstva za zadovolje- 
vanje skupnih in splošnih potreb) v strukturi končne porabe družbenega prolz- 
voda pojavljajo bodisi kot elemen! sredstev za osebno porabo, bodisi kot 
element materialnih Izdatkov neproizvodnih dejavnosti ali kot element investicij. 
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Realizacija Ocena Plan 
1985 1986 1987 1988 1990 

Družbeni proizvod 
Neto plasmani in odlivi sred- 
stev v tujino 
Neto odlivi sredstev in pla- 
smani v federacijo in druge 
SR in SAP 
Razpoložljiva sredstva za 
končno potrošnjo v SR Slo- 
veniji 
Osebna potrošnja prebival- 
stva 
Ustvarjene investicije v os- 
novna sredstva 
Prirast vrednosti zalog 6) 
od tega: 
- realno povečanje zalog 
— inflacijski prirast vredno- 
sti zalog 
Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb - SIS druž- 
benih dejavnosti 
Sredstva SPIZ 
Sredstva za splošno porabo 
v SR Sloveniji 

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

0,5 -0,2 2,5 3,6 2,3 

8,9 8,9 7,2 7,4 7,9 

90.6 91,3 90,4 89,0 88,2 

36,1 41,9 42,2 35,5 36,7 

21.7 24,7 19,4 16,7 21,4 
23,4 20,6 20,6 30,3 

1,9 

21.5 

1,7 -8,6 -6,7 

21,5 

2,0 

18,9 29,2 37,0 19,5 

10,2 12,3 11,9 
6,5 8,3 8,8 

3,1 3,5 3,3 

10,3 
7,5 

2,7 

9,9 
8,6 

3,2 
6. Prirast vrednosti zalog, kot vstopa v uradni obračun vrednosti družbenega 

proizvoda na strani njegove končne porabe, je prikazan kot razlika med vred- 
nostjo začetnih in končnih zalog (zmanjšano za izkazano obračunano revaloriza- 
cijo zalog), kot so izkazane v bilancah stanja v zaključnih računih proizvodnih 
organizacij združenega dela, in vključuje poleg realnega (to je fizičnega) pove- 
čanja ali zmanjšanja zalog v posameznem letu (ki bi v »očiščenem« obračunu 
moralo edino vstopati kot element rlrasta vrednosti zalog tako na strani obliko- 
vanja vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda kot na strani njegove 
končne porabe) tudi celoten avtonomen inflacijski prirast vrednosti zalog, ki 
dejansko v celoti »napihuje« obračunano vrednost družbenega proizvoda (kar 
pomeni, da bi z izločitvijo tega inflacijskega dela »očiščena« vrednost družbe- 
nega proizvoda dejansko za tolikšen del zmanjšala). 

politično. Metodologija je na eni strani povzročala precejšnjo 
»napihnjenost« obračunane nominalne vrednosti družbenega 
proizvoda po tekočih cenah (zaradi neustreznosti dosedanjega 
obračunskega sistema, na katerem temelji tudi obračun družbe- 
nega proizvoda), po drugi strani pa obračun vrednosti realnega 
družbenega proizvoda dejansko ne odraža sprememb v kvaliteti in 
asortimanu oziroma strukturi proizvodnje ter v ekonomičnosti in 
rentabilnosti poslovanja v posamezni gospodarski dejavnosti, saj 
se po predpisani zvezni metodologiji izračunava oz. ocenjuje le na 
podlagi rasti fizičnega obsega proizvodnje. 

320. VLOGA ZALOG V FIZIČNEM IN 
BILANČNEM SMISLU V SLOVENSKEM 
GOSPODARSTVU - INFLACIJSKO 
NAPIHOVANJE 

S sistemom revalorizacije, vpeljanim v letu 1987, se je spreme- 
nila tudi politika zalog v slovenskem gospodarstvu. Če je bilo prej 
smiselno najemati kredite za zaloge, saj je bila realna obrestna 
mera za kredite negativna, so postale z uvedbo revalorizacijskih 
obresti za kredite zaloge drage, zato je razumljivo, da beležimo 
v letih 1987 in 1988 močno realno zmanjšanje vseh vrst zalog. 

Kljub realnemu zmanjšanju, pa vrednost zalog še nadalje raste 
z indeksom, večjim od rasti družbenega proizvoda. Z rastočo 
inflacijo postajajo prirasti vrednosti, čeprav fizično manjšega 
obsega zalog vedno večji, kar zahteva tudi nominalno vedno večje 
naložbe finančnih sredstev v zaloge. Tega porasta pa ni možno 
kriti samo iz revalorizacjskih prihodkov, saj je z njimi treba najprej 
pokriti revalorizacijske obresti za najete kredite za zaloge, poleg 
tega pa se lahko zgodi, da rastejo cene materiala in blaga ter 
stroški v produktih v zalogah hitreje od predpisanih koeficientov 
med stroške vkalkulirane revalorizacije. Tako je zgolj za obnovo 
vrednosti zalog potrebna tudi vedno večji obseg kratkoročnih 
kreditov oziroma medsebojnega zadolževanja gospodarstva. 
Inflacijski prirast zalog pa na narodno gospodarski ravni o obra- 
čunu, kakršnega imamo, vse bolj »napihuje« tudi izkazani druž- 
beni proizvod. 

Struktura osebnih prejemkov prebivalstva v letu 1988 je 
podobna strukturi prejemkov, predvideni v petletnem planu. 
Zmanjšana je udeležba sredstev za osebne dohodke, povečana pa 
so sredstva za prejemke prebivalstu, ki se prelivajo iz sredstev 
skupne porabe. Vendar so se te strukturne spremembe uresniče- 
vale pri precej nižji realni gospodarski rasti od predvidene. Zato 
ima padec udeležbe sredstev za osebne dohodke v takih pogojih 
drugačen pomen. V povprečju so imeli vsako leto osebni dohodki 
za 1,4% manjšo kupno moč glede na predhodno leto. Tako realno 
gibanje je bilo delno odraz ekonomske stagnacije, deloma pa 
rezultat ves čas prisotnih (razen v letu 1986) zveznih ukrepov 
pmejevanje rasti osebnih dohodkov 

Udeležbo so začeli povečevati drugi prejemki od dela (avtorski 
honorarji, kilometrina, dnevnice, ipd), ki so, kjer je bilo to mogoče, 
dopolnjevali prenizke osebne dohodke. Tendenca čedalje manjše 
odvisnosti prebivalstva od prejemkov iz rednega dela (vključujoč 
tudi druge prejemke od dela) v družbenem sektorju je lahko ob 
tako slabo razvitem privatnem sektorju in ob osebnem dohodku, 
ki ima le še 84% kupne moči osebnega dohodka iz leta 1980, 
precej zaskrbljujoča. 

Prestrukturiranje v korist prejemkov, ki se črpajo iz sredstev 
skupne porabe, se je kljub stagnirajoči ekonomiji, v teh letih 
uresničevalo. Postopno se uveljavlja 25. člen zveznega zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninsko invalidskega zavarovanja 
(prehodne valorizacije pokojninske osnove na zadnje leto zaposli- 
tve) in se tako izboljšuje gmotni položaj upokojencev. Dejansko se 
je udeležba starostne pokojnine glede na povprečni osebni doho- 
dek močno zvišala, od 67% v letu 1985 na 84% v letu 1987. V letu 
1988 je spet upadla na 80%, predvsem zaradi močnejšega pritiska 
inflacije v drugi polovici leta 1988, ko je obenem interventni zakon 
z omejevanjem sredstev onemogočal ustrezno valorizacijo. Že pri 
pokojninah se kažejo težave prestrukturiranja sredstev zaradi 
delovanja zveznega interventnega zakona o skupni porabi. Še več 
pa je bilo (in jih je še) težav pri nadomestilih za čas odsotnosti 
zaradi poroda in pri otroških dodatkih. V letu 1987 se je podaljšala 
doba porodniške na eno leto in spremenil način valorizacije tako, 
da porodnica prejema nadomestilo v višini osebnega dohodka kot 
če bi delala. S tem se je sicer doseglo izboljšanje udeležbe 
nadomestila v povprečnem osebnem dohodku od okoli 60% v letu 
1985 na okoli 72% v letu 1988. Zaradi realnega nazadovanja 
osebnega dohodka v tem obdobju, se je, kljub spremembi načina 
valorizacije, gmotni položaj upravičenk do porodniškega nado- 
mestila poslabšal Povprečni osebni dohodek upravičenk je 
znatno pod povprečjem, kot je razvidno iz podatka v letu 1988, ko 
so upravičenke prejemale nadomestilo v višini osebnega dohodka 
(vzroki so v tem, da šele vstopajo v delovno razmerje, da so 
zaposlene v panogah z nižjimi osebnimi dohodki, itd.) Ugotov- 
ljeno je, da v letu 1988 okoli 50% upravičenk ne more kriti 
življenjskih stroškov za sebe in otroke (polovica otrok, ker se 
predpostavlja, da sta oba zakonca v službi). Še slabše je pri 
otroškem dodatku, saj se je udeležba otroškega dodatka v pov- 
prečnem osebnem dohodku od 5,8% v letu 1985 padla na okoli 
5,6% v letu 1988. Zaradi omejenih sredstev, ni mogoča ustrezna 
valorizacija in je podoben položaj tudi pri ostalih socialnih pre- 
jemkih. 

V globalu so prejemki prebivalstva zaradi velikega porasta 
osebnih prejemkov, ki se pelivajo iz sredstev skupne porabe ,imeli 
v tem obdobju 86-88 pozitivno realno rast povprečno leto okoli 
0,7%. 

Ker se kreditno monetarna politika počasi prilagaja inflacijkim 
razmeram, dinarsko varčevanje kot pomemben element osebne 
porabe nazaduje, devizno varčevanje pa zaradi nezaupanja ni bilo 
živahnejše. Naložbe prebivalstva v stanovanjsko izgradnjo prav 
tako ne kažejo večje dinamike rasti, zaradi ukrepov na področju 
stanovanjskih kreditov, ki so postavili vzelo neenakopraven polo- 
žaj del prebivalstva, ki stanovanjski problem rešuje z udeležbo 
lastnih sredstev. Tako so sredstva, ki jh prebivalstvo ne namenja 
za osebno potrošnjo, ker jih investira oziroma namenja za bodoče 
nakupe ter porabi za neproizodne storitve ter davke, realno v tem 
obdobju zelo nazadovala, (povprečno letno za 7,2%, ob tem da so 
sredstva za osebno porabo realno porastla po povprečni letni 
stopnji 3,5%. 

340. RAZMERJA V BILANCAH SKUPNE 
IN SPLOŠNE PORABE - V PRIMEŽU 
PRITISKOV 

330. RAZMERJA V BILANCAH OSEBNE 
PORABE - V ZNAMENJU 
OMEJITVENIH UKREPOV 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je bilo 
opredeljeno, da se bodo sredstva za zadovoljevanje skupnih 
potreb, oblikovana s svobodno menjavo dela povečevala v glo- 
balu po realni stopnji 3,5% poprečno letno. V tem okviru pa bi bila 
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po posameznih družbenih dejavnostih rast sredstev različna glede 
na dogovorjene prioritete. 

V vseh letih tega srednjeročnega obdobja se je obseg sredstev 
za zadovoljevanje skupnih potreb omejeval z interventno zakono- 
dajo, kar je povzročalo velike oscilacije v obsegu sredstev po 
posameznih letih srednjeročnega obdobja in je otežkočalo reali- 
zacijo planskih ciljev na tem področju. 

V letu 1986 so se sredstva za skupne potrebe omejevala z repu- 
bliškim interventnim zakonom, ki je bil manj restriktiven in je 
omogočal realizacijo dodatnih nalog, opredeljenih z resolucijo za 
to leto. Zato je bila v tem letu dosežena 24,3% realna stopnja rasti 
teh sredstev, kar je znatno več od predvidene. V okviru sredstev 
skupne porabe se je poleg programov samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti opredeljenih s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov začel izvajati tudi program za odprav- 
ljanje tehnološke zaostalosti, uveljavljen je bil podaljšan porodni- 
ški dopust na eno leto, intenzivneje pa se je začelo izvajati tudi 
usklajevanje ravni osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejav- 
nostih z ravnijo osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu. 

V letih 1987 in 1988 je bil obseg sredstev omejevan z zvezno 
interventno zakonodajo, ki je z vgrajenim 10% zaostajanjem sred- 
stev za skupno porabo za rastjo primerljivega dohodka v letu 1987 
in z opredeljenimi nominalnimi stopnjami rasti v letu 1988 v obeh 
letih močno omejevala rast sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb. Zaradi stalnega mesečnega omejevanja sredstev so bile 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti izpostav- 
ljene stalnim mesečnim oscilacijam v pogojih financiranja. Zaradi 
izvajanja zakona je bilo stalno moteno normalno poslovanje 
v družbenih dejavnostih. Administrativno omejevanje ni spodbu- 
jalo smotrne porabe sredstev, saj je navajalo samoupravne inte- 
resne skupnosti, da so izkoristile vse možnosti, ki so jih limiti 
dajali, ne glede na planske usmeritve in prioritete. S tem je bilo 
otežkočeno prestrukturiranje družbenih dejavnosti in ogroženo 
izvajanje dolgoročne politike na tem področju. 

V letu 1987 so bila sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb 
realno višja za 0,7%. V skladu z 93. členom Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 so se 
valorizirali programi in naloge iz samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov. Nadaljevalo se je z usklajevanjem ravni osebnih 
dohodkov delavcev v družbenih dejavnostih z ravnijo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu, tako da je bila v letu 1987 v poprečju 
dosežena uskladitev. V lanskem letu pa je bil dosežen kar 10,9% 
realni padec sredstev za skupno porabo. Ker v tako zoženih 
materialnih okvirih ni bilo možno realizirati vseh programov in 
nalog, je bila v Skupščini SR Slovenije sprejeta usklajena bilanca 
sredstev. Z bilanco so bila oblikovala razmerja med posameznimi 
družbenimi dejavnostmi, sicer usklajena z družbenimi razvojnimi 
cilji, vendar v zelo zoženih materialnih okvirih. Tudi v letošnjem 
letu je bila v Skupščini SR Slovenije sprejeta bilanca nalog in 
sredstev za leto 1989, ki predvideva 2,6% realno povečanje pro- 
gramov družbenih dejavnosti, vendar je težko pričakovati, da se 
bo, ob že veljavnem interventnem zakonu in ob napovedanem 
družbenem dogovoru o omejevanju sredstev, lahko tudi realizirala 
v letošnjem letu. V kolikor bi se lahko realiziralo za leto 1989 
predvideno realno povečanje sredstev za skupno porabo bi 
v obdobju prvih štirih let tega planskega obdobja dosegli 3,4% 
realno rast teh sredstev, kar je le nekoliko pod planskimi predvide- 
vanji. , "" 

Za sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja je bila v letih 1986-1988 dosežena 8,7% realna stopnja rasti. 
V okviru teh sredstev so se pokojnine tekoče valorizirale z rastjo 
osebnih dohodkov, postopno pa se je izvajalo tudi usklajevanje 
pokojnin na zadnje leto dela, s čimer so se izvajale plansko 
zastavljene naloge na tem področju. 

Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 predvideva 
da naj bi sredstva za splošne družbene potrebe (plan ni vključeval 
carin in drugih sredstev izvenproračunske bilance federacije) 
rastla po stopnji 4,1% poprečno letno, v tem bi sredstva za 
splošno porabo v SRS, ki vključujejo občinske proračune in 
republiški proračun brez kotizacije, rastla skladno z rastjo 
dohodka gospodarstva (3,2% poprečno letno), sredstva za prispe- 
vek federaciji (kotizacija in direktni odliv temeljnega prometnega 
davka) pa bi naraščala po stopnji 4,7%. 

Dejanska gibanja po letih so bistveno odstopala od predvide- 
vanj Značilne so velike oscilacije, saj beležimo v letu 1986 realno 
rast teh sredstev za 13.8%, v letu 1987 so sredstva realno porastla 
za 2,6% (pri tem nekoliko hitreje sredstva za porabo v SRS), v letu 
1988 pa so sredstva, zaradi izredno restriktivnega zveznega inter- 
ventnega zakona, realno padla kar za 13,7%, v tem sredstva za 
porabo v SRS za dobrih 16%. V letu 1988 je prišlo do prestrukturi- 
ranja v okviru splošne porabe v SRS, saj se je financiranje temelj- 
nih pravosodnih organov preneslo iz občinskih na republiški 
proračun, temu ustrezno pa je tudi padel delež občinskih proraču- 
nov in se povečal delež republiškega proračuna. 

V obdobju 1986 do 1988 so sredstva za splošno porabo 
v poprečju zadržala realno raven iz leta 1985. Ker pa je bilo leto 
1985 v planu precenjeno, kar pomeni neugodnejše izhodišče 
v primerjavi z planskimi predvidevanji, in ob odsotnosti plansko 
predvidene realne rasti teh sredstev, je jasno, da se s planom 
predvidene naloge (izvajanje zakonskih obveznosti, moderniza- 
cija državne uprave, posodabljanje informacijskega sistema, 
uskladitev osebnih dohodkov) niso mogle uresničiti, oziroma se 
uresničujejo le deloma. 

Delež teh sredstev v družbenem proizvodu se je iz 7,42% v letu 
1985 povečal na 8,18% v letu 1986, se zmanjšal leta 1987 na 7,60%, 
v letu 1988 pa padel na 6,30%. Plan je predvideval, da bi sredstva 
za te namene predstavljala okoli 7,4% družbenega proizvoda. 

350. KAJ SE JE DOGAJALO V BILANCI 
SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO 
- POVEČANJE VLOGE AMORTIZACIJE 

Leto 1988 je bilo tudi glede oblikovanja sredstev za reproduk- 
cijo v SR Sloveniji nekoliko boljše od leta 1987, v katerem je bila 
realna dinamika oblikovanih dolgoročnih sredstev negativna in je 
bilo treba del dolgoročne porabe teh sredstev, vsaj po razpoložlji- 
vih podatkih sodeč, kriti tudi iz kratkoročnih virov. Naj tudi tu 
opozorimo, da nam rastoča inflacija vedno bolj otežuje ugotavlja- 
nje realnih razmerij med posameznimi postavkami, tako glede 
njihove dinamike, kot tudi medsebojne strukturne primerljivosti. 

Najmočnejši vir sredstev za reprodukcijo je od leta I987 dalje 
obračunana amortizacija OZD iz gospodarstva, ki skupaj z revalo- 
rizacijo amortizacije končno omogoča realni obračun enostavne 
reprodukcije osnovnih sredstev. Vendar je v letu 1988 dinamika 
obračunane amortizacije zopet pod realno potrebno ravnijo, kar 
lahko pripišemo dejstvu, da revalorizacija amortizacije v tem letu 
zopet ni bila vedno obvezna. 

Akumulacija OZD gospodarstva je v letu I988 dosegla nekoliko 
višjo realno raven kot v letu I987 in predstavlja tako skoraj eno 
četrtino vseh oblikovanih dolgoročnih sredstev za reprodukcijo. 
Poleg akumulacije, izkazane v dohodku, se oblikujejo v gospodar- 
stvu preko prispevkov in davkov, vsebovanih v materialnih stro- 
ških še posebna namenska sredstva za investicije v gospodarsko 
infrastrukturo, ki predstavljajo okrog 2,5% ustvarjenega dohodka, 
oziroma okrog 5% oblikovanih sredstev za reprodukcijo. 

V letu 1986 so predstavljala relativno pomemben vir teh sred- 
stev (preko 10%) amortizacija, akumulacija in druga dolgoročna 
sredstva, oblikovana v OZD negospodarstva, samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, družbeno političnih skupnostih, finančnih 
organizacijah, skladih. . V letu 1987 je ta delež zopet padel na 
raven iz konca preteklega planskega obdobja, v letu 1988 pa je 
dosegel najnižjo raven doslej, manj kot 7%. Vedno manj pomem- 
ben vir domačih sredstev za reprodukcijo je tudi dolgoročno 
varčevanje prebivalstva. V letu 1987 je varčevanje prebivalsta 
realno precej upadlo, letu 1988 se je sicer nekoliko popravilo, 
predvsem zaradi ugodnejše obrestne politike pri vezavi sredstev. 

Na strani porabe sredstev za reprodukcijo se je v letu 1988 
močno povečal neto odliv sredstev v tujino, ki je tako zmanjšal 
razpoložljiva sredstva za skoraj 9%. Po razpoložljivih podatkih 
namreč potrebe po kreditiranju izvoza in po servisiranju tujih 
dolgoročnih kreditov precej presegajo prilive glavnice danih kre- 
ditov tujini ter priliv novih tujih dolgoročnih kreditov. 

Razpoložljiva sredstva za reprodukcijo v celotnem obdobju 
zmanjšujejo tudi izgube v gospodarstvu in negospodarstvu, ki 
v letih 1987 in 1988 znašajo prek 11% oblikovanih sredstev, 
oziroma okrog 40% ustvarjene akumulacije OZD gospodarstva. 

Poseben problem porabe sredstev za reprodukcijo predstavlja 
financiranje z inflacijo vedno bolj rastoče vrednosti zalog. V letih 
1983-1985, ko je veljal zakon o obratnih sredstvih, se je moral 
precejšen del prirasta vrednosti zalog financirati iz dolgoročnih 
virov po letu 1985 pa se prirast vrednosti zalog financira pretežno 
iz kratkoročnih virov, po letu 1987 v precejšnji meri tudi iz obliko- 
vanih sredstev revalorizacije, ki pa še vedno ne zadoščajo za 
celotno kritje. Pač pa se je tako sprostilo nekaj več dolgoročnih 
sredstev za naložbe v osnovna sredstva. 

360. RAZPOLOŽLJIVA INVESTICIJSKA 
SREDSTVA - POD ENOSTAVNO 
REPRODUKCIJO 

Gospodarski trendi se odražajo tudi pri oblikovanju razpoložlji- 
vih sredstev za reprodukcijo. Po naših ocenah ta sredstva ne 
dohajajo niti enostavne reprodukcije, kar se odraža tudi v bilanci 
stanja celotnega gospodarstva združenega dela v SR Sloveniji. Ze 
dve leti se kljub obvezni revalorizaciji realno znižujejo tako seda- 
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nja vrednost osnovnih sredstev kot vrednost poslovnega sklada, 
oziroma, njihova nominalna dinamika je nižja od indeksa rasti cen 
industrijskih proizvajalcev v SFRJ kot uradnega koeficienta reva- 
lorizacije družbenih sredstev. Podobne ugotovitve, kot veljajo za 
SR Sloveinjo, veljajo tudi za druga območja Jugoslavije, le da so 
tam stopnje realnega upadanja poslovnih sredstev gospodarstva 
in njihovih virov še večje. Ze vse plansko obdobje so realno 
negativni trendi tudi pri dinamiki vrednosti domačih obveznosti in 
finančnih naložb gospodarstva (tako dolgoročnih kot kratkoroč- 
nih in to tako v SR Sloveniji kot tudi v drugih republikah in 
pokrajinah). To po eni strani pomeni realno krčenje finančnih 
odnosov v gospodarstvu, po drugi strani pa nažiranje celotne 
substance družbenih sredstev. Le finančni odnosi s tujino so, 
zaradi neizogibne revalorizacije v skladu z dinamiko tečaja, bolj 
ali manj realno pozitivni. 

Tako torej kljub prikazani pozitivni akumulaciji, ki je bila v letu 
1988 oblikovana celo v višini 10.8% razporejenega dohodka (v 
primerjavi z 9.3% leta 1987) oziroma akumulaciji, zmanjšani za 
izgube (5,6% razporejenega dohodka v primerjavi s 4,9% lani) 
gospodarstvo v globalu ne dosega enostavne vrednostne repro- 
dukcije svoje substance. 

370. VPLIV KREDITNO MONETARNE 
TER FINANČNE EKONOMSKE POLITIKE 
V TEM OBDOBJU - OMEJENA VLOGA 
BANK 

Cilji in naloge kreditno monetarne politike so si že nekaj let 
nasprotujoči. Po eni strani naj denarna politika podpira proizvod- 
njo in izvoz, po drugi pa naj s svojim omejevanjem kreditiranja 
vpliva na znižanje inflacije. To vsklajevanje med razvojnimi in 
stabilizacijskimi nalogami se odraža na delovanje bank, ki so bile 
pretekla leta zbiralke denarja, predvsem od prebivalstva in izva- 
jalke posameznih predpisov - ne glede na racionalnost naložb. 
Kreditno monetarna politika pa je usmerjala in prerazdeljevala 
s svojo selektivno politiko in cenenimi krediti tisto malo denarne 
akumulacije, ki jo je ustvarilo gospodarstvo v stare proizvodne 

programe, ne da bi v zadostni meri upoštevalo strukturne spre- 
membe, ki jih zahteva čas in spremenjeni pogoji poslovanja s sve- 
tom zunaj naših meja. S svojo selektivno in prerazdeljevajno 
politiko dajanja cenenega denarja v času rastoče inflacije, je 
posredno vplivala tudi na investicijske naložbe. Selekcija pri daja- 
nju kreditov je bila premalo prepuščena bankam, ki bi morale, ob 
upoštevanju svojih finančnih zmožnosti in zmožnosti kreditoje- 
malca voditi selektivno politiko, in podpirati le racionalne pro- 
grame. Cena kapitala do preteklega leta ni vplivala na naložbe. 
V preteklem letu je bilo direktno - že nekaj let trajajoče - omeje- 
vanje kreditiranja s strani bank nadomeščeno z drugimi ukrepi, ki 
naj bi znižali kreditne naložbe bank. Po t.i. majskih ukrepih je 
izgledalo, da bo centralna banka prepustila selektivno kreditiranje 
poslovnim bankam in postavila realno ceno denarja, kar je bila 
tudi zahteva Mednarodnega denarnega sklada. Pozitivni premiki 
v tej smeri so bili izvedeni, zlasti kar se tiče cene kapitala in tudi 
selektivno kreditiranje je bilo nekoliko zmanjšano (znižane so bile 
reeskontne stopnje); kasneje pa se je zopet nekoliko zvišalo. 
Jasno je, da samo kreditno monetarna politika in izvedbena poli- 
tika bank, brez ostalih sprememb, ne more spremeniti gospodar- 
ske strukture, lahko pa močno vpliva nanjo. Spremembe na 
denarnem področju, ki so se že začele ter nov bančni zakon 
obetajo še nadaljne spremembe v smeri delovanja bank kot samo- 
stojnih ustanov denarnega sistema. Teža preteklih odločitev in 
vratolomne inflacije, ki lahko povsem spremeni navade obnašanja 
pa ne dajeta upanja, da bodo banke tako kmalu, kot to zahteva 
resna gospodarska situacija, sposobne bistveno vplivati na spre- 
membo gospodarske strukture, ki je dolgotrajen in stalen proces 
in s tem na hitrejši in zdrav razvoj našega gospodarstva. 

V preteklem letu sta bila načrtovana dva različna koncepta 
denarne politike. Oba povsem različna koncepta denarne politike 
sta še nadalje prerazdeljevala denarno akumulacijo. Značilno je, 
da je kreditno monetarna politika tudi lani, enako kot letos, 
reagirala na spremembe denarnih tokov nepravočasno, tako da so 
se posamezni agregati oblikovali povsem stihijsko. 

V prvem obdobju, do maja 1988, je bila načrtovana 27% rast 
denarne mase, maja je bila povečana na 70%. V tem obdobju prvič 
po mnogo letih ni bilo uporabljeno linearno omejevanje narašča- 
nja naložb bank, nadomestilo ga je izločanje obvezne rezerve na 
porast bančnih kreditov. Banke so se teh usmeritev, v glavnem, 
držale. 

V drugem obdobju, po maju 1988, je bila kot temelj denarne 
politike, namesto denarne mase, vpeljana neto domača aktiva 

bančnega sistema, ki je imela le to prednost, da je bila v zadnjih 
mesecih leta v okvir neto domače aktive bančnega sistema vklju- 
čena tudi Narodna banka. 

Na osnovi tako spremenjenega koncepta denarne politike so se 
gibali posamezni agregati takole: pri 251% porastu cen na drobno 
in pri 274% porastu cen proizvajalcev je porastla denarna masa za 
224%. Njena rast je bila dosežena stihijsko, ob stalnem spreminja- 
nju predpisov denarne politike in s področja obračunskega 
sistema, ki je silno zapletlo določanje obrestne mere ter sprožilo 
obilico sporov. 

Kljub takim razmeram so banke v SR Sloveniji povečale 
bilančno vsoto za 258% in tako zaustavile že nekaj let trajajočo 
realno zmanjševanje, vendar je šlo to povečanje na račun deviznih 
sredstev, ki so pri bankah. 

Že nekaj let trajajoča zagotovila denarno kreditne politike 
o usmeritvi k realni obrestni meri so se v letu 1988 uresničila, 
vendar ne za vse kredite in ne za sredstva. Lani je veljal še sistem 
medbančnega sporazumevanja o višini obrestne mere. Z novim 
zakonom o bankah in skladno z zakonom o računovodstvu pa so 
bili dani pogoji za tržnejše obnašanje in fleksibilnejšo politiko 
obrestovanja in revalorizacije tako pri dinarskih sredstvih kot pri 
kreditih. Banke v SR Sloveniji so tako povečale obresti na dinar- 
ska vpogledna sredstva od prejšnjih 20% mesečne revalorizacij- 
ske stopnje na sedanjih 70% oz. 75% mesečne revalorizacijske 
stopnje za sredstva prebivalstva. Z novim načinom obrestovanja 
vpoglednih sredstev - ki pa še vedno ne zagotavlja realne vredno- 
sti sredstev, je pa korak naprej - želijo banke v SR Sloveniji 
povečati konkurenčnost pri zbiranju sredstev in zmanjšati pritisk 
kreditojemalcev na znižanje obresti za kratkoročne kredite. (G 
R A F 10 IN 11). 

PRIHODKI GOSPODARSTVA OD REALNIH OBRESTI G*1"-10 

1988 
0.7x od poslovnih bank 

PLAČILA GOSPODARSTVA ZA REALNE OBRESTI ' Gra'-11 

1988 

v tujino (ocen«) 18.4/. 

Vsi vezani dinarski depoziti se polno revalorizirajo, realne 
obrestne mere za te depozite ostajajo nespremenjene - za prebi- 
valstvo od 5% pri vezavi nad 3 mesece do 9% pri vezavi nad 3 leta. 

Ne le novi bančni zakon ampak tudi situacija v gospodarstvu silr 
banke, da se čimpreje preoblikujejo v prave bankirje (trgovce 
z denarjem). Sedanji koraki so že naravnani v to smer, če se bo le 
Narodna banka ukvarjala z monetarnimi funkcijami, kreditiranje 
pa prepustila poslovnim bankam in če le ne bodo imele banke 
preveč in predolgo posla sme s sabo in s svojo reorganizacijo. 
Jasno je, da morajo biti dani tudi vsi drugi pogoji za dejanski 
prehod na tržno gospodarjenje in povezavo z ostaiimi zahodnimi 
državami. 
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400. ANALIZA IZVAJANJA 
RAZVOJNIH NALOG PLANA 

PO KLJUČNIH PODROČJIH 

410. SMERI PRESTRUKTURIRANJA 
GOSPODARSTVA 1986-1990 - NEKAJ 
POZITIVNIH TRENDOV 

Analiza kaže, da so kljub slabim investicijskim možnostim in 
pod presijo zaostrenih gospodarskih razmer v preteklih letih v slo- 
venskem gospodarstvu potekali določeni procesi prestrukturira- 
nja, ki se izražajo zlasti v zadnjih dveh letih, v 1987 in 1986. 
Odražajo se v večji razvojni in izvozno-uvozni intenzivnosti, 
v zmanjševanju energetske in surovinske intenzivnosti.v rahlem 
izboljšanju stopnje izobraženosti zaposlenih, deloma pa tudi 
v večji učinkovitosti novih investicijskih objektov, (glej tabelo 6.0. 
Indikatorji prestrukturiranja industrije). Neugodni pogoji gospo- 
darjenja v tem obdobju so silili k racionalnejšemu planiranju in 
oraaniziranju novih investicijskih projektov. Izboljšalo se je izko- 
riščanje kapacitet (na 81,16% v letu 1987). Njihova odpisanost, 
zastarelost in tehnološka zaostalost za razvitim svetom pa se žal 
povečuje, zaradi bistveno manjših možnosti za financiranje novih 
objektov. (GRAF 12). 

RANGI INDIKATORJEV PRESTRUKTURIRANJA INDUSTRIJE 
SR SLOVENIJA - SKUPAJ (1980-1988) 

1 

n 

n 

n 

1308 1981 1982 1983 1984 
leta 

1985 1986 1987 1988 

Upoštevane so razvojna, tehnična, energetska, surovinska 
in izVozno-uvozna intenzivnost ter uspešnost poslovanja 

Ce je prestrukturiranje proizvodnih programov možno v okviru 
obstoječe strukture podjetij, pa širše prestrukturiranje ni možno 
brez novih podjetij, novih kadrovskih ekip. To terja možnost 
prelivanja kapitala (tudi družbenega) iz slabih podjetij v taka 
z dobrimi proizvodnimi programi ter v ustanavljanje novih podje- 
tij. Možnosti dezinvestiranja v slabih podjetjih (ki ne pomeni nujno 
takojšnega propada slabega podjetja, pač pa lahko tudi le pretok 
amortizacije iz tega podjetja v druga, perspektivnejša) in ekonom- 
ska merila investiranja tako sproščenega družbenega kapitala sta 
dva sistemska pogoja, ki še vedno nista zadovoljivo rešena. V tem 
tičijo tudi nekatere korenine inflacije. 

410 1 KAKOVOST INVESTICIJSKIH ODLOČITEV 
IN NJIHOV VPLIV - NEKOLIKO RESNEJŠI 
PRISTOPI 

Za presojo kakovosti investicijskih odločitev je pomemben 
predvsem izbor kriterijev. Z ekonomsko-razvojnega vidika lahko 
presojamo kakovost odločitve že v pripravi investicijske doku- 
mentacije, v postopku za sprejem odločitve, v izvajanju gradnje in 
v spremljavi učinkov investicijske odločitve 

Za sprejem primerne investicijske odločitve je odločilna kako- 
vost investicijske dokumentacije. Na podlagi zasnov in progra- 
mov, ki prihajajo na banke in na komisije za oceno investicij, je 
mogoče sklepati, da so v primerjavi z obdobjem, ko še ni veljal 
mehanizem ocenjevanja investicijskih projektov, te podlage za 
odločanje boljše in da je bila večinoma, že pred sprejemom 
Skupne metodologije za ocenjevanje družbene in ekonomske 
upravičenosti investicij in učinkovitosti investiranja (Ur. list SFRJ, 
50/87) in leto kasneje sprejetih Navodil za izvajanje te metodolo- 
gije, uporabljena dinamična metoda merjenja rezultatov investicij. 
Gre za načelo, ki ga uporabljajo mednarodne finančne ustanove, 
ki so še pred podpisom SAL I pogojevale posojilo za prestrukturi- 
ranje s sprejemom ekonomske in interne donosnosti namesto 

v Zakonu o združenem delu osmih statičnih kriterijev poslovnega 
uspeha, povzetih tudi v republiško zakonodajo o metodologiji za 
pripravo investicijske dokumentacije, ki je formalno še vedno 
v veljavi. 

Raba sodobne metodologije za pripravo dokumentacije za 
odločanje pa je še vedno v ne tako majhnem delu dokumentacije 
za investicije »zlorabljena«, zaradi premalo realnih vhodnih 
podatkov, diagnoz in prognoz, ki so zlasti na področju analize 
marketinga in ocene finančnih virov za investicijo pri nas še 
nestrokovna. To potrjujeo tudi primerjave doseženih rezultatov 
investicij s predvidenimi. Analiza marketinga je pri nas doslej 
nepopolna zlasti zaradi podcenjevanja tega, kako se bo razvijala 
konkurenčnost domačih in tujih partnerjev in preobtimističnih 
ocen absorbcije trga tudi, če se računa na nižjo doseženo ceno od 
lokalne ponudbe, ztudi predračunske vrednosti naložb so veči- 
noma podcenjene, zlasti na področju gospodarske infrastrukture, 
tako da so prekoračitve reden spremljevalec naše investicijske 
gradnje. 

Postopek za sprejem investicijske odločitve je po sprejemu 
Skupne metodologije postal jasnejši in loči oceno od preverjanja 
te ocene (slednjo dajejo institucije, ki niso sodelovale pri pripravi 
in oceni programa). To je pomemben kvalitativni dosežek. Vendar 
v republiški zakonodaji zaenkrat še ni sprememb, ki bi to striktno 
omogočale. Prav tako ni razčiščena vloga mnenja skladnosti 
predinvesticijske študije z razvojno politiko, opredeljeno v plan- 
skih dokumentih. Zlasti pri modernizacijah v industriji teče izvaja- 
nje gradnje v zadnjem obdobju večinoma skladno s predvideno 
dinamiko. Skoraj polovica naložb je (kot kaže vzorčna anketa) 
opravljena v predvidenem roku, 13% pa zamuja manj kot pol leta. 
Velike, večletne pa so zamude zlasti pri izvajanju energetskih 
objektov, zaradi naknadno ugotovljenih potrebnih del in proble- 
mov financiranja. 

Kvaliteta investicijske odločitve se potrdi v rezultatih glede na 
predvidene iz investicijskega programa. Vzorec projektov 7), ki že 
dajejo rezultate rednega poslovanja, kaže, da je še najmanj 
sporno fizično doseganje predvidenega obsega proizvodnje. 
Poprečje vzorca namreč pokaže kar 90% doseganje ravni s tem, 
da je dobra polovica investicij presegla ali dosegla načrt, 23% pa 
je pod 80% načrtovanega obsega fizične rasti. V globalu tudi niso 
doseženi pričakovani izvozni rezultati; načrtovani devizni priliv je 
dosežen sicer 83%, neto devizni učinek pa le v treh petinah od 
predvidenega v investicijskem programu. Končno merilo uspeš- 
nosti so in bodo finančni rezultati. Desetina naložb je v letu 
rednega poslovanja izkazovala izgubo in pomeni tako, vsaj 
začasno, zgrešeno potezo. Na drugi strani sta dve desetini prese- 
gli načrtovano ekonomičnost in akumulativno sposobnost, dobra 
tretjina pa se je približala napovedanim rezultatom investicijskega 
programa. Globalno pa je rentabilnost investitorjev v slovenskem 
gospodarstvu po investiranju v primerjavi z njihovim stanjem pred 
investicijo nazadovala (v vzorcu) od 5,3% na 3,3%. Tako iahko 
zaključimo le, da bi bilo stanje še slabše, če investicij ne bi bilo in 
da so organizacijske in zlasti sistemske spremembe močno priza- 
dele ekonomičnost poslovanja investitorjev, še posebej pa renta- 
bilnost in to kljub zaostajanju v rasti osebnih dohodkov, ki bi 
morali v končni fazi biti eden od vodilnih motivov za (samou- 
pravno) odločanje pri investicijskih programih. 

410.2 USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA 
SREDSTVA V LETIH 1986-1988 - UPADANJE 
OBSEGA IN STRUKTURNI PREMIKI 

Podatki o ustvarjenih investicijah v globalu kažejo trend real- 
nega upadanja investicijske aktivnosti. Izjema je leto 1986, v kate- 
rem je bila investicijska potrošnja v realnem porastu (za 19.4%), 
potem pa je v letu 1987 upadla za 12.8%, v letu 1988 pa nekoliko 
manj (-9.2%). Z družbenim planom smo predvideli povečanje 
strukturnega deleža proizvodnih investicij (od 66,6% v obdobju 
1981 -1985 na 69,9%) in zmanjšanje deleža neproizvodnih investi- 
cij (od 33,4% v obdobju 1981c1985 na 30,0%). Ti premiki so bili 
v letih 1986-1988 v investicijski strukturi doseženi. V strukturi 
proizvodnih investicij združenega dela pa naj bi se povečl delež 
vlaganj v izvozno pomembne industrijske panoge na 27,6% in 
v tem okviru delež vlaganj v razvojno tehnološke intenzivne 
panoge od 5,9% na 8,8%. Investicije v gospodarsko infrastrukturo 
pa naj ne bi presegle deleža 26%. Vendar je struktura naložb, 
ustvarjenih v letih 1986-1988, drugačna od željene (G R A F 13 IN 

7. Komlilja z* oceno Investicij v SR Sloveniji, Ankete 150 investicij, ki so jih do 
konce novembra 1988 jevlle temeljne banke in vsebujejo rezultate po ZR-1986. 
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14). Naložbe v izvozno pomembne industrijske programe so dose- 
gle le 15,7% vseh naložb. Tudi vlaganja v razvojno-tehnološko 
intenzivno proizvodnjo na dosegajo predvidene ravni. Realno pa 
se povečujejo investicije v trgovino, živilsko industrijo, gozdar- 
stvo, gostinstvo in turizem, v komunalno dejavnpst, vodno gospo- 
darstvo ter finančno-tehnične in poslovne storitve. Izredno zao- 
stajajo vlaganja v kmetijsko proizvodnjo. V letih 1985 do 1988 je 
bilo realiziranega le okoli 40% predvidenega obsega teh naložb. 
Zaradi likidnostnih težav oz. prezadolženosti kmetistva so skoraj 
povsem zaostale naložbe v dejavnosti z daljšim proizvodnim pro- 
cesom in v kapitalno zahtevnejšo proizvodnjo, vse večji pa je 
delež naložb iz nepovratnih sredstev ter naložb v skladišča in 
delavnice8. 

Vlaganja v gospodarsko infrastrukturo v letih 1986-1988 so 
dosegla le dobro polovico previdenega deleža (26%) proizvodnih 
investicij celotnega obdobja 1986-1990. 

410.3 TEHNOLOGIJA 

410.31 TRANSFER TEHNOLOGIJE - POTREBNI SO KON- 
CEPTI 

Resnejša razmišljanja o konceptih transfera tehnologije so ste- 
kla šele po sprejetju programa tehnološkega razvoja Jugoslavije 
in njegovih možnostih za prenos k tujem partnerjem. 

Uradna statistika tudi šele od leta 1985 dalje zasleduje posa- 
mezne kategorije transferja tehnologije kot so: PATENTI, STORI- 
TVENE ZNAMKE, MODELI, VZORCI, KNOVV HOW, PROIZVODNO 
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA. Za vsako od teh šestih osnovnih 
kategorij se redno spremlja pridobivanje in odstop tehnologije na 
osnovi pogodbe z domačimi in tujimi partnerji, pa tudi oblika 
sporazumevanja oz. prenosa tehnologij na osnovi samoupravnih 
sporazumov. Podatki kažejo, da v minulem obdobju pri transferu 
tehnologije prevladuje najvišja oblika - know how, in to tako pri 
pogodbah z domačimi in tujimi partnerji kot pri izmenjavi proiz- 

8. V kmetijstvu se Iz lete v leto bol) odražajo neugodni pogoji gospodarjenja, 
zato prestrukturiranje proizvodnje ne gre. Ekonomska politika na zvezni ravni je 
bila naravnana na preživetje, zaposlitveno ekstenzivno proizvodnjo, avtarkijo in 
regionalne monopole. Najbolj je bila s tem prizadeta živinorejska proizvodnja 
(zlasti govedoreja) In izvozno usmerjena živilska industrija, značilni za Slovenijo. 
Ponavljajo se slabi ekonomski rezultati zaradi visokih stroikov oz. disparitet 
med inputom In outputom, neprimerna je funkcija zaščitnih cen in rezerv hrane, 
velika je zadolženost In upadanje materialnih vlaganj. Slaba agrarna struktura 
že v osnovi povečuje neučinkovitost v produktivnosti oz. stroike proizvodnje. 

vodno-tehnične dokumentacije. V letu 1986 je bilo v industriji 98 
pogodb o pridobljeni tehnologiji prek knovv how z domačimi 
partnerji in 13 s tujimi. Medsebojni partnerski odnosi med doma- 
čimi partnerji so tu običajno urejeni s samoupravnimi sporazumi 
med uporabniki in izvajalci transfera tehnologije. 

Novih modelov je po IND 21 v letih 1986 in 1987 skupaj zelo 
malo (le 27), prijavljenih novih vzorcev izdelkov pa samo 15. 

V letu 1986 je bilo registriranih storitvenih znamk (zaščitnega 
imena) ali začetnih znakov v industriji samo 14 (domačih) in 3 tuji. 
Tako pri domačih kot pri tujih partnerjih je to celo v upadanju. 
Tudi patentna dejavnost je več kot skromna (leto 1986 le sedem 
patentov) in še nazaduje (togost sistema prijav patentov, neper- 
spektivnost inovaterjev, spremljajoče težave z realizacijo novitet). 

Analiza po panogah pokaže, da na področju knovv howa pred- 
njači črna metalurgija, predelava kovin in strojegradnja pa pri 
prenosu knovv hovva in tehnično tehnološke dokumentacije. 
Z minimalnim deležem sodeluje tudi proizvodnja električnih stro- 
jev in naprav. 

Patentna dejavnost in zaščita storitev in znamk v transfer tehno- 
logije po panogah je skromna, pozitivno izstopajo proizvodnja 
električnih strojev in naprav, strojegradnja, predelava kovin in 
nekovin ter predelava kavčuka. Novo prijavljene znamke pri proiz- 
vodnji pijač ter živilskih proizvodov le minimalno vplivajo na 
bilanco naših prispevkov k tej vrsti transferja tehnologije (glej 
tabelo 4.1). 

Kvalitetnejši sistemski premik pomeni šele leta 1987 sprejeti 
zvezni zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za spodbujanje 
tehnološkega razvoja. S tem se je odprla materialna možnost za 
pripravo večjega števila vrhunskih RR projektov, zasnovanjh na 
povezovanju naših raziskovalnih dejavnikov tudi v mednarodnem 
merilu, ob sočasnem finančnem prilivu sredstev raziskovalni 
skupnosti in bančnih inštitucij ter tesnem sodelovanju habilitira- 
nih RR organizacij z združenim delom. Še vedno sta tu dva 
problema: pomanjkanje potrebne laboratorijske-raziskovalne 
opreme (ne pa toliko znanja) ter pomanjkanje sredstev (predvsem 
rizičnega sklada). Nekoliko omiljuje to pomanjkanje »razvojni 
dinar«, ki je v dosedanjih treh tranšah namenil 25 inovacijskim 
projektom 10,7% vseh razdeljenih sredstev. 

O resnosti pristopa tako RR organizacij kot tudi združenega 
dela govori dejstvo, da je bilo do aprila 1988 v Jugoslaviji prijavlje- 
nih 684 pobud za oblikovanje projektov in programov, na osnovi 
katerih je bilo pripravljenih 214 predlogov, predloženih Zveznemu 
komiteju za znanost in tehnologijo, od tega iz Slovenije 20 progra- 
mov. Med njimi je 12 razvnojno-raziskovalnih projektov in 5 pro- 
jektov s področja fundamentalnih in uporabnih raziskav, za katere 
je ZKZ odobril sredstva, sočasno pa poteka tudi nabava laborato- 
rijske in ostale merilne opreme po posameznih programskih pake- 
tih. Tudi prijavljeni projekti (93 investicijskih projektov z name- 
nom prestrukturiranja gospodarstva) so že dobili soglasje od 
Izvršnega sveta SR Slovenije, od tega je 18 inovacijskih, in kar 16 
med njimi je sofinanciranih v sistemu LB, 8 pa kandidira za 
pridobitev sredstev iz Sklada za razvoj. 

Žal pa so razpoložljiva sredstva LB kot sofinancerja tehnološko- 
inovacijskih projektov omejena, saj je delež bančnega sofinanci- 
ranja od predračunske vrednosti leta 1987, ko je banka prispevala 
44%, v letu 1988 upadel na 35%. Poleg Raziskovalne skupnosti in 
Ljubljanske banke pa velja omeniti tudi vse večjo vlogo razvojno- 
raziskovalnih jeder za uvajanje tehnoloških dosežkov, ki se formi- 
rajo v povezavi z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami pri 
posameznih gospodarskih subjektih, predvsem TAM, Iskra- 
DELTA, Avtomatika, Kibernetika, Lek in Krka, IMP ter nekaterih 
drugih. 

Na nekaterih področjih je slovenska industrija vendarle tudi 
tehnološko na ravni, ki ustreza evropskim merilom (v proizvodnji 
elektrike, proizvodnji raznih športnih izdelkov, tekstilnih izdelkov, 
sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, metalurških izdelkov, 
v nekaterih programih farmacevtike, v proizvodnji vin itd.). Na 
transfer tehnologije iz tujine lahko po vsej verjetnosti računamo 
zlasti za novo nastajajoča in manjša podjetja, kljub nekaterim 
pozitivnim primerom iz zadnjega obdobja (Iskra - Siemens) tudi 
pri večjih podjetjih. Pri tem je bistvenega pomena tudi raven 
znanja in kadrovska zasedba. 
410.32 UVOŽENA TEHNOLOGIJA IN VLOGA SKUPNIH VLA- 
GANJ - TUJA VLAGANJA Z BOLJŠIMI USPEHI 

Kljub temu, da se je delež uvožene v strukturi vse vgrajene 
opreme v potekajočih investicijah koncem leta 1988 povečal na 
38,1% (leta 1987 33,3%), je realni obseg opreme iz konvertibilnega 
območja lani upadel za dobra dva odstotka. Alokacija opreme po 
panogah znotraj industrije (100%) je bila zelo neenakomerna, 
vendar so panoge (kot celota) s področja razvojno-tehnološko 
intenzivne proizvodnje povečale udeležbo z 22,3% na 28,3% in to 
po zaslugi uvoza za namene proizvodnje elektrostrojev, aparatov 
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in naprav (od 10,1% na 20,3%), medtem, ko sta strojegradnja in 
kemična predelava (s kemofarmacijo) močno zmanjšali udeležbo. 
Stanje lahko ocenimo kot zelo zaskrbljujoče tudi za posodoblja- 
nje materialne podlage slovenske energetsko-surovinske in pre- 
delovalne industrije, ki vse težje zadovoljuje zahtevne standarde 
in konkurenco mladih industrijskih azijskih dežel na evropskem 
trgu. Take ocene ne more izboljšati siceršnje povečanje deleža 
uvožene opreme v znanstveno raziskovalni dejavnosti (odI 3,5 na 
5%) in glede na obseg v industriji in na področju izobraževanja 
(od 1,6% na 3,6%). Uvoz merilne tehnike, računalnikov itd. bo 
lahko namreč vsaj nekoliko ublažil počasen napredek pri vredno- 
tenju izbora alternativnih tehnologij. Primerjalna analiza in ocena 
tehnologij je še vedno kritična točka v pripravi strokovnih podlag 
za investicijske odločitve, »visoke« tehnologije pogosto niso ren- 
tabilne, sploh pa ne pri sedanji stopnji izkoristka »Ce bi se ravnali 
po popolnosti tehnologije kot kriteriju investicijskih odločitev, 
bi... se (gospdarstvo) spremenilo v muzej sodobne tehnologije 
z dohodkom od prodaje vstopnic kot edinim dohodkom jugoslo- 
vanskega prebivalstva«. Popolnoma drugačen je odnos, vsaj 
glede finančnih učinkov uvožene opreme in tehnologije, pri 
poslih, kjer tuji vlagatelj vlaga v slovensko organizacijo združe- 
nega dela. Organizacije, ki imajo tuja vlaganja v SR Sloveniji, 
dosegajo namreč tudi za več kot polovico višjo akumulacijo na 
delavca kot sicer znaša poprečje v industriji, medtem ko akumula- 
cija na vložena poslovna sredstva (dobiček) za več kot še enkrat 
presega slovensko industrijsko poprečje10. 

Usmeritev v skupna vlaganja namesto v uvoz večinoma krediti- 
rane opreme je pomembna tudi s stališča možnosti konverzije 
dolga SR Slovenije v skupna vlaganja (Debt to Equity Swaps). 
Sedanja zakonodaja dopušča enostavni postopek konverzije, ven- 
dar tujeaa sovlagatelja kljub menjavi dolarja na sekundarnih trgih 
tujih bank za 60-65 centov ni. Vpogled v indeks rizičnosti vlaganj 
v Jugoslavijo pove vse11. Na drugi strani pa se možnosti tujih 
partnerjev za sovlaganja v dežele SEV zelo Izboljšujejo. 

410.4 KADRI 

410.41 USPOSABLJANJE STROKOVNJAKOV, KADROVSKE 
SPREMEMBE - MANJKA STROKOVNJAKOV Z VISOKO IZO- 
BRAZBO 

Spremembe v izobraženosti zaposlenih v obdobju 1981-1987 so 
relativno skromne, saj se je število let šolanja vseh delavcev, 
zaposlenih v združenem delu sicer nekoliko povečalo, vendar le 
od 9,6 na 9,8 let. Vendar je bila ta rast počasnejša, kot med leti 
1970-1981, ko se je dvignila od 9,1 let na 9,6 let. 

Že za sedanjo strukturo dela v Sloveniji pa po vseh podatkih 
primanjkuje predvsem strokovnjakov z visoko izobrazbo. Za 
bodoče potrebe bo to veljalo še bolj, ne glede na povečan priliv 
diplomantov visokih šol. Primerjava z razvitejšimi deželami 
Evrope12 kaže, da je Slovenija že leta 1981 za 15 do 20 let 
zaostajala tako po udeležbi generacije v visokem šolstvu, kot po 
številu študentov na 1.000 prebivalcev in po številu diplomantov II. 
in III. stopnje na 1.000 prebivalcev ,3) (G R A F 15 IN 16). 

DIPLOMANTI PO PODROČJIH ŠTUDIJA - II.STOPNJA 
(MLADINA IN ODRASLI) 

Gral. 16 

PODROČJA 

DIPLOMANTI PO PODROČJIH ŠTUDIJA - I.ST0PNJA 
(MLADINA IN ODRASLI) Graf. 15 
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9. Po Izračunih prof. dr. Bajta z razpoložljivimi tehnologijami ustvarjamo le 
tretjino potencialnega proizvoda. Citat je Iz eseja dr. Bajta na Ziherlovih dnevih 
1988. 

10. Podatki za leto 1988 bodo dopolnjeni v začetku junija, ko bo SDK na podlagi 
posebnih poročil o tujih vlaganjih obdelal rezultate veljavnih jolnt venture. 

11. P. Gmeiner: Igra skupnih vlaganj s tujimi partnerji na evropski relaciji 
Zahod: Vzhod, Informativni bilten, št. 1-2/1989. 

12. Primerjava je zajela osem dežel OECD - Kanada, Japonska, švedska, 
Avstrija, Francija, Italija, ZDA in ZRN - ter Slovenijo. Podrobneje v: Generacije 
v izobraževanju - nadomestila preteklih primanjkljajev in izobraževanje odra- 
slih v prihodnosti: Vida Mohorčič špolar, raziskovalna naloga: Potrebe po 
izobraževanju odraslih glede na demografske in izobrazbene trende v Sloveniji, 
nosilec: Zoran Jelene, Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja v Ljub- 
ljani. Ljubljana, december 1988 
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leleii v °/ 
Število delavcev z visoko izobrazbo se je v združenem delu 

v minulih 10 letih povečalo za okoli en odstotek, hkrati pa se je 
povečalo število nekvalificirane delovne sile - za okoli 6 odstot- 
kov. Rezultati raziskav 14 o presežkih zaposlenih z osnovnošolsko 
izobrazbo in izobrazbo poklicne šole potrjujejo, da ima udeležba 
nekvalificirane delovne sile še vedno preveliko težo, kljub drugač- 
nim razvojnim usmeritvam. Pri tem v Sloveniji še nimamo študij, ki 
bi razčlenjevale potrebo po večji izobraženosti po posameznih 
vrstah poklicev. Gostotost strokovnjakov z visoko izobraženostjo 
pa bo potrebno povečati na tehnoloških področjih, pri čemer pa je 
bistveno, da tehnični in tehnološki strokovnjaki tudi opravljajo 
poklic, za katerega se šolajo, ne pa da se ukvarjajo z drugimi 
stvarmi. 

Spremembe razmerij med visoko in višjo izobrazbo so v različ- 
nih strokah različne. Relativno povečalo se je število diplomantov 
z visokošolsko izobrazbo med kemiki, fiziki ter humanisti in druž- 
boslovci, v ostalih strokovnih vrstah (strokovnjaki na področju 
tehnike in tehnologije, medicinski strokovnjaki, učno osebje itd.) 
se je število ljudi z visokošolsko diplomo relativno zmanjšalo. 
V skupini medicinskih strokovnjakov pa se je iz leta 1976 v leto 
1986 povečalo tudi število srednješolskega kadra. 

Število delavcev z visoko in višjo izobrazbo pa se je v minulih 10 
letih povečalo med vodstvenimi delavci, ki jih je med zaposleno 
populacijo okoli 2,5% (z visoko izobrazbo z 28,9 odstotka na 39,5, 
z višjo pa z 18,7 na 25,9). Če njihovo formalno izobrazbo primer- 
jamo z njihovo strokovno usposobljenostjo, pa je podoba manj 
ugodna: več kot 20% ten delavcev nima visokošolske izobrazbe, 
čeprav to delovno mesto terja. 

Kompleksen program prestrukturiranja zahteva, da za vse vrste 
strokovnjakov - ne samo za vodilne in vodstvene delavce - zago- 
tovimo profesionalno in horizontalno napredovanje ter ustrezno 
motivacijo. 

V podiplomskem študiju raste število magistrov, a različno po 
letih. Značilnost glede na minulo obdobje je daljši čas študija (od 
3,9 leta 1978 na 4,3 leta 1987). Težave pri zaposlovanju in uveljav- 
ljanju magistrov in doktorjev znanosti so svojevrsten indikator, ki 
potrjuje zaostanek Slovenije na tem področju. Delovno okolje in 
narava dela namreč pogosto silijo visoko izobražene ljudi, da 
opravljajo zelo rutinska dela, namesto kreativnih in inovacijskih 
(G R A F 17 IN 18). 

DIPLOMANTI PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA 
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13. Analiza diplomantov univerzitetnega študija po področjih Izobraževanja: 
Vida Mohorčič Špolar, Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SP. Sloveniji, 2.poro- 
čiio, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Gospodarska 
zbornica Slovenije; Center za razvoj univerze, Ljubljana 1988 

14. Razvoj izobrazbene sestave odraslih - projekcija do leta 2000, Jerlna 
Kodelja Starin, raziskovalna naloga: Potrebe po izobraževanju odraslih glede na 
demografske in izobrazbene trende v Sloveniji, Pedagoški inštitut pri Univerzi 
Edvarda Kardelja v Ljubljani, Ljubljana, december 1988 
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Med približno 857 tisoč zaposlenimi, jih prek 55% dela v kmetij- 
stvu, rudarstvu, industriji ter v gradbeništvu, 45% pa v storitvah 
(gospodarskih in negospodarskih panogah). Delež zaposlenih 
v panogah, ki terjajo večji delež visoko strokovnega znanja, pa se 
je povečal od 19% v letu 1980 na 24% leta 1988 (tehnološko 
zahtevnih panogah industrije, v delu prometa, v PTT storitvah, 
v zunanji trgovini, v bančnih, finančnih in poslovnih storitvah, 
v izobraževanju in v raziskavah). Tudi v dejavnostih, ki so glede 
znanj in izobrazbe po naravi zahtevnejša, je relativno močna 
koncentracija strokovno neustrezno izobraženih delavcev. Npr. 
v strojegradnji, proizvodnji elektronike in telefonije ter proizvodnji 
zdravil je približno 25% preveč priučenih delavcev in 20% preveč 
delavcev s poklicno šolo. V delu gospodarskih storitev (npr. v pro- 
metu, trgovini, v finančnih in poslovnih storitvah), bi lahko število 
priučenih delavcev prepolovili. Isto velja za zaposlene s poklicno 
šolo. V sedanjih razmerah in sedanjem načinu srednješolskega 
izobraževanja pa okoli 30% od vpisanih učencev šolanja ni kon- 
čalo, kar pomeni okoli 7000 iskalcev zaposlitve brez srednje 
izobrazbe. 

Visoko šolstvo beleži porast vpisov mladine v 1. letnike, kar pa 
ob nespremenjenem načinu dela v visokem šolstvu terja tudi več 
sredstev. Po podatkih Izobraževalne skupnosti Slovenije to 
pomeni okoli 2% več sredstev za letošnje šolsko leto. Odrasli se 
zadnje leto manj vpisujejo v visoko šolstvo (v primerjavi z letoma 
1986 in 1987, ko je vpis odraslih v visoko šolstvo nekoliko porasel, 
je v letu 1988 viden upad za skoraj 1.000 študentov). Manjše je tudi 
število odraslih v osnovnih šolah. Porast v srednjem šolstvu 
v povezavi s podatki o osipu mladine v srednjem šolstvu lahko 
govorilo o izobraževanju, s katerim želijo posamezniki nadome- 
stiti primanjkljaje iz začetnega izobraževanja in tako zvišati stop- 
njo svoje izobrazbe ali kvalifikacije. To potrjuje tudi starost ude- 
ležnecev izobraževanja (prevladujejo odrasli do 24 let). 

410.42 EKONOMSKI IN TEHNOLOŠKI PRESEŽKI TER CENA 
PREUSMERITEV 

Med ocenjenimi presežki (leta 1988 okoli 12,2% zaposlenih) jih 
je največ - nekaj nad dve tretjini - v industriji in gradbeništvu. 
Med delavci, ki jih opredeljujemo kot ekonomski presežek je 
največ takih, ki so brez strokovne izobrazbe, oziroma so samo 
priučeni, vendar se med njimi pojavljajo tudi še višji izobrazbeni 
nivoji, ki pa so za zdaj maloštevilni. Enake izobrazbene značilnosti 
imamo tudi pri tehnoloških presežkih. 

V letu 1988 je reševanje ekonomskih in ob njih tehnoloških 
presežkov delavcev teklo s prerazporejanjem na razpoložljiva 
delovna mesta, po potrebi tudi s preusposabljanjem. Če so ostali 
brez zaposlitve, je bila tem delavcem zagotovljena socialna var- 
nost. Starejšim delavcem pa je bila omogočena predčasna upoko- 
jitev. 

V letu 1989 naj bi presežke reševali podobno kot v letu 1988, 
vendar naj bi poleg izobraževanja v krajših programih, začenjali 
več izobraževati tudi delavce za višje, vsaj srednješolske ravni. 
Stroški za izobraževanje zadnjih, preračunani na eno šolsko leto 
naj bi se gibali med 21 in 27 milijonov din na osebo, odvisno od 
smeri izobraževanja16. Približno za 40% pa so nižji stroški izobra- 
ževanja za delavce, ki se usposabljajo v krajših programih. 

Prezaposlitve delavcev so se do leta 1988 večinoma reševale 
s prerazporeditvami. Že v letu 1989 in še bolj v naslednjih, pa bo za 

15. stroški za izobraževanje na vseh ravneh srednje šole (tri in štiriletne); cene 
za prvo tromesečje 1989; V ta strošek je vračunano tudi investicijsko vzdrže- 
vanje. 

te delavce treba zagotavljati nova delovna mesta, bodisi v proiz- 
vodnji ali v storitvenih dejavnostih, kar bo razen ustreznih progra- 
mov, terjalo precejšnja družbena in druga sredstva. 

Ob koncu leta 1988 se je v povprečju vrednost enega novega 
delovnega mesta na obstoječih in novih zmogljivostih po grobih 
ocenah za »čiste stroške« delovnega mesta gibala okoli 150 
milijonov dinarjev. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi druge 
stroške, ki jih novo delovno mesto tudi terja (stroški celotnega 
izobraževanja zaposlenega, infrastruktura, dodatne zmogljivosti 
družbenega standarda itd). < 

410.5 TRŽNO VREDNOTENJE IN TRŽNA 
STRUKTURA PROIZVODNJE V SRS - MALO 
MOŽNOSTI KONKURENCE 

Medtem, ko v razvitih industrijskih državah v majfinih irt sred- 
njih podjetjih dela od 30 do 60% vseh zaposlenih, je v Jugoslaviji 
ta delež le okoli 9% (v Sloveniji okoli 11%). Taka velikostna 
struktura gospodarstva že sama po sebi pomeni, da imajo posa- 
mezni proizvajaci v okviru domače ponudbe relativno veliko moč, 
to pa ni v prid prisili za prestrukturiranje, ki bi izhajalo iz konku- 
rence in tržnih pritiskov.. Po drugi strani so plačilonobilančne 
omejitve in težnja po zaščiti domačih proizvajalcev v teku let 
oblikovale visoke uvozne omejitve. Posledica je bila, da jugoslo- 
vanskemu ponudniku ni bilo treba računati na tujo konkurenco, ki 
bi narekovala tudi drugačno cenovno obnašanje. Veliki proizva- 
jalci z znatno tržno močjo na domačem trgu in zaščiteni pred tujo 
konkurenco so se zmanjševanju povpraševanja (zaradi upadanje 
kupne moči domačega prebivalstva) lahko odzvali s povečanjem 
cen ter tako pokrivali relativno višje fiksne stroške in tudi raven 
dohodka in osebnih dohodkov. V pričakovanju inflacije so številni 
proizvajalci na tak način ustvarjali inflacijsko spiralo, ki se ji ni 
mogoče učinkovito upreti. 

Povečano število tržnih subjektov povečuje tudi konkurenčnost 
na trgu. V obratnem primeru pa razpršenost blaga in tržnih 
posrednikov kot odsotnost domače in tuje konkurence ob poman- 
kanju integracij in neunčinkovitosti jugoslovanskega trga vpliva 
tudi na delež medrepubliškega pretoka blaga Tako se je v zadnjih 
letih le okoli 20-25% proizvodnje vsake republike prodajalo 
v druge dele države, kar je bilo pod ravnjo trgovinske menjave 
blaga med večino evropskimi državami. 

Odgovor na vprašanje ali smo v Sloveniji naredili korak k trž- 
nemu vrednotenju proizvodnje je posredno možen tudi z analizo 
tržne koncentracije za 93 najpomembejših industrijskih izdelkov. 
V bistvu je za zdaj ta odgovor negativen. Tudi struktura slovenske 
industrije - ob sistemskih pogojih, kot smo jih v minulem 
obdobju imeli - logično odraža visoko stopnjo tržne koncentra- 
cije. Razmere se v zadnjih desetih letih niso kaj dosti spremenile. 
Kar 34% proizvodov proizvajata le dva ali celo en sam proizvaja- 
lec, nadaljnjih 23% proizvodov pa do pet proizvajalcev. V letu 1986 
je še vedno samo 12% proizvodov proizvajalo več kot 20 proizva- 
jalcev. Pri 32% proizvodov ni bilo v 10 letih med proizvajalci 
praktično nobenih sprememb. Največje število novih proizvodnih 
enot oziroma novih proizvajalcev (ali tudi kooperantov) pa je 
nastalo prav pri tistih proizvodih, kjer je bilo več proizvajalcev, 
živahnejša konkurenca in večja diferenciranost proizvodov (v 
lesni, tekstilni, obutveni in živilsko predelovalni industriji). Glede 
na primerjavo z razvitimi evropskimi deželami, kjer neprestano 
vstopa na tržišče (a prav tako izstopa) veliko novih proizvodnih 
enot, se tedaj naša tržna struktura ob njeni visoki koncentraciji, 
malo spreminja, čeprav je npr. v letu 1987 vstopilo na tržišče nekaj 
več novih proizvajalcev (največ s področja, vezanega na računal- 
ništvo). 

Podjetje, ki hoče biti konkurenčno s svojimi izdelki, mora biti 
sposobno zamenjati vsaj 10% svojih izdelkov letno, oziroma prek 
50% svojega proizvodnega asortimana z novimi,tehnološko bolj 
dovršenimi izdelki vsaj v petih letih. Zato je tudi »Evropo 92« treba 
razumeti kot konkurenčni izziv, ki bo vse bolj uveljavljal načelo, 
znati proizvajati bolje od kokurentov ali pa zgubljati boj z njimi. 
Pred tem izzivom se bo znašlo vsaj 50% slovenske proizvodnje 
široke potrošnje (bela tehnika, elektrotehnika, gumarska indu- 
strija, pohištvena, čevljarska in tekstilna industrija itd.) 

410.6 VLOGA DROBNEGA GOSPODARSTVA 

V zadnjih dveh letih je na področju združenega dela nastalo 
okrog 20 novih enot v glavnem s- področja tehničnih storitev 
(poslovno tehnično svetovanje — consulting), s področja proiz- 
vodnje ni niti ene. Število zasebnih obratovalnic se je povečevalo 
s poprečno 5% letno stopnjo rasti, še vedno pa gre za majhne 
enote z manj kot enim zaposlenim delavcem. Tako še vedno 
ostaja namesto majhnih in fleksibilnih enot vsaj z nekaj zaposle- 
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nimi velika razdrobljenost. Blizu 60% vseh obratovalnic ne zapo- 
sluje niti enega delavca. 

Na področju razvoja maloserijske in individualne proizvodnje je 
v gospodarstvu v minulih letih pod vplivom zaostrenih gospodar- 
skih razmer prišlo v združenem delu do obratnega procesa, kot je 
bil predviden z družbenim planom. Namesto pričakovanega izlo- 
čanja za industrijski način manj zanimivih proizvodnih programov 
iz večjih OZD v enote drobnega gospodarstva so se večje gospo- 
darske organizacije zaradi pomanjkanja naročil same bolj ukvar- 
jale s tovrstnimi deli, kooperacijski odnosi z enotami drobnega 
gospodarstva pa so se v globalu v minulih letih celo ožili. 

Ocene za I. 1989 kažejo, da bo vsaj na področju sistemskih 
rešitev za nastajanje novih manjših podjetij le prišlo do pozitivnih 
premikov. V Sloveniji je v nastajanju okrog 50 malih podjetij 
predvsem s področja računalništva, trgovine in svetovanj z zaseb- 
nim kapitalom. Upajmo pa, da se bo ta trend nadaljeval tudi na 
področju proizvodnih in storitvenih dejavnosti, kar bi bilo s sta- 
lišča potrebne in načrtovane ravojne preobrazbe nadvse po- 
trebno. 

420. INFRASTRUKTURA 

420.1 GLAVNI PROBLEMI V RAZVOJU 
INFRASTRUKTURE V OBDOBJU 1986-90 
- KAKO DO UČINKOVITEJŠEGA DELOVANJA 

Soodvisnost razvoja gospodarske infrastrukture ni podprta 
s strokovno utemeljenimi modeli konkretnih sodobnejših povezav 
med gospodarstvom in infrastrukturnimi dejavnostmi. Zato stere- 
otipov o razvojnih povezavah med določenimi infrastrukturnimi 
dejavnostmi iz prejšnjih faz gospodarskega razvoja še niso ogro- 
zila nova spoznanja, da bi to v odnosu do gospodarske infrastruk- 
ture lahko povzročilo opazne premike v odnosu do teh dejavnosti 
(financiranje!). Do manjših sprememb je že prišlo le v delovanju in 
v usmeritvah znotraj posamičnih infrastrukturnih sistemov. 

Status quo v usmerjanju razvoja infrastrukturnih dejavnosti je 
predvideval tudi veljavni srednjeročni plan. Izjema je energetika, 
ki je bila na zahtevo Skupščine SR Slovenije v tem obdobju 
deležna bistvenih koncepcijskih sprememb. Te se šele pričenjajo 
odražati v ravnanju. (G R A F 19 IN 20). 

PORABA ENERGIJE NA ENOTO DRUŽBENEGA PRODUKTA 
12St N IZRAŽENO S STOPNJO RASTI Grai. 19 
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Učinki dosedanjega upočasnjenega in v nekaterih pogledih tudi 
neskladnega razvoja nekaterih dejavnosti gospodarske infrastruk- 
ture so vse bolj opazni. Posebej izstopa problem telekomunikacij- 
ske, informacijske in prometne razvitosti Slovenije, njene poveza- 
nosti in vključenosti v širše okolje, pa tudi povezanosti delov 
Slovenije med seboj Naraščajo problemi komunalne urejenosti 
(oskrba z vodo, kanalizacija, čiščenje odpadnih vod, deponiranje 
odpadkov). Pomanjkljivosti v kvaliteti infrastrukturnih storitvah 
omejujejo kompatibilnost slovenskega gospodarstva s sosednjimi 
in z drugimi tujimi razvitimi gospodarstvi. To zavira razvoj turizma, 
trgovine in drugih storitvenih dejavnosti, s tem pa tudi razvoj 
drobnega gospodarstva in inovativno - propulzivnih dejavnosti. 

Infrastrukturne dejavnosti, ki so pretežno posebnega družbe- 
nega pomena, so lahko tudi pomemben in stalen ter zanesljiv 
domač naročnik - kupec za vrsto gospodarskih dejavnosti. Trdi- 
tev o »obremenjevanju gospodarstva« s financiranjem infrastruk- 
turnih dejavnosti lahko zato pomeni zgolj domnevo, da infrastruk- 
turi namenjena sredstva niso racionalno uporabljena. 

Te domneve pa tudi ni možno enostavno zavreči, saj je večina 
infrastrukturnuh dejavnosti prepuščena posameznim monopol- 
nim izvajalskim organizacijam in obstajajo utemeljene domneve, 
da niso izkoriščene vse razpoložljive možnosti za racionalno 
angažiranje infrastrukturi namenjenih sredstev (glej predstavitev 
stanja na področju SIS materialne proizvodnje, Skupščinski poro- 
čevalec št. 8, I. 1989). Upravne službe so s sprejemom ustave leta 
1974 in Zakona o združenem delu izgubile instrumentarij za obvla- 
dovanje teh dejavnosti (verjetno kot odraz borbe proti birokraciji), 
izločen pa je bil tudi vpliv strokovnjakov (borba proti tehnokraciji) 
izven dohodkovno motiviranih (nemonopolnih) izvajalcev del. 
Temu je ustrezalo tudi omejevanje vloge in ukinjanje strokovnih 
služb Te so bile še zlasti osumljene nagnjenosti k birokraciji in 
k tehnokraciji. (G R A F 21 IN 22). 

STRUKTURA STANOVANJSKE GRADNJE 
PO ORGANIZACIJSKEM PRINCIPU Graf. 21 
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Danes ugotavljamo, da ne razpolagamo z učinkovito in s stro- 
kovno upravo na področjih gospodarske infrastrukture. Od takrat 
dalje so bili vse bolj opuščeni strokovni postopki planiranja, ki so 
bili pri nas že poznani. Danes nimamo sodobne in strokovno 
visoko usposobljene administracije, katere prvenstvena naloga bi 
bila varovanje družbenih interesov pred parcialnimi interesi. Pre- 
dimenzionirana administracija v infrastrukturi deluje nepovezano 
in ni več jasno, kdo vodi razparcelirane družbene interese, ne kdo 
jih vsklajuje in kdo je za kaj odgovoren. Zato ni presenetljivo 
sedanje stanje v infrastrukturnih dejavnostih. 
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Veljavna družbena ureditev je ustvarila več kot le monopolne 
tržne razmere, saj se izvajalci niso več dolžni pogajati s plačniki 
del niti o cenah niti o kvaliteti in o vrsti ter obsegu dela. Sredstva 
so izvajalcem dodeljena po avtomatizmu, praktično neodvisno od 
opravljenega dela. Ta družbeno-pravni sistem v celoti še velja. 
V razpravah o ustavnih spremembah pa so bile že jasno postav- 
ljene zahteve, da naj bi pomenile spremembe ustave čimmanjši 
odmik od sedanjega, za izvajalce v infrastrukturnih dejavnostih 
kratkoročno gledano še vedno najbolj ugodnega položaja. Postati 
želijo javna podjetja, ne da bi vnaprej poznali pogoje, pod katerimi 
bodo javna podjetja poslovala. 

Kompromis pri administrativnem določanju cen pomeni obliko- 
vanje cen na osnovi skupnih elementov, kar pa je še vedno le 
oblika določanja povprečne stroškovne cene in je daleč od trž- 
nega oblikovanja cen na tistem nivoju, pri katerem bi se povpraše- 
vanje izravnalo s ponudbo. Za tržno oblikovanje cen v infrastruk- 
turnih dejavnostih pa so tudi sicer omejene možnosti. V energe- 
tiki, kjer domači viri premoga (zlasti rjavega) niso konkurenčni 
tujim energentom, pa je možno ohranjati kapacitete domačih 
rudnikov izključno z izdatnim subvencioniranjem, ne glede na to, 
ali so sredstva zbrana »ob ceni«, ali z združevanjem sredstev ne 
glede na porabo premoga. V prometu železnica ni sposobna 
konkurirati cestnemu prometu, zato je tudi tu nujno subvencioni- 
ranje. Cestni promet je sicer sposoben nositi večji del stroškov 
ceste, vsaj v glavnih prometnih smereh. Če pa bomo še naprej 
cestni promet bolj kot vse ostale dejavnosti obrememnjevati 
z dajatvami, zlasti v ceni goriv, bo naraščajoča cena in padajoča 
kvaliteta prometa »postajala vse večja ovira gospodarskemu in 
družbenemu razvoju. 

Sedanja oblika samoupravne organiziranosti infrastrukturnih 
dejavnosti je tudi v nasprotju z izhodišči, na katerih temeljijo 
integracijski procesi v Evropi. Deregulacija, ki je eden od 
pomembnih procesov za prehod iz državno reguliranih delov 
gospodarstva v sproščeno delovanje trgov, je možna šele takrat, 
ko te dejavnosti obvladuje država. 

420.2 PROBLEMI, KI JIH JE TO OBDOBJE 
POKAZALO NA PODROČJU FINANCIRANJA SIS 
MATERIALNE PROIZVODNJE - PREŽIVETOST 
PRISTOPOV 

Programi SIS materialne proizvodnje, ki so bili sprejeti z Druž- 
benim planom SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in Dogovorom 
o temeljih plana se ne uresničujejo. Priliv sredstev po SaS o teme- 
ljih plana posamezne SIS materialne proizvodnje bi moral znašati 
60% planiranih sredstev, dejansko pa je bilo zbrano le 42,3% 
sredstev. Ugotavljamo, da sedanja metodologija obračunavanja 
obveznosti v pogojih pospešene rasti cen in realnem zmanjševa- 
nju osnove za SIS materialne proizvodnje ni ustrezna. Metodolo- 
gija obračunavanja obveznosti iz prispevne stopnje po enotnih 
virih in osnovah (glej tabelo 26 bilančne dokumentacije) ob obsto- 
ječih pogojih generira sistematično zmanjševanje tega vira sred- 
stev. Obveznosti, ki so nominalno opredeljene na začetku leta 
v pogojih visoke inflacije vse bolj izgubljajo svojo realno vrednost. 
Dejanska realizacija planiranih vplačil je zaradi tega manjša kot 
kažejo sami nominalni zneski. Glede na to, kar je predpostavljal 
plan, imamo največji zaostanek pri združenih sredstvih gospodar- 
stva. Manjše je zaostajanje sredstev, ki se zbirajo ob ceni na 
področju elektrogospodarstva in premogovništva (50% namesto 
načrtovanih 60% za tri leta srednjeročnega obdobja), vendar tudi 
tu sredstva zaostajajo za planiranimi predvsem zaradi zadrževanja 
cen in nediscipline dela gospodarstva. 

Najvišji odstotek zbranih sredstev je v prvih treh letih tega 
srednjeročnega obdobja realizirala Skupnost za ceste in sicer 
98,78%16 (v tem združena sredstva TOZD 24,7%). Vendar realiza- 
cijo navidezno povečujejo dodatna sredstva namenjena gradnji 
avtocest v skupnem jugoslovanskem programu. Odstotek realiza- 
cije sredstev je bil na podrožju letališke infrastrukture 20,60%, na 
PTT področju 20,31%. Nekaj višja je bila realizacija združevanja 
sredstev na področju energetike 34,72%, vendar je tudi ta abso- 
lutno nižja od planirane. Na področju prometne infrastrukture je 
bilo skupaj realizirano 50,55% planiranih sredstev v tem triletnem 
obdobju, kar pa je posledica visoke realizacije združevanja sred- 
stev na področju Cestne skupnosti. Na področju gospodarske 
infrastrukture so bili programi realizirani v višini 46,9%, na 
področju prometne infrastrukture 50,5% (zaradi realizacije na 
cestnem področju 85,05%), na področju energetike pa samo 
34,40%. namesto 60%. Investicije v gospodarsko infrastrukturo 
republiškega pomena znašajo tako le 13% investicij (predvideno 
pa je bilo 26%). Zaostajanje vlaganj v gospodarsko infrastrukturo 
se že odraža v zaostajanju in propadanju infrastrukturnih siste- 
mov (železnica, PTT, ceste...). Posledice so v višjih stroških 
transporta. 
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V infrastrukturnih dejavnostih sta razširjena in enostavna repro- 
dukcija neločljivo povezani. Po podatkih je združevanje sredstev 
za razširjeno reprodukcijo ugodnejše kot zagotavljanje sredstev 
za enostavno reprodukcijo, zato se iz dela sredstev razširjene 
reprodukcije finansira tudi enostavna reprodukcija. Učinek inve- 
sticijskih sredstev v gospodarsko infrastrukturo je manjši zaradi 
načina združevanja sredstev, pa tudi zaradi neustreznih izborov 
investicij, slabo pripravljeni investicijski dokumentaciji in zaradi 
neučinkovite kontrole nad realizacijo programov investicij. 

430. SMERI PRESTRUKTURIRANJA IN 
RAZVOJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

430.1 SOCIALNI RAZVOJ IN RAZVOJ 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI - POTREBA 
PO NOVIH NAČELIH UPRAVLJANJA 
IN FINANCIRANJA 

Današnji problemi družbenih dejavnosti so v glavnem rezultat 
njihovega dosedanjega razvoja, ki je v veliki meri opredeljen 
z neupoštevanjem številnih sistemskih in organizacijskih zakoni- 
tosti. Neupoštevanje le teh se kaže v pavšalizmu upravljanja, 
v nizki učinkovitosti izvajalskih organizacij in v nizki zmožnosti 
posameznih družbenih dejavnostih za strukturno prilagajanje na 
spremembe v mednarodnemu,, mednacionalnemu, ekonom- 
skemu, tehnološkemu, socialnemu in političnemu okolju. Pri tem 
prihaja tudi do naraščanja potreb po storitvah družbenih dejavno- 
sti, kar je ne samo naravno, ampak jetudi neločljivo povezano 
z tazvojem vsake družbe. V našem sistemu financiranja, ko si 
veliko večino teh potreb zagotavljamo v samoupravnih interesnih 
skupnostih, je posledično rast programov interesnih skupnosti 
neizogibna. Dokler smo v gospodarskem razvoju dosegali pozi- 
tivne trende, to dejstvo ni bilo problematično. S poglabljanjem 
gospodarske krize pa se zaostruje tudi problem financiranja druž- 
benih dejavnosti. (GRAF 23). 

DELEŽ ZAPOSLENIH V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH 
V AKTIVNEM PREBIVALSTVU Graf. 23 
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letu 
Manjše možnosti družba, da bi neracionalno podpirala vse 

oblike zadovoljevanja potreb kot tudi nastajanje novih potreb, pa 
so le delno vplivale na spremembe delovanja družbenih dejavno- 
sti, kar je posledica različnih dejavnikov. Del nalog je z zakonom 
določen in tako izvajalci kot uporabniki s tem marsikdaj izsiljujejo 
denar, da jim ne bi bilo potrebno spremeniti načina življenja in 
dela; vpliv socialnega momenta, na osnovi katerega se v prvi vrsti 
financirajo osebni dohodki izvajalskih hiš, zato zmanjkuje denarja 
za programe, ki imajo dolgoročno večjo perspektivo razvoja; 
trdovratnost institucionalnega delovanja, ki je za neinovativne in 
nedelavne najbolj udoben, kljub deklarativni podpori spremem- 
bam delovanja primanjkuje, vsaj v krogih, ki imajo za uveljavitev 
sprememb največjo moč, idej, programov in še največ volje, da bi 
se te spremembe uveljavile. 

Zato menimo, da ne bo mogoče doseči bistvenih sprememb, 
dokler ne uveljavimo novih načel organiziranja, upravljanja, finan- 
ciranja in razpolaganja s sredstvi, ki jih družba vlaga v ta področja. 

Kaže, da so za te spremembe najbolj dovzetne »finančno male« 
družbene dejavnosti (kultura, telesna kultura). To je tudi razum- 

16. Poročevalec it 8/1989 — Predstavitev stanja na področju SIS materialne 
proizvodnje. 
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Ijivo, saj so bile le-te že v preteklosti v dobršni meri usmerjene na 
druge vire pa jim ta sprememba ni bila tuja. Opazna je tudi razlika 

■med dejavnostmi ali institucijam, ki so bile že v preteklosti »privili- 
girane« in tistimi, ki so bile bolj prepuščene same sebi. 

Vseeno lahko opazimo, da obstaja tudi na »nedotakljiva« 
področja (šolstva, zdravstva) velik pritisk, še posebno s strani 
uporabnikov, kjer se vedno bolj kaže nezaupanje v večne akadem- 
ske resnice, kar ustvarja posebno družbeno klimo. Po drugi strani 
pa družbeni in politični konflikti, padajoč osebni in družbeni 
standard odpirajo poti za razne »alternativne« dejavnosti. Žal 
institucije na željo po drugačnosti reagirajo preveč togo, včasih 
kar policijsko, namesto da bi s spremembo svojega dela same 
privlačile uporabnike. 

Stare vloge in zasnove dejavnosti ni mogoče več ohranjati niti 
z vedno večjimi finančnimi vložki. Skrb za uresničevanje zadev 
posebnega družbenega pomena je treba spremeniti in v tem 
okviru bo treba spremeniti njihovo zasnovo. Ta bo morala biti bolj 
usmerjena v razvoj. Tiste izvajalske organizacije, oziorma inte- 
resne skupnosti, ki so se že ravnale po družbenih razvojnih 
potrebah, imajo trenutno manjše težave in bodo tudi lažje našle 
stik in podporo v gospodarstvu in pri drugih vlagateljih sredstev, 
nekatere druge pa potrebujejo državno podporo. 

Prestrukturiranje družbenih dejavnosi predpostavlja tudi spre- 
minjanje dosedanje oz. obstoječe socialne politike v smeri, ki smo 
jo začrtali s planom. To je aktivna socialna politika s poudarkom 
na vlaganju v izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje, kar 
mora biti prepleteno s politiko, ki je usmerjena v odpravljanje 
disfunkcij ekonomskega razvoja - to je v zavzemanje za socialni 
minimum, oziroma za določeno raven kvalitete življenja, ki je 
zagotovljena vsem prebivalcem. Treba je preveriti, koliko je ta 
odločitev v današnjih razmerah še vedno sprejemljiva. Jasno je 
tudi, da socialne in gospodarske politike ne moremo voditi 

' ločeno. Vedno večjih gospodarskih problemov namreč ne 
moremo reševati zgolj na socialnem področju. Če delavci s pov- 
prečnimi osebnimi dohodki (takih je blizu 60%) ne morejo kriti 
svojih življenskih stroškov, to gotovo ni le problem socialnega 
varstva. 

Vse to pa pomeni spremembo koncepta socialne politike z uve- 
ljavitvijo tako imenovanega holističnega pristopa, pri čemer 
država jamči za izvajanje tako imenovanih univerzalnih progra- 
mov, na podlagi katerih je ljudem zagotovljena vsaj minimalna 
raven materialnega, socialnega in zdravstvenega varstva (gre za 
heteronomno opredeljevanje oz. ugotavljanje potreb). Potrebe 
nad to strokovno in politično dogovorjeno ravnijo pa naj si ljudje 
zadovoljujejo na različne načine in s pomočjo selektivnih progra- 
mov, ki se oblikujejo na osnovi različnih avtonomnih interesov 
ljudi. Ti programi se lahko izvajajo v instituciji ob ustrezni partici- 
paciji, predvsem pa bi moral veljati princip aktivne socialne poli- 
tike v smislu aktivnega zadovoljevanja potreb ljudi, samoorganizi- 
ranja, samopomoči pri čemer mora družbeno okolje pravno in 
sistemsko omogočiti tak način zadovoljevanja potreb. 

Kljub povedanemu, je strokovnjakom v družbenih dejavnostih 
potrebno vrniti status pomembnih javnih delavcev Ena od poti za 
to je tudi ustrezno nagrejevanje zato bo, zaradi inflacije in ob 
inflaciji, potrebno tako v SIS kot tudi v izvajalskih organizacijah 
spremljati cene in izplačila osebnih dohodkov. Valorizacijski 
mehanizmi za to že obstajajo in jih bo potrebno pogosteje uporab- 
ljati. Vendar kljub temu ni mogoče obljubiti in tudi ne napovedati 
stalne in vsakokratne usklajenosti sredstev in zahtevkov, osebnih 
dohodkov in izplačil in tudi ne vseh drugih elementov. Za takšne 
primere pa bodo v SIS in predvsem v njihovih strokovnih službah 
reagirali bolj hitro uporabljajoč vse inštrumente, ki so že na voljo. 

430.2 SOCIALNA POLITIKA IN ZAGOTAVLJANJE 
SOCIALNE VARNOSTI - ODPIRANJE 
DRUGAČNIH KONCEPTOV 

V tekočem srednjeročnem obdobju sme prišli do ugotovitve, da 
zgolj redistributivna socialna politika (samo prerazdeljevanje 
s posredno menjavo zbranih sredstev) ne zadošča, zaradi najmanj 
dveh razlogov. 

Najprej - ker družbene dejavnosti, zaradi načina funkcioniranja 
in organiziranja, ki ga imajo, zahtevajo vedno več sredstev, ki so 
omejena. Nenehna racionalizacija poslovanja in upravljanja pa 
povzroča upadanje kvalitete storitev. To je pri ljudeh povzročilo 
tudi drugačno razmišljanje. Zanima jih, koliko dejansko stanejo 
storitve družbenih dejavnosti in se sprašujejo ali so njihove 
potrebe ustrezno zadovoljene. Drugačne razmere oblikujejo torej 
tudi drugačnega, aktivnega posameznika, ki bo z vso odgovor- 
nostjo skrbel za svojo materialno in socialno varnost, ki bo odgo- 
voren za soje zdravje, za izobrazbo in vzgojo svojih otrok. Vse to 
pa mora družba sistemsko, predvsem pravno tudi omogočiti. 

Ob tem je potrebno dosledno vztrajati tudi pri večji strokovni in 

politični odgovornosti upravnih organov in strokovnih institucij, ki 
je v obstoječem sistemu precej pomanjkljiva. 

Zato je pri konceptualizaciji nove socialne politike potrebno 
upoštevati ta dejstva in vzpostaviti takšen koncept socialne poli- 
tike, ki bo omogočil celosten vidik obravnavanja socialnega raz- 
voja. To v sistemu družbenih dejavnosti pomeni koeksistenco 
univerzalnih in selektivnih programov. Za prve jamči in je zanje 
odgovorna država in so dostopni vsem državljanom, pri drugih pa 
gre za programe, ki so plod različnih interesov ludi in se lahko 
izvajajo v instituciji ob ustrezni participaciji, predvsem pa izven 
nje, na trgu (VVelfare Pluralism) z znatnim vključevanjem zaintere- 
siranih posameznikov. 

430.3 PROBLEM! FINACIRANJA DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI - NEPRESTANE SPREMEMBE 

Za finaciranje družbenih dejavnosti v minulem obdobju je bilo 
značilno, da je bilo pod vplivom neprestanih sprememb na 
področju gospodarskega sistema, ki so bile večinoma nedore- 
čene in parcialne, v kratkih časovnih razmikih. Zato se je financi- 
ranje družbenih dejavnosti ves čas ukvarjalo s čim hitrejšim prila- 
gajanjem spremembam, gašenjunastalih problemov in prežeto 
z miselnostjo sprotnega preživetja, z dolgoročnejšim reševanjem 

■teh vprašanj pa se v takih razmerah nihče ni ukvarjal. 
Tako so v drugi polovici leta 1987 začela veljati posamezna 

določila spremenjnega zveznega zakona o celotnem prihodku in 
dohodku, ki so, ob nespremenjenem republiškem obračunskem 
zakonu, privedle do velikega izpada planiranih prilivov in do 
zahtevkov za refundacije že vplačanih prispevkov iz dohodka. 

Na prehodu v leto 1988 je bil sprejet nov republiški zakon, ki je 
pomenil predvsem operacionalizacijo zveznega zakona o celot- 
nem prihodku in dohodku za področje prispevkov. Prinesel je 
»selitev« prispevkov iz dohodka na vir bruto osebnih dohodkov. 
»Selitev« je bila temeljitejša kot pa je zahteval zvezni zakon, saj so 
skupnosti predpisale predvsem prispevke iz bruto osebnih dohod- 
kov, zaradi strahu pred tem, da dohodek ne bo zanesljiv vir, 
čeprav je nova zakonodaja problem refundacij rešila z določilom, 
da se prispevki za družbene dejavnosti iz dohodka plačujejo od 
osnove za davek iz dohodka TOZD. Selitev je povzročila, da se je 
v letu 1988 kar 85% sredstev zbralo s prispevki iz bruto osebnih 
dohodkov (v letu 1987 je iz tega vira bilo zbranih 52% sredstev)! 
Dodatno težavo je predstavljala tudi obsežnost sistemskih spre- 
memb, tako da se je celoten sistem financiranja družbenih dejav- 
nosti »umiril« šele v drugem kvartalu leta 1988. 

V letu 1989 imamo spet popolnoma spremenjeno zakonodajo 
(zakon o podjetjih, zakon o računovodstvu), ki v financiranje 
družbenih dejavnosti ponovno prinaša precejšnjo negotovost. 
Ponovno bo potrebno določiti nove vire in osnove za posamezne 
prispevke, rešitve pa bo - kot kaže - le potrebno iskati tudi 
v smeri bistveno večje centralizacije financiranja na republiški 
ravni. To bi omogočilo izenačitev v obremenjenosti gospodarstva 
med občinami. Ne izključuje pa relativno decentralizirane porabe 
zbranih sredstev. 

Zaradi nove zakonodaje, po kateri organizacijam ni bilo 
potrebno predložiti periodičnega obračuna za prvo tromesečje 
letošnjega leta, je bilo potrebno po hitrem postopku sprejeti 
republiški zakon o določitvi akontacij za prispevke iz dohodka 
v obdobju april-julij, saj bi se sicer akontacije določale na pod- 
lagi osnove iz zaključnega računa 1988. To bi pri tako visoki 
inflaciji onemogočilo normalno izvajanje programov samouprav- 
nih interesnih skupnosti. V fazi srejemanja pa je zakon, ki bo 
začasno urejeval financiranje družbenih dejavnosti v letošnjem 
letu, do vspostavljanja novega sistema financiranja, ki bi moral 
veljati že ob zaključnem računu. / 

Dodatno so na področje financiranja družbenih dejavnosti 
vsako leto posegali tudi zvezni interventni zakoni. Ti so imeli 
negativne učinke zlasti v prenašanju obveznosti za že opravljene 
storitve v naslednje leto, v velikih nihanjih pri razpoložljivih sred- 
stvih med leti, v nezmožnosti, da bi na začetku leta opredelili, za 
katere programe in za kakšen obseg programov bo mogoče 
zagotoviti sredstva. Sprožali pa so tudi prepričanje, da se raci- 
onalnost v porabi ne izplača. 

440. PROSTORSKI VIDiK RAZVOJA 
- POUDAREK EKOLOGIJI 

Na osnovi temeljnih usmeritev »ekološke konference« so bili 
spremenjeni in dopolnjeni planski akti republike in ostalih nosil- 
cev planiranja. V dolgoročnih planskih aktih so se na ključnih 
področjih menjale strategije razvoja (energetika), v spremenjenih 
družbenih planih so bile vključene dodatne naioge s področja 
varstva okolja (predvsem sanacija gozdov in varstvo tal), občine 
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pa so za svoje območje dolžne pripraviti program sanacije okolja. 
Kljub pomanjkanju sredstev na posameznih področjih se je uvelja- 
vil prednostni pomen naložb v varstvo okolja. 

440.1 UREJANJE PROSTORA 
- VZPOSTAVLJANJE ODGOVORNEJŠEGA 
ODNOSA 

Za urejanje prostora v tem obdobju je pomembno predvsem 
Poročilo o urejanju prostora (1987) in Dodatna informacija k poro- 
čilu o urejanju prostora v SR Sloveniji (1988), ki obravnavata 
predvsem načine obnašanja subjektov pri urejanu prostora in 
posledice teh načinov za prostor. Še vedno ni konkretnih podat- 
kov o dimenzijah dogajanja (bilanca in spremembe bilance dejan- 
ske rabe zemljišč, valorizacijami zemljišč, varovanju zamljišč). 
V tem gradivu ne ponavljamo ugotovitev in sklepov ter predlaga- 
nih ukrepov iz Dodatne informacije k poročilu o urejanju prostora. 
Ravno tako ne ponavljamo ugotovitev iz poročila o delu medre- 
sorske komisije pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
ugotovitev in predlaganih ukrepov, ki so bili podani v obravnavo 
in sprejem Zborom Skupščine SR Slovenije. 

Večina potekajočih aktivnosti se nanaša na pripravo velikih, 
zlasti infrastrukturnih posegov v prostor in na ugotavljanje dejan- 
skega stanja rabe prostora, odpravljanje napak, ter reševanje 
konfliktov glede posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč. Pri 
tem je še vedno problem pravna veljavnost dolgoročnih in sred- 
njeročnih planskih dokumentov občin in SUS. V SR Sloveniji še 
vedno nima usklajenih dolgoročnih planskih dokumentov 43 
občin in 2 SIS, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, ob ugotovitvi, da je zavod pregledal vse 
posredovane dolgoročne plane občin in SIS. 

Ugotavljamo tudi, da še vedno v uradnih glasilih ni objavilo 
svojih dolgoročnih planskih dokumentov 13 občin in 3 samouu- 
pravne interesne skupnosti na ravni republike; 11 občin in 7 SIS 
pa ni objavilo svojih srednjeročnih planskih dokumentov. Ravno 
tako ugotavljamo, da 4 občine niso posredovale v pregled spreje- 
tih dolgoročnih planov ter poteka sprejem sprememb in dopol- 
nitev. 

V letu 1989 so bile sprejete spremembe in dopolnitve dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije. Spremembe in dopolnitve teh planskih 
dokumentov zahtevajo spremembe in dopolnitve tudi ustreznih 
planskih dokumentov občin in SIS. 

Večina nosilcev planiranja, ki opravljajo dejavnosti posebnega 
družbenega pomena raspolaga s kartografsko dokumentacijo 
svojih planskih nalog kot osnove za spreminjanje in dopolnjeva- 
nje občinskih planskih aktov. Naloge, ki se nanašajo na republiška 
obvezna izhodišča pa so opredeljena tudi v kartografski doku- 
mentaciji republiških planskih aktov. 

Aktivnosti, ki potekajo tako na ravni občin in SIS, kakor tudi na 
ravni organizacij, ki izdelujejo te planske dokumente kažejo na 
oljši odnos do pristopa k procesu planiranja. Pri tem so v veliko 
pomoč tudi metodološki pripomočki za pripravo planskih doku- 
mentov, ravno tako pa tudi bolje pripravljene strokovne podlage 
s strani nosilcev planiranja, čeprav menimo, da bo realizacija 
nalog, opredeljenih v tem srednjeročnem obdobju predstavljala 
še vedno izjemen strokovni in postopkovni napor. Večina nosilcev 
planiranja, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, sicer razpolaga s kartografsko dokumentacijo svojih 
planskih nalog kot osnove za spreminjanje in dopolnjevanje 
občinskih planskih aktov. Naloge, ki se nanašajo na republiška 
obvezna izhodišča, pa so opredeljena tudi v kartografski doku- 
mentaciji republiških planskih aktov. 

Na podlagi srednjeročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in v skladu s programom priprave prostorskih izved- 
benih aktov, ki ga je sprejel IS SR Slovenije, poteka priprava 
lokacijskih načrtov za hidroelektrarne na spodnji Savi termoelek- 
trno-toplarno Trbovlje III in ostalih infrastrukturnih objektov in 
naprav. Za realizacijo nekaterih nalog iz Družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 — področje cestno-prometnih 
povezav - magistralne cestno-prometne povezave so zagotov- 
ljeni predpogoji, saj imajo občine, v tem smislu usklajene dolgo- 
ročne plane, samo za posamezne investicije pa tudi srednjeročne 
plane (Postojna, Sežana in Ajdovščina, Jesenice, Kranj). 

Še vedno je premalo povezav in usklajenosti med službami za 
urejanje prostora in varovanje okolja ter geodetskimi službami. 
Krči se tudi realna vrednost vlaganj v programe geodetskih del. 
Tako ni mogoče zagotavljati ažurnih geodetskih podlag za posege 
v prostor. Topografska karta v merilu 1 : 25000 bo v letu 1989 
obnovljena, vendar vojaške oblasti postavljajo prestroge pogoje 
za njeno uporabo. Zagotoviti je potrebno primerna sredstva za 
program geodetskih del, pa tudi primerno odprtost topografske 
karte za potrebe nosilcev načrtovanja. 

440.2 PROBLEMATIKA NASELIJ IN POSELITVE 
- KAKŠEN OBSEG STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
IMAMO? 

Demografski procesi v Sloveniji so v obdobju 1986-1988 pote- 
kali v glavnem v skladu s predvidevanji v okviru variante zmerne 
koncentracije prebivalstva. Število prebivalstva je bilo nižje od 
predvidevanj v občinah Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Brež- 
ice, Nova gorica, Postojna, Krško in Ravne na Koroškem ter mestu 
Maribor, izrazito odstopanje navzgor pa je značilno za mesto 
Ljubljana. 

Problem praznenja podeželja se je v tem obdobju omilil, saj se 
je delež naselij z upadanjem števila prebivalstva, razen v posavski 
regiji, zmanjšal pod polovico naselij v posamezni regiji. (A.Jakoš, 
1988). 

Večina občin je v svojih planskih aktih predvidela nadaljnje 
izgrajevanje funkcije naselij v okviru sistema naselij, glede na 
potrebe in možnosti posameznih naselij, vendar se načrtovane 
naloge zelo počasi uresničujejo. Počasnost sprememb je tudi 
sicer značilna za procese v poselitvenem čistemu. Kažejo pa se 
zlasti v kvalitativnem smislu predvsem na višjih ravneh središč, 
s pestrejšo ponudbo storitvenih in oskrbnih dejavnosti, na nižjih 
ravneh pa se je število središč pomnožilo predvsem zaradi disper- 
zije določenih oskrbnih dejavnosti (I. Vrišer, 1988). Omrežje cen- 
tralnih naselij predstavlja glavne točke koncentracije prebivalstva 
in dejavnosti v prostoru, saj v njih živi polovica prebivalstva SRS, 
v njih je lociranih več kot tri četrtine delovnih mest. V družbenem 
planu predvidena nadaljnja koncentracija prebivalstva in dejavno- 
sti se v izbranih regionalnih središčih, po podatkih registra prebi- 
valstva za leto 1988, nadaljuje. 

Kot sestavni del dolgoročnih planov so bile v slovenskih obči- 
nah sprejete tudi urbanistične zasnove naselij, vendar je le polo- 
vica slovenskih občin izpolnila to svojo obveznost. Iz tega sledi, 
da ostale občine urejajo mesta do leta 1990 po prehodnih določ- 
bah Zakona o urejanju naselij, na osnovi veljavnih urbanističnih 
načrtov. 

Ker pa so v smislu začrtane politike urejanja prostora v občinah 
obstoječi zazidalni načrti in urbanistični redi nepopolni,ter vse- 
binsko nepri — merni in zastareli je zelo vprašljiva skladnost 
z novimi dolgoročnimi in srednjeročnimi plani. 

Iz pripravljenih urbanističnih zasnov ugotavljamo, da jih je le 
slaba polovica izdelanih tako, da bodo dobra osnova za nadaljne 
delo,ostale zadostijo le formalmo pravnim zahtevam. Vzrok temu 
so najverjetneje slabe strokovne podlagah, tako po obsegu, kot 
po vsebini. 

Iz izdelanih planskih dokumentov, ki urejajo mestni prostor, pa 
je razvidno upoštevanje ciljev poselitvene politike. To je načrten 
razvoj bolj zgoščenih naselij. Bolj kot doslej je teh urbanističnih 
zasnovah upoštevan tudi vidik kvalitete bivalnega okolja, kar je 
ena od pomembnih nalog pri načrtovanju razvoja slovenskih 
mest. 

Ustvarjanje pogojev za nemoten razvoj mestnih in drugih naselij 
je v tem srednjeročnem obdobju vezano na delovanje skladov 
stavbnih zemljišč, ki so pristojni za pridobivanje, urejanje in odda- 
janje stavbnih zemljišč Ugotavljamo, da delo skladov v obdobju 
1986-1988 ne daje zadovoljivih rezultatov. Občine zelo različno 
izpolnjujejo obveznosti iz zakona o stavbnih zemljiščih, saj tudi 
odloka o nadomestilu za uporabo stvbnega zemljišča niso spre- 
jele vse občine, v metodologiji zajemanja nadomestila pa so med 
občinami velike razlike. Praviloma zberejo najmanj sredstev 
v občinah, ki so najslabše komunalno urejene. Poseben problem 
predstavljajo neizdelane evidence o obsegu stavbnih zemljišč, ki 
onemogočajo racionalno gospodarjenje s prostorom in ustrezno 
zbiranje sredstev iz naslova nadomestila, ki v večini občin ne 
dosežejo niti 0,5% v dohodku občine. Obseg sredstev, ki so na 
voljo za opremljanje novih stavbnih zemljišč, vpliva na skromno 
ponudbo opremljenega prostora, namenjenega stanovanjski 
gradnji. Neustreznost ponudbe ponazarja tudi živahen trg nepre- 
mičnin, ki je usmerjen predvsem na stanovanja. 

Kljub zmanjšani kupni moči občanov je promet z nepremični- 
nami dokaj intenziven. V širši ljubljanski regiji, Gorenjski, Dolenj- 
ski in na obali je največ prodaje stanovanj, manj hiš in še manj 
parcel. V SV Sloveniji pa je intenzivnejši promet s hišami, manj 
s parcelami najmanj pa s stanovanji. Praviloma so cene nepremič- 
nin podane v DEM in rastejo premosorazmerno s tečajem. Cena 
m novo vseljenih stanovanj v mesecu aprilu znaša že do 9 mio za 
m ; starih stanovanj pa 7 do 9 mio za m2. Pri prodaji parcel 
ugotavljamo, da je promet z zazidljivimi ali s komunalno opremlje- 
nimi parcelami, oziroma tistimi z urejeno gradbeno dokumenta- 
cijo dokaj majhen. Cena za m2 komunalno opremljene parcele se 
giblje v dinarski protivrednosti od 100 do 150 DEM. Več je pro- 
meta z nezazidljivimi parcelami katerih cena za m2 se giblje 
v dinarski protivrednosti od 10 do 15 DEM. 
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440.3 NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 
- BOLJŠI ODNOS, PIČLI REZULTATI 

V zadnjem času opažamo pozitivne premike v odnosu družbe 
do naravne in kulturne dediščine. Ti so bolj posledica spreme- 
njene družbene klime, večje zavesti o omejenosti naravnih virov, 
s katerimi razpolagamo ter o vsakodnevnem zmanjševanju kvali- 
tete okolja v katerem živimo kot pa posledica organizirane večje 
skrbi za dediščino. Istočasno namreč prodira spoznanje, da je 
pretežni del dediščine tudi tržna kategorija. Če ob tem upošte- 
vamo pomen dediščine pri ohranjanju identitete slovenskega pro- 
stora postaja naloga ohranjanja in razvoja dediščine izjemno 
aktualno. 

To družbeno klimo je potrebno ustrezno izkoristiti in usmeriti. 
Prvi delni rezultat je nekoliko kvalitetnejše vključevnje te vsebine 
v dolgoročne in srednjeročne plane SIS-ov in DPS-ov dopolnjene 
1989. 

V zadnjem letu je nosilec planiranja na ravni republike dopolnil 
svoje planske akte s protorskimi sestavinami, večina občin pa 
zadovoljivo vključila to vsebino v svoje akte. Postope dopolnjev- 
nja je v teku. To dejstvo še ne pomeni, da je že dosežen željeni 
kvalitativni nivo. Nosilci planiranja in strokovne službe morajo 
ustvariti predpogoj za istreznejše vključevanje dediščine v druž- 
beni razvoj s tem, da na osnovi enotnih metodologij preverijo in 
dopolnijo strokovne osnove tako, da bodo te vsebovale izhodišča 
za vse načine varovanja predvsem po z razvojnimi usmeritvami za 
aktivno vključevanje dediščine v razvoj drugih dejanosti. S tem 
bodo omogočili, da tudi DPS-i opravijo nalogo, ki je do sedaj niso 
zadovoljivo opravljale, tj. da v planskih aktih sprejmejo tako vizij 
razvoja, ki bo v maksimalni možni meri tudi dejansko ohranjala in 
razvijala dediščino kot dobrino splošnega pomena. 

Glede na dejstvo, da poteka priprava strokovne metodologije za 
takšen način priprave strokovnih osnov področja VKND je realno 
pričakovati, da bo ta sektor že za potrebe generacije planskih 
aktov za obdobje 1991 -1995 pripravil ustrezna gradiva. S kvalitet- 
nejšimi elementi tega sektorja bo: 

1. Na nivoju DPS dana možnst za boljše usklajevanje interesov 
v procesu priprave planskih aktov. Zaradi tega lahko v prvi fazi 
pričakujemo povečanje števila območij na katerih bo potrebno 
razreševati navzkrižne interese v prostoru. Dosedanje relativno 
majhno število evidentiranih konfliktnih območij je namreč posle- 
dica neustreznih elementov, ki jih je sektor posredoval v proces 
planiranja, t.j. elementov, ki niso vključevali vsebine na osnovi 
katere bi bilo možno identificirati konflikte ali pa nestrokovnega 
postopka prirave planskih aktov DPS. 

2. Možno kvantificirati količino ter opredeliti pogoje in načine 
vključevanja delov dediščine v družbeni razvoj in tako zadovolje- 
vati del potreb drugih dejavnosti. 

S takšno kvaliteto elementov, ki jih bo sektor VKND posredoval 
v proces priprave planskih aktov za obdobje 1991-1995 bodo 
ustvarjeni predpogoji, da DPS-i realizirajo sprejete planske naloge 
o vključevanju dediščine v družbeni razvoj, t.j. da socialni, eko- 
nomski in prostorski del povežejo v celoto. 

500. AKTUALNA VPRAŠANJA LETA 
1989 

Trendi gospodarskih gibanj v Sloveniji se v letošnjem letu vsaj 
na nekaterih področjih (zlasti v proizvodnji in izvozu) obračajo 
nekoliko na bolje. Velja pa upoštevati, da gre tu za zdaj predvsem 
za konjunkturne tendence. V zadnjem času je opazen tudi večji 
optimizem v podjetniških pričakovanjih. Razmere, v katerih se to 
dogaja, so - kljub spremembam in novostim v sistemu in eko- 
nomski politiki - še vedno v znamenju dosedanje globoke gospo- 
darske in družbene krize in problemov na ključnih področjih 
reprodukcije, ki jih v analizi izvajanja plana v prejšnjih poglavjih 
kaže tudi ta »Majska analiza«. Kriza se v gospodarskih kazalcih 
najbolj manifestira v mesečnih stopnjah inflacije. Te večkratno 
presegajo skupne večletne stopnje rasti cen v sosednjih deželah, 
naših najpomembnejših gospodarskih partnerjih. Manifestira pa 
se tudi v blokadah normalnega delovanja ekonomskega sistema. 

4,7% večji obseg industrijske proizvodnje v prvih štirih mesecih 
leta ter trendi v drugih proizvodnih dejavnostih obetajo, da bi 
lahko pod sedanjimi predpostavkami za celo leto 1989 računali na 
okoli 2% skupno gospodarsko rast. Presoja realnih veličin (s 
stopnjami rasti) seveda ob sedanjih dimenzijah inflacije čedalje 
bolj izgublja oporo, saj bi ob nadaljevanju sedanjih mesečnih 
stopenj rasti cen celoletna povprečna nominalna rast narodnogo- 
spodarskih agregatov znašala okoli 800%. Tako postajajo v naših 
razmerah za ocenjevanje tekoče gospodarske aktivnosti in kon- 
junkture v letu 1989 bolj oprijemljivi kazalci kot so npr.: izvoz in 
uvoz, tečaj, vrednost prometa v trgovini, turistične nočitve, giba- 

nja osebnih dohodkov, gibanja cen proizvajalcev in življenjskih 
stroškov, predviden obseg sredstev za skupno in splošno porabo 
itd. Na njihovi osnovi ter na osnovi rezultatov konjunkturnega 
barometra lahko v Sloveniji sklepamo na relativno ugodno kon- 
junkturo za prihodnje mesece. V porastu so tudi naročila proiz- 
vodnji, oskrbljenost ni problematična. Ocenjujemo, da je za zdaj 
mogoče računati na okoli 8% rast izvoza blaga - nekoliko več na 
konvertibilno področje - tudi pod vplivom orientacije na bližnja 
tržišča razvitih evropskih dežel, kjer je tržna konjunktura izredno 
ugodna. Tudi za uvoz so nekoliko boljše možnosti, povečujejo se 
tudi stopnje rasti uvoza opreme. Pod vplivom zaostrenih gospo- 
darskih razmer se letos nadaljuje nazadovanje števila zaposlenih 
(-1% v vsem letu) in rast iskalcev zaposlitve, vendar po stopnji 
nezaposlenosti (povprečno 3,5% v letu 1989) Slovenija za zdaj še 
vedno precej zaostaja za bližnjimi okolji - tako za drugimi jugo- 
slovanskimi republikami kot tudi za bližnjimi regijami v sosednjih 
deželah. 

Med globalnimi najpomembnejšimi vprašanji v letu 1989 pa so 
in bodo - poleg razvojnih problemov, nakazanih po vsebinskih 
področjih v prejšnjih poglavjih »Majske analize« - zlasti 
poslovno-finančne razmere, vprašanje razbremenjevanja gospo- 
darstva ter primerno uravnavanje porabe v razmerah visoke infla- 
cije. Glede razbremenjevanja na podlagi dosegljivih informacij ni 
mogoče sklepati na drugačne indikacije od tistih, ki so bile predo- 
čene v prejšnjih analizah ob koncu leta 1988 in v začetku leta 
1989. V splošnih likvidnostnih razmerah ter ob posledicah visoke 
inflacije se povečujejo pritiski, ki rezultirajo tudi v napetostih 
politične narave in v problemih z motiviranostjo zaposlenih 
- bodisi v gospodarstvu bodisi v družbenih dejavnostih in drugih 
delih družbe. 

V globalu se je sodeč po izplačilih za investicije v pomladanskih 
mesecih nadaljevalo upadanje naložbene aktivnosti. Začenjamo 
se soočati s pojavi, ki terjajo v tekoči politiki nekatere drugačne 
pristope. Gre zlasti za nekoliko obetavnejšo perspektivo tujih 
vlaganj v naše gospodarstvo v prihodnje. Pri uveljavljanju trga in 
učinkov, ki naj bi jih prinašala novi zakon o podjetjih in o tujih 
sovlaganjih, ne bi smeli - s stališča naših razmer - pristopati 
k temu v prostorsko razvojnem smislu poenostavljeno. Uveljavlja- 
nje trga terja tudi drugačno obnašanje pri urejanju prostora. 
Pogoji poseganja vanj morajo biti - tako kot so drugod po Evropi 
- vnaprej znani in opredeljeni. Družbeno politične skupnosti 
morajo čimprej oblikovati primerno ponudbo prostora, ki mora 
izhajati iz dolgoročnih možnosti in pogojev razvoja (kje, kaj in 
kako je možno graditi) in ne sme pomeniti njegove »razprodaje« 
zaradi kratkoročnih materialnih koristi. To še posebej velja za tista 
območja, ki imajo največjo stopnjo občutljivosti ter ki so tudi naša 
posebna vrednota, interes za vlaganja zlasti v turistične in 
podobne objekte pa bo tam največji. Ponudba mora vključevati 
vse informacije potencialnim investitorjem, da dobe tudi hiter 
pritrdilni ali odklonilni odgovor ter jasne in hitre postopke. To je 
že za leto 1989 eno ključnih vprašanj. 

510. VLOGA IZVOZNIH IN UVOZNIH 
TRENDOV V LETU 1989 ZA 
GOSPODARSKE RAZMERE V SR 
SLOVENIJI 

Lanskoletna visoka izvozna aktivnost slovenskega gospodar- 
stva se letos nadaljuje z nižjimi stopnjami rasti. V prvih štirih 
mesecih je tako skupni kot konvertibilni izvoz porastel za okoli 
7%, izvoz blaga na klirinško področje pa še vedno raste nekoliko 
hitreje (do konca aprila je porastel za okoli 10%). Tako rast 
skupnega in konvertibilnega izvoza lahko glede na visoko dina- 
miko v istem obdobju preteklega leta ocenimo kot ugodno, čeprav 
je bil glede na 5% porast izvoznih cen v prvih mesecih letos 
dejanski fizični izvoz nekoliko skromnejši. 

Proces liberalizacije uvoza, ki se je začela že tekom lanskega 
leta in postaja ena izmed bistvenih potez letošnje ekonomske 
politike, kaže prve pozitivne rezultate Tako v Sloveniji kot Jugo- 
slaviji v teh mesecih uvoz v primerjavi z lanskim letom bistveno 
povečuje (skupni uvoz Slovenije in Jugoslavije je za 11,7% oz. 
11,5% večji, konvertibilni pa kar za 19,0% oz. 21,4% večji kot lani 
v tem obdobju). Slovensko gospodarstvo, se je v prvi vrsti oskr- 
belo s surovinami in reprodukcijskimi materiali (v tem je bil uvoz 
potrošnega materiala kar trikrat večji kot v istem obdobju prete- 
klega leta), bistveno večji pa je bil tudi uvoz opreme s konvertibil- 
nega področja, kar pomeni rahlo povečanje njenega deleža1 

v celotnem blagovnem uvozu. Izboljšuje se tudi oskrbljenost slo- 
venskega tržišča s proizvodi široke potrošnje, ki po zelo restriktiv- 
nem uvozu lani (v primerjavi z letom 1987 smo lani uvozili blaga1 

široke potrošnje za 20% manj) ponovno raste. 
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Slovenski blagovni izvoz, kljub visoki uvozni dinamiki v prvih 
mesecih letos še vedno v celoti pokriva blagovni uvoz (doseženo' 
je 115,6% oz. 108% pokritje na konvertibilno področje), zunanjetr- 
govinski presežek pa je dosegel višino 147 mio USD, oziroma 68 
mio USD na konvertibilno področje. 

Razkorak med slovenskim izvozom in uvozom blaga na klirin- 
ško področje se v korist izvoza povečuje tudi letos, saj je izvoz za 
okoli 10% višji, uvoz s tega področja pa kar za 25% nižji. Vsekakor 
so nujni ukrepi, ki bi pripeljali do znižanja tega salda na ravni vse 
države, zato podpiramo sedanje predvidene spremembe zakona 
o deviznem poslovanju, ki daje Zveznemu izvršnemu svetu mož- 
nost odloga plačila dinarske protivrednosti opravljenega izvoz- 
nega posla v primeru, da je manipulativni kredit, določen v meddr- 
žavnem sporazumu s posamezno državo prekoračen. 

Po nekajletnem, le načelnem podpiranju in prizadevanju za 
podporo gospodarstvu, ki bo sposobno enakopravnejšega vklju- 
čevanja v mednarodni prostor lahko v sedanjem trenutku le govo- 
rimo o pozitivnih premikih v tej smeri. Letošnji ukrepi tekoče 
ekonomske politike in sistemske spremembe, ki so predvidene 
v dopolnitvah in spremembah devizne zakonodaje kažejo na večjo 
podporo gospodarstvu pri vključevanju v mednarodne tokove. 
Gre za deregulacijo in zmanjšano administrativno poseganje 
v urejanje plačilno-bilančnih razmerij, kjer bo imel devizni trg in 
prosto odločanje gospodarskih subjektov o ustvarjenih deviznih 
sredstvih dosti večjo vlogo od te, ki smo ji bili priča v zadnjih letih. 
Tako prihaja do pomemvnejšega premika v smeri večje liberaliza- 
cije uvoza, vse več blaga, ki se uvaža je na režimu prostega uvoza, 
kontingenti in dovoljenja pa naj bi služili le zaščiti domače proiz- 
vodnje. Bistvene spremembe pričakujemo tudi na področju zaš- 
čitne politike, ki mora dobiti večjo razvojno vlogo. Politiko spod- 
bujanja izvoza, ki je z radikalnim ukinjanjem vseh regionalnih 
spodbud in spodbud za visoko stopnjo predelave glede na našo 
izvozno strukturo močno prizadelo predvsem slovensko gospo- 
darstvo moramo nujno obravnavati skupaj z razbremenjevanjem 
izvoznega gospodarstva z visokimi vhodnimi stroški, vezanimi na 
carine in uvozne takse. Pogoste spremembe sistema izvoznih 
spodbud, ki do danes v zasnovi še niso selektivne v smeri podpira- 
nja večjega deviznega priliva opozarjajo na to, da moramo v prvi 
vrsti zagotoviti izvajanje ustrezne tečajne politike. Tako bodo 
v naslednjih mesecih poleg zmanjševanja domačega povpraševa- 
nja efekti tečajne politike prav gotovo eden izmed najpomembnej- 
ših spodbujevalcev izvoza. Preusmerjanje domačih proizvajalcev 
na tuje trge bo vsekakor še bolj kot doslej pogojena z dobička- 
nosno motiviranostjo gospodarstva, za katero ocenjujemo, da se 
v letošnjem letu v primerjavi z lanskim majem ponovno poslab- 
šuje. Drsenje tečaja dinarja do košare konvertibilnih valut ne lovi 
koraka z domačo inflacijo in se torej določila tečajne politike, 
glede vzdževanja cenovne konkurenčnosti izvoznikov, dosežene 
z devalvacijo konec maja lani, ne izpolnjujejo. Konec aprila je bilo 
v Jugoslaviji razmerje med tečajem košare konvertibilnih valut in 
cenami na drobno za okoli 9,5 odstotnih točk slabše kot ob koncu 
lanskega maja. Ob hitrejši rasti drobnoprodajnih cen in nekoliko 
drugačni valutni strukturi slovenskega konvertibilnega izvoza od 
jugoslovanskega pa je bilo to razmerje v Sloveniji celo za okoli 
12,5 odstotne točke slabše. Ta zaostanek bo za spodbudo izvoza 
in večjega deviznega priliva, ki v zadnjih letih dosega le med 
50-60% ustvarjenega blagovnega izvoza, nujno čimprej nadokna- 
diti. 

520. DENARNO-LIKVIDNOSTNE 
RAZMERE IN PROBLEMI FINANČNEGA 
POSLOVANJA 

Za letos je bila začrtana umirjena rast denarne mase in ostalih 
denarnih agregatov ter politika realnih obrestnih mer. Realna 
obrestna mera velja za vse kredite, razen za nekatere namene 
v kmetijstvu, ki se kreditirajo iz primarne emisije17. S 1. 1. 1989 so 
ukinjeni vsi limiti bančnega kreditiranja (tudi za neto domačo 
aktivo). Visoka likvidnost bank ob koncu leta 1988 in odprava 
limitov bančnih naložb je pospešila kreditno aktivnost bank in 
Narodne banke Jugoslavije. Zato je NBJ znižala reeskontne stop- 
nje linearno za 20% (razen za nekatere namene v kmetijstvu) in 
povečala obvezno rezervo bank pri NBJ. 

17. Od l.marca dalje se Iz zveznega proračuna pokriva 10-40% zneska teh 
obresti, medtem ko je prej za kmetijstvo veljala neposredno nižja obrestna 
mera. Kljub ugodnostim, ki jih ima kmetijstvo, je učinkovitost reeskontnega 
kreditiranja močno zmanjšana zaradi zaščitnih cen, ki so osnova za reeskont, 
saj se spreminjajo le trikrat letno, kar v pogojih inflacije krči vrednost reeskonta. 
Organizacije morajo zato za tekočo reprodukcijo najemati drage kredite, kar ob 
počasnem obračanju kapitala dodatno zaostruje problem likvidnosti in vplivajo 
na intenzivnost proizvodnje. 

V začetku letošnjega leta se je likvidnost slovenskih bank 
znatno poslabšala in to dosti bolj kot je običajno zaradi sezonskih 
vplivov (poravnavanje obveznosti po zaključnih računih). Poslab- 
šana likvidnost bank v ostalih delih države ni bila tako izrazita kot 
pri nas. Banke so si za izboljšanje likvidnosti pomagale na raz- 
lične načine. V aprilu se je likvidnostna situacija že bistveno 
popravila. Po eni strani je poslabšana likvidnost povzročila ban- 
kam težave, po drugi strani pa je vplivala na skrbnejše in racional- 
nejše gospodarjenje z denarjem. Gospodarstvo je tudi imelo 
sezonske težave z iikvidnostjo, vendar skoraj ni večjih blokacij 
žiro računov. Terjatve in obveznosti so sicer visoke, vendar naraš- 
čajo v globalu skladno z rastjo cen. Največ težav povzročajo tako 
gospodarstvu kot bankam spremembe predpisov in vzpostavlja- 
nje novih evidenc. 

Tako sredstva kot naložbe so porastle letos znatno manj kot je 
bil porast cen na drobno, vendar je bil razkorak med porastom 
cen in porastom sredstev ter naložb v aprilu znatno manjši kot 
v prvih treh mesecih leta. To je razvidno iz pregleda pomembnej- 
ših naložb in sredstev slovenskih bank: 

31.12. 30.4. Stopnje rasti 
1988 1989 31. 3. 89/ 30. 4. 89 

v milijardah din 31.12.8831.12.88 
1. Dinarska sredstva 4.769 7.068 16 48 

v tem: prebivalstvo 2.241 3.778 26 69 
2. Devizna sredstva 6.005 11.582 55 93 

v tem: prebivalstvo 5.491 10.732 57 95 
3. Dinarski krediti 6.623 11.946 45 80 
4. Devizni krediti 5.931 10.411 47 76 
5. Cene na drobno v SRS 66 115 
6. Tečaj DEM 64 96 

V maju so banke dvignile obrestno mero na vpogledne hranilne 
vloge od prejšnjih 20% mesečne revalorizacijske stopnje, na 70 do 
75% mesečne revalorizacijske stopnje. Žal so nekatere banke 
ukinile polno revalorizacijo za sredstva vezana nad 1 mesec. Taki 
šoki begajo varčevalce in kljub določenim pozitivnim korakom ne 
vspostavljajo potrebnega zaupanje do bank. 

Kreditno denarna politika je delovala letos z manjšim številom 
sprememb kot lani, istočasno pa je uporabljala isti instrumentarij 
Ker so se posamezni elementi denarnih tokov gibali bistveno 
drugače od predvidevanj, kljub temu, da v globalu ni velikih 
odstopanj, menimo, da bi bilo treba instrumente s katerimi operira 
denarna politika, dopolniti oz. spremeniti. V postopku sprejema- 
nja so spremembe važnejših finančnih zakonov. Od njih je v pre- 
cejšnji meri odvisno, kako se bo kreditno denarna politika gibala 
v drugi polovici leta. 

Doslej se je NBJ pri izvajanju začrtane kreditno-monetarne 
politike držala predvsem neposrednih, administrativnih ukrepov, 
ki niso dali želenih rezultatov, saj so veljali v glavnem le za 
poslovne banke. V teh omejitvenih ukrepih niso bili zajeti nepo- 
sredni komitenti NBJ (zlasti federacija), kot tudi drugi tokovi 
kreiranja primarnega denarja, ki so v glavnem autonomnega zna- 
čaja. S spremembami, ki jih zvezna vlada napoveduje pa bi se 
autonomni tokovi kreiranja denarja postopoma zmanjševali (n.pr. 
znižana možnost avaliranja menic pri bankah, uokvirjanje izven- 
proračunske porabe v proračunsko itd.), tako da bi bil instrumen- 
tarij NBJ bolj učinkovit. 

Sinhrono delovanje napovedanih ukrepov naj bi povzročilo, da 
bi bila kreditno-monetarna politika do konca leta 1989 v globalu 
toliko restriktivna kot je bila napovedana že na začetku leta (to je 
20% restriktivnost). 

530. SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 

Vpeljava realnih kategorij v ekonomske odnose sili gospodar- 
stvo k bolj racionalnemu obnašanju, zato lahko računamo ob 
predpostavki pozitivne rasti družbenega proizvoda, tudi na pozi- 
tivno rast bruto akumulacije in drugih sredstev za reprodukcijo, 
oblikovanih v gospodarstvu. Pač pa iz istih razlogov lahko priča- 
kujemo (še nadaljnje) zniževanje sredstev za reprodukcijo, ki se 
oblikujejo v negospodarskih dejavnostih, oziroma vsaj ne 
moremo računati na njihovo realno povečanje. Glede akumulacije 
prebivalstva bi lahko računali na povečanje varčevanja prebival- 
stva v domačih bankah in drugih finančnih naložb prebivalstva, če 
se bo realizirala politika konkurenčnih obrestnih mer, zaviralni 
moment pa so nestabilne politične razmere, ki povečujejo faktor 
tveganja za domače finančne naložbe. Na strani porabe še niso 
znani letošnji kapitalni odnosi s tujino, težko pa je verjetno, da bo 
neto odliv akumulacije v tujino večji od odliva v letu 1988, ko je bil 
izredno visok. Glede odnosov z drugimi republikami nimamo 
indikacij za bistvene realne premike, glede izgub pa lahko raču- 
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namo, da bodo še vedno velike (obdobje prilagajanja na nove 
gospodarske odnose). V bilanci lahko torej predvidimo več razpo- 
ložljivih sredstev za materialne naložbe, ob predpostavki raci- 
onalne politike financiranja zalog pa tudi več sredstev za investi- 
cije v osnovna sredstva - vse to seveda ob pogoju pozitivnih 
premikov v ekonomski politiki. Ti trendi pa se utegnejo po vsej 
verjetnosti bolj odraziti šele v letu 1990. 

540. GIBANJE INVESTICIJ V LETU 1989 i 
Po podatkih SDK so se izplačila za investicije v osnovna sred- 

stva v SR Sloveniji v obdobju januar-april 1989 v primerjavi 
z istim obdobjem lani povečala za 454% (v gospodarstvu za 440%, 
v negospodarstvu brez stanovanjske gradnje pa za 570% - zaradi 
vstopa nove večje negospodarske investicije v Kranju). Tako 
imamo v prvih mesecih leta pri investicijskih izplačilih ob visokih 
stopnjah rasti cen, ki so pomembne za naložbeno dejavnost 
(oprema, gradbeni material, storitve) v globalu nekaj odstotno 
realno nazadovanje. Zato ocenjujemo, da bo - če se bo nadalje- 
vala cenovna rast iz prvih mesecev - do konca leta prvotno 
predvideno povečanje gospodarskih naložb po realni celoletni 
stopnji rasti 3,5% že v letošnjem letu, dokaj težko uresničiti. 

V strukturi investicij je prišlo do določenih premikov predvsem 
v korist trgovine, gozdarstva, vodnega gospodarstva, gostinstva in 
turizma ter finančno-tehničnih storitev. Upadajo pa investicije 
v industriji in rudarstvu, gradbeništvu, prometu in zvezah, kmetij- 
stvu, obrti in ostalih storitvah ter komunali. 

Struktura v letu 1989 na novo začetih investicijskih objektov po 
predračunski vrednosti kaže, da se delež izvozno usmerjenih 
investicij ter investicij v gospodarsko infrastrukturo v teh objektih 
manjša. Med začetimi investicijami dominirajo vlaganja v t.im. 
»druge« gospodarske investicijske objekte oz. naložbe, ki niso 
opredeljene kot »prednostne«. Udeležba novozačetih negospo- 
darskih investicijskih objektov se je povečala od lanskih 2.3% na 
13.3% glede na vse začete objekte, ker je delno tudi posledica 
letošnjega neomejevanja teh investicij. 

V strukturi virov financiranja zavzemejo največji del lastna in 
združena sredstva (70.7%). Delež kreditov tujih bank znaša 8,6%, 
domačih bank pa 14,8%. 

550. OSEBNI DOHODKI IN SOCIALNA 
VARNOST 

Osebni dohodki so v letošnjih prvih treh mesecih porastli za 
300% glede na enako obdobje lani in so bili ob 326% rasti 
življenjskih stroškov za okoli 6% realno manjši kot v enakem 
obdobju lani. Če upoštevamo košarico prehrambenih proizvodov, 
ki približno pokriva potrebe štiričlanske družine, je bilo v letu 1986 
potrebno za to košarico okoli 60% povprečnega osebnega 
dohodka, v letu 1988 že okoli 70%, v letošnjih prvih mesecih pa je 
odstotek približno enak, kar pomeni, da osebni dohodki s svojo 
rastjo v začetku letošnjega leta približno dohitevajo rast življenj- 
skih stroškov glede na povprečje lanskega leta. Po podatkih 
Zavoda SR Slovenije za statistiko je povprečni osebni dohodek za 
prvo trimesečje letos realno porasel za okoli 4% glede na pov- 
prečje lanskega leta. To je deloma rezultat politike mesečnih 
izhodiščnih vrednosti, bruto osebnih dohodkov, ki jih objavlja 
odbor udeležencev družbenega dogovora, da bi zagotavljali ohra- 
nitev realne vrednosti osebnih dohodkov v letošnjem letu glede na 
povprečje lanskega leta. 

Čedalje bolj pa se poglablja razlika med realno rastjo osebnega 
dohodka za to obdobje v gospodarstvu (+5,5%) in negospodar- 
stvu (-2%). Razmerje ravni osebnih dohodkov izvajalcev v druž- 
benih dejavnostih glede na raven osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu se je vidno poslabšalo, kljub družbeni usmeritvi o mesečnem 
usklajevanju rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. To velja za 
dejavnost izobraževanja in kulture kot tudi za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva in je razmerje slabše kot je bilo leta 1985. 
Zaradi zveznih ukrepov, ki omejujejo rast sredstev skupne porabe, 
ni mogoče financirati tolikšne rasti sredstev za osebne dohodke 
izvajalcev v družbenih dejavnostih, da bi se ta usmeritev lahko 
uresničila. « 

V letošnjem letu bo v globalu povprečni osebni dohodek na 
zaposlenega glede na družbene usmeritve ter glede na trende, ki 
jih zasledujemo, realno približno ohranil lanskoletno raven 
(realna rast 0). Družbeni dogovor o razporejanju dohodka se bo 
oblikoval šele ob sprejetju potrebne zakonodaje (zakon o podjet- 
jih, zakon o računovodstvu) ter ob uskladitvi z zveznim dogovo- 
rom. V vsakem primeru, pa se bo potrebno z dogovorom čim manj 
administrativno vpletati v oblikovanje osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu in čim bolj učinkovito usmerjati osebne dohodke v gospo- 
darski in družbeni infrastrukturi. V iskanju primernega načina 

obdavčitve osebnih dohodkov bo potrebno zagotoviti, da se s tem 
ne omejuje tistih osebnih dohodkov delavcev, ki so generatorji 
napredka in se že v kali ne zatre podjetništva in inovatorstva kot 
pomembnih faktorjev produktivnosti. 

Letos se še močneje zaostruje problem zagotavljanja socialne 
varnosti prebivalstva, to posebej velja za nadomestilo za čas 
odsotnosti zaradi poroda, otroški dodatek in družbene pomoči. 
S sprejeto družbeno usmeritvijo, da je potrebno te prejemke 
mesečno usklajevati, ne bo nič rešeno, predvsem zato ker so 
sredstva omejena z zveznim zakonom. Nujno potrebno in to 
čimpreje, bo vzpostaviti ustreznejši sistem, ki bo moral korenito 
poseči v mehanizme oblikovanja socialnih prejemkov in jih prire- 
diti in uskladiti glede na sedanje potrebe prebivalstva in obenem 
možnosti družbe, da jih financira. 

560. SKUPNA PORABA IN NJENI 
PROBLEMI GLEDE NA OPERATIVNE 
REŠITVE V LETU 1989 

Tako kot že več preteklih let, so tudi v letu 1989 sredstva za 
skupne potrebe omejena z zveznim interventnim zakonom. Letoš- 
nji interventni zakon, ki velja zaenkrat le za prvo polletje, omejuje 
sredstva za skupno porabo z nominalnimi mejami rasti za obdobje 
prvega kvartala in za obdobje prvega polletja. Zakon sicer 
dopušča valorizacijo nominalnih stopenj rasti s katerimi se omeju- 
jejo sredstva družbenih dejavnosti (v višini 95% razlike med reali- 
ziranimi stopnjami rasti cen na drobno v prvem kvartalu in 
v zakonu planiranimi cenami za to obdobje), vendar valorizacija 
velja šele za obdobje prvega polletja. S tem je v zakon vgrajeno tri 
mesečno zaostajanje rasti cen za dejansko doseženo rastjo . Zato 
so sredstva za skupno porabo, ob tako visoki stopnji inflacije, kot 
se realizira v letošnjem letu, zelo omejevana in to še dosti bolj, kot 
je bilo predvideno v izhodiščih ekonomske in razvojne politike za 
letošnje leto. 

V prvih štirih mesecih so samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti združile za 272% več sredstev kot v enakem 
obdobju lanskega leta, skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pa za 295% več sredstev kot v enakem obdobju 
lani.Prilivi sredstev so bili v prvih letošnjih mesecih glede na 
ovrednotene programe samoupravnih interesnih skupnosti precej 
nizki in ne omogočajo realizcije vseh nalog. Na višino prilivov 
sredstev vplivajo tako zamiki pri plačilih prispevkov iz osebnih 
dohodkov, kot tudi nekoliko prenizko naravnane prispevne stop- 
nje na začetku leta. Za uravnavanje višine prispevkov iz dohodka, 
pa je bil sprejet zakon o določitvi akontacij za prispevke iz 
dohodka v obdobju januar-julij 1989, ki začasno rešuje problem 
izpada prispevkov iz dohodka, ki bi nastal zaradi izvajanja novega 
zakona o računovodstvu, ki organizacijam ne nalaga več obvez- 
nosti predložitve periodičnih obračunov za obdobje januar-ma- 
rec in za obdobje januar-september. 

Ocenjujemo, da bi do konca prvega polletja samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti združile za okoli 333% več 
sredstev kot v prvi polovici lanskega leta. Glede na omejitve po 
sedaj veljavnem interventnem zakonu (ki se s koncem junija 
izteče) bi to pomenilo, da bi bilo blokiranih dobrih 200 milijard din 
pri samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti in 
preko 450 milijard din pri skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. S takimi blokadami sredstev, ki jih, za razliko 
od preteklih let, SDK opravi takoj, ko posamezna samoupravna 
interesna skupnost doseže po zakonu dovoljeni znesek sredstev, 
bi bilo v mesecu juniju zelo ogroženo izvajanje programov druž- 
benih dejanosti in skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

Zaradi težke situacije, v kateri bi se ob tako restriktivnem omeje- 
vanju znašle družbene dejavnosti, je bila že predlagana spre- 
memba zveznega zakona, po kateri bi bilo možno nominalne 
stopnje rasti, s katerimi se omejujejo sredstva skupne porabe, 
tekoče valorizirati z doseženo stopnjo rasti cen na drobno. 

V Skupščini SR Slovenije je bila v aprilu sprejeta bilanca nalog 
in sredstev samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti v letu 1989, po kateri bi se v letošnjem letu vrednost progra- 
mov družbenih dejavnosti realno povečala za 2,6% glede na 
programe iz lanskega leta. Ker v lanskem letu ovrednoteni pro- 
grami niso bili v celoti plačani (predvsem v zdravstvu), bodo, pod 
predpostavko, da se vsi ovrednoteni programi za leto 1989 tudi 
plačajo v tem letu, plačila za letošnje programe realno večja za 
10,5% glede na lanska plačila. Ker je bil del, v lanskem letu 
realiziranih sredstev, prenešen v letošnje prihodke, bo potrebno, 
za izvedbo vseh nalog iz sprejete bilance nalog in sredstev, 
v letošnjem letu povečati obremenitve za 5,7%. 

Skladno z določili Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 in upoštevaje sklep Skupščine 
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SR Slovenije ob obravnavi bilance nalog in sredstev družbenih 
dejavnosti v letu 1989 samoupravne interesne skupnosti valorizi- 
rajo cene storitev in programov z gibanjem cen na drobno in 
z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu in s tem vrednost 
programov prilagajajo tekočim gibanjem. 

Ob tako visokih nominalnih gibanjih in v pogojih nadaljnega 
omejevanja teh sredstev, bo v letošnjem letu nemogoče realizirati 
vse naloge opredeljene v bilanci nalog in sredstev samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti. 

570. SPLOŠNA PORABA 

Problemi, ki se pojavljajo na področju splošne porabe v letoš- 
njem letu so posledica več vzrokov. Na prvem mestu je hitra in 
nepredvidljiva rast inflacije. Zaradi načina sprejemanja proraču- 
nov bo to imelo v letošnjem letu za posledico precejšnje število 
rebalansov na vseh nivojih. 

Inflacija se odraža tudi na strani virov. Ti večinoma ne sledijo 
rasti cen. Realno zmanjševanje virov pa je najbolj pereče na strani 
občinskih proračunov pri davkih od občanov, kot posledica lan- 
sko leto sprejetega novega zakona o davkih občanov (olajšave), 
kar bo potrebno reševati z nadaljnim povečevanjem deleža 
odstopljenega posebnega republiškega davka na promet občin- 
skim proračunom. 

Pričakovani dodatni rebalansi zveznega proračuna za letošnje 
leto pomenijo tudi to, da v tem trenutku ni mogoče predvideti, 
kakšen obseg sredstev bo v letošnjem letu potrebno zagotoviti za 
pokrivanje obveznosti do federacije iz republiškega proračuna. 

580. FINANCIRANJE SIS MATERIALNE 
PROIZVODNJE V LETU 1989 

SIS materialne proizvodnje bodo v letu 1989 predvidoma razpo- 
lagale z 990.163 mio din, kar predstavlja 90% sredstev, predvide- 
nih po Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za to 
leto. Več sredstev v primerjavi s predvideno 20%-no realizacijo 
plana za celotno petletno obdobje v tem letu bodo predvidoma 
imeli na področju cestne infrastrukture (31,4%), PTT infrastruk- 
ture (32,1%) in na področju naftno plinske dejavnosti (20,5%). Pri 
cestni infrastrukturi bodo sredstva predvidoma višja od načrtova- 
nih zaradi povečanih sredstev iz prispevkov za ceste od prodaje 
bencina in naftnih derivatov ter zaradi večjih tujih kreditov. Druž- 
beni dogovor 1986-1990 bo tu predvidoma že v letu 1989 realiziran 
133%, ker v Dogovoru niso bile vključene ceste iz jugoslovan- 
skega programa in Osimske ceste. 

Na področju PTT infrastrukture bo v letu 1989 realizirano 32,1% 
sredstev iz družbenega dogovora, kar je precej več kot v minulih 
letih, tako da realizacija Dogovora v vsem obdobju 1986-1989 
v celoti ne bo dosežena. V letu 1989 predvidevajo v SIS za PTT 
promet predvsem precejšnje povečanje pritoka združenih sred- 
stev ter visok porast nenačrtovanih virov (domačih blagovnih 
kreditov in drugih sredstev). 

V naftno-plinskem gospodarstvu bo v letu 1989 večji pritok 
sredstev iz domačih in tujih kreditov in od prodaje bencina in 
naftnih derivatov. Zaradi nizke realizacije Dogovora v letih 1986- 
1988 skupna realizacija Dogovora za obdobje 1986-1989 kljub 
temu ne bo dosegla niti polovico predvidene za celotno petletno 
obdobje. 

Predvidoma bodo sredstva nižja od načrtovanih v letu 1989 na 
področju elektrogospodarstva in premogovništva (12,3% predvi- 
deni niso domači niti tuji krediti, višina združene amortizacije pa 
je nižja od anuitet) na področju železniškega gospodarstva 
(13,4%). Najnižja realizacija sredstev družbenega dogovora bo 
v letu 1989 pri letališki dejavnosti. Ker je bila tudi realizacija 
Dogovora v prvih treh letih tega srednjeročnega obdobja nizka 
(20,6%), bo potrebno začeti s sistematičnim zagotavljanjem sred- 
stev za razvoj letališke infrastrukture. 

Skupna realizacija dogovorjenih virov sredstev za razširjeno 
reprodukcijo na področju SIS materialne proizvodnje v obdobju 
1986-1989 bo predvidoma 60%, kar je torej manj kot 80%, kot bi 
naj bila ob predpostavki enakomernega izvajanja Dogovora. 

600. PRVE OCENE RAZVOJNIH 

MOŽNOSTI V LETU 1990 

Mednarodno okolje bo za spodbudo domači gospodarski aktiv- 
nosti ugodno. Ekonomski inštituti razvitih evropskih dežel napo- 
vedujejo nadaljevanje sedanjih trendov dinamične rasti ter še 
nadalje naraščanje domačega povpraševanja. Predvidene stopnje 

rasti bruto domačega proizvoda so za leto 1990 nekoliko nižje, kot 
za lansko in letošnje (od 2 do 3%), vendar je napovedana še naprej 
precejšnja ekspanzija investicij. Prav tako naj bi po ocenah inšti- 
tutov v naslednjem letu še naprej (po stopnjah prek 4%) inten- 
zivno rasel izvoz iz zahodnoevropskih dežel v dežele SEV-a ter 
uvoz dežel SEV-a (zlasti Sovjetske zveze) iz zahodnoevropskih 
dežei. V zahodnoevropskih deželah se bo nadaljeval trend zmanj- 
ševanja števila brezposelnih, ki se je jasno pokazal v prvih mese- 
cih leta 1989. Nekoliko naj bi se povečali inflacijski pritiski, tako 
da je prognoza za inflacijske stopnje v letu 1990 v deželah 
zahodne Evrope okoli 4%, na povečanje inflacije pa računajo že 
letos tudi v nekaterih vzhodnoevropskih deželah (Madžarska, 
Poljska). Razmerje med dolarjem in marko naj bi ostalo približno 
na poprečni ravni iz letošnjega leta. Cene surovin in reprodukcij- 
skih materialov na svetovnem tržišču naj bi se v primerjavi z letom 
1989 zmanjšale za 1% (za industrijske surovine in hrano za 6%), 
vendar naj bi bila njihova splošna raven še vedno bistveno višja od 
tiste v letu 1987. Cene energentov pa naj bi se v povprečju tudi 
prihodnje leto še nekoliko zviševale. , 

Na domačem gospodarskem prizorišču glede na sedanje 
trende, obetane ukrepe nove zvezne vlade ter glede na pogoje, ki 
izhajajo iz jugoslovanske zadolženosti v tujini ter iz možnosti 
zunanjetrgovinske menjave, za zdaj računamo na nekoliko ugod- 
nejšo splošno gospodarsko situacijo v primerjavi s prvo polovico 
letošnjega leta in lanskim letom. Mislimo predvsem na proizvodne 
možnosti in tržne možnosti tudi za slovensko gospodarstvo. Ob 
tem seveda ostajajo ključni dolgoročni in strukturni problemi še 
naprej odprti, prav tako tudi še napetosti med porabo in dejansko 
ustvarjenim. Računamo na zmerno, okoli 2%, stopnjo možne 
gospodarske rasti, ob utrjevanju izvoznih pozicij slovenskega 
gospodarstva, zmanjševanju čezmerne zaposlenosti in - če bodo 
sistemske razmere na ravni vse države temu v prid - ob intenzivi- 
ranju kvalitete v gospodarjenju, poslovanju in organiziranosti. 

Na področju investiranja bo leto 1990 - kot kaže - potekalo 
v znamenju poskusov Jugoslavije za odpravljanje nesorazmerij 
v dosedanjem neuravnoteženem in cikličnem procesu razširjene 
reprodukcije in z uveljavljanjem podjetniških pristopov, ob hkrat- 
nih vse bolj izraženih socialnih pritiskih, ki izhajajo tudi iz tehnolo- 
ške prezaposlenosti. Vstopanje novih investicijskih programov in 
modernizacija obstoječih zmogljivosti v Sloveniji bo teklo v raz- 
merah po vsej verjetnosti zmanjšanega števila (sposobnih) investi- 
torjev. Uresničljiva pa je prekinitev negativnih realnih stopenj 
proizvodnih investicij, zlasti glede na obete svežega tujega kapi- 
tala iz mednarodnih finančnih ustanov (MBOR, IMF, EIB), tujih 
komercialnih bank in tujih sovlagateljev. Ocenjujemo, da bo na 
prehodu let 1989/90 prišlo do prehoda v hitrejšo rast investicij 
zlasti z daljšim obdobjem trajnosti. Stimulirala ga bo lahko tudi 
politika skladov družbenopolitičnih skupnosti (predvideva jih 
osnutek amandmajev k ustavi SR Slovenije). Gre za možnost 
vlaganja sredstev ustanoviteljev v obliki začetnega poslovnega 
sklada, z emitiranjem vrednostnih papirjev in z odstopanjem dav- 
kov in prispevkov za določena deficitarna področja. Nemogoče pa 
je pričakovati, da bi se v letu 1990 kot zadnjem letu tega srednje- 
ročnega planskega obdobja približali povprečni načrtovani inve- 
sticijski stopnji (21% družbenega proizvoda za investicije). 

Ključno, kar se tedaj kaže ob izteku srednjeročnega obdobja, pa 
je naslednje: 

Analiza je pokazala, da so najpomembnejši cilji tega srednjeroč- 
nega obdobja aktualni tudi za prihodnja leta. Predvsem gre za 
nujo nadaljevanja procesov gospodarske preobrazbe, ki pa jih gre 
jemati zlasti širše, kot uveljavljanje kvalitativnih dejavnikov 
v gospodarjenju in upravljanju družbe, ne samo kot potrebno 
proizvodno prestrukturiranje. Za slovensko gospodarstvo in 
podjetja v njem je, glede na trende v minulih letih, izrednega 
pomena utrjevanje in poglabljanje izvozne usmeritve, za družbo 
v celoti pa poleg tega utrjevanje vrednot, ki se uveljavljajo 
v sodobni Evropi. 

Za gospodarsko infrastrukturo in družbene dejavnosti se kaže, 
da dosedanji pristopi v organiziranju morajo doživeti spremembe. 
To je nujno, da bi lahko zagotavljali večjo učinkovitost ter primer- 
nejšo vpetost infrastrukturnih in družbenih dejavnosti v siceršnji 
razvoj. Prav tako se kot vse bolj nujno kaže, da ustrezneje razvi- 
jemo njihovo financiranje, v smislu celovitih javnih financ. 

Poudarek, ki ga je v prostorskem razvojnem smislu, dobila v tem 
obdobju ekologija, mora vse bolj diktirati tudi to, da bo urejanje 
prostora kot pomemben element celovitega razvoja pripeljalo do 
takšne stopnje urejenosti, da bo to primerno tudi za razmere, 
v katerih naj bi dobivala tržna merila večjo vlogo v gospodarjenju. 

To pa so tudi področja, na katerih morajo koncepti aktivnosti in 
ukrepanje znotraj republike že v letu 1990 v tekoči praksi ter 
v pripravah novih razvojnih konceptov Slovenije za 90 -leta imeti 
največjo težo. 
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GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1985-1989 

- stopnje rasti v S 

0 1986 I-IV 1989 1989 
1985 1986 1987 1988 -1990   predvi- 

Plan I-IV 1988 devanje 

Družbeni proizvod - realno 1,1 3,1 -1,1 -1,9 1) 3,5 - 1,8 
Fizični obseg industr.proizvodnje 1,2 1,9 -1,2 -2,6 1! 3,4 4,7 3,4 
Fizični obseg kiet.proizvodnje -3,1 7,6 2,3 -4,0 1) 2,5 - 6,0 

Zaposlenost v zdruienea delu 1,5 1,6 1,3 -0,9 1,2 -1,5 2) -1,5 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) 14,6 14,2 ' 15,2 21,2 - 29,8 
Produktivnost dela v gosp. 
- združeno delo 0,1 1,7 -1,9 -0,9 2,3 

Celotni prihodek gosp. 81,5 93,7 107,3 198,9 
Porabljena sredstva 77,3 86,8 107,4 200,9 
Doseženi dohodek v gosp. 93,5 120,5 107,4 191,4 
Sredstva za bruto OD v gosp. 100,7 131,6 121,5 211,6 
Akunulacija v gospodarstvu 55,9 87,9 36,8 238,4 

Izvoz blaga in storitev 
(po stat.tečajih) 12,9 3,3 3,1 20,6 10,0 
v te«: - konvertibila 13,3 0,7 5,5 18,2 12,0 
Izvoz blaga 6,0 1,9 3,0 16,7 10,0 7,6 3) 
v tem: - konvertibila 5,4 -2,2 6,1 17,8 13,0 7,1 3! 
Uvoz blaga in storitev 12,5 4,3 -4, 4,9 9,5 
v te»: - konvertibila 16,0 9,7 -6,2 5,5 10,5 
Uvoz blaga 8,2 5,1 -5,5 4,8 9,5 11,7 3) 
v te«; - konvertibila 10,9 11,7 -7,5 7,0 10,5 19,0 3) 
Pokritje uvoza blaga z izvozo« 
blaga (v X) - skupaj 101,8 98,6 102,1 112,1 108,0 115,6 3) 

-konvertibila 103,3 90,3 99,2 107,8 120,0 108,13) 
Uvoz reprod.«at.-konvertibila 6,9 3,5 -6,4 14,6 9,0 19,6 3) 

Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 
- nosinalno 93,8 133,9 89,3 168,9 454,3 4) 
- realno -0,6 19,4 -12,8 -9,2 4,8 
v tec 
- proizvodne investicije 

- nosinalno 95,3 130,4 96,2 164,0 440,0 4) 
- realno 0,1 17,6 -9,7 -10,8 5,6 

- neproizvodne investicije 
- nosinalno 90,1 142,9 73,2 182,0 570,5 4) 
- realno -2,5 24,0 -20,3 -4,7 3,0 
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- stopnje rasti v t 

0 1986 I-IV 1989 1989 
1985 1986 1987 1988 -1990   predvi- 

Plan I-IV 1988 devanje 

2i vi jenjski standard 
- realno 3,8 20,7 0,7 -11,6 3,5 
Osebna potrošnja 
- realno 5,2 21,9 4,5 -12,7 3,5 
Družbeni standard 
- realno -2,2 15,6 -16,8 -5,3 3,1 

Noninalni OD na zaposlenega 98,1 122,8 121,3 165,5 300,0 
Realni OD na zaposlenega 10,4 13,7 -4,6 -11,5 1,0 -6,2 0,0 

Priliv sredstev za skupno 
porabo 
- nosinalno 108,7 153,8 142,4 167,1 281,9 
-realno 8,4 26,9 5,1 -11,6 6,2 - 6,7 
v te«: 
SIS družbenih dejavnosti 
- no«inalno 109,0 148,6 132,2 169,2 272,2 
-realno 8,5 24,3 0,7 -10,9 3,5 - 5,7 
Skupn.pok.inval.zavar. 
- no«inalno 108,3 162,1 157,7 164,2 294,9 
- realno 8,2 31,1 11,8 -12,6 9,9 - 8,0 

Priliv sredstev za splošno 
porabo v SRS 5) 
- no«inalno 93,1 133,7 225,9 150,1 
- realno 0,3 17,2 +3,4 -16,3 3,2 
Prispevek zveznemu proračunu 6) 
- noiinalno 78,9 120,8 121,4 162,9 
- realno -7,1 10,7 +1,4 -12,0 4,7 

1) Ocena. 
2) Poprečje I-III 1989 / I-III 1988. 
3) Predhodni podatki po tekoče« tečaju. 
4) Izplačila za investicije v osnovna sredstva. 
5) Upoštevani so občinski proračuni in neto republiški proračun brez kotizacije. 
6) Upoštevan je direkten odliv teseljnega pro«etnega davka in kotizacija. 
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SKUPNA DOKUMENTACIJA 

k majski analizi 1989 in analizi razvojnih možnosti za obdobje 

1991-1995 (preteklo obdobje)* (ESA-806)   

I. BILANČNE TABELE 
'Dokumentacija |e sestavljena iz dveh delov: Bilančne tabele (od 1 do 34) ter Tematske tabele (od 1.0 do 40.0). Pri pripravi tabel smo uporabljali 
podatke Zavoda SRS in zveznega zavoda za statistiko, SDK, NBJ in NBS ter podatke iz dokumentacije ZDP. Pri eventualni rabi posameznih tabel 
navedite avtorja - Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 

Tabela 1 

OBLIKOVANJE DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA IN DRU2BENE6A PROIZVODA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI V LETIH 1980-1988 
združeno delo-organizacijski princip 

- ABSOLUTNI PODATKI - - tekoče cene 
- v mlrd din 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

1.Prihodki od prodaje na domač. trgu 389.2 521.2 
2.Prihodki od prodaje na tujem trgu 65.8 97.4 
3.Prihodki od prodaje trgovsk. blaga 304.9 383.1 
4.Prihodki doseženi v okviru OZD 79.7 107.2 
5.Ostali prihodki 25.4 1) 60.3 1) 
6.Prihodki od koapenz.dotacij 4.3 6.8 
7.Razlika aed dr.prihodki in stroški 1) 1) 
8.Prirast vrednosti zalog 2) 7.9 12.7 
9.Odtegnjeni prometni davki 22.4 31.0 
10.Nabavna vred.prodanega blaga 307.1 403.4 
11.izločanja za enostav.reprodukcijo - 3.5 

639.2 874.6 1406.8 2636.7 5250.5 11335.1 32833.5 
135.1 
506.7 
135.5 
83.8 1) 
12.5 

1) 
13.7 
40.8 

528.8 
3.1 

243.7 
747.9 
194.3 
124.8 
19.1 
3.7 

28.0 
56.9 

794.4 
5.3 

408.5 
1197.1 
324.5 
189.8 
25.9 
3.3 

62.4 
85.9 

1235.5 
7.7 

804.9 1306.6 3243.0 12215.5 
1894.6 
572.5 
375.5 
59.9 
6.1 

169.1 
140.1 

1965.4 
37.2 

3622.0 
1136.5 
748.7 
113.1 
-58.3 
309.7 
297.7 

3632.7 
50.0 

7398.3 
2355.8 
1520.0 
364.8 

-133.6 
653.8 
706.0 

7304.7 
107.8 

21960.9 
6410.1 
4798.1 
591.6 

-499.3 
2687.5 
1959.6 

21277.6 
385.0 

12.DRU2BENI BRUTO PROIZVOD 
( 1 do 9 - 10 - 11 ) 

592.5 812.8 1035.4 1493.3 2461.0 4656.8 9043.5 20030.7 61294.9 

13.Materialni stroški 3) 356.2 49-3.0 
v tem: 
- porabljene surovine 231.6 323.6 
- porabljena energija 12.1 20.5 
- transportne storitve 12.5 17.9 
- druge proizvodne storitve 66.3 86.4 
- obveznosti do delovnih skupnost 18.7 24.7 
- ostali iaterialni stroški 15.0 19.9 

14.DRU2BENI PROIZVOD ZDRU2ENE6A DELA 236.3 319.8 
- organizacijski princip (12 - 13! 

624.6 921.2 1539.6 2843.9 5317.1 10993.5 3)33004.8 3) 

411.9 
25.7 
22.2 

104.8 
32.3 
27.7 

410.8 

627.0 
37.1 
31.0 

143.0 
42.8 
40.3 

572.1 

1032.7 
95.8 
51.7 

234.3 
62.6 
62.5 

1877.4 
170.7 
95.8 

439.0 
126.8 
134.2 

3322.7 
296.3 
193.4 
939.5 
286.6 
278.6 

6584.5 
646.5 
458.7 

2055.5 
626.5 
621.8 

20683.7 
1758.1 
1279.4 
5730.4 
1617.3 
1935.9 

921.4 1812.9 3726.4 9037.2 28290.1 

OPOMBA: Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda je prikazano na osnovi predpisane zvezne metodologije 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela za posa#ezno leto. Za leto 1988 so podatki ocenjeni 
po predpisani zvezni metodologiji za obračun vrednosti proizvodnje za leto 1988 na osnovi podatkov iz zaključnih računov 
proizvodnih dejavnosti za leto 1988. 
1) V letih 1980 do 1982 je v ostalih prihodkih vključena tudi razlika med drugimi prihodki in stroški. 
2) Po predpisani zvezni metodologiji se v obračunu vrednosti proizvodnje vključuje celoten nominalni prirast vrednosti zalog 

proizvodnje in gotovih proizvodov. 
3) Po predpisani zvezni metodologiji se obračunani učinki revalorizacije porabljenih zalog surovin in materiala ter revalorizacije 

realiziranih proizvodov in storitev, ki se v obračunu celotnega prihodka na »ikro ravni obračunavajo med porabljenimi sredstvi, 
v obračunu družbenega proizvoda ne vštevajo med materialne stroške, pač pa so vsebovani v vrednosti družbenega proizvoda. 
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Tabela 1/1 

DINAMIKA RASTI ELEMENTOV OBLIKOVANJA DRU2BENE6A BR^TO PROIZVODA IN DRU2BENEBA PROIZVODA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI 
združeno delo-organizacijski princip 

- indeksi rasti 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

1.Prihodki od prodaje na doaač.trgu 
2.Prihodki od prodaje na tuje« trgu 
3.Prihodki od prodaje trgovsk. blaga 
4.Prihodki doseženi v okviru OZD 
5.Ostali prihodki 
6.Prihodki od koapenz.dotacij 
7.Razlika aed dr.prihodki in stroški 
8.Prirast vrednosti zalog 2) 
9.Odtegnjeni proietni davki 
10.Nabavna vred.prodanega blaga 
11.Izločanja za enostav.reprodukcijo 

12.DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD 
( 1 do 9 - 10 - 11 ) 

133.9 
148.0 
125.6 
134.5 
237.4 
158.1 

1) 
160.8 
138.4 
131.4 

137.2 

122.6 
138.7 
132.3 
126.4 
139.0 
183.8 

1) 
107.9 
131.6 
131.1 
8B.6 

127.4 

136.8 
180.4 
147.6 
143.4 
148.9 
152.8 

11 
204.4 
139.5 
150.2 
171.0 

144.2 

160.9 
167.6 
160.1 
167.0 
152.1 
135.6 
89.2 

222.9 
151.0 
155.5 
145.3 

164.8 

187.4 
197.0 
158.3 
176.4 
197.8 
231.3 
184.8 
271.0 
163.1 
159.1 
483.1 

189.2 

199.1 
162.3 
191.2 
198.5 
199.4 
188.8 

183.1 
212.5 
184.8 
134.4 

194.2 

215.9 
248.2 
204.3 
207.3 
203.0 
322.5 
229.2 
211.1 
237.2 
201.1 
215.6 

221.5 

289.7 
376.7 
296.8 
272.1 
315.7 
162.2 
373.7 
411.1 
277.6 
291.3 
357.1 

306.0 

13.Materialni stroški 3) 
v te*: 
- (»rabljene surovine 
- porabljena energija 
- transportne storitve 
- druge proizvodne storitve 
- obveznosti do delovnih skupnost 
- ostali Materialni stroški 

138.4 

139.7 
169.4 
143.2 
130.3 
132.1 
132.7 

126.7 

127.3 
125.4 
124.0 
121.3 
130.8 
139.2 

147.5 

152.2 
144.4 
139.6 
136.5 
132.5 
145.5 

167.1 

164.7 
258.2 
166.8 
163.8 
146.3 
155.1 

184.7 

181.8 
178.2 
185.3 
187.4 
202.6 
214.7 

187.0 

177.0 
173.6 
201.9 
214.0 
226*0 
207.6 

206.8 3) 300.2 31 

198.2 
218.2 
237.2 
218.8 
218.6 
223.2 

314.1 
271.9 
278.9 
278.8 
258.1 
311.3 

14.DRU2BENI PROIZVOD ZDRU2ENE6A DELA 
- organizacijski princip (12 - 131 

135.3 128.5 139.3 161.1 196.8 205.5 242.5 313.0 

OPOMBA: Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda je prikazano na osnovi predpisane zvezne aetodologije 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela za posaaezno leto. Za leto 1988 so podatki ocenjeni 
po predpisani zvezni aetodologiji za obračun vrednosti proizvodnje za leto 1988 na osnovi podatkov iz zaključnih računov 
proizvodnih dejavnosti za leto 1988. 
1) V letih 1980 do 1982 je v ostalih prihodkih vključena tudi razlika aed drugiai prihodki in stroški. 
2) Po predpisani zvezni aetodologiji se v obračunu vrednosti proizvodnje vključuje celoten noainalni prirast vrednosti zalog 

proizvodnje in gotovih proizvodov. 
3) Po predpisani zvezni aetodologiji se obračunani učinki revalorizacije porabljenih zalog surovin in aateriala ter revalorizacije 

realiziranih proizvodov in storitev, ki se v obračunu celotnega prihodka na aikro ravni obračunavajo aed porabi jeni «i sredstvi, 
v obračunu družbenega proizvoda ne vštevajo aed aaterialne stroške, pač pa so vsebovani v vrednosti družbenega proizvoda. 
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Tabela 1/2 

STRUKTURNA RAZMERJA V OBLIKOVANJU DRU2BENE6A BRUTO "PROIZVODA IN DRU2BENE6A PROIZVODA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI 
združeno delo-organizacijski princip 

- tekoče cene 
- struktura v S 

1980 1981 19e2 1983 1984 1985 1986 198? 19e8 
ocena 

1.Prihodki od prodaje na domač. trgu 65.7 64.1 61.7 58.6 57.2 56.6 58.1 56.6 53.6 
2.Prihodki od prodaje na tuje« trgu 11.1 12.0 13.0 16.3 16.6 17.3 14.4 16.2 19.9 
3.Prihodki od prodaje trgovsk.blaga 51.5« 47. 1 48.9 50.1 48.6 40.7 40. 1 36.9 35.8 
4.Prihodki doseženi v okviru OZD 13.5 13.2 13.1 13.0 13.2 12.3 12.6 11.8 10.5 
5.Ostali prihodki 4.3 7.4 8.1 8.4 7.7 8.1 8.3 7.6 7.8 
6.Prihodki od kompenz.dotacij 0.7 0.8 1.2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.8 1.0 
7.Razlika med dr.prihodki in stroški l) 1) 1) 0.2 0.1 0.1 -0.6 -0.7 -0.8 
8.Prirast vrednosti zalog 2) 1.3 1.6 1.3 1.9 2.5 3.6 3.4 3.3 4.4 
9.0dtegnjeni prometni davki 3.8 3.8 3.9 3.8 3.5 3.0 3.3 3.5 3.2 
10.Nabavna vred.prodanega blaga 51.8 49.6 51. 1 53.2 50.2 42.2 40.2 36.5 34.7 
11.Izločanja za enostav.reprodukcijo - 0.4 0.3 0.4 0.3 0.8 0.6 0.5 0.6 

12. DRU2BENI BRUTO PROIZVOD 100.0 100.0 100.0 i it.t 100.0 100, 0 m.i 100.0 100.0 
( 1 do 9 - 10 - U ) 

13. tlater 1 al ni stroški 3) 60.1 60.7 60.3 61.7 62.6 61.1 58.8 54.9 3! 53.8 3! 
v te*^ 
- porabljene surovine 39.1 39.8 39.8 42.0 42.0 40.3 36.7 32.9 33.7 
- porabljena energija 2.0 2.5 2.5 2.5 3.9 3.7 3.3 3.2 2.9 
- transportne storitve 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.1 
- druge proizvodne storitve 11.2 10.6 10.1 9.6 9.5 9.4 10.4 10.3 9,3 
- obveznosti do delovnih skupnost 3.2 3.0 3.1 2.9 2.5 2.7 3.2 3.1 2.6 
- ostali materialni stroški 2.5 2.4 2.7 2.7 2.5 2.9 3.1 3.1 3.2 

14.ĐRU2BENI PROIZVOD ZDRU2ENEGA DELA 39.9 39.3 39.7 38.3 37.4 38.9 41.2 45.1 46.2 
- organizacijski princip (12 - 13) 

OPOMBA; Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda je prikazano na osnovi predpisane zvezne metodologije 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela za posamezno leto. Za leto 1988 so podatki ocenjeni 
po predpisani zvezni metodologiji za obračun vrednosti proizvodnje za leto 1988 na osnovi podatkov iz zaključnih računov 
proizvodnih dejavnosti za leto 1988. 
1) V letih 1980 do 1982 je v ostalih prihodkih vključena tuo. razlika med drugimi prihodki in stroški. 
2) Po predpisani zvezni metodologiji se v obračunu vrednosti proizvodnje vključuje celoten nominalni prirast vrednosti zalog 

proizvodnje in gotovih proizvodov. 
3) Po predpisani zvezni metodologiji se obračunani učinki revalorizacije porabljenih zalog surovin in materiala ter revalorizacije 

realiziranih proizvodov in storitev, ki se v obračunu celotnega prihodka na mikro ravni obračunavajo med porabljenimi sredstvi, 
v obračunu družbenega proizvoda ne vštevajo med materialne stroške, pač pa so vsebovani v vrednosti družbenega proizvoda. 
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Tabela 2 

RAZPOREJANJE DRU2BENEBA PROIZVODA IN NARODNEGA DOHODKA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI V LET. ^ 
združeno delo-organizaci jski princip 

- ABSOLUTNI PODATKI - 
- tekoče cene 
- v mirti.din 

1980 1981 19e2 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

DRU2BENI PROIZVOD ZDRU2ENE5A DELA 
- organizacijski princip 

1.Amortizacija 

2.NARODNI DOHODEK 

3.Cisti osebni dohodki in prejemki 
3.1.Cisti osebni dohodki 1) 
3.2..Osebni prejemki 2) 

4.BRUTO AKUMULACIJA (2 - 3) 
od tega: 
5.Prispevki in davki i: OD 
6.Del doh.za skupne in splošne potr. 

6.1.Del doh. za skupne potrebe 31 
6.2.Del doh. za splošne potrebe 4! 

7.Del dohodka za druge namene 
v tem: 

- saldo plačil za obresti 
8.Neproizvodne storitve 
9.Odtegnjeni prometni davki 

10.SREDSTVA IZ CD ZA SKLADE TOZD 
v ter. 
10.1.Del CD za sklad skupne porabe 

236.3 

25.7 

210.6 

73.3 
x 
x 

9.8 407.8 572.1 921.4 1812.9 3726.4 9037.2 28290.1 

30.1 
11.3 

x 
x 

22.7 

x 
6.5 

22.3 

44.5 

31 

34.1 

285.7 

102.0 
x 
x 

32.3 
27.2 

x 
x 

25.6 

x 
7.9 

31.0 

59.6 

54.8 

353.0 

125.3 
x 
x 

76.8 

495.3 

163.4 
143.0 
20.4 

113.3 

808.1 

255.5 
224.1 
31.4 

201.6 

1611.3 

513.1 
444.3 
68.8 

392.1 

3334.3 

1151.2 
998.6 
152.6 

1011.1 

8026.0 

2669.9 
2279.0 
390.9 

2968.9 

25321.2 

7112.3 
6024.3 
1088.0 

137.3 183.7 227.7 331.9 552.6 1098.2 2183.1 5356.1 18208.9 

40.5 
35.6 

x 
X 

37.8 

x 
11.4 
38.8 

63.6 

10.2.SREDSTVA ZA AKUMULACIJO x 
(za posl.sredstva in dr.namene) 

54.2 
43.9 
35.8 
8.1 

69.1 

x 
16.1 
56.9 

91.6 

28.1 

63.5 

78.7 
70.1 
58.0 
12.1 

114.1 

x 
27.1 
85.9 

176.6 

42.0 

134.6 

164.7 
164.7 
133.1 
31.6 

250.6 

172.0 
55.9 

137.5 

324.8 

80.5 

244.3 

409.6 
428.8 
355.5 
73.3 

483.2 

332.0 
116.9 
297.7 

446.9 

171.2 

275.7 

934.3 
1184.0 
1027.7 

156.3 
1157.4 

1031.4 
275.9 
706.0 

109e.5 

170.2 

928.3 

3919.9 
1939.7 
1586.8 
352.9 

6075.8 

5559.9 
824.5 

1959.6 

3489.4 

596.4 

2892.9 

0P0M3A: Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda je prikazano na osnovi predpisane zvezne metodologij 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela za posamezno leto. Za leto 1988 so podatki ocenjeni 
po predpisani zvezni metodologiji za obračun vrednosti proizvodnje za leto 1988 na osnovi podatkov iz zak ju.mh ra.unov 
proizvodnih dejavnosti za leto 1988. 
x) V letih 1980 do 1983 v uradnih statističnih gradivih ti elementi niso bili razčlenjeni. 
1) Cisti osebni dohodki v letih 1987 in 1988 vključujejo tudi neposredno skupno porabo. 
21 Zajema : avtorske honorar je,dnevnice,potne stroške,izdatke za reprezentanco ter izdatke za prehrano delavcev. 
3) Po zvezni metodologiji ta postavka vključuje poleg prispevkov iz dohodka za SIS družbenih dejavnosti m SPIZ tudi 

prispevke iz dohodka za SIS materialne proizvodnje. , ... 
4! Poleg davka iz dohodka so po zvezni metodologiji vključeni tudi prispevki iz dohodka za ohranitev človekovega o.o ja, 

prispevki iz dohoOka za SLO in DS ter kazni in sodni stroški. 
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Tabela 2/1 

DINAMIKA RASTI ELEMENTOV RAZPOREJANJA DRUŽBENEGA PROIZVODA IN NARODNEGA DOHODKA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI 
združeno delo-organi:acijski princip 

- indeksi rasti 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

DRU2BENI PROIZVOD ZDRU2ENEGA DELA 
- organizacijski princip 

135.3 127.5 140.3 161.1 196.8 205.5 242.5 313.0 

1.Aaortizacija 

2.NARODNI DOHODEK 

132.7 

135.7 

160.4 

123.6 

140.4 

140.3 

147.5 

163.2 

177.9 

199.4 

194.5 

206.9 

257.9 

240.7 

293.6 

315.5 

3.Cisti osebni dohodki in prejeaki 
3.1.Cisti osebni dohodki 1) 
3.2.Osebni prejeaki 2! 

139.2 
x 

122.8 
x 
X 

130.4 
x 
X 

156.4 
156.7 
153.9 

200.8 
198.3 
219.1 

224.4 
224.8 
221.8 

231.9 
228.2 
256.2 

266.4 
264.3 
278.3 

4.BRUTO AKUMULACIJA (2 - 3) 
od tega: 
5.Prispevki in davki i: OD 
6.Del dotr.za skđpne" in splošne potrebe 

6.1.Del doh.za skupne potrebe 3) 
6.2.Del dohodka za splošne potrebe 4! 

7.Del dohodka za druge naaene 
v tea: 

- saldo plačil za obresti 
8.Neproizvodne storitve 
9.Odtegnjeni proaetni davki 

133.8. 

107.3 
240.7 

x 
x 

112.8 

x 
121.5 
139.0 

124.0 145.8 166.5 198.7 198.8 245.3 340.0 

125.4 
130.9 

x 
x 

147.7 

x 
144.3 
125.2 

133.8 
123.3 

x 
x 

182.8 

x 
141.2 
146.6 

145.2 
159.7 
162.0 
149.4 
165.1 

x 
168.3 
151.0 

209.3 
235.0 
229.5 
261.2 
219.6 

x 
206.3 
160.1 

248.7 
260.4 
267.1 
232.0 
192.8 

193.0 
209.1 
216.5 

228.1 
276.1 
289.1 
213.2 
239.5 

310.7 
236.0 
237.2 

419.6 
163.8 
154.4 
225.8 
525.0 

539.1 
298.8 
277.6 

10.SREDSTVA IZ CD ZA SKLADE TOZD 
v tea:, 
10.1.Del CD za sklad skupne porabe 

10.2.SREDSTVA ZA AKUMULACIJO 
(za posl.sredstva in dr.naaene) 

133.9 106.7 144.0 192.8 

149.5 

212.0 

183.9 

191.7 

181.5 

137.6 

212.7 

112.9 

245.8 

99.4 

336.7 

317.7 

350.4 

311.6 

OPOMBA: Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda je prikazano na osnovi predpisane zvezne aetodologije 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela za posaaezno leto. Za leto 1988 so podatki ocenjeni 
po predpisani zvezni aetodologiji za obračun vrednosti proizvodnje za leto 1988 na osnovi podatkov iz zaključnih računov 
proizvodnih dejavnosti za leto 1988. 
x) V letih 1980 do 1983 v uradnih statističnih gradivih ti elementi niso bili razčlenjeni. 
1) Cisti osebni dohodki v letih 1987 in 1988 vključujejo tudi neposredno skupno porabo. 
2) Zajeaa : avtorske honorarje,dnevnice,potne stroške,izdatke za reprezentanco ter izdatke za prehrano delavcev. 

•3) Po zvezni aetodologiji ta postavka vključuje poleg prispevkov iz dohodka za SIS družbenih dejavnosti in SPIZ tudi 
prispevke iz dohodka za SIS aaterialne proizvodnje. 

4) Poleg davka iz dohodka so po zvezni aetodologiji vključeni tudi prispevki iz dohodka za ohranitev človekovega okolja, 
prispevki iz dohodka za SLO in DS ter kazni in sodni stroški. 
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Tabela 2/2 

RAZMERJA V RAZPOREJANJU DRU2BENE6A PROIZVODA IN NAR0ĐNE6A DOHODKA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI V LETIH 1980 - 1988 
združeno delo-organizacijski princip 

- struktura v I 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

DRU2BENI PROIZVOD ZDRU2ENEBA DELA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 l00-0 l00-0 l00-0 100-0 

- organizacijski princip 

1.Amortizacija 10.9 10.7 13.4 13.4 12.3 11.1 10.5 11.2 10.5 

2.NARODNI DOHODEK 89.1 89.3 86.6 86.6 37.7 88.9 89.5 88.8 89.5 

3.Cisti osebni dohodki in prejeski 31.0 31.9 30.7 28.6 27.7 28.3 30.9 29.5 25.1 
3.1.Cisti osebni dohodki 1) x x x 25.0 24.3 24.5 26.8 25.2 21.3 
3.2..Osebni prejemki 2) x x x 3.6 3.4 3.8 4.1 4.3 3.8 

4.BRUTO AKUMULACIJA (2 - 3) 58.1 57.4 55.8 58.0 60.0 60.6 58.6 59.3 64.4 
od tega: 
5.Prispevki in davki i: OD 12.7 10.1 9.9 9.5 8.5 9.1 11,0 10.3 13.9 
6.Del doh.za skupne in splošne potrebe 4.8 8.5 8.7 7.7 7.6 9.0 11.5 13.1 6.8 

6.1.Del doh.za skupne potrebe 3) x x x 6.3 6.3 7.3 9.5 11.4 5.6 
6.2.Del doh.za splošne potrebe 4) x x x 1.4 1,3 1.7 2,0 1.7 1.2 

7.Del dohodka za druge nasene 9.6 8.0 9.3 12.1 12.4 13.8 13.0 12.8 21.5 
v tei: 

- saldo plačil za obresti x x x x x 9.5 8.9 11.4 19.7 
8.Neproizvodne storitve 2.8 2.5 2.8 2.8 2.9 3.1 3.1 3.1 2.9 
9.Odtegnjeni prosetni davki 9.4 9.7 9.5 9.9 9.3 7.6 8.0 7.8 6.9 

10.SREDSTVA IZ CD ZA SKLADE TOZD 18.8 18.6 15.6 16.0 19.2 17.9 12.0 12.2 12.3 
v te«: 
10.1.Del CD za sklad skupne porabe x x x 4.9 4.6 4.4 4.6 1.9 2.1 

10.2.SREDSTVA ZA AKUMULACIJO x x x 11.1 14.6 13.5 7.4 10.3 10.2 
(za posl.sredstva in dr.naiene) 

OPOMBA: Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda je prikazano na osnovi predpisane.zvezne aetodologije 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela za posatezno leto. Za leto 1988 so podatki ocenjeni 
po predpisani zvezni setodologiji za obračun vrednosti proizvodnje za leto 1988 na osnovi podatkov iz zaključnih računov 
proizvodnih dejavnosti za leto 1988. 
x) V letih 1980 do 1983 v uradnih statističnih gradivih ti elesenti niso bili razčlenjeni. 
1) Cisti osebni dohodki v letih 1987 in 1988 vključujejo tudi neposredno skupno porabo. 
2) Zajeia : avtorske honorarje,dnevnice,potne stroške,izdatke za reprezentanco ter izdatke za prehrano delavcev. 
3) Po zvezni eetodologiji ta postavka vključuje poleg prispevkov iz dohodka za SIS družbenih dejavnosti in SPIZ tudi 

prispevke iz dohodka za SIS eaterialne proizvodnje. 
4) Poleg davka iz dohodka so po zvezni eetodologiji vključeni tudi prispevki iz dohodka za ohranitev človekovega okolja, 

prispevki iz dohodka za SLO in DS ter kazni in sodni stroški. 
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Tabela 3 

NOMINALNI DRU2BENI PROIZVOD PO PODROČJIH V LETIH 1980 - 1985 

- čiste dejavnosti - 

- v tekočih cenah 
- v ailij.din 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

DRUŽBENI PROIZVOD SKUPAJ 
v tes: 

Industrija 
Kfletijstvo 
6ozdarstvo 
Vodno gospodarstva 

Gradbeništvo 
Proaet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizea 
Obrt (proizvodni del! 
Koaunalna dej.(proizvodni del) 
Druge proizvodne dejavnosti 

250.388 339.732 434.793 607.084 970.Ć25 1.888.754 

114.639 
12.327 
3.067 

581 
24.243 
18.206 
45.375 
7.282 

13.777 
2.088 
8.806 

158.910 205.838 296.835 490.581 
17.895 25.988 36.254 51.320 
4.616 

743 
31.209 
24.299 
58.929 
9.670 

18.409 
3.029 

12.023 

5.525 
823 

34.709 
30.932 
75.482 
12.439 
24.044 

3.775 
15.238 

6.901 
1.024 

40.444 
41.109 

109.707 
16.756 
32.402 

4.640 

21.012 

10.565 
1.189 

56.792 
65.236 

178.401 
26.368 

• 49.675 

6.698 
33.802 

1.005.349 
84.283 
19.707 
2.172 

113.998 
121.542 
302.222 
54.687 
96.292 
14.584 
73.919 

ZDRU2EN0 DELO SKUPAJ 
v tes: 
Industrija 
Kaetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Proaet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turize« 
Obrt (proizvodni del) 
Koaunalna dej.(proizvodni del) 
Druge proizvodne dejavnosti 

230.527 312.050 397.007 ,556.387 898.164 1.765.768 

114.639 158.910 205.838 296.835 490.581 
3.702 
3.067 

581 
22.289 
15.941 
45.355 
6.390 

7.673 
2.088 
8.806 

5.573 
4.616 

743 
28.223 
21.491 
58.893 

8.531 
10.019 
3.029 

12.023 

7.961 
5.525 

823 
31.392 
27.516 
75.435 
10.912 
12.592 
3.775 

15.238 

11.558 
6.901 
1.024 

36.042 
37.339 

109.618 
14.689 
16.729 
4.640 

21.012 

16.672 
10.565 
1.189 

50.309 
60.008 

178.248 
23.332 
26.762 
6.698 

33.802 

1.005.349 
32.230 
19.707 
2.172 

103.844 
111.507 
301.858 
48.692 
51.907 
14.584 
73.919 
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Tabela 3/1 

STRUKTURA NOMINALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA PO PODROČJIH V LETIH 1980 - 1985 
- čiste dejavnosti - 

- struktura v odstotkih 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

DRUŽBENI PROIZVOD SKUPAJ 
v te«: 
Industrija 
Kaeti jstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Proiet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizei 
Obrt (proizvodni del) 
Koiunalna dej.(proizvodni del) 
Druge proizvodne dejavnosti 

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

45,8 46,8 47,3 48,8 50,5 53,2 
4,9 
1.2 
0,2 
9,7 
7.3 

18,1 
2,9 
5,5 
0,8 
3,5 

5.3 
1.4 
0,2 
?,2 
7,2 

17,3 
2,8 
5.4 
0,9 
3.5 

6,0 
1,3 
0,2 
8.0 
7.1 

17,3 
2,9 
5,5 
0,9 
3,5 

6.0 
1.1 
0,2 
6,6 
6,8 

18,1 
2,8 
5,4 
0,8 
3,4 

5,3 
1,1 
0,1 
5,9 
6,7 

18,4 
2,7 
5,1 
0,7 
3,5 

4,5 
1,1 
0,1 
6.0 
6,4 

16,0 
2,9 
5.1 
0,8 
3,9 

ZDRUŽENO DELO SKUPAJ 
v tei: 
Industrija 
Kaetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Proiet in zveze 
Trgovina 
6ostinstvo in turizes 
Obrt (proizvodni del) 
Koiunalna dej.(proizovdni del) 
Druge proizvodne dejavnosti 

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

49,7 50,9 51,9 53,4 54,6 56,9 
1.6 
1,3 
0,3 
9.7 
6,9 

19,7 
2.8 
3,3 
0,9 
3,8 

1.8 
1,5 
0,2 
9,0 
6.9 

18,9 
2,7 
3,2 
1,0 
3,9 

2,0 
1,4 
0,2 
7,9 
6,9 

19,0 
2.7 
3,2 
1,2 
3.8 

2.1 
1.2 
0,2 
6.5 
6.7 

19,7 
2.6 
3,0 
0,8 
3.8 

1,9 
1,2 
0,1 
5.6 
6.7 

19,8 
2,6 
3,0 
0,7 
3.8 

1.8 
1.1 
0,1 
5.9 
6,3 

17,1 
2,8 
3,0 
0,8 
4.2 

Tabela 3/2 

INDEKSI RASTI NOMINALNL&A DRU2BENEA PROIZVODA PO PODROČJIH V LETIH 1981 - 1985 
- čiste dejavnosti - 

- verižni indeksi 

1981 1982 1983 1984 1985 

1980 1981 1982 1983 1984 

DRU2BENI PROIZVOD SKUPAJ 135,7 128,0 139,6 159,9 194,6 
v tei: 
Industrija 138,6 129,5 144,2 165,3 204,9 
Kietijstvo 145,2 145,2 139,5 141,6 164,2 
Gozdarstvo 150,5 119,7 124,9 153,1 186,5 
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Vodno gospodarstvo 127,9 1.18,8 124,4 161,1 
Gradbeništvo 128,7 111,2 116,5 140,4 
Pronet in zveza 133,5 127,3 132,9 158,7 
Trgovina 129,9 128,1 145,3 162,6 
Gostinstvo in turize« 132,8 128,6 134,7 157,4 
Obrt (proizvodni del) 133,6 130,6 134,8 153,3 
Kosunalna dej.(proizvodni del) 145,1 124,7 122,9 144,3 
Druge proizvodne dejavnosti 136,5 126,7 137,9 160,9 

ZDRU2EH0 DELO SKUPAJ 
v. tea: 
Industrija 138,6 129,5 144,2 165,3 
Kietijstvo 150,6 142,9 145,2 144,2 
Gozdarstvo 150,5 119,7 124,9 153,1 
Vodno gospodarstvo 127,9 110,8 124,4 161,1 
Gradbeništvo 126,6 111,2 114,8 139,6 
Proaet in zveze 134,B 128,0 135,7 160,7 
Trgovina 129,9 128,1 145,3 162,6 
Gostinstvo in turize« 133,5 127,9 134,6 158,8 
Obrt (proizvodni del) 130,6 125,7 132,9 160,0 
Koaunalna dej.(proizvodni del) 145,1 124,7 122,9 144,3 
Druge proizvodne dejavnosti 136,5 . 126,7 137,9 160,9 

182,7 
200.7 
186.3 
169.4 
207,4 
193.8 
217,7 
218,7 

135,4 127,2 140,1 161,4 196,6 

204,9 
193.3 
186,5 
182.7 
206.4 
185.8 
169,4 
208,7 
194,0 
217,7 
218,7 

Tabela 4 

N 0 H I N A L N 1 3RU2BENI PROIZVOD PO PODROČJIH V LETIH 1985 - 1988 
- tiste dejavnosti - 

- v tekočih cenah 
- v »ilij.din 

1985 1986 1987 1988 
ocena *) 

DRUŽBENI PROIZVOD SKUPAJ 
v te«: 
Industrija 
Ksetijstvo 
6ozdarstvo 
Vodno gospodarstva 
BradbsniStvo 
Proset in zveze 
Trgovina 
Sostinstvo in turize* 
Obrt (proizvodni del) 
Koaunalna dej.(proizvodni del) 
Druge proizvodne dejavnosti 

1.888.754 3.883.623 9.352.271 29.892. 

1.«05.349 
84.283 
19.70? 
2.172 

113.999 
121.542 
302.222 
54.687 
96.292 
14.584 
73.919 

2.000.608 
178.088 
38.944 
6.113 

246.402 
255.412 
646.545 
109.378 
217.073 
36.007 

149.054 

4.883.635 
376.388 
79.281 
14.883 

598.977 
609.181 

1.521.68? 
277.786 
492.474 
102.797 
395.182 

16.054.200 
1.173.900 

216.700 
36.400 

1.619.900 
1.679.500 
4.58?.300 

858.700 
1.330.100 

279.300 
1.263.500 

ZDRUŽENO DELO SKUPAJ 
v te«! 
Industrija 
Kmetijstvo 
Sozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Bradbeniitvo 
Pro«et in zveze 
Trgovina 
6ostinstv« in turize« 

1.765.763 3.625.757 8.790.225 27.507.600 

1.005.349 
32.230 
19.707 
2.172 

103.844 
111.507 
301.858 
48.692 

2.000.608 
70.395 
38.944 
6.113 

231.969 
232.450 
645.627 
95.963 

4.883.635 
163.615 
79.281 
14.883 

575.724 
554.579 

1.519.408 
244.015 

16.054.200 
535.600 
216.700 
36.400 

1.578.100 
1.529.000 
4.572.700 

757.400 
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Obrt (proizvodni del) 51.987 118.626 257.169 684.78? 
Ko«unalna dej.(proizvodni del) 14.584 36.087 102.797 279.300 
Druge proizvodne dejavnosti 73.919 149.054 395.182 1.263.500 

OPOHBA: Druibeni proizvod za leto 1988 je ocenjen po predpisani zvezni »etodologiji 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih zdruienega dela za leto 1988 
in na osnovi podatkov iz zaključnih računov proizvodnih dejavnosti za leto 1988. 

Tabela 4/1 

STRUKTURA N0HINALNE6A DRU2BENE6A PROIZVODA PO PODROČJIH V LETIH 1985 - 1988 
- čiste dejavnosti - 

v odstotkih 

1985 1986 1987 1988 
ocena 

DRU2BENI PROIZVOD SKUPAJ 
v tet: 
Industrija 
Kaetijstvo 
gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Proset in zveze 
Trgovina 
Sostinstvo in turize« 
Obrt (proizvodni del) 
Koaunalna dej.(proizvodni del) 
Druge proizvodne dejavnosti 

ZDRU2EN0 DELO SKUPAJ 
v te«: 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Proiet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turize« 
Obrt (proizvodni del) 
Komunalna dej.(proizovdni del) 
Druge proizvodne dejavnosti 

,0 106,0 100,0 100,0 

53,2 
4,5 

1,1 
0,1 
6.0 
6,4 

16,0 
2,9 
5.1 
0,8 
3,9 

51.5 
4,6 
1,0 
0,2 
6,4 
6,6 

16.6 
2,8 
5,6 
0,9 
3,8 

56,9 
1.8 

1.1 
0,1 
5.9 
6,3 

17,1 
2,8 
3,0 
0,8 
4.2 

55,2 
1,9 
1,1 
0,2 
6,4 
6,4 

17,8 
2,6 
3,3 
1,0 
♦,1 

52.2 
4,0 
0,8 
0,2 
6.4 
6.5 

16.3 
3.0 
5,3 
1.1 
4.2 

55,5 
1,9 
0,9 
0,2 
6,5 
6,3 

17,3 
2.8 
2.9 
1,2 
4,5 

55,2 
4,0 
0,7 
0,1 
5,6 
5,8 

15,7 
3,0 
4,6 
1,0 
4,3 

,0 100,0 100,0 100,0 

58,4 
1,9 
0,8 
0,1 
5.7 
5,6 

16,6 
2.8 
2.5 
1,0 
4.6 
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Tabela 4/2 

INDEKSI RASTI NOMINALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA PO PODROČJIH 
V LETIH 1986 - 1988 
- čiste dejavnosti - 

- tekoče cene 
- indeksi rasti 

1986 1987 1988 

1985 1986 1987 
ocena *) 

44 

DRU2BENI PROIZVOD SKUPAJ 205,6 240,8 311,1 
v tei: 
Industrija 199,0 244,1 328,7 
^tijstvo 211,3 211,3 311,9 
Gozdarstvo 197,6 203,6 273,3 
Vodno gospodarstvo 281,5 243,5 244,6 
6radbeni4tvo 216,2 243,1 270,5 
Pro»et in zveze 210,1 238,5 275,7 
Trgovina 213,9 235,4 301,0 
Gostinstvo in turize« 200,0 254,0 309,1 
Obrt (proizvodni del) 225,4 226,9 270,1 
Koiunalna dej.(proizvodni del) 246,9 285,5 271,7 
Druge proizvodne dejavnosti 201,7 265,1 319,'7 

205,3 242,4 312,9 ZDRU2EN0 DELO SKUPAJ 
v te#: 
Industrija 199,0 244,1 328,7 

327,4 
273 3 

Vodno gospodarstvo 231^5 243^5 244^6 

Kmetijstvo 218,4 232,4 
6ozdarstvo 197,6 203,6 

Gradbeništvo 223 4 248,2 274,1 
Promet in zveze 208,5 238,6 275,7 
Trgovina 213,9 235,4 301,0 
Gostinstvo in turize« 197,1 254,3 310,4 
Obrt (proizvodni del) 228,5 216,7 266,3 
Komunalna dej.(proizvodni del! 246,9 285,5 271,7 
Druge proizvodne dejavnosti 201,7 265,1 319,7 

OPOMBA: Družbeni proizvod za leto 1988 je ocenjen po predpisani zvezni metodologiji 
za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela za leto 1988 
in na osnovi podatkov iz zaključnih računov OZD za leto 1988. 
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Tabela 15/1 

RAZMERJA V OBLIKOVANJU CELOTNEGA PRIHODKA,PORABLJENIH SREDSTEV IN DOHODKA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1988 

-tekoče cene 

Indeksi rasti Struktura v I 

1986/ 
1985 

1987/ 
1986 

1988/ 
1987 

1985 1986 1987 1988 

CELOTNI PRIHODEK SKUPAJ 
od tega : 

1.Prihodki od prodaje na doaačea trgu 
2.Prihodki od prodaje na tujea trgu 
3.Prihodki od prodaje trgovskega blaga 
4.Ostali prihodki 

v tea: prihodki od obresti 

PORABLJENA SREDSTVA SKUPAJ 
ad tega: 

1.Materialni stroški skupaj 
v tea: 
Porabljene surovine in aaterial 
Porabljena energija 
Transportne storitve 
Revalorizacija porablj.zalog 
surovin in aateriala 
Ostali eaterialni stroški 

2.Nabavna vrednost trgovskega blaga 

3.Drugi poslovni, stroški 
v tea: plačila za obresti 

4.Aaortizacija skupaj 
v tea: 
- revalorizacija aaortizacije 

5.Ostali revalorizacijski učinki, 
ki breaenijo porabljena sredstva 

6.Povečanje zalog proizv.in 
gotovih proizvodov 

7.Skupni učinki revalorizacije 
v porabljenih sredstvih 

D0SE2ENI DOHODEK 

193.7 

198.8 
164.2 
191.5 
283.2 1) 
218.0 1) 

187.1 

186.5 

177.3 
173.7 
202.6 

212.4 

185.4 

198.1 2) 
206.6 2! 

194.7 

168.1 

181.8 

220.5 

207.3 

215.2 
247.8 
204.4 
175.3 
50.0 1) 

207.4 

221.9 

198.1 
218.1 
236.4 

220.5 

200.8 

82.1 2) 

260.4 

83e.4 

222.4 

207.4 

298.9 

290.0 
377.2 
297.2 
272.6 
379.5 

300.9 

302.0 

315.2 
273.3 
279.2 

281.4 
287.8 

292.4 

297.4 

294.7 

345.5 

440.0 

390.3 

288.5 

291.4 

100.0 

39.9 
12.0 
28.2 
19.8 
2.9 

80.4 

41.4 

28.3 
2.6 
1.4 

9.1 

29.3 

3.1 
4.8 

3.1 

1.0 

2.5 

1.0 

100.0 

42.9 
12.2 
27.6 
17.2 1) 
0.8 1) 

77.6 

42.7 

24.7 
2.4 
1.7 

3.0 
10.9 

27.2 

3.2 

3.8 

1.4 

3.1 

2.3 2.5 

0.8 . 7.6 

41.4 
10.2 
28.0 
20.4 1) 
3.3 1) 

77.6 

39.9 

25.9 
2.3 
1.5 

10.2 

28.1 

8.0 2) 
5.2 2) 

3.1 

41.9 
15.4 
27.1 
15.8 
1.0 

78.2 

43.2 

26.1 
2.2 
1.6 

2.8 
10.5 

26.7 

3.2 

3.8 

1.7 

4.6 

3.2 

9.1 

19.7 22.4 22.4 21.9 

1) V letih 1985 in 1986 so se v celotni prihodek vključevali vsi prihodki od obresti, od leta 1987 dalje pa se v obračun 
celotnega prihodka vštevajo le prihodki od realnih obresti. 

2) V letih 1985 in 1986 so se iz poslovnih stroškov nadoaeščala vsa plačila za obresti od kreditov (razen obresti od kreditov 
za osnovna sredstva, ki so se pokrivale iz dohodka). V letih 1987 oz. 1988 pa revalorizacijske obresti niso bile eleaent 

»obračuna finančnega uspeha in so vključene v revalorizacijsko bilanco, plačila za realne obresti pa se v celoti pokrivajo 
iz delitve dohodka. 
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Tabela 5 

RAST REALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI 
V LETIH 1980 - 1988 

- stopnje rasti v I 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ocena 

DRU2BENI PROIZVOD CELOTNEGA 
GOSPODARSTVA 

Industrija 
Kietijstvo in ribištvo 
6ozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 

Proaet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turize# 
Obrt (proizvodni del) 
KoBunalne dejavnosti 

Druge proizvodne dejavnosti 

t) Končni podatki Zveznega zavoda za statistiko. 

Opomba: Realni družbeni proizvod izračunava zvezni zavod za statistiko, načelosa preko indeksa fizičnega obsega proizvodnje 
oz. storitev in v cenah 1972. leta. To poaeni, da izračun ne upošteva spreeeib kvalitete (v strukturi in asortiaanu) 
kakor tudi spreseab v učinkovitosti proizvodnje. 

2.3 -0.9 0.1 

2.3 2.3 1.5 
4.1 0.4 8.0 

-1.5 3.4 6.4 
-13.3 -1.5 -1.8 

7.1 -7.5 -12.7 

3.5 -0.7 2.9 
-2.4 -6.2 -2.0 

1.6 -2.2 -2.2 
7.2 2.1 6.9 
3.3 2.6 -4.6 

1.9 0.9 5.0 

0.7 2.1 1.1 

3.5 1.9 1.2 
0.3 3.9 -7.0 

-2.2 -0.5 3.2 
0.0 0.0 -12.2 

-13.6 0.0 4.4 

-0.7 4.0 4.1 
1.2 3.0 1.1 
4.7 2.0 5.1 
1.0 2.9 1.3 
0.0 -5.3 3.2 

1.2 -4.6 0.2 

3.1 -1.1 -1.9 

1.9 -1.3 -2.6 
11.9 1.9 -4.0 
-8.2 -0.2 5.0 
1.3 2.9 3.0 
9.6 7.9 -5.0 

2.8 -0.2 2.0 
2.1 -6.0 -2.0 

-0.8 -5.9 -2.0 
2.2 -5.2 3.0 

-20.3 28.4 4.0 

1.0 1.6 1.0 
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Tabela 6 

RAST REALNEGA DRU2BENEGA PROIZVODA INDUSTRIJE PO PANOGAH V LETIH 1980 DO 1988 
- stopnje rasti v 1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 i) 1988 
ocena 

INDUSTRIJA SKUPAJ 
- v tem: 

Elektrogospodarstvo 
Pridobiv.preaoga 
Prid.nafte zea. plina 
Proi:. naftnih derivatov 
Crna aetalurgija 
Prid. rud barvnih kovin 
Proiz. barvastih kovin 
Predelava barvastih kovin 
Proi z. nekov. rudnin 
Predelava nekov. rudnin 
Predelava kovin 
Strojegradnja 
Proiz. proaetnih sredstev 
Ladjedelništvo 
Proiz. elektr. strojev in ap. 
Proiz.bazić.kesicnih izdel. 
Predelava kemičnih izdelkov 
Proiz. kaana in peska 
Proiz. gradb. lateriala 
Proiz.žaganega lesa in plošč 
Proiz. končnih lesnih izdel. 
Proiz. in predelava papirja 
Proiz..tekst, prej in tkanin 
Proiz. končnih tekstil.izd. 
Proiz. usnja in krzna 
Proiz. obutve in galant. 
Predelava kavčuka 
Proiz. živilskih izdelkov 
Proiz. pijač 
Proiz. krail 
Proiz.in pred. tobaka 
Grafična dejavnost 
Proiz.raznovrst. izdelkov 

2.3 2.3 1.5 

4.1 4.9 28.4 
0.8 6.6 0.4 
8.1 -25.0 0.0 

-12.7 -18.5 -1.2 
-0.7 3.5 -1.3 
-7.7 -0.9 -3.1 

-21.7 -4.1 -10.5 
4.0 -1.8 16.5 

-5.5 0.8 4.8 
4.6 2.6 -1.1 
5.5 -0.6 -0.3 
1.4 7.0 6.0 
1.2 0.2 2.6 
1.2 11.8 -16.6 
1.7 -2.6 7.3 
3.2 9.4 2.3 
4.5 0.5 -3.8 

-3.0 1.4 -13.0 
5.0 -5.6 -5.5 

-1.6 -3.4 1.2 
5.9 3.4 -5.3 
6.7 0.7 3.0 
0.8 4.2 -1.0 
5.7 6.2 -0.3 
6.8 9.8 -1.6 
2.1 6.4 -0.7 

-1.6 3.4 0.0 
1.7 5.5 0.6 

-7.5 -0.4 • 12.7 
9.2 -1.1 -2.8 
1.8 4.9 -2.8 
4.0 5.7 0.5 

-13.1 13.6 -3.8 

3.5 1.9 1.2 

9.0 -3.2 -5.0 
4.6 -4.0 -0.2 
0.0 0.0 0.0 

-6.4 1.3 32.4 
3.0 4.4 -1.6 
6.4 -3.0 18.7 
1.8 2.7 5.8 
0.9 3.7 410.4 
0.0 -12.3 19.3 
4.2 7.0 8.7 

-0.1 2.3 1.9 
8.6 -2.0 9.2 

-1.7 -4.8 1.3 
0.0 20.0 16.6 
9.2 8.9 1.9 

14.7 -8.1 1.6 
3.7 5.0 4.8 
0.5 3.8 -4.2 

-0.1 -4.2 -3.3 
1.9 2.9 -1.5 
1.2 8.0 -10.5 
2.8 3.2 0.0 
6.4 0.4 1.9 
0.7 -0.1 -1.2 
2.4 6.9 6.0 
2.8 -1.0 6.9 
6.4 -1.4 -0.5 
3.7 5.9 0.6 

-5.5 -9.3 4.2 
11.8 5.3 -5.0 
5.4 -2.4 -12.0 

-2.5 2.0 8.0 
-9.8 33.6 9.3 

1.9 -1.3 -2.6 

-0.5 2.6 -2.8 
-1.0 -4.0 -3.6 
0.0 36.6 108.2 
3.0 3.5 7.6 

-0.8 -3.1 -1.2 
0.0 -18.4 1.5 
4.2 -4.4 30.1 
0.0 0.3 4.2 
1.4 -4.3 5.0 
3.9 -1.2 5.9 

-1.0 -0.5 -5.6 
2.2 1.2 -4.4 
3.2 -1.2 -11.6 
0.0 20.9 17.0 
3.6 -6.7 -2.1 

-0.4 -3.0 4.9 
2.2 2.4 -1.1 
2.7 3.5 4.5 

-4.0 7.7 -1.7 
-3.0 -6.0 -0.8 
8.6 -12.0 1.5 

-0.9 0.5 4.7 
-0.1 -9.4 -6.7 
2.4 5.3 -5.0 
2.3 -2.1 0.5 
4.6 0.2 -1,1.2 
1.4 1.3 0.4 
2.8 3.7 -2.7 
5.4 -1.8 -3.6 
7.9 5.6 -2.3 

-11.5 4.8 6.7 
7.4 7.1 7.3 

13.5 0.7 -13.8 

*) Končni podatki Zveznega zavoda za statistiko. 

Opoaba: Realni družbeni proizvod izračunava zvezni zavod za statistiko, načeloaa preko indeksa fizičnega obsega proizvodnje 
oz. storitev in v cenah 1972. leta. To poaeni, da izračun ne upošteva spreaeab kvalitete !v strukturi in asortiaanu) 
kakor tudi spreaeab v učinkovitosti proizvodnje. 
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Tabela 7 

OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA KONČNO POTROŠNJO V SR SLOVENIJI V LETIH 198« - 1988 

- Absolutni podatki - tekoče cene 
- v silij. din 

1980 1981 1982 1983 1984 1935 1986 1987 1988 
ocena 

D R U 2 B E N I PROIZVOD 25 339732 434793 607084 970625 1888754 3883623 9352271 29092500 

1. Prilivi in odlivi sredstev v tujino : 
- Prilivi sredstev iz tujine 22337 
- Odlivi sredstev v tujino 20689 

Neto prilivi sredstev i: tujine 1648 
Neto odlivi sredstev v tujino 

2. Prilivi in odlivi sredstev v 
federacijo in v druge SR in SAP : 

- Prilivi sredstev iz fed.in druge SR 9737 
- Odlivi sredstev v fed.in druge SR 32385 

Neto odlivi sredstev v federacijo 
in v druge SR in SAP 

3. SKUPAJ NETO ODLIVI SREDSTEV IZ 
SR SLOVENIJE ( 1 + 2 ) 

4. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 
v tet : 

5. Osebna potrošnja prebivalstva 

6. Materialni izdatki neproizvodnih 
dejavnosti 

28910 
33075 

33851 
46602 

59763 14^990 
59021 172530 

253800 

742 

531100 
522300 

8800 
4165 12751 26540 

12034 
43948 

19470 
52431 

22648 31914 32961 

26757 29410 
80962 101438 

54205 72028 

21000 36079 45712 53463 98568 

9200 

56537 
224913 

168376 

177576 

1423000 

232000 

338342 

111914 140471 183181 244730 361150 

19333 28539 40421 58911 79980 

7. Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva 1) 71908 

8. Prirast vrednosti zalog skupaj 2) 31007 
v te« : 

- realno povetanje zalog 3) -1576 
- inflacijski prirast vrednosti zalog, 

ki vstopa v razporeditev DP 32583 

9.Statistična razlika -4774 

91464 104556 131145 204700 

44171 61064 119558 245473 

4319 20750 -5786 29886 

39852 40314 125344 215587 

-992 -141 -723 -19246 

171600 

399900 

442559 

36412 

466147 

15339 

352600 

3550500 
4584500 

1034000 

13296S 392056 603878 
480110 1061169 2759331 

347142 669113 2155453 

901113 3189453 

229383 303653 389081 553621 872057 1711178 3545281 8451158 25903047 

681760 1628630 3947700 10323630 

944806 2302339 

935600 1771510 4763700 

798182 1929863 8817374 

65033 -805571 -1960830 

733149 2735434 10778204 

-169731 -142721 -303996 

OPOMBA: Za leta 1980 do 1987 je prikazana vrednost uradno obračunanega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva SR Sloveniji 
po podatkih Zavoda za statistiko, izračunana na podlagi predpisane zvezne »etodologije. Tudi ocena družbenega proizvoda za leta 
1988 je izdelana po sprejeti uradni zvezni Metodologiji za obračun vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda za leto 1988 
na osnovi podatkov iz zaključnih računov proizvodnih OZD za leto 1988. 
1) Brez vrednosti projektov, študij in raziskovalnega dela, ki v bilanci končne porabe niso ele»ent investicij 
2) Prirast vrednosti zalog, ki vstopa v uradni obračun vrednosti družbenega proizvoda na potrošni strani je prikazan kot razlika 
aed vrednostj začetnih in končnih zalog (z»anjšano za izkazano obračunano revalorizacijo zalog! v bilanci stanja proizvodnih 
dejavnosti in vključuje poleg realnega (fizičnega) povečanja ali zsanjšanja zalog v posaaeznea letu ( ki bi v "očiščene®" obračunu 
soralo edino vstopati kot ele«ent prirasta vrednosti zalog tako na strani oblikovanja družbenega proizvoda kot na strani njegove 
končne porabe) tudi celoten avtono»en inflacijski prirast vrednosti zalog, ki dejansko "napihuje" obračunano vrednost družbenega 
proizvoda. 
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Tabela 7/1 

RAZMERJA V OBLIKOVANJU IN RAZPOREJANJU RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA KONČNO POTROŠNJO V SR SLOVENIJI V LETIH 1980 - 1988 

- struktura v I 

19B0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

9 R U 2 B E N I PROIZVOD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Prilivi in odlivi sredstev v tujino : 
- Prilivi sredstev i: tujine 8.9 8.5 7.8 9.8 15.0 13.4 13.7 12.7 12.2 
- Odlivi sredstev v tujino 8.3 9.7 10.7 9.7 17.8 13.9 13.4 15.2 15.8 

Neto prilivi sredstev iz tujine 0.7 0.1 0.2 
Neto odlivi sredstev v tujino 1.2 2.9 2.7 0.5 2.5 3.6 

2. Prilivi in odlivi sredstev v 
federacijo in v druge SR in SAP : 

- Prilivi sredstev i: fed.in drugih SR 3.9 3.5 4.5 4.4 3.0 3.0 3.4 4.2 2.1 
- Odlivi sredstev v fed.in druge SR 12.9 12.9 12.1 13.3 10.5 11.9 12.4 11.3 9.5 

Neto odlivi sredstev v federacijo 
in v druge SR in SAP 9.0 9.4 7.6 8.9 7.4 8.9 8.9 7.2 7.4 

3. SKUPAJ NETO ODLIVI SREDSTEV IZ 
SR SLOVENIJE ( 1 + 2 ) 8.4 10.6 10.5 8.8 10.2 9.4 8.7 9.6 11.0 

4. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 91.6 89.4 89.5 91.2 89.8 90.6 91.3 90.4 89.0 

v te» : 

5. Osebna potrošnja prebivalstva 44.7 41.3 42.1 40.3 37.2 36.1 41.9 42.2 35.5 

6. Materialni izdatki neproizvodnih 
dejavnosti 7.7 8.4 9.3 9.7 8.2 9.1 9.1 10.1 7.9 

7. Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva 1! 28.7 26.9 24.0 21.6 21.1 21.2 24.1 18.9 16.4 

8. Prirast vrednosti zalog 21 12.4 13.0 14.0 19.7 25.3 23.4 20.6 20.6 30.3 
v te» : 

- realno povećanje zalog -0.6 1.3 4.8 -1.0 3.1 1.9 1.7 -8.6 -6.7 
- inflacijski prirast vrednosti zalog, 

ki vstopa v obračun DP 13.0 11.7 9.3 20,6 22.2 21.5 18.9 29,2 37.0 

9. Statistična razlika -1.9 -0.3 0 -0.1 -2.0 0.8 -4.4 -1.5 -1.0 

OPORBA: Za leta 1980 do 1987 je prikazana vrednost uradno obračunanega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva SR Sloveniji 
po podatkih Zavoda za statistiko, izračunana na podlagi predpisane zvezne setodologije. Tudi ocena družbenega proizvoda za leto 
1988 je izdelana po sprejeti uradni zvezni »etodologiji za obračun vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda za leto 1988 
na osnovi podatkov iz zaključnih računov proizvodnih OZD za leto 1988. 
1! Brez vrednosti projektov, Studij in raziskovalnega dela, ki v bilanci končne porabe niso element investicij 
2) Prirast vrednosti zalog, ki vstopa v uradni obračun vrednosti družbenega proizvoda na potrošni strani je prikazan kot razlika 
sed vrednostj začetnih in končnih zalog (znanjžano za izkazano obračunano revalorizacijo zalog) v bilanci stanja proizvodnih 
dejavnosti in vključuje poleg realnega (fizičnega) povečanja ali znanjianja zalog v posa«ezne« letu ( ki bi v "očiščene«" obračunu 
»oralo edino vstopati kot ele*ent prirasta vrednosti zalog tako na strani oblikovanja družbenega proizvoda kot na strani njegove 
končne porabe) tudi celoten avtono«en inflacijski prirast vrednosti zalog, ki dejansko "napihuje" obračunano vrednost družbenega 
proizvoda. 
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Tabela 7/2 

DINAMIKA RASTI ELEMENTOV OBLIKOVANJA IN RAZPOREDITVE RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA KONČNO POTROŠNJO 
V SR SLOVENIJI V LETIH 1980 - 1988 

- tekoće cene 
- indeksi rasti v l 

198i 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

DRUŽBENI PROIZVOD 

1. Prilivi in odlivi sredstev v tujino : 
- Prilivi sredstev iz tujine 
- Odlivi sredstev v tujino 

2. Prilivi in odlivi sredstev v 
v -federacijo in v druge SR in SAP : 

- Prilivi sredstev i: fed.in drugih SR 
- Odlivi sredstev v fed.in drugih SR 

Neto odlivi sredstev v federacijo 
in v druge SR in SAP 

3. SKUPAJ NETO ODLIVI SREDSTEV IZ 
SR SLOVENIJE ( 1 + 2 ) 

4. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI 
v te« : 

5. Osebna potrošnja prebivalstva 

6. Materialni izdatki neproizvodnih 
dejavnosti 

7. Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva 1! 

8. Prirast vrednosti zalog 

135.7 128.0 139.6 159.9 194.6 205.6 240.8 311.1 

129.4 117.1 176.5 244.3 173.8 209.3 224.3 298.1 
159.9 140.9 126.6 292.3 152.4 198.6 272.4 322.2 

123.6 161.8 137.4 109.9 192.2 235.2 294.8 154.0 
135.7 119.3 154.4 125.3 221.7 213.5 221.0 260.0 

140.9 103.3 164.5 132.9 233.8 206.2 192.7 322.1 

171.8 126.7 117.0 184.4 180.2 190.5 266.3 353.9 

132.4 128.1 142.3 157.5 196.2 207.2 238.4 306.5 

125.5 130.4 133.6 147.6 188.8 238.9 242.4 261.5 

147.6 141.6 145.7 135.8 214.6 205.5 268.0 243.7 

127.2 114.3 125.4 156.1 195.4 234.0 189.3 268.9 

142.5 138.2 195.8 205.3 180.3 180.4 241.8 456.9 

1! Brez vrednosti projektov, študij in raziskovalnega dela, ki v bilanci končne porabe niso eleaent investicij 
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Tabela 8 

PRIMERJAVE POSAMEZNIH OBLIK PORABE Z DRUŽBENIM PROIZVODOM V SR SLOVENIJI i) V LETIH 1980 - 1988 

- strukturni deleži na osnovi tekočih cen 
( DRU2BENI PROIZVOD = 100 ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

DRU2BENI PROIZVOD 

I. Osebna poraba prebivalstva 

Osebni dohodki 

II.Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj 
v te*: 
- SIS družbenih dejavnosti 
- SPIZ 

III.Sredstva za zadovoljevanje 
splošnih druib.potreb v SRS 
v te*: 
- Neto republiški proračun 
- Občinski proračuni 

IV.Prispevek zvezne*u proračunu 
v te« : 
- kotizacija 
- odliv temeljnega pro*et.davka 

V.Skupaj sredstva za skupne in 
splošne potrebe (II.+III.+IV.) 

VI.Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva skupaj 
v te*: 
- Proizvodne investicije 
- Neproizvodne investicije 

od tega: 
- Stanovanjske investicije 
- Ostale neproizv.invest. 

VII. Realni prirast zalog 

VIII.Inflacijski prirast 
vrednosti zalog 

100,0 100,0 100,0 

44,7 41,3 42,1 

33,6 32,4 32,0 

18,4 18,2 18,1 

11,6 12,0 11,7 
6,8 6,2 6,4 

5,0 4,8 4,4 

2.8 2,7 2,2 
2,2 2,1 2,2 

5,2 6,0 5,5 

2,5 3,1 3,0 
2,7 2,9 2,5 

28,6 29,0 28,0 

31,4 28,9 25,4 

21,9 18,9 16,9 
9.5 10,0 8,5 

5.6 6,9 6,3 
3.9 3,1 2,2 

- 0,6 1,3 4,8 

13,0 11,7 9,3 

100,0 100,0 100,0 

40,3 37,2 36,1 

28,9 28,0 28,5 

16,8 15,5 16,7 

10.3 9,5 10,2 
6.5 6,0 6,5 

3.7 3,4 3,4 

2.1 2,0 2,0 
1.6 1,4 1,4 

4,9 4,3 3,9 

2.5 2,1 2,0 
2,4 2,2 1,9 

25.4 23,2 24,0 

22,0 21,8 21,7 

15,2 15,5 15,5 
6.8 6,3 6,2 

5.2 4,8 4,5 
1.6 1,6 1,7 

- 1,0 3,1 1,9 

20,6 22,2 21,5 

100,0 100,0 100,0 

41,9 42,2 35,5 

30,9 28,8 24,1 

20.6 20,7 17,8 

12.3 11,9 10,3 
8.3 8,8 7,5 

4,0 3,7 3,0 

2.4 2,2 1,9 
1.6 1,5 1,1 

4.3 3,9 3,4 

2.4 1,2 0,9 
1,9 2,7 2,5 

28,9 28,3 24,2 

24.7 19,4 16,7 

17.4 14,1 11,9 
7,4 5,3 4,8 

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

1.7 - 8,6 - 6,7 

18,9 29,2 37,0 

») OPOMBA : V tej tabeli so prikazani posa*ezni agregati porabe, pri čeaer pa le-ti niso vsi eleaenti končne porabe družbenega 
proizvoda, saj se nekateri *ed njiti ( n.pr. sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb, pa tudi osebni dohodki ) 
v strukturi končne porabe družbenega proizvoda pojavljajo bodisi kot eleaent osebne porabe, bodisi kot eleaent aaterialnih 
stroškov neproizvodnih dejavnosti ali kot ele*ent investicij. ZATO SE DELEŽI POSAMEZNIH ABRESATOV PORABE V DRUŽBENEM PROIZVODU, 
PRIKAZANI V TEJ TABELI, NE SMEJO SEŠTEVATI 1 

V tabeli so prikazani deleži v OBRAČUNANI VREDNOSTI DRUŽBENEGA PROIZVODA, KOT 6A IZKAZUJE URADNA STATISTIKA ( Za leto 1988 
je družbeni proizvod ocenjen po predpisani zvezni *etodologiji na podlagi podatkov iz zaključnih računov proizvodnih dejavnosti 
za leto 1988. 
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Tabela 9 

PRIMERJAVE POSAMEZNIH OBLIK PORABE Z NARODNI« DOHODKOM V SR SLOVENIJI *) V LETIH 1980 - 1988 

- strukturni deleži na osnovi tekočih cen 
( NARODNI DOHODEK = 100 ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ocena 

NARODNI DOHODEK 1) 100,0 

I. Osebna poraba prebivalstva 50,0 

Osebni dohodki 37,6 

II.Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj 20,6 
v te«: 
- SIS družbenih dejavnosti 13,0 
- SPIZ 7,6 

III.Sredstva :a zadovoljevanje 
splošnih družb.potreb v SRS 5,9 
v tem: 
- Neto republiški proračun 3,4 
- Občinski proračuni 2,5 

IV.Prispevek zvezne»u proračunu 5,9 
v te« : 
- kotizacija 2,8 
- odliv teaeljnega pro«et.davka 3,1 

V. Skupaj sredstva za skupne in 
splošne potrebe (II.+III.+IVI 32,4 

VI.Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva skupaj 35,1 
v te«: 
- Proizvodne investicije 24,5 
- Neproizvodne investicije 10,6 
od tega: 
- Stanovanjske investicije 6,3 
- Ostale neproizv.invest. 4,4 

46,1 

36.1 

20,4 

13.4 
7,0 

5,4 

3,0 
2.4 

6,8 

3.5 
3.3 

32.5 

32.2 

21,1 
11,1 

7,7 
3.4 

100,0 

48.4 

36,7 

20,9 

13.5 
7.4 

5,1 

2,6 
2.5 

6.4 

3.5 
2,9 

32,3 

29,2 

19,4 
9,8 

7,3 
2,5 

46,3 

33,2 

19,2 

11,8 
7,4 

4.3 

2.4 
1,9 

5.6 

2,9 
2.7 

29,1 

25,2 

17,5 
7,8 

6,0 
1,8 

100,0 

42,2 

31,8 

17.7 

10.8 
6,9 

3.7 

2,1 
1,6 

4.8 

2,3 
2,5 

26,1 

24,7 

17,5 
7,3 

5,5 
1,8 

40.5 

32,0 

18,7 

11,4 
7.3 

3.5 

1,9 
1.6 

4.4 

2,3 
2,1 

26.6 

24,4 

17,4 
7.0 

5.1 
1,9 

100,0 

46.8 

34.5 

23,0 

13,7 
9.3 

4,1 

2.4 
1.7 

4.8 

2,7 
2.1 

31.9 

27.6 

19,4 
8.2 

6,0 

47,4 

32,4 

23.3 

13.4 
9,9 

4,0 

2.3 
1.7 

4.4 

1,4 
3.0 

31.7 

21.8 

15.9 
5,9 

4.1 
1.8 

100,0 

39.6 

26,9 

19,9 

11,5 
8,4 

3,3 

2.1 
1.2 

3,7 

1,0 
2,7 

26,8 

18.7 

13,4 
5.3 

3,7 
1,6 

*! OPOMBA : V tej tabeli so prikazani posa«ezni agregati porabe, ki pa niso vsi elesenti končne porabe družbenega proizvoda ozirosa 
narodnega dohodka, saj se nekateri «ed nji«i ( n.pr. sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb, pa tudi osebni 
dohodki ) v strukturi končne porabe pojavljajo bodisi kot ele«ent osebne porabe, bodisi kot e!e«ent Materialnih 
stroškov neproizvodnih dejavnosti ali kot ele«ent investicij. ZATO SE DELE2I A6RE6AT0V PORABE V NARODNEM DOHODKU , PRIKAZANI 
V TEJ TABELI, NE SMEJO SEŠTEVATI ! 

V tabeli so prikazani deleži v OBRAČUNANI VREDNOSTI NARODNEGA DOHODKA, kot ga izkazuje uradna statistika ! Za leto 1988 
je narodni dohodek ocenjen po predpisani zvezni »etodologiji na podlagi podatkov iz zaključnih računov za leto 1988. 
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Tabela 10 

REALNE STOPNJE RASTI DRU2BENE6A PROIZVODA IN POSAMEZNIH OBLIK PORABE V SR SLOVENIJI V LETIH 1980 - 1988 

DRU2BENI PROIZVOD 

I. Osebna poraba prebivalstva 

Realni OD na zaposlenega 

II. Sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb skupaj 

v te«: 
- SIS družbenih dejavnosti 

- SPIZ 

III. Sredstva za splošno 
porabo v SR Sloveniji 

IV. Prispevek zvezneiu 
proračunu 

V. Ustvarjene investicije v 
osnovna sredstva skupaj 
v te« : 
- proizvodne investicije 

- neproizvodne investicije 

- realne stopnje rasti v I 

Povp.letna Povp.letna 
stop.rasti ocena stop.rasti PLAN 

1981 1982 1983 1984 1985 1981-1985 1986 1987 1988 1986-19BB 1986-1990 

9,9 0,1 0,7 2,1 1,1 0,6 3,1 - 1,1 - 1,9 3,5 

12,0 0,2 - 4,8 - 4,0 5,2 - 3,3 

8.8 - 3,2 - 9,4 - 1,1 10,4 - 2,7 

1.9 - 1,0 - 7,2 - 5,3 8,4 - 1,5 

2,3 - 3,0 -11,7 - 5,9 8,5 - 2,2 

9,1 2,6 1,1 - 4,3 8,2 - 0,5 

13,0 - 5,7 -17,5 - 2,9 0,3 

21,9 4,5 - 12,7 3,6 

13,7 -4,6 - 11,5 - 1,3 

26,9 5,1 - 11,6 5,6 

24,6 0,7 - 11,0 3,7 

31,1 11,8 - 12,6 8,6 

13,3 0,1 - 16,3 - 1,7 

12,0 - 3,0 2,9 -18,2 - 7,0 - 3,2 13,8 - 5,0 - 13,6 - 2,2 

10,7 -18,1 - 5,3 0,3 - 0,6 - 7,1 

17,0 -15,6 - 3,1 3,4 0,1 - 6,8 

3,7 -22,6 - 9,7 - 6,3 - 2,5 - 7,0 24,0 - 20,3 

19,4 -12,8 - 9,2 - 1,9 

17,6 - 9,7 - 10,8 - 1,8 

4,7 - 2,0 

3,5 

1,0 

6,2 

3.5 

9,9 

3,2 

M 

4,8 

5.6 

3,0 
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Tabela 11 

SKUPNI IZVOZ IN UVOZ BLAGAJN STORITEV V OBDOBJU 1981 - 1988 

- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

A. ABSOLUTNI PODATKI (v ažo USD ») 

1. Izvoz blaga 2.256 2.035 2.072 2.101 2.124 2.150 2.644 3.460 
2. Izvoz storitev 864 767 617 615 798 849 1.047 1.530 

3. IZVOZ BLAGA IN STORITEV 3.120 2.802 2.689 2.716 2.922 2.999 3.691 4.990 

4. Uvoz blaga 2.656 2.160 2.235 2.030 2.087 2.181 2.590 3.087 
- reprodukcijski eaterial 2.316 1.842 1.964 1.766 1.814 1.771 2.106 2.680 
- opreca 178 188 143 121 153 240 264 210 
- Široka potrošnja 142 130 128 143 120 170 220 197 

5. Uvoz storitev 385 305 332 246 344 341 448 537 

6. UVOZ BLAGA IN STORITEV 3.041 2.465 2.567 2.276 2.431 2.522 3.038 3.624 

7. SALDO BLAGA IN STORITEV 
( 3 - 6 ) +79 +337 +122 +440 + 491 + 477 + 653 + 1.366 

8. POKRITJE UVOZA BLAGA 84.9 94.2 92.7 103.5 101.8 98.6 102.1 112.1 
Z IZVOZOM BLAGA (vi) 

B. NOMINALNE STOPNJE RASTI (vi) -v 
l 

1. Izvoz blaga 22.9 2.3 8.1 5.9 6.0 1.9 3.0 16.7 
2. Izvoz storitev 32.5 3.6 - 4.0 4.6 36.6 7.1 3.3 30.5 

3. IZVOZ BLAGA IN STORITEV 25.4 2.7 5.1 5.6 12.9 3.3 3.1 20.6 

4. Uvoz blaga 1) 7.8 - 7.2 10.5 - 5.0 8.2 5.1 -5.5 4.8 
- reprodukcijski eaterial 8.0 - 9.2 14.2 - 6.0 8.3 -1.8 -5.3 11.8 
- oprena 7.2 19.7 - 18.3 -11.7 34.2 57.7 -12.4 -30.0 
- Široka potrošnja 7.3 - 3.5 5.8 17.2 13.7 42.2 3.0 -21.2 

5. Uvoz storitev 35.6 -17.6 16.0 -23.0 48.3 -0.3 4.2 5.5 

6. UVOZ BLAGA IN STORITEV 10.7 -8.6 11.2 -7.5 12.5 4.3 -4.1 4.9 

») Vrednosti izvoza in uvoza so prikazane na osnovi statističnega tečaja USD v tekodes letu. 
1) Struktura uvoza je prikazana po carinskih deklaracijah in ne po pretežne« naaenu. 
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Tabela 12 

KONVERTIBILNI IZVOZ IN UVOZ BLA6A IN STORITEV V OBDOBJU 1981 - 1988 

- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

A. ABSOLUTNI PODATKI (v aio USD ») 

1. Izvoz blaga 1.670 1.482 1.582 1.657 1.646 1.596 2.133 2.891 
2. Izvoz storitev 830 715 570 573 734 781 1.032 1.410 

3. IZVOZ BLAGA IN STORITEV 2.500 2.197 2.152 2.230 2.380 2.377 3.165 4.301 

4. Uvoz blaga 1) 2.111 1.680 1.638 1.538 1.593 1.767 2.150 2.682 
- reproaaterial 1.877 1.470 1.488 1.393 1.392 1.431 1.750 2.332 
" opresa 158 162 110 94 140 220 234 196 
- Široka potrošnja 76 48 40 51 61 116 166 154 

5. Uvoz storitev 372 269 293 241 334 331 448 512 

6. UVOZ BLABA IN STORITEV 2.483 1.949 1.931 1.779 1.927 2.098 2.598 3.194 

7. SALDO BLASA IN STORITEV +17 +248 + 221 + 451 + 453 + 279 + 567 + 1.107 

8. POKRITJE UVOZA BLABA Z 
Z IZVOZOM BLAGA Vi 79.1 88.2 96.6 107.7 103.3 90.3 99.2 107.8 

B. NOMINALNE STOPNJE RASTI (vil: 

1. Izvoz blaga 16.3 5.6 16.4 11.0 5.4 - 2.2 6.1 17.8 
2. Izvoz storitev 31.3 0.8 - 1.7 6.0 36.0 7.3 4.7 19.0 

3. IZVOZ BLAGA IN STORITEV 20.9 4.1 11.0 10.0 13.3 0.7 5.5 18.2 

4. Uvoz blaga 1! 5.0 - 6.0 6.7 0.0 10.9 11.7 - 7.5 7.0 
- reprodukcijski aaterial 5.1 - 7.2 10.8 0.3 6.9 3.5 - 6.4 14.6 
- opresa 4.6 21.8 - 25.7 - 10.4 59.0 58.6 - 23.0 - 28.9 
- 4iroka potrošnja 4.1 - 25.0 - 9.1 35.1 30.0 90.1 9.0 - 21.3 

5. Uvoz storitev 34.3 - 18.0 18.6 - 15.0 4B.4 - 0.2 2.5 - 2.0 

6. UVOZ SKUPAJ 9.0 - 7.8 8.0 - 2.0 16.0 9.7 - 6.2 5.5 

*) Vrednosti izvoza in uvoza so prikazane na osnovi statističnega tečaja USD v tekoče« letu. 
i) Struktura uvoza je prikazana po carinskih deklaracijah in ne po pretežnea naaenu. 
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Tabela 13 

BILANCA EKONOMSKIH ODNOSOV SR SLOVENIJE S TUJINO V LETIH 1981 - 1988 

- tekoče cene 
- v ni 1 i j. USD 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 

1. RAČUN BLAGA IN STORITEV : 

1. Izvo: blaga 2.256 2.035 2.072 2.101 2.124 2.150 2.644 3.460 
2. Izvoz storitev 864 767 617 615 798 849 1.047 1.530 
3. SKUPAJ IZVOZ BLA6A IN STORITEV 3.120 2.802 2.689 2.716 2.922 2.999 3.691 4.990 

4. Uvoz blaga 2.656 2.160 2.235 2.030 2.087 2.181 2.590 3.087 
5. Uvo: storitev 385 305 332 246 344 341 448 537 
6. SKUPAJ UVOZ BLAGA IN STORITEV 3.041 2.465 2.567 2.276 2.431 2.522 3.038 3.624 

7. SALDO BLAGA IN STORITEV 
( 3 - 6 ) 

2. RAČUN TRANSFEROV : 

+ 79 + 337 + 122 + 440 + 491 + 477 + 653 + 1.366 

1. Neblagovni priliv na 
devizne račune 434 

2. Dvigi z deviznih računov 237 
3. Prejete obresti iz tujine 7 
4. Plačane obresti v tujino 195 

5. SALDO TRANSFEROV 
< 1 - 2 + 3 - 4 ) +9 

3. RAČUN KAPITALNIH TRANSAKCIJ : 

1. Črpanje srednjeročnih in 
dolgoročnih kreditov 1) 211 

2. Odplačilo glavnice tujih kred. 1) 281 
3. Kreditiraje izvoza 232 
4. Priliv glavnice od danih kred. 173 
5. Kratkoročni krediti (neto) + 1 

6. SALDO KAPITALNIH TRANSAKCIJ 
( 1 - 2 - 3 + 4 +- 5) -128 

369 
238 

9 
176 

36 

161 
255 
173 
130 

- 79 

267 
135 

6 
121 

+ 17 

200 
153 
188 
171 

- 39 

- 216 - 9 

dolgoročnih kreditov 

551 
574 

18 
140 

145 

185 
146 
210 
170 

- 22 

23 

563 
473 
20 

163 

- 53 

187 
149 
175 
170 

- 14 

+ 19 

769 
713 

20 
133 

- 57 

132 
143 
206 
178 

+ 134 

+ 95 

618 
677 

17 
163 

- 205 

321 
363 
209 
235 

- 11 

27 

748 
740 

15 
126 

- 103 

178 
282 
270 2) 
140 2) 

- 28 

262 

1) Dejansko črpanje in odplačilo sredjeročnih in 
2! Ocena. 

refinanciranje je na strani črpanj in odplačil odšteto. 
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Tabela 14 

OBLIKOVANJE CEL0TNE6A PRIHODKA,PORABLJENIH SREDSTEV IN DOHODKA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V LETIH 1980 - 1985 

- tekoče cene 
- absolutni podatki - - v mi 1 i j.din 

198« 1981 1982 1983 1984 1985 

CELOTNI PRIHODEK SKUPAJ 867.482 1.191.983 
od tega : 

1.Prihodki od prodaje na doaačes trgu 387.043 521.212 
2.Prihodki od prodaje na tujei trgu 66.619 97.408 
3.Prihodki od prodaje trgovskega blaga 260,445 358.232 
4.Ostali prihodki 153.375 215.131 

v te» : prihodki od obresti 4.494 7.607 

PORABLJENA SREDSTVA SKUPAJ 662.115 920.050 
od tega : 

1.Materialni stroški skupaj 332.932 464.943 
v te«: 
Porabljene surovine in saterial 231.592 323.565 
Porabljena energija 12.123 20.502 
Transportne storitve 12.465 17.951 
Ostali materialni stroški 76.752 102.925 

1.536.668 

639.195 
135.103 
469.253 
293.117 

13.415 

1.198.340 

585.804 

411.910 
25.659 
22.210 

126.025 

2.256.270 

874.623 
243.750 
702.202 
435.695 
29.978 

1.772.492 

868.719 

627.035 
37.127 
31.025 

173.532 

3.672.800 

1.406.786 
408.496 

1.117.525 
739.993 
69.191 

2.858.545 

1.465.009 

1.032.708 
95.766 
51.674 

284.861 

6.618.324 

2.642.369 
795.969 

1.867.169 
1.312.817 

192.479 

5.318.414 

2.742.839 

1.873.556 
171.552 
95.105 

602.626 

2.Nabavna vrednost trgovskega blaga 291.824 403.393 528.812 789.058 1.228.101 1.939.504 

3.Drugi poslovni stroški 24.406 36.075 48.304 73.602 123.399 598.994 
v tea: - plačila za obresti 1) - ' - - 320. 199 1) 

- bančni in SDK stroški 2) - - - - - 11.336 2) 

4.Aaortizacija (po predp.stopnjah) 

6.Povečanje zalog proizv.in 
gotovih proizvodov 

D0SE2ENI DOHODEK 

21.106 27.641 48.751 67.474 101.222 202.172 

8.153 12.002 13.331 26.361 59.186 165.095 

205.485 272.312 340.057 487.082 814.460 1.303.627 

OPOMBA: Obračun eleaentov oblikovanja in razporejanja celotnega prihodka je prikazan po veljavne« obračunske« sistesm v posa- 
aeznea letu. 

1) Do leta 1985 so se vsa plačila za obresti pokrivala iz dohodka, v letu 1985 pa so se iz dohodka nadomeščale saao obresti 
od kreditov za osnovna sredstva, aedte« ko so bila vsa ostala plačila za obresti zajeta aed poslovniai stroški. 

2) Plačila bančnih in SDK stroškov so se do leta 1985 pokrivala iz dohodka, v letu 1985 pa iz poslovnih stroškov. 
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Tabela 14/1 

RAZMERJA V OBLIKOVANJU CEL0TNE6A PRIHODKA,PORABLJENIH SREDSTEV IN DOHODKA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V LETIH 1980 - 1985 

-tekoče cene 

Indeksi rasti Struktura v I 

1981/ 1982/ 1983/ 1984/ 1985/ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 1981 1982 1983 1984 

CELOTNI PRIHODEK SKUPAJ 
od tega : 

1.Prihodki od prodaje na doaačes trgu 
2.Prihodki od prodaje na tuje® trgu 

137,4 128,9 146,8 162,8 180,2 100,0 

4.Ostali prihodki 
v te»: prihodki od obresti 

PORABLJENA SREDSTVA SKUPAJ 
od tega: 

1.Materialni stroški skupaj 
v te»: 
Porabljene surovine in aaterial 
Porabljena energija 
Transportne storitve 
Ostali saterialni stroški 

2.Nabavna vrednost trgovskega blaga 

3.Drugi poslovni stroški 
v tea: - plačila za obresti 1! 

- bančni in SDK stroški 2! 

4.Aaortizacija (po predp. stop.) 

5.Povečanje :alog proizv.in 
gotovih proizvodov 

134,7 
146,2 

3.Prihodki od prodaje trgovskega blaga 137,5 
140,3 
169,3 

139.0 

139,7 

139.7 
169.1 
144.0 
134.1 

138.2 

147.8 

122.6 
138.7 
131,0 
136.3 
176.4 

130.2 

126.0 

127.3 
125,2 
123,7 
122.4 

131.1 

133,9 

136.3 
180.4 
149,6 
148.6 
223.5 

147,9 

148.3 

152,2 
144.7 
139,7 
137,7 

149,2 

152.4 

160,8 
167,6 
159.1 
169,8 
230.8 

161,3 

168.6 

164.7 
257.9 
166,6 
164.2 

155.6 

167.7 

187.8 
194.9 
167.1 
177,4 
278.2 

186.1 

187.2 

181,4 
179,1 
184,1 
211,6 

157,9 

485,4 

131,0 176,4 138,4 150,0 199,7 

147,2 111,1 197,7 224,5 278,9 

44.6 
7.7 

30,0 
17.7 
0,5 

76.3 

38.4 

26,7 
1.4 
1.4 
8.8 

33,6 

2,8 

2,4 

0,9 

43.7 
8,2 

30.1 
18,0 
0,6 

77.2 

39.0 

27.1 
1,7 
1.5 
8.6 

33.8 

3,0 

41,6 38,8 

30,5 
19,1 

38,1 

26,8 
1,7 
1,4 
8,2 

34,4 

3,1 

31,1 
19,3 
1,3 

78,6 

38,5 

27,8 
1.6 
1,3 
7.7 

35,0 

3,3 

38.3 
11,1 
30.4 
20,1 

1,9 

77.8 

39.9 

28,1 
2,6 
1,4 
7,8 

33,4 

3,4 

39,9 
12,0 
28.2 
19,8 
2,9 

80,4 

41,4 

28.3 
2,6 
1,4 
9,1 

29,3 

9,1 
4,8 
0,2 

2,3 3,2 3,0 2,8 3,1 

1,0 0,9 1,2 1,6 2,5 

D0SE2ENI DOHODEK 132,5 124,8 143,2 167,2 M 23,7 22,8 22,1 21,6 22,2 19,7 

OPOMBA: Obračun elementov oblikovanja in razporejanja celotnega prihodka je prikazan po veljavne® obračunske® sistesu v posa- 
»eznea letu. 

1) Do leta 1985 so se vsa plačila za obresti pokrivala iz dohodka, v letu 1985 pa so se iz dohodka nadomeščale saao obresti 
od kreditov za osnovna sredstva, aedtes ko so bila vsa ostala plačila za obresti zajeta aed poslovnimi stroški. 

21 Plačila bančnih in SDK stroškov so se do leta 1985 pokrivala iz dohodka, v letu 1985 pa iz poslovnih stroškov. 
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Tabela 15 

OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA,PORABLJENIH SREDSTEV IN DOHODKA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1988 

- tekoče cene 
~ absolutni podatki ~ - v ailij.din 

1985 1986 1987 1988 

CELOTNI PRIHODEK SKUPAJ 
od tega : 

1.Prihodki od prodaje na dosačes trgu 
2.Prihodki od prodaje na tuje« trgu 
3.Prihodki od prodaje trgovskega blaga 
4.Ostali prihodki 

v te#! prihodki od obresti 

PORABLJENA SREDSTVA SKUPAJ 
od tega : 

1.Materialni stroški skupaj 
v tes: 
Porabljene surovine in aaterial 
Porabljena energija 
Transportne storitve 
Revalori zaci ja porabi j.zalog 
surovin in aateriala 
Ostali materialni stroški 

2.Nabavna vrednost trgovskega blaga 

3.Drugi poslovni stroški 
v tea: plačila :a obresti 

4.A#ortizacija skupaj 
v te«:- 
- revalorizacija aaortizacije 

5.Ostali revalorizacijski učinki, 
ki bresenijo porabljena sredstva 

6.Povečanje zalog proizv.in 
gotovih proizvodov 

7.Skupni učinki revalorizacije 
v porabljenih sredstvih 

D0SE2ENI DOHODEK 

6.618.324 

2.642.369 
795.969 

1.867.169 
1.312.817 1! 

192.479 1) 

5.318.414 

2.742.839 

1.873.556 
171.552 
95.105 

602.626 

1.939.504 

535.753 2) 
320.199 2) 

202.172 

63.242 

165.095 

63.242 

12.805.296 

5.300.250 
1.308.049 
3.588.163 
2.608.834 1! 

420.486 1) 

9.942.074 

5.114.834 

3.315.903 
297.731 
193.152 

1.308.048 

3.599.939 

1.030.780 2) 
659.863 2) 

390.120 

99.564 

293.163 

99.564 

26.551.684 

11.403.792 
3.241.009 
7.334.796 
4.572.087 1) 

209.688 1) 

20.621.956 

11.347.542 

6.569.515 
649.319 
456.663 

787.915 
2.884.130 

7.229.628 

846.275 

1.015.679 

385.261 

834.747 

651.921 

2.008.730 

79.117.358 

33.015.095 
12.207.783 
21.429.872 
12.464.608 

795.922 

61.831.684 

34.215.572 

20.665.021 
1.765.328 
1.271.710 

2.213.140 
8.300.373 

21.113.674 

2.523.543 

2.978.654 

1.331.318 

3.632.580 

2.541.527 

7.177.038 

1.303.627 2.868.687 5.949.590 17.319.111 

OPOMBA: Obračun eleaentov oblikovanja in razporejanja celotnega prihodka je prikazan po veljavne« obračunske# sisteau v posa- 
aeznea letu. 

1) V letih 1985 in 1986 so se v celotni prihodek vključevali vsi prihodki od obresti, od leta 1987 dalje pa se v obračun 
celotnega prihodka vštevajo le prihodki od realnih obresti. 

2) V letih 1985 in 1986 so se iz poslovnih stroškov nadoaeščala vsa plačila za obresti od kreditov (razen obresti od kreditov 
za osnovna sredstva, ki so se pokrivale iz dohodka). V letih 1987 oz. 1988 pa revalorizacijske obresti niso bile elenent 
obračuna finančnega uspeha in so vključene v revalorizacijsko bilanco, plačila za realne obresti pa se v celoti pokrivajo 
iz delitve dohodka. 
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Tabela 16 
RAZPOREJANJE DOHODKA GOSPODARSTVA SR SLOVENIJE V LETIH 1980 - 1985 

- tekoče cene 
- absolutni podatki - ~ v ailij. din 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

DOSE2ENI DOHODEK 205.485 272.312 340.057 

Izguba skupaj 2.259 4.400 8.474 

RAZPOREJENI DOHODEK 207.003 275.500 345.682 
v tem : 
1.Obveznosti i: dohodka,ki niso 

odvisne od dohodka 20.205 28.498 45.042 
od tega: 
- Plačila obresti 1) 13.467 19.933 32.555 
- Zavarovalne premje 2.634 3.607 5.297 
- Bančni in SDK stroški 21 1.375 1.716 2.407 
- Kazni,takse,sodni stroški 112 134 172 
- Prispevki za SLO in DS 359 563 1.049 
- Druge obveznosti iz dohodka 2.258 2.545 3.562 

2.Obveznosti do delovnih skupnosti 18.718 24.691 32.291 

3.Obveznosti za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb skupaj ' 41.448 55.266 70.560 

v te«: 
- Prispevki iz dohodka za 

skupne potrebe 9.522 3! 20.782 3) 26.661 
- Davki iz dohodka 1.837 2.094 3.172 
- Prispevki in davki iz 

bruto osebnih dohodkov 30.089 3) 32.390 3) 40.727 
4.Obveznosti iz dohodka do 

SIS »aterialne proizvodnje skupaj 6.680 10.527 12.115 
- prisp.za varstvo okolja 1.250 2.000 2.427 
- prisp.iz dohodka za enost.reprod. 2S 2.000 3.464 3.067 
- prisp.iz doh. za pokr.izgub v energ. - - - 
- prisp.za pospeš. konv.devi z.pri liva - - 
- prisp.za kolekt.koeunalno rabo 1.065 1.323 1.662 
- stanovanjski prisp.(solidarnost) 185 1.822 2.303 
- ostali prisp.za SIS sat.proizvodnje 2.180 1.918 2.656 

5.Članarine in prisp.zbornica® 404 482 588 

6. SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI ( 1 do 5, . 73.988 99.531 128.041 
brez plačil za realne obresti) 

7.SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI IZ DOHODKA 
IN IZ OSEBNIH DOHODKOV (vključno 87.455 119.464 160.596 
s plačili za obresti) 

8. DEL RAZP0RJENE6A DOHODKA,KI OSTANE 
GOSPODARSTVU ZA CISTE OSEBNE DOHODKE, 
SKUPNO PORABO IN AKUMULACIJO TOZD 119.548 156.036 185.086 
od tega: 

9. Cisti osebni dohodki 66.762 87.863 110.945 

10.Sredstva za skupno porabo TOZD 10.016 9.721 10.950 
ll.Sredstva TOZD za stanovanjsko izgradnjo 7.991 8.576 10.201 

487.082 

12.778 

494.466 

82.592 

65.242 
7.351 
3.375 

279 
1.331 
5.014 

42.795 

90.947 

33.000 
3.474 

54.473 

21.062 
3.077 
5.274 

3.780 
2.180 
2.937 
3.814 

697 

172.851 

238.093 

256.373 

143.648 

15.009 
13.253 

814.460 

10.420 

820.570 

162.938 

135.720 1) 
11.097 
5.934 

613 
2.006 
7.568 

62.562 

137.876 

53.987 
4.619 

79.270 

34.480 
4.949 
7.652 

8.350 
3.350 
4.424 
5.755 

919 

263.055 

398.775 

421.795 

225.615 

22.922 
19.425 

1.303.627 

22.115 

1.314.040 

78.899 

44.234 1) 
18.776 

- 2) 
863 

2.948 
12.075 

99.080 

288.260 

116.512 
14.787 

156.961 

86.989 
14.015 
16.200 
6.100 

12.400 
6.700 
9.072 

10.932 

2.114 

511.108 

555.342 

758.698 

454.480 

46.289 
38.256 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 

12. AKUMULACIJA TOZĐ 34.779 
v te® : 

- sredstva ja razSiritev »aterialne 
osnove in rezerve 30.293 

- aaortizacija iznad predp.stopenj 4! 4.484 

6. SKUPAJ SREDSTVA 2A REPRODUKCIJO 55.885 
(asortizacija + akuaulacija! 

7. NETO AKUMULACIJA 32.520 
(akusulacija - izgube! 

1! V letih 1980-1984 so se iz delitve dohodka pokrivala vsa platila za obresti. V letu 1985 pa so se i: dohodka pokrivala 
samo plačila za obresti od kreditov za osnovna sredstva, ostale obresti pa so se nado#e4tale i: celotnega prihodka. 

2i V letih 1980-1984 so se bantni in SDK stroški nadoaeitali iz dohodka TOZD, v letu 1985 pa iz celotnega prihodka. 
3! V letu 1981 se je spreaenil sistem financiranja skupnih potreb tako, da se je del obveznosti, ki so se dotlej pokrivale 

i: osebnih dohodkov, prenesel v obveznosti iz dohodka. 
4) Do leta 1984 se je aaortizacija iznad predpisanih stopenj oblikovala iz delitve dohodka in predstavljala del akueulacije 

TOZD, od leta 1905 dalje pa se je vsa aaortizacija nadoaeštala iz celotnega prihodka. 

49.876 

43.542 
6.314 

77.517 

45.476 

52.990 

48.365 
4.626 

101.742 

44.516 

84.463 

77.590 
6.873 

151.937 

71.685 

153.833 

141.497 
12.336 

255.055 

143.413 

219.443 

219.443 
- 4) 

421.615 

197.328 

Tabela 16/1 
RAZMERJA V RAZPOREJANJU DOHODKA 60SP0DARSTVA SR SLOVENIJE V LETIH 1980 - 1985 

-tekote cene 

Indeksi rasti Struktura v I 

1981/ 1982/ 19e3/ 1984/ 1985/ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 1931 1982 1983 1984 

D 0 S E 2 E N I DOHODEK 132,5 124,9 143,2 167,2 160,1 99,3 93,8 98,4 98,5 99,3 99,2 

Izguba skupaj 194,8 192,6 150,8 81,5 212,2 1,1 1,6 2,5 2,6 1,3 1,7 

RAZPOREJENI DOHODEK 133,1 125,5 143,0 166,0 160,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
v tea: 
1.Obveznosti iz dohodka,ki niso 

odvisne od dohodka 141,0 156,1 183,4 197,3 48,4 9,8 10,3 13,0 16,7 19,9 6,0 
od tega: 
- Plačila obresti 1) 148,0 163,3 200,4 208,0 32,6 6,5 7,2 9,4 13,2 16,5 3,4 
- Zavarovalne preti je 136,9 146,9 138,8 151,0 169,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 
- Bantni in SDK stroiki 2! 124,8 140,3 140,2 175,8 - 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 
- Kazni,takse,sodni stroiki 119,6 128,4 162,2 219,7 140,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
- Prispevki za SLO in DS 156,8 186,3 126,9 150,7 147,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
- Druge obveznosti iz dohodka 112,7 140,0 140,8 150,9 159,6 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 

2.Obveznosti do delovnih skupnosti 131,9 131,0 132,5 146,2 158,4 9,0 9,0 9,3 8,7 7,6 7,5 

3.Obveznosti za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb skupaj ' 133,3 127,7 128,9 151,6 209,1 20,0 20,1 20,4 18,4 16,8 21,9 

v tes: 
- Prispevki iz dohodka za 

skupne potrebe 218,3 128,3 123,8 163,6 215,8 4,6 7,5 7,7 6,7 6,6 8,9 
- Davki iz dohodka 114,0 151,5 109,5 1^3,0 320,1 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 1,1 
- Prispevki in davki iz 

bruto osebnih dohodkov 107,6 125,7 133,8 145,5 198,0 14,5 11,8 11,8 11,0 9,7 11,9 
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Indeksi rasti Struktura v l 

1961/ 1982/ 1983/ 1984/ 1985/ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 1981 1982 1983 1984 

4.Obveznosti i: dohodka do 
SIS »aterialne proizvodnje skupaj 157,6 115,1 173,9 163,7 252,3 3,2 3,8 3,5 4,3 4,2 6,6 

- prisp.za varstvo okolja 160,0 121,4 126,8 160,8 283,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 1,1 
- prisp.iz doh.:a enost.reprod. 2B 173,2 88,5 172,0 145,1 211,7 1,0 1,3 0,9 1,1 0,9 1,2 
- prisp.iz doh.za pokr.izgub v energ. ---- ------0,5 
- prisp.za pospeš.konv,deviz.priliva - - - 221,0 148,5 - - - 0,8 1,0 0,9 
- prisp.za kolekt.komunalno rabo 124,2 125,6 131,2 153,7 200,0 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 
-stanovanjski prisp.(solidarnosti 984,9 126,4 127,5 150,6 205,1 0,0 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 
- ostali prisp.za SIS tat.proizv. 98,0 138,5 143,6 150,9 190,0 1,1 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 

5.Članarine in prisp.zbornica« 119,3 122,0 118,5 131,9 230,0 0,2 0,2 0,2 0,1" 0,1 0,2 

6. SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI ( 1 do 5, 
brez plaći! za realne obresti! *134,5 128,6 135,0 152,2 194,3 35,7 36,1 37,0 35,-0 32,1 38,9 

7.SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI IZ DOHODKA 
IN IZ OSEBNIH DOHODKOV (vključno 
s plačili za obresti! 136,6 134,4 148,3 167,5 139,3 42,2 58,3 46,5 48,2 4e,6 42,3 

8. DEL RAZPORJENESA DOHODKA,KI OSTANE 
GOSPODARSTVU ZA CISTE OSEBNE DOH., 
SKUPNO PORABO IN AKUMULACIJO TOZD 130,5 118,6 138,5 164,5 179,9 57,8 56,6 53,5 51,8 51,4 57,7 
od tega: 

9. Cisti osebni dohodki 131,6 126,3 129,5 157,1 201,4 32,3 31,9 32,1 29,1 27,5 34,6 

10.Sredstva za skupno porabo TOZD 97,1 112,6 137,1 152,7 201,9 4,8 3,5 3,2 3,0 2,8 3,5 
11.Sredstva TOZD za stanov, izgradnjo 107,3 118,9 129,9 146,5 196,9 3,9 3,1 3,0 2,7 2,4 2,9 

12. AKUMULACIJA TOZD 143,4 106,2 159,4 182,1 142,7 16,8 18,1 15,3 17,1 18,7 16,7 
v te« : 

- sredstva za razširitev materialne 
osnove in rezerve 143,8 111,0 160,4 182,4 155,1 14,6 15,8 14,0 15,7 17,2 16,7 

- amortiz. iznad predp.stopenj 3! 140,7 73,3 148,6 179,5 - 2,2 2,3 1,3 1,4 1,5 

6. SKUPAJ SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 
(amortizacija + akumulacija! 138,7 131,3 149,3 167,9 165,3 27,0 28,1 29,4 30,7 31,1 32,1 

7. NETO AKUMULACIJA 
(akumulacija - izgube! 139,8 97,9 161,0 200,1 137,6 15,7 16,5 12,9 14,5 17,5 15,0 

1! V letih 1980-1984 so se iz delitve dohodka pokrivala vsa plačila za obresti. V letu 1985 pa so se iz dohodka pokrivala 
samo plačila za obresti od kreditov za osnovna sredstva, ostale obresti pa so se nadomeščale iz celotnega prihodka. 

2! V letih 1980-1984 so se bančni in SDK stroški nadomeščali iz dohodka TOZD, v letu 1985 pa iz celotnega prihodka. 
3! V letu 1981 se je spremenil sistem financiranja skupnih potreb tako, da se je del obveznosti, ki so se dotlej pokrivale 

iz osebnih dohodkov, prenesel v obveznosti iz dohodka. 
4! 5o leta 1984 se je amortizacija iznad predpisanih stopenj oblikovala iz delitve dohodka in predstavljala del akumulacije 

TOZD, od leta 1985 dalje pa se je vsa amortizacija nadomeščala iz celotnega prihodka. 
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Tabela 17 
RAZPOREJANJE DOHODKA GOSPODARSTVA SR SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1988 

- tekoče cene 
- absolutni podatki - -v ailij. din 

1985 1986 1987 1988 

DOSEŽENI DOHODEK 1.303.627 2.868.687 5.943.367 17.319.111 

Izguba skupaj 22.115 68.666 233.120 725.535 

RAZPOREJENI DOHODEK 1.314.040 2.920.698 6. 138.048 17.941.105 
v tei : 
1.Obveznosti iz dohodka,ki niso 

odvisne od dohodka 78.899 155.833 491.329 2.137.138 
od tega: 
- Plačila realnih obresti 44.234 1! 88.805 1! 344.853 1) 1.724.695 
- Zavarovalne prenije 18.776 40.312 88.563 252.374 
- Kazni,takse,sodni stroiki 863 2.183 3.995 12.922 
- Prispevki za SLO in DS 2.948 6.297 15.335 45.183 
- Druge obveznosti iz dohodka 12.075 17.749 38.583 101.964 

2.Obveznosti do delovnih skupnosti 99.080 230.158 450.762 1.148.148 
v , 

3.Obveznosti za zadovoljevanje 
skupnih in sploinih potreb skupaj 288.260 756.429 1.727.413 4.703.814 

v tei: 
- Prispevki iz dohodka za 

skupne potrebe 116.512 313.539 769.905 671.693 2! 
- Davki iz dohodka 14.787 41.231 60.441 83.900 
- Prispevki in davki iz 

bruto osebnih dohodkov 156.961 401.659 897.067 3.943.221 2) 

4.Obveznosti iz dohodka do 
SIS laterialne proizvodnje skupaj 86.989 169.807 387.985 1.079.633 

- prisp.za varstvo okolja 14.015 25.405 44.675 116.724 
- prisp.iz dohodka za enost.reprod. 25 16.200 50.000 107.800 385.000 
- prisp.iz doh. za pokr.izgub v energ. 6.100 - 18.900 
- prisp.za pospeš. konv.deviz.priliva 12.400 - 
- prisp.za kolekt.koeunalno rabo 6.700 25.170 55.660 172.550 
-stanovanjski prisp.(solidarnost) 9.072 20.179 44.596 120.410 
- prisp.za posp.proizv.hrane in blag.rez.3) 11.570 27.376 58.484 181.300 
- ostali prisp.za SIS sat.proizvodnje 10.932 21.677 57.870 103.649 

5.Članarine in prisp.zbornica« 2.114 5.515 13.594 48.396 

6. SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI ( 1 do 5, 
brez plačil za realne obresti) 511.108 1.228.942 2.726.230 7.392.434 

7.SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI IZ DOHODKA 
IN IZ OSEBNIH DOHODKOV (vključno 555.342 1.317.747 3.071.083 9.117.129 
s plačili za obresti) 

8. DEL RAZP0RJENE6A DOHODKA,KI OSTANE 
GOSPODARSTVU ZA CISTE OSEBNE DOHODKE, 
SKUPNO PORABO IN AKUMULACIJO TOZD 758.698 1.602.951 3.066.965 8.823.976 
od tega: 

9. Cisti osebni dohodki 454.480 1.042.923 2.296.620 6.047.716 
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1985 1986 1987 1988 

10.Sredstva za skupno porabo TOZD 46.289 56.199 49.724 337.606 
(vkljuino : neposred.skup.porabo! 

11.Sredstva TOZD za stanovanjsko izgradnjo 38.256 84.752 148.516 481.858 

12.Nadosestila delavce® za inovacije in rac. 230 879 3.524 10.511 

13. AKUMULACIJA TOZD 219.443 418.193 568.569 1.946.275 
v tes : 

- sredstva za razširitev ®aterialne 
osnove in rezerve 219.443 418.137 568.332 1.929.587 

- del doh.ki je rez.izj.ugodnosti - 56 237 16.688 

6. SKUPAJ SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 421.615 808.257 1.579.246 4.908.242 
(aaortizacija + akuaulacija! 

7. NETO AKUMULACIJA 197.328 349.527 335.212 1.204.052 
(akumulacija - izgube) 

1) Po sistemu obrafuna, ki je veljal v letih 1985 in 1986 so se iz dohodka plačevale celotne obresti od kreditov za osnovna 
sredstva. V letih 1987 oz.1988 pa se iz dohodka pokrivajo vse realne obresti. 

2) V letu 1988 se je spremenil sistem financiranja skupnih potreb tako, da se je pretežni del obveznosti za zdravstvo in za 
SPIZ ter del obveznosti za zaposlovanje, ki so se v preteklih letih pokrivale iz dohodka, financira! iz bruto osebnih dohod 

3) Do leta 1988 so se prispevki za intervencije v proizvodnjo hrane in za blagovne rezerve plačevali med prispevki iz bruto 
osebnih dohodkov, z letos 1988 pa se le-ti plačujejo iz dohodka TOZD. 

Tabela 17/1 
RAZMERJA V RAZPOREJANJU DOHODKA GOSPODARSTVA SR SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1988 

-tekoče cene 

Indeksi rasti Struktura v X 

1986/ 1987/ 1988/ 1985 1986 1987 1988 
1985 1986 1987 

D 0 S E 2 E N I DOHODEK 220.1 207.2 291.4 

Izguba skupaj 310.5 339.5 311.2 

RAZPOREJENI DOHODEK 222.3 210.2 292.3 
v te« : 
1.Obveznosti iz dohodka,ki niso 

odvisne od dohodka 197.5 315.3 435.0 
od tega: 
- Plačila realnih obresti 200.8 1! 388.3 1) 500.1 1) 
- Zavarovalne premije 214.7 219.7 285.0 
- Kazni,takse,sodni stroški 253.0 183.0 323.5 
- Prispevki za SLO in DS 213.6 243.5 294.6 
- Druge obveznosti iz dohodka 147.0 217.4 264.3 

2.Obveznosti do delovnih skupnosti 232.3 195.9 254.7 

3.Obveznosti za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb skupaj 262.4 228.4 272.3 

v te#: 
- Prispevki iz dohodka za 

100. 

6.0 

3.4 1) 
1.4 
0.1 
0.2 
0.9 

7.6 

21.9 

5.3 

3.0 1) 
1.4 
0.1 
0.2 
0.6 

7.9 

25.9 

100.0 

5.6 
1.4 
0.1 
0.3 
0.6 

7.4 

28.! 
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Indeksi rasti Struktura v I 

1986/ 1987/ 1988/ 
1985 1986 1987 

skupne potrebe 269. 1 245.6 87.3 2) 
- Davki i: dohodka 278.8 146.6 147.1 
- Prispevki in davki i: 

bruto osebnih dohodkov 255.9 223.4 439.6 2! 

4. Obveznosti i: dohodka do 
SIS uaterialne proizvodnje skupaj 195.2 228.5 278.3 

- prisp.za varstvo okolja 181.3 175.9 261.3 
- prisp.iz dohodka za enost.reprod. 25 308.7 215.6 357.2 
- prisp.iz doh. za pokr.izgub v energ. 
- prisp.za pospeš. konv.deviz.priliva 
- prisp.za kolekt.ko«unalno rabo 375.7 221.1 310.0 
- stanovanjski prisp.(solidarnost! 222.4 221.0 270.0 
- prisp.za posp.p.hrane in blag.rez.2) 236.6 213.6 310.0 
- ostali prisp.za SIS sat.proizvodnje 198.3 267.0 179.1 

5.Članarine in prisp.zbornica« 260.9 246.5 356.0 

6. SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI (1 do 5, 240.5 221.8 271.2 
brez plačil za realne obresti) 

7. SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI IZ DOHODKA 
IN IZ OSEBNIH DOHODKOV (vključno 237.3 233.1 296.9 
s plačili za obresti) 

8. DEL RAZPORJENESA DOHODKA, KI OSTANE 
GOSPODARSTVU ZA CISTE OSEBNE DOHODKE, 
SKUPNO PORABO IN AKUMULACIJO TOZD 211.3 191.3 287.7 
od tega: 

9. Cisti osebni dohodki 229.5 220.2 263.3 
10.Sredstva za skupno porabo TOZD 

(vključno z neposred.skup.porabo) 121.4 88.5 679.0 
11.Sredstva TOZD za stanovanjsko izgradnjo 

12.Nado«estila delavce« za inovac.in rac. 382.2 400.9 298.3 

13. AKUMULACIJA TOZD 190.6 136.0 342.3 
v te« : 

- sredstva za raziiritev uaterialne 190.6 135.9 339.5 
osnove in rezerve 

- del doh.ki je rez.izj.ugodnosti ... ... ... 

6. SKUPAJ SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 191.7 195.4 310.8 
(aiortizacija + akumulacija) 

7. NETO AKUMULACIJA 177.1 95.9 359.2 
(akusulacija - izgube) 

19B5 

8.9 
1.0 

12.0 

6.6 
1.1 
1.2 
0.5 
0.9 
0.5 
0.7 
0.9 
0.8 

0.2 

38.9 

42.3 

57.7 

34.6 

3.5 

0.0 

16.7 

16.7 

32.0 

15.0 

1986 

10.7 
1.4 

13.8 

5.8 
0.9 
1.7 

0.9 
0.7 
0.9 
0.7 

42.1 

45.1 

54.9 

35.7 

1.9 

0.0 

14.3 

14.3 

27.7 

12.0 

1987 

12.5 
1.0 

14.6 

6.3 
0.7 
1.8 
0.3 

0.9 
0.7 
1.0 
0.9 

0.2 

44.4 

50,0 

50.0 

37.4 

0.8 

0.1 

9.3 

9.3 

25.7 

5.5 

1988 

3.7 2) 
0.5 

22.0 2) 

6.0 
0.7 
2.1 

1.0 
0.7 
1.0 
0.6 

0.3 

41.2 

50.8 

49.2 

33.7 

1.9 

0.1 

10.9 

10.8 

0.1 

27.4 

6.7 

1) Po sistem obračuna, ki je veljal v letih 1985 in 1986 so se iz dohodka plačevale celotne obresti od kreditov za osnovna 
sredstva. V letih 1987 oz.1988 pa se iz dohodka pokrivajo vse realne obresti. 

2) V letu 1988 se je spresenil siste« financiranja skupnih potreb tako, da se je pretežni del obveznosti za zdravstvo in za 
^ SPIZ ter del obveznosti za zaposlovanje, ki so se v preteklih letih pokrivale iz dohodka, financiral iz bruto osebnih dohodkov. 
■j) Do leta 1988 so se prispevki za intervencije v proizvodnjo hrane in za blagovne rezerve plačevali *ed prispevki iz bruto 

osebnih dohodkov, z leto« 1988 pa se le-ti plačujejo iz dohodka TOZD.z 
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Tabela 16 
OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA V LETIH 1980 - 1988 

- v tekočih cenah 
- v iilijon din 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19B8 

1.Osebni prejeaki družbenega 
sektorja 

- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki i: 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
-pokojnine in invalidnine 
-otroški dodatki in porod, 
-prejeaki zdravst. :avar, 
-prejemki social. skrb. 

- Osebni prejeaki od drugih 
skupnosti 

- Drugi os. prej. i: prorač. 
- Potroiniika pos. (prirast) 
- Obresti 
- Stanovanjska pos. (prirast 

2.Osebni prejea.individ.sek. 
- Osebni prejeaki i: kmetij. 
- Osebni prejeaki i: ostalih 

dejavnosti 

3.Prejeaki i: inozeastva 

4.SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
( 1 do 3 ) 

5.Odbitki,ki ne predstav, 
osebne porabe prebival. 

- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotov, v obtoku 
- Investicije prebival, v 

stanovanjsko izgradnjo 
- Carine,takse,davki,prisp. 
- Plačila obresti posojil 
- Odliv sredst. prebivalstva 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagov. stor. 

6.OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

132,730 173,976 218,251 

84,219 110,074 139,244 
16,358 19,916 24,780 
21,672 28,039 36,228 

16,964 22,454 29,429 
2,609 3,410 3,939 
1,822 1,664 2,273 

277 511 587 
1,006 1,498 1,703 

1,286 1,609 2,096 
-1,159 -1,156 -2,132 
3,326 4,250 5,633 
6,022 9,746 10,699 

14,543 22,117 27,696 
6,154 9,221 13,042 
8,389 12,896 14,654 

3,500 3,850 4,275 

150,773 199,943 250,222 

38,859 59,472 67,041 

6,895 15,602 13,708 
5,577 5,600 7,370 
9,601 16,811 17,035 

5,254 6,765 10,369 
1,387 1,719 2,394 
2,514 3,017 3,930 

7,631 9,958 12,235 

111,914 140,471 183,181 

278,728 430,955 866,243 

175,574 272,207 537,546 
31,575 45,683 90,492 
46,936 68,832 143,534 

38,521 59,080 124,081 
4,722 5,705 12,569 
2,954 3,090 4,916 

739 957 1,968 
1,965 2,742 4,880 

2,250 2,590 4,395 
-1,646 -80 2,216 
8,194 19,410 53,410 

13,880 19,571 29,780 

38,815 54,107 93,250 
19,100 25,822 38,625 
19,715 28,285 54,625 

5,530 6,910 10,365 

323,073 491,972 969,858 

78,343 130,822 288,078 

14,450 37,360 98,502 
7,940 10,920 39,060 

20,017 30,185 55,110 

11,123 15,617 29,112 
3,469 6,590 10,063 
5,400 7,350 14,455 

15,944 22,800 41,776 

244,730 361,150 681,780 

1,990,935 4,592,220 12,166,490 

1,201,650 2,694,565 7,022,770 
198,760 516,450 1,492,300 
370,530 907,820 2,443,320 

320,917 793,937 2,154,890 
36,638 88,913 225,720 
7,705 13,300 36,460 
5,270 11,670 26,250 

17,210 41,000 123,250 

10,145 24,775 58,470 
9,000 42,700 150,200 

94,950 226,000 500,930 
88,690 138,910 375,250 

195,495 398,200 1,196,700 
75,095 137,430 390,300 

120,400 260,770 908,400 

15,300 18,680 85,290 

2,201,730 5,009,100 13,450,480 

573,100 1,061,400 3,126,850 

153,760 196,300 756,490 
68,500 149,800 322,600 

147,792 235,500 688,350 

60,238 143,135 426,810 
16,000 33,750 65,000 
32,160 73,755 195,800 

94,650 229,160 671,810 

1,628,630 3,947,700 10,323,630 
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Tabela 18/1 
STRUKTURA OBLIKOVANJA IN PORABE PREJEMKOV PREBIVALSTVA V LETIH 1980 - 1988 

- struktura v t 

1986 1987 1988 

90.4 91.7 90.5 

1980 

88.0 

1981 

87.0 

1982 

87.2 

1983 

e6.3 

1984 

87.6 

55.3 
9.3 

14.0 

12.0 
1.2 
0.6 
0.2 
0.6 

0.5 
-0.0 
3.9 
4.0 

11.0 
5.2 
5.7 

1.4 

26.6 

7.6 
2.2 
6.1 

3.2 
1.3 
1.5 

4.6 

73.4 

1985 

1.Osebni prejemki druibenega 
sektorja 

- Osebni dohodki 55.9 55.1 55.6 54.3 
- Drugi prejeski od dela 10.8 10.0 9.9 9.8 
- Osebni preje«ki iz 14.4 14.0 14.5 14.5 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
-pokojnine in invalidnine 11.3 11.2 11.8 11.9 
-otrožki dodatki in porod. 1.7 1.7 1.6 1.5 
-prejemki zdravst. zavar. 1.2 0.8 0.9 0.9 
-prejeski social. skrb. 0.2 0.3 0.2 0.2 

- Osebni prejeski od drugih 0.7 0.7 0.7 0.6 
. skupnosti 

- Drugi os. prej. i: prarać. 0.9 0.8 0.8 0.7 
- Potroiniika pos. (prirast) -0.8 -0.6 -0.9 -0.5 
- Obresti 2.2 2.1 2.3 2.5 
- Stanovanjska pos. (prirast 4.0 4.9 4.3 4.3 

2.Osebni preje«.individ.sek. 9.6 11.1 11.1 12.0 
- Osebni prejeski i: kaetij. 4.1 4.6 5.2 5.9 
- Osebni prejeski iz ostalih 5.6 6.4 5.9 6.1 

dejavnosti 

3.Prejeski i: inozesstva 2.3 1.9 1.7 1.7 

4.SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 100.0 100.0 100.0 100.0 
( 1 do 3 ) 

5.Odbitki,ki ne predstav. 25,8 29.7 26.8 24.2 
osebne porabe prebival. 

- Varčevanje prebivalstva 4.6 7.8 5.5 4.5 
- Povečanje gotov, v obtoku 3.7 2.8 2.9 2.5 
- Investicije prebival, v 6.4 8.4 6.8 6.2 

stanovanjsko izgradnjo 
- Carine,takse,davki,prisp. 3.5 3.4 4.1 3.4 
- Plačila obresti posojil 0.9 0.9 1.0 1.1 
- Odliv sredst. prebivalstva 1.7 1.5 1.6 1.7 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagov. stor. 5.1 5.0 4.9 4.9 

6.OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 74.2 70.3 73.2 75.8 
(4-51 

89.3 

55.4 
9.3 

14.8 

12.8 
1.3 
0.5 
0.2 
0.5 

0.5 
0.2 
5.5 
3.1 

9.6 
4.0 
5.6 

1.1 

100.0 

29.7 

10.2 
4.0 
5,7 

3.0 
1.0 
1.5 

4.3 

70.3 

54.6 
9.0 

16.8 

14.6 
1.7 
0.3 
0.2 
0.8 

0.5 
0.4 
4.3 
4.0 

8.9 
3.4 
5.5 

0.7 

26.0 

7.0 
3.1 
6.7 

2.7 
0.7 
1.5 

4.3 

74.0 

53.8 
10.3 
18.1 

15.8 
1.8 
0.3 
0.2 
0.8 

0.5 
0.9 
4.5 
2.8 

7.9 
2.7 
5.2 

0.4 

21.2 

3.9 
3.0 
4.7 

2.9 
0.7 
1.5 

4.6 

78.8 

52.2 
11.1 
18.2 

16.0 
1.7 
0.3 
0.2 
0.9 

0.4 
1.1 
3.7 
2.8 

8.9 
2.9 
6.0 

0.6 

100.0 

23.2 

5.6 
2.4 
5.1 

3.2 
0.5 
1.5 

5.0 

76.8 
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Tabela 18/2 
INDEKSI RASTI ELEMENTOV OBLIKOVANJA IN PORABE PREJEMKOV PREBIVALSTVA V LETIH 1980 - 19e8 

- tekoče cene 
- indeksi rasti 

1.Osebni prejeaki družbenega 
sektorja 

- Osebni dohodki 
- Drugi prejeaki od dela 
- Osebni prejeaki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
-pokojnine in invalidnine 
-otroški dodatki in porod, 
-prejeski zdravst. zavar. 
-prejeaki social, skrb. 

- Osebni prejeski od drugih 
skupnosti 

- Drugi os. prej. iz prorač. 
- Potrošniška pos. (prirast) 
- Obresti 
- Stanovanjska pos. (prirast 

2.Osebni prejes.individ.sek. 
- Osebni prejeski iz ksetij. 
- Osebni prejeaki iz ostalih 

dejavnosti 

3.Prejeaki iz inozesstva 

4.SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
( 1 do 3 ) 

5.Odbitki,ki ne predstav, 
osebne porabe prebival. 

- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotov, v obtoku 
- Investicije prebival, v 

stanovanjsko izgradnjo 
- Carine,takse,davki,prisp. 
- Plačila obresti posojil 
- Odliv sredst. prebivalstva 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagov. štor. 

6.OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 

131.1 125.4 

130.7 126.5 
121.8 124.4 
129.4 129.2 

132.4 131.1 
130.7 115.5 
91.3 136.6 

184.5 114.9 
148.9 113.7 

125.1 130.3 
99.7 184.4 

127.8 132.5 
161.8 109.8 

152.1 125.2 
149.8 141.4 
153.7 113.6 

110.0 111.0 

132.6 125.1 

153.0 112.7 

226.3 87.9 
100.4 131.6 
175.1 101.3 

128.8 153.3 
123.9 139.3 
120.0 130.3 

130.5 122.9 

125.5 130.4 

127.7 154.6 

126.1 155.0 
127.4 144.7 
129.6 146.7 

130.9 153.4 
119.9 120.8 
130.0 104.6 
125.9 129.5 
115.4 139.5 

107.3 115.1 
77.2 4.9 

145.5 236.9 
129.7 141.0 

140.1 139.4 
146.4 135.2 
134.5 143.5 

129.4 125.0 

129.1 152.3 

116.9 167.0 

105.4 258.5 
107.7 137.5 
117.5 150.e 

107.3 140.4 
144.9 190.0 
137.4 136.1 

130.3 143.0 

133.6 147.6 

201.0 229.8 

197.5 223.5 
198.1 219.7 
208.5 258.1 

210.0 258.6 
220.3 291.5 
159.1 156.7 
205.6 267.8 
178.0 352.7 

169.7 230.8 
-2770.0 406.1 

275.2 177.8 
152.2 297.8 

172.3 209.6 
149.6 194.4 
193.1 220.4 

150.0 147.6 

197.1 227.0 

220.2 198.9 

263.7 156.1 
357.7 175.4 
182.6 268.2 

186.4 206.9 
152.7 159.0 
196.7 222.5 

183.2 226.6 

188.8 238.9 

230.7 264.9 

224.2 260.6 
259.8 289.0 
245.0 269.1 

247.4 271.4 
242.7 253.9 
172.6 274.1 
221.4 224.9 
238.2 300.6 

244.2 236.0 
474.4 351.8 
238.0 221.7 
156.6 270.1 

203.7 301.0 
183.0 284.0 
216.6 310.0 

122.1 456.6 

227.5 268.5 

185.2 294.6 

127.7 385.4 
218.7 215.4 
159.3 292.3 

237.6 298.2 
210.9 192.6 
229.3 265.5 

242.1 293.2 

242.4 261.5 
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Tabela 19 
VIRI SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH IN SPL05NIH DRUŽBENIH POTREB V LETIH 1981 - 1988 

v sil i j. din 
tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 

1. Prispevki in davki iz bruto OD 
- prispevki i: 80D 
- davki i: SOD 

2. Prispevki in davki i: dohodka 
- prispevki i; dohodka 
- davki iz dohodka 

3. Prispevki in davki od zasebnega sektorja 
- prispevki od zasebnega sektorja 
- davki od zasebnega sektorja in občanov 

4. Prosetni davki 
- teaeTjni proaetni davek 1) 
- ostali prosetni davki 

5. Carine in druge uvozne dajatve 

6. Takse in drugi prihodki organov 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA SKUPNE 
IN SPLOSNE POTREBE ( 1 do 6 ) 

38,660 
35,060 
3,600 

26,596 
24,632 

1,964 

5,169 
2,358 
2,811 

26,980 
20,020 
6,960 

11,604 

84« 

47,994 
43,191 
4,803 

35,794 
32,971 
2,823 

6,641 
2,930 
3,711 

32,394 
23,411 
8,983 

16,784 

1,107 

64,548 
58,914 
5,634 

41,581 
39,010 
2,571 

7,956 
3,816 
4,140 

1,419 

85,961 
82,82! 
3,140 

65,187 
63,070 
2,117 

10,630 
4,963 
5,667 

177,987 
172,491 

5,496 

148,431 
134,431 

14,000 

17,634 
7,939 
9,695 

449,434 1,027,981 4,383,807 
422,771 967,585 4,210,892 
26,663 60,396 172,915 

392,730 
357,190 
35,540 

42,096 
19,289 
22,807 

975,843 
924,582 

51,261 

100,983 
45,426 
55,557 

33,757 50,066 79,679 157,0 

1,864 3,214 

805,943 
785,757 
20,176 

315,872 
178,811 
137,061 

42,619 63,317 109,510 231,427 533,435 1,805,860 
30,305 44,465 74,834 147,877 341,980 1,279,123 
12,314 18,852 34,676 83,550 196,455 526,737 

457,323 1,312,997 

5,383 10,687 

rs- : u';■*'!) 
38,464 

109,849 140,714 191,880 277,025 536,455 1,278,130 3,111,252 8,662,943 

1) Od 1. 4. 1988 so vključena tudi sredstva, ki se od aaloprodajnih cen naftnih derivatov zbirajo za izvozne stiaulacije, 
Avtocesto bratstva in enotnosti, blagovne rezerve, tečajne razlike in druge potrebe. 

d,it! 

f VA ■ l SI m 
■ t 
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Tabela 19/1 

STRUKTURA !N D1NAKIKA RASTI VIROV SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH IN SPL05NIH DRU2BENIH POTREB V LETIH 1980 - 1988 
tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 

A. STRUKTURA VIROV SREDSTEV (vi): 

1. Prispevki in davki iz bruto OD 35.2 
- prispevki i: SOD 31.9 
- davki i: BOD 3.3 

2. Prispevki in davki i: dohodka 24.2 
- prispevki i: dohodka 22.4 
- davki iz dohodka 1-8 

3. Prispevki in davki od zasebnega sektorja 4.7 
- prispevki od zasebnega sektorja 2.1 
- davki od zasebnega sektorja in občanov 2.6 

4. Proaetn: davki 24.6 
- teseljni prosetni davek 18.2 
- ostali proaetni davki 6.3 

5. Carine in druge uvozne dajatve 10.6 

6. Takse in drugi prihodki organov 0.8 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA SKUPNE IN SPL05NE POTREBE 100.0 

34.1 
30.7 
3.4 

25.4 
23.4 
2.0 

4.7 
2.1 
2.6 

23.0 
16.6 
6.4 

11.9 

0.8 

33.6 
30.7 
2.9 

21.7 
20.3 

1.3 

4.1 
2.0 
2.2 

22.2 
15.8 
6.4 

17.6 

0.7 

100.0 

31.0 
29.9 

1.1 

23.5 
22.8 

3.8 
1.8 
2.0 

22.9 
16.1 
6.8 

18.1 

0.7 

100.0 

33.2 
32.2 
1.0 

27.7 
25.1 

2.6 

3.3 
1.5 
1.8 

20.4 
13.9 
6.5 

14.9 

0.6 

100.0 

35.2 
33.1 
2.1 

30.7 
27.9 
2.8 

3.3 
1.5 
1.8 

18.1 
11.6 
6.5 

12.3 

0.4 

100.0 

33.0 
31.1 

1.9 

31.4 
29.7 

I.6 

3.2 
1.5 
1.8 

17.3 
II.0 
6.3 

14.7 

0.3 

100.0 

50.6 
48.6 
2.0 

9.3 
9.1 
0.2 

3.6 
2.1 
1.6 

C). INDEKSI RASTI: 

1. Prispevki in davki iz bruto OD 
- prispevki iz BOD 
- davki iz BOD 

2. Prispevki in davki iz dohodka 
- prispevki iz dohodka 
- davki iz dohodka 

3. Prispevki in davki od zasebnega sektorja 
- prispevki od zasebnega sektorja 
- davki od zasebnega sektorja in občanov 

4. Prosetni davki 
- te«eljni pro«etni davek 
- ostali prosetni davki 

5. Carine in druge uvozne dajatve 

6. Takse in drugi prihodki organov 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA SKUPNE IN SPL05NE POTREBE 

124 
123 
133 

135 
134 
144 

128 
124 
132 

120 
117 
129 

145 

132 

128 

134 
136 
117 

116 
118 

91 

120 
130 
112 

132 
129 
137 

201 

128 

136 

133 
141 
56 

157 
162 
82 

134 
130 
137 

149 
147 
153 

148 

131 

144 

207 
208 
175 

228 
213 
661 

166 
160 
171 

173 
168 
184 

159 

172 

194 

253 
245 
485 

265 
266 
254 

239 
243 
235 

211 
198 
241 

197 

167 

238 

229 
229 
227 

248 
259 
144 

240 
236 
244 

233 
231 
235 

291 

199 

243 

1) Od 1. 4. 1988 so vključena tudi sredstva, ki se od aaloprodajnih cen naftnih derivatov zbirajo za izvozne stiaulacije, 
Avtocesto bratstva in enotnosti, blagovne rezerve, tečajne razlike in druge potrebe. 
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Tabela 20 

SREDSTVA ZA SKUPNO IN SPLOSNO PORABO PO NOSILCIH V LETIH 1981 - 1988 
- tekoče cene 

1981 1982 198.3 1984 . 1985 1986 1987 1988 

A. ABSOLUTNI P O D A T K I (v »ilijonih din) : 

1. SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB 62,050 79,092 101,740 150,854 314,861 799,250 1,937,593 5,175,470 
- SIS družbenih dejavnosti 40,854 51,070 62,489 92,048 192,372 478,181 1,110,257 2,989,313 
- SPIZ 21,196 28,022 39,251 58,806 122,489 321,069 827,336 2,186,157 

2. SREDSTVA ZA SPLOSNO PORABO 47,799 61,622 90,140 126,171 221,593 478,879 1,173,659 3,487,473 
- Poraba v SRS 1) 15,792 19,217 20,157 31,013 59,329 133,979 309,701 784,331 
- Prispevek federaciji 2) 20,052 23,892 34,680 44,092 80,757 183,567 401,275 l,f17,226 
- Ostala proračunska in izvenproračunska 11,955 18,513 35,303 51,066 81,507 161,333 462,683 1,655,916 

poraba na ravni federacije 
- zvezne izvozne stimulacije OZD v SRS 8,441 15,214 21,974 21,202 40,831 116,635 365,443 459,269 

3. SKUPAJ SKUPNA IN SPL05NA PORABA 109,849 140,714 191,880 277,025 536,454 1,278,129 3,111,252 8,662,943 
( 1 + 2 ) 

B. I N D E K S I RASTI: 

1. SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB 
- SIS družbenih dejavnosti 
- SPIZ 

2. SREDSTVA ZA SPLOSNO PORABO 
- Poraba v SRS 1) 
- Prispevek federaciji 2) 
- Ostala proračunska in izvenproračunska 

poraba na ravni federacije 
- zvezne izvozne stisulacije OZD v SRS 

3. SKUPAJ SKUPNA IN SPLOSNA PORABA 
( 1 + 2 ) 

127 
125 
132 

129 
122 
119 
155 

180 

128 

129 
122 
140 

146 
105 
145 
191 

144 

136 

148 
147 
150 

140 
154 
127 
145 

96 

144 

209 
209 
208 

176 
191 
183 
160 

193 

194 

254 
249 
262 

216 
226 
227 
198 

286 

238 

242 
232 
258 

245 
231 
219 
287 

313 

243 

267 
269 
264 

297 
253 
261 
358 

126 

278 

1! Upoštevani so občinski proračuni in neto republiški proračun brez kotizacije in obveznosti, ki se na podlagi zveznih predpisov 
nasenjajo za pokrivanje izvenproračunske bilance federacije. 

2) Vključen je direktni odliv te#eljnega protetnega davka, kotizacija in obveznosti, ki se na podlagi zveznih predpisov 
naaenjajo za pokrivanje izvenproračunske bilance federacije iz sredstev republiškega proračuna. 
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Tabela 20/1 

STRUKTURA SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH IN SPL05NIH POTREB PO NOSILCIH IN NJIHOVA UDELE2BA V DRU2BENE« PROIZVODU 
SR SLOVENIJE V LETIH 1981 - 1988 

- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 19S5 1986 198? 1988 

C. S T R U K T U R A Iv ti : 

1. SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB 56.5 56.2 53.0 54.5 58.? 62.5 62.3 59.7 
- SIS družbenih dejavnosti 37.2 36.3 32.6 33.2 35.9 37.4 35.7 34.5 
- SPIZ 19.3 19.9 20.5 21.2 22.8 25.1 26.6 25.2 

2. SREDSTVA ZA SPL05N0 PORABO 43.5 43.8 47.0 45.5 41.3 37.5 37.7 40.3 
- Poraba v SRS 11 14.4 13.7 10.5 11.2 11.1 10.5 10.0 9.1 
- Prispevek federaciji 2) 18.3 17.0 18.1 15.9 15.1 14.4 12.9 12.1 
- Ostala proračunska in izvenproračunska 10.9 13.2 18.4 18.4 15.2 12.6 14.9 19.1 

poraba na ravni federacije 
- zvezne izvozne sti«ulacije OZD v SRS 7.7 10.8 11.5 7.7 7.6 9.1 11.? 5.3 

3. SKUPAJ SKUPNA IN SPL05NA PORABA 100.0 100.0 100.0 100-0 100-0 1M-* 
( 1 + 2 ) 

D. UDELE2BA V DRU2BENEN PROIZVODU (v J! : 

1. SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB 18.26 18.19 16.76 15.54 16.67 20.58 20.72 17.79 
- SIS družbenih dejavnosti 12.03 11.75 10.29 9.48 10.19 12.31 11.8? 10.28 
- SPIZ 6.24 6.44 6.47 6.06 6.49 8.27 8.85 7.51 

2. SREDSTVA ZA SPL05N0 PORABO 14.07 14.17 14.85 13.00 11.73 12.33 12.55 11.99 
- Poraba v SRS 1) 4.65 4.42 3.32 3.20 3.14 3.45 3.31 2.70 
- Prispevek federaciji 2) 5.90 5.50 5.71 4.54 4.28 4.73 4.29 3.60 
- Ostala proračunska in izvenproračunska 3.52 4.26 5.82 5.26 4.32 4.15 4.95 5.69 

poraba na ravni federacije 
- zvezne izvozne stiaulacije OZD v SRS 2.48 3.50 3.62 2.18 2.16 3.00 3.91 1.58 

3. SKUPAJ SKUPNA IN SPL05NA PORABA 32.33 32.36 31.61 28.54 28.40 32.91 33.27 29.78 
(1 + 21 

11 Upoštevani so občinski proračuni in neto republiški proračun brez kotizacije in obveznosti, ki se na podlagi zveznih predpisov 
nasenjajo za pokrivanje izvenproračunske bilance federacije. 

2! Vključen je direktni odliv teeeljnega prometnega davka, kotizacija in obveznosti, ki se na podlagi zveznih predpisov 
nasenjajo za pokrivanje izvenproračunske bilance federacije iz sredstev republiškega proračuna. 
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Tabela 21 
OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SKUPNE POTREBE PO VIRIH ZDRUŽEVANJA V LETIH 1980 - 1988 

- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1983 1986 1987 1988 

A. ABSOLUTNI PODATKI (v Bilijonih din) : 

SIS družbenih dejavnosti 29,161 40,854 51,070 62,489 92,048 192,372 478,181 1,110,257 2,989,313 
- i: dohodka 7,153 19,866 26,521 31,230 50,029 102,887 260,166 609,688 722,504 
- iz bruto osebnih dohodkov 22,008 20,988 24,549 31,259 42,019 89,485 218,015 500,569 2,266,809 

SPIZ 17,046 21,196 28,022 39,251 58,806 122,489 321,069 327,336 2,186,157 
- iz dohodka 3,501 4,766 6,450 7,780 13,041 31,543 97,024 314,894 63,263 
- iz bruto osebnih dohodkov 13,545 16,430 21,572 31,471 45,765 90,946 224,045 512,442 2,122,894 

SKUPAJ SKUPNA PORABA 46,207 62,050 79,092 101,740 150,854 314,861 799,250 1,937,593 5,175,470 
- iz dohodka 10,654 24,632 32,971 39,010 63,070 134,430 357,190 924,582 785,767 
- iz bruto osebnih dohodkov 35,553 37,4ie 46,121 62,730 87,784 180,431 442,060 1,013,011 4,389,703 

B. I N D E K S I RASTI: 

SIS družbenih dejavnosti 
- iz dohodka 
- iz bruto osebnih dohodkov 

SPIZ 
z dohodka 
z bruto osebnih dohodkov 

SKUPAJ SKUPNA PORABA 
- iz dčhodka 
- iz bruto osebnih dohodkov 

140 
278 

95 

124 
136 
121 

134 
231 
105 

125 
133 
117 

132 
135 
131 

127 
134 
123 

122 
118 
127 

140 
121 
146 

129 
118 
136 

147 
160 
134 

150 
168 
145 

148 
162 
140 

209 
206 
213 

208 
242 
199 

209 
213 
206 

249 
253 
244 

262 
308 
246 

254 
266 
245 

232 
234 
230 

258 
325 
229 

242 
259 
229 

269 
119 
453 

264 
20 

414 

267 
85 

433 

C. S T R U K T U R A (v II : 

SIS družbenih dejavnosti 
- iz dohodka 
- iz bruto osebnih dohodkov 

SPIZ 
- iz dohodka 
- iz bruto osebnih dohodkov 

SKUPAJ SKUPNA PORABA 
- iz dohodka 
- iz bruto osebnih dohodkov 

100.0 100.0 100.0 
24.5 48.6 51.9 
75.5 51.4 48.1 

100.0 100.0 102.0 
20.5 22.5 23.0 
79.5 77.5 77.0 

100.0 100.0 100.0 
23.1 39.7 41.7 
76.9 60.3 58.3 

100.0 100.0 100.0 
50.0 54.4 53.5 
50.0 45.6 46.5 

100.0 100.0 100.0 
19.8 22.2 25.e 
80.2 77.8 74.2 

100.0 100.0 100.0 
38.3 41.8 42.7 
61.7 58.2 57.3 

100.0 100.0 100.0 
54.4 54.9 24.2 
45.6 45.1 75.8 

100.S 100.0 100.0 
30.2 38.1 2.9 
69.8 61.9 97.1 

100.0 100.0 100.0 
44.7 47.7 15.2 
55.3 52.3 84.8 
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Tabela 22 
SREDSTVA ZA SKUPNE POTREBE PO DEJAVNOSTIH V LETIH 1980 - 1988 

- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

A. ABSOLUTNI PODATKI (v ai 1 i jeni h din! : 

Skupaj skupne potrebe 
- družbene dejavnosti 
- SPIZ 

Otroško varstvo 
Izobraževanje 
Kultura 
Telesna kultura 
Socialno skrbstvo 
Zaposlovanje 
Zdravstvo 
Raziskovanje 

46,207 62,050 79,092 
29,161 40,854 51,070 
17,046 21,196 28,022 

3,768 6,092 6,929 
9,962 13,145 16,633 
1,318 1,841 2,339 

581 752 900 
1,015 1,377 1,666 

269 342 405 
11,463 16,102 20,607 

785 1,203 1,591 

101,740 150,854 314,861 
62,439 92,048 192,372 
39,251 58,806 122,489 

8,204 11,244 26,274 
19,547 29,641 60,981 
2,963 4,415 9,318 
1,127 1,618 3,494 
2,094 3,335 6,749 

567 873 1,731 
25,838 37,657 77,217 
2,149 3,265 6,608 

799,250 1,937,593 5,175,470 
479,181 1,110,257 2,989,313 
321,069 827,336 2,186,157 

67,932 158,074 420,879 
153,677 357,717 921,261 
24,487 56,293 163,217 
7,796 17,060 47,056 

15,295 36,919 97,655 
4,065 9,e54 46,184 

179,923 405,453 1,063,154 
25,126 69,897 229,907 

B. I N D E K S I RASTI: 

Skupaj skupne potrebe 134 127 129 148 209 254 242 
- družbene dejavnosti 140 125 122 147 209 249 232 
- SPIZ 124 132 140 150 208 262 258 

Otroško varstvo 162 114 118 137 234 258 233 
Izobraževanje 132 127 118 152 206 252 233 
Kultura 140 127 127 149 211 263 230 
Telesna kultura 129 120 125 144 216 223 219 
Socialno skrbstvo 136 121 126 159 202 226 242 
Zaposlovanje 127 118 140 154 198 235 218 
Zdravstvo 140 128 125 146 205 233 225 
Raziskovanje 153 132 135 152 202 380 278 
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Tabela 22/1 

STRUKTURA IN UĐELE2BA SREDSTEV ZA SKUPNE POTREBE PO DEJAVNOSTIH V DRU2BENEM PROIZVODU LETIH 1980 - 1988 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

C. S T R U K T U R A (v t) : 

Skupaj skupne potrebe 
- druibene dejavnosti 
- SPIZ 

Družbene dejavnosti 
Otroško varstvo 
kobraievanje 
Kultura 
Telesna kultura 
Socialno skrbstvo 
Zaposlovanje 
Zdravstvo 
Raziskovanje 

100.00 100.00 100.00 
63.11 65.84 64.57 
36.89 34.16 35.43 

100.00 100.00 100.00 
12.92 14.91 13.57 
34.16 32.18 32.57 
4.52 4.51 4.58 
1.99 1.84 1.76 
3.48 3.37 3.26 
0.92 0.84 0.79 

39.31 39.41 40.35 
2.69 2.94 3.12 

100.00 100.00 100.00 
61.42 61.02 61.10 
38.58 38.98 38.90 

100.00 100.00 100.00 
13.13 12.22 13.66 
31.28 32.20 31.70 
4.74 4.80 4.84 
1.80 1.76 1.82 
3.35 3.62 3.51 
0.91 0.95 0.90 

41.35 40.91 40.14 
3.44 3.55 3.44 

100.00 100.00 100.00 
59.83 57.30 57.76 
40.17 42.70 42.24 

100.00 100.00 100.00 
14.19 14.24 14.08 
32.14 32.22 30.82 
5.12 5.07 5.46 
1.63 1.54 1.57 
3.20 3.33 3.27 
0.85 0.80 1.54 

37.63 36.52 35.57 
5.25 6.30 7.69 

D. U D E L E 2 B A V D R U 2 B E N E H PROIZVODU (v I) : 

Skupaj skupne potrebe 18.45 18.26 18.19 16.76 15.54 16.67 20.58 20.72 17.79 
- druibene dejavnosti 11.65 12.03 11.75 10.29 9.4e 10.19 12.31 11.87 10.28 
- SPIZ' 6.81 6.24 6.44 6.47 6.06 6.49 8.27 8.85 7.51 

Otroško varstvo 1.50 1.79 1.59 1.35 1.16 1.39 1.75 1.69 1.45 
Izobraževanje 3.98 3.87 3.83 3.22 3.05 3.23 3.96 3.82 3.17 
Kultura 0.53 0.54 0.54 0.49 0.45 0.49 0.63 0.60 0.56 
Telesna kultura 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.18 0.20 0.18 0.16 
Socialno skrbstvo 0.41 0.41 0.38 0.34 0.34 0.36 0.39 0.39 0.34 
Zaposlovanje 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.16 
Zdravstvo 4.58 4.74 4.74 4.26 3.88 4.09 4.63 4.34 3.65 
Raziskovanje 0.31 0.35 0.37 0.35 0.34 0.35 0.65 0.75 0.79 
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Tabela 23 
VIRI SREDSTEV ZA SPLOSNE POTREBE V LETIH 1981 - 1988 

- tekoče cene 

1981 19B2 1983 1984 1985 i 986 1987 1988 

A. ABSOLUTNI PODATKI !v milijon din!: 

1. Davek i: osebnih dohodkov 
2. Davki od zasebnega sektorja 
3. Davek na dohodek TOZD 
4. Teael jni prosetni davek 1) 
5. Ostali prosetni davki 
6. Drugi davki občanov 
7. Takse in dragi prihodki organov 
8. Carine in druge uvozne dajatve 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 

3,600 4,803 5,634 3,140 5,496 26,663 60,396 172,915 
2,227 2,898 3,313 4,666 8,188 20,729 50,137 122,372 
I,964 2,823 2,571 2,117 14,000 35,540 51,261 20,176 

20.020 23,411 30,305 44,465 74,834 147,877 341,980 1,279,123 
6,960 8,983 12,314 18,852 34,676 83,550 196,455 526,737 

584 813 827 1,001 1,507 2,078 5,420 14,689 
840 1,107 1,419 1,864 3,214 5,383 10,687 38,464 

II,604 16,784 33,757 50,066 79,679 157,060 457,323 1,312,997 

47,799 61,622 90,140 126,171 221,593 478,879 1,173,659 3,487,473 

8. 1 N D E K S I RASTI: 

1. Davek i: osebnih dohodkov 
2. Davki od zasebnega sektorja 
3. Davek na dohodek TOZD 
4. Temeljni prosetni davek 
5. Ostali prosetni davki 
6. Drugi davki občanov 
7. Takse in drugi prihodki organov 
8. Carine in druge uvozne dajatve 

133 
130 
144 
117 
129 
139 
132 
145 

117 
114 
91 

129 
137 
102 
128 
201 

56 
141 
82 

147 
153 
121 
131 
148 

175 
175 
661 
168 
184 
151 
172 
159 

485 
253 
254 
198 
241 
138 
167 
197 

227 
242 
144 
231 
235 
261 
199 
291 

286 
244 

39 
374 1) 
268 
271 
360 
287 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 129 146 140 176 216 245 297 

C. S T R U K T U R A !v X): 

1. Davek i: osebnih dohodkov 
2. Davki od zasebnega sektorja 
3. Davek na dohodek TOZD 
4. Teseljni prosetni davek 
5. Ostali prosetni davki 
6. Drugi davki občanov 
7. Takse in drugi prihodki organov 
8. Carine in druge uvozne dajatve 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 

7.5 
4.7 
4.1 

41.9 
14.6 
1.2 
1.8 

24.3 

100.0 

7.e 
4.7 
4.6 

38.0 
14.6 
1.3 
1.8 

27.2 

6.3 
3.7 
2.9 

33.6 
13.7 
0.9 
1.6 

37.4 

100.0 

2.5 
3.7 
1.7 

35.2 
14.9 
0.8 
1.5 

39.7 

2.5 
3.7 
6.3 

33.8 
15.6 
0.7 
1.5 

36.0 

5.6 
4.3 
7.4 

30.9 
17.4 
0.4 
1.1 

32.8 

100.0 

5.1 
4.3 
4.4 

29.1 
16.7 
0.5 
0.9 

39.0 

5.0 
3.5 
0.6 

36.7 
15.1 
0.4 
1.1 

37.6 

1) Od 1.4.1988 so vključena tudi sredstva, ki se ob »aloprodajni ceni naftnih derivatov zbirajo za izvozne stimulacije, 
Avtocesto bratstva in enotnosti, blagovne rezerve, tečajne razlike in druge potrebe. 
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Tabela 24 
SREDSTVA ZA SPLOSNO PORABO PO NOSILCIH V LETIH 1981 - 1988 

- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

A. ABSOLUTNI PODATKI (v ailijon din) : 

Poraba v SRS 15,792 19,217 
- občinski proračuni 7,039 9,177 
- neto republiški proračun 1) 8,753 18,040 

Prispevek federaciji 20,052 23,892 
- direktni odliv TPD 10,010 11,705 
- kotizacija 9,766 12,024 
- druga sredstva iz republiškega proračuna 2! 276 163 

Ostala proračunaska in izvenproračunska 11,955 18,513 
poraba na ravni -federacije 
- zvezne izvozne stimulacije 02D v SRS 8,441 15,214 

SKUPAJ 47,799 61,622 

20,157 31,013 
.9,611 3) 13,408 
10,546 17,605 

34,680 
15,153 
17,735 
1,792 

35,303 

21,974 

90,140 

44,092 
22,233 
19,907 
1,952 

51,066 

21,202 

126,171 

59,329 133,979 309,701 784,331 
26,378 59,186 137,863 306,457 4! 
32,951 74,793 171,838 477,874 

80,757 183,567 401,275 1,047,226 
37,283 73,938 253,623 715,076 
38,085 92,453 114,794 253,626 
5,389 17,176 32,858 78,524 

81,507 161,333 462,693 1,655,916 

40,831 116,635 365,443 459,269 

221,593 478,879 1,173,659 3,487,473 

B. I N D E K S I RASTI:. 

Poraba v SRS 
- občinski proračuni 
- neto republiški proračun 

Prispevek federaciji 
- direktni odliv TPD 
- kotizacija 
- druga sredstva iz republiškega proračuna 

Ostala proračunaska in izvenproračunska 
poraba na ravni federacije 
- zvezne izvozne stiaulacije OZD v SRS 

SKUPAJ 

122 
130 
115 

119 
117 
123 
59 

155 

180 

129 

105 
105 31 
105 

145 
129 
147 

1,099 

191 

144 

146 

154 
140 
167 

127 
147 
112 
109 

145 

96 

140 

191 
197 
187 

183 
168 
191 
276 

160 

193 

176 

226 
224 
227 

227 
198 
243 
319 

198 

286 

216 

231 
233 
230 

219 
343 5) 
124 
191 

287 

313 

245 

253 
222 41 
278 

261 
282 
221 
239 

358 

126 

297 

1) Upoštevan je republiški proračun brez kotizacije in obveznosti, ki se na podlagi zveznih predpisov naienjajo za pokrivanje 
izvenproračunske bilance federacije. 

21 Del sredstev republiškega proračuna, ki se na podlagi zveznih predpisov naaenjajo za pokrivanje izvenproračunske 
bilance federacije. 

3) V republiški proračun je bil prenesen 31 posebni občinski davek od proaeta proizvodov; dopolnilna sredstva občinskih 
proračunov do dogovorjene porabe se zagotavljajo preko odstopa dela posebnega republiškega davka na proaet proizvodov. 

4) Financiranje teaeljnih pravosodnih organov je bilo prenešeno iz občinskih na republiški proračun. 
5) V letu 1987 se je spretenil način finaciranja federacije, tako da predstavlja 751 teaeljnega davka od proaeta proizvodov 

izvirni prihodek proračuna federacije (prej 50X1. 
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Tabela 24/1 
STRUKTURA SREDSTEV Zfl SPLOSNO PORABO PO NOSILCIH V LETIH 1981 - 1988 

- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 

Poraba v SRS 33.8 31.2 22.4 24.6 26.8 28.0 26.4 
- občinski proračuni 
- neto republiški proračun 

14.7 14.9 10.7 3) 10.6 11.9 12.4 11.7 
13.3 16.3 11.7 14.0 14.9 15.6 14.6 

Prispevek federaciji '2.0 38.8 38.5 34.9 36.4 38.3 34.2 30.0 
- direktni odliv TPD 20.9 1'-® 14-8 17-6 16-8 15-4 21,6 

- kotizacija 23-' 19.5 19.7 15.8 17.2 19.3 9.3 7.3 
- druga sredstva i: republiškega proračuna 0.6 8.3 2.0 1.5 2.4 3.6 i.8 

Ostala proračunaska in iivenproračunska 25.0 30.0 39.2 40.5 36.8 33.7 39.4 47.5 
poraba na ravni federacije 
- zvezne izvozne stieulacije 0Z0 v SRS 17.7 24.7 24.4 16.8 18.4 24.4 31.1 

SKUPAJ SREDSTVA ZA SPLOSNO PORABO 100.0 100-0 !•••• 100-0 100-0 108,0 100-0 108,8 

1) Upoštevan je republiški proračun brez kotizacije in obveznosti, ki se na podlagi zveznih predpisov na»enjajo za pokrivanje 
izvenproračunske bilance -federacije. 

2) Del sredstev republiškega proračuna, ki se na podlagi zveznih predpisov naaenjajo za pokrivanje izvenproračunske 
bilance federacije. 

31 V republiški proračun je bil prenesen 31 posebni občinski davek od proneta proizvodov; dopolnilna sredstva občinskih 
proračunov do dogovorjene porabe se zagotavljajo preko odstopa dela posebnega republiškega davka na pro«et proizvodov. 

4) Financiranje teseljnih pravosodnih organov je bilo prenešeno iz občinskih na republiški proračun. 
5) V letu 1987 se je spreaenil način finaciranja federacije, tako da predstavlja 751 teaeljnega davka od proaeta proizvodov 

izvirni prihodek proračuna federacije (prej 501). 
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Tabela 25 
PRILIVI IN ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE V FEDERACIJO IN V DRUGE SR IN,SAP V LETIH 1980 - 1985 

- tekoče cene 
- v ailij.din 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

A.ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE : 
1.Odlivi sredstev v zvezni proračun 13.132 19.776 23.729 32.729 42.140 75.368 

-kotizacija 6.371 9.766 12.024 17.735 19.907 38.085 
-odliv teaelj.proaet.davka 6.761 10.010 11.705 15.153 22.233 37.283 

2.Odliv sredstev v Sklad fed.za kreditiranje 
razv.gosp.aanj ra:v.SR in SAP Kosovo 3.622 5.619 6.894 10.119 16.111 25.905 

3.Sredstva za odpravo posledic 
potresa v Crni gori 1.236 1.385 1.631 1.813 2.194 2.829 

4.Odliv osebnih dohodkov zaposlenih 
v SRS iz drugih SR in SAP 2.514 3.017 3.930 5.400 7.350 14.455 

5.Odliv prispevkov iz OD zaposlenih 
s stal.bivališče« v dr.SR in SAP 525 690 842 905 1.620 3.172 

6.Neto plasaaji gospodarstva in 
bank v druge SR in SAP 10.67e 13.162 14.793 28.092 29.600 93.400 

7.Ostale obveznosti SRS do drugih 
SR in SAP 678 299 612 1.745 2.423 2.885 

8.Odliv sredstev za pokrivanje 
tečajnih razlik NBJ ... ... ... ... 6.930 

SKUPAJ ODLIVI SREDSTEV 32.385 43.948 52.431 80.962 101.438 224.913 

B. PRILIVI SREDSTEV V SR SLOVENIJO : 
1.Priliv anuitet i: sklada za posp. 

razv.gosp.aanj razv.SR in SAP 719 908 1.190 1.147 2.520 3.100 
2.Priliv anuitet od kreditov SR BiH 

in SR Crni g.za odpr.posl.potresa 13 13 13 36 ... 4.341 
3.Prihodki SPIZ iz zvez.proračuna 

za financiranje pokojnin borcev 2.116 2.672 3.053 3.600 5.688 5.165 
/ 

4.Povračila slovenskia izvoznikoa 6.8S9 8.441 15.214 21.974 21.202 40.831 

5.Priliv sr.iz naslova solidar.pok. 
tečajnih razlik nek.OZD iz SRS ... ... ... ... ... 3.100 

SKUPAJ PRILIVI SREDSTEV 9.737 12.034 19.470 26.757 29.410 56.537 

C.NETO ODLIV SREDSTEV V FEDERACIJO 
IN DRU3E SR IN SAP (A-B) 22.648 31.914 32.961 54.205 72.028 168.376 
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Tabela 25/1 
STRUKTURA IN UDELE2BA PRILIVOV IN ODLIVOV SREDSTEV 12 SR SLOVENIJE V FEDERACIJO IN V DRU6E SR IN SAP 

V DRUŽBENE« PROIJVODU SR SLOVENIJE V LETIH 1980 - 1985 
- tekoče cene 

Struktura v I 
(Skupaj prilivi o:.odlivi = 100.0) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Udeležba v družbene« proizvodu v l 
( družbeni proizvod - 100.0 1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

A.ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE : 
1.Odlivi sredstev v zvezni proračun 

-kotizacija 
-odliv teaelj.proaet.davka 

2.Odliv sr.v Skl.fed.za kred. hitr. 
razv.qosp.aanj razv.SR in SAP Kosovo 

3.Sredstva za odpravo posledic 
potresa v Crni gori 

4.Odliv osebnih dohodkov zaposlenih 
v SRS iz drugih SR in SAP 

5.Odliv prispevkov iz OD zaposlenih 
s stal.bivališče« v dr.SR in SAP 

6.Neto plas«aji gospodarstva in 
bank v druge SR in SAP 

7.Ostale obveznosti SRS do drugih 
SR in SAP 

8.Odliv sredstev za pokrivanje 
tečajnih'razlik NBJ 

SKUPAJ ODLIVI SREDSTEV 

B. PRILIVI SREDSTEV V SR SLOVENIJO : 
1.Priliv anuitet iz sklada za posp. 

razv.gosp.ianj razv.SR in SAP 
2.Priliv anuitet od kreditov SR BiH 

in SR Crni g.za odpr.posl.potresa 
3.Prihodki SPIZ iz zvez.proračuna 

za financiranje pokojnin borcev 
4.Povračila slovenski« izvozniko« 
5.Priliv sr.iz naslova solidar.pok. 

tečajnih razlik nek.OZD iz SRS 

SKUPAJ PRILIVI SREDSTEV 

C.NETO ODLIV SREDSTEV V FEDERACIJO 
IN DRU6E SR IN SAP (A-B) 

"r j w 
19.7 
20.8 

11,2 

3,8 

7,8 

1,6 

33,0 

"> t 

45,0 
22 2 
22,8 

12,8 

3,2 

6,9 

1,6 

29,B 

0,7 

100,0 100,0 

45.2 40,6 41,5 33,5 
22,9 21,9 19,6 16,9 
22.3 18,7 21,9 16,6 

13.1 12,5 15,9 11,5 

3,1 2,2 2,2 1,3 

7.5 6,7 7,2 6,4 

1.6 1,1 1,6 1,4 

28.2 34,7 29,2 41,5 

1,3 2,2 2,4 1,3 

3,1 

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

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

0,1 0,1 0,1 0,1 - 7,7 

21.7 22,2 15,7 13,5 19,3 9,1 
70.8 70,2 78,1 82,1 72,1 72,2 

5,5 

100,0 100,0 100,0' 100,0 100,0 100,0 

5.2 
2,5 
2,7 

M 

0,4 

0,9 

0,2 

4.3 

0,3 

0,3 

2,8 

5.7 
2,<? 
2.8 

1,7 

0,4 

0,9 

0,2 

3.9 

0,1 

0,3 

0,0 

0,8 
2,4 

5.5 
2,8 
2,7 

1.6 

0,4 

0,9 

0,2 

3,4 

0,1 

0,3 

0,7 
3,5 

5.4 4,3 
2,9 2,1 
2.5 2,2 

1,7 1,7 

0,3 0,2 

0,9 0,8 

0,2 0,2 

4,5 3,1 

0,3 0,3 

12,9 ,12,9 12,1 13,3 10,4 

0 i M- 

0,0 

0,6 
3,6 

3,9 3,5 4,5 4,4 

4,0 
2,0 
2,0 

1,3 

0,2 

0,2 

4,8 

0,2 

0,4 

11,9 

0,3 0,2 

0,2 

0,6 0,3 
2,1 2,1 

0,2 

3,0 3,0 

9,0 9,4 7,6 8,9 7,4 8,9 
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Tabela 25/2 
PRILIVI IN ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE V FEDERACIJO IN V DRU6E SR IN SAP V LETIH 1985 - 19E8 

- tekoče cene 
- v »ilij.din 

1985 1986 1987 1988 

A.ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE : 
1.Odlivi sredstev v zvezni proračun 

-kotizacija 
-odliv teaelj.proaet.davka 

2.Odliv sr.v Skl.fed.za kred, hitr. 
razv.gosp.aanj razv.SR in SAP Kosovo 

3.Sredstva za odpravo posledic 
potresa v trni gori 

4.Odliv osebnih dohodkov zaposlenih 
v SRS iz drugih SR in SAP 

5.Odliv prispevkov iz OD zaposlenih 
s stal.bivaliSčea v dr.SR in SAP 

6.Neto plas»aji gospodarstva in 
bank v druge SR in SAP 

7.Ostale obveznosti SRS do drugih 
SR in SAP 

8.Odliv sredstev za pokrivanje 
tečajnih razlik NBJ 
-iz republiškega proračuna 

SKUPAJ ODLIVI SREDSTEV 

B. PRILIVI SREDSTEV V SR SLOVENIJO : 
1.Priliv anuitet iz sklada za posp. 

razv.gosp.aanj razv.SR in SAP 
2.Priliv anuitet od kreditov SR BiH 

in SR Crni g.za odpr.posl.potresa 
3.Prihodki SPIZ iz zvez.proračuna 

za financiranje pokojnin borcev 
4.Povračila slovenski« izvozniko« 
5.Priliv sr.iz naslova solidar.pok. 

tečajnih razlik nek.OZD iz SRS 
6.Neto priliv sr.za tehnol. razvoj 
7.Neto priliv sr.iz nasl.koapenzacij 

SKUPAJ PRILIVI SREDSTEV 

C.NETO ODLIV SREDSTEV V FEDERACIJO 
IN DRUSE SR IN SAP !A-B! 

75.368 166.391 36e.417 968.702 
38.085 92.453 114.794 253.626 
37.283 73.938 253.623 715.076 

25.905 43.562 151.574 403.615 

2.829 2.995 3.970 2.662 

14.455 32.160 73.755 195.800 

3.172 7.160 15.824 42.250 

93.400 188.990 385.600 761.280 

2.885 12.152 23.328 179.822 

6,900 26.700 38.700 205.200 
6.711 10.809 16.981 

224.913 480.110 1.061.169 2.759.331 

3.100 

4.341 

3.100 

900 1.900 

1.337 13 366 

5.165 8.996 18.700 65.455 
40.831 116.635 365.443 459.269 

5.100 6.i 47.000 
12.389 
17.500 

56.537 132.968 392.056 603.878 

168.376 347.142 669.113 2.155.453 
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Tabela 25/3 STRUKTURA IN UDELE2BA PRILIVOV IN ODLIVOV SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE V FEDERACIJO IN V DRU6E SR IN SAP 

V DRU2BENEM PROIZVODU SR SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1988 
- tekoče cene 

Struktura v 1 Udeleiba v druibenem proizvodu v i 
(Skupaj prilivi oz.odlivi » 100.0) < družbeni proizvod » 100.0 ) 

1985 1986 1987 1988 1985 1986 1987 1988 

A.ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE : , , 
1.Odlivi sredstev y zvezni proračun 33,5 34,7 34,i - , i i » « 1 

"'3 "I A '! ' !'! 
-odliv tenelj.pro«et.davka 16,6 15,4 23,. --j, *■' 

2.Odliv sr.v Skl.fed.za kred. hitr. . 
razv.gosp.sanj razv.SR in SAP Kosovo 11,5 9,1 14,3 14,6 , , *, ' 

3.Sredstva za odpravo posledic ■ M 

potresa v Crni gori 1,3 0,° 'i* ' ' 
4.Odliv osebnih dohodkov zaposlenih . ? 

v SRS iz drugih SR in SAP 6,4 6,7 7,« 7,1 0,7 0,8 0,8 0,7 
5.Odliv prispevkov iz OD zaposlenih 

s stal.bivališče« v dr.SR in SAP 1,4 1,5 1,5 1,5 0,2 0,2 0,2 0,. 
6.Neto plasaaji gospodarstva in . _ , , 

bank v druge SR in SAP 41,5 39,4 36,3 27,7 4,9 4,9 4,2 „6 
7.Ostale obveznosti SRS do drugih _ % , 

SR in SAP 1,3 2,5 2,2 6,5 0,2 0,3 0,2 M 
8.Odliv sredstev za pokrivanje . 

tečajnih razlik NBJ 3,1 5,5 3,6 7,4 0,4 0,7 M 
-iz republiškega proračuna 

SKUPAJ ODLIVI SREDSTEV 

1,4 1,0 0,6 " 2,2 0,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 1M 12,4 11,3 

B. PRILIVI SREDSTEV V SR SLOVENIJO : 
1.Priliv anuitet iz sklada za posp. 

razv.gosp.sanj razv.SR in SAP 5,5 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 M 
2.Priliv anuitet od kreditov SR BiH _ . , . a H 

in SR Crni g.za odpr.posl.potresa 7,7 1,0 0,0 &,1 ^ 1 ' 
3.Prihodki SPIZ iz zvez.proračuna 

:a financiranje pokojnin borcev 9,1 6,8 4,8 10, , »* 
4.Povračila slovenski« izvoznikon 72,2 87,7 93,2 i6,l 2,- , , 
5.Priliv sr.iz naslova solidar.pak. 

tečajnih razlik nek.OZD iz SRS 5,5 3,8 1,5 7,8 '11 
6.Neto priliv sr.za tehnol. razvoj - - - 2,0 
7.Neto priliv sr.iz nasl.kospenzacij - . " 2,9 

SKUPAJ PRILIVI SREDSTEV 

C;NETO ODLIV SREDSTEV V FEDERACIJO 
IN ĐRU6E SR IN SAP (A-B) 

100.0 100.0 100.0 3,0 3,4 4,2 

8,9 9,0 7,1 
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Tabela 26 

VPLAČILA PRISPEVKOV ZA POSAMEZNE S I S MATERIALNE PROIZVODNJE 
V LETIH 1985 - 1988 ♦> 

- v silij. din 
- tekoče cene 

Absolutni podatki 

1985 1986 1987 1988 

Indeksi rasti 
1986 1987 1988 

1985 1986 1987 

1. PRISPEVKI SAMOUPRAVNIM STANOVANJSKIM SKUPNOSTIM: 
Skupaj 38.145 
- iz dohodka 15.092 
- i: čistega dohodka 23.053 

2. PRISPEVKI SAMOUPRAVNIM KOMUNALNIM SKUPNOSTIM : 
Skupaj 10.344 
- iz dohodka 8.995 
- iz čistega dohodka 1.439 

3. PRISPEVKI SIS ZA VODNO GOSPODARSTVO : 
Skupaj 14.526 
- iz dohodka 3.609 
- ostali prispevki 10.917 

4. PRISPEVKI SKUPNOSTI ZA CESTE: 
Skupaj 18.686 
- iz dohodka 90 
- iz čistega dohodka 4.253 
- ostali prispevki 14.343 

5. PRISPEVKI SIS ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN PREMOGOVNIŠTVO :. 
Skupaj 4.509 
- dohodka 36 
- združevanje iz čistega dohodka 2.823 
- ostali prispevki 1.650 

6. PRISPEVKI SIS ZA ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO : 
Skupaj 15.653 
- iz dohodka 12.908 
- združevanje iz čistega dohodka 2.745 

7. ZDRU2VANJE SREDSTEV IZ ČISTEGA DOHODKA 
ZA OSTALE SIS GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE : 
- Združevanje sredstev za razvoj 1.101 

luških ztogljivosti 
- Združevanje sredstev za razvoj 2.052 

naftno-plinskega gospodarstva 
- Združevanje sredstev za letališko 180 

infrastrukturo 
- Združevanje sredstev za razvoj RTV 

8. PRISPEVKI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PROIZVODNJO HRANE: 
Skupaj 8.261 
- prispevki iz doh. za raz.kaetijstva 954 
- prisp.za intervencijo v proizv. hrane 7.308 

9. PRISPEVKI ZA BLAGOVNE REZERVE: 
Skupaj 4.134 

80.567 
31.468 
49.099 

30.717 
27.171 
3.546 

34.826 
12.699 
22.127 

42.011 
2.796 

10.614 
31.127 

13.986 
5.546 
6.448 
1.992 

49.133 
40.916 
8.217 

1.023 

3.798 

314 

21.560 
1.182 

20.378 

9.781 

136.289 
59.676 
76.613 

82.941 
70.453 
12.488 

54.079 
20.817 
33.262 

77.374 
7.711 

20.579 
56.794 

32.590 
17.938 
12.502 
2.150 

95.906 
79.976 
15.930 

1.771 

7.225 

542 

1.443 

51.351 
4.611 

46.740 

22.569 

394.218 
159.321 
231.876 

245.004 
213.047 
31.957 

130.295 
50.110 
80.185 

198.450 
23.472 
26.505 

172.027 

16.875 

16.104 
771 

329.110 
308.001 
21.109 

2.492 

9.407 

734 

1.855 

186.841 
5.711 

181.130 

3.284 

211,2 
208,5 
213,0 

297.0 
302.1 
246,4 

239,7 
351,9 
202,7 

224,8 
3106,7 
249,6 
217,0 

310.2 
**« 

228,4 
120,7 

313,9 
317,0 
299.3 

92,9 

185,1 

174,4 

261,0 
123,9 
278,8 

169,2 
189,6 
156,0 

270,0 
259,3 
352,2 

155,3 
163,9 
150,3 

184,2 
275.8 
193.9 
182,5 

233,0 
323.4 
193,9 
107,9 

195,2 
195.5 
193,9 

289,3 
267,0 
302,7 

295,4 
302,4 
255,9 

240,9 
240,7 
241,1 

256,5 
306,4 
128.8 
302.9 

51.8 

128,8 
35.9 

343,2 
385,1 
132,5 

173.1 140,7 

190.2 130,2 

172,6 135,4 

128,6 

238,2 
390,1 
229,4 

356,9 
123,9 
387,5 

236,6 230,7 14,6 
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1985 

Absolutni podatki 

1996 1987 1998 

Indeksi rasti 
1986 1987 1988 

1985 1986 1987 

1«.PRISPEVKI SIS Zft OBRAMBO PRED TOČO: 
Skupaj 
- iz dohodka 
- ostali prispevki 

11.PRISPEVKI SIS ZA PROTIPOŽARNO VARNOST : 
Skupaj(i: dohodka) 

12.PRISPEVKI ZA SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ : 
Skupaj 

205 
152 

43 

287 
202 
85 

400 
270 
130 

761 
538 
223 

140,0 
132,9 
197,7 

139,4 
133,7 
152,9 

190,3 
199,3 
171,5 

2.044 4.896 11.139 30.563 239,5 227,5 274,4 

2.036 3.811 8.107 40.519 187,2 212,7 499,8 

SKUPAJ VSJ PRISPEVKI ZA SIS 
MATERIALNE PROIZVODNJE ( 1 do 12 ) 121.876 296.710 583.726 1.590.408 243,5 196,7 272,5 

*) V tabeli so prikazana sredstva, ki jih je v posaeeznih letih vplaćalo gospodarstvo, negospodarstvo, prebivalstvo in zasebni 
sektor za posatezne SIS «aterialne proizvodnje na osnovi prispevkov iz dohodka in iz osebnih dohodkov, združena sredstva za 
posamezne SIS iz čistega dohodka ter ostale vrste prispevkov ( kot n.pr. prispevki za ceste iz naslova cestnin, bencinskega 
dinarja itd.) - torej zajetajo tisti del sredstev za posaaezne SIS »aterialne proizvodnje, ki se oblikujejo preko t.i«. javnega 
financiranja. 
VIR: 1. SDK ,Bruto vplačila prihodkov SIS saterialne proizvodnje (evidenca 8-2) v obdobju 1.1. do 31.12. posaseznega leta. 

2. Podatki o združevanju sredstev za stanovanjsko gradnjo in za ko«unalno dejavnost iz čistega dohodka so povzeti 
iz obdelave letnih poročil SIS. 

3. Podatki o združevanju sredstev iz čistega dohodka za ostale SIS saterialne proizvodnje so zajeti iz prehodnih 
računov za združevanje sredstev za gospodarsko infrastrukturo. 

Tabela 26/1 

STRUKTURA PRISPEVKOV ZA POSAMEZNE S I S MATERIALNE PROIZVODNJE IN NJIHOVA UDELEŽBA V 
DRUŽBENEM PROIZVODU 5R SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1988 *) 

, - v I 

Struktura Pri«erjava sred.za SIS »at.proizv. 
z druzbenia proizvode« (DP r 100! 

1985 1936 1987 1988 1985 1986 1987 1988 

1. PRISPEVKI SAMOUPRAVNIH STANOVANJSKIM SKUPNOSTIM : 
j 31.3 27.2 23.3 24.8 2.02 2.07 1.46 1.36 

. j, dohodka 12.4 10.6 10.2 10.1 8-80 0.81 0.64 0.55 
-!!!££«*«. ...» 11.6 13.1 RT 1.2! i.n >.« 

2. ms™ mmmn K™«.« smi«. ^ ^ ^ ^ isj ^ 

"".m. '■< «•< Ln '-7i 

3. PS1SPEVKI SIS IA VOBHO GOSPODARSTVO : ^ ; ^ ( , ,, ^ 

-uLM, " '-3 3.4 3.2 ..II «.33 . 22 ..II 
- ostali prispevki 9.1 7.4 5.7 5.0 0.58 0.57 0.36 0.28 
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Struktura v I Pri»erjava sred.za SIS aat.proizv. 
: druzbenia proizvode« (DP = 100) 

1985. 1936 1997 1988 1985 1986 1987 1988 

4. PRISPEVKI SKUPNOSTIH ZA CESTE: 
Skupaj 15.3 14.1 13.1 12.5 0.99 1.08 0.83 0.69 
- iz dohodka 0.1 0.9 1.1 1.1 0.07 0.08 0.08 
- iz tistega dohodka 3.5 3.1 3.0 1.2 0.23 0.27 0.20 0.09 
- ostali prispevki 11.7 12.1 9.0 10.2 0.76 0.80 0.55 0.62 

5. PRISPEVKI SiS ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN PREMOGOVNIŠTVO : 
Skupaj 3.7 4.7 5.6 1.1 0.24 0.36 0.35 0.06 
- iz dohodka 0.0 1.9 3.1 - 0.00 0.14 0.19 
- iz čistega dohodka 2.3 2.1 2.1 1.0 0.15 0.16 0.14 0.05 
- ostali prispevki 1.4 0.7 0.4 0.1 0.09 0.05 0.02 0.01 

6. PRISPEVKI SIS Zft ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO : 
Skupaj 12.8 16.6 . 16.4 20.7 0.83 1.30 1.03 1.13 
- i: dohodka 10.6 13.8 13.7 19.4 0.68 1.05 0.85 1.06 
- iz (istega dohodka 2.2 2.8 2.7 1.3 0.15 0.25 0.17 0.07 

7. ZDRU2VANJE SREDSTEV IZ C ISTEGA DOHODKA 
ZA OSTALE SIS GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE: 

- Združevanje sredstev za razvoj 0.9 0.3 0.3 0.2 0.06 0.03 0.02 0.01 
luSkih z«ogljivosti 

- Združevanje sredstev za razvoj 1.7 1.3 1.2 0.6 0.11 0.10 0.08 0.03 
naftno-plinskega gospodarstva 

- Združevanje sredstev za letališko 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.00 0.01 0.00 
infrastrukturo 

- Združevanje sredstev za razvoj RTV - - 0.2 0.1 - - 0.02 0.01 

8. PRISPEVKI Zft RAZVOJ KMETIJSTVA IN PROIZVODNJO HRANE : 
Skupaj 6.8 7.3 8.8 11.7 0.44 0.55 0.55 0.64 
- prispevki i: dohodka za razvoj kaetijstva 0.8 0.4 0.8 0.4 0.05 0.03 0,05 0.02 
- prispevki za intervencijo v proizv.hrane 6.0 6.9 8.0 11.3 0.39t 0.52 0.50 0.62 

9. PRISPEVKI ZA BLAGOVNE REZERVE 
Skupaj 3.4 3.3 3.9 0.2 0.22 0.25 0.24 0.01 

10.PRISPEVKI SIS ZA OBRAMBO PRED TOČO : 
Skupaj 0.2 0.1 0.1 0.1 0.ei g.ei 0.00 

11.PRISPEVKI SIS ZA PROTIPOŽARNO VARNOST : 
Skupaj 1.7 1.7 1.9 1.9 0.11 0.13 0.12 0.11 

12.PRISPEVKI ZA SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ : 
Skupaj 1.7 1.3 1.4 0.3 0.11 0.10 0.09 0.14 

SKUPAJ VSI PRISPEVKI ZA SIS 
MATERIALNE PROIZVODNJE (1 do 12 ) 100.0 100.0 100,0 10M 6.45 7.64 6.24 5.47 
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Tabela 27 

OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1980 - 19B8 

- v ailij. din 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1. SKUPAJ OBLIKOVANA SREDSTVA V 
GOSPODARSTVU 75,072 102,289 131,824 193,355 318,012 523,648 1037,704 2076,936 6360,419 
v te«: 

1.1.Bruto akuiulacija OZD v gosp. 55,885 77,517 101,741 151,964 255,055 422,056 805,543 1582,041 4895,162 
od tega: 

- amortizacija 25,592 33,955 53,377 74,374 113,558 202,230 390,120 1015,679 2978,654 
- akumulacija 30,293 43,562 48,364 77,590 141,497 219,826 415,423 566,362 1916,508 

1.2.Izvorna akum.SIS sat.proizvodnje 6,791 8,282 9,520 14,209 22,385 29,398 61,692 142,8^2 406,190 
1.3.Bruto aku«.zaseb.sektorja gosp. 2,874 4,072 5,150 7,172 11,346 14,668 43,i05 115,913 304,075 
1.4.Prisp.gosp.za stan.gradnjo 8,010 10,398 12,504 16,890 23,849 47,328 104,93! 193,5j0 60^,267 
1.5.Druga sr.gosp.za negosp.invest. 1,512 2,020 2,909 3,120 5,377 10,198 22,333 42,610 152,725 

od tega: 
- lastna sr.za invest sk.porabe 1,044 1,450 2,252 2,140 3,818 6,921 14,69? 25,002 103,071 

2. SKUPAJ OBLIKOVANA SREDSTVA V 
NEGOSPODARSTVU 13,837 16,128 21,745 25,784 40,481 74,597 174,379 283,221 677,138 
v tes: 

2.1.Sredstva OZD neg.,SIS,DPS. 11,573 13,137 17,910 22,096 33,645 60,352 145,212 218,671 525,437 
2.2.Prisp.negosp.za stan.gradnjo 1,691 1,945 2,349 2,759 4,857 9,552 23,887 51,609 1-1,846 
2.3.Druga sr.negosp.za investicije 573 1,046 1,486 929 1,979 4,693 5,280 12,941 29,855 

3. AKUMULACIJA PREBIVALSTVA 9,522 16,961 17,779 20,931 42,040 99,132 173,903 256,847 842,819 
v tea: 

3.1.Neto prirast dolgoroč.varč.preh. 1,796 4,296 4,073 6,854 20,506 34,742 46,301 10,4j9 i07,122 
3.2.Gotovina v obtoku 5,577 5,600 7,370 7,940 10,920 39,060 68,500 149,800 322,600 
3.3.Sred.preb.,vloiena v stan.grad. 2,149 7,065 6,336 6,137 10,614 25,330 59,102 96,588 313,097 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOHACfi SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO ( 1 do 3 ! 98,432 135,378 171,347 240,070 400,534 697,377 1385,986 2617,004 7880,375 
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Tabela 27/1 

RAZMERJA V OBLIKOVANJU SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V SR SLOVENIJI V OEDOBJU 1960 - 198S 
- struktura v t 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1. SKUPAJ OBLIKOVANA SREDSTVA V 
GOSPODARSTVU 76.3 75.6 76.9 80.5 79.4 75.1 74.9 79.4 80.7 
v tes: 

1.1.Bruto akunulacija OZD v gosp. 56.8 57.3 59.4 63.3 63.7 60.5 58.1 60.5 62.1 
od tega: 

- amortizacija 26.0 25.1 31.2 31.0 28.4 29.« 28.2 38.8 37.8 
- akumulacija ' 30.8 * 32.2 28.2 32.3 35.3 31.5 30.0 21.6 24.3 

1.2.Izvorna akua.SIS sat.proizvodnje 6.9 6.1 5.6 5.9 5.6 4.2 4.5 5.5 5.2 
1.3.Bruto akua.zaseb,sektorja gosp. 2.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.1 3.1 4.4 3.9 
1.4.Prisp.gosp.za stan.gradnjo 8.1 7.7 7.3 7.0 6.0 6.8 7.6 7.4 7.6 
1.5.Druga sr.gosp.za negosp.invest. 1.5 1.5 1.7 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.9 

2. SKUPAJ OBLIKOVANA SREDSTVA V 
NEGOSPODARSTVU 14.0 11.9 12.7 10.8 10.1 10.7 12.6 10.8 8.6 
v tea: 

2.1.Sredstva OZD neg.,SIS,DPS,... 11.8 9.7 10.5 9.2 8.4 8.7 10.5 8.4 6.7 
2.2.Prisp.negosp.za stan.gradnjo 1.7 1.4 1.4 1.2 1.2 1.4 1.7 2.0 1.6 
2.3.Druga sr.negosp.za investicije 0.6 0.8 0.9 0.4 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 

f 
3. AKUMULACIJA PREBIVALSTVA 9.7 12.5 10.4 8.7 10.5 14.2 12.6 9.8 10.7 

v tea: 
3.1.Neto prirast dolgoroč.vard.preb. 1.8 3.2 2.4 2.9 5.1 5.0 3.3 0.4 2.6 
3.2.6otovina v obtoku 5.7 4.1 4.3 3.3 2.7 5.6 4.9 5.7 4.1 
3.3.Sred.preb. ,vloiena v stan.grad. 2.2 5.2 3.7 2.6 2.7 3.6 4.3 3.7 4.0 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO ( 1 do 3 ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100-0 
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Tabela 28 

PORABA SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1980 - 19B8 
- v lilij, din 
- tekoče cene 

 -T  

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO 98,432 135,378 171,347 240,070 400,534 697,377 1385,986 2617,004 7880,375 

4. NETO ODLIV SREDSTEV V TUJINO -1,394 4,488 7,066 -1,785 511 -9,623 18,550 7,057 673,679 
v tes: 

4.1.Neto vlaganja v tujini 602 9 , 132 1,011 351 -739 1,890 -8,943 -37,221 
4.2.Neto kreditiranje izvoza 222 2,064 2,181 1,568 6,320 1,376 12,460 -26,000 448,500 

od tega: 
- kreditiranje izvoza 3,992 8,118 8,754 17,446 33,180 47,276 91,670 209,000 931,j00 
- z«.za priliv gl.danih kreditov 3,770 6,054 6,573 15,878 26,860 45,900 79,210 235,000 453,000 

4.3.Neto odpl.glavnice tujih kred. -2,218 2,415 4,753 -4,364 -6,160 -10,260 4,200 42,000 262,400 
od tega: 
- odpl.glavnice tujih kreditov 7,909 9,833 12,894 14,206 23,070 40,250 54,200 363,000 111,500 
- zaanj.za koriščenje novih kr. 10,127 7,418 8,141 18,570 29,230 50,510 50,000 321,000 449,100 

5. NETO ODLIV SREDSTEV V DRUGE 
SR IN SAP TER FEDERACIJO 14,391 18,737 23,671 42,642 51,387 120,005 253,252 567,974 1321,195 
v tea: 

5.1.Neto obv.do lanj razv.SR in SAP 2,903 4,711 5,704 8,972 13,591 22,805 42,662 149,674 401,715 
od tega 
- obveznosti 3,622 5,619 6,894 10,119 16,111 25,905 43,562 151,574 403,615 
- zaanj.za vrnjene anuitete 719 908 1,190 1,147 2,520 3,100 900 1,900 1,900 

5.2.Neto prisp.za kr.dol.teć.r.NBJ 810 858 3,174 5,578 5,976 3,800 21,600 32,700 158,200 
5.3.Neto-druga vlaganja in plasaaji 10,678 13,168 14,793 28,092 31,820 93,400 188,990 385,600 761,280 

6. POKRIVANJE IZBUB 2,433 4,999 8,973 13,118 11,675 25,238 81,207 311,323 900,551 
v tea: 

6.1.Pokrivanje izgub v gospodarstvu 2,259 4,400 8,474 12,778 10,420 22,115 68,666 240,919 725,535 
6.2.Izgube negospodarstva 174 599 499 340 1,255 3,123 12,541 70,404 175,016 

7. RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA SREDSTVA 
ZA MATERIALNE NAL02BE 83,002 107,154 131,637 186,095 336,961 561,757 1032,977 1730,650 4984,950 
v tea: 

7.1.Pokrivanje prirasta vredn.zalog 4,303 9,130 21,378 52,710 125,289 151,607 73,392 -86,212 99,063 

7.2.INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 78,699 98,024 110,259 133,385 211,672 410,150 959,585 1816,862 4885,887 
od tega: 
- proizvodne investicije 54,731 64,027 73,502 91,928 150,328 292,792 674,464 1323,114 3493,401 
- neproizvodne investicije 23,968 33,997 36,757 41,457 61,344 117,353 285,121 493,748 1392,486 

v te«: 
- stanovanjske investicije 14,664 23,542 27,374 31,834 46,110 84,579 209,127 340,959 952,597 
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Tabela 28/1 

RAZMERJA V PORABI SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1980 - 1988 
- struktura v 1 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1984 1987 1988 

SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100-0 100-0 100-0 

4. NETO ODLIV SREDSTEV V TUJINO -1.4 3.3 4.1 - 0.7 0.1 -1.4 1.3 0.3 8.5 
v tea: 

4.1.Neto vlaganja v tujini 0.6 0.0 0.1 0-4 0.1 -0.1 0.1 "0-3 -0.5 
4.2.Netc kreditiranje izvoza 0.2 1.5 1.3 0.7 1.6 0.2 0.9 -1.0 5.7 
4.3.Neto odpl.glavnice tujih kred. -2.3 1.8 2.8 -1.8 -1.5 -1.5 0.3 1.6 3.3 

5. NETO ODLIV SREDSTEV V DRUGE 
SR IN SAP TER FEDERACIJO 14.6 13.8 13.8 17.8 12.8 17.2 18.3 21.7 16.8 
v tea: 

5.1.Neto obv.do »anj razv.SR in SAP 3.0 3.5 3.3 3.7 3.4 3.3 3.1 5.7 5.1 
5.2.Neto prisp.:a kr.dol.teć.r.NBJ 0.8 0.6 1.9 2.3 1.5 0.5 1.6 1.3 2.0 
5.3.Neto druga vlaganja in plasmaji 10.9 9.7 8.6 11.7 7.9 13.4 13.6 14.7 9.7 

6. POKRIVANJE IZ6UB 2.5 3.7 5.2 5.5 2.9 3.6 5.9 11.9 11.4 
v ten: 

6.1.Pokrivanje i:gub v gospodarstvu 2.3 3.3 5.0 5.3 2.6 3.2 5.0 9.2 9.2 
6.2.Izgube negospodarstva 0.2 0.4 0.3 0. 1 0.3 0.5 0.9 2.7 2.2 

7. RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA SREDSTV 
ZA MATERIALNE NALOŽBE 84.3 79.2 76.8 77.5 84.1 e0.6 74.5 66.1 63.3 
v tea: 

7.1.Pokrivanje prirasta vredn.zalog 4.4 6.7 12.5 22.0 31.3 21.7 5.3 -3.3 1.3 

7.2.INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 80.0 72.4 64.4 55.6 52.9 58.8 69.2 69.4 62.0 
od tega: 
- proizvodne investicije 55.6 47.3 42.9 38.3 37.5 42.0 48.7 50.6 44.3 
-neproizvodne investicije 24.3 25. 1 21.5 17.3 15.3 16.8 20.6 18.9 17.7 

v tea: 
- stanovanjske investicije 14.9 17.4 16.0 13.3 11,5 12.1 15.1 13.0 12.1 
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Tabela 29 

USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V OBDOBJU 198! - 1988 
- tekoće cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 
□cena 

A. ABSOLUTNI PODATKI (v mili j. din !: 

1.INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
SKUPAJ 
- zdruieno delo 
- zasebni sektor 

Proizvodne investicije 
- zdruieno delo 
- sassostojno osebno delo 

Neproizvodne investicije skupaj 
Stanovanjske investicije 
- druibena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

98024 116259 133385 211672 416160 
76154 86826 104457 167765 330991 
21870 23433 28928 43907 79169 

64027 73502 91928 150328 292792 
58968 67104 83017 136231 268733 

5059 6398 8911 14097 24059 

33997 36757 41457 61344 117358 
23542 27374 31834 46110 84579 

6731 10339 11817 16300 29469 
16811 17035 20017 29810 55110 
10455 9383 9623 15234 32779 

959584 1816862 4885887 
757877 1453961 3837998 
201707 362901 1047889 

674464 1323114 3493401 
622045 1199793 3133859 

52419 123321 359542 

285121 493748 1392486 
209127 340959 952597 

61335 105459 264250 
147792 235500 688347 
75994 152789 439889 

E. NOMINALNE STOPNJE RASTI ( v t!: 

1. INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
SKUPAJ 24.6 12.5 21.0 58.7 93.8 134.0 89.3 168.9 

zdruieno delo 16.2 14.0 20.3 60.6 97.3 129.0 91.8 164.0 
- zasebni sektor 66.0 7.1 23.4 51.8 80.3 154.8 79.9 188.8 

Proizvodne investicije 17.0 14.8 25.1 63.5 94.8 130.4 96.2 164.0 
- združeno delo 15.3 13.8 23.7 -64.1 97.3 131.5 92.9 161.t 
- sasostojno osebno delo 41.7 26.5 39.3 58.2 70.7 117.9 135.-j 191.5 

Neproizvodne investicije skupaj 41.3 8.1 12.8 48.0 91.3 142.9 .3.i 182.0 
Stanovanjske investicije 60.5 16.3 16.3 44.8 83.4 147.3 63.0 179.4 
- druibena stanovanja 32.9 53.6 14.3 37.9 80.8 108.1 (1.9 150.6 
- zasebna stanovanja. 75.1 1.3 17.5 48.9 84.9 168.2 59.3 192.3 
Ostale neproizvodne investicije 12.4 -10.3 2.6 58.3 115.2 131.8 101.1 187.9 
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Tabela 29/1 

REALNA RAST IN UDELEŽBA USTVARJENIH INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA V DRUŽBENEM PROIZVODU V OBDOBJU 1981 - 1988 

- tekaće cene 

1981 1982 1983 1984 1985 1981-85 19S6 1987 1988 
ocena 

1986- 
1938 

19S1- 
1988 

C. R E A L N E STOPNJE RASTI (v t); 

1.INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
SKUPAJ -18.7 -18.1 -5.3 0.3 -0. 6 -7,1 19.4 -12.8 -9.2 -1,9 -5,2 
- zdruieno delo -1?.0 -16.6 -6.1 1.5 1.2 -7,8 16.9 -11.7 -10.8 -2,7 -5,9 
- zasebni sektor 21.0 -23.0 -2.2 -4.0 -7.5 -4.1 30.1 -17.2 -2.4 1.7 -2.0 

Proizvodne investicije -17.0 -15.6 -3.1 3.4 0.1 -6,8 17.6 -9.7 -10.8 -1.8 -5,0 
- :druieno delo -18.2 -16.4 -4.2 3.8 1.2 -7.2 18.2 -11.2 -11.8 -2.5 -5.5 
- samostojno osebno delo 0.5 -7.0 7.9 0.1 -10.1 -1,9 11.2 8.3 -1.5 5.9 0.9 

Neproizvodne investicije skupaj 3.7 -22.6 -9.7 -6.3 2.5 -7,0 24 -20.3 -4.7 -2,0 -5,1 
Stanovanjske investicije 17.9 -16.9 -7.0 -8.3 -6.7 -4,9 26.2 -24.9 -5.6 -3,6 -4,4 
- družbena stanovanja , -2.4 9.7 -8.6 -12.7 -7.3 -4,6 6.3 -20.9 -15.4 -10.7 -6.9 
- 2asebna stanovanja 28.6 -27.6 -6.0 -5.7 -6.4 -5,0 36.9 -26.7 -1.3 -0.3 -3.3 
Ostale neproizvodne investicije -18.5 -35.3 -17.6 0.2 10.3 -13,6 18.3 -7.4 -2.7 -2.1 -8.0 

D. UDELEŽBA !NVE§T1CIJ V DRUŽBENE« PROIZVODU CELOTNEBA GOSPODARSTVA (Vil: 

1.INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
SKUPAJ 28.9 25.4 22.0 21.8 21.7 23,8 24.7 19.4 16.7 20.0 
- zdruieno delo 22.5 20.0 17.2 17.3 17.5 18.8 19.5 15.5 13.1 15.8 
- zasebni sektor 6.4 5.4 4.8 4.5 4.2 5.0 5.2 3.9 3.6 4.2 

Proizvodne investicije 18.9 16.9 15.2 15.5 15.5 16.3 17.4 14.1 11.9 14.3 
- zdruieno delo 17.4 15.4 13.7 14.0 14.2 14.9 16.0 12.8 10.7 13.0 
- sanostojno osebno delo 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3 

Neproizvodne investicije skupaj 10.0 8.5 6.8 6.3 6.2 7.4 7.4 5.3 4.8 5.7 
Stanovanjske investicije 6.9 6.3 5.2 4.8 4.5 5.5 5.4 3.6 3.3 4.0 
- druibena stanovanja 2.0 2.4 1.9 1.7 1.7 1.9 1.6 1.1 1.0 1.2 
- zasebna stanovanja 4.9 3.9 3.3 3.1 2.9 3.6 3.8 2.5 2.3 2.7 
Ostale neproizvodne investicije 3.1 2.2 1.6 1.6 1,7 2.0 2.0 1.6 1.5 1.7 
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Tabela 30 

STRUKTURA USTVARJENIH PROIZVODNIH INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 
ZDRU2ENEGA DELA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI V OBDOBJU 1980 - 1988 

- v tekočih cenah 
- struktura v l 

ocena 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1981-85 1986 1987 1988 1986-88 1981-88 

SKUPAJ PROIZVODNE INVESTICIJE 100.0 100.0 100.0 100-0 100,0 10010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Y t6B ! 
60SP0DARSKA INFRASTRUKTURA 24.1 24.9 21.4 21.8 21.5 19.0 21.0 14.0 17.1 17.0 16.6 17.2 

od tega: 
Energetika 12.8 12.3 10.3 10.4 10.2 9.3 10.3 6.7 7.1 9.3 8.4 8.6 
-elektroenergetika 9.1 8.9 6.6 5.0 4.5 4.0 5.3 1.9 3.1 6.<. 4.9 4.9 
-pre.ogcvniitvo 1.4 1.8 2.2 3.9 4.0 4.4 3.6 4.1 3.7 2.6 3.1 3.1 
-nafta in plin 
-cevovod 
-uran 

5 0,5 0.4 0. 1 0.0 0.0 0- 1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 

1,0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 
0,9 1.0 1.0 1.3 1.5 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,1 

Pro»etna infrastruktura 10.5 12.1 10.4 10.8 10.5 9.5 10.3 7.3 9.8 7.2 7.8 8.. 
-železnice 1.9 3.1 3.2 2.9 1.8 1.7 2.2 2.2 2.1 1.5 1.7 1.8 
-luka 0.7 0.8 0.5 0.6 1.2 1.0 0.9 1.0 0.7 0.5 0.6 0.6 
-letališča 0.1 0-0 0-2 0-0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

-ceste 6.1 6.2 4.4 4.7 5.7 4.8 5.2 2.5 5.2 3.8 . 4.0 4.1 
-Pij 1.7 2.0 2.1 2.6 1.7 1.8 1.9 1.5 1.7 1.3 1.4 1.5 

Vodno gospodarstvo 0.7 0.5 0.7 0.6 0.8 0.3 0.5 0.1 0.2 0.5 0.4 

INDUSTRIJA BREZ ENERBETIKE 37.2 34.0 36.4 38.0 35.2 40.8 38.0 48.0 43.8 31.2 36.8 36.5 
v tes: 
-surovinske dejavnosti 8.2 5.5 6.5 5.3 4.2 7.1 6.i 13.1 10.7 j.-. 7.6 7.4 
-izvozno poaesbne dejav. 14.0 12.8 13.4 16.1 15.2 14.7 14.6 16.6 16.1 15.^ 1 . o. 
-razvoj.tehnološke dejav. 6.7 6.5 5.4 5.4 4.8 7.7 6.4 6.6 7.2 3.5 4.8 

8.3 9.2 11.1 11.1 11.0 11-3 10.8 11.7 9.8 7.1 8.3 8.6 -ostala industrija 

KMETIJSTVO IN 2IVILSKE PANOGE 6.8 7.6 8.0 8.9 8.2 6.3 7.3 6.2 7.5 9.1 . 8.3 
0.8 1.4 2.0 1.8 1.5 1.2 1.4 1.1 1.0 1.6 1.4 
4.8 3.9 3.8 3.4 4.6 3.8 4.0 3.8 3.9 3.7 3.8 

(brez infrastrukture) 6.8 9.2 10.7 9.8 11.0 11.2 10.4 11.5 8.1 6.0 7.2 

GOZDARSTVO 
6RADBENI5TV0 
PROMET 

8.4 8.1 6.8 6.0 5.2 5.5 6.1 5.5 6.7 9.4 8.3 
2.4 2.1 2.7 2.2 3.1 2.7 2.6 2.5 3.4 6.1 5.0 
1.5 1.7 1.5 1.5 2.1 2.7 2.1 1.7 1.9 1.4 1.6 

KOMUNALNE DEJAVNOSTI 5.2 5.1 4.3 4.2 4.9 3.8 4.4 3.3 4.2 8.8 6.8 
VODNO GOSPODARSTVO (brez.infr.) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0-1 0-1 0,1 0,2 0,4 0,3 

OSTALO 1.8 1.8 2.2 2.1 2.7 2.7 2.5 2.4 2.4 5.3 4.2 

TRGOVINA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
OBRT 



Tabela 3i 
INDEKSI RASTI CEN V OBDOBJU 1980 - 1988 

- indeksi rasti 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Povp. 
1981- 
1985 1986 1987 

Povp. 
1986- 

1988 1988 

Povp. 
1981- 
1988 

ft, L E T N I INDEKSI RASTI: 

Cene industrijskih izdelkov 
pri proizvajalcih : 

SRS ' 123.3 142.5 
SFRJ 127.3 144.7 

123.1 
125.0 

130.6 
132.0 

161.2 
156.8 

194.8 
181.5 

148.4 
146.7 

183.7 
170.6 

206.4 
199.2 

306.4 
303.2 

226.5 
217.6 

173.9 
170.1 

Cene na drobna : 
SRS 130.9 145.1 129.0 140.4 155.2 179.3 148.9 193.1 230.6 302.2 237.9 177.5 
SFRJ 130.4 146.0 129.5 139.1 156.7 175.7 143.6 188.1 218.4 298.7 230.7 175.2 

Cene Sivljenskih strcSkov : 
SRS 129.8 142.6 130.1 140.3 153.7 179.4 148.3 195.9 231.9 299.6 238.8 177.3 
SFRJ 130.3 140.7 131.7 140.9 153.2 173.5 147.3 189.1 220.3 294.6 230.7 174.3 

Indeksi cen kaetijskih 
proizvodov pri proizvajalcih : 

SRS 130.0 150.0 137.6 150.0 144.: 153.7 147.1 183.4 
SFRJ 135.6 152.9 134.9 145.6 144.3 160.0 147.3 183.9 

197.7 
202.8 

330.7 
303.5 

228.9 
224.5 

173.6 
172.5 

B. ! N D i K S I S STALNO B A Z 0 ( 1980 = 

Cene industrijskih izdelkov 
pri proizvajalcih : 

SRS 
SFRJ 

Cene na drobno : 
SRS 
SFRJ 

Cene iivljenskih stroikov : 
SRS 
SFRJ 

0«. 

142.5 
144.7 

145.1 
146,0 

142.6 
140.7 

175.4 
180.9 

187.2 
189.1 

185.5 
185.3 

229.1 
238.8 

262.8 
263.0 

260.3 
261.1 

369.3 
374.4 

407.9 
412.1 

400.1 

719.4 
679.5 

731.3 
724.1 

717.7 
694.0 

1321.5 2727.7 8357.5 
1159.2 2309.1 7001.2 

1412.1 3256.4 9840.8 
1362.0 2974.6 8885.2 

1406.0 3260.5 
1312.3 2891.0 

9768.5 
8517.0 

Indeksi cen kaetijskih 
proizvodov pri proizvajalcih : 

SRS 100.0 
SFRJ 100.0 

150.0 
152.9 

206.4 
206.3 

309.6 
300.3 

447.4 
433.4 

687.6 
693.4 

1261.1 
1275.1 

2493.2 8244.9 
2585.9 7848.3 
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Tabela 32 

PRIMERJAVE MED D0SE2EN0 GLOBALNO RASTJO CEN V SFRJ IN S R SLOVENIJI TER 
IMPLICITNIM DEFLATORJEM DRU2BENEGA PROIZVODA V LETIH 1980 - 1938 

- letne stopnje rasti v S 

1980 1961 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 I.-IV.1989 

I.-IV.1988 

A. SFRJ : 

Cene proizvajalcev 
industrijskih proizvodov 127,3 144,7 125,0 132,0 156,8 181,5 170,6 199,2 303,2 569,5 

Cene na drobno 130,4 146,0 129,5 139,1 156,7 175,7 188,1 218,4 298,i 485,6 

2ivljenski stroški 130,3 140,7 131,7 140,9 153,2 173,5 189,1 220,3 294,6 457,4 

Deflator družbnega proizvoda *1 
skupaj 13«,3 140,2 131,7 140,4 152,6 177,5 188,7 225,7 

- združeno delo 130,4 140,1 131,5 139,7 154,4 179,7 187,8 228,3 322,0 1) 
- sani.oseb.delo 129,3 141,5 134,9 144,4 140,9 159,1 199,0 203,9 ... ... 

8. S R Slovenija : 

Cene proizvajalcev 
industrijskih proizvodov 123,3 142,5 123,1 130,6 161,2 194,8 183,7 206,4 306,4 602,3 

Cene na drobno 130,9 145,1 129,0 140,4 155,2 179,3 193,1 230,6 302,2 490,6 

2ivijenski stroški 129,8 142,6 130,1 140,3 153,7 179,4 195,9 231,9 299,6 467,0 

Deflator družbenega proizvoda t) 
-skupaj 127,9 136,9 128,8 138,6 156,6 192,5 199,4 243,5 
- združeno delo 128,3 136,9 128,7 139,0 158,1 193,7 200,7 244,4 319 1! 
- sas.oseb.delo 124,1 137,2 130,1 135,1 140,5 173,2 189,1 2^4,8 ... 

»1 Uplicitni deflator družbenega proizvoda predstavlja razaerje «ed doseženo nominalno in realno rastjo družbenega proizvoda 
1) Ocena na osnovi podatkov iz ZR 1988 
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Tabela 33 

PRE6LED GIBANJA POVPREČNIH LETNIH TEČAJEV TUJIH VALUT V LETIH 1980 - 1988 

USD DEK FRF ITL ATS SBP CHF 

A. POVPREČNA VREDNOST TUJE VALUTE ( v din ! t) 

1980 24.64 1,365.38 590.47 2.90 192.00 57.79 1,483.72 
1981 34.99 1,605.78 668.84 3.22 227.44 72.24 1,832.19 
1982 50.56 2,070.58 760.84 3.70 294.53 87.25 2,473.92 
1983 92.79 3,613.22 1,207.76 6.06 513.33 140.09 4,399.26 
1984 152.96 5,353.10 1,742.21 8.67 760.71 202.21 6,479.03 
1985 270.15 9,328.01 3,053.76 14.28 1,326.94 353.34 11,200.52 
1986 379.07 17,642.80 5,502.98 25.65 2,507.63 556.49 21,356.22 
1987 736.78 41,501.58 12,377.00 57.25 5,898.08 1,226.57 50,192.24 
1988 2,523.37 142,323.96 41,887.81 191.91 20,236.09 4,473.35 170,212.40 

B. LETNI INDEKSI RASTI : 

1980 129.9 132.2 132.3 126.9 135.3 143.6 130.3 
1981 142.0 117.6 113.3 111.2 118.5 125.0 123.5 
1982 144.5 128.9 113.7 114.9 129.5 120.8 135.0 
1983 183.5 174.5 158.7 163.7 174.3 160.5 177.8 
1984 164.8 148.2 144.2 142.9 148.2 144.3 147.3 
1985 176.6 174.2 175.3 164.7 174.4 174.7 172.9 
1986 140.3 189.1 180.2 179.7 189.0 157.5 190.7 
1987 194.4 235.2 224.9 223.2 235.2 220.4 235.0 
1988 342.5 342.9 338.4 335.2 343.1 364.7 339.1 

C. INDEKSI S STALNO BAZO ( 1980 = 100 

1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 142.0 117.6 113.3 111.2 118.5 125.0 123.5 
1982 205.2 151.6 128.8 127.8 153.4 151.0 166.7 
1983 376.6 264.6 204.5 209.2 267.4 242.4 296.5 
1984 620.8 392.1 295.1 299.1 396.2 349.9 436.7 
1985 1096.4 683.2 517.2 492.7 691.1 611.5 754.9 
1966 1538.5 1292.2 932.0 885.2 1306.1 963.0 1439.4 
1987 2990.3 3039.6 2096.1 1975.7 3071.9 2122.6 3382.9 
1988 10241.5 10423.8 7094.0 6622.5 10539.6 7741.3 11472.0 

VIR : Narodna banka Slovenije 
*) Pri USD in pri SBP je prikazan tedaj :a 1 enoto, pri ostalih valutah pa teiaj :a 100 enot. 

poročevalec 95 



Tabela 34 

PRE6LED GIBANJA OBRESTNIH KER V OBDOBJU 1980 - 1988 

- letne stopnje v l 

1987 1988 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1989 
I.kvartal 

ft. OBRESTNE MERE NARODNE BANKE : 

- eskontna stopnja NBJ 
- selektivni krediti 

krediti :a likvidnost 

- ohve:ne rezerve bank 
pri NBJ 

- blagajniiki zapisi 

B. OBRESTNE HERE BANK : 

- kratkoročni krediti 
- dolgoročni krediti 

- depoziti na vpogled OZD 

- dinarski depoziti 
prebivalstva: 
- na vpogled 
- oročeni 

- devizni depoziti 
prebivalstva : 
- na vpogled 
- oročeni 

Cene na drobno v SRS 

6 
1-4 

8 

3 
6;8 

9-12 
7-12 

7,5 

7,5 
9-10 

29,0 

6 
1-6 

3 
6;8 

9-12 
7-12 

7,5 
9-10 

47,9 

12; 14 
4-12 

12 

3 
6;8 

9-21 
19-21 

22;30 30-47 
8-22 18-35 
22,30 30-47 

1 

4 
15; 20 

32-38 
30-38 

4 

*,7 
15-30 

39-62 
35-57 

54-70 
36-52 
54-70 

4,5 
15-40 

59-80 
50-75 

62 
44-60 

62 

3,5 
13; 35 

60-82 
50-80 

4 

90 
59-90 

88 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
9-10 12-28 12-28 30-55 54-73 55-66 75-96 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 1) 1) 
9-12,5 9-12,5 9-12,5 9-12,5 9-12,5 1) 1! 

29,5 40,4 55,2 79,3 93 131 

207 
113-207 

207 

548 
190-548 

548 

3 4,9 22 
11,5;31 11,5;191 11,5;548 

88-110 ») 
86-104 t) 

286-315 *1 
295-325 ») 

51 

510-538 ♦) 
520-548 i! 

45 

51 45 
251-277 487-506 

2) 
2) 

202 

3) 
31 

657 

1! Od julija 1986 dalje se upošteva višina obrestne aere na devizne vloge prebivalstva preračunana iz doiicilne valute. 
2) Upošteva se višina obrestne aere na devizne vloge prebivalstva po doticilni valuti, povečani za dva poena za vloge 

na vpogled in za 4 poene za vezane vloge. 
3) Upbšteva se višina obrestne sere po doaicllni valuti, brez stieulacij. 
») Upoštevane revalorizacijske in realne stopnje. 

<5kim4čina SR Sloven'ie in Skunščt'na SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz. Marko Herman, 
Rnri« G»hrMSJanezLahJanez Tukač Marlan Markovič. Ivan Mavrič. Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marjan 
Cnnflla — Nislov uredništva* Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123- Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ. Aljas Riza (predsednik), Mirosav 
Ftamvić Šandor Dobo Stanislav Golik Ibrahim Hadžić, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krmć, Zoran M'škwić, Ctagan A^[pr V^avni in odaovorn?uredr^k Draqan Ajder urednik Dragiša Djordjević - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13 telefon (011) 334-148 
o T?sk~ČGP Delo ^Cena ^sal™znega i^oda 4 odo dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 znaša 40.000 dinarje^ Pozneje bomo poslal, dodatn, račun, k, bo 
upošteval inflacijo - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914  
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