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Gospodarska gibanja v Sloveniji leta 1993 in perspektiva do leta 1997 

(Pomladansko poročilo) 

I. UVOD 

Po štirih letih zaporednega zmanjševanja gospodarske aktiv- 
nosti je bruto domači proizvod po zadnjih ocenah v letu 1992 
padel še za 6%, kar pomeni 22% kumulativno zmanjšanje 
glede na leto 1987. Primerjava z 9,3% padcem v letu 1991 pa 
vendarle kaže na postopno popuščanje vzrokov najhujše 
gospodarske krize, kar je razvidno tudi iz četrtletnih podatkov 
v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Pomembnejši kratkoročni indikatorji gospodarskih 
gibanj 

- verižne stopnje rasti  
1QQO 1QQO 

1. črti. 2. črti. 3. črti. 4. črtl.1. črti. 

Proizvodnja 1) 
Industrija 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina na drobno 
Turizem-skupaj 
Turizem-tujski 
Zaposleni v gosp. 
Nezaposleni 
Prosta delovna mesta 

desezonirani podatki 
-6,1 -3,9 -1 
-6,9 

2,9 
-1,6 
-8,1 
27,3 

583,4 
-3,1 

7,3 
23,7 

-3,1 
-4,2 

6,1 
-8,8 

5,5 
106,9 
-2,6 

4,8 
7,4 

0 
-1,1 
-6,0 

7,3 
2,6 

-5,0 
2,6 

-1,7 
6,2 

-6,5 

1,1 
0,4 

-3,7 
-2,9 
10,9 
-6,4 

-15,3 
-1,9 

7,1 
0,0 

0,6 
0,0 

-3,9 
9,7 
3,4 
3,6 

45.2 
-2,2 

6,0 
10.3 

Plače (realno) 
Cene na drobno 
(povp.mesečna rast) 
Saldo tekočih 
transakcij v mio Č 

originalni podatki 
-19,1 11,6 10,4 4,8 2,5 

12,6 5,8 2,0 2,4 2,2 

384 169 304 75 -18 

1) Ponderirano povprečje industrijske proizvodnje, gradbeni- 
štva, prometa, turizma in realnega obsega prodaje v trgovini 
na drobno in debelo. 

Najbolj negativno je na bruto domači proizvod delovalo dra- 
stično zmanjšanje presežka menjave z državami nekdanje 
Jugoslavije, ki ga je lani v precej večji meri kot leta 1991 
nadomestilo povečanje salda menjave z ostalo tujino in pove- 
čanje domače tekoče porabe. Po zmanjšanju obsega menjave 
z ostalo tujino v letu 1991, ki je sledilo osamosvojitvenim 
dogodkom, se je lani izvoz blaga vrnil na raven leta 1990, 
medtem ko je izvoz storitev še vedno zaostajal. Gospodarska 
depresija je tekom večjega dela leta 1992 zadrževala uvoz, 
tako da je plačilna bilanca zabeležila 931,8 milijonov dolarjev 
presežka tekočih transakcij, devizne rezerve pa so porasle za 
okoli trikrat. 

Ti dosežki so bili predvsem rezultat gospodarskih dogajanj 
v prvih treh četrtinah lanskega leta, medtem ko je v zadnjem 
četrtletju prišlo do temeljitega zasuka v razmerjih med tujim 
in domačim povpraševanjem. Porast slednjega zaradi skoko- 
vitega naraščanja plač in ostalih prejemkov prebivalstva je 
z manjšim časovnim odlogom Izrinjal tuje povpraševanje in 
povečeval uvoz, predvsem blaga za široko porabo, in prese- 
žek plačilne bilance je začel hitro kopneti. Takšna gibanja so 
se nadaljevala in celo stopnjevala v letošnjem letu, tako da je 
v prvem četrtletju plačilna bilanca, vključno z državami nek- 
danje Jugoslavije, prešla v neznaten primanjkljaj, devizne 
rezerve pa so se malenkostno zmanjšale. V režimu drsečega 
deviznega tečaja, kakršnega imamo pri nas, je devizni trg 
reagiral z rastjo tečajev tujih valut. To sicer na eni strani 
zagotavlja relativno sprotno zagotavljanje zunanjega ravno- 
težja, na drugi strani pa omogoča devalvacijsko-inflacijsko 
spiralo. Začaran krog tega mehanizma bi presegla le takšna 
politika dohodkov, ki bi zaustavila nominalno rast plač in 
drugih prejemkov prebivalstva. 

Kombinacija povpraševanja na zunanjih trgih (hitro nazado- 

vanje izvoza na nekdanji jugoslovanski trg in okrepljen izvoz 
v ostalo tujino) ob porastu domačega povpraševanja je 
v drugi polovici leta opazno zavrla realno krčenje ponudbe. 
V zadnjem četrtletju je celotna gospodarska aktivnost že 
prešla v ne tako skromno rast na letni ravni, pomembno pa je 
bilo tudi izboljšanje tekoče dinamike industrijske proizvodnje. 
V povprečju prvega četrtletja letos je gospodarska aktivnost 
še stagnirala, po marcu pa ponovno zanihala navzdol. Glavni 
razlogi so precejšen skok uvoza, ki nadomešča del domače 
proizvodnje, ter manjše tuje povpraševanje. Do tega je prišlo 
zaradi recesije v zahodni Evropi, delno pa zaradi poslabšane 
zunanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v zad- 
njem četrtletju lani in prvem četrtletju letos, ki jo povzroča 
visoka raven stroškov dela. 
Če bo zadrževanje rasti plač za rastjo cen delovalo tudi po 
izteku interventnega zakona, je ob izboljšani mednarodni 
konkurenčnosti mogoče računati na popravljanje zunanjih 
bilanc in tudi gospodarske aktivnosti. Bruto domači proizvod 
v letu 1993 bi ob teh predpostavkah upadel še za 1%, kolikor 
je bilo predvideno tudi v projekcijah Proračunskega memo- 
randuma za leto 1993, izpolnjeni pa bi bili tudi pogoji za 
prehod v gospodarsko rast okoli 1% v letu 1994. 
Zaposlenost (število delovno aktivnih oseb), ki je največji 
padec doživela leta 1991, se je lani zmanjšala za 5,6%, letos pa 
naj bi se še za dodatnih 3,4%. Zmanjševanje zaposlenosti je 
najbolj prizadelo družbeni sektor gospodarstva, kjer se je lani 
zaposlenost zmanjšala za 9%, letos pa predvidoma še za 
6,6%. Del tega zmanjšanja je absorbirala rast zaposlovanja 
v zasebnem sektorju, letos tudi v negospodarstvu, povečalo 
se je upokojevanje, precej pa je poraslo število brezposelnih 
oseb. Čeprav je rast brezposelnosti še vedno visoka, se posto- 
poma umirja. Stopnja brezposelnosti, ki je lani v povprečju 
leta znašala 11,1%, bo po sedanjih predvidevanjih letos dose- 
gla 13,7% aktivnega prebivalstva. Stopnja nezaposlenosti, 
izračunana iz števila registriranih brezposelnih oseb, je neko- 
liko precenjena, saj je med temi tudi nekaj oseb, ki z različ- 
nimi oblikami dela ustvarjajo dohodek. I 
Stalno in v preteklih letih tudi pospešeno naraščanje skup- f 

nega števila brezposelnih in upokojencev nalaga vedno manj v 
številnemu delovno aktivnemu prebivalstvu vedno večj« r 

breme pri financiranju socialnih pravic. Medtem ko je še let« i 
1990 koeficient odvisnosti (število delovno aktivnih v primer- P 
javi s številom upokojencev in brezposelnih) znašal 2,17, s« n 
bo letos predvidoma znižal na 1,36. Ker se vse večje finančn' 2 
potrebe socialne varnosti financirajo v glavnem iz prispevko* sl 
na bruto plače, znaša fiskalna obremenitev neto plač pre* W 
100%, kar je daleč nad razmerji v drugih državah. Delo j( r« 
nesorazmerno drago glede na produktivnost dela, kar zavif< P< 
zaposlovanje in hromi gospodarsko aktivnost. Zato j' * 
potrebno na osnovi temeljitih analiz čim prej pripraviti pred' sc 
loge sprememb na področju pokojninsko-invalidskega zavff Pc 
rovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, ki 
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Poročilo le pripravljeno v skladu z ureditvijo letne- 
ga in razvojnega načrtovanja v Republiki Sloveni- 
ji, ki ga je 10.6.1993 sprejela Vlada Republike 
Slovenije. 
Poleg pregleda doga|anja v preteklem in tekočem 
letu opredeljuje osnovna narodnogospodarska 
izhodišča za pripravo proračunskega memoran- 
duma in predloga državnega proračuna za leto 
1994 ter projekcije za prihodnje štiriletno obdobje. 
Te so predvsem Indikativnoga značaja, njihov na- 
men pa je vsaj okvirno opredeliti ključne narodno- 
gospodarske parametre, ki so potrebni za izvedbo 
sprejetega koncepta večletnega proračunskega 
načrtovanja. Poročilo eksplicitno ne razdeluje ele- 
mentov razvojne politike, ker bo to predmet po- 
sebnega dokumenta o strategiji razvoja Slovenije. 
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v naslednjih letih omogočile postopno fiskalno razbremenitev 
plač. 

Medsebojna podpora ukrepov fiskalne in monetarne politike 
je v odsotnosti učinkovite kontrole dohodkov v preteklem letu 
uspešno dosegla stabilizacijske cilje, čeprav ostaja inflacija 
še vedno visoka po kriterijih razvitih gospodarstev. Mesečna 
stopnja rasti cen se že dalj časa giblje okoli 2%, na kar v prvi 
vrsti vpliva rast tečaja, plač in občasni dvigi cen energije in 
nekaterih storitev infrastrukturnih dejavnosti, ki so lani igrale 
vlogo nominalnega sidra. Če ne bo prišlo do kakšnih nepriča- 
kovanih zunanjih šokov in ob pogoju, da bo dohodkovna 
politika delovala tako kot je sedaj zastavljeno v kolektivnih 
pogodbah, predvidevamo konec leta okoli 25% inflacijsko 
stopnjo, z možnostjo nadaljnjega zmanjšanja v letu 1994. 

Po uspešnem znižanju inflacije sredi lanskega leta se je 
monetarna politika, spremljana z ukrepi fiskalne, usmerila 
v znižanje obrestnih mer in uravnavanje tečaja. Za to je, ne da 
bi ogrozila protiinflacijski cilj, spretno izrabila povečano pov- 
praševanje po denarju, ki sledi zlomu inflacije in inflacijskih 
pričakovanj. Z bolj sproščeno denarno politiko v drugi polo- 
vici lanskega leta in letos je tako ponudba denarja realno 
porasla, kar je znižalo obrestne mere na denarnem trgu 
z okoli 30% na začetku lanskega leta na dobrih 11%. K temu je 
pripomogla tudi skoraj izravnana plačilna bilanca v zadnjem 
času, zaradi česar Banki Slovenije ni bilo potrebno odkupo- 
vati presežne ponudbe deviz; takšna intervencija namreč 
neizogibno zvišuje obrestne mere. Še pomembnejše spre- 
membe, znižanje aktivnih mer za bančne kredite, so se zgo- 
dile aprila letos po začetku postopka sanacije prvih dveh 
bank. 

Fiskalna politika je uspela lani zadržati rahel presežek prihod- 
kov nad odhodki celotnega javnega sektorja v višini 0,3% 
bruto domačega proizvoda. Letos javni sektor prehaja v zme- 
ren primanjkljaj, predvsem ker državni proračun prvič vklju- 
čuje tudi izdatke za sanacijo bank in prestrukturiranje podje- 
tij. Primanjkljaj je bil predviden v višini 1,9% bruto domačega 
Proizvoda, na osnovi nepričakovano višjih prihodkov od carin 

1 in prometnih davkov pa ocenjujemo, da bi utegnil biti celo 
1 nižji. 

Politika dohodkov je bila v letu 1992 najšibkejši člen makro- 
- ekonomskih politik, delitev dohodka pa področje, kjer je še 
ij vedno delovala logika samoupravnega podjetja; finančna 
6 nedisciplina in dolgo pričakovanje sprejetja zakona o lastni- 
t njenju podjetij je dodatno spodbujalo izplačevanje plač kot 
p Posebne oblike dekapitalizacije podjetja. Po izteku intervent- 
i nega zakona o plačah marca 1992 je povprečna plača, resda 
I ^ nizke ravni, začela neprekinjeno realno naraščati. Ob neu- 
i* spešnem kolektivnem dogovarjanju je to trajalo vse do uvelja- 
il vitve interventnega zakona o plačah marca 1993. Odtlej se je 
ji rast nominalne povprečne plače v gospodarstvu ustavila, kar 
r» Pomeni realno rahlo zmanjšanje, v negospodarstvu pa izpla- 
jl čila poračunov za leto 1992 v skladu z odločitvijo Ustavnega 
i Sodišča do maja še vzdržujejo visoko raven plač v prvem 
'« Polletju 1993. Dopolnjena kolektivna pogodba za negospo- 
6 darstvo najavlja za drugo polovico leta 1993 bolj uspešno in 

pocialno sprejemljivo dohodkovno politiko, medtem ko poga- 
janja za spremembo kolektivne pogodbe za gospodarstvo še 
liso končana. 

J^ljub korenitim sistemskim spremembam na vrsti področij od 
'®ta 1991 je izpeljava najbolj ključnih institucionalnih reform 
kasnila. Temeljni zakonodajni okvir je bil postavljen šele 
konec lanskega leta s sprejetjem zakona o lastninjenju podje- 
tij in zakona o garancijah države za izdane obveznice 
v Postopku sanacije bank. Z nedavnim sprejetjem zakonov 
° gospodarskih družbah, o gospodarskih javnih službah in 
Izvedbenih predpisov za izvedbo lastninjenja podjetij, je 
končno postavljena najbolj nujna pravna podlaga za dejanski 
*ačetek izvajanja reform v smeri tržnega gospodarskega 
s'stema. 

S sprejetjem zakonov o trgovini, varstvu konkurence in 
0 posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil 

podane tudi pomembne zakonske podlage za oblikovanje 
_>,rine pravne in institucionalne ureditve. V skladu s temeljnimi 

usmeritvami gospodarske in socialne politike Vlade v letu 
1993 so bili Državnemu zboru že posredovani predlogi za 
izdajo zakona o spremembah zakona o carinski službi, 
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, zakona o trgu 
vrednostnih papirjev, zakona o naložbah javnih zavodov, skla- 
dov in zavarovalnic, zakona o Službi družbenega knjigovod- 
stva, zakona o spremembah zakona o delovnih razmerjih in 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti; v kratkem pa bodo, poleg drugih, posredovani še predlogi 
za spremembe zakona o bankah in hranilnicah, zakona 
o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic, 
zakona o varnosti in zdravju delavcev, o inšpekciji dela ter 
o spremembah zakona o dohodnini. 

II. PRIČAKOVANJA V SVETOVNEM GOSPODARSTVU 
- slabi izgledi za Evropo 

Napovedi o gospodarski rasti v svetu so bile še pred pol leta 
dosti bolj optimistične od sedanjih. Po upadanju gospodarske 
aktivnosti v razvitih državah, ki je trajalo dosti dlje od pričako- 
vanj, se za letos predvideva le počasno okrevanje, ki je pred- 
vsem povezano s poglabljanjem recesije v Evropi in na Japon- 
skem. 

V zadnjih mesecih je značilno rahlo oživljanje gospodarske 
aktivnosti v ZDA, medtem ko nemško in japonsko gospodar- 
stvo padata še v večjo recesijo. Stopnja inflacije se v ZDA 
letos že umirja pod 3% (v letih 1990-1991 je bila okoli 4%), za 
nemško gospodarstvo od združitve naprej pa je značilen 
trend rasti cen. 

Z največjimi težavami se sooča prav evropsko gospodarstvo, 
saj recesijo spremljajo tudi globalni strukturni problemi 
- v upadanju je tako industrijska proizvodnja kot gradbeni- 
štvo. Brezposelnost bo v evropskih državah OECD letos po 
napovedih porasla prek 10%. 

Tabela 2; Stopnje rasti nekaterih makroekonomskih agrega- 
tov v svetovnem gospodarstvu 

1992 1993 1994 
 ocena projekcija 
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
OECD 

ZDA 
Japonska 
Nemčija *) 
OECD Evropa 

INFLACIJA 
ZDA 
Japonska 
Nemčija *) 
OECD Evropa 

STOPNJA NEZAPOSLENOSTI 
ZDA 
Japonska 
Nemčija *) 
OECD Evropa 

SVETOVNA TRGOVINA 

1,5 
2,1 
1.3 
2,0 
1,0 

2,6 
1.8 
5,4 
4.9 

7.4 
2,2 
7,7 
9,9 

5.5 

1,2 
2,6 
1,0 

-1,9 
-0,3 

2,6 
1.6 
4,9 
4,1 

7,0 
2,5 

10,1 
11,4 

4.0 

2.7 
3,1 
3.3 
1.4 
1.8 

2,4 
1,7 
3,1 
3,9 

6.5 
2.6 

11,3 
11,9 

5.8 
*) Vsi podatki so za združeno Nemčijo.Vir: OECD Economic 
Outlook, OECD, June 1993. 

V državah Vzhodne Evrope, za katere je bilo v zadnjih dveh 
letih značilno drastično upadanje gospodarske aktivnosti, se 
po ocenah strokovnjakov obdobje najhujše gospodarske 
krize počasi izteka. Hitrejša rast je omejena s skromnim zuna- 
njim povpraševanjem in nizko kupno močjo doma. Padanje 
industrijske proizvodnje naj bi doseglo letos najnižjo točko na 
Madžarskem in Češkem, Poljska, ki je v prehajanju v tržno 
gospodarstvo najuspešnejša, pa je dosegla pozitivno gospo- 
darsko rast že lani. V letu 1994 se rast predvideva tudi za 
Madžarsko in Češko, še naprej pa je treba računati na poglab- 
ljanje krize na področu nekdanje Sovjetske Zveze. 

V zadnjih dveh letih so se države Vzhodne Evrope zaradi 
razpada SZ in poglabljanja krize na trgih nekdanje grupacije 
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SEV, znotraj katere je potekal pretežni del njihove menjave, 
v veliki meri preusmerile na trgovanje z razvitimi evropskimi 
državami. Pri tem so bile najuspešnejše Češka, Poljska in 
Madžarska (v manjšem obsegu tudi Bolgarija), ki na te trge 
izvažajo predvsem surovine, polizdelke in bazne industrijske 
proizvode, pri katerih je pomembnejša od kvalitete cenovna 
konkurenčnost. 
Tabela 3: Stopnje rasti nekaterih makroekonomskih agrega- 
tov v državah srednje in vzhodne Evrope (v %) 

1991 1992 1993 1994 
 ocena projekcija 
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
Bolgarija -12 -8 -4 2 
Češkoslovaška -16 -7   
Češka ... -7 0 2 
Slovaška ... -6 -5 0 
Madžarska -10 -4,5 0 3 
Poljska -9-1 2 4 
Romunija -15 -15 -9 -4 
Skupaj gornje države -12 -5 -1 2 
Skupina neodvisnih držav -17 -18 

INFLACIJA 
Bolgarija 334 90 90 60 
Češkoslovaška 58 11   
Češka ... 11 16 10 
Slovaška ... 10 20 20 
Madžarska 35 23 21 12 
Poljska 70 43 40 30 
Romunija 165 210 165 70 
Skupina neodvisnih držav 91 2000 - - 

STOPNJA NEZAPOSLENOSTI 
Bolgarija 11,7 15 16 16 
Češkoslovaška 6,8 8 
Češka ... 3 6 10 
Slovaška ... 10 17 20 
Madžarska 7,5 12 17 15 
Poljska 11,5 15 17 16 
Romunija 2,7 9 14 18 
Vir: OECD Economic Outlook, OECD, June 1993. 
Sklenitev sporazuma Poljske, Madžarske in Češkoslovaške 
z Evropsko skupnostjo in sporazuma o svobodni trgovini 
z državami EFTA tem državam dajejo večje izvozne možnosti, 
vendar bodo v prihodnje morale računati tudi na ovire, ki jih 
bodo zahodne države uvajale na vrsti »občutljivih« sektorjev 
kot so hrana, metalurgija, tekstil in oblačila. 

III. PREGLED GOSPODARSKIH GIBANJ V SLOVENIJI 
V LETIH 1992 IN 1993 

1. PROIZVODNJA IN POVPRAŠEVANJE - velike spre- 
membe v strukturi povpraševanja 

Kazalci gospodarske aktivnosti na osnovi desezoniranih 
podatkov prikazujejo prehod v leto 1993 kot nestabilno 

Tabela 4: Končna poraba bruto domačega proizvoda  

obdobje nihanja splošnega gospodarskega utripa. Nanj še 
vedno v precejšnji meri vplivajo posledice krčenja tradicional- 
nih prodajnih trgov, hipoteka preteklega gospodarskega 
sistema in vzpostavljanje makroekonomske stabilnosti. Na tej 
osnovi in upoštevaje ostala materialna in finančna razmerja 
v gospodarstvu Slovenije ocenjujemo, da se bo realni bruto 
domači proizvod (BDP) v letu 1993 zmanjšal za okoli 1%. To 
pomeni bistveno manjšo intenziteto nazadovanja kot leta 
1992, ko je po noveliranih ocenah bruto domači proizvod 
Slovenije upadel za okoli 6%. 

GIBANJE BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA 
(•talne cene 1990) 

Nepričakovano poglabljanje recesije v zahodnoevropskih 
gospodarstvih zmanjšuje letošnje izvozne možnosti sloven- 
skega gospodarstva, medtem ko se uvozno povpraševanje 
v Sloveniji krepi. To bo zmanjšalo presežek v menjavi s tujino 
z lanskih 7,6% BDP na 4,7% v letošnjem letu, skupni presežek 
v menjavi s tujino (vključno z državami nekdanje Jugoslavije) 
pa naj bi se zmanjšal z 10% BDP v letu 1992 na 6,3% BDP in 
v strukturi končne porabe bruto domačega proizvoda omogo- 
čil povečanje domače porabe za 3,7 odstotne točke. 

Največji del prirasta domače porabe se bo prelil v zasebno 
porabo. Ob predvidenem 3,4% padcu zaposlenosti in realnem 
porastu povprečne plače okoli 6%, bodo sredstva za plače 
realno višja za 2,3% glede na lanskoletno raven. Povečuje s« 
tudi delež prejemkov socialnega zavarovanja, predvsem m 
račun večjih sredstev za pokojnine in nadomestil za brezpc 
selne. Višji realni razpoložljivi dohodek prebivalstva bo kljuj 
dejstvu, da se povečuje tudi varčevanje prebivalstva, omogc 
čil 4,5% realno povečanje zasebne porabe. 

Za leto 1993 predvidevamo 3% pozitivno stopnjo rasti brut« 
vrednosti proizvodnje dejavnosti t.i. »negospodarstva«, ki p< 
definiciji statističnega sistema nacionalnih računov tvori kate 
gorijo javne porabe. Porast gre predvsem na račun rasti javn1 

uprave, zdravstva in socialnega varstva. 

1990 

Struktura v BDP v % 

1991 1992 1993 
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
IZVOZ BLAGA IN STORITEV 1) 
V tem: 
- tujina 
- države nekdanje Jugoslavije 
UVOZ BLAGA IN STORITEV 1) 
V tem: 
- tujina 2) 
- države nekdanje Jugoslavije 
SALDO (izvoz-uvoz) 

v tem: 
- tujina 
- države nekdanje Jugoslavije 

100,0 
85,6 

32,5 
53.1 
69.8 

30.9 
38,9 
15,8 

1,6 
14.2 

100,0 
93.0 

52,3 
40.7 
80.8 

48,7 
32.1 
12.2 

3.6 
8,6 

100,0 
59,6 

47,0 
12,6 
49,6 

39,4 
10,2 
10,0 

7,6 
2,4 

100,0 
66,0 

57,3 
8,7 

59,7 

52,6 
7,1 
6.3 

4,7 
1.6 

-3 

i 
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DOMAČA PORABA 
V tem: 
ZASEBNA PORABA 
JAVNA PORABA 
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
PRIRAST ZALOG 
Statistična napaka  

48,8 
17,5 
17,5 
-1.2 

1,1 

84,2 

51.7 
18.8 
18,8 
-3,6 

2,1 

87,8 

51,5 
21,5 
16,4 
-0,2 

0,8 

90,0 

54,4 
22,3 
15,9 
0,3 
0,8 

93,7 

4,5 
3,0 

-4,0 

1) Nova statistična metodologija v letu 1993 vključuje oplemeni- tenje v menjavo blaga, zato leto 1993 ni primerljivo s prej- šnjim 
letom.2) Uvoz nefaktorskih storitev v končni porabi BDP ne vključuje porabe naših turistov v tujini. 

Finančna izčrpanost gospodarstva, visoka cena kapitala in 
čakanje na začetek lastninjenja podjetij so glavni faktorji 
nizke investicijske aktivnosti. V prvih štirih mesecih letos so 
bila izplačila za investicije še vedno realno nižja kot v pov- 
prečju preteklega leta. Prvič po dveh letih pa se je zgodilo, da 
gospodarske investicije padajo počasneje od negospodar- 
skih. Edini področji gospodarstva, ki imata realni porast inve- 
sticij, sta gostinstvo in turizem ter finančne, tehnične in 
poslovne storitve. Ocenjujemo, da bi nadaljevanje teh trendov 
pomenilo padec realnega obsega ustvarjenih investicij 
v letošnjem letu za 4%, njihov delež v BDP pa bo z 15,9% 
najnižji doslej. 

Privatne podjetniške investicije so še naprej v porastu, zlasti 
na račun finančnih, tehničnih in poslovnih storitev. Evidenti- 
rana izplačila privatnih podjetij so letos nominalno porasla za 
več kot 300%. V sektorju zasebnih stanovanj pa letos še ne 
pričakujemo oživitve dejavnosti. 

Javni sektor je še naprej najmočnejši investitor, zlasti na 
področjih energetike in PTT storitev. Letošnja proračunska 
sredstva za investicije so nekoliko višja od lanskih in po prvih 
treh mesecih leta je bilo več kot 40% vseh plačil za investicije 
v javnem sektorju. 

Račun oblikovanja, razdelitve in porabe dohodka ter račun 
kapitala zaokrožata shemo sistema nacionalnih računov na 
narodnogospodarski ravni. V spodnji tabeli te informacije 
prikazujemo prvič po mednarodno primerljivih statističnih 
definicijah. Pri večini prikazanih ekonomskih kategorij gre za 
ocene Zavoda za makroekonomske analize in razvoj, ki nasta- 
jajo tudi v povezavi z metodološko razvojnim delom na 
Zavodu Republike Slovenije za statistiko. 

Tabela 5: Osnovne kategorije sistema nacionalnih računov 
Republike Slovenije 

Struktura v BDP v % Real. st. 
rasti 

1990 1991 1992 1993 1993 __________ 

PROIZVOD 
2. Saldo faktorskih tokov 
3. BRUTO NACIONALNI 
PROIZVOD (3=1+2) 
4. Saldo transfernih tokov 
5. BRUTO NACIONALNI 
RAZPOLOŽLJIVI 
DOHODEK (5=3+4) 
6. Nacionalna končna 
poraba 
7. BRUTO VARČEVANJE 
(7=5-6) 
8. Saldo tekočih transakcij 
s tujino 
9. BRUTO INVESTICIJE 
(9=7-8) 1) 
10. Poraba fiksnega 
kapitala 
11. NETO INVESTICIJE 
(11=9-10) 

100,0 100,0 100,0 100,0 
-1,5 -2,0 -1,4 -1,0 

98,5 98,0 98,6 99,0 
-6,5 0,5 1,2 1,3 

92,0 98,5 99,8 100,4 

70,5 74,2 76,9 80,8 

21,5 24,3 22,9 19,6 

4,6 9,1 6,7 3,4 

16,9 15,2 16,2 16,2 

16,8 18,9 20,7 19,9 

0,1 -3,7 -4,5 -3,7 - 

-1,0 

-0,6 

-0,5 

4,0 

-15,5 

-50,3 

-1.0 

-4,6 

17,3 
1) Vključno s prirastom zalog. 

Transferni prilivi (subvencije iz tujine, pokojnine, invalidnine) 
so v letih, ko je bila Slovenija še del nekdanje Jugoslavije, 
predstavljali do 4% BDP, sedaj pa manj kot 2% BDP. Trans- 

ferni odlivi (plačila kotizacije, odliv carin in prometnega davka 
v tujino, zavarovanje, pozavarovanje ipd.) so v času nekdanje 
Jugoslavije po obsegu presegali 10% BDP. Ta sredstva sedaj 
ostajajo v državi in v strukturi BDP pokrivajo naraščajoči 
delež nacionalne končne porabe. Ker je v obdobju osamosva- 
janja BDP realno močno upadal (v letih 1991 in 1992 skupaj za 
okoli 15%), se učinek teh strukturnih sprememb seveda ni 
odrazil v realnem povečanju nacionalne končne porabe in 
bruto varčevanja. Omogočil pa je relativno blažji padec bruto 
nacionalnega razpoložljivega dohodka od doseženega padca 
BDP (v letih 1991 in 1992 le za 7,5%). Nacionalna končna 
poraba je v teh dveh letih realno padla za 6,9%, bruto varčeva- 
nje pa za 9%. 

Ocene kažejo, da bo letos bruto nacionalni razpoložljivi doho- 
dek realno upadel manj kot BDP, vendar se bo ob tem naci- 
onalna končna poraba povečala za 4%, kar bo realno zmanj- 
šalo bruto varčevanje kar za okoli 16%. Ker pa se hkrati 
zmanjšuje tudi presežek tekočih transakcij s tujino, preosta- 
nek bruto domačega varčevanja zadošča za izfinanciranje 
obsega bruto investicij v osnovna in v obratna sredstva, ki je 
realno nižji le za 1% v primerjavi s prejšnjim letom. Neto 
investicije so negativne vse od leta 1991 dalje, kar drugače 
povedano pomeni trošenje na račun zmanjševanja premože- 
nja. 

2. ZAPOSLENOST- upadanje v družbenem in rast v zaseb- 
nem sektorju 

Skupno število delovno aktivnih oseb se je v letu 1992 zmanj- 
šalo za 5,6%, v gospodarskih dejavnostih je zaposlenost 
upadla za nadaljnjih 9%. Število zaposlenih se povečuje le 
v zasebnih podjetjih in obratovalnicah. Zaposlenost v zaseb- 
nih podjetjih (po podatkih SDK iz zaključnih računov) se je 
v letu 1992 povečala skoraj za 80%, v družbenih podjetjih pa 
upadla za 13%. Vendar je 5,4% delež zasebnih podjetij v šte- 
vilu zaposlenih celotnega gospodarstva še vedno prenizek, da 
bi širjenje zasebnega sektorja moglo znatneje vplivati na 
zaposlovalne tokove celotnega gospodarstva. V negospodar- 
stvu se je zaposlenost povečala za okrog 2% (najbolj v javni 
upravi - za preko 10%), narašča pa tudi število oseb v svo- 
bodnih poklicih. Podobne tendence, vendar z bolj upočasne- 
nim tempom, se kažejo tudi v prvem tromesečju leta 1993. 

V precejšnji meri je v letu 1992 na manjši padec števila 
zaposlenih ter s tem na manjšo rast števila nezaposlenih 
vplivala tudi intervencijska politika države na trgu delovne 
sile. V različne programe na področju aktivne politike zapo- 
slovanja je bilo vključenih skoraj 38 tisoč oseb. Največ jih je 
bilo vključenih v programe za usposabljanje in pripravo za 
delo - 9800 nezaposlenih in 8400 presežnih delavcev. 
Pomemben ukrep je tudi sofinanciranje pripravništva (vklju- 
čenih 9300 oseb od 23800 prijavljenih iskalcev prve zaposlitve 
s strokovno izobrazbo), ki vsaj delno blaži problem zaposlova- 
nja mladih. V letu 1992 je bila na zavodih za zaposlovanje 
prijavljena že celotna generacija mladih, ki so v tem letu 
zaključili ali zapustili šolanje, medtem ko je v osemdesetih 
letih več kot polovica mladih dobila delo brez posredovanja 
zavodov. Po okrog 3500 nezaposlenih je bilo vključenih v pro- 
grame javnih del, preko 5300 oseb pa se je zaposlilo bodisi 
s pomočjo izplačila denarnega nadomestila v enkratnem zne- 
sku, v okviru svetovalne dejavnosti za samozaposlovanje ali 
v okviru programa sofinanciranja odpiranja novih delovnih 
mest. 

V povprečju leta 1992 je bilo nezaposlenih 102,5 tisoč oseb ali 
11,1% aktivnega prebivalstva (nekoliko nižja letna stopnja kot 
smo jo objavljali doslej je rezultat statistično popolnejšega 
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zajetja aktivnega prebivalstva), maja 1993 pa je Število neza- 
poslenih skoraj doseglo 125 tisoč ali 13,7% aktivnega prebi- 
valstva. 

Razpoložljivi podatki o zaposlovanju v prvih treh mesecih 
letos potrjujejo oceno o 3,4% padcu zaposlenosti (število 
delovno aktivnih oseb) v letu 1993. Zaradi sanacij in stečajev 
podjetij bo letos po oceni izgubilo delo okrog 40 tisoč delav- 
cev, kar pa še ne pomeni, da se bo za toliko zvišalo tudi število 
nezaposlenih. Projekcija nezaposlenih z upoštevanjem 
večletnih razmerij med številom zaposlenih, številom odpuš- 
čenih in številom na novo zaposlenih oseb kaže, da se bo 
število nezaposlenih do konca leta povečalo na okrog 134 
tisoč, v povprečju pa bo leta 1993 okrog 126 tisoč nezaposle- 
nih, oziroma 13,7% aktivnega prebivalstva. 

3. PLAČILNA BILANCA ^ 

3.1. Tokovi s tujino - zmanjševanje presežka 

Po nazadovanju v prelomnem letu 1991 si je izvoz v letu 1992 
ponovno opomogel. Blagovni izvoz, izražen v dolarjih, je bil 
za okoli 8% večji, izvoz nefaktorskih storitev pa za 35%, 
predvsem zaradi porasta deviznega priliva od turizma in osta- 
lih storitev. Padec gospodarske aktivnosti se je kljub moč- 
nemu izpadu nabav iz držav nekdanje Jugoslavije odrazil 
v skromnem uvoznem povpraševanju. Uvoz blaga je stagniral, 
pač pa so se za 28% povečali odhodki za nefaktorske storitve, 
v tem najbolj plačila za zakup tuje opreme. Ob 13,5% rasti 
skupnega izvoza in skromnem povečanju uvoza je presežek 
tekočih transakcij plačilne bilance dosegel 764 mio Č (brez 
menjave z državami nekdanje Jugoslavije). 

Izvoz v prvih štirih mesecih (brez držav nekdanje Jugoslavije) 
je bil za 0,5% manjši kot v enakem času lani. Zaradi nekoliko 
pospešenega drsenja tečaja tolarja v marcu, aprilu in deloma 
maju lahko pričakujemo večjo dinamiko izvoza šele v drugi 
polovici leta, tako da bi izvoz blaga v celem letu dosegel 
lanskoletni obseg. 

Spodbujeno z močnim realnim porastom plač v drugi polovici 
lanskega leta, se je v zadnjih mesecih lani, predvsem pa letos, 
uvozno povpraševanje krepko povečalo. V prvih štirih mese- 
cih letos je bil uvoz blaga (brez uvoza iz držav nekdanje 
Jugoslavije) večji za 28,1%, brez oplemenitenja pa celo za 
33%. V rednem uvozu (brez oplemenitenja) se je povečal 
predvsem uvoz opreme (za 153%) in uvoz blaga za široko 
potrošnjo (za 130%). 

ZUNANJA TRGOVINA 
(brez dfžov nekdanje Jugoslavije) 

v mto $ 

Pod pogojem, da plače v drugi polovici leta ne presežejo 
predvidenih okvirov, je pričakovati postopno stabiliziranje 
uvoza. V celem letu naj bi se povečal za okoli 10%, s čimer bi 
zunanjetrgovinska bilanca dosegla 257 mio USD primanjk- 
ljaja. 

Ocena izvoza nefaktorskih storitev kaže, da bi predvsem 
s povečanimi prihodki od turizma, transporta ter ostalih stori- 
tev lahko dosegel okoli 15% rast. V celoti bi tako v letu 1993 

izvoz blaga in nefaktorskih storitev porastel za 2,8%, ob okoli 
11% rasti uvoza pa bi dosegli presežek izvoza nad uvozom 
v višini okrog 360 mio USD. 

3.2. Menjava z državami nekdanje Jugoslavije - strmo 
v upadanju 

Krčenje nekdanjega jugoslovanskega trga se nadaljuje že 
tretje leto zapored. Realni obseg menjave slovenskega gospo- 
darstva s temi območji je znašal v letu 1992 le še slabo petino 
tistega pred dvema letoma, v letu 1993 pa kaže, da bo padel še 
za približno tretjino glede na leto 1992. Ob tem, da je bil 
blagovni izvoz v ostale države leta 1992 skoraj enak kot leta 
1990, je padec gospodarske aktivnosti in poslabšanje rezulta- 
tov poslovanja v veliki meri posledica izpada nekdanjega 
jugoslovanskega trga. Glede na že doseženo izredno nizko 
raven menjave z državami nekdanje Jugoslavije bodo nega- 
tivni učinki, v nasprotju s preteklima dvema letoma, letos 
vendarle manjši. 

V prvih štirih mesecih letošnjega leta se je blagovna menjava 
z republikami nekdanje Jugoslavije v primerjavi z enakim 
obdobjem lani več kot prepolovila. Izvoz blaga je znašal vsega 
311,4 mio USD, uvoz pa 239,2 mio USD. Zaradi embarga in 
vojne ni menjave z ZR Jugoslavijo oziroma je zanemarljiva 
z Bosno in Hercegovino, za četrtino manjša pa je tudi s Hrva- 
ško. Med najmočnejšimi zunanjetrgovinskimi partnerji je 
Hrvaška letos prvič tradicionalno drugo mesto takoj za ZR 
Nemčijo prepustila Italiji. 

ZUNANJA TRGOVINA 
z ckžavaml nekdanje Jugoslavije 
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3.3. Tuja vlaganja - večje zanimanje vlagatel|ev 
Merilo vključevanja v mednarodno gospodarstvo prehaja vse 
bolj od splošnega kazalca izvozno-uvoznega deleža v bruto 
domačem proizvodu na delež proizvodnih zmogljivosti, ki jih 
ima tuji partner v deželi gostiteljici. Taki modeli industrijskih 
povezav pod vplivom tehnologije in informatike dosegajo 
v razviti Evropi že 33% poslovne aktive domačega gospodar- 
stva, na storitvenem, področju pa celo 40% (OECD, 1992). Če 
bi se Slovenija želela približati 1 tem razmerjem, bi se moral 
v naslednjih letih spremeniti dosedanji vzorec tujih vlaganj iz 
številnih naložb marginalne vrednosti v tok večjih razvojnih 
projektov. Sedanji proces spremlja v Sloveniji namreč mno- 
žica »poizkusnih« vlaganj, večinoma v storitvenem sektorju, 
ki služi za trženje tujega blaga in storitev, manj pa je vlaganj 
v proizvodnjo izven dosedanjih tradicionalnih panog. 

Da postaja Slovenija vendarle zanimiva tudi za tuje vlagatelje, 
potrjujejo podatki o tujih vlaganjih, za katere je bilo lani po 
oceni registrirano 1440 pogodb z vloženim tujim kapitalom 
v znesku 560 milijonov USD (leto prej pa 462 pogodb v znesku 
499 milijonov USD). Finančni priliv iz naslova neposrednih 
tujih naložb je dosegel 111 milijonov USD, kar je bilo za 71% 
več kot leta 1991. 

1 Po podatkih zaključnih računov slovenskega gospodarstva 
so se tuje trajne vloge v trajnem kapitalu povečale od 1,2% 
v letu 1991 na 1,4% v letu 1992. 
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4. GOSPODARSKA AKTIVNOST IN POLOŽAJ POMEMBNEJ- 
ŠIH DEJAVNOSTI 

Industrij« 

Naglo upadanje tekoče dinamike industrijske proizvodnje je 
v lanskem zadnjem četrtletju prvič po treh letih prešlo v blago 
rast, česar pa medletna primerjava povprečnega obsega pro- 
izvodnje leta 1992 z letom 1991 še ni pokazala. Po statističnih 
podatkih je bila lani proizvodnja industrije za 13,2% nižja kot 
leta 1991; zaradi izgube trgov se je najbolj izrazito zmanjšala 
v predelavi kemičnih izdelkov in v strojegradnji. 

V letošnjem letu se je po januarju tekoča dinamika proizvod- 
nje ponovno prevesila v upadanje. V zadnjih mesecih nazadu- 
jeta predvsem proizvodnja sredstev za delo in reprodukcij- 
skega materiala, medtem ko proizvodnja blaga za široko 
potrošnjo kaže znake okrevanja. Majski obseg industrijske 
proizvodnje je bil za 5,5% nižji kot pred letom, pri čemer pa je 
proizvodnja blaga za široko potrošnjo prvič po daljšem času 
zabeležila pozitivno medletno rast v višini 1,2%. Perspektive 
industrijske proizvodnje do konca leta so še vedno zelo nego- 
tove, saj teče intenziven proces prestrukturiranja in čiščenja 
neperspektivnih programov. Glede na takšne razmere in tržne 
razmere ocenjujemo, da bo fizični obseg proizvodnje v letoš- 
njem letu nižji za okoli 4% do 5%. 

Kmetijstvo 

Suša in izguba trgov so v letu 1992 potisnile kmetijsko pride- 
lavo za 10% pod raven leta 1991 (rastlinsko za 15%, živinorej- 
sko za 7%). S 3% rastjo proizvodnje, ki jo predvidevamo za 
letošnje leto, ne bo mogoče nadomestiti celotnega izpada 
lanskoletne proizvodnje kljub večjemu obsegu posejanih 
površin in sprejetih aktivnostih za pocenitev inputov. V živino- 
reji, kjer se podaljšujejo problemi zaradi omejene prodaje in 
cenovnih nesorazmerij ter procesov denacionalizacije in last- 
ninjenja v bivših družbenih organizacijah, se namreč priča- 
kuje največji izpad proizvodnje v zadnjem obdobju (za 
15-20% manjši obseg proizvodnje kot v letih 1987-1991). Še 
nadalje se znižuje tudi perutninska proizvodnja, ki pa se 
preusmerja v izvoz. 

V upravljanje skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je predano 
okoli 560.000 ha površin, od tega 350.000 ha gozdov. Večina 
teh zemljišč je lastninsko pravno neurejena, kar ob prostorski 
neurejenosti teh površin otežuje promet z zemljišči in 
postopke vračanja. 

Gradbeništvo 

Po triletnem realnem upadanju gradbene dejavnosti kaže, da 
bo ta v letošnjem letu upadla še za nadaljnjih 15%. Tekoča 
dinamika aktivnosti v gradbeništvu, merjena s številom efek- 
tivnih ur delavcev upada (z izjemo v decembru) že od lan- 
skega aprila. Največji padec beleži visoka gradnja, najmanjši 
pa projektantske dejavnosti. Povprečna zasedenost kapacitet 
v gradbeništvu se je lanskih 80% zmanjšala na 56%. Uspeš- 
nejša od povprečja panoge so številna privatna podjetja, ki 
opravijo že 30% vseh gradbenih del In ustvarijo preko 50% 
akumulacije. 

Turizem 

Povečan prihod tujih turistov v času velikonočnih in prvomaj- 
skih praznikov najavlja precej bolj uspešno tujsko turistično 
sezono kot lani, čeprav bo še vedno precej slabša kot leta 
1990. V prvih petih mesecih leta je bilo število gostov za 2% 
večje, število prenočitev pa za 1% manjše od lanskoletnega; 
od tega je bilo število domačih enako kot lani, tujih po oceni 
za 47% več, nočitev gostov iz držav nekdanje Jug6slavije pa 
za 51% manj. V celotni turistični sezoni naj bi predvidoma 
dosegli povečanje prometa med 5 - 10%, kar je še vedno 
malo glede na prirodne danosti, že dosežen obseg prometa 
pred letom 1990 in aktivnosti, ki potekajo v »letu turizma 93«. 
Rešeno tudi ni vprašanje turistične promocije Slovenije, ki še 
vedno ni organizirana v okviru strokovne institucije. 

Energetika 

V letu 1992 je bila poraba končne energije v Sloveniji za 3.6% 
manjša kot v letu 1991, v industriji za 12%, povečala pa se je 
v prometu za okrog 4% in ostala poraba za 1,6%. Proizvodnja 
v hidroelektrarnah je bila v letu 1992 nižja za 5,8%, v termo- 
elektrarnah pa je bila višja za 0,1%. Za elektroenergetska 
podjetja je bil glavni problem poslovanje z izgubo. Po prin- 
cipu zbirne bilance so znašale izgube elektroenergetskega 
sistema v letu 1992 41.6 mlrd SIT, po principu konsolidiranoga 
prikaza pa 21,5 mlrd SIT. 

Elektroenergetska bilanca za leto 1993 upošteva zmanjšanje 
bruto domačega proizvoda za 1% in povezavo Slovenije 
z evropsko interkonekcijo UCPTE. Da bi izboljšali ekološke 
razmere, je predvideno zmanjšanje porabe lignita in premoga 
za približno 5% in povečanje porabe zemeljskega plina za 
14%, predvidena pa je tudi za 3,3% manjša poraba naftnih 
derivatov. 

V letu 1992 je bilo več kot 50% proračunskih sredstev za 
energetsko infrastrukturo namenjeno racionalni rabi energije 
(male hidrocentrale), približno tretjina pa ekološki sanaciji in 
zapiranju rudnikov. V smislu prestrukturiranja energetskega 
sistema je naravnan tudi proračun za leto 1993. Tretjina sred- 
stev za investicije v energetiko je namenjena ekološki sana- 
ciji, četrtina za ekološko čiste vire (HE Vrhovo in male hidro- 
centrale), ostala sredstva pa so namenjena investicijskemu 
vzdrževanju, rekonstrukcijam in zapiranju rudnikov. 

Letos bo začela obratovati HE Golica. V aprilu 1993 je Evrop- 
ska banka za obnovo in razvoj odobrila Dravskim elektrarnam 
Maribor posojila za obnovo v višini 142,6 mio DEM. Investira- 
nje v energetsko infrastrukturo se bo financiralo tudi s pove- 
čanjem cene električne energije. 

Promet 

V letu 1992 se je količinski obseg prometa v primerjavi z letom 
1991 povečal za 2%, od tega blagovni za 5%, potniški se je 
zmanjšal za 23%, obseg PTT storitev pa se je povečal za 72%. 
Poštne in telefonske storitve naraščajo, število telefonskih 
naročnikov se je povečalo za 7%, telegrafske pa se zmanjšu- 
jejo in nadomeščajo s sodobnejšimi telekomunikacijskimi 
storitvami. 

V obdobju januar-maj 1993 se je količinski obseg prometa 
povečal za 11% v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta, 
obseg PTT storitev pa skoraj podvojil. 

Slovenske železnice so imele lani 9,2 miljard tolarjev izgube, 
v prvem četrtletju letos pa 1,5 miljarde tolarjev. Za postopno 
normalizacijo finančne situacije je bil sprejet odlog plačila 
neporavnanih in tekočih obveznosti iz naslova davkov, pove- 
čan delež proračunskih sredstev ter prevzeto odplačilo tujih 
posojil. Za temeljitejšo prenovo železnic pa je bil sprejet 
sanacijski program in strokovne podlage za prestrukturiranje 
Slovenskih železnic. 

Načrtovan je sporazum z EBRD za posojilo, s katerim bi do 
leta 1997 posodobili 144 km prog in 50 km vozne mreže. 
V okviru transportnega sporazuma z EGS je predvideno tudi 
financiranje modernizacije železniške infrastrukture preko 
Evropske investicijske banke. 

Proračunska sredstva za cestno infrastrukturo so bila v letu 
1992 namenjena tekočemu vzdrževanju in predvsem za inve- 
sticije v teku. Lani je bil odprt avtocestni odsek Malence 
- Šmarje Sap, nadaljujejo se gradbena dela na avtocestnih 
odsekih Hrušica - Vrba in Razdrto - Čebulovica. Rekonstru- 
iranih je bilo 21 km cestnih odsekov in moderniziranih 21 km 
regionalnih cest. 

Letos spomladi je Slovenija podpisala? Evropsko skupnostjo 
sporazum o prometu, katerega glavni namen je uresničevanje 
skupne prometne politike. Evropska investicijska banka je 
Sloveniji odobrila posojilo za razvoj prometne infrastrukture 
v višini 150 ECU. 
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5. FINANČNI REZULTATI V LETU 1992 - težko breme Izgub 

Padec gospodarske aktivnosti, učinki stabilizacijske politike, 
porast plač in deformacije finančnega sistema, ki ohranjajo 
mehke proračunske omejitve iz samoupravnega gospodar- 
stva, so glavni vzroki velikih izgub realnega in finančnega 
sektorja. Dimenzija izgub, ki jo prikazuje tabela, je sicer neko- 

liko precenjena, ker je dobljena iz nekonsolidiranih podatkov, 
vendar ni zato problem izgub nič manj kritičen. 
Za zmanjšanje izgub v letu 1993 se je začelo izvajanje več 
programov na različnih ravneh - sanacija bank, prestrukturi- 
ranje podjetij pod nadzorom Sklada Republike Slovenije za 
razvoj, program sanacije slovenskih železarn in železnic, pa 
tudi odpravljanje cenovnih neskladij v elektrogospodarstvu. 
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Tabela 6: Povzetek poslovnih rezultatov leta 1992 
v mio SIT 

Bruto Izguba Neto Delež 
dobiček izguba izgube 

Indeksi Indeksi ali v BDP 
dobiček (v %) 

(-) 
Gospodarstvo 
od tega: 
- javna podj. 
- čisto gosp. 

Družbene dej. 
Banke, fin. org. 
Zavar., pozavarov. 
SKUPAJ 

47.551 171 169.168 565 121.617 17,0 

2.622 
44.929 

- 381 
9.952 
2.469 

59.591 

96 53.341 
178 115.827 

1012 50.719 
469 70.898 

132 2.291 163 2.672 
368 18.097 8.145 1.8 
307 25 -2.444 0.0 
192 189.581 603 129.990 

5,4 
11.6 

0,2 

Vir: Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije. 
Po zaključnih računih gospodarstva so skupni odhodki prese- 
gli prihodke za za 4,7%, izguba je bila 5,5 krat večja kot leta 
1991 in je predstavljala 6,6% prihodkov, ustvarjena akumula- 
cija je bila skromna in nominalno le za 97% višja kot v letu 
1991. Pozitivne rezultate dosegajo podjetja le pri opravljanju 
redne dejavnosti, medtem ko odhodki od financiranja prese- 
gajo prihodke za 39%, izredni odhodki pa prihodke za 58%. 
Glavni vzroki izgub so torej predvsem v visokih obrestnih 
merah in odpisih neplačanih terjatev do kupcev, ki so pred- 
stavljali 5% poslovnih prihodkov. Poleg tega pa velja omeniti 
tudi nadpovprečne indekse rasti obračunane amortizacije 
(300%) in vseh kategorij plač (neto plače 267,8%, neposredna 
skupna poraba 448,1%), osebnih prejemkov (300,8%) in 
obveznosti za javno porabo (279%). 

Finančni rezultati poslovanja kažejo nekoliko boljšo sliko, če 
izločimo javna podjetja. Gospodarstvo brez javnih podjetij je 
s 464.761 zaposlenimi (89% zaposlenih gospodarstva) in 71% 
poslovnih sredstev ustvarilo 87% prihodkov gospodarstva, 
97% akumulacije in 69% izgub. 

Poslovanje javnih podjetij je bilo negativno že pri opravljanju 
osnovne dejavnosti, s poslovnimi prihodki se pokriva le 93% 
poslovnih odhodkov. Razlogi za slabše poslovanje so 
podobni kot za ostalo gospodarstvo, pri čemer jih neplačeva- 
nje zapadlih terjatev bremenilo še v večji meri kot ostalo 
gospodarstvo. K velikim izgubam javnih podjetij je prispevala 
tudi restriktivna politika cen tega sektorja. 

Izgubo je izkazalo 60 javnih podjetij v vseh panogah razen 
v prekladalnih storitvah in PTT storitvah, predstavljala pa je 
31,5% izgub gospodarstva. Sedem podjetij iz elektrogospo- 
darstva in železniškega prometa je ustvarilo kar 82% vse 
Izgube javnih podjetij. 

7: Osnovni podatki poslovnega izida gospodarstva 
- denarni zneski v mio SIT 
Skupaj 
gospo- 
darstvo 

Javna Ost. gospod, 
podjetja brez JP 

ŠTEVILO PODJETIJ 20.302 150 20.152 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 522.729 57.968 464.761 
- indeks na 1.1991 90,2 90,7 90,1 
CELOTNI PRIHODEK 2.581.838 329.678 2.252.160 
- indeks na 1.1991 258,3 286,3 254,6 
SKUPAJ ODHODKI 2.703.298 380.392 2.322.906 
- indeks na 1.1991 269,9 323,2 262,8 
- delež v cel. prihodku 104,7 115,4 103,1 
AKUMULACIJA 24.831 831 24.000 
- indeks na 1.1991 196,8 95,4 204,3 
- delež v cel.prihodku 1,0 0,3 1,1 
IZGUBA TEKOČEGA LETA 169.168 53.341 115.827 
- indeks na 1.1991 564,5 1011,8 469,0 
- delež v cel.prihodku 6,6 16,2 5,1 
- delež v gospodarstvu 100,0 31,5 68,5 
ČISTE PLAČE NA ZAPOSLENEGA 
- povprečno mesečno v SIT 29.514 36.948 28.586 
- Indeks na 1.1991 281,5 294,8 279,5 
Vir: Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije. 

6. CENE — stabilizirana Inflacija 

Prvo stabilizacijsko obdobje radikalnega zniževanja Inflacije 
se je končalo z drugim četrtletjem lani. Trimesečna drseča 
sredina mesečnih porastov cen se že okoli tri četrt leta giblje 
v dokaj ozkem razponu okoli 2% mesečno, kar kaže, da se je 
trend zniževanja inflacije zaustavil na stopnji okoli 25% na 
letni ravni. 

V relativnih cenovnih razmerjih industrija (izjema so le proiz- 
vajalci končnih industrijskih izdelkov) v zadnjem letu zaostaja 
za cenovnimi porasti v gospodarstvu, storitvene dejavnosti pa 
večinoma povprečje presegajo. 

Tabela 8: Letna rast cen v % (maj 1993 glede na maj 1992) 

Cene proizvajalcev v: 
- gospodarstvu 
- industriji 

• energetiki 
• surovinskih panogah 
• predelovalnih panogah 
• proizvodnji repromateriala 
• finalni ind. proizvodnji 

- storitvenih dejavnostih 
- izvoznem sektorju 
- domačih sektorjih2 
- mednarodnih sektorjih 

30,6% 
20,5% 
45,2% 
8,4% 

21,9% 
13,4% 
25,0% 
51,4% 
29 0% 
36,9% 
24,0% 

Presežek porasta cen proizvajalcev nad porastomstroškov 
proizvodnje v: 
- gospodarstvu 9,1% 
- industriji 4,7% 

• energetiki 14,7% 
• surovinskih panogah -3,5% 
• predelovalnih panogah 6,4% 
• proizvodnji repromateriala 0,1% 
• finalni ind. proizvodnji 7,0% 

- storitvenih dejavnostih 17,2% 
- izvoznem sektorju 8,4% 
- domačih sektorjih 12,4% 
- mednarodnih sektorjih 5,4% 

Cenovno nadzorovani sektorji: 
- energetika 
- osnovna komunala 
- osnovna živila 
- osnovni PTT promet 

36,2% 
41,5% 
73,9% 
25,5% 
21,8% 

To je posledica najšibkejše zunanje in šibke domače konku- 
rence v storitvenih dejavnostih in visoke rasti njihovih stro- 
škov. 
Tabela 9: Pomembnejši makroekonomski kazalci razvoja 
Republike Slovenije v letih 1991-1993 

- realne stopnje rasti v % 
1991 1992 1993 

ocena 
BRUTO DOMAČI PROIZVOD SLOVENIJE 
vtem: 
A Kmetijstvo in gozdarstvo, lov 
D Predelovalna industrija 
F Gradbeništvo 
G Trgovina in popravila mot. vozil 
H Restavracije in hoteli 
I Promet,skladiščenje in zveze 
K Nepremičnine, poslovne storitve 
L,M,N,O Javna uprava, šolstvo in 
izobraževanje, zdravstvo in socialno 
varstvo, druge storitve 

-9,3 -6,0 -1,0 

-3,3 -10,0 3,0 
-11,6 -14,5 -5,0 
-16,6 -10,0 -15,0 
-11,1 
-18,8 
-14,9 
-10,9 

-11,0 
8,0 

13,0 
2,7 

2,0 
10,0 
3,0 
0,8 

-2,7 2,2 0,6 

2 Domači sektorji so tisti, ki nadpovprečen del reprodukcij- 
skega materiala nabavijo in prodajo na domačem trgu. Med- 
narodni sektorji pa so tisti, ki nadpovprečno kupujejo na 
tujem trgu in tam tudi nadpovprečen del svoje proizvodnje 
prodajo. 
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MENJAVA S TUJINO 
Izvoz blaga in nefaktorskih stor. -16,8 11,3 0,8 
Uvoz blaga in nefaktorskih storitev -8,0 4,1 6,6 
Izvoz v primerjavi z B D P (v%) 52,3 47,0 57,3 
Uvoz v primerjavi z B D P (v%) 49,7 41,8 55,1 
Saldo izvoza in uvoza v primerjavi 
z B D P (v%) 2,6 5,2 2,1 
MENJAVA Z DRŽAVAMI BIVŠE JUGOSLAVIJE 

Prodaje v druge republike -39,1 -70,0 -33,5 
Nabave iz drugih republik -31,6 -67,6 -31,2 
Prodaje v primerjavi z B D P (v%) 40,7 12,6 8,7 
NabavevprimerjavizBDP(v%) 32,7 11,0 7,8 
Saldo prodaj in nabav v primerjavi 
zBDP(v%) 8,0 1,7 0,9 

ZAPOSLENOST 

Zaposlenost (delovno aktivni) -6,6 -5,6 -3,4 
število registriranih nezaposlenih 
(povprečje leta, v tisoč) 75,1 102,6 126,1 
Stopnja nezaposlenosti (delež 
nezaposlenih v akt. preb. v %) 8,0 11,1 13,7 

Tabela 9: Pomembnejši makroekonomski kazalci razvoja 
Republike Slovenije v letih 1991-1993 - nadaljevanje 

1991 1992 1993 
ocena 

DOMAČE POVPRAŠEVANJE 

ZASEBNA PORABA 
Delež osebne porabe prebivalstva v BDP 
(v%) 
Neto plače na zaposlenega 

-14,9 -7,1 4,5 

51,7 51,5 
-15,0 -2,9 

54,3 
5,9 

Sredstva za neto plače (vključno 
samozaposleni) 

JAVNA PORABA 

Delež javne porabe v bruto domačem 
proizvodu 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
Delež investicij v osnovna sredstva 
v bruto domačem proizvodu 

JAVNE FINANCE 

Odhodki javnega sektorja 
- proračuni 
- pokojninski in invalidsko zavarovanje 
- zdravstveni sklad 
- sklad solidarnosti 

Odhodki javnega sektorja v primerjavi 
z BDP (v%) 
vtem: 
- proračuni 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
- zdravstveni sklad 
- sklad solidarnosti 
Presežek (primanjkljaj) javnega sektorja 

CENE 
Cene na drobno (konec leta) 
Cene izvoza 
Cene uvoza 

-9,5 -11,3 2,3 

-19,0 1,5 3,0 

18.8 21,5 22,3 

-14,8 -20,0 -4,0 

18.9 16,4 15,9 

-32,5 
-38,5 
-20,0 
-24,0 

7.2 4,3 
1.9 5,1 
9,8 4.7 

37,9 4,0 
-60,4 -65,5 

41,2 46,6 49,1 

24,3 
11.0 
5,0 
0,8 
2,6 

247,1 
1.0 

-5,0 

26,1 
12,8 
7,3 
0,3 
0,3 

27,7 
13,6 

•i? 
-0,9 

92,9 25,0 
2,0 2,0 

-1.0 3,0 

IV. MAKROEKONOMSKA POLITIKA 

1. FISKALNA POLITIKA 

V letu 1992 se je nadaljevala v letu 1991 začeta reforma javnih 
financ. Uveden je bil nov sistem prometnih davkov, centralizi- 
rale so se davčne uprave, kot posebni blagajni v javnem 
financiranju sta začela delovati zavoda za zdravstveno ter 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Prihodki in odhodki v javnem financiranju so imeli v zadnjih 
dveh letih relativno stabilen realni obseg. Večina javnih pri- 
hodkov je povezana s položajem in finančno močjo posamez- 
nika kot davkoplačevalca. Skupaj z realnim povečevanjem 
plač so se realno povečevali javni prihodki, tako da javno 
financiranje dosedaj še ni bilo deficitarno. Vendar pa je finan- 
ciranje takšnih plač za podjetja in za proračun vedno težav- 
nejše in ne more trajati dalj časa. Tudi zato se bo morala 
struktura virov javnih prihodkov spremeniti tako, da bodo 
imeli večji delež prihodki iz posrednih davkov, davki na dobi- 
ček ter zaradi lastninskega prestrukturiranja tudi davki na 
premoženje. 

Tekoči prihodki javnega sektorja (brez zadolževanja) so lani 
znašali 46,9% bruto domačega proizvoda, v primerjavi z letom 
1991 pa so bili realno višji za 1,4%. V strukturi celotnih 
prihodkov so se najbolj povečali prispevki za socialno var- 

Tabela 10: Prihodki in odhodki javnega sektorja  

nost, predvsem zaradi višje prispevne stopnje za zdravstveno 
zavarovanje, zmanjšali pa prihodki od carin in drugi prihodki. 

Celotni odhodki javnega sektorja (brez odplačil posojil) so se 
v primerjavi z letom 1991 povečali realno za dobrih 7%. 
Najbolj, za 38%, so se povečali odhodki za plačilo storitev 
zdravstva, odhodki pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja so se povečali realno za 9,8%, proračunska poraba države 
in občin pa za 5,7%. Kljub višji rasti odhodkov od prihodkov je 
bil dosežen presežek javnega sektorja v višini 0,3% bruto 
domačega proizvoda. 

V letošnjem letu naraščajo prihodki javnega sektorja hitreje 
kot je bilo načrtovano v proračunskem memorandumu za leto 
1993. Večji so zlasti prilivi od carin in prometnih davkov. 
Celoletna ocena prihodkov javnega sektorja znaša 632 mili- 
jard SIT po tekočih cenah in je realno nekoliko višja od tiste 
v proračunskem memorandumu, tako da bo tudi delež prihod- 
kov v BDP rahlo presegel načrtovanega. Celotni odhodki 
javnega sektorja so ocenjeni na 643,1 milijarde SIT, kar je 
realno za 4,3% več kot v letu 1992. Njihov delež v BDP je 
tolikšen, kot je bilo načrtovano v proračunskem memoran- 
dumu za leto 1993. Odhodki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje naj bi znašali 177,9 milijard SIT, kar je realno za 
4,7% več kot v preteklem letu. Odhodki obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja, skupaj s poračunom plač za leto 1992, pa 
bodo dosegli okoli 100 milijard SIT ali 4% več kot lani. 

STRUKTURA V % 

1991 1992 1993 
 proračun ocena 

PRIMERJAVA Z B D P 
(B D P = 100) 

1993 1991 1992 1993 
proračun ocena 

1993 

PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
(BREZ ZADOLŽEVANJA) 
V tem : 
1. Davek od dobička pravnih oseb 
2. Dohodnina 

100,0 100,0 100,0 100,0 43,7 

1,4 
14,2 

1,3 
14,8 

1.5 
14,4 

0,9 
14,6 

0.6 
6.2 

46,9 

0,6 
6,9 

47,1 

0,7 
6,8 

48,2 

0.4 
7,0 
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3. Prispevki za socialno varnost 
(zdravstvo, zaposlovanje, PIZ) 
4. Prometni davki skupaj 
5.* Carine in uvozne dajatve 
6. Drugi prihodki 

II. PORABA JAVNEGA SEKTORJA 
(BREZ ODPLAČIL POSOJIL) 
V tem: 
1. Poraba na ravni republike 
(brez PIZ in zdravstva) 
2. Poraba na ravni občin 
3. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4. Zdravstvo 
5. Financiranje funkcij federacije 
6. Poraba sredstev solidarnosti 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
JAVNEGA SEKTORJA (I. - II.)  

44,8 
23,3 
8.2 
8,1 

40,3 
16,5 
26,9 
12,2 

2,1 
2.0 

48,4 
23,0 

7,0 
5,5 

45.6 
10.4 
27.5 
15.7 

0,7 

46,9 
23,8 

7,2 
6,2 

46,4 
9,8 

28,7 
15,1 

0,2 

45,4 
25,0 

7,6 
6.5 

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

46.6 
9,9 

27.7 
15,7 

0,2 

19,6 
10,2 
3,6 
3,5 

41,1 

16,6 
6,8 

11,0 
5,0 
0,9 
0.8 

2,6 

22.7 
10.8 
3,3 
2,6 

46,6 

21,2 
4,9 

12,8 
7,3 

0,3 

0,3 

22.1 
11.2 
3,4 
2,9 

49,1 

22,8 
4,8 

14,1 
7,4 

0,1 

21,4 
12.0 
3,7 
3,7 

49.1 

22,9 
4.8 

13,6 
7,7 

0,1 

-2,0 -0,9 

Ob predvideni rasti cen lahko doseže obseg dohodkov repu- 
bliškega proračuna okoli 320 milijard SIT. Skupaj z odhodki 
občinskih proračunov bi lahko znašali okoli 363 milijard SIT, 
kar je realno za okoli 5% več kot v letu poprej. 

Primanjkljaj javnega sektorja bi po teh ocenah dosegel 0,9% 
bruto domačega proizvoda, kar je celo manj kot je bilo načrto- 
vano ob sprejemu proračuna. 

2. MONETARNA POLITIKA 

Izbor instrumentov in tempiranje ukrepov monetarne politike 
sta se sproti prilagajala tekoči makroekonomski situaciji. Na 
začetku monetarne samostojnosti je bila politika naravnana 
predvsem v zmanjševanje rasti cen in inflacijskih pričakovanj, 
po začetnih uspehih v zniževanju inflacije pa je Banka Slove- 
nije postopoma lahko širila krog ciljev monetarne politike še 
na uravnavanje tečaja tolarja in zniževanje obrestnih mer. 

Manevrski prostor za to, da ne bi bil ogrožen protiinflacijski 
cilj, je omogočalo okrepljeno povpraševanje po denarju, ki je 
sledilo umiritvi inflacijskih pričakovanj in povečanemu zaupa- 
nju v domač denar. Vsi denarni agregati so se zato lahko 
začeli realno povečevati po juniju 1992; najbolj denarna masa 
(M1) in gotovina v obtoku. 

DENARNA MASA (Ml) IN GOTOVINA V OBTOKU 

ONO J f li A M J j A S ONO T"? M A 
1BB1 i 1B82 | 1W3 

— Ml OOTOKNA 

Denarna masa je bila tako novembra realno za 21% višja kot 
junija 1992, gotovina pa za 15% (decemberski porasti so bili 
še višji, vendar zaradi močne sezonske komponente v tem 
mesecu ne dajejo objektivne slike). V letošnjem letu se je 
nadaljevalo naraščanje denarnih agregatov, tako da je bila 
aprila denarna masa realno za 13% višja, gotovina v obtoku pa 
za skoraj 20% večja kot lani novembra. Vzporedno z rastjo 
denarnih agregatov so se povečevali tudi krediti bančnega 
sektorja, ki so bili konec aprila realno že za 34% višji kot sredi 
leta 1992. Velik del tega povečanja je bil v odsotnosti učinko- 
vite politike dohodkov uporabljen za izplačila realno narašča- 
jočih plač. 

Potem ko sta Banka Slovenije in Vlada poleti 1992 začeli 
intenzivneje ukrepati, se je začela občutno zniževati cena 
denarja na medbančnem trgu. Medtem ko je povprečna 
realna obrestna mera v prvi polovici leta znašala prek 30%, se 
je na prehodu v leto 1993 znižala na okrog 16% in od marca 
letos dalje padla na dobrih 11%. 

Aktivne realne obrestne mere za bančne kredite so bile bolj ali 
manj nespremenjene tekom leta. Do izdatnejšega znižanja je 
prišlo šele aprila letos po uvedbi sanacijskega postopka v LB 
d.d. Povprečne indikativne obrestne mere so tedaj padle za 
okoli 5 odstotnih točk, ob praktično nespremenjenih pasivnih 
merah pa je s tem padla tudi obrestna marža (zadnji stolpec 
v tabeli 11 predstavlja le ilustracijo tega pojava). Za prvovrstne 
komitente so obrestne mere še nekoliko nižje in znašajo med 
13% in 14%, odvisno od posamezne banke. 

Tabela 11: Indikativne realne obrestne mere v % 

Bančne obrestne mere 
Krediti za Vezani Razlika 

Medbančni tekoče depoziti 
trg poslovanje 31 do 90 dni 

1 2 3 4=2-3 
1992 
December 
1993 
Januar 
Februar 
Marec 
April  

16,3 

16,6 
14,5 
11,5 
11,3 

25,9 

24,6 
24,6 
24,2 
19,4 

7,3 

7,2 
7.2 
7.3 
7,5 

16,6 

17,4 
17,4 
16,9 
11,9 

Vir: Bilten Banke Slovenije. 

Na znižanje stroškov v zvezi z obrestmi je vplivala tudi Banka 
Slovenije z znižanjem obrestne mere za zamudne obresti od 
30% na 25% in z znižanjem eskontne stopnje od 25% (v veljavi 
je bila od oktobra 1991) na 18%. 

S sprejetjem zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplača- 
nih deviznih vlog, po katerem so neizplačane devizne vloge 
v višini 976 milijonov DEM postale dolg države, ter zakona 
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi 
sanacije bank in hranilnic, so bili izpolnjeni zakonski pogoji 
za začetek sanacije bank. V januarju 1993 se je začel sanacij- 
ski postopek v Ljubljanski banki d.d. in v marcu v Kreditni 
banki Maribor d.d. Obe banki skupaj pokrivata, po nerevidira- 
nih podatkih iz zaključnih računov bank za leto 1992, okoli 
52% bilančne vsote vseh 30 slovenskih bank. 
Poleg sanacij bank bo na nadaljno reorganizacijo bančnega 
sistema vplivalo tudi povečanje najmanjšega zneska kapitala, 
ki je potreben za ustanovitev banke (okoli 6 milijonov mark) 
ter pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati banke, če želijo 
neomejeno poslovati. To bo sprožilo proces intenzivnega 
prilagajanja, predvsem v smeri združevanja velikega števila 
majhnih bank. 

Pozitivni učinki denarne politike se kažejo tudi v porastu 
tolarskih in deviznih sredstev prebivalstva v bankah, ki so se 
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v letu 1992 realno povečala za 16,7% (brez pripisanih obresti), 
od tega devizna sredstva za 22,5%, tolarska pa za 4%. Naraš- 
čanje sredstev občanov v bankah se nadaljuje tudi letos 
- konec maja je bil njihov znesek realno večji za 12% glede na 
december 1992, od tega deviznih depozitov za 11% in tolar- 
skih za 14%. 

3. TEČAJNA IN ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA 

Kljub velikemu odkupu deviz Banke Slovenije (samo 
v obdobju december 1991 - julij 1992 so se njene devizne 
rezerve povečale za 455 mio USC), je bil presežek deviznih 
prilivov nad odlivi tolikšen, da je v prvi polovici leta 1992 rast 
tečaja deviz zaostajala za rastjo cen. V drugem polletju je 
Banka Slovenije začela intervenirati predvsem s prodajo bla- 
gajniških zapisov, v zadnjih mesecih leta pa se je potreba po 
intervenciji zmanjšala, ker je poraslo avtonomno povpraševa- 
nje po devizah zaradi močnega povečanja plač. Po rahlem 
drsenju tečaja na prehodu v leto 1993 je v obdobju od marca 
do sredine maja tolar pospešeno izgubljal vrednost. Pove- 
čano povpraševanje po devizah se je napajalo iz naraščajočih 
dohodkov prebivalstva, občasno pa so ga spodbujala še Spe- 
kulativna pričakovanja nadaljnjega porasta tečaja deviz. Maja 
je v primerjavi z decembrom 1992 povprečni tečaj DEM pora- 
stel za 14%, košare valut pa za 14,9%. Ker so v tem obdobju 
cene rastle bistveno počasneje, je bil realni tečaj DEM (merjen 
s cenami na drobno) konec maja 1993 višji za 4,2%, realni 
efektivni tečaj košare pa za 5%. V primerjavi s cenami proizva- 
jalcev je bil realni efektivni tečaj košare celo za 9.6% višji. 

REALNI EFEKTIVNI TEČAJ 
INDEKSI -1988-100 

J v V 
j A j j\ 

J 

m- \ 

| CENE NA DROBNO PROIZVAJAL CENE | 

Proces liberalizacije uvoza se je lani nadaljeval, saj je bilo 
v letu 1991, ko so bili še pretežno celo leto v veljavi zvezni 
predpisi, na režimu kontingentov in dovoljenj 12,9% uvoza, 
lani pa je bilo na omejitvah le še 2,1% uvoza blaga. Stopnjo 
liberalizacije naj bi v letošnjem letu ohranili, dodatno pa bi 
kontingente postopoma nadomestili s prelevmani po vzoru 
Evropske skupnosti. 

Tudi povprečna stopnja predpisanih uvoznih dajatev, ki je 
v povprečju leta 1991 znašala 20,5%, se je lani znižala na 
13,3%. Zaradi oprostitev plačevanja carin je bila dejansko 
realizirana uvozna obremenitev še nižja. Skupni uvoz, 
vključno z uvozom iz držav nekdanje Jugoslavije, je bil 
z vsemi uvoznimi dajatvami obremenjen 7,6%, uvoz iz prave 
tujine pa v povprečju 9,6%. Z dodatnim znižanjem stopenj 
novembra lani se raven uvoznih dajatev v letošnjem letu še 
nekoliko bolj znižuje. 

4. DOHODKOVNA POLITIKA 

Ko je marca leta 1992 prenehal veljati intervencijski zakon, so 
poskočile plače v gospodarstvu, delno tudi zaradi poračunov 
za nazaj. To je posledično povzročilo tudi dvig plač v nego- 
spodarstvu, ki se je dogajal že ob uspešno upočasnjeni 
mesečni rasti cen. Poglabljala se je neusklajenost višine plač 
v gospodarstvu s padcem proizvodnje, masa plač v negospo- 
darstvu pa je prekomerno obremenjevala proračun glede na 

gospodarsko moč gospodarstva. Vlada je tekom leta posku- 
šala skleniti z Gospodarsko zbornico Slovenije in sindikati 
sporazum o zagotavljanju socialne stabilnosti, s katerim bi 
sae v sistemu kolektivnih pogodb prilagodile tri ključne4očke: 
znižale izhodiščne plače, uvedla bolj restriktivna lestvica 
usklajevanja plač z rastjo cen življenjskih potrebščin ter preki- 
nila avtomatična povezava med rastjo plač v negospodarstvu 
z rastjo plač v gospodarstvu. Do sporazuma ni prišlo, zaradi 
proračunskih omejitev pa je vlada sredi leta predložila zakon, 
ki naj bi znižal izhodiščno plačo v negospodarstvu, česar 
Skupščina Republike Slovenije ni sprejela. Kljub temu so se 
plače v negospodarstvu izplačevale po predlogu zakona, ker 
proračun večje obremenitve ni prenesel. 

Še pred koncem leta 1992 je bila sprejeta začasna kolektivna 
pogodba za negospodarstvo, ki je vgradila skoraj v celoti vse 
tri ključne točke. V februarju letos je bil sklenjen tudi aneks 
k kolektivni pogodbi za gospodarstvo, ki ima vgrajeno bolj 
restriktivno lestvico usklajevanja plač z rastjo cen življenjskih 
potrebščin, ki bi ob nizki mesečni inflaciji dejansko zamrznila 
plače v gospodarstvu. Ker pa še vedno nima vgrajene nižje 
izhodiščne plače, ki bi dejansko predstavljala minimalno 
plačo v gospodarstvu, obenem pa predvidene omejitve ne 
veljajo za podjetja, ki izplačujejo nižje plače od 80% izho- 
diščne, so omejitve v aneksu še vendo preohlapne. Zaradi 
tega je Vlada predložila zakon o načinu obračunavanja in 
izplačevanja plač. Zakon je bil sprejet v marcu in velja do 
konca junija, med tem časom pa je teklo kolektivno dogovar- 
janje, ki se je za negospodarstvo že zaključilo s podpisom 
kolektivne pogodbe, za gospodarstvo pa je še v teku. « 

Projekcija plač v letu 1993 kaže, da bo povprečna plača realno 
porastla za okoli 6% glede na leto 1992, od tega v gospodar- 
stvu za 4,3%, v negospodarstvu pa za 6,9%. Projekcija za 
negospodarstvo upošteva poračun plač za leto 1992 (izpla- 
čano v prvih petih mesecih letos) in 9% povečanje izhodiščne 
plače od junija dalje, za gospodarstvo pa izhaja iz meha- 
nizma, ki je vgrajen v ankesu k splošni kolektivni pogodbi za 
gospodarstvo. 

5. SOCIALNA POLITIKA 
Sistem socialnih pravic in socialne politike v Sloveniji se je 
v zadnjih treh letih znatno preoblikoval. Sprejeti so že glavni 
sistemski zakoni, začenja se pluralizacija delovanja, financira- 
nja in izvedbe programov v javnih službah in socialnih siste- 
mih, privatizirajo se dejavnosti, stroke in sistemi se relativno 
avtonomno regulirajo. Po treh letih sprememb pa se že vidijo 
tudi nekatere neskladnosti. Sedaj je čas za presojo novega in 
sprejetega, ter potreba po spremembah zaradi dodatno spre- 
menjenega gospodarskega in institucionalnega okolja. 

Prebivalci so v letu 1992 prejemali iz javnih sredstev 61 vrst 
denarnih prejemkov za zagotavljanje socialne varnosti. Po 
številu pravic so v letu 1992 na prvem mestu upokojenci 
(74,5% vseh upravičenj), na drugem pa invalidi (20% vseh 
upravičenj). Enaka je bila tudi struktura porabe sredstev. 
Največ sredstev gre za upokojence (51,3%), nato za invalide 
(18,4%). V letu 1993 ostaja struktura porabe približno enaka 
kot leto poprej in tudi pri številu prejemnikov ni bistvenih 
odstopanj, razen pri brezposelnih. 

Več kot polovica pravic se valorizira skladno z rastjo povpreč- 
nih plač. Zaradi tega mehanizma vedno znova nastaja razko- 
rak med višino pravic in povprečno plačo in med obsegom 
sredstev za te pravice in zmožnostjo proračuna oz. javnih 
financ. V povezavi z življenjskimi stroški se valorizira 24 
denarnih prejemkov, vendar je obseg sredstev za te pravice 
bistveno manjši. 

Državljanstvo, ki se v nekaterih primerih dopolnjuje z zahteva- 
nim stalnim prebivališčem, utemeljuje skoraj dve tretjini vseh 
pravic do denarnih prejemkov, četrtino od skupnega števila 
upravičenj in slabo desetino porabljenih sredstev v letu 1992. 
Podobni deleži bodo doseženi tudi v letu 1993. 

Največji del sredstev in največje število upravičenj (skoraj tri 
četrtine) se v obliki denarnih prejemkov izplačuje iz naslova 
obveznih zavarovanj. Teh pravic je 21, večina pa je utemelje- 
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nih na obveznem pokojninskem zavarovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti. 

Desetina sredstev je porabljenih za pravice iz naslova sorod- 
stva z upravičencem. V teh sklopu so prisotne razlike pri 
obravnavi posameznikov v enakih položajih, če jih primer- 
jamo s pravicami, utemeljenimi na državljanstvu. S primer- 
nimi spremembami bi veljalo sorodstveno utemeljenost raz- 
deliti med državljansko in zavarovalniško, kar bi zbistrilo tudi 
problematiko kumuliranja pravic iz različnih naslovov. 

Poleg teh treh izvorov so ostale pravice utemeljene na zelo 
različnih osnovah. Vprašljive so tiste, ki z denarjem vrednotijo 
zasluge ali zaposlenost na izbranih delovnih mestih, vprašljivi 
pa sta tudi pravici do nadomestila plače za nego in vzgojo 
otroka v prvem letu starosti za zaposlene starše in starševski 
dodatek za nezaposlene, ki z nedoslednim utemeljevanjem 
postavljata slednje v močno neenakopraven položaj. 

. Prebivalci Slovenije v letu 1992 dohodkovno niso bili močno 
razslojeni. Obstaja sicer skupina z ekstremno visokimi 
dohodki, ki pa je zelo majhna. Zelo velika pa je skupina 
z obdavčljivim dohodkom, ki je manjši kot 60% povprečne 
bruto plače (dobra tretjina davčnih zavezancev). Med tričetrt 
in eno in pol povprečne plače obdavčljivega dohodka prijavlja 
40% vseh davčnih zavezancev, kar predstavlja 30% vseh 
obdavčljivih dohodkov. Med zaposlenimi pa je 50% tistih, ki 
so prijavili enako višino obdavčljivega dohodka, prejemajo pa 
tudi 50% vse mase plač. 

Dohodkovna neenakost tako ne izhaja toliko iz plač, zasluže- 
nih z rednim delom in še manj iz denarnih prejemkov, ki imajo 
značaj socialnih pravic, temveč iz drugih virov. 

V strukturi oprostitev (davka, ki ga država ne pobere zaradi 
socialne politike, vgrajene v davčno ureditev) predstavlja naj- 
večji finančni učinek oprostitev zaradi vzdrževanih družinskih 
članov; večinoma so to otroci. Povprečno je oprostitev za te 
namene ena in pol povprečne čiste mesečne plače, aii 4 do 
5 krat več od zneska otroškega dodatka v istem letu. Za otroke 
vseh tistih davčnih zavezancev, ki so zaposleni, je finančni 
učinek davčne ureditve zelo univerzalen in veliko višji od 
otroškega dodatka. Poseben problem predstavlja dejstvo, da 
te oprostitve ne morejo uveljaviti tisti starši, ki nimajo nobe- 
nega dohodka. 

V. PROJEKCIJE NARODNOGOSPODARSKIH AGREGATOV 
ZA OBDOBJE 1994-1997 

1. IZHODIŠČNO STANJE 

Slovenija je na pot prehoda iz samoupravnega v tržno gospo- 
darstvo v začetku leta 1991 vstopila z nekaj pomembnimi 
izhodiščnimi prednostmi pred drugimi socialističnimi gospo- 
darstvi v tranziciji, a je bila hkrati v tem procesu soočena 
s problemi in ovirami, ki so bili drugod odsotni ali manj 
obremenjujoči. Med prednosti štejejo dejstva, da je imela 
Slovenija najbolj tržno orientiran sistem z relativno neodvis- 
nimi podjetji, odprto gospodarstvo in bruto domači proizvod 
na prebivalca dva do trikrat višji kot najbolj razvite srednje in 
vzhodno-evropske države. Ovire za hitrejši prehod pa so 
predstavljale okoliščine, da je reformni proces tekel vzpo- 
redno z osamosvajanjem in izgradnjo lastne države; da je 
slovensko gospodarstvo v dveh letih izgubilo okoli polovico 
izvoznih trgov; da so bila od jugoslovanskega gospodarstva 
podedovana velika makroekonomska neravnotežja; in ne 
nazadnje, da je proces privatizacije v Sloveniji precej kasnil. 

Po uspešno izpeljani osamosvojitveni in stabilizacijski fazi je 
Slovenija sedaj na začetku izvajanja ključnih strukturnih 
reform, predvsem lastninskega preoblikovanja in sanacije 
finančnega sistema. Izkušnje kažejo, da gospodarstva v tran- 
ziciji zaradi razreševanja strukturnih problemov ne morejo 
rašunati s hitrim povečevanjem obsega prozvodnje. Slovenija 
po naših predvidevanjih z letošnjim letom postopno zaklju- 
čuje prvo fazo prestrukturiranja, za katero je značilna rela- 
tivno uspešno izvedena makroekonomska stabilizacija, opuš- 
čanje obstoječe proizvodnje in zmanjševanje zaposlenosti. 

Omenjena ugotovitev temelji na dejstvu, da se padanje bruto 
domačega proizvoda postopno umirja, kakor tudi na izkuš- 
njah tistih vzhodnoevropskih držav, ki so v tranzicijskom 
procesu na podobni ravni kot naša država. Gospodarstvo tako 
postopno prehaja v drugo fazo, za katero je značilno lastnin- 
sko, finančno, statusno in upravljalsko prestrukturiranje. V tej 
fazi velikih šokov, ki bi se izražali v nadaljnih močnejših 
padcih obsega proizvodnje, ne pričakujemo več. Materialni in 
kadrovski potenciali obstajajo in rezultati ne bodo več le 
negativni. Uspešno opravljena druga faza tranzicije bi po letu 
1995 omogočila prehod v tretjo, za katero je značilno proiz- 
vodno prestrukturiranje v pogojih oživljene gospodarske rasti 
in nadomeščanje izgubljenih trgov z novimi. 

Razvojni scenarij, ki ga v nadaljevanju kvantificiramo v sred- 
nejeročnih projekcijah do leta 1997, izhaja iz ciljne stopnje 
gospodarske rasti okoli 4% do 5% na koncu tega obdobja in 
potrebnega izboljšanja učinkovitosti investicij ter njihovega 
zvišanja s sedanjih 16% na 21% bruto domačega proizvoda 
leta 1997. Najbolj kritične predpostavke, potrebne za uresniči- 
tev takšnega razvojnega scenarija, so: povečanje bruto naci- 
onalnega varčevanja ob zmanjševanju obstoječega plačilno- 
-bilančnega presežka, zmanjšanje deleža porabe javnega 
sektorja v BDP, realno zmanjšanje domače privatne porabe 
v letu 1994 in rahlo zaostajanje njene rasti za rastjo BDP 
v letih 1994-97. Doseganje teh ciljev je seveda pogojeno tudi 
s konsistentno makroekonomsko politiko, predvsem s poli- 
tiko javnih financ, dohodkovno in monetarno politiko. 

2. POTREBNE USMERITVE EKONOMSKE POLITIKE 

Politika javnih financ 

Fiskalna in proračunska politika bosta v naslednjih letih pod- 
pirali prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja, 
socialno politiko, ki bo zagotavljala socialno dinamiko in 
socialno sprejemljivost ob uvedbi novih oblik in načinov 
gospodarskega življenja, ter elemente razvojne politike, ki 
bodo povečali mednarodno konkurenčnost in ki bodo razvi- 
jali usposobljenost prebivalstva za njegovo hitro in učinkovito 
vključevanje v gospodarsko in socialno okolje. 

Politika javnih financ v naslednjih letih mora upoštevati, da je: 

- sedanji delež prihodkov javnega sektorja v bruto domačem 
proizvodu previsok in da ga je potrebno v naslednjih letih 
zmanjšati na okoli 44%; 

- struktura prihodkov izrazito neugodna in da je potrebno 
povečati delež posrednih davkov in davkov na dobiček in 
premoženje ter zmanjšati delež prispevkov za socialno var- 
nost; 

- delež odhodkov javnega sektorja v bruto domačem proiz- 
vodu potrebno zmanjšati in da bo zato potrebno raven in 
obseg nekaterih pravic iz socialnega zavarovanja zmanjšati 
ter jih v večji meri prenesti na del, ki se ne financira iz javnih, 
pač pa zasebnih sredstev; 

- nemogoče takoj odpraviti deficit javnega sektorja, da pa 
mora biti čim manjši; 

- obremenitev čistih plač s prispevki previsoka in da jo bo 
treba približati evropskemu povprečju. 

Prihodki javnega sektorja se morajo v letu 1994 realno znižati, 
v obdobju, ko bo bruto domači proizvod hitreje naraščal, pa 
ne smejo rasti vzporedno z njim. Tako bi se delež prihodkov 
v bruto domačem proizvodu s sedanjih 48,2% zmanjšal na 
44,2% v letu 1997. Zmanjšanje mora biti doseženo predvsem 
pri deležu prispevkov za socialno zavarovanje. 

Odhodke javnega sektorja je potrebno znižati s sedanjih 
49,1% bruto domačega proizvoda na 44,5% v letu 1997. Spre- 
membe in zmanjšanja bodo potrebna v klasični javni porabi in 
v sistemih za zagotavljanje socialne varnosti. 

V zdravstvu bi morali nadaljevati s politiko in ukrepi, ki so 
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v letu 1993 že uveljavili večji delež osebnih sredstev za plačilo 
storitev iz obveznega zavarovanja. Kljub temu pa se delež 
javnih sredstev za zdravstvo ne bo mogel znižati pod 7% bruto 
domačega proizvoda, saj zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ne dopušča večanja sredstev pre- 
bivalstva čez okvire, ki jih je določil. 

Obseg proračunske porabe države in občin je za obdobje 

Tabela 12: Projekcija javnih financ 

1994 do 1997 tolikšen, da ne omogpča uvedbe novih nalog. 
Enako kot pri zdravstvu in pri pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju bo del financiranja potrebno prenesti v osebno 
porabo, najbolj pomembno pa je, da se v proračun ne bodo 
vpeljevale naloge in obveznosti,ki so finančno tako obsežne, 
da bi zajedale v zagotavljanje sedanjih pravic in obveznosti 
državljanov in države. 

UDELEŽBA V BDP (BOP - 100) 
1993 1994 1995 1996 1997 

REALNA STOPNJA RASTI (V %) 
1993 1994 1995 1996 1997 

I. PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
SKUPAJ (BREZ ZADOLŽEVANJA) 48,2 46,1 45,2 44,7 44,2 1,7 -3,3 -0,2 2,9 3,8 
V tem: 
1. Davki 23,2 23,0 23,0 23,0 23,0 6,1 0,1 2,0 4,0 5.0 

3. Prispevki za socialno varnost 
(zdravstvo, zaposlovanje, PIZ) 21,9 20,1 19,2 18,7 18,2 -4,6 -7,0 -3,0 1,3 2,2 

5. Nedavčni prihodki 3,1 3,0 3.0 3,0 3,0 21,0 -2,9 1.9 4,1 5.0 

II. PORABA JAVNEGA SEKTORJA 
SKUPAJ (BREZ ODPLAČIL POSOJIL) 49,1 48,0 46,5 45,8 44,5 4,3 -1.2 -1.2 2,4 2,0 
V tem: 
1. Poraba na ravni republike in občin 27,7 28,1 27,2 27,0 26,1 5,1 2,5 -1,1 3,0 1,6 
3. Pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 13,6 12,5 12,0 11,7 11,3 4,7 -7,0 -2,0 1,3 1,2 
4. Zdravstvo 7,7 7,3 7,2 7,0 7,0 4,0 -4,1 -0,1 2,0 5.0 
6. Poraba sredstev solidarnosti 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -65,5 -15,8 2,0 4,0 5,0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
JAVNEGA SEKTORJA (I. - II.) 

-0,9 -1,9 -1.3 -1,1 -0,3 

Dohodkovna politika 

Temeljna predpostavka dohodkovne politike za leto 1994 je 
nadaljevanje usmeritev, ki so bile v dosedanjih kolektivnih 
pogajanjih sprejete s strani pogajalskih skupin za drugo polo- 
vico leta 1993. 
V projekciji to pomeni, da bi v povprečju leta 1994 povprečna 
neto plača realno upadla za okoli 4% pod povprečje leta 1993 
(ki pa naj bi bilo po sedanjih ocenah za 6% višje kot leta 1992). 
Edino s takšno politikoJsi bilo mogoče začeti postopno vzpo- 
stavljati razvojno sprejemljiva razmerja v primarni delitvi ter 
končni porabi bruto domačega proizvoda in doseči usmeritve 
na področju javnih financ. Po normalizaciji v letu 1994 bi čiste 
plače na zaposlenega sledile rasti produktivnosti dela, obseg 
sredstev za čiste plače pa bi rasel skladno z rastjo bruto 
domačega proizvoda. 

Monetarna politika 

Predpostavljamo, da bo monetarna politika v naslednjih letih 
ohranjala oziroma še izboljšala že doseženo stopnjo cenovne 
stabilnosti, tako se bo stopnja inflacije postopoma približala 
ravni razvitih gospodarstev. Sanacija bančnega sistema naj bi 
dala podobne učinke tudi pri zniževanju obrestnih mer, 
devizne rezerve pa naj bi postopoma dosegle obseg, potreben 
za pokritje 6 mesecev uvoza. 

3. PREDPOSTAVKE V PROJEKCIJAH POSAMEZNIH 
KATEGORIJ 

Obdobje do leta 1995 bo čas najbolj intenzivnega odvijanja 
procesa lastninjenja in prestrukturiranja podjetij, sanacije 
bank, in reševanje problema nesolventnosti in visokih izgub 
nekaterih podjetij. Vzporedno se bodo izvajale reforme jav- 
nega sektorja, ki bodo poleg privatizacije in sanacije javnih 
podjetij vključevale tudi cenovno in protimonopolno politiko. 
Ti procesi bodo imele pozitivne in negativne učinke na gospo- 
darsko rast. Obdobje do leta 1995 bo glede tega precej nesta- 
bilno, pozitivni učinki pa bodo začeli prevladovati šele po letu 
1995. 

Ocena razvoja prebivalstva 

Zaradi precejšnjega padca rojstev v zadnjih treh letih (leta 
« 

1992 je število živorojenih padlo celo pod 20 tisoč) predpo- 
stavljamo, da bo število prebivalcev v Sloveniji v naslednjih 
nekaj letih stagniralo. Ob sicer relativno nizkih stopnjah umr- 
ljivosti (le-te so se v osemdesetih letih stalno zniževale) lahko 
računamo na ponovno počasno rast števila prebivalcev šele 
po letu 1995. 

Tabela 13: Projekcija števila in starostne sestave prebivalstva 
Slovenije do leta 1997 

 1993 1994 1995 1996 1997 

STALNO PREBIVALSTVO SLOVENIJE 
po registru 30.6. 1994431 1994487 1995048 1996629 1998538 
Zivorojeni 19900 20043 20447 21844 23259 
Umrli 19581 19988 20390 20780 21160 

STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA (v %) 
0 - 6 let 
7-14 let 

15 - 19 let 
20 - 24 let 
25 - 64 let 
65 let in več 

7,93 
11,18 

7,41 
7,09 

54,76 
11,64 

7,66 
10,92 

7,46 
7.17 

54,85 
11,94 

7,42 
10,65 
7,48 
7,30 

54,94 
12,21 

7,34 
10,33 
7,41 
7.47 

54,99 
12,45 

7,37 
10,02 

7,31 
7,57 

55,10 
12,63 

V naslednjih letih pričakujemo nadaljnje zniževanje števila 
otrok v osnovnih šolah in srednjih šolah, že od leta 1993 dalje 
pa povečanje generacij v starosti 20-24 let in s tem tudi 
povečan pritisk na višje in visoke šole, pa tudi na zaposlitev. 

Priliv iz šol se bo torej v naslednjih letih še povečeval in 
dosegel vrh leta 1995 (okrog 26 tisoč), nakar se bo nekaj let 
zadrževal na ravni okrog 25 tisoč. Odliv delovne sile med 
upokojence, ki je bil v letih 1990-1992 zaradi predčasnih ali 
pospešenih upokojitev nenormalno visok, se bo znižal na 
raven okrog 2,4% aktivnega prebivalstva. Bilanca prilivov in 
odlivov v aktivno prebivalstvo, ob predpostavljeni nespreme- 
njeni smrtnosti in minimalnih imigracijskih pritiskih, je v letih 
1993 in 1994 še negativna, tako da bi število aktivnega prebi- 
valstva do leta 1994 padlo na okrog 916 tisoč, po letu 1995 pa 
bi začelo zopet naraščati in doseglo leta 1997 sedanjo raven. 
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Tudi v naslednjih letih, vsaj do leta 1996, bo morala ekonom- 
ska politika še naprej vzdrževati ravnotežje med rastjo pro- 
duktivnosti in socialnimi problemi, ki jih povzroča večje šte- 
vilo nezaposlenih oseb zaradi odpuščanja delavcev oziroma 
zaradi nezadostnega števila novih delovnih mest. Število 

nezaposlenih bi ob predpostavljeni rasti produktivnosti v letu 
1994 še stagniralo na ravni leta 1993, šele po tem letu in pri 
višji gospodarski rasti bi se lahko število zaposlenih počasi 
povečevalo, s tem pa upadalo število nezaposlenih. 

Tabela 14: Projekcija aktivnih, zaposlenih in nezaposlenih oseb do leta 1997 

1993 1994 1995 1996 1997 
AKTIVNI 
- v % od št.prebivalcev 
Priliv iz šol 
Selitveni prirast 
Umrli 
Starostne in inval.upok. 
VSE ZAPOSLENE OSEBE 
(delovno aktivni) 
Letne stopnje rasti (v %) 
- zaposlenost 
- bruto domači proizvod 
- produktivnost 
REGISTRIRANI NEZAPOSLENI 
- v % od aktivnih 

13,7 

917056 
46,1 

24753 
1519 
4234 

25226 

790878 

-3,4 
-1,0 

2,4 
126178 

13,7 

916891 
46,0 

25645 
1519 
4219 

23488 

790878 

0,0 
1,0 
1,0 

126013 
12,9 

917051 
46.0 

26391 
1519 
4216 

22832 

798787 

1,0 
2,0 
1,0 

118265 
12.1 

918253 
46,0 

25812 
1519 
4220 

21569 

806774 

1,0 
4,0 
3,0 

111478 
10,5 

919573 
46,0 

25214 
1519 
4228 

21605 

822910 

2,0 
5,0 
3,0 

96563 

Za oblikovanje ekonomske in socialne politike je pomembna 
tudi ocena o številu upokojencev. Mesečna dinamika rasti 
števila upokojencev v zadnjem četrtletju 1992 in v prvem 
tromesečju 1993 že kaže na postopno umirjanje, zato smo pri 
projekciji števila upokojencev upoštevali razmerja do aktiv- 
nega oziroma celotnega prebivalstva, ki so veljala pred letom 
1989, stopnjo smrtnosti pa v skladu s starostno sestavo upo- 
kojencev. 

Tabela 15: Projekcija upokojencev do leta 1997 

Kljub upočasnitvi novih upokojitev bo število upokojencev še 
naprej naraščalo, saj je sedanja starostna sestava upokojen- 
cev relativno mlada. Leta 1997 bo po teh ocenah v Sloveniji že 
okrok 484 tisoč upokojencev ali preko 24% vsega prebival- 
stva. Tudi razmerje med številom delovno aktivnih na enega 
upokojenca se do leta 1997 ne bo popravilo 

UPOKOJENCI 
v % od vseh prebivalcev 
- starostne pokojnine 
- Invalidske pokojnine 
- družinske pokojnine 
- kmečke pokojnine 
Letne stopnje rasti (v %) 
Upokojenci skupaj 
- starostne pokojnine 
- invalidske pokojnine 
- družinske pokojnine 
- kmečke pokojnine 
Število delovno aktivnih na upokojenca 

1993 
453558 

22,7 
257700 
94821 
79415 
21622 

2,3 
3.5 
3.6 
0,2 

-8,1 
1.7 

1994 
463895 

23,3 
266621 
97893 
79660 
19722 

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

-8,8 
1,7 

1995 
472317 

23,7 
274608 
99847 
79873 
17989 

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

-8,8 
1.7 

1996 
478426 

24,0 
280614 
101015 
80389 
16408 

1,3 
2,2 
1,2 
0,7 

-8,8 
1,7 

1997 
483870 

24,2 
286017 
101608 
81280 
14966 

1,1 
1,9 
0,6 
1,1 

-8,8 
1,7 

Menjava s tujino 
Glede mednarodnega okolja predpostavljamo, da bo recesija 
v državah, ki so naši najpomembnejši gospodarski partnerji, 
v naslednjem letu presežena in da bodo ta gospodarstva spet 
prešla v zmerno gospodarsko rast. Sedanji negativni vpliv 
konjukture zunanjih trgov naj bi postopoma prešel v spod- 
budo za domačo gospodarsko rast. K temu bo pripomoglo 
tudi vključevanje Slovenije v evropske integracije. Že do leta 
1995 računamo s cono svobodne trgovine z državami više- 
grajske skupine. 
Kot osnovno izhodišče projekcij smo upoštevali zmanjševanje 
presežka blaga in storitev v menjavi s tujino, kar je potrebno 
z razvojnega stališča, hkrati pa predvideni presežek omogoča 
odplačila dolgov in oblikovanje deviznih rezerv v višini, 
potrebni za majhno gospodarstvo. 
Tabela 16: Projekcija izvoza in uvoza - brez držav nekdanje 

Do leta 1995 predvidevamo zmerne stopnje rasti izvoza blaga 
in nekoliko višjo rast izvoza nefaktorskih storitev. S postop- 
nim vključevanjem v evropske integracijske tokove bo naraš- 
čal tudi blagovni uvoz, zlasti uvoz opreme. To izhodišče je 
povezano tudi s predpostavko postopnega oživljanja investi- 
cij in povečanja tujih naložb v naše gospodarstvo. S takšno 
projekcijo eksplicitno predpostavljamo stalni zunanjetrgovin- 
ski primanjkljaj (v povprečju okoli 4% BOP), ki pa bi bil še 
vedno nižji od presežka menjave storitev. 

V letih 1996 in 1997 pričakujemo hitrejše oživljanje domače in 
svetovne gospodarske aktivnosti. Pokazali se bodo tudi pozi- 
tivni učinki vključevanje Slovenije v evropske integracije kot 
tudi domačih strukturnih reform, vključno s privatizacijo. Zato 
v teh letih računamo z rastjo mednarodne menjave, ki bo 
nekoliko višja od rasti BOP. 

 Realne stopnje rasti v % Struktura v BDP v % 
1993 1994 1995 1996 1997 1993 1995 1997 

IZVOZ SKUPAJ 0,8 4,0 5,0 6,0 6,5 57,3 60,7 62,7 
Izvoz blaga -2,0 2,4 4,0 5,4 6,0 45,3 46,8 47,9 
Izvoz nefaktorskih storitev 13,0 10,0 9,0 8,0 8,0 12,0 13,9 14,8 
UVOZ 6,8 4,3 6,3 7,0 5,9 55,1 59,3 61,6 
Uvoz blaga 7,0 3,0 6,0 7,0 5,5 47,6 50,6 52,2 
Uvoz nefaktorskih storitev   5,9 9,0 8,0 8,0 8,5 7,5 8,7 9,4 



Trgi držav nekdanje Jugoslavije dolgoročno ostajajo gospo- 
darsko zanimivi, vendar pa ocenjujemo, da bodo tudi po 
koncu vojaških spopadov gospodarstva novonastalih držav 
izčrpana in relativno zaprta za tujo konkurenco. Slovensko 
blago na teh trgih ne bo imelo nobenih posebnih ugodnosti, 
zato ne pričakujemo, da bi se lahko že do leta 1997 blagovna 
menjava s temi območji bistveno povečala. 

Investicije v osnovna sredstva 

V prihodnjih dveh letih pričakujemo postopno oživljanje inve- 
sticijskega motiva. Rast investicij bo v največji meri generiralo 
aktiviranje naložb zasebnih podjetij, solidnih, sedaj £e druž- 
benih, tedaj pa že olastninjenih podjetij, in tujih vlagateljev. 
Rast javnih naložb spričo velikih potreb po servisiranju jav- 
nega dolga in politike zniževanja odhodkov javnega sektorja 
ne bo tako visoka. 

V letih 1996 in 1997 računamo na še močnejšo rast investicij 
in to tako v podjetniškem kot v javnem sektorju. Oblikovanje 
domačih sredstev za investicije bo imelo največjo dinamiko 
na strani varčevanja prebivalstva ter akumulacije zasebnega 
sektorja, proračunska sredstva za investicije pa bodo lahko 
nekoliko bolj porasla šele v letu 1997. V tem obdobju predvi- 
devamo še večji prispevek neposrednih tujih naložb. Takšna 
gibanja bi v letu 1997 privedla do 21 odstotnega deleža 
investicij v bruto domačem proizvodu, obseg ustvarjenih inve- 
sticij v osnovna sredstva v letu 1997 pa bi bil enak obsegu 
investicij iz leta 1987. 

Zasebna poraba 

Izhajajoč iz predpostavljene politike dohodkov za leto 1994 
predvidevamo rahel realni padec zasebne porabe v tem letu, 
kasneje pa naj bi naraščala nekoliko počasneje kot bruto 
domači proizvod. 

Javna poraba 

Projekcija predpostavlja umirjanje rasti družbenih dejavnosti, 
tudi državna uprava naj ne bi več povečevala števila zaposle- 

nih. Povečal pa se bo delež tržnih storitev, predvsem v zdrav- 
stvu, pa tudi v šolstvu in drugih družbenih dejavnosti. Raču- 
novodsko gledano to pomeni prenos dela sedanje javne 
porabe, ki je financirana iz javnih virov, v zasebno porabo. 
Obseg javne porabe bi se ob teh predpostavkah do leta 1997 
lahko znižal na realni nivo iz konca leta 1991. 

Oblikovanje, delitev In končna poraba bruto domačega 
proizvoda 

Tendenca postopnega približevanja proizvodni strukturi 
majhnih razvitih držav se bo do leta 1997 nadaljevala. Indu- 
strija bo zmanjšala svojo udeležbo v BDP na račun večjega 
deleža storitev, predvsem tržnih. V okviru industrije bo padal 
delež rudarstva (zapiranje rudnikov) in predelovalne indu- 
strije, medtem ko bi se delež gradbeništva lahko povečal, 
čeprav tudi po tej projekciji ne doseže niti deleža iz leta 1992. 

Tabela 17: Projekcija bruto domačega proizvoda 
- cene 1.1993 

Stopnje rasti v % Struktura v% 
  1993 1994 1995 1996 1997 1993 1997 
BDP 
DODANA VREDNOST 
v tem: 
1. KMETIJSTVO 
2. INDUSTRIJA 
3. STORITVE 

- tržne 
- državne 

-1,0 1,0 2,0 4,0 5,0 
-1,5 0,9 1,9 3,9 5,0 100,0 100,0 

3.0 2,5 2,5 2,0 
-5,7 0,0 1,8 3,3 

1,4 1,3 1,9 4,6 
1,6 1,9 3,2 5,9 
1.1 -0,5 -1,9 0,3 

2,0 5,3 5,1 
4,4 38,7 37,9 
5,7 56,0 57,0 
7,3 41,7 44,5 
0,2 14,3 12,5 

V primarni delitvi bruto domačega proizvoda bi se ob prej 
navedenih predpostavkah v letu 1994 pričela vzpostavljati bolj 
normalna delitvena razmerja, ki so bila z vzdrževanjem visoke 
ravni plač v letu 1993 razvojno gledano porušena. Bruto plače 
kot strošek dela bi bile v tem letu realno nižje za 5%, kar bi 
omogočilo potrebno 20% realno rast dohodkov, ki ostanejo 
podjetjem (akumulacija, amortizacija, ipd.). Tudi po letu 1994 
naj bi se primarna delitev še naprej postopoma izboljševala 
v korist gospodarstva. 

Tabela 18: Projekcija stroškovne strukture bruto domačega proizvoda 

1993 
STOPNJE 

1994 
R A S T I V % 
1995 1996 1997 

STRUKTURA 
1993 1997 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
2. Indirektni davki 

- carine, uvoz. dajat, in takse 
- indirektni davki 

3. Subvencije 
4. Sredstva zaposlenih 
5. Bruto izvirni dohodki podjetja 
(poraba fiks. kapit. + posl. presežek) 

-1,0 
6,5 

10,8 
5,3 

-15,0 
0,5 

-11,5 

1,0 
1.4 
3.5 

0,8 
1,0 

-5,0 

20,0 

2,0 
2.7 
5.5 

1.8 
2,0 
0,4 

5.6 

4,0 
4,3 
6.5 
3.6 
0,0 
3,2 

5,5 

5,0 
4,6 
5,0 
4,5 
0,0 
4,2 

6,8 

100,0 
16,0 
3,7 

12.4 
1,7 

65.5 

20,2 

100,0 
16,2 
4,0 

12,2 
1,5 

59,8 

25,6 

V končni porabi bruto domačega proizvoda se bo do leta 1996 
zmenjševal presežek v blagovni in storitveni menjavi s tujino. 
To naj bi olajšalo domače prestrukturiranje in omogočilo 
povečanje domače končne porabe s 93,7% BDP v letu 1993 na 

95,1% BDP v letu 1996. V strukturi BDP bodo najbolj pridobile 
investicije (skoraj 4 odstotne točke), privatna in javna poraba 
pa bosta v deležu upadli. 

Tabela 19: Projekcija končne porabe bruto domačega proizvoda 

STOPNJE RASTI V % STRUKTURA V % 
1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (1 = 2+3) -1,0 1,0 2,0 4,0 5,0 100,0 180,0 100,0 100,0 100,0 
2. SALDO (izvoz—uvoz) -38,0 —1,7 -8,5 —7,5 12,6 6,3 6,1 5,5 4,9 5,2 

- tujina -39,3 -2,6 -12,3 -12,3 16,4 4,7 4,5 3,9 3,3 3,6 
- države nekdanje Jugoslavije -34,2 0,9 1,9 4,0 5,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

3. DOMAČA KONČNA PORABA (3=4+5+6+7+8) 3,1 1,2 2,7 4,7 4,6 93,7 93,9 94,5 95,1 94,8 
v tem: 

4. DOMAČA PRIVATNA PORABA 4,5 -1,3 1,8 3,8 3,0 54,4 53,1 53,0 52,9 51,9 
5 JAVNA PORABA 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 22,3 22,3 21,9 21,3 20,5 
6. INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA -4,0 8,2 9,8 11,5 12,9 15,9 17,0 18,3 19,6 21,1 
7. PRIRAST ZALOG 0,3 0,6 0,5 0,3 0,5 
8. Statistična napaka 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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V letu 1997 se bo presežek v menjavi s tujino spet začel 
povečevati. To bi se zgodilo zaradi okrepljenega Izvoza in 
potreb servisiranja zunanjega državnega dolga v obdobju po 
letu 1996. 

Računamo tudi s servisiranjem prvih obveznosti iz naslova 
delitvene bilance bivše Jugoslavije, kar bo pomenilo v končni 
3orabi BOP relativno manjši delež domače končne porabe. 

3ruto nacionalni razpoložljivi dohodek se bo v letu 1994 
ealno povečal nekoliko manj kot BOP. Vzrok so dospela 
tdplačila obresti za prejete dolgoročne kredite, ki se bodo 
1 tem letu povečala za prek 50%. Po letu 1994 se bodo 
»onovno stabilizirala, tako da bo bruto nacionalni razpolož- 

tabela 20: Glavni elementi sistema nacionalnih računov 

Ijivi dohodek do leta 1997 ponovno dosegel nivo BOP. Naci- 
onalna končna poraba mora naraščati precej počasneje od 
rasti BDP, tako da bi se bruto domače varčevanje lahko 
oblikovalo na bistveno višjem nivoju kot sedaj. Bruto varčeva- 
nje naj bi postopoma naraščalo v celem obdobju projekcije, 
najbolj v letih 1996 in 1997. 

Rast investicij bi se do leta 1995 financirala predvsem prek 
učinkov nižjega presežka menjave s tujino, po letu 1996 pa bi 
moralo vlogo glavnega generatorja rasti investicij prevzeti 
naraščajoče domače varčevanje. Po letu 1995 bi bile neto 
investicije, pri vseh navedenih predpostavkah, spet pozitivne, 
kar pomeni, da bi šele takrat prenehali financirati tekočo 
porabo z zmanjševanjem premoženja. 

1993 
Strukture v BDP v % 

1994 1995 
Realna stopnja arsti v % 

1996 1997 1997/94 
i. BRUTO DOMAČI PROIZVOD 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,5 
J. Saldo faktorskih tokov -1,0 -1,5 -1,4 —1,2 -1,0 13,6 
i. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD (3=1+2) 99,0 98,5 98,6 98,8 99,0 12,5 
l Saldo transfernih tokov 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 -14,1 
5. BRUTO NACIONALNI RAZPOLOŽLJIVI 
iOHODEK (5=3+4) 100,4 99,7 99,8 99,9 100,0 12,1 
i. NACIONALNA KONČNA PORABA 80,8 79,5 78,9 78,0 76,2 6,1 
r. BRUTO VARČEVANJE (7=5-6) 19,6 20,2 20,9 21,9 23,9 37,1 
I Saldo tekočih transakcij s tujino 3,4 2,6 2,1 1,8 2,3 -24,1 
». BRUTO INVESTICIJE (9=7-8) 16,2 17,6 18,8 20,1 21,6 49,8 
0. Poraba fiksnega kapitala 19,9 19,5 19,2 18,6 18,12,0 
H. NETO INVESTICIJE (11=9-10)  2^0 HM 1^5 3j>  

) 
> 
j 
3 
3 

9 
5 
1 

8 
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PROJEKCIJA OSNOVNIH KATEOOflU SISTEMA NACIONALNIH RA6UNOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
Zap. 
tt 

KATEGORIJA 
1903 

VRE0NO8T v mlo SIT 
1994 1995 1996 1997 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD 

2. Faktorski prilivi Iz tujin« 
3. Faktorski odlivi v tujino 
4. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD 

(4*1+2-3) 

5. Transleml prilivi Iz tujin« 
S. Transleml odlivi v tujino 
7. BHUTO NACIONALNI RAZPOLOŽLJIVI 

DOHODEK (7-4 + 5-6) 

8. Nacionalna končna poraba 

9. BRUTO VARČEVANJE (9-7-8) 

10. Saldo tekočih transakcij s tujino 

11. BRUTO INVESTICIJE (11-9-10) 

12. Poraba fiksnega kapitala 

13. NETO INVESTICIJE (13-11-12) 

STROŠKOVNA STRUKTURA BDP 
(1-14-15+16+17+18) 

14. Indirektni davtd 
v tam: 
-carine 
-drugi indir.davtd 

15. Subvencij« 
16. Sredstva zaposlenih 
17. Poraba fiksnega kapitala 
18. Poslovni presežek 

STRUKTURA KONČNE PORABE BDP 

19. Izvoz 
■ v tujino 

blago 
storitve 

• v države nekdanje Jugoslavije 
- poraba tujih turistov 

20. Uvoz 
• Iz tujine 

blago 
storitve 

• iz držav nekdanje Jugoslavije 
21. Saldo Izvoz - uvoz (21-19-20) 

- s tujino 
- z državami nekdanja Jugoslavija 

22. Domača končna poraba (22 - 23 do 27) 
vtem: 

23. Domača zasebna poraba 
24. Javna poraba 
25. Investicije v osnovna sredstva 
26. Prirast zalog 
27. Statistične napake  

1310000 

10432 
22931 

1297501 

23018 
5662 

1314857 

1058441 

256416 

44225 

212191 

261100 

-48909 

210233 

47983 
162250 
22100 

857812 
261100 

2955 

864007 
656344 
503401 

64942 
112400 
03263 

781645 
689145 
622905 
66240 
92500 
82362 
61039 
21323 

1227636 

711078 
292750 
200100 

4001 
10721 

1323000 

13067 
32200 

1303797 

21180 
5927 

1319050 

1051580 

267461 

34919 

232542 

258480 

-25947 

213210 

49662 
163548 
22320 

815306 
258489 

58315 

895024 
681807 
607643 

74164 
113524 
99603 

814054 
720629 
844454 
76176 
93425 
80970 
59448 
21522 

1242031 

702988 
295678 
225100 

7442 
10822 

1340500 

15613 
34142 

1330071 

21525 
5988 

1346507 

1064386 

282121 

28768 

253352 

258489 

-5137 

218886 

52394 
166492 
22760 

816962 
258489 
75023 

036269 
712922 
631341 

81581 
115794 
107553 
862208 
766914 
683121 

83793 
95294 
74061 
52137 
21924 

1275438 

715369 
295678 
247222 

6130 
11039 

1403500 

18598 
35091 

1387007 

21754 
6113 

1402648 

1095307 

307341 

24881 

282461 

261074 

21387 

228286 

55800 
172486 
22760 

845225 
261074 
91675 

990067 
753540 
665433 

88107 
120426 
116100 
921534 
822420 
730256 
92172 
99105 
68533 
45732 
22801 

1334968 

742391 
298635 
275531 

6930 
11481 

1473700 

21927 
36120 

1450507 

21754 
6840 

1474412 

1122023 

351488 

33578 

317010 

266295 

51615 

238837 

58590 
180247 
22760 

880798 
266295 
110530 

1052306 
800515 
705359 
05156 

126448 
125344 
975140 
871080 
769690 
101300 
104061 
77166 
53225 
23041 

1396533 

764948 
301621 
310960 

6930 
12055 



Tabela 1: BRUTO DOMAČI PROIZVOD PO DEJAVNOSTIH NACE Rev.1 ■ tekoča oena 
■ v mio SIT 

1987 1968 1989 1990 1991 
ocana 

1992 
ocana 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO, LOV 35.8 108.9 1513.7 9182.7 17137.9 46231.7 

B RIBIŠTVO 0.3 0.4 72 50.0 86.5 212.0 

C RUDARSTVO 14.1 34.2 283.8 2022.5 4080.9 ' 16922.3 

D PREDELOVALNA INDUSTRIJA 319.5 1013.3 12823.4 58422.2 110510.8 290754.1 

E OSKRBA Z ELEKTR.ENERG., PUN IN VODA 21.9 71.2 756.7 5083.6 14925.5 28489.0 
v 

F GRADBENIŠTVO 59.8 153.6 1622.9 8597.7 13015.3 37576.2 

G TRGOVINA,POPR.MOTOR.VOZIL.POTREBŠČIN 78.5 214.6 2391.8 21388.3 32802.4 107845.4 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE 19.4 55.1 755.4 4484.5 6677.9 22574.5 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 63.5 186.9 2203.2 12824.1 22283.5 67385.6 

J FINANČNO POSREDNIŠTVO 26.7 91.8 1208.5 6261.8 13132.4 32681.0 

K NEPREMIČNINE, NAJEM IN POSLOVNE STOR 71.4 220.0 3130.4 20202.1 34252.6 104824.7 

L JAVNA UPRAVA.OBRAMBA.OBVEZ.SOC.ZAVAR. 21.3 61.1 1389.8 6413.3 11111.0 39578.4 

M ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE 27.4 75.5 1304.2 6731.4 12010.7 36768.5 

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 37.0 99.3 1940.9 9930.6 16509.9 55177.4 

O DRUGE SKUPNE IN OSEBNE 8TORITVE 21.4 63.4 972.6 5468.5 10218.6 33414.0 

PROIZVAJALCI NEPROFITNIH STORITEV 2.6 6.6 133.1 443.4 834.5 1714.2 

1 SKUPAJ DODANA VREDNOST 
vtem: 
INDUSTRIJSKE PANOGE 
• Neflnančna podjetja In organizacija 
• Banke In zavarovalnice 
• Privatna podjetja 
- Individualna podjetja 
- Stanovanjska dejavnost 
PROIZVAJALCI DRŽAVNIH STORITEV 
PROIZVAJALCI NEPROFITNIH STORITEV 

2 Minua: Inputirane bančne storitve 
3 Carine, uvozne dajatve in takse * 
• Drugi indirektni davki 
S SKUPAJ KOREKCIJSKE POSTAVKE 

jBRUTO DOMAČI PROIZVOD (1+5) 

820.5 2455.8 32437.6 177506.7 319590.4 

737.7 
608.5 

24.0 
0.0 

66.4 
38.8 
80.2 
2.6 

17.8 
41.8 
60.5 
84.5 

2223.9 
1812.8 

83.5 
0.0 

200.4 
127.3 
225.3 

6.6 

62.3 
150.8 
165.1 
253.6 

27832.6 
22162.4 

1064.6 
26.5 

2856.6 
1722.7 
4471.7 

133.1 

751.1 
1212.7 
2045.3 
2506.9 

155152.7 
117293.9 

5357.8 
2105.9 

19015.1 
11380.0 
21910.6 

443.4 

3056.9 
9733.4 

11955.7 
18632.2 

280425.8 
198925.5 

11643.0 
10792.5 
39233.7 
19831.1 
38330.1 

834.5 

6875.5 
12555.3 
24287.4 
29967.2 

* 905.0 2709.4 34944.5 196138.9 349557.6 

922149.0 

793950.6 
652703.4 
28042.6 
39045.8 

114831.6 
59327.0 

126484.2 
1714.2 

18919.7 
32550.2 
57263.9 
72914.4 

995063.4 

Zavod Republike Slovenije za statistiko, Statistična informacije it 136. 

Poročevalec 19 



Tabela 2: STRUKTURA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA PO DEJAVNOSTIH NACE Rev.1 - tekoče cene 
■ struktura v % 

1987 1988 1989 1990 1991 
ocana 

1992 
ocana 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO. LOV 4.0 4.0 4.3 4.7 4.9 4.6 

B RIBIŠTVO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C RUDARSTVO 1.6 1.3 0.8 1.0 1.2 1.7 

D PREDELOVALNA INDUSTRIJA 35.3 37.4 36.7 29.8 31.6 29.2 

E OSKRBA Z ELEKTR.ENERG., PUN IN VODA 2.4 2.6 2.2 2.6 4.3 2.9 

F GRADBENIŠTVO 6.6 6.7 4.6 4.4 3.7 3.8 

G TRGOVINA.POPR.MOTOR.VOZIL.POTREBŠČIN 8.7 7.9 6.8 10.9 9.4 10.8 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE 2.1 2.0 2.2 2.3 1.9 2.3 

I PROMET. SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 7.0 6.9 6.3 6.5 6.4 6.8 

J FINANČNO POSREDNIŠTVO 3.0 3.4 3.5 3.2 3.8 3.3 

K NEPREMIČNINE, NAJEM IN POSLOVNE STOR. 7.9 8.1 9.0 10.3 9.8 10.5 

L JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,OBVEZ.SOC.ZAVAR. 2.4 2.3 4.0 3.3 3.2 4.0 

M ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE 3.0 2.8 3.7 3.4 3.4 3.7 

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 4.1 3.7 5.6 5.1 4.7 5.5 

O DRUGE SKUPNE IN OSEBNE STORITVE 2.4 2.3 2.8 2.8 2.9 3.4 

PROIZVAJALCI NEPROFITNIH STORITEV 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 

1 SKUPAJ DODANA VREDNOST 
v tam: 
INDUSTRIJSKE PANOGE 
• Nefinančna podjetja In organizacija 
- Banka In zavarovalnica 
- Privatna podjetja 
- Individualna podjatja 
- Stanovanjska dejavnost 
PROIZVAJALCI DRŽAVNIH STORITEV 
PROIZVAJALCI NEPROFITNIH STORITEV 

90.7 

81.5 
67.2 
2.7 
0.0 
7.3 
4.3 
8.9 
0.3 

90.6 

82.1 
66.9 

3.1 
0.0 
7.4 
4.7 
6.3 
0.2 

92.8 

79.6 
63.4 
3.0 
0.1 
8.2 
4.9 

12.8 
0.4 

90.5 

79.1 
59.8 
2.7 
1.1 
9.7 
5.8 

11.2 
0.2 

91.4 

80.2 
56.9 
3.3 
3.1 

11.2 
5.7 

11.0 
0.2 

92.7 

79.8 
55.5 
2.8 
3.9 

11.5 
6.0 

12.7 
0.2 

2 Minus: Inputirana bančna storitve 
3 Carina, uvozna dajatve in takse 
4 DrugI Indirektni davki 
5 SKUPAJ KOREKCIJSKE POSTAVKE 

2.0 
4.6 
6.7 
9.3 

2.3 
5.6 
6.1 
9.4 

2.1 
3.5 
5.9 
7.2 

1.6 
5.0 
6.1 
9.5 

2.0 
3.6 
6.9 
8.6 

1.7 
3.3 
5.8 
7.3 

6 BRUTO DOMAČI PROIZVOD (1+5) 100.0 100.0 / 100.0 100.0 100.0 100.0 

/Ir: Zavod Republike Slovenije za statistiko, Statistične informacije it 136. 
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Tabela 3: REALNE STOPNJE RASTI BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA PO DEJAVNOSTIH NACE Rev.1 
- stalne cena 1.1990 

 - stopnje rasti v % 
1988 1989 1990 1991 

ocena 
1992 

ocena 

SKUPAJ DODANA VREDNOST 
vtem: 
Industrijske panoge 
Proizvajalci državnih storitev 
Proizvajalci neprofitnih storitev 

SKUPAJ KOREKCIJSKE POSTAVKE 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 

-1.7 

-1.9 
-0.7 
8.7 

-1.7 

-1.7 

-1.8 

-2.0 
0.2 

-5.8 

-1.8 

-1.8 

-4.7 

-5.3 
-0.1 

-15.7 

-4.7 

-4.7 

-9.3 

-10.6 
-0.9 
-1.7 

-9.3 

-9.3 

-6.0 

-7.5 
3.7 

-4.5 

-6.0 

-6.0 

1993 
ocena 

A KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO, LOV -3.6 -3.3 1.7 -3.3 -10.0 3.0 

B RIBIŠTVO -9.1 3.5 -0.1 -16.0 -25.0 0.0 

C RUDARSTVO -1.9 -0.2 -12.7 -8.8 4.0 -5.0 

D PREDELOVALNA INDUSTRIJA -2.9 -0.5 -10.8 -11.6 -14.5 -5.0 

E OSKRBA Z ELEKTR.ENERG., PLIN IN VODA -2.7 1.9 -1.6 2.2 -5.0 0.0 

F GRADBENIŠTVO 0.1 1.6 -10.8 -16.6 -10.0 -15.0 

G TRGOVINA, POPR. MOTOR.VOZIL,POTREBŠČI -5.8 -10.6 -5.8 -11.1 -11.0 2.0 

H HOTELI IN RESTAVRACIJE 1.6 -10.7 -0.5 -18.8 8.0 10.0 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 2.6 -0.2 -2.0 -14.6 13.0 3.0 

J FINANČNO POSREDNIŠTVO 2.3 1.4 -0.3 0.0 -17.4 -2.2 

K NEPREMIČNINE, NAJEM IN POSLOVNE STOR. 0.1 1.2 6.8 -10.9 2.8 0.8 

L JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,OBVEZ.SOC.ZAVA. 0.4 -0.3 -0.4 6.5 10.0 4.0 

M ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE 1.3 1.0 2.6 -0.1 -4.0 1.0 

N ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO -2.7 0.3 -1.2 -7.2 5.0 -1.0 

O DRUGE SKUPNE IN OSEBNE STORITVE 3.7 -2.3 -0.4 -8.9 -4.5 -2.0 

PROIZVAJALCI NEPROFITNIH STORITEV 8.7 -5.8 -15.7 -1.7 -4.5 0.0 

-1.5 

-1.8 
1.1 
0.0 

6.0 

-1.0 

Vir: Obdobje 1978-91 Zavod Republike Slovenije za statistiko, Razvojna vprašanja statistike št.5; 
Leti 1992 in 1993 - Ocena Zavoda za makroekonomske analize in razvoj 
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Tabel. 4: STROŠKOVNA STRUKTURA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ocena 

tekoče cene v mio SIT 

1993 1993/92 
ocena real.st. 

rasti 

1. BRirrO DOMAČI PROIZVOD 

2. Indirektni davki 
- carine, uvoz.dajatln takse 
- Indirektni davki 

3. Subvencije 

4. Sredstva zaposlenih 

5. Bruto izvirni dohodki podjetja 
(poraba fiks.kapit+ posl.presežek) 

905.0 2709.4 34944.5 196138.9 349557.8 995063.4 1310000.0 

111.5 343.6 
41.8 150.8 
69.7 192.8 

47.8 91.8 

491.3 1417.1 

350.0 1040.5 

3722.1 28017.7 
1212.7 9733.4 
2509.4 18284.3 

677.8 6369.2 

24363.2 116535.5 

7537.0 57954.9 

50415.0 148414.8 210233.0 
12555.3 32550.2 47983.0 
37859.7 115864.6 162250.0 

9360.3 19557.5 22100.0 

220485.3 641985.5 857812.0 

88017.6 224220.6 264055.0 

-1.0 

6.5 
10.8 
5.3 

-15.0 

0.5 

-11.5 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD 

2. Indirektni davki 
- carine, uvoz.dajatln takse 
- indirektni davki 

3. Subvencije 

4. Sredstva zaposlenih 

5. Bruto Izvirni dohodki podjetja 
(poraba fiks.kapft. + posl.presežek) 

STRUKTURA V % 

100.0 100.0 100.0 100.0 

12.3 
4.6 
7.7 

5.3 

54.3 

38.7 

12.7 
5.6 
7.1 

3.4 

52.3 

38.4 

10.7 
3.5 
7.2 

1.9 

69.7 

21.6 

14.3 
5.0 
9.3 

3.2 

59.4 

29.5 

100.0 

14.4 
3.6 

10.8 

2.7 

63.1 

25.2 

100.0 

14.9 
3.3 

11.6 

2.0 

64.5 

22.5 

100.0 

16.0 
3.7 

12.4 

1.7 

65.5 

20.2 

/ir: Obdobje 1987-1992 Zavod Republike Slovenije za statistiko, Statistične informacije it 136; 
Leto 1993 • ocena Zavoda za makroekonomske analize In razvoj; 
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Tabela 5: KONČNA PORABA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA ' 

- tekoče cene 
v mio SrT STRUKTURA V % 

1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 
ocena ocena ocena ocena 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
(1 - 4+5) 

196139 349558 995063 1310000 100 100 100 100 

2. IZVOZ 167951 325012 593749 864007 85.6 93.0 59.6 66.0 
- v tujino 57729 170081 413784 658344 29.4 48.7 41.6 50.3 
blago*) 48057 145411 353044 593402 24.5 41.6 35.5 45.3 
storitve 9672 24670 60740 64942 4.9 7.1 6.1 5.0 

• v države nekdanje Jugoslavije 103800 141400 124800 112400 52.9 40.4 12.5 8.6 
-poraba tujih turistov 6422 • 13531 55165 93263 3.3 3.9 5.5 7.1 

3. UVOZ 137041 282369 493833 781645 69.8 80.8 49.6 59.7 
-Iz tujine 60641 170169 392333 689145 30.9 48.7 39.4 52.6 
blago*) 55164 155057 349043 622905 28.1 44.4 35.1 47.6 
storitve**) 5477 15112 43290 66240 2.8 4.3 4.3 5.0 

- iz držav nekdanje Jugoslavije 76400 112200 101500 92500 38.9 32.1 10.2 7.1 

4. SALDO (izvoz-uvoz) 30910 42643 99916 82362 15.8 12.2 10.0 6.3 
-tujina 3148 12622 75546 61039 1.6 3.6 7.6 4.7 
- države nekdanje Jugoslavije 27762 30021 24370 21323 14.2 8.6 2.4 1.6 

5. DOMAČA KONČNA PORABA 
(5-6+7+8+9+10) 
vtem: 

6. DOMAČA ZASEBNA PORABA 

7. JAVNA PORABA 

165229 306915 895147 1227638 84.2 87.8 90.0 93.7 

95710 180645 512365 711976 48.8 51.7 51.5 54.4 

34226 65845 213700 292750 17.5 18.8 21.5 22.3 

8. INVESTICIJE V OSNOVNA 
SREDSTVA 

9. PRIRAST ZALOG 

35365 65933 162987 208100 18.0 18.8 16.4 15.9 

-2272 -12728 -1754 4091 -1.2 -3.6 -0.2 0.3 

10. Statistična napaka 2200 7220 7849 10721 1.1 2.1 0.8 0.8 

*) Nova statistična metodologija z letom 1993 vključuje oplemenitenje v menjavo blaga, zato leto 1993 nI primerljivo s prejSnimi leti. 
**) Uvoz nefaktorskih storitev v končni porabi BDP ne vključuje porabe naiih turistov v tujini. 
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Tabela 6: OBLIKOVANJE IN PORABA BRUTO NACIONALNEGA RAZPOLOŽLJIVEGA DOHODKA 

Zap. 
št. 

KATEGORIJA v mlo SIT, tekoče cene STRUKTURA V % 
1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 

ocena ocena 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD 196139 349550 995063 1310000 100.0 100.0 100.0 100.0 

2. Faktorski prilivi iz tujine 
3. Faktorski odlivi v tujino 

698 
3714 

1575 
8590 

6322 
19837 

10432 
22931 

0.4 
1.9 

0.5 
2.5 

0.6 
2.0 

0.8 
1.8 

4. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD 
(4=1+2-3) 193123 342543 981548 1297501 98.5 98.0 98.6 99.0 

5. Transferni prilivi Iz tujine 
6. Transferni odlivi v tujino 

7732 
20432 

6431 
4778 

15930 
3934 

23018 
5662 

3.9 
10.4 

1.8 
1.4 

1.6 
0.4 

1.8 
0.4 

7. BRUTO NACIONALNI RAZPOLOŽLJIVI 
DOHODEK (7-4+5-6) ' 180423 344195 993544 1314857 92.0 98.5 99.8 100.4 

8. Nacionalna končna poraba 138284 259346 765440 1058441 70.5 74.2 76.9 80.8 

9. BRUTO VARČEVANJE (9=7-8) 42139 84849 228104 256416 21.5 24.3 22.9 19.6 

10. SALDO TEKOČIH TRANSAKCIJ 
S TUJINO 9046 31643 66871 44225 4.6 9.1 6.7 3.4 

11. BRUTO INVESTICIJE (11 =9-10) 
v tem:(11-12+13) 

12. -Investicije v osnovna sredstva 
13. -Prirast zalog 

33093 53206 161233 212191 16.9 15.2 16.2 16.2 

35365 65933 162987 208100 18.0 18.9 16.4 15.9 
-2272 -12728 -1754 4091 -1.2 -3.6 -0.2 0.3 

14. Poraba fiksnega kapitala 32922 66173 205710 261100 16.8 18.9 20.7 19.9 

15. NETO INVESTICIJE (15=11-14) 171 -12967 -44477 -48909 0.1 -3.7 -4.5 -3.7 
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Tabela 7: ZASEBNA PORABA 

• tekoče cene 

1991 
v mlo SIT 

1992 1993 
struktura v % 

1991 1992 1993 

PRIHODKI PREBIVALSTVA 

Bruto bruto plače 
od tega 
neto plače In drugI prejemki 
prispevki delavcev 
prispevki podjetja 

Poslovni presežek zasebnega sek. 
Prejemki socialnega zavar. 
Obresti 
Avtorske pravice,Hd. 
Zavarovalnine (odškodnine) 
Zasebni transferi Iz tujine 
DrugI transferi 

ODHODKI, KI ZMANJŠUJEJO 
RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK 

Prispevki delavcev In 
delodajalcev 
Zavarovalnine (premije) 
Davki na premoženje 
Obresti 
Drugi transferi 
Transferi v tujino 

RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK 

Bruto varčevanje 

Nacionalna potrošnja 
zmanjiana za 
Potrošnjo rezidentov v tujini 
J« 
Potrošnja rezidentov doma 
povečana za 
Potrošnjo tujcev pri nas 
J* 
Potrošnja na ozemlju Slovenije 

Potrošnja privatnih neprofitust. 

346824 1013462 1358019 

220485 

134455 
57761 
28269 

58874 
47207 
11513 

1280 
2465 

564 
4435 

106337 

86030 
3809 

322 
6936 
6247 
2993 

240487 

55841 

184646 

5636 

179010 

13531 

192541 

1635 

641986 

366318 
170938 
104730 

171579 
155881 
22341 

3826 
7935 
3369 
6545 

320534 

275668 
12260 

1521 
12555 
12580 
5950 

692928 

150622 

542306 

31526 

510780 

55165 

565945 

1586 

857812 

498192 
221690 
137930 

230326 
221085 
20000 

4974 
10765 

4380 
8677 

404769 

359620 
16500 

2023 
6500 

13726 
6400 

953250 

200600 

752650 

42994 

709656 

93263 

802919 

2320 

100.0 

63.6 

38.8 
16.7 
8.2 

17.0 
13.6 
3.3 
0.4 
0.7 
0.2 
1.3 

30.7 

24.8 
1.1 
0.1 
2.0 
1.8 
0.9 

69.3 

16.1 

53.2 

1.6 

51.6 

3.9 

55.5 

100.0 

63.3 

36.1 
16.9 
10.3 

16.9 
15.4 
2.2 
0.4 
0.8 
0.3 
0.6 

31.6 

27.2 
1.2 
0.2 
1.2 
1.2 
0.6 

68.4 

14.9 

53.5 

3.1 

50.4 

5.4 

55.8 

100.0 

63.2 

36.7 
16.3 
10.2 

17.0 
16.3 

1.5 
0.4 
0.8 
0.3 
0.6 

29.8 

26.5 
1.2 
0.1 
0.5 
1.0 
0.5 

70.2 

14.8 

55.4 

3.2 

52.3 

6.9 

59.1 
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Tabela 6: USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
- tekoče cene 

1990 1991 
ocena 

1992 
ocena 

1993 
ocena 

1. ABSOLUTNI PODATKI v mio SIT 
Investicije skupaj 
- družbeni sektor 
- zasebni sektor 

35365 
24975 
10390 

65933 
48285 
17648 

162987 
114319 
48669 

208102 
143969 
64133 

Proizvodne investicije 
- družbeni sektor 
- zasebni sektor 

23450 
21009 

2441 

42249 
36493 

5756 

105928 
87279 
18648 

138117 
112075 
26042 

Neproizvodne investicije 
- stanovanja 
- ostalo 

11915 
8202 
3713 

23685 
12144 
11540 

57060 
30021 
27039 

69986 
38091 
31895 

2. REALNE STOPNJE RASTI (v %) 
Investicije skupaj 
- družbeni sektor 
• zasebni sektor 

-9.8 
-11.5 

-5.5 

-14.8 
-11.6 
-22.4 

-20.0 
-23.4 
-10.8 

-4.0 
-5.3 
-1.0 

Proizvodne investicije 
- družbeni sektor 
- zasebni sektor 

-13.2 
-13.2 
-13.0 

-17.7 
-20.6 

7.8 

-18.9 
-22.6 

4.9 

-2.0 
-3.5 
5.0 

Neproizvodne investicije 
- stanovanja 
- ostalo 

3. DELEŽ INVESTICIJ V 
BRUTO DOMAČEM PROIZVODU (v %) 

Investicije skupaj 
- družbeni sektor i 
• zasebni sektor 

-2.2 
-10.7 
23.8 

18.0 
12.7 
5.3 

-9.1 
-32.3 
42.1 

18.9 
13.8 
5.0 

-22.0 
-20.0 
-24.2 

16.4 
11.5 
4.9 

-7.8 
-4.6 

-11.3 

15.9 
11.0 
4.9 

Proizvodne investicije 
• družbeni sektor 
- zasebni sektor 

12.0 
10.7 

1.2 

12.1 
10.4 
1.6 

10.6 
8.8 
1.9 

10.5 
8.6 
2.0 

Neproizvodne investicije 
- stanovanja 
- ostalo 

6.1 
4.2 
1.9 

6.8 
3.5 
3.3 

5.7 
3.0 
2.7 

5.3 
2.9 
2.4 

4. STRUKTURA INVESTICIJ (v %) 
Investicije skupaj 
- družbeni sektor 
• zasebni sektor 

100.0 
70.6 
29.4 

100.0 
73.2 
26.8 

100.0 
70.1 
29.9 

100.0 
69.2 
30.8 

Proizvodne investicije 
- družbeni sektor 
- zasebni sektor 

66.3 
59.4 
6.9 

64.1 
55.3 
8.7 

65.0 
53.5 
11.4 

66.4 
53.9 
12.5 

Neproizvodne investicije 
• stanovanja 
• ostalo 

33.7 
23.2 
10.5 

35.9 
18.4 
17.5 

35.0 
18.4 
16.6 

33.6 
18.3 
15.3 

Vir: Leto 1990 - Zavod Republike Slovenije za statistiko. 
Obdobje 1991 -1993 ocena Zavoda za makroekonomske analize in razvoj. 
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Tabela 9: PLAČILA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
■ tekoče cene 

1990 1991 1992 1993 
1-4 mes. 

1. ABSOLUTNI PODATKI v mio SIT 

CELOTNE INVESTICIJE 16647 28921 58742 21327 

JAVNE INVESTICIJE 9271 15058 30578 10407 
Energetika 1415 1678 3799 1443 
Promet in zveze 4178 5936 6037 2743 
želežnički promet 312 427 392 115 
Pomorski promet 16 4 9 11 
Zračni promet 109 113 173 115 
Cestni promet 2298 2584 728 244 
PTT storitve 1078 2511 3893 2035 
Ostalo 256 297 842 223 

Vodno gospodarstvo 57 68 44 28 
Komunalna dej.in ur.nas. 814 1460 2286 1069 
Izobraževanje in kultura 1043 1400 2381 856 
Zdravstvo in soc.varstvo 565 713 2677 1806 
Družbene organizacije in skupnosti 1307 3803 13354 2462 

STANOVANJSKE INVESTICIJE 1183 1445 866 10 

OSTALE INVESTICIJE 6193 12418 27298 10910 

2. STRUKTURA V CELOTNIH INVESTICIJAH V % 

JAVNE INVESTICIJE 55.7 52.1 52.1 48.8 
Energetika 8.5 5.8 6.5 6.8 
Promet in zveze 25.1 20.5 10.3 12.9 
želežniški promet 1.9 1.5 0.7 0.5 
Pomorski promet 0.1 0.0 0.0 0.1 
Zračni promet 0.7 0.4 0.3 0.5 
Cestni promet 13.8 8.9 1.2 1.1 
PTT storitve 6.5 8.7 6.6 9.5 
Ostalo 1.5 1.0 1.4 1.0 

Vodno gospodarstvo 0.3 0.2 0.1 0.1 
Komunalna dej.in ur.nas. 4.9 5.0 3.9 5.0 
Izobraževanje in kultura 6.3 4.8 4.1 4.0 
Zdravstvo In soc.varstvo 3.4 2.5 4.6 8.5 
Družbene organizacije In skupnosti 7.9 13.1 22.7 11.5 

STANOVANJSKE INVESTICIJE 7.1 5.0 1.5 0.0 

OSTALE INVESTICIJE 37.2 42.9 46.5 51.2 

Vir: Služba družbenega knjigovodstva. 
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Tabela 10: IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN NEFAKTORSKIH STORITEV 
- braz držav nekdanje Jugoslavija 

1990 1991 1992 1992*) 1993*) 
ocena 

ABSOLUTNI PODATKI V MIO US $ 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz nefaktorskih storitev 

3. IZVOZ SKUPAJ 

4118 3874 
1695 

5813 

4181 
1013 1365 

4887 5548 

5174 
1185 

6359 

5169 
1370 

6539 

4. Uvoz blaga 
5. Uvoz nefaktorskih storitev 

4727 4131 
575 502 

4134 
643 

4924 
639 

5426 
750 

6. UVOZ SKUPAJ 

7. SALDO blaga In nefakt. stor. 
7.1.Nefaktorske storitve 
7.2.Blago 

8. Pokritje uvoza blaga 
z izvozom v % 

5302 4633 4777 

511 
1120 
-609 

87.1 

254 
511 

-257 

769 
722 

47 

93.8 101.1 

5563 

796 
546 
250 

105.1 

6176 

363 
620 

-257 

95.3 

NOMINALNE STOPNJE RASTI V % 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz nefaktorskih storitev 

20.8 -5.9 
25.4 -40.2 

7.9 
34.7 

0.0 
15.6 

3. IZVOZ SKUPAJ 22.1 -15.9 13.5 2.8 

4. Uvoz blaga 
5. Uvoz nefaktorskih storitev 

6. UVOZ SKUPAJ 

47.0 -12.6 
28.9 -12.7 

44.8 -12.6 

0.1 
28.1 

3.1 

10.2 
17.4 

11.0 

*) Nova statistična metodologija, ki vključuje oplemenitenje v blagovno menjavo. 

i 

28 poročevalec 



Tabela 11: PLAČILNA BILANCA 
- brez držav nakdanja Jugoalavlja 

- v mio US $ 
1990 1991 1992 1992*) 1993*) 

    ocena 

A: TEKOČE TRANSAKCIJE 526.3 190.4 765.8 793.1 404.0 

1. BLAGO 
1.1.Izvoz blaga 
1.2.Uvoz blaga 

2. NEFAKTORSKE STORITVE 
2.1.Izvoz nefakt storitev 

Transport 
Potovanja 
Oplemenitenje blaga 
Ostalo 

2.2.Uvoz nefakt. storitev 
Transport 
Potovanja 
Turizem 
Oplemenitenje blaga 
Ostalo 
Zakup 

-609.0 
4118.0 
4727.0 

1119.9 
1695.2 
512.2 
857.0 
162.3 
163.7 
575.3 
267.6 
78.5 
41.6 

6.2 
172.2 
50.7 

-262.2 
3869.1 
4131.3 

510.1 
1013.0 
357.3 
337.0 
152.8 
165.9 
502.9 
153.0 
77.5 
28.3 
25.6 

178.1 
68.6 

49.5 
4184.1 
4134.6 

721.6 
1364.6 
287.6 
640.9 
179.6 
256.4 
643.0 
190.2 
102.6 

56.0 
4.0 

282.9 
63.3 

252.5 
5175.2 
4922.7 

545.9 
1184.9 
287.6 
640.9 

256.4 
639.0 
190.2 
102.6 
56.0 

282.8 
63.3 

-257.0 
5169.0 
5426.0 

620.0 
1370.0 
320.0 
800.0 

250.0 
750.0 
220.0 
140.0 
75.0 

320.0 
70.0 

3. FAKTORSKE STORITVE 
3.1.Prejemki 

Dohodki od dela 
Dohodki od kapitala 
Dobički od neposr. naložb 
Obresti od kreditov 

3.2.lzdatki 
Dobički iz neposr. naložb 
Obresti za kredite 
Ostalo (doh.od dela) 

4. ENOSTRANSKI TRANSFERI 
4.1 .Zasebni 
4.2.Uradnl 

-118.7 
59.7 

8.7 
51.0 
31.7 
19.3 

178.4 
35.4 

143.0 

134.0 
87.2 
46.8 

-107.1 
42.0 

8.4 
33.6 
10.2 
23.4 

149.1 
1.1 

148.0 

49.6 
15.1 
34.5 

-90.8 
73.7 
0.0 

73.7 
18.2 
55.5 

164.5 
29.9 

134.6 
1.5 

85.5 
38.5 
47.0 

•90.8 
73.7 

0.0 
73.7 
18.2 
55.5 

164.5 
29.9 

134.6 
1.5 

85.5 
38.5 
47.0 

-54.0 
90.0 
0.0 

90.0 
10.0 
80.0 

144.0 
30.0 

114.0 

95.0 
50.0 
45.0 

B: NEPOSREDNE NALOŽBE IN 
OSTALI DOLGOROČNI KAPfTAL 123.9 -23.8 108.8 108.8 

1. Neposredne naložbe -2.1 41.3 112.9 112.9 
2. Naložbe v vrednostne papirje 2.5 ... -3.9 -3.9 
3. Ostali dolgoročni kapital 123.5 * -65.1 -0.2 -0.2 

3.1.Obveznosti 123.4 -49.2 15.7 15.7 
Črpanja 310.8 147.6 268.9 268.9 
Odplačila -187.4 -196.8 -253.2 -253.2 

3.2.Terjatve 0.0 -15.9 -15.9 -15.9 
črpanja -84.4 -85.6 -47.5 -47.5 
Odplačila 84.5 69.7 31.6 31.6 

C: KRATKOROČNI KAPITAL -164.3 -169.5 -130.5 -130.5 

D: SPREMEMBA DEVIZNIH REZERV -112.1 -603.4 -603.4 
Vir: Bilten Banke Slovenije; leto 1993 - ocena Zavoda za makroekonomske analize In razvoj. 
*) Nova statistična metodologija, ki vključuje oplemenitenje v blagovno menjavo. 
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Tabela 12: REGIONALNA USMERJENOST BLAGOVNE MENJAVE S TUJINO *) 
- z državami nekdanja Jugoalavlje 

IZVOZ UVOZ IZVOZ UVOZ 
1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

HV HV HV l-IV 

SKUPAJ 

V MIO US $ 

6681 1946 6141 2071 100.0 

STRUKTURA V % 

100.0 100.0 100.0 

RAZVITE DRŽAVE 

ES 
EFTA 
DRUGE DRŽAVE OECD 
OSTALE RAZVITE DRŽAVE 

4461 

3669 
461 
268 

43 

1355 4115 

1111 
135 

94 
15 

3078 
688 
303 

46 

1509 

1134 
248 
106 

21 

66.8 

54.9 
6.9 
4.3 
0.6 

69.6 

57.1 
6.9 
4.8 
0.8 

67.0 

50.1 
11.2 
4.9 
0.7 

72.9 

54.8 
12.0 
5.1 
1.0 

OSTALE DRŽAVE 2220 591 2026 562 33.2 30.4 33.0 27.1 

DRŽAVE NEKDANJE JUGOSLAVUE 1508 311 1218 239 22.6 16.0 19.8 11.5 
DRŽAVE NEKDANJE SOVJETSKE ZVEZ 225 75 251 69 3.4 3.9 4.1 3.3 
VSE OSTALE DRŽAVE 487 205 557 254 7.3 10.5 9.1 12.3 

v tem: ostale države Evrope 262 123 328 116 3.9 6.3 5.3 5.6 

SKUPAJ 6681 1946 6141 2071 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nemčija 
HrvaŠka 
Italija 
Francija 
ZR Jugoslavija in nerazporejeno 
Avstrija 
Države nekdanje SZ 
ZDA 
Velika Britanija 
Makedonija 
češkoslovaška 
Madžarska 
Poljska 
Druge države  

1805 
952 
880 
616 
400 
341 
226 
195 
141 
133 
92 
73 
69 

758 

568 
232 
252 
175 

3 
98 
75 
66 
38 
67 

9 
29 
32 

302 

1394 
852 
839 
492 
268 
500 
251 
167 
74 
78 

117 
152 

18 
939 

511 
212 
324 
166 

0 
178 
69 
49 
34 
32 
18 
49 

4 
425 

27.0 
14.2 
13.2 
9.2 
6.0 
5.1 
3.4 
2.9 
2.1 
2.0 
1.4 
1.1 
1.0 

11.3 

29.2 
11.9 
12.9 
9.0 
0.2 
5.0 
3.9 
3.4 
2.0 
3.4 
0.5 
1.5 
1.6 

15.5 

22.7 
13.9 
13.7 
8.0 
4.4 
8.1 
4.1 
2.7 
1.2 
1.3 
1.9 
2.5 
0.3 

15.3 

24.7 
10.2 
15.6 
8.0 
0.0 
8.6 
3.3 
2.4 
1.6 
1.5 
0.9 
2.4 
0.2 

20.5 

VIR: Zavod Republike Slovenije za statistiko 
*) Nova statistična metodologija, ki vključuje oplemenitenje v blagovno menjavo. 
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Tabela 13: REGIONALNA STRUKTURA PRODAJ IN NABAV GOSPODARSTVA R SLOVENIJE 

OBDOBJ SKUPAJ SLOVE- SKUPA BIH HRVAŠKA MAKE- ZR JUGO- TUJINA ČRNA SRBUA SRBUA KOS. VOJ. 
NUA BIVŠA DONUA SLAVUA GORA SKUPA BREZ AP 

JUGOSL   

Prodaja 1.-12.90 441690 253123 109391 16079 54390 6639 32284 79176 
10.-12.91 355013 210203 34808 5395 20538 1912 6964 110002 
1.-12.91 883776 523365 153158 23357 86676 9063 34062 207253 
1.-6.92 1029705 661434 93363 12154 58847 6440 15923 274908 

7.-12.92 987527 714351 37871 -630 34724 5473 -4703 235305 
1.-12.92 2017232 1375785 131234 11524 93571 11912 11220 510213 

1842 30441 20832 2660 6950 
228 6736 4769 573 1392^ 

1877 32185 21991 2851 7342 
866 15057 11822 511 2724 

- struktura v% 1.-12.90 100.0 57.3 24.8 3.6 12.3 1.5 7.3 17.9 0.4 6.9 4.7 0.6 1.6 
(tekoča cena) 10.-12.91 100.0 59.2 9.8 1.5 5.8 0.5 2.0 31.0 0.1 1.9 1.3 0.2 0.4 

1.-12.91 100.0 59.2 17.3 2.6 9.8 1.0 3.9 23.5 0.2 3.6 2.5 0.3 0.8 
1.-6 92 100.0 64.2 9.1 1.2 5.7 0.6 1.5 26.7 0.1 1.5 1.1 0.0 0.3 

7.-12.92 100.0 72.3 3.8 -0.1 3.5 0.6 -0.5 23.8 
1.-12.92 100.0 68.2 6.5 0.6 4.6 0.6 0.6 25.3 

■ struktura v % 
stalne cene- 
dec.90 

1.-12.90 
10.-12.91 
1.-12.91 
1.-6.92 

7. -12.92 
1.-12.92 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

58.7 
64.8 
62.0 
67.3 
74.8 
71.0 

25.4 
10.7 
18.1 
9.5 
4.0 
6.8 

3.7 
1.7 
2.8 
1.2 

-0.1 
0.6 

12.6 
6.3 

10.3 
6.0 
3.6 
4.8 

1.5 
0.6 
1.1 
0.7 
0.6 
0.8 

7.5 
2.1 
4.0 
1.6 
0.0 
0.0 

16.0 
24.5 
19.9 
23.2 
21.3 
22.3 

0.4 
0.1 
0.2 
0.1 

7.1 
2.1 
3.8 
1.5 

4.8 
1.5 
2.6 
1.2 

0.6 
0.2 
0.3 
0.1 

1.6 
0.4 
0.9 
0.3 

Ind.realne rasti 10.-12.91/10.-12.90 
ind.realne rasti 1.-12.91/1.-12.90 
Ind.realne rasti 1.- 6.92/ 1.- 6.91 
Ind.realne rasti 7.-12.92/7.-12.91 
Ind.realne rasti 1.-12.92/1.-12.91 

46.3 42.8 
62.5 64.8 
34.0 28.0 
18.3 -2.1 
29.1 16.7 

52.2 
71.1 
40.9 
28.3 
36.6 

39.7 
60.9 
38.8 
45.5 
44.6 

37.9 
47.1 
22.6 

-11.5 
11.2 

25.6 
45.5 
19.8 

38.6 
47.2 
22.8 

45.9 
47.1 
26.0 

34.5 25.7 
47.8 47.1 
13.2 16.2 

Nabava 1.-12.90 371452 
10.-12.91 329290 
1.-12.91 769641 
1.-6.92 879987 

7.-12.92 868584 
1.-12.92 1748570 

234921 60080 11195 39343 4703 24839 56451 
216066 34361 4521 23243 1845 4754 78862 
506390 116445 15775 68595 7605 24471 147005 
633932 70914 7652 45723 6362 11177 175140 
642541 27986 -1022 31215 -246 -3428 198057 
1276473 98900 6630 76938 6115 7749 373197 

838 24001 17113 2068 4820 
143 4611 3114 367 1130 
936 23535 16891 1634 5010 
177 11000 8773 202 2025 

- struktura v % 
(tekoče cene) 

- struktura v % 
stalne cene- 
dec.90 

1. -12.90 
10.-12.91 
1.-12.91 
1.-6.92 

7. -12.92 
1.-12.92 

1.-12.90 
10.-12.91 
1.-12.91 
1.-6.92 

7. -12.92 
1.-12.92 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Ind.realne rasti 10.-12.91/10.-12.90 
Ind.realne rasti 1.-12.91/1.-12.90 
Ind.realne rasti 16.92/1.- 6.91 
Ind.realne rasti 7.-12.92/7.-12.91 
Ind.realne rasti 1.-12.92/1.-12.91 

63.2 
65.6 
65.8 
72.0 
74.0 
73.0 

63.9 
69.0 
67.3 
73.8 
75.8 
74.8 

21.6 
10.4 
15.1 

8.1 
3.2 
5.7 

22.7 
12.7 
16.9 
9.3 
4.0 
6.6 

3.0 
1.4 
2.0 
0.9 

•0.1 
0.4 

3.2 
1.7 
2.3 
1.0 

-0.1 
0.4 

57.7 43.8 
68.0 65.9 
37.9 26.2 
16.7 -4.9 
28.8 14.3 

10.6 
7.1 
8.9 
5.2 
3.6 
4.4 

11.2 
8.6 

10.0 
6.0 
4.5 
5.2 

85.4 
81.6 
45.3 
30.1 
38.0 

1.3 
0.6 
1.0 
0.7 

-0.0 
0.3 

1.3 
0.7 
1.1 
0.8 

•0.0 
0.4 

59.3 
75.7 
75.1 
-1.9 
27.3 

6.7 
1.4 
3.2 
1.3 

-0.4 
0.4 

7.0 
1.8 
3.6 
1.5 
0.0 
0.0 

25.2 
46.1 
22.9 

-11.2 
10.7 

15.2 
23.9 
19.1 
19.9 
22.8 
21.3 

13.4 
18.2 
15.8 
16.9 
20.2 
18.5 

0.2 
0.0 
0.1 
0.0 

0.2 
0.1 
0.1 
0.0 

16.6 
52.2 

8.1 

6.5 
1.4 
3.1 
1.3 

6.8 
1.7 
3.4 
1.4 

25.6 
45.9 
23.6 

4.6 
0.9 
2.2 
1.0 

4.9 
1.2 
2.5 
1.1 

24.6 
46.2 
26.3 

0.6 
0.1 
0.2 
0.0 

0.6 
0.1 
0.2 
0.0 

1.3 
0.3 
0.7 
0.2 

1.4 
0.4 
0.7 
0.3 

12.4 47.1 
37.0 48.6 

6.2 20.3 
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Tabela 14: PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
• tekoče cene 
- v mio SIT 

real.rast STRUKTURA V % 
1991 1992 1993 1993/92 1991 1992 1993 

ocena ocena ocena 

UDELEŽBA VBDP V % 
1991 1992 1993 

ocena 

A. P RI H O D KI JAVNEGA 
8EKTORJA SKUPAJ 
( BREZ ZADOLŽEVANJA) (I. + II.) 152797 466863 631734 1.7 100.0 100.0 100.0 43.7 46.9 46.2 

I. DAVČNI PRIHODKI SKUPAJ 

1. DAVKI , 
1.1. Davek od dobička pravnih oseb 
1.2. Davek na Izplačane OD 
1.3. Dohodnina 
1.4. Prometni davki skupaj 
1.5. Carine In uvozne takse 
1.6. DrugI davki občanov 

2. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
2.1. Prispevek za zaposlovanje 
2.2. Prispevek za zdravstvo 
2.3. Prispevek za pokojnlnsko- 

inval.zavarovanje 

142211 441496 590872 0.6 93.1 94.6 93.5 40.7 44.4 

73754 215537 304144 
2186 5943 5850 
1653 143 

21634 69089 
35614 107491 
12555 32460 

112 411 

68457 225961 
4316 13877 

19153 75167 

0 
92000 

157800 
47983 

511 

286728 
21064 
80300 

6.1 
-26.0 

0.1 
10.4 
11.1 
-6.5 

-4.6 
14.1 

-19.7 

48.3 
1.4 
1.1 

14.2 
23.3 

8.2 
0.1 

44.8 
2.8 

12.5 

46.2 
1.3 
0.0 

14.8 
23.0 

7.0 
0.1 

48.4 
3.0 

16.1 

48.1 
0.9 
0.0 

14.6 
25.0 

7.6 
0.1 

45.4 
3.3 

12.7 

21.1 
0.6 
0.5 
6.2 

10.2 
3.6 
0.0 

19.6 
1.2 
5.5 

21.7 
0.6 
0.0 
6.9 

10.8 
3.3 
0.0 

22.7 
1.4 
7.6 

44988 136917 185364 1.8 29.4 29.3 29.3 12.9 13.8 

45.1 

23.2 
0.4 
0.0 
7.0 

12.0 
3.7 
0.0 

21.4 
1.6 
6.1 

14.1 

II. N E D A V č N I PRIHODKI SKUPAJ 10586 25385 40862 21.0 6.9 5.4 6.5 3.0 2.6 3.1 

1. Registracijske takse 547 1842 4937 
2. Cestnina 404 1543 2629 
3. Povračila od količinskih osnov 417 617 710 
4. Odškodnin« zaradi sprem.namembn. 119 117 354 
5. Takse (sodne,upravne,turist.,komunal.) 927 3621 8269 
6. Nadomestila za upor.stavb. zemljišča 408 2769 3437 
7. Drugi prihodki 4137 10927 14959 
8. Prenošeni prihod.skladov skup.rezerv 0 131 30 
9. Prihodki od prodaje zvez. stanovanj 0 0 2280 
10. Solidarnostni prispevki 3627 3818 1572 
11. Prihodki od prodaje osn. sredstev 225 
12. Udeležba pri dobičku Javnih podjetij 112 
13. Vračila glavnice danih kreditov 1348 

101.5 
28.1 

-13.5 
127.5 
71.7 
-6.7 
2.9 

-69.0 

0.4 
0.3 
0.3 
0.1 
0.6 
0.3 
2.7 
0.0 
0.0 
2.4 

0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.8 
0.6 
2.3 
0.0 
0.0 
0.8 

0.8 
0.4 
0.1 
0.1 
1.3 
0.5 
2.4 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 

0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
1.2 
0.0 
0.0 
1.0 

0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.4 
0.3 
1.1 
0.0 
0.0 
0.4 

0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
0.3 
1.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
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Tabela 15: ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
- tekoč« cena 

 • v mlo SIT 
real.rast STRUKTURA V % UDELEŽBA V BDP V % 

1991 1992 1993 1993/92 1991 1992 1993 1991 1992 1993 
ocena ocena ocena ocena 

B. ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
SKUPAJ (BREZ ODPLAČIL POSOJIL) 143553 463663 643088 4.3 100.0 100.0 100.0 41.1 46.6 49.1 

I.POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

II.ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

III.PRORAČUNSKA PORABA DRŽAVE 
vtem: 
1. Sredstva za delo driavnlh organov 

in Izvajalskih organizacij 
2. Plačila storitev javnim zavodom 
3. Druga plačila storitev 
4. Socialni transferi 
5. Subvencije in transferi gospodarstvu 
6. Investicije (vkljui.lnvestic. v obrambi) 
7. DrugI odhodki 
8. Odplačila obresti 
9. Plačilo garancij 
10. Kapitalske naložbe 
11. Rezerve 
12. Sredstva za begunce 

V.PRORAČUNSKA PORABA OBčIN 
vtem: 
1. Sredstva za delo občinskih organov 
2. Plačila storitev javnim zavodom 
3. Subvencije In transferi gospodarstvu 
4. DrugI odhodki 
5. Odplačila obresti 
6. Sredstva za delo krajevnih skupnosti 
7. Rezerve 

38597 127724 177900 

17518 72812 100716 

57870 211341 299500 

12172 
6646 
3138 

11892 
9940 

12344 
366 

1124 
0 
0 

246 
0 

IV.FINANCIRANJE FUNKCU FEDERACIJE 3041 

4388 
13191 
4934 
710 

73 
255 
102 

64373 
20103 

7021 
34825 
28373 
36601 

2491 
4795 
9050 
494 

1772 
1443 

4.7 26.9 

4.0 12.2 

6.6 40.3 

8.5 
4.6 
2.2 
8.3 
6.9 
8.6 
0.3 
0.8 

23653 48356 63400 -1.4 

11132 
20887 
13894 

1420 
185 
627 
211 

0.2 

2.1 

3.1 
9.2 
3.4 
0.5 
0.1 
0.2 
0.1 

27.5 27.7 

15.7 15.7 

45.6 46.6 

13.9 
4.3 
1.5 
7.5 
6.1 
7.9 
0.5 
1.0 
2.0 
0.1 
0.4 
0.3 

16.5 10.4 

2.4 
4.5 
3.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 

9.9 

11.0 12.8 13.6 

5.0 7.3 7.7 

16.6 21.2 22.9 

3.5 
1.9 
0.9 
3.4 
2.8 
3.5 
0.1 
0.3 

0.1 

0.9 

6.8 

1.3 
3.8 
1.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 

6.5 
2.0 
0.7 
3.5 
2.9 
3.7 
0.3 
0.5 
0.9 
0.0 
0.2 
0.1 

4.9 

1.1 
2.1 
1.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 

4.8 

VI. PORABA SREDSTEV SOUDARNOSTI 2874 3430 1572 -65.5 2.0 0.7 0.2 0.8 0.3 0.1 
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Tabela 16: ZAPOSLENI IN NEZAPOSLENI 

VSE ZAPOSLENE OSEBE (Delovno aktivni) 
Vtem: 
Gospodarstvo 
Negospodarstvo 
Notranje zadeve In 
neprofitne organizacije 
Zasebna podjetja z do 3 zaposlenimi 
Zasebne obratovalnice 
- delavci 
- lastniki in samozaposleni 
Svobodni poklici 
Samostojni kmetje 

REGISTRIRANI NEZAPOSLENI 
Od tega: 
- mladi do 26.leta 
- iskalci prve zaposlitve 
- nezaposleni več kot 1 leto 
• prejemniki DN In DP 
- iskalci socialnih pomoči 

1990 1991 1992 1993 
ocena 

928473 867468 818714 790900 

647861 
134361 

579799 
129796 

527186 
129780 

492200 
133000 

12627 
6615 

65224 
31870 
33354 

5081 
56704 

12747 
15403 
69520 
33091 
36429 

5603 
54600 

11553 
18888 
71422 
33157 
38265 

5885 
54000 

10900 
21200 
75350 
34800 
40550 
6250 

52000 

44623 75079 102593 126100 

22912 
11831 
16711 
12870 
13405 

35400 
16400 
31370 
30053 
15724 

41753 
20685 
52220 
44369 
18770 

51000 
25100 
65900 
55956 
27400 

SKUPAJ AKTIVNI 
Stopnja nezaposlenosti (v %) 

Nezaposleni ob koncu leta 
Stopnja nezaposlenosti 
ob koncu leta (v %) 

Povprečno Število prostih delovnih mest 
• na 100 nezaposlenih 

973096 942547 921307 917000 
4.6 8.0 11.1 13.7 

55441 91161 118224 134000 

5.8 9.7 12.8 14.6 

5453 
6.4 

5316 
3.9 

6861 
3.6 

7500 
3.1 

LETNE STOPNJE RASTI (v %) 

VSE ZAPOSLENE OSEBE (Delovno aktivni) 
Od tega: 
Gospodarstvo 
Negospodarstvo 
Notranje zadeve in 
neprofitne organizacije 
Zasebna podjetja z do 3 zaposlenimi 
Zasebne obratovalnice 
Svobodni poklici 
Samostojni kmetje 

-3.1 

-4.9 
-2.4 

6.6 

3.9 
5.3 

-4.9 

-6.6 

•10.5 
-3.4 

1.0 
132.8 

6.6 
10.3 
-3.7 

-5.6 

-9.1 
-0.0 

-9.4 
22.6 

2.7 
5.0 

-1.1 

-3.4 

-6.6 
2.5 

-5.7 
12.2 
5.5 
6.2 

-3.7 

REGISTRIRANI NEZAPOSLENI 58.1 68.3 36.6 22.8 

Vir: gospodarstvo, negospodarstvo, zasebna podjetja, prosta delovna mesta - Zavod RS za statistiko 
ostale zaposlene osebe - Zavod RS za zdravstveno varstvo 
registrirani nezaposleni - Zavod RS za zaposlovanje 
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Tabela 17: NEKATERE ZNAČILNE STAROSTNE IN SOCIALNOEKONOMSKE SKUPINE PREBIVALSTVA 

1990 1991 1992 1993 
ocena 

STALNO PREBIVALSTVO SLOVENIJE 
po registru 30.6. 

STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA (v %) 
0-14 let 
15 -64 let 
65 let in več 

1998090 

20.9 
68.2 
10.9 

2001768 

20.3 
68.8 
10.9 

1995832 

19.8 
69.0 
11.2 

1994431 

19.1 
69.3 
11.6 

OCENA IN PROJEKCIJA NEKATERIH SOCIALNOEKONOMSKIH SKUPIN PREBIVALSTVA (BREZ ZDOMCEV) 

PREDŠOLSKI OTROCI (ocena) 
OTROCI IN MLADINA V ŠOLANJU 
Osnovnošolci 
Dijaki v srednjih In pokl.iolah 
Redni študenti Iz Slovenije 

176510 

231146 
91956 
26171 

172085 

227622 
95616 
28215 

166372 

223704 
97255 
30054 

160562 

219392 
98179 
31193 

AKTIVNI 
Delovno aktivni 
Registrirani nezaposleni 
- v % od aktivnih 

973096 
928473 

44623 
4.6 

942547 
867468 

75079 
8.0 

921307 
818714 
102593 

11.1 

917000 
790878 
126100 

13.7 

UPOKOJENCI 
- starostne pokojnine 
• Invalidske pokojnine 
• družinske pokojnine 
- starostne kmečke pokoj. 
- družinske kmečke pokoj. 

LETNE STOPNJE RASTI (v %) 

Predšolski otroci 
Osnovnošolci 
Dijaki v srednjih in pokl.šolah 
Redni študenti iz Slovenije 
Skupaj dijaki In študenti 

AKTIVNI 
Delovno aktivni 
Nezaposleni 

384094 
197259 
82289 
76726 
25356 
2464 

-2.0 
-1.0 
5.1 
6.8 
5.5 

•1.4 
-3.1 
58.1 

416658 
227524 

87194 
78482 
23458 

2269 

-2.5 
-1.5 
4.0 
7.8 
4.8 

-3.1 
-6.6 
68.3 

443331 
248978 
91551 
79276 
21513 

2013 

-3.3 
-1.7 
1.7 
6.5 
2.8 

-2.3 
-5.6 
36.7 

453558 
257700 

94821 
79415 
19800 

1822 

-3.5 
-1.9 
1.0 
3.8 
1.6 

-0.5 
-3.4 
22.8 

UPOKOJENCI 
- starostne pokojnine 
• Invalidske pokojnine 
• družinske pokojnine 
- kmečke pokojnine 

Upokojitveni kontingent 
Prebiv.starejšl od 65 let 

5.2 
9.4 
3.7 
1.7 

-7.0 

1.8 
2.5 

8.5 
15.3 
6.0 
2.3 

-7.5 

1.4 
3.2 

6.4 
9.4 
5.0 
1.0 

-8.6 

1.5 
3.0 

2.3 
3.5 
3.6 
0.2 

-8.1 

1.3 
2.9 

Bruto domači proizvod 
Produktivnost 

-4.7 
-1.6 

-9.3 
-2.7 

-6.0 
-0.4 

-1.0 
2.4 
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Izhodišča za pripravo sanacijskega načrta Slovenskih železnic, 

sanacijski načrt za Javno podjetje Slovenske železnice in 

operacionalizacija sanacijskega načrta Slovenskih železnic — EPA 286 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SANACIJSKEGA NAČRTA SLOVESNKIH ŽELEZNIC 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 1. julija 1993 
obravnavala in sprejela: 

- IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SANACIJSKEGA NAČRTA 
SLOVENSKIH ŽELEZNIC, 

- SANACIJSKI NAČRT ZA JAVNO PODJETJE SLOVEN- 
SKE ŽELEZNICE, 

- OPERACIONALIZACIJO SANACIJSKEGA NAČRTA SLO- 
VENSKIH ŽELEZNIC, • 

ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. člena 
začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

nije ter sklepa Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
25. februarja 1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 

- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze. 

Za izdelavo sanacijskega načrta so bila opredel]ena nasled- 
nja izhodišča: 

Slovenske železnice bodo reorganizirane na osnovi in 
v skladu z direktivo Evropske skupnosti iz junija 1991, ki 
predvideva delitev infrastrukture od prometa. 

Takšna reorganizacija bo omogočila uspešnejšo vključevanje 
SŽ na transportnem tržišču, ob tem pa je za povečanje učin- 
kovitosti tega sistema potrebno uvesti organizacijske spre- 
membe, kot so: 

1. Organizirati, delno počitniški in v celoti tovorni promet kot 
profitna centra ter spremljajoče aktivnosti (mobilna sredstva, 
vzdrževanje, zaračunavanje itd.) kot stroškovne centre; 

2. Opredeliti plačilo uporabe železniške infrastrukture 
postopno, tako, da bodo s tem kriti dejanski stroški; 

3. Opredeliti plačilo stroškov sprotnega in investicijskega 
vzdrževanja železniške infrastrukture, ki jih namenja država 
Slovenskim železnicam oz. izvajalcu teh storitev; 

4. Opredeliti način subvencioniranja v potniškem in kombini- 
ranem transportu; 

5. Prilagoditi tarife dejanskim stroškom v tovornem in potni- 
škem prometu tako, da bo železniški promet konkurenčen 
drugim vrstam prometa; 

6. Financiranje razvoja Železniške infrastrukture mora teme- 
ljiti na komparativni oceni gospodarnosti investicij. 

Priprava in uvedba navedenih sprememb na SŽ bo v osnovi 
spremenila dosedanji način poslovanja tega sistema in ga 
postopno uvrstila med sodobno organizirane evropske želez- 
niške uprave. 

Sanacijski program Slovenskih Železnic, ki je bil Izdelan 
v drugi polovici meseca aprila 1993, vsebuje nasledn|e: 

1. Analizo obstoječega stanja in opredelitev bodoče vloge SŽ 
v prometnem sistemu Republike Slovenije, glede na kapaci- 
tete sistema, želeno kvaliteto prometnih storitev, konkurenč- 
nost SŽ napram drugim transportnim panogam, ob upošteva- 
nju tehnoloških sprememb v transportu; 

2. Prognozo železniškega prometa v 10-letnem obdobju, upo 
števaje aktivnosti navedene pod točko 1; pri tem bo potrebne 
upoštevati različne vrste potnikov in blaga na odsekih obrav- 
navanega železniškega omrežja: 

3. Identifikacijo neprofitne dejavnosti SŽ, ki je v interesi 
države ter način subvencioniranja te dejavnosti; 

4. Opredelitev dejavnosti SŽ s predlogom njene bodoče struk 
ture in organiziranosti; 

5. Izdelavo ustreznega predloga potrebne kadrovske zasedb' 
SŽ, ki bo upoštevala predlagane organizacijske spremembe 
izločitev neekonomskih storitev ter obstoječi in predviden 
obseg dela; 

6. Povzetek ugotovitev finančno ekonomske analize s pred 
logi ukrepov za normalizacijo poslovanja Slovenskih Železni 
Ljubljana, in sicer: 

- predlogi ukrepov, za katere so pristojne in odgovorn 
Slovenske Železnice, 

- predlogi ukrepov, za katere je pristojna in odgovorna Vlad 
R Slovenije in njene institucije, 

- variantni prikaz projekcije tekočega poslovanja z ocen 
potrebnega javnega financiranja. 

7. Prikaz predlagane organizacijske strukture s predlogo' 
ukrepov. 

Izdelan sanacijski načrt je, kot globalno usmeritev, potre 
Upravni odbor Slovenskih železnic, ki je poslovodstvo Slovel 
skih železnic obvezal, za izdelavo podrobnega prikaza akti 
nosti in nalog po posameznih področjih programa ter roke; 
njihovo realizacijo, kar je razvidno iz Operacionalizacije san 
cijskega načrta Slovenskih Železnic. 

Predlogi ukrepov za katere je pristojna In odgovorna Vla< 
Republike Slovenije in njene institucije se nanašajo na: 

1. Ukrepe za zagotovitev finančnega ravnotežja in pogoji 
za normalno poslovanje 

Dejansko gre za zagotovitev virov za poplačilo zapadlih 
neporavnanih obveznosti, ki so ob koncu leta 1992 znašal« 
- neplačana zapadla odplačila dolgoročnih dolgov 
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- obveznosti do tujih uprav 
- obveznosti do dobaviteljev 
SKUPAJ: 
- odložene obveznosti za dajatve na osnovi OD 
SKUPAJ: 

0,6 mlrd SIT 
2,3 mlrd SIT 
1,7 mlrd SIT 
4.6 mlrd SIT 
3,9 mlrd SIT 
8,5 mlrd SIT 

1.1. Država prevzame obveznosti Slovenskih Železnic na 
osnovi Zakona o poravnavanju davkov in prispevkov Javnega 
podjetja Slovenskih Železnic (Ur. list št., 12/5.3.1993). Obvez- 
nost se odplačuje v 48-tih mesečnih obrokih s pričetkom 25. 
7. 1995. Skupna višina znaša cca. 6,6 mlrd SIT. 

1.2. Država prevzame obveznosti Slovenskih Železnic do 
zapadlih kreditov v letu 1993. 

1.3. Država prevzame poravnavo obveznosti Slovenskih želez- 
nic iz kreditov za infrastrukturo po stanju 31. 12. 1993 
s posebnim zakonom (priloga št. 3). 

2. Ukrepe za zmanjšanje števila zaposlenih 

Potrebno število zaposlenih v sanacijskem načrtu izhaja iz 
primerjav z nekaterimi evropskimi državami in različnimi kri- 
teriji (RTKM/zaposlenega, zaposleni/km proge, delež uprave, 
prometa, infrastrukture), ki dajejo različne ocene potrebnega 
števila zaposlenih. Ugotavlja se, da je realno (ekonomski in 
tehnološki vidik) mogoče zmanjšati obseg zaposlenih za 20%, 
kot je opredeljeno v tč. 5.5., tabela 4 - varianta 3 (10043 
zaposlenih v javnem podjetju koncem leta 1993). 

Načrt zmanjšanja števila zaposlenih do leta 1996 je naslednji. 
1993 1994 1995 1996 

Promet 
Infrastruktura 
Uprava 

- 1967 
- 186 
- 206 

- 202 
- 59 
- 19 

- 230 
- 67 
- 21 

- 283 
- 82 
- 27 

SKUPAJ: - 2359 - 280 - 318 - 392 

Potrebna finančna sredstva za realizacijo zmanjšanja števila 
zaposlenih: 

stroški število 
v mio SIT delavcev 

- dokup let 
- odpravnine in plače za 4 mesece 
- prekvalifikacije 
- invalidske delavnice 

362 
700 

97 
155 

147 
742 
350 
250 

SKUPAJ: 1314 

Dinamika potrebne zagotovitve sredstev (v mio SIT): 
leto 1993 julij 

avgust 
september 
oktober 
november 
december  

1489 

100 
73 

227 
237 
368 
309 

SKUPAJ: ~13T? 
Iz preglednice je razvidno, da se s pomočjo Vlade Republike 
Slovenije rešuje del tehnološkega presežka delavcev, ostale 
pa bodo Slovenske železnice reševale z drugimi ukrepi. 

3. Ukrepe za zmanjšanje stroškov poslovanja 
Ob osnovni usmeritvi doseganja načrtovanega obsega 
poslovnih prihodkov bodo Slovenske železnice zmanjšale 
poslovne odhodke v letu 1993 za 10% 
Dinamika zmanjševanja poslovnih odhodkov do leta 1996 je 
naslednja: 
leto 1993 - 10% 
leto 1994 - 10% 
leto 1995 - 3% 
leto 1996 - 2% 
Nadzor nad izvajanjem Operacionalizacije sanacijskega 
načrta Slovenskih železnic bo preko Upravnega odbora vršilo 
Ministrstvo za promet in zveze, ki bo tudi sprotno obveščalo 
Vlado Republike Slovenije o morebitnih odstopanjih. 
Samo dosledno izvajanje Operacionalizacije sanacijskega 
načrta, ob opredeljeni podpori Vlade Republike Slovenije, 
nudi realno možnost doseganja Projekcije Bilance uspeha po 
dejavnostih za obdobje 1993 - 1996, kot je navedeno v prilogi 
Operacionalizacije sanacijskega načrta. 

OPOMBA: sledi priloga št. 3 - Plan odplačila dolgoročnih 
kreditov SŽ od leta 1993 do 2009, ki je bila objavljena v 21. 
štev. Poročevalca, na strani 58, v predlogu za izdajo zakona 
o železnicah z osnutkom zakona - EPA 300, ki je izšel 15. 
julija letos. 

V 
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OPERACIONALIZACIJA SANACIJSKEGA NAČRTA SLOVENSKIH ŽELEZNIC 

Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo (ITEO) iz Ljub- 
ljane je s sodelovanjem Upravnega odbora Slovenskih 
železnic, Ministrstva za promet in zveze in strokovnih služb 
Slovenskih železnic izdelal Sanacijski program Slovenskih 
železnic. 

Upravni odbor Slovenskih železnic je ugotovil, da je sanacij- 
ski načrt narejen do faze, ko ga mora operacionalizirati 
poslovodstvo Slovenskih železnic, podati oceno sanacij- 

skega načrta z vidika realnosti njegove realizacije In termin- 
ski plan ukrepov, ki jih bo treba pričeti izvajati na njegovi 
osnovi. 

Na osnovi sklepa upravnega odbora je poslovodstvo Slo- 
venskih železnic izdelalo opracionalizacijo sanacijskega 
načrta. Z veseljem bomo sprejeli in vgradili vse pripombe in 
predloge, ki bodo doprinesli k hitrejši in dokončni sanacij 
Slovenskih železnic. 

1. UVOD 

V sanacijskem načrtu Slovenskih železnic (ITEO) so na osnovi 
izdelane analize, progoze in ocene tržnih možnosti Sloven- 
skih železnic, ocene potrebnega števila zaposlenih ter 
finančno ekonomske analize podani za ta področja predlogi 
ukrepov ločeno na tiste, za katere je pristojno in odgovorno 
podjetje Slovenske železnice in tiste, za katere je pristojna in 
odgovorna vlada in njene institucije. 

Ugotovljeno je, da je treba najprej zaustaviti podanje obsega 
storitev v zadnjih letih in doseči vsaj rahlo rast količine in 
kakovosti. Če to ne bo doseženo, bo mogoče zmanjšati sub- 
vencije državnega proračuna le z bistveno reduciranim obra- 
tovanjem zlasti potniškega prometa. Ker je za Slovenske 
železnice temeljnega pomena tovorni promet, je za ta pro- 
gram predvidenih vrsta ukrepov za okrepitev pridobivanja 
tovora tako masovnega kot zahtevnejših tovorov predvsem na 
mednarodnem trgu in za mednarodni trg s povečano učinko- 
vitejšo tržne funkcije v inozemstvu, usklajenim sodelovanjem 
z Luko Koper, politiko pospešene prodaje preko špediterjev in 
neposredno preko predstavništev. Tudi na domačem trgu bo 
mogoče povečati učinkovitost le z večjo prilagoditvijo zahte- 
vam naročnikov, izboljšano kakovostjo in konkurenčnimi ce- 
nami. 

Pozornost pri ukrepih sanacje v potniškem prometu je dana 
predvsem področju notranjega prometa, čeprav bi lahko 
ukrepe smiselno uporabili tudi v mednarodnem prometu. 
Ukrepi temeljijo na izboljšanju kakovosti (pogostost voženj in 
ugodne zveze, točnost in hitrost, prijaznost osebja, čistoča, 
prodaja kart), različni ponudbi storitev različnim tržnim seg- 
mentom, spremenjeni funkciji železniških postaj, pozitivni 
propagandi, ustvarjanju drugačnega odnosa javnosti do pre- 
vozov z vlakom in okrepljenim trženjem preko turističnih 
agencij. 

Realizacija vseh teh ukrepov v tovornem in potniškem pro- 
metu je pogojena tudi z drugačno organiziranostjo in pod- 
poro tržni funkciji v okviru Slovenskih železnic, vzpostavitvijo 
tržno - informacijskega sistema za operativno vodenje pro- 
daje, učinkovito zvezo med trženjem in prometno operativo in 
razvojem. 

Število zaposlenih je potrebno prilagoditi obsegu dejavnosti. 
Iz sanacijskega načrta izhaja, da je realno (upoštevanje eko- 
nomskega in tehnološkega vidika) mogoče zmanjšati obseg 
zaposlenih za 20-30%, s tem da bo natančnejše število 
mogoče določiti ob upoštevanju ravni plač in obsega dejav- 
nosti po uvedbi nove organizacijske strukture. Predlga se, da 
poslovodstvo SŽ čimprej imenuje interdisciplinarno pro- 
jektno skupino za ugotavljanje in reševanje presežnih delav- 
cev. Zmanjševanje števila zaposlenih se naj izvede v časov- 
nem obdobju vsaj dveh let, kadrovsko prestrukturiranje naj 
poteka tako na področju števila kot strukture zaposlenih. 
Ocenjuje se, da bo za trajne presežke potrebnih okrog 7.600 
DEM na zaposlenega, sredstva bi morala zagotoviti država. 

Ocenjuje se, da mora železnica opremljenost z voznim par- 
kom zmanjšati glede na primerjavo izkoriščenosti z evrop- 
skimi državami (tovorni vagoni za 20%, potniški vagoni za 

50%, vlečna sredstva za 30%). Učinki ukrepov so razporejeni 
na 2 leti. 
S splošno reacionalizacijo je treba še v letu 1993 znižati 
stroške za 10%. Poleg ukrepov za znižanje stroškov se znotraj 
podjetja predlagajo tudi ukrepi za povečanje prihodka, ukrepi 
za optimalizacijo strukture aktive, ukrepi za optimalizacijo 
strukture pasive in organizacijski ukrepi. Vlada je poleg zago- 
tovitve pogojev za normalizacijo poslovanja (npr. jasna strate- 
gija razvoja prometa v Sloveniji, opredelitev vsebine in 
obsega javnih storitev^ zagotovitev sredstev za izboljšanje 
finančnega položaja SŽ) predvsem pristojna in odgovorna za 
ukrepe s področja javnega financiranja (subvencioniranje 
prometa, zagotavljanje sredstev za infrastrukturo). 
Izdelana je tudi ocena možnih učinkov ukrepov in ocena 
okvirov potrebnega javnega financiranja za tekoče poslova- 
nje. Glede na verjetnost uresničitve projekcij je po mnenju 
ITEO realnejša Varianta 2 (znižanje stroška dela za 15%, 
nespremenjeno število potniških vlakov, neugodnejša projek- 
cija prometa), po kateri je poslovanje potniškega in tovornega 
prometa negativno v letu 1993 (1890 mio SIT izgub), v nasled- 
njih letih pa potniški promet na meji rentabilnosti in v tovor- 
nem prometu pozitiven rezultat poslovanja. V dejavnosti infra- 
strukture se ocenjuje poslovanje z izgubo v višini amortiza- 
cije. Za javno financiranje pomeni ta ocena postopno padanje 
mase subvencioniranja prometa od 4,1 mlrd SIT v letu 1993 na 
3,3 mlrd SIT v letu 1996. 

2. POSLANSTVO, POSLOVNO PODROČJE IN MERILA 
USPEŠNOSTI 

S potrebnostjo opredelitve poslanstva SŽ soglašamo. Kon- 
cept je načeloma sprejemljiv, SŽ ga bodo razdelale kot pose- 
ben del poslovne strategije s poudarkom na tržni naravnano- 
sti podjetja. V zvezi s tem navajamo naše dodatne poudarke. 

Svoje poslanstvo vidimo v zagotavljanju kvalitetnih in okolju 
prijaznih storitev pri prevozu potnikov in blaga v notranjem in 
mednarodnem prometu, katerih prodaja bo zagotavljala 
obstoj in razvoj podjetja. Zadovoljstvo in zaupanje uporabni- 
kov železniških storitev je tudi osnova zadovoljstva zaposle- 
nih na železnici. 

Opredelitev dveh poslovnih področij: promet (potniški in 
tovorni), vzdrževanje infrastrukture je usklajena z novo orga- 
nizacijsko strukturo. Kombinirani promet je vrsta storitve 
v okviru ponudbe poslovnega področja tovorni promet. Opre- 
deljeni temeljni okviri delovanja vsebujejo vse bistvene ele- 
mente in jih sprejemamo. 

2.1. Predlagana merila uspešnosti: 

Za osnovno poslovno merilo, s katerim se bo spremljalo in 
merilo uresničevanje vizije, predlagamo namesto profitne 
stopnje operativni količnik med celotnimi obratovalnimi stro- 
ški in celotnimi prihodki iz poslovanja. Pri tem pomenijo 
celotni obratovalni stroški vse stroške, ki se nanašajo na 
poslovanje, brez obresti in drugih obremenitev na dolgove, 
celotni prihodki pa pomenijo prihodke iz vseh virov poslo- 
vanja. 
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Merilo Enota Potniški promet Tovorni promet 

- potovalna hitrost v določenem 
časovnem obdobju: 

. vseh vlakov 

. posameznih vrst vlakov 
km/h 
km/h 

* 
* 

* 
* 

- točnost vlakov v določenem 
časovnem obdobju: 

. zamude vseh vlakov 

. zamude posameznih vrst vlakov 
min/100 km 

ocen. točnosti 
* 
* 

* 

- dnevna ponudba vlakov: 
. število vlakov po vrstah na 
posamezni relaciji vlakov/dan * 

- kvaliteta storitev (informacije, 
rezervacije, udobnost, čistoča) 

število 
pritožb * 

- reklamacije: 
. število prijavljenih odškodninskih 
zahtevkov 

. vrednost odškodninskih 
zahtevkov glede na višino 
transportnega prihodka 

prijave 

delež 

* 

* 

- število carinskih postaj postaja * 

- število počasnih voženj vožnja * 

Merilo Enota Potniški p. Tovorni p. Infrastruktura 

- možnost izobraževanja št. delavcev • * * 

- možnost napredovanja št. delavcev • * * 

• izplačilo plač v roku dogovorjenem 
s pogodbo: 

. število primerov neizpolnitve št. mesecev * * * 

OtSOlilAii 
Merilo Enota SŽ Potniški p. Tovorni p. Infrastrukt. 

- poraba energije na enoto dela KWh/ 000 BRTKM * 

- poraba goriva na enoto dela Kg/ 000 BRTKM * 
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Merilo Enota Sž Potniški p. Tovorni p. Infrastrukt. 

- operativno razmerje 
(operativni stroški/prihodki) količnik ♦ * * 

- delež prihodka na osnovi 
pogodb z ustanoviteljem % * * * 

- produktivnost: 
. zaposleni/ km proge 
. RTKM na zaposlenega 

število/km 
RTKM/zaposlen. 

* 
* 

- tržni delež % * * 

- razpoložljivost voznih sredstev % * 

• povprečni dnevni tek voznih sred. km/dan * * 

• zasedenost sedežev % * 

- obtek vagonov število dni * 

- stroški vzdrževanja na km proge SIT * 

- zmogljivost prog št. vlakov/24 h * 

- izkoriščenost prog (letno) % * 

- dolžina prog po karakteristikah: 
. osni pritisk 
. svetli profil 
. enotirne proge 
. dvotirne proge 
. elektrificirane proge 
. predori 
. mostovi 

km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 

* 
* 
* 
« 
* 
* 
* 

- cestni prehodi število * 

3. TRŽNA ANALIZA IN PROGNOZA 

3.1. Tovorni promet 

- Potrjujemo osnovne ugotovitve iz tržne analize tovornega 
prometa, imamo pa naslednje pripombe oziroma dopolnila: 

3.1.1. Osnovne značilnosti Iz analize tovornega prometa po 
železnici v Sloveniji 

- tržni delež privatnih cestnih prevozikov je na osnovi prepe- 
ljanih ton večji od deleža železnice in deleža javnih cestnih 
prevoznikov, nanje namreč odpade kar 40% vseh prepeljanih 
količin; 

- konkurenco v tranzitnem prevozu poleg cestnih prevozni- 
kov predstavljajo tudi železniške obvozne poti in kanal Ren- 
-Maina-Donava; 

- dejstvo je, da je danes registriranih v Sloveniji kar cca 150 
javnih cestnih prevoznikov in ne le 10, kot je omenjeno 
v načrtu; sektor cestnih prevoznikov razpolaga s približno 
30.000 tovornimi avtomobili, od tega pa je že skoraj vsak drugi 
v privatni lasti; 

3.1.2. Perspektive tovornega prometa v Sloveniji 

- pri prognozi za leto 1993 so upoštevana predvidevanja iz 
jesenske analize (padec industrijske proizvodnje - 3%, pove- 
čanje izvoza +5%), čeprav je sedanja situacija bistveno dru- 
gačna: indeks industrijske proizvodnje I—III/93/I — HI/92 je 93, 
izvoz pa se giblje prav v nasprotni smeri od pričakovanj 
(indeks I-III/93 l-lll/92=80,5); 

- glede na prestrukturiranje slovenskega gospodarstva oce- 
njujemo, da tudi morebitno povečanje industrijske proizvod- 
nje ne bo imelo za posledico bistvenega povečanja potencial- 
nega tovora. Morebitno povečanje prevoza v notranjem pro- 
metu po železnici je lahko le rezultat preusmeritve prevoza 
s ceste na železnico; 

- ocena možnosti prevoza za potrebe Hrvaške in območja 
nekdanje Jugoslavije je nerealna; ves njihov uvoz in izvoz, ki 
bi se prevažal preko prog SŽ, predstavlja po oceni ITEO kar 
1/3 vsega sedanjega obsega prevoza. 

3.1.3 Načrtovan obseg dela SŽ v tovornem prometu do leta 
1996 

- Za leto 1993 je naša ocena obsega dela blizu prognozi ITEO 
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(varianta B - indeks 93/92 = 84,9). Načrtuje se padec obsega 
dela izraženega v NTKM za 13,9% glede na leto 1992, od tega 
v notranjem prometu za 23,9% in v mednarodnem za 11,3%. 
Pri tem bo izvoz obdržal raven iz leta 1992, uvoz bo nižji za 
17,8%, suhozemni tranzit za 8,6% in luški tranzit za 15,2%. 
Trend upadanja obsega prevoza, ki je značilen za zadnja tri 
leta, naj bi se v tem letu umiril, iz strukture prevoza je razviden 
relativen porast prevoza za potrebe tujega gospodarstva, ki 
bo dosežen s skupnimi prizadevanji s tujimi železniškimi 
upravami in Luko Koper. Boljši planiran rezultat ob koncu leta 
1993 od doseženega v obdobju I—IV/93 v primerjavi z letom 
1992 oziroma obdobjem I—IV/92 temelji prav na teh predpo- 
stavkah. 

- Naše prognoze za leto 1994 (I 94/93=102,9) se močno 
razlikujejo od ITEO (indeks 94/93=110,8). Tako velikega pove- 
čanja prevoza tovora v letu 1994 glede na splošno gospodar- 
sko situacijo in opremljenost SŽ še ni mogoče pričakovati: 

- Za leti 1995 in 1996 se ocenjuje, da bo obseg prevoza blaga 
še nadalje naraščal na osnovi naslednjih predpostavk: 

• izboljšanje splošne gospodarske situacije v Sloveniji in 
drugih državah, katerih blagovna menjava poteka preko prog 
SŽ; 

• odprtje trgov na območju nekdanje Jugoslavije (preneha- 
nje vojne, izgradnja infrastrukture), kar naj bi imelo za posle- 
dico večji prevoz blaga v izvozu in suhozemnem tranzitu; 

• povečanega obsega dela v Luki Koper; 

• tehnoloških izboljšav in razvoja storitev. 

NACRT OBSEOA DELA 00 LETA IIM 

NACRT OBSEGA DELA 00 LETA 1995 

cena 1.1.93 1992 1993 1994 1995 199« 
SIT/1 NTKM 

TRANJI 
')NAROUNI 

(21 
2052 

397 
1019 

400 
isso 

415 
1943 

440 
2014 

/OZ 4.53 142 143 144 149 155 
01 4.55 291 241 243 252 25T 
HOZEMN: TRANZIT 4.SO 954 599 905 912 924 
SKI TRANZIT 4.67 033 536 666 630 664 

< U P A J 2673 

JVENSKO GOSPODARSTVO (•) 
JE GOSPODARSTVO (»«) 

666 
1617 

760 
1436 

766 
1492 

616 
1542 

666 
1566 

INDEKS 

NOTRANJI 
MEDNARODNI 

1993 1994 

76.1 
88.7 

101.0 
103.3 

1995 

103.5 
103.4 

1996 

106.2 
103.6 

IZVOZ 100.5 100.9 103.6 106.2 
UVOZ 82.2 101.0 103.5 106.2 
SUHOZEMNI TRANZIT 91.4 100.6 100.8 101.3 
LUSKI TRANZIT 84.8 109.6 107.2 105.3 

SKUPAJ 86.1 102.9 103.4 104.1 

NOTRANJI 
MEDNARODNI 

3366 
9679 

2692 
6596 

2617 
6662 

2710 
9163 

2676 
9545 

IZVOZ 
UVOZ 
8UH0ZEHNI TRANZIT 
LU1KI TRANZIT 

SKUPAJ 

1126 1121 1131 1172 1244 
2462 2029 2049 2122 2253 
3691 3301 3319 3347 3392 
2400 2147 2362 2622 2666 

13045 11169 11469 11673 12422 

SLOVENSKO GOSPODARSTVO (*) 81.6 
TUJE GOSPODARSTVO (*«) 88.8 

SKUPAJ 86.1 

(*) not ranJ1 promet,1zvoz,uvoz 
(**) suhozemni, Iu5k1 tranzit 

101.0 
103.9 

103.5 
103.4 

106.2 
103.0 

102.9 103.4 104.1 

SLOVENSKO GOSPODARSTVO (•) 
TUJE GOSPODARSTVO (»») 

SKUPAJ 

6954 
6091 

5742 
6447 

6796 
6671 

6003 
6669 

6373 
6046 

13045 11169 11469 11673 12422 
NAČRT OBSEGA DELA DO LETA 1996 

INDEKS 

NOTRANJI 
MEDNARODNI 

IZVOZ 
UVOZ 
SUHOZEMNI TRANZIT 
LUSKI TRANZIT 

SKUPAJ 

SLOVENSKO GOSPODARSTVO (*) 
TUJE GOSPODARSTVO (•*) 

SKUPAJ 

1993 

77.0 
08.8 

99.6 
82.4 
89.4 
89.4 

(») notranji promet, Izvoz, uvoz 
(♦*) suhozemni, luški tranzit 

1994 

101.0 
103.0 

100.9 
101.0 
100.6 
109.6 

1995 

103.6 
103.6 

103.6 
103.5 
100.8 
107.2 

1996 

106.2 
104.2 

106.2 
106.2 
101.3 
105.3 

66.8 102.6 103.5 104.6 

82.6 101.0 
89.4 104.1 

103.5 
103.5 

106.2 
103.0 

85.8 102.5 103.5 104.6 

g S B 

1892 1003 1984 1995 1990 
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poročevalec 41 



3500 - zagotavljanje konkurenčnih plačilnih pogojev (daljši pla- 
čilni roki, zavarovanje plačil, kasaskonto, itd.) v letu 1993: 
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o 
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> 
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500 

o 
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-H 

3.1.4. Področja ukrepanja v tovornem prometu 

Za dosego ciljev v tovornem prometu bodo realizirani nasled- 
nji ukrepi (ocena učinkov je dana v prilogi): 

3.1.4.1. V segmentu prevoza za potrebe slovenskega 
gospodarstva 

- preusmeritev tovora s ceste na železnico predvsem pri 
uporabnikih, ki imajo industrijski tir - izkoristek komparativ- 
nih prednosti (analiza vzrokov za prevoz po cesti in priprava 
konkurenčnih ponudb): 

NOSILEC: Šef prodajnega oddelka 
ROK: december 1993 

- agresivna izvensezonska ponudba vagonov, t. j. priprava 
posebnih ponudb za prevoze z vagoni, ki so sezonsko neza- 
posleni (ugodne cene, propaganda); 

NOSILEC: Šef službe za trženje tovornega prometa 
ROK: stalna naloga 

- ponudba neizkoriščenih vagonov uporabnikom, ki imajo 
predhodno probleme s prodajo, kot brezplačno skladišče za 
kratek rok; 

NOSILEC: Šef službe za trženje tovornega prometa 
ROK: stalna naloga 

- nadaljevanje akcije intenzivnega pridobivanja novih tovo- 
rov z nuđenjem konkurenčnih cen (do ravni gibljivih stroškov) 
in intenzivnejšo akvizicijo; 

veliki uporabniki - najmanj 3 krat na mesec 
srednji uporabniki - najmanj 2 krat na mesec 
mali uporabniki - najmanj 1 krat na mesec; 

* 
NOSILEC: Šef prodajnega oddelka 
ROK: stalna naloga 

- priprava stimulacij za uporabnike v cilju povečanja deleža 
prevoza po železnici, s polletnimi in letnimi obračuni (provi- 
zija 2 - 10%); 

NOSILEC: Šef prodajnega oddelka 
Šef oddelka za raziskavo trga 
ROK: junij 1993 

- takojšnja realizacija regionalne prodaje po predloženem 
projektu »tandemske prodaje« s tehnološko podporo logistov 
- tehnologov (v okviru novih treh prometnih sekcij); 

NOSILEC: Šef prodajnega oddelka 
ROK: junij 1993 

30% vrednosti prodaje - 60 dni 
30% vrednosti prodaje - 45 dni 
40% vrednosti prodaje - 15 dni 

NOSILEC: Šef prodajnega oddelka 
ROK: 31. 7. 1993 

- uvesti centralni obračun in centralno fakturiranje prevoznih 
storitev za vse stalne uporabnike železniških storitev (manj 
napak, hitrejši in cenejši obračun); 

NOSILEC: Šef službe za trženje tovornega prometa 
ROK: december 1993 

- nadaljevanje racionalizacije prevoza kosovnih pošiljk s pri- 
pravo projekta po vzgledu zahodnih železniških uprav (sistem 
zbirnih centrov in poštnih številk); 

NOSILEC: Šef službe za trženje tovornega prometa 
ROK: do novega voznega reda 94/95 

- vzpostavitev sistema kontrole kvalitete prevoznih storitev 
(čas prevoza, poškodbe itd.); 

/ 
NOSILEC: Šef službe za trženje tovornega prometa 
ROK: september 1993 

3.1.4.2. V segmentu prevoza za potrebe tujega 
gospodarstva 

- ugotovitev potencialnih količin dodatnega tovora za prevoz 
blaga v tranzitu za posamezne države (Avstrija, Nemčija, 
Švica, Češka, Slovaška, Italija, Madžarska, Francija, Skandi- 
navija); 

NOSILEC: Šef oddelka za raziskavo trga 
Šef prodajnega oddelka 
ROK: Po terminskom planu do konca septembra 1993 

- vzpostavitev skupne strategije z Luko Koper za pridobiva- 
nje prevozov v luškem tranzitu; 

NOSILEC: Šef prodajnega oddelka 
ROK: 3. junij 1993 

- oblikovanje skupnih ponudb in tarif na osnovi skupnih 
interesov z železniškimi upravami posameznih držav (Avstrija, 
Nemčija, Madžarska, Češka, Slovaška, Italija, Francija, Švica, 
Hrvaška): 

NOSILEC: Šef prodajnega oddelka 
ROK: september 1993 

- vzpostavitev predstavniške mreže v sodelovanju z Luko 
Koper za območje Avstrije in Madžarske; 

NOSILEC: Šef službe za trženje tovornega prometa 
ROK: september 1993 

3.2. Potniški promet 

3.2.1. Osnovne značilnosti Iz analize potniškega prometa po 
železnici v Sloveniji 

- Pri obravnavi gibanj v potniškem prometu v Sloveniji je 
poleg jugoslovanske krize potrebno poudariti zelo hiter razvoj 
individualnega avtomobilizma. Slovenija ima danes en avto- 
mobil na 3,4 prebivalca, oziroma povprečno vsaka družina 
ima avto. To je tudi za zahodnoevropske države visok pov- 
preček. 

V letih, ko je bil obseg javnega prometa v Sloveniji najvišji 
(1984, 1985), so bile v veljavi omejitve osebnega prometa 

1993 1994 
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(bencinski boni, omejitev porabe bencina na 40 i/mesec) 
oziroma je bila cena bencina glede na plače znatno višja kot 
v kasnejših letih (na primer: za povprečno plačo v letu 1984 je 
bilo možno kupiti 323 I bencina, leta 1989 - 1067 I, leta 1992 
pa 614 litrov). 

- V okviru javnega prometa ima avtobusni promet nadpov- 
prečno velik delež. Primerjalno z Avstrijo in Nemčijo ima pri 
nas avtobusni promet najmanj 2-krat večji delež. 

- Železnica v Sloveniji ima na trgu slabše konkurenčne mož- 
nosti, saj javni cestni promet znatno bolje pokriva prostor (več 
relacij, boljša postajališča, večja trekvenčnost zvez). 

- Obdobje zadnjih treh let kaže, da tudi avtobus zgublja 
potnike. Avtobusi danes prepeljejo približno polovico potni- 
kov glede na obdobje izpred treh let. Trend upadanja javnega 
cestnega prometa v letošnjem letu je močnejši kot pri želez- 
nici. 

- Tržne segmente v potniškem prometu smo natančneje 
začeli spremljati letos. Iz trimesečnega povprečja ugotav- 
ljamo naslednjo strukturo potovanj z vlakom: 

Dijaki in študenti 48% 
Delavci 16% 
Upokojenci 3% 
Otroci 1% 
Skupine 1% 
Ostali potniki 31% 

Skupino ostali potniki tvorijo najrazličnejše skupine potnikov, 
kot so zasebna potovanja, turizem, prosti čas, zdravstvene 
potrebe, obiski, poslovna potovanja, itd. 

Najpomembnejšaa skupina potnikov na železnici so mladi 
(50%). Delavci so naslednja močnejša skupina, ki pa v zadnjih 
letih močno upada. Vzrok je večja uporaba avtomobila in 
nezaposlenost. 

3.2.2. Perspektive potniškega prometa v Sloveniji 

- Glede perspektive potniškega prometa se naše ocene pri- 
bližujejo Varianti B, (indeks 93/92 = 84,0). Pri tem smo upo- 
števali: 

• da je predpostavka zmanjšanja zaposlenosti v letu 1993 za 
3% nerealna. Glede na trenutno gospodarsko situacijo priča- 
kujemo večji padec zaposlenosti, kar bo dodatno vplivalo na 
zmanjšanje povpraševanja po prometnih storitvah (padec 
dnevne migracije, padec standarda). 

• da glede na trenutno situacijo in realno podaljševanje 
vojnih razmer na Balkanu ni mogoče računati s pomembnej- 
šimi turističimi tokovi (zlasti ne tranzitnimi, ki so v preteklosti 
predstavljali pretežni delež našega mednarodnega prometa). 

• da se bo prestrukturiranje gospodarstva (zlasti na manjše 
organizacije namesto velikih sistemov) odrazilo tudi v zmanj- 
šanju potreb po prevozu delovne sile iz bolj oddaljenih obmo- 
čij. Proces privatizacije, ki je v teku, prav tako preusmerja 
delavce na zaposlovanje bližje doma. 

- V letu 1994 je težko pričakovati pomembnejša pozitivna 
gibanja: 

47 oživitev gospodarstva bo dolgoročen proces, ki bo šele 
postopoma prispeval k povečevaju zaposlenosti in obenem 
k dvigu standarda. 

• ni računati s hitro preusmeritvijo mednarodnih tranzitnih 
tokov na prometno smer čez Slovenijo (ocenjujemo, da bi bila 
preusmeritev postopna tudi v primeru skorajšne prekinitve 
vojne). 

• uspešnost na trgu je pogojena z znatnimi finančnimi vlaga- 
nji v dvig kvalitete (povečanje hitrosti, kvalitetnejši vozni 
park), kar pa ne bo možno brez podpore države. Ocenjujemo, 
da brez bistvenega izboljšanja kvalitete potniškega prometa 
železnica ne bo mogla konkurirati z osebnim avtomobilskim 
prevozom in javnim cestnim prevozom. 

3.2.3. Načrtovan obseg dela SŽ v potniškem prometu do leta 
1996 

- Glede dinamike gibanja prometa ocenjujemo, da bo letos 
spet prišlo do zmanjšanja obsega dela izraženega v PKM in 
sicer za 14,1% glede na leto 1992 in sicer notranjega prometa 
za 11,6% in mednarodnega prometa za 21%. Na upad medna- 
rodnega prometa vpliva predvsem znatno zmanjšan promet 
s Hrvaško (tako promet med Slovenijo in Hrvaško, ki prak- 
tično v celoti tranzitira Slovenijo). 

- V letu 1994 se načrtuje v notranjem potniškem prometu 
1,5% padec, v mednarodnem prometu pa enak obseg dela kot 
v letu 1993. 

- V letu 1995 bo po naših ocenah obseg potniškega prometa 
porastel za 1,2% letno predvsem na račun porasta v medna- 
rodnem prometu (5,0%), v letu 1996 pa za 1,5%. 

NACRT ZA PREVOZ POTNIKOV 00 LETA 199« 

ŠTEVILO POTNIKOV v 000 1««2 1993 1994 1«»5 199« 

SKUPAJ 12266 10969 10640 10692 11055 

NOTRANJI 10965 994T 9798 9796 9945 
MEDNARODNI 1331 1042 1042 1094 1110 

INDEKSI 93/92 «4/93 95.94 96/95 

SKUPAJ 69.4 96.6 100.5 101.5 

NOTRANJI 90.6 96.5 100.0 101.6 
HEDNAROONI 76.3 100.0 105.0 101.5 

PKM v mlo 

1992 1993 1994 1996 1996 

SKUPAJ 647 470 
NOTRANJI 404 367 
MEDNARODNI 143 113 

IN0EKSI 93/92 94/93 95/94 96/96 

SKUPAJ 65.9 96.« 101.2 101.6 

NAČRT ZA PREVOZ POTNIKOV DO LETA 1996 

486 
362 
113 

471 
362 
119 

478 
357 
121 



E2) notranji PROMET C?] mednarodni promet 

3.2.4. Področja ukrepanja v potniškem prometu 

Za dosego ciljev v potniškem prometu bodo realizirani 
naslednji ukrepi: 

- izboljšati kakovost prevoza (hitrost potovanja, udobje, 
vozni red, dodatna ponudba, čistoča, usposobljenost osebja, 
vozila, infrastruktura, itd.) 

• izdelati pravilnik o kakovosti storitev v potniškem prometu 
in zagotoviti njegovo izvajanje 

NOSILEC: šef službe za trženje potniškega prometa 
Šef notranje kontrole 
ROK: junij 1993 

• izdelati program izboljšanja kakovosti storitev 

NOSILEC: Šef službe za trženje potniškega prometa 
Šef službe za organizacijo prometa 
ROK: september 1993 

- Izdelati predlog kratkoročnih ponudb za posamezne tržne 
segmente: 

• letne, mesečne in tedenske vozovnice za dijake, študente in 
delavce 

• posamična potovanja mladih in starejših oseb 

• ponudba za potovanja mladih v tujino (InterRail, Eurodo- 
mino, BIJ) 

• ponudba za potovanja v sosednje države 

• ponudba za skupinska potovanja šolskih otrok (skupaj 
s TTG Slovenijaturistom) 

• ponudba skupinam za rekreacijska potovanja, pohode, ver- 
ska romanja, sejme, prireditve itd. 

• ponudba za prevoz dijakov 

• poslovna potovanja, itd. 

NOSILEC: Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: junij - avgust 1993 

- Izdelati dolgoročni sistem pridobivanja potnikov z: 

• novim sistemom prodaje in sodelovanjem z agencijami 

NOSILEC: Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: julij-september 1993 

• izboljšavami v tarifnem sistemu 

NOSILEC: Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: oktober - november 1993 

• program aktivne propagande in stikov z javnostjo 

NOSILEC: Šef službe za propagando in stike z javnostjo 
ROK: junij-september 1993 

- Izboljšanje voznega reda 

• anketiranje potnikov 

NOSILEC: Vodja oddelka za raziskavo trga 
ROK: junij 1993 

• oblikovanje predlogov za novi vozni red 94/95 na osnovi 
ugotovitev ankete 

NOSILEC: Šef službe za trženje potniškega prometa 
Vodja oddelka za raziskavo trga 
Vodja oddelka voznega reda 
ROK: oktober 1993 

- Ureditev postaj in postajališč 
• izdelava projekta novih postajališč 

NOSILEC: Šef službe za trženje potniškega prometa 
Šef službe za organizacijo prometa 
ROK: junij 1993 

• izdelava programa sanacije postaj in postajališč (peroni, 
čakalnice, blagajne, okolje) 

NOSILEC: Šef službe za organizacijo prometa 
Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: oktober 1993 

• izdelava programa zagotavljanja parkirišč, kolesarnic in 
avtobusnih postajališč na postajah in postajališčih ter pove- 
zav vlak/avtobus 

NOSILEC: Šef službe za organizacijo prometa 
Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: november 1993 

- Usposobljenost in motivacija osebja 

• izdelati program šolanja in urejanja zaposlenih za izboljša- 
nje prodaje in komunikacije s potniki 

NOSILEC: Vodja oddelka za razvoj kadrov in izobraževanja 
Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: november 1993 

• sistem motivacije osebja 

NOSILEC: Šef službe za kadre 
Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: november 1993 

- Modernizacija poslovanja 

• posodobitev sistema prodaje vozovnic z računalniško pro- 
dajo 

NOSILEC: Šef službe za informatiko 
Prometni inštitut 
Šef službe za trženje potniškega prometa 

Rok za izdelavo projekta: oktober 1993 

• sistem uničevanja vozovnic v vlaku in ugotovitev možnosti 
prodaje vozovnic z avtomati 

NOSILEC: Delovna skupina 
Rok za projekt: junij 1993 
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• predelava vozil za posamezne segmente potnikov 

NOSILEC: Šef službe za vleko vlakov in vozna sredstva 
Šef službe za organizacijo prometa 
Rok za program: oktober 1993 
- Zagotavljanje čistoče vozil in postaj 
• pravilnik o čiščenju in negi vozil 

NOSILEC: šef službe za vleko vlakov in vozna sredstva 
ROK: julij 1993 
• tekmovanje za »NAJ POSTAJO« 

NOSILEC: Šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: stalno 
• nadzor nad čistočo 
NOSILE: Šef notranje kontorle 
ROK: stalno 

4. OCENA POTREBNEGA ŠTEVILA ZAPOSLENIH 

Potrebno število zaposlenih v sanacijskem načrtu izhaja iz 
primerjav z nekaterimi evropskimi državami in različnimi kri- 
teriji (RTKM/zaposlenega, zaposleni/km proge, delež uprave, 
prometa, infrastrukture), ki dajejo različne ocene potrebnega 
števila zaposlenih. Ugotavlja se, da je realno (ekonomski in 
tehnološki vidik) mogoče zmanjšati obseg zaposlenih za 20%, 
kot je opredeljeno v tč. 5. 5. tabela 4 - varianta 3 (10043 
zaposlenih v javnem podjetju koncem leta 1993). 

Načrt zmanjšanja števila zaposlenih do leta 1996 je naslednji: 

Skupaj 
Promet 
Infrastruktura 
Uprava 

1993 
- 2359 
- 1967 
- 186 
- 206 

1994 
- 280 
- 202 
- 59 
- 19 

1995 
- 318 
- 230 
- 67 
- 21 

1996 
- 392 
- 283 
- 82 
- 27 

Potrebna finančna sredstva za realizacijo zmanjšanja števila 
zaposlenih: 

stroški v število 
v mio SIT delavcev 

- dokup let 362 147 
- odpravnine in plače 
za 6 mesecev 700 742 
- prekvalifikacije 97 350 
- invalidske delavnice 155 250 

Dinamika potrebne zagotovitve sredstev (v mfo SIT): 

leto 1993 
julij 
avgust 
september 
oktober 
november 
december 

100 
73 

227 
179 
130 
129 SKUPAJ 

leto 1994 
januar 
februar 
marec 

58 
238 
180 

1314 

4.1. Ukrepi za zmanjšanje števila zaposlenih 

- Upravni odbor SŽ Ljubljana sprejme odločitev o začetku 
ugotavljanja presežkov na podlagi sanacijskega načrta. 

NOSILEC: UO SŽ 
ROK: po verifikaciji sanacijskega načrta na poslovodstvu 
- Poslovodstvo opredeli sedanjo komisijo za zaposlovanje 
zmogljivosti v okviru SŽ kot interdisciplinarno projektno sku- 
pino za ugotavljanje in reševanje presežkov, ki se razširi 
s člani, ki so potrebni glede na vsebino nalog in sicer. 
- za področje prometa 
- za področje infrastrukture 
- za področje uprave 

- Vsebina nalog projektne skupine je določitev potrebnega 
Števila delavcev za posamezna delovna mesta v skladu z 9. 
členom Pravilnika o sistemizaciji in na tej osnovi določitev 
presežkov za določene kategorije delavcev. V okviru te naloge 
je potrebno odpraviti vse formalno neustrezne razporeditve. 

NOSILEC: Pomočnik generalnega direktorja za kadre in 
splošne zadeve 
ROK: 18. 6. 1993 

- Poslovodstvo ugotovi obstoj trajnega prenehanja potreb po 
delu delavcev ter o razlogih, številu in kategorijah nepotreb- 
nih delavcev ter o roku v katerem bo prenehala potreba po 
delu, obvesti Upravni odbor, sindikat, Zavod za zaposlovanje 
ter Ministrstvo za promet in zveze. 

NOSILEC: Pomočnik generalnega direktorja za kadre in 
splošne zadeve 

ROK: 24. 6. 1993 

- Projektna skupina pripravi program razreševanja presežkov 
delavcev z ukrepi za preprečitev oziroma omejitev prenehanja 
delovnega razmerja delavcev, izdela seznam nepotrebnih 
delavcev ter ukrepe za omilitev škodljivih posledic prenehanja 
delovnega razmerja. Pri pripravi programa zagotovi sodelova- 
nje sindikata. 

NOSILEC: Pomočnik generalnega direktorja za kadre in 
splošne zadeve 

ROK: 8. 7. 1993 
- Program se predloži UO v sprejem. Upravni odbor odloči 
o prenehanju delovnega razmerja in pravicah iz programa 
razreševanja presežkov delavcev. 

NOSILEC: UO SŽ 

ROK: 13. 7. 1993 
Opomba: V primeru arbitražnega postopka se rok podaljša za 
8 dni, od imenovanja arbitražne komisije. 
- Vročitev sklepov o prenehanju delovnega razmerja de- 
lavcev 

NOSILEC: šef kadrovske službe 
ROK: 22. 8. 1993 oziroma 30. 8. 1993 

Opomba: Vročitev sklepov se izvrši po preteku roktt iz 36. 
g člena Zakona o delovnih razmerjih. 

5. ANALIZA IZKORIŠČENOSTI MOBILNIH SREDSTEV 

Strinjamo se z ugotovitvami iz sanacijskega programa, ki se 
nanašajo na gibanje izkoriščenosti sredstev glede na gibanje 
obsega dela v tovornem in potniškem prometu (tč. 6.2.2.1.) 
Iz analize izkoriščenosti, zmogljivosti in projekcije obsega 
prometa do leta 1996 izhaja, da potrebujemo naslednje proiz- 
vodne zmogljivosti: 
5.1. Tovorni vagoni 
Inventarsko stanje 
Potreba 
Višek 

8.480 vagonov 
5.800 vagonov 
2.680 vagonov 

Ukrepi za znižanje zmogljivosti: 
- kasači ja v letu 1993: 
- kasači ja v letu 1994: 
- odprodaja 

968 vagonov 
513 vagonov 

1.199 vagonov 

Struktura vagonskega parka ni zadovoljiva. Glede na sedanje 
potrebe gospodarstva primanjkuje predvsem vagonov: 
- z veliko prostornino, 
- za kombinirani promet, 
- za prevoz specialnih tovorov v zaprtih vagonih, ki zahtevajo 
nakladanje od zgoraj, nakladanje in razkladanje z mehaniza- 
cijo od zgoraj ali s strani. 

V letu 1993 je planirana predelava 123 tovornih vagonov, 
v letu 1994 pa še 160 vagonov. Natančne potrebe po predela- 
vah vagonov v naslednjih letih bomo ugotovili na osnovi: 

- podrobne raziskave tržnih potreb, 
- mnenja in izkušnje železnic, ki so predelave vagonov v pre- 
teklosti že izvajale (OB), tako s komercialnega kot tehničnega 
vidika. 
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NOSILEC: šef službe - trženje tovornega prometa 

ROK: 1. 10. 1993 

5.2. Potniški vagoni 
Inventarsko stanje 
Potreba 
Višek 
113 4- osnih 
42 2-osnih 
Ukrepi za znižanje zmogljivosti: 
- kasacija v letu 1993 

323 vagonov 
168 vagonov 

155 vagonov, od tega 

33 vagonov, od tega 
21 4-osnih vagonov 
12 2-osnih vagonov 

Dokončna odločitev o višku potniških vagonov je odvisna od 
strategije razvoja potniškega prometa v Sloveniji. Predla- 
gamo: 

- rekonstrukcijo 86 4-osnih potniških vagonov za notranji 
promet kot nadomestilo za elektromotorne vlake, katerih živ- 
ljenjska doba se izteka, 

- rekonstrukcijo 30 4-osnih vagonov za medmestni notranji 
promet. 

Potrebno je izdelati: 
- oceno ekonomske upravičenosti rekonstrukcij, 
- tehnično dokumentacijo. 

NOSILEC: šef službe - vleka vlakov in vozna sredstva 

ROK: 1. 11. 1993 

5.3. Diesel motorni vlaki 
Inventarsko stanje 
Potreba 
Višek 

83 motornih vlakov 
74 motornih vlakov 

9 motornih vlakov 

Dokončna odločitev o višku motornih vlakov je odvisna od 
strategije razvoja potniškega prometa v Sloveniji. 

5.4. Lokomotive 
Inventarsko stanje 
od tega: 

Potreba 
od tega: 

Višek 

UKREPI: 

218 lokomotiv 
95 ELOK 

123 DLOK 
185 lokomotiv 

76 ELOK 
109 DLOK 

33 lokomotiv 

- Ohraniti sedanje stanje električnih lokomotiv in določiti 
ukrepe za optimalno vzdrževanje. Električna lokomotive 
bomo lahko zaposlili: 

• za vožnjo klasičnih vlakov namesto elektromotornih, 

• za potrebe prometnih konic, 

• na novih elektrificiranih progah (MAV - Pragersko, 
Sežana, Nova Gorica). 

- Organizirati optimalno vzdrževanje diesel lokomotiv 

- Višek diesel lokomotiv vzdrževati v voznem stanju z mini- 
malnimi stroški kot rezervo za prevozne konice 

- 7 diesel lokomotiv odprodati. 

NOSILEC: šef službe - vleka vlakov in vozna sredstva 

Rok: 1. 9. 1993 
i 

6. FINANČNO - EKONOMSKA OCENA IN PROJEKCIJA 

6.1. Ocena finančno ekonomske analize 

Ugotovitve iz finančne analize (tč. 6.1.), ki jo je pripravil ITEO 
ob izdelavi sanacijskega načrta, potrjujejo tudi naše ugotovi- 
tve finančnega položaja in nekaterih od že predlaganih 
ukrepov. 

4 
Za obravnavano obdobje je značilno predvsem naslednje: 

- Slovenske železnice so se v letu 1992 znašle v izrazito 
kritičnem finančnem položaju, saj so neto dolžnik tako na 
kratkoročnem kot tudi dolgoročnem področju. Neto dolgo- 
ročni dolg v višini 16,7 mlrd SIT se je realno znižal, neto 
kratkoročni dolg v višini 8,3 mlrd SIT pa podvojil, stopnja 
zadolženosti je dosegla 48%. 

- Trajni kapital se je iz leta v leto zniževal, še največ leta 
1992. Zaradi zniževanja trajnega kapitala je odplačevanje dol- 
goročnih dolgov potekalo s kratkoročnimi viri, z zniževanjem 
materialnih naložb in z novim kratkoročnim zadolževanjem, 
v letu 1992 še z intenzivnim zniževanjem terjatev. 

- Analize finančnega ravnotežja kot tudi analize podkapitali- 
ziranosti kažejo, da Slovenskim železnicam primanjkuje ob 
nespremenjenem obsegu poslovanja približno 8,5 mlrd SIT 
dolgoročnih virov oziroma eno tretjino trajnih virov ob koncu 
leta 1992, kar še veča investicijsko nesposobnost. 

Zaradi nerentabilnosti tekočega poslovanja (izguba) in pove- 
čane stopnje zadolženosti je potrebno primanjkljaj nadome- 
stiti s povečanjem trajnega kapitala. 

Dejansko gre za zagotovitev virov za poplačilo zapadlih in 
neporavnanih obveznosti, ki so ob koncu leta 1992 znašale: 

- neplačana zapadla odplačila dolgoročnih 
dolgov 

- obveznosti do tujih uprav 
- obveznosti do dobaviteljev 
SKUPAJ: 

- odložene obveznosti za dajatve na osnovi OD 
SKUPAJ 

0,6 mlrd SIT 
2,3 mlrd SIT 
1,7 mlrd SIT 
4,6 mlrd SIT 

3,9 mlrd SIT 
8,5 mlrd SIT 

Za zagotovitev finančnega ravnotežja in zagotovitev pogojev 
za normalno poslovanje Slovenskih železnic je potrebno 
zagotoviti dodatna nepovratna sredstva v višini 8,5 mlrd SIT. 

6.2. Predlogi ukrepov za normalizacijo poslovanja 

6.2.1. Ukrepi za zagotovitev finančnega ravnotežja in 
pogojev za normalno poslovanje 

- Država prevzame obveznosti SŽ na osnovi zakona o porav- 
navanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske 
železnice (Ur. I. št. 12/5. 3. 1993). 

NOSILEC: Ministrstvo za promet in zveze 

ROK: 21. 7. 1994 

Država prevzame obveznosti Slovenskih železnic do kreditov 
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna in o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1993 po dokumentaciji, ki je bila 
predložena 6. 5. 1993 in predstavlja sestavni del ukrepov. 

NOSILEC: Ministrstvo za promet in zveze 

ROK: 31. 7. 1993 

6.2.2 Ukrepi za zagotovitev pozitivnega poslovnega 
rezultata 

- Doseči načrtovan poslovni rezultat v posameznem poslov- 
nem letu po poslovnih področjih: 
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v mio SIT 
cene 1.1. 1993 

1993 1994 1995 1996 

Potniški promet 
Tovorni promet 
Infrastruktura 

(730) 
40 

(336) 

0 
1121 

0 

0 0 
1747 2660 

0 0 

NOSILEC: generalni direktor, namestnika in pomočniki gene- 
ralnega direktorja 

ROK: konec poslovnega leta 

- Realizirati načrtovan obseg prihodkov od prodaje storitev 
na osnovi načrtovanih stopenj rasti obsega dela po letih: 

v mio SIT 
cene 1.1. 1993 

1993 1994 1995 1996 

Tovorni promet 
Potniški promet 

10908 11208 11579 12044 
1778 1761 1792 1814 

NOSILEC: Šef službe za trženje tovornega prometa in šef 
službe za trženje potniškega prometa 

ROK: konec poslovnega leta 

6.2.3. Ukrepi za zmanjšanje stroškov 

Cilj je skupno zmanjšanje poslovnih odhodkov SŽ po posa- 
meznih letih za: 

leto 1993: 
leto 1994: 
leto 1995: 
leto 1996: 

- 10% 
- 10% 
-3% 
-2% 

Zmanjšanje poslovnih odhodkov se nanaša na osebne 
dohodke, vzdrževanje voznih sredstev, najemnine, zavaro- 
valne premije, materialne stroške in druge poslovne odhodke, 
ki predstavljajo 80% vseh poslovnih odhodkov. 

NOSILEC: generalni direktor, namestnika in pomočniki gene- 
ralnega direktorja 

ROK: konec poslovnega leta 

Za dosego tega cilja bo z vsakoletnim planom stroškov dolo- 
čena planska višina stroškov in mesečna dinamika z opredeli- 
tvijo odgovorne osebe za nadzor nad porabo v mejah načrto- 
vanih postavk. 

Spremljanje stroškov po mestu nastajanja, mesečna analiza 
doseganja načrta in ukrepanje: 

- izdelavni in režijski stroški sekcije 

NOSILEC: Šefi sekcij 

ROK: 20. v mesecu za pretekli mesec 

- stroški na ravni podjetja (vzdrževanje voznih sredstev, zava- 
rovalne premije, amortizacija, najemnine voz, stroški reklame 
in propagande, stroški zdravstvenih storitev, stroški izobraže- 
vanja, stroški štipendiranja, stroški storitev Prometnega inšti- 
tuta, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa, članarine 
gospodarskim zbornicam, kotizacije, stroški obmejnih stori- 
tev, palete, nabavna vrednost prodanega materiala, projekt 
celostne podobe Slovenskih železnic, provizije agencijam, 
vleka vlakov na območju HŽ, odhodki financiranja in izredni 
odhodki). 

NOSILEC: šefi služb 

ROK: 25. v mesecu za pretekli mesec 

- stroški upravnih služb 

NOSILEC: šefi služb 

ROK: 20. v mesecu za pretekli mesec 

6.2.4. Ukrepi za zmanjšanje stalnih in tekočih sredstev 

- Identifikacija poslovno nepotrebnih osnovnih sredstev 

NOSILEC: pomočnik generalnega direktorja za infrastrukturo 
pomočnik generalnega direktorja za promet 

ROK: 15. 9. 1993 

- Oddaja v najem ali prodaja poslovno nepotrebnih osnovnih 
sredstev 

NOSILEC: pomočnik generalnega direktorja za infrastrukturo 
pomočnik generalnega direktorja za promet 

ROK: 31. 10. 1993 

- Določiti kritične oziroma signalne zaloge rezervnih delov in 
repromateriala 

NOSILEC: šef službe materialnega poslovanja 

ROK: 30. september 1993 

4. - Terjatve je potrebno zmanjšati: 

- v I. 1993 na 46 dni vezave 
-vi. 1994 na 40 dni vezave 

NOSILEC: šef službe za finance 

ROK: kvartalno 

6.2.5. Organizacijski ukrepi 

1. Razmejitev dejavnosti prometa in infrastrukture 

Postaviti sistem za začetek ločenega poslovanja prometa in 
infrastrukture v pogojih ločenega obračuna. 

NOSILEC: šef službe za finance 
šef službe za računovodstvo 

ROK: 1.7. 1993 

2. Izvedba dejanske delitve na promet in infrastrukturo 
v poslovnih knjigah na dan 1. 7. 1993 na osnovi zaključnega 
računa na dan 30. 6. 93. 

NOSILEC: Šef službe za računovodstvo 
ROK: 31. 12. 1993 

3. Izdelava organizacijskih predpisov za posamezna področja 
za vertikalne in horizontalne povezave v skladu z novo organi- 
zacijsko strukturo. 

NOSILEC: Služba organizacije 
ROK. do konca leta 1993 

4. Postavitev poslovno računovodskega informacijskega 
sistema za potrebe analize poslovanja in spremljanja stroškov 

NOSILEC: šef Službe za organizacijo in informacijski sistem 
ROK: 31. 12. 1993 
5. Prilagoditev sistema obračuna stroškov in sistema kalkula- 
cij transportnih storitev objavam UIC 
NOSILEC: šef službe za planiranje, obračun in analize 
šef službe za trženje tovornega prometa 
šef službe za trženje potniškega prometa 
ROK: 31. 12. 1993 
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7. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

Organizacijska struktura SŽ (na srednji ravni), ki je bila pred- 
lagana v sanacijskem načrtu, je bila delno spremenjena in 
prilagojena viziji in ciljem, ki so opredeljeni v sanacijskem 
načrtu, organizacijske sheme so priložene. 

7.1. Predlog nadaljnjih ukrepov na tem področju: 

- Sprejeta organizacijska struktura bo uzakonjena z ustrez- 
nim organizacijskim aktom (Akt o notranji organizaciji SŽ). 

NOSILEC: generalni direktor 
ROK: 20. 6. 1993 

- Opredelitev dejavnosti delovnih (organizacijskih) enot 
v organizacijski shemi do ravni oddelkov, opredelitev dejav- 
nosti oziroma vsebine sekcij. 

NOSILEC: namestnika generalnega direktorja 
ROK: 31. 5. 1993 

- Določitev ključnih kadrov, šefov sekcij, šefov služb in vodij 
oddelkov v upravi. 

NOSILEC: generalni direktor, namestnika in pomočniki gene- 
ralnega direktorja 
ROK: 31. 5. 1993 

- Definirati vrste delovnih mest, izdelati razčlenjeni seznam 
delovnih mest po organizacijskih enotah in določiti število 
izvajalcev v posameznih delovnih (organizacijskih) enotah. 

NOSILEC: šef službe za kadre 

ROK: 31. 5. 1993 

PRILOGA 1 — Predlagani ukrepi in finančni 
učinki 

Glede na dosedanje gibanje obsega prevoza v primerjavi 
z lanskim letom in gospodarsko situacijo ocenjujemo, da bi 
ob koncu leta 1993 brez posebnih (dodatnih) ukrepov dosegli 
le okrog 60% lanskoletnih količin. S predloženimi ukrepi pa 
bomo zmanjšanje omilili in dosegli 86% obsega prevoza dose- 
ženega v letu 1992. 

Ocenjujemo, da bi z 60% realizacijo lanskoletnih količin 
v letošnjem letu dosegli (upoštevajoč planirano prihodkovno 
postavko) le 74% lanskoletnega transportnega prihodka 
(7.638 mio SIT). 

Skupni finančni učinek predlaganih ukrepov ocenjujemo na 
3.270 mio SIT, od tega 1.308 mio SIT v segmentu prevoza za 
potrebe slovenskega gospodarstva in 1,962 mio SIT v seg- 
mentu prevoza za potrebe tujega gospodarstva. 

Ocenjeni finančni učinki posameznih predlaganih ukrepov so 
prikazani v preglednicah. 
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PRILOGA 2 — Organigram Slovenskih železnic PRILOGA 2 

0 

2 
N 
LU 
-J 
LU 

HM 

1 

co 

LU 
> 

O 
—i 
C/3 

< 
oc 

CD 

z: 
< 

CD 
GC 

O 

z 
£ 
< 
oc 

> <a 
<XJ 
oc-g 
cvičo 

23 . O) 
cocn 

3 r N 3 Q O A O Ni)l3rOUd 

S! 

t! 
3NIN5W3bd3N 

Z1 
isoNAvraa 

VN5INH310UOB13 

33 

  «¥« XI AS ll«nt 
•([•0X1 AS 

41ASZZZ 
«ue|qnfl XI AS 

asoNAvrao 
VN30CWb3 

S. 

!£ 
lS 

»i 
V13W0bd 

vmvzvMSuo 

El 
VAlSCBdS VNZtV\ 
NI ACMVTA VJĐTIA :ri 

«•» V13W0dd 
vsangiNiod 

3TN3JUI 

V13W0bd 
VEHNKNCU. 

3TN3JU1 

2> 
3A3GVZ 3NAVbd 

NI 3N90US 

eoucQB«)N dAS *«ITI 
euknscu dAS 

_ msauiCMON dAS 
—i»ii 

  dAS 

•4«0dAS 
■uat<ln?l dAS 

L_ 
HAIALL 

^«0 CVU 

JOqMWQAl 

84Uil_ 
«"*»*1 CVU 

Atttl "WQ AS 

T" 
as 

•u«!wfi AS 

O 
uovx 

wtrt 
eukUtod Sd 

-«q>*VN Sd 

M '>' 
Sd 

pS CD š 
* O 

i — ^ 
5uj 

rNVAcnsod 
0NTWU31VW 

OAiSOVONfpVd 

it 
3DNVNU 

It VTNVAOTSOd 
32ITVNV NI NrtJ 

vuao arNVMNVTd 

poročevalec 53 



5 05 
< X> tr -tj 
oj m 

*■» 
VI3WQUd 

vrovziNvsuo 

Cl 
VAISCBUS VNZOA 
NI ACMVTA V5HTA 

ri VL3M0bd 
VS9X9NJL0d 

3TN3?U1 

V13W0dd 
VSBNbOrtOi 

3TN3JU1 

rvisod VBO 
vravziNvao 

VAUVbBdO 
VM13W0dd 

03U INZOA 

rri 
VAISCBUS VNZCA 

A£WVTA VXJ1A 

tri 
ADHMHIUd 

HINJiJOdSNVkUVTO 
U1NOH M NrtJVtEO 

z 11 Aauaois 
vrvooudM 

waisswjuvi 

ITI 
AaiiuoisrmzvuM 

vnfl^ui3B3aiod 
vzawxszvu 

ADMOOHtbdHN 
-idOdswui\ncw 
lNO( M NfepVUOO 

»TI 
MOOVA 2 

TNruvoodsca 

vrsoobd 

rit 
vnacnoNHai 

SNtfdl M BdG3Hd 
MiiuoisroAZVb 

VTN3?Ui 
aaauiod 

vz BAV>aZVtl 

2 

% oc 
CD 

£ I 
C\J U) 

cz 
3NINg»S3bcflN 

YZ 
isoNAvraa 

VN5(NhaiOdOS13 

rz 
iSGNAvraa 
VN380VU3 

si ro o 

3A3CW2 3N2m* 
ax§inw3z 

WmiNpnN3Uc6N 
z aneruvaodsao 

tr* 
BAVUdVN 3MS1 

-33tSNBOUDQT3 

en 
3AVbdVN 3>BT 

OV)«NnWCDG13i 

BAVbdVN 
3NISONUVA 

ornvNas 

VTCWZINVH3W 

BBAV1S 3X06tA 

ru 

romsn rNaods 

ITZ 

rotusn irNuooz 

poročevalec 



POMOĆNIK G.D. 
ZA EKONOMIKO 

1. RAVEN 

3 PO
SL

OV
AN

JE
 

3.4
 

z 

Ji 

i 

| 

2 

N 

2. RAVEN 
Službe 

3. RAVEN 
Oddelki 

POMOĆNIK G.D. 
ZA KADRE IN 
SPLOŠNE ZADEVE 4 

1. RAVEN 

g 

2. RAVEN 
Službe 

m 

t 

3. RAVEN 
Oddelki 

poročevalec i 55 



PRILOGA 3 — Projekcija bilance uspeha S Ž po dejavnostih za obdobje 1993—1996 

PREDPOSTAVKE K PROJEKCIJI 

- Prihodki in odhodki so vrednoteni po cenah 1.1.1993. 
- Transportni prihodki so izračunani po stopnji rasti iz projekcije obsega tovornega in potniškega prometa 
področja trženja z dne 31. 5.1993 in prodajne cene načrtovane za leto 1993. 

- Predvidene stopnje rasti so sledeče: 1993 1994 1995 1996 

Tovorni promet 
- notranji 
- izvoz 
- uvoz 
- suhozemni tranzit 
- luški tranzit 

Potniški promet 
- notranji 
- mednarodni 

-23.90% 
0.50% 

-18.00% 
-8.60% 

-15.20% 

-11.59% 
-20.97% 

1.00% 
0.90% 
1.00% 
0.60% 
9.60% 

-1.50% 
0.00% 

3.50% 
3.60% 
3.50% 
0.80% 
7.20% 

0.00% 
5.00% 

6.20% 
6.20% 
6.20% 
1.30% 
5.30% 

1.50% 
1.50% 

- Predvideno zmanjšanje števila zaposlenih je naslednje: 

Skupno število: -2359 -280 -318 -392 

- Produktivnost leta 1996 je 316.8 mio RTKM na zaposlenega oziroma 32% več kot v letu 1993. 

- Zmanjšanje stroškov ob izhodiščni višini planiranih stroškov za leto 1993, ki je v globalu realno z^?16% nižja 
kot v letu 1992 (brez amortizacije) je vgrajena predpostavka nadaljrjega znižanja na stroškovnih pozicijah 
po letih (v %): 

1994 1995 1996 
. stroški materiala -2 -2 -Sb 
. drugi poslovni odhodki -10 -2 -2 
. energija za vleko vlakov in vzdrževanje voznih sredstev v tovornem prometu odvisno od bruto dela. 

[Z A P o s l eTRT 1 

VRSTA PROMETA MER.ENOTA 
DOSEŽENO NAČRTOVANO 

1992 1993 1994 1995 1996 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
Promet 
Infrastruktura 
Uprava 
SKUPAJ 

ZMANJŠANJE ZAPOSLENIH 
Promet 
Infrastruktura 
Uprava 
SKUPAJ 

ZMANJŠANJE ZAPOSLENIH 
Promet 
Infrastruktura 
Uprava 
SKUPAJ 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
Promet 
Infrastruktura 
SKUPAJ 

POPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

ŠTEVILO 

ŠTEVILO 

DELEŽI 

ŠTEVILO 

ŠTEVILO 

8,484 
2,828 
1,090 

12,402 

6,517 
2,642 

884 
10,043 

(1.967) 
(186) 
(206) 

(2,359) 

(23.2) 
(6.6) 

(18.9) 
(19.0) 

7224 
2819 

10043 

6,315 
2,583 

865 
9,763 

(202) 
(59) 
(19)' 

(280) 

(3.1) 
(2.2) 
(2.1) 
(2.8) 

7007 
2756 
9763 

6,085 
2,516 

844 
9,445 

(230) 
(67) 
(21) 

(318) 

(3.6) 
(2.6) 
(2.4) 
(3.3) 

6760 
2685 
9445 

5,802 
2,434 

817 
9,053 

(283) 
(82) 
(27) 

(392) 

(4.7) 
(3.3) 
(3.2) 
(4.2) 

6456 
2597 
9053 

12,512 11,223 • 9.903^ ('9.604) 9,249 
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IFgS-E'G-D'ELT 

VRSTA PROMETA MER.ENOTA 
DOSEŽENO NAČRTOVANO 

1992 1993 1994 1995 1996 
STOPNJE RASTI 

Tovorni promet 
- notranji 
- izvoz 
- uvoz 
- suhozemni tranzit 
- luški tranzit 

Potniški promet 
- notranji 
- mednarodni 

INDEKS RASTI 
Tovomi promet 

• notranji 
- izvoz 
- uvoz 
- suhozemni tranzit 
- luški tranzit 

Potniški promet 
- notranji 
- mednarodni 

DELO NTKM, PKM, BRTKM 
Tovorni promet 

- notranji 
- Izvoz 
- uvoz 
- suhozemni tranzit 
- luški tranzit 

Potniški promet 
- notranji 
- mednarodni 

BRTKM 
- tovomi promet 
• potniški promet  

INDEKS 

MIORTKM 
MIO NTKM 

MIO PKM 

MIO BRTKM 
MIO BRTKM 

3,121 
2,574 

521 
142 
293 
985 
633 

547 
404 
143 

-23.90% 
0.50% 

-18.00% 
-8.60% 

-15.20% 

-11.59% 
-20.97% 

0.76 
1.01 
0.82 
0.91 
0.85 

0.88 
0.79 

2,686 
2,216 

397 
143 
241 
899 
536 

470 
357 
113 

4,649 
1,452 

1.00% 
0.90% 
1.00% 
0.60% 
9.60% 

-1.50% 
0,00% 

1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.10 

0.99 
1.00 

2,745 
2,280 

400 
144 
243 
905 
588 

465 
352 
113 

4,779 
1,431 

3.50% 
3.60% 
3.50% 
0.80% 
7.20% 

0.00% 
5.00% 

1.04 
1.04 
1.04 
1.01 
1.07 

1.00 
1.05 

2,829 
2,358 

415 
149 
252 
912 
630 

471 
352 
119 

4,935 
1,444 

6.20% 
6.20% 
6.20% 
1.30% 
5.30% 

1.50% 
1.5094 

1.06 
1.06 
1.06 
1.01 
1.05 

1.02 
1.02 

2,930 
2,453 

440 
158 
267 
924 
664 

477 
357 
120 

5,129 
1,455 

PRODUKTIVNOST 
ŠTEVILO ZAPOSL./KM PROGE 
ŠT.ZAP.INFRASTR./KM PROGE 

000 RTKM/ZAP 
ŠTEVILO 
ŠTEVILO 

249.4 239JI 2T7J} 
10.3 8.4 8.1 
2.5 2.3 

294.6 316.8 
7.9 7.S 
2.2 2.2 

PRODUKTIVNOST TUJIH ŽEL. UPRAV MER.ENOTA ŠVICA AVSTRIJA NEMČIJA PORTUG. 
ŠTEVILO ZAPOSL./KM PROGE 
ŠT.ZAP.INFRASTR./KM PROGE 

ŠTEVILO 
ŠTEVILO 

12.7 11.9 8.8 7.2 
1.7 2.8 1.6 1.3 
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VIŠINA DRŽAVNIH SUBVENCIJ TUJIM ŽELEZNIŠKIM UPRAVAM 
V LETU 1991 

ŽELEZNIŠKA UPRAVA VALUTA CELOTNI DRŽAVNE DELEŽ SUBV. 
PRIHODEK SUBVEN. V CEL.PRIH.(%) 

Britanske železnice 
Luksemburške železnice 
Portugalske železnice 
Zahodnonemške železnice 
Vzhod nonemške železnice 
Italijanske železnice 
Nizozemske železnice 
Avstrijske železnice 
Švicarske železnice 
Belgijske železnice 
Francoske železnice 
Madžarske železnice 
Norveške železnice 
Slovenske železnice 

GDP 
LF 
PIE 
DEM 
DEM 
ITL 
HFL 
ATS 
SFR 
FB 
FRF 

HUF 
NKR 
SIT 

4.4 
7.3 

49.2 
29.8 
9.4 

14.2 
3.8 

39.4 
5.7 

99.7 
77.9 
83.9 
5.8 

9.4 

1 
4.8 

11.6 
9.3 
2.4 
8.8 
1.5 

15.3 
1.9 

62.2 
22.6 
6.6 
2.3 
3.3 

24 
66 
23 
31 
26 
62 
39 
39 
32 
62 
29 
8 

40 
35 

OPOMBE: 
- Vrednosti so v mlrd. nacionalnih valut 
- V letu 1992 dobivajo SŽ le še 24% nadomestila. 
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P HIH O P KI 

VRSTA PRIHODKA MERENOTA 
DOSEŽENO NAČRTOVANO 

1992 1993 1994 1995 1996 
A. POSLOVNI PRIHODKI 

a. potniški 
b. tovorni 
c. infrastruktura 

1. Transportni prihodki 
•.Tovorni 

-notranji 
-izvoz 
• uvoz 
- suhozemnl tranzit 
- luški tranzit 

b. Potniški 
• notranji 
-mednarodni 

2. Prih. na osn. pog. z ustanov. 
a. potniški 
b. tovorni 
o. infrastruktura 

3. DrugI prihodki Iz dejavnosti 
a. potniški 
b. tovorni 
o. infrastruktura 

B. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 
a. potniški 
b. tovorni 
o. infrastruktura 

C. IZREDNI PRIHODKI 
a. potniški 
b. tovorni , 
o. infrastruktura 

Miosrr 

6.24 
4.63 
4.88 
4.58 
4.67 

3.33 
5.21 

23,247 
6,334 

12,496 
4,417 

12,686 
10,908 
2,477 

662 
1,176 
4,090 
2,503 

1,778 
1,189 

8,400 
4,015 

80 
4,325 

2,161 
541 

1,528 
82 

60 
258 

21 

1,135 
50 

1,056 
29 

23,409 
6,137 

12,816 
4,456 

12,969 
11,208 
2,498 

662 
1,186 
4,118 
2,746 

1,761 
1,172 

589 

6,250 
3,826 

60 
4,364 

2,190 
550 

1,548 
92 

279 
59 

199 
21 

400 
11 

360 
29 

23,464 
5,930 

13,186 
4,348 

13,371 
11,579 
2,590 

667 
1,230 
4,150 
2,942 

1,792 
1,172 

620 

7,898 
3,582 

60 
4,256 

2,195 
556 

1,547 
92 

276 
58 

197 
21 

389 
10 

350 
29 

23.669 
5,770 

13.670 
4,249 

21,470 
12,044 
2,746 

690 
1,303 
4,204 
3,101 

1,814 
1,169 

625 

7,612 
3,395 

60 
4,157 

2,219 
561 

1,566 
92 

273 
57 

195 
21 

379 
10 

340 
29 

24,341 
5,837 

14,205 
4,299 

SKUPAJ 
a. potniški 
b. tovorni 
0. infrastruktura 

24,721 
6,444 

13,810 
4,467 

24,088 
6,207 

13,375 
4,506 

24,129 
5,998 

13,733 
4,398 



IIOBHOBKI 

VRSTA ODHODKA MER. ENOTA 1993 
NAČRTOVANO 

1994 1995 1996 
A. POSLOVNI ODHODKI 

• potniški 
- tovorni 

skupaj 
- infrastruktura 

. Stroški materiala in nadom, delov 
- potniški 
-tovorni 

skupaj 
- infrastruktura 

2. Porabljena energija 
■ potniški 
- tovorni 
skupaj 

-infrastrukture 

3. Storitve vzdržev. voznih sred. in opreme 
- potniški 
-tovorni 

skupaj 
- infrastruktura 

4. Amortizacija 
-potniški 
-tovorni 
skupaj 

- infrastruktura 

5. Nadomestila stroškov delavcem 
potniški 
tovorni 
skupaj • 
infrastruktura 

6. Zavarovalne premije 
potniški 

• tovorni 
skupaj 
infrastruktura 

7. Davki in prispevki 
' potniški 
• tovorni 
skupaj 

■ Infrastruktura 

B. Bruto osebni dohodek 
potniški 
tovorni 
skupaj 
Infrastruktura 

9. Drugi poslovni odhodki 
- potniški 
-tovorni 
skupaj 

- infrastruktura 

mio srr 24,549 
7,014 

12,732 
19,746 
4,803 

1,019 
154 
167 
321 
696 

979 
259 
626 
665 

94 

4,725 
2,198 
1,753 
3,951 

774 

1,513 
229 

1,284 
1.513 

0 

1,196 
296 
574 
870 
326 

277 
43 

106 
149 
128 

2.485 
675 

1,335 
2,010 

475 

9.486 
2,531 
5,002 
7,533 
1,953 

2,869 
629 

1,885 
2.514 

355 

21,834 
6,053 

11,275 
17,329 
4,506 

999 
151 
154 
315 
684 

995 
259 
642 
901 

94 

4,546 
1,978 
1,802 
3,780 

766 

1,439 
206 

1,233 
1,430 

0 

1,177 
291 
566 
857 
320 I 

251 
39 
90 

129 
122 

2,037 
554 

1,095 
1,649 

388 

7,808 
2,009 
3,987 
5,996 
1,812 

2,583 
566 

1,697 
2,263 

320 

21,318 
5,850 

11,070 
16,920 
4,398 

979 
148 
160 
308 
670 

1,014 
259 
661 
920 

94 
r 

4,557 
1,938 
1,861 
3,799 

758 

1,321 
150 

1,171 
1,321 

0 

1,175 
294 
571 
865 
310 

245 
39 
90 

129 
116 

1,971 
536 

1,058 
1,594 

377 

7,525 
1,931 
3,834 
5,765 
1,760 

2,531 
555 

1,663 
2,218 

313 

20,759 
5,712 

10,747 
16,459 
4,299 

959 
145 
157 
302 
657 

1,040 
261 
685 
946 

94 

4,584 
1,900 
1,934 
3,834 

750 

1,145 
161 
984 

1,145 
0 

1,172 
293 
570 
863 
309 

233 
37 
86 

123 
110 

1,893 
514 

1,017 
1,531 

362 

7,252 
1,857 
3,685 
5,542 
1,710 

2,481 
544 

1,630 
2,174 

307 
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StiUOflkl nadaljevanje 

VRSTA ODHODKA MER.ENOTA 1993 
NAČRTOVANO 

1994 1995 1996 
B. ODHODKI FINANCIRANJA 

- potniški 
- tovorni 

skupaj 
- infrastruktura 

IZREDNI ODHODKI 
- potniški 
- tovorni 

skupaj 
- infrastruktura 

SKUPAJ 
- potniški 
- tovorni 

skupaj 
- infrastruktura 

MIO SfT 827 
149 
678 
827 

0 

371 
11 

360 
371 

0 

25,747 
7,174 

13,770 
20,944 

4,803 

IflEZULtAT 
potniški 
tovorni 
skupaj 
infrastruktura 

792 
143 
649 
792 

341 
11 

330 
341 

0 

22,967 
6,207 

12,254 
18,462 
4,506 

(1,026) 17121 
(730) 0 

40 1,121 

(336) 0_ 

752 
136 
616 
752 

311 
11 

300 
311 

0 

22,381 
5,997 

11,986 
17,983 
4,398 

632 
114 
518 
632 

291 
11 

280 
291 

0 

21,682 
5,837 

11,545 
17,382 
4,299 

J ,747 i, m 
0 0 

1,747 2,660 
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POVZETEK SANACIJSKEGA NAČRTA ZA JAVNO PODJETJE SLOVENSKE 
ŽELEZNICE 

1. NASTANEK SANACIJSKEGA NAČRTA 

Sanacijski načrt, ki je tu povzet, je nastal po naročilu Ministr- 
stva za promet in zveze, ki ga je pri ITEO naročilo s pogodbo 
št. 2668/92, podpisano s strani Ministrstva 24. 12. 1993. 
S strani Ministrstva je bil kot odgovorni predstavnik določen 
dr. Slavko Hanžel, s strani ITEO pa dr. Bogdan Kavčič. Rok za 
izdelavo je bil 4 mesece po podpisu pogodbe. Dejansko je 
izvajalec izročil celoten elaborat naročniku 23. 4. 1993. 

Temeljna cilja sanacijskega načrta sta bila: 

1. doseči rentabilnost poslovanja železnic 

2. zmanjšati subvencije državnega proračuna za železniški 
promet. 

V skladu z določili pogodbe je bila izdelana podrobnejša 
dispozicija, ki je predvidelava štiri sestavine sanacijskega 
načrta: 

1. povzetek strategije razvoja Slovenskih železnic 

2. finančno analizo z določitvijo ukrepov za zmanjšanje in 
odpravo izgub 

3. tržno analizo z namenom ugotovitve obsega povpraševanja 
po železniških transportnih storitvah in konkurenčnosti želez- 
nic, ter 

4. predlog organizacijske preobrazbe kot podpore ukrepom, 
ki bodo sledili iz tržne in finančne analize. 

Čeprav smo se v osnovi držali vsebine te dispozicije, je kas- 
nejše delo narekovalo nekoliko drugačno razporeditev vse- 
bine in njeno razširitev tudi na oceno potrebnega števila 
zaposlenih. 

Pri izdelavi sanacijskega programa smo potrebovali velike 
količine informacij. Te smo večinoma pridobili iz dokumenta- 
cije Slovenskih železnic, deloma pa iz drugih (objavljenih) 
virov. Zelo koristen vir podatkov je bil poslovni načrt Sloven- 
skih železnic za leto 1993, ki je dejansko že sanacijsko narav- 
nan. Brez sodelovanja strokovnjakov iz Slovenskih železnic 
priprava sanacijskega načrta ne bi bila mogoča. Pri njegovi 
pripravi smo uspešno sodelovali tudi z Ministrstvom za pro- 
met in zveze ter Upravnim odborom Slovenskih železnic. 

Kot kriterije vrednotenja in ocenjevanja razmer na Slovenskih 
železnicah smo uporabili predvsem primerjave in sicer: 

- s stanjem na slovenskih železnicah v prejšnjih letih, veči- 
noma v obdobju po osamosvojitvi Slovenije 

- z razmerami na avstrijskih železnicah 

- s povprečjem štirih evropskih železnic (avstrijske, nemške, 
portugalske in švicarske). 

Primerjave so pokazale, da razmer in pogojev na Slovenskih 
železnicah ni mogoče v celoti primerjati z nobenimi izmed 
evropskih. Primerjave različnih kazalcev so pogosto vodile do 
različnih rezultatov. Avtorji sanacijskega načrta zato opozar- 
jamo na povezanost številnih variabel v klastre, ki šele dajejo 
realno sliko. Obenem pa opozarjamo, da bi kombinacija le 
najugodnejših primerjav (primerjava posameznih kazalcev 
kažejo ugoden položaj za slovenske železnice) vodila do 
napačne podobe Slovenskih železnic. 

Slovenske železnice so eno največjih slovenskih podjetij. 
Struktura tega podjetja je dokaj kompleksna. Zato smo 
v danem času in z danimi sredstvi nekatere probleme sanacije 

lahko predvsem nakazali. Za konkretno akcijo bi jih bile 
potrebno še podrobneje raziskati (kar je v elaboratu podrob 
neje nakazano). Kompleksnost sistema zahteva pri sanacij 
tudi kompleksnost ukrepanja. Da bi bila sanacija uspešna j< 
potrebno sočasno delovanje v vseh v elaboratu nakazaniH 
smereh. Sanacija nikakor ni mogoča le s posameznimi ukrepi 

2. POVZETEK SANACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. TRŽNA ANALIZA IN PREDLOGI UKREPOV 

2.1.1. OSNOVNE UGOTOVITVE IZ ANALIZE TOVORNEGA 
PROMETA 

Skupni obseg prepeljanega tovora v Sloveniji je predstavlja 
v I. 1992 68 mio ton (117 mio ton skupno z ocenjevanin 
prevozom zasebnikov) oz. 6,2 mld NTKM (8,6 mld NTKN 
skupno z ocenjenim opravljenim prevozom zasebnih prevoz 
nikov). 

Delež prevoza po železnici je predstavljal v I. 1992 19,1"? 
v prepeljanem blagu (11,1% če upoštevamo še zasebne pre-* 
voznike) In 41,8% v opravljenih NTKM (oz. 30% če upošte9 
vamo še ocenjen opravljen prevoz zasebnih prevoznikov). ° 

Tovorni promet v Sloveniji je v obdobju 1970-1989 naraščal p 
3,2% letno, po železnici pa po 1,2% letno. V obdobju 1990^ 
1992 je tako skupni, kot železniški promet, drastično upadel; 
(skupni za 32%, promet po železnici za 39%). Delež prevoz^' 
blaga po železnici tako dalj časa pada. Ie 

hi 
1! 

Za železnico je značilno, da slabše izkorišča (gospodarske*0 

rast) in burneje reagira na recesijo (doživi večji padec), ko" 
ostali prevozniki. To se je pokazalo v zadnjem obdobju; 
(obdobje 1985-1989) tudi v Italiji, Madžarski. Nemčiji, ČSR. 

V železniškem prometu ima največji delež mednarodni pro 
met (v I. 1992 88%), znotraj tega pa tranzit (74% medn 
prometa). 

V obdobju 1990-1992 je padel skupni opravljeni tovorni pro 
met po železnici po 17,7 letno, notranji več (-20,9% letno) kotr 
mednarodni (-17,2% letno). Pr 

Najpomembnejše skupine blaga, ki se prevažajo po železnic^ 
so (ne upoštevajo skupine ostalo, ki je sicer največja) rude i 
koncerti, izdelki metalurgije, obdelani in neobdelani les, grad 
benl material, premog, nekovine, nafta in derivati. 

Med 18 najpomembnejšimi naročniki prevoza v letu 199te 

(skupno so predstavljali okrog 50% v nakladu in razkladu) sr 
špedicije, papirnica, termoelektrarna - toplarna, rudniki, ind 
gradb. materiala, trgovina (z naft. derivati), ind. aluminija, 
prehrambena ind., kemična ind., železarna. Tu je vrstr1 

kupcev, ki so v težki gospodarski situaciji ali celo že v fa 
likvidacije. 

V mednarodnem prometu in tranzitu so Slovenske železnic 
po obsegu tovora tesno povezane z Avstrijo, Italijo, Madžaro 
sko, Nemčijo, ČSR, Grčijo, Bolgarijo. Najpomembnejše trarta 
zltne povezave preko Slovenije po železnici so: Madžarski 
- Italija, ČSR - Italija, Nemčija - Grčija ter Koper in drug®i 
luke (Rijeka, Raša) z Avstrijo, ČSR, Madžarsko. D< 

Po objavljenih cenah (dejanske cene niso poznane) je železni 
škl prevoz cenejši le pri varianti tir:tir in na daljših razdaljah K 
večjih tovorih pri varianti tir: enkratno prelaganje na tovor c 
njak. To pomeni le delno cenovno konkurenčnost železnic®' 
v primerjavi s cestnimi prevozniki. 
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2.1.2. OSNOVNE ZNAČILNOSTI IN ANALIZA POTNIŠKEGA 
prometa po železnici v Sloveniji 

Skupni obseg prevoza potnikov v Sloveniji je bil leta 1992 163 
"lio potnikov ali 4.4 mio pkm. V to ni vključen prevoz oseb 
ž osebnimi avtomobili, kar predstavlja kar 70% vseh opravlje- 
nih PKM (ocena). 

Delež prevoza po železnici je predstavjal v 1.1992 7,5% prepe- 
ljanih potnikov oz. 12,4% v opravljenih PKM. Če bi upoštevali 
tudi prevoze z osebnimi avtomobili, bi bil delež še nižji. 

Nosilno vlogo v komercialnem prevozu potnikov imajo javni 
cestni prevozniki, saj je bil njegov delež v I. 1992 89,5% 
v prevozu potnikov in 76,4% v opravljenih PKM. 

Potniški promet v Sloveniji je v obdobju 1970-1985 naraščal 
z nad 5% letno, potniški promet po železnici je naraščal po 
1,3% (glede na PKM) letno. V obdobju 1990-1992 je tako 
»kupni kot promet po železnici padel. Skupni promet je padel 
*a 53,6%, po železnici pa za 61,7% (vse na osnovi opravljenih 
PKM). 

i Manjša prilagodljivost železnice na spremenjene razmere (na 
(gospodarsko rast, še bolj pa na recesijo) se kaže tako tudi pri 
jprevozu potnikov. 

Padanje obsega potniškega prometa po železnici je vidno že 
<^°d 1987. leta dalje. To pomeni resno opozorilo in vzpodbudno 
e-ia nujnost sprememb in posodobitev, tudi v primeru, da se 
gospodarske razmere stabilizirajo in da se konča vojna na 

Balkanu. 

prevozu potnikov po železnici je v obdobje zadnjih treh let 
Ofadel tako notranji kot mednarodni promet. Glede na to, da je 
lePadel mednarodni promet (tako z republikami bivše Jugosla- 
zMe kot z drugimi državami) mnogo bolj (59,6% povprečno na 

•eto) kot notranji promet (20,7% povprečno na leto), se je 
Notranja struktura prevoza potnikov povsem spremenila. Leta 
1990 je bilo razmerje med notranjim in mednarodnim prome- 

Kifom 45:55, I. 1992 pa 75:25. Tudi ta struktura, poleg radi- 
:o^alnga znižanja obsega, učinkuje na prodajne rezultate. 

J tržnih segmentih potnikov je znanega zelo malo, ker so to 
'odročje v glavnem ne spremlja. Iz evidence prodanih kart za 

ro^°tranji promet (zadnji dosegljivi podatki so za 1.1990) izhaja, 
inta predstavljajo redne vozne karte (enosmerne in povratne) 

»krog 50%. Najmočnejši indetificirani skupini sta delavska in 
"'jaška (na osnovi mesečnih vozovnic). 

<°pačilno je, da je bil v obdobju 1987-1990 zabeležen padec 
ri vseh skupinah prodanih kart (še najmanj pri dijaških 
r samo - 0,6% na leto). To pomeni, da železnica izgublja 

'kotnike tudi pri tistih skupinah, ki se redno vozijo z javnimi 
• prevoznimi sredstvi. 

P veljavnih tržnih cenah (marec 1993) je avtobus večinoma 
Jražji od vlaka. To pomeni, da tudi pri odločanju potnikov ni 

jgfftna edino merilo za izbiro prevoznika, ampak tudi ugodnost 
s<Nz, dostopnost ter drugi elementi ponudbe. 

nd 

•stlM.3. PODROČJA UKREPANJA 

j> osnovi analize, prognoze in ocene tržnih možnosti Sloven- 
cih železnic predlagamo, na katerih področjih bi bilo 
'otrebno ukrepati s tržnega vidika, 

lic* 
žarodročja ukrepanja so nanizana po dveh glavnih programih 
rarfovornem in potniškem prometu) in po pomembnosti 
'sktodročja (obsegu tržnih storitev). Glede na to, da gre za 
ug®hacijski program, smo se usmerili predvsem rta kratko- 

&čne ukrepe, čeprav ob tem nismo mogli izpustiti vseh tistih 
""epov, ki učinkujejo dolgoročneje in jih je potrebno začeti 

izn^koj, da bi preprečili upadanje prodaje - jutri, 
ih i', 
vo' okviru področij ukrepanja navajamo najprej to, kar bi bilo 
nic«Mebno storiti v okviru samih Slovenskih železnic. V nadalje- 

vanju smo na kratko opredelili tudi, kaj je potrebno storiti na 
državni ravni, da se podpre sanacija železnic. 

2.1.4. UKREPANJE V OKVIRU SLOVENSKIH ŽELEZNIC 

Tovorni promet 

V okviru tovornega prometa je najpomembnejši tranzit, sledi 
izvoz - uvoz in na zadnjem mestu notranji promet. To 
pomeni, da je potrebno okrepiti pridobivanje tovora na med- 
narodnem trgu in za mednarodni trg ter prilagoditi aktivnosti, 
kot so pričakovane na teh trgih. 

V skladu s prognozo ocenjujemo, da je mogoče pridobiti 
tranzitnega prometa za (v) Avstrijo 2.7 mio ton, za Italijo 1.6 
mio ton, za Madžarsko 1.4 mio ton, za ČSR 0.7 mio ton. za 
Grčijo 0.2 mio ton, za Nemčijo 0.2 mio ton, za Belgijo 0.2 mio 
ton in za Hrvaško ter druge republike nekdanje Jugoslavije 2.5 
mio ton. 

Na področju izvoza in uvoza slovenskega gospodarstva je po 
naši oceni mogoče pridobiti za prevoz po železnici po 0.9 mio 
ton za (iz) Italijo in Avstrijo, 0.3 mio ton za (iz) Nemčijo, 0.2 mlo 
ton za (iz) Francijo ter 2.0 mio ton za (iz) Hrvaško in druge 
republike bivše Jugoslavije. 

Železnica je bolj prilagojena za prevoz masovnih tovorov kot 
za prevoz zahtevnejših tovorov. Istočasno ugotavljamo, da 
imajo masovni tovori tendenco upadanja, zato je potrebno 
pridobivati in se prilagoditi v večjem obsegu tudi za prevoz 
zahtevnejših tovorov. Na osnovi vsega tega predlagamo 
naslednji sklop ukrepov: 

a) Intenzivirati pridobivanje tovora v inozemstvu, zlasti v drža- 
vah, ki so najpomembnejše za tranzit preko Slovenije. Te 
aktivnosti je potrebno povezati tudi s pridobivanjem tovora 
v izvozu in uvozu. 

b) Pridobivati tako masovne tovore (kolikor jih lahko) kot tudi 
zahtevnejše tovore. Med masovnimi tovori so pomembni: 
rude, les, živina, železo, žito, kemični izdelki, nafta, gnojila. 
Med zahtevnejšimi tovori so pomembne tako kosovne 
pošiljke kot tovori za različne industrije. Med temi so na prvih 
mestih: kovinska industrija, elektroindustrija, strojna indu- 
strija, izdelki živilske industrije, izdelki papirne industrije, 
pohištvo. 

c) Med naročniki prevoza tovora zadržati stalne kupce in 
pridobivati tudi nove kupce storitev. Zato je potrebno 
podrobno spremljati njihove zahteve in sproti ugotavljati, 
kako so bile njihove zahteve realizirane (to pomeni ne samo 
spremljanje reklamacij, ampak vse odmike od dogovorje- 
nega) ter ukrepati, da se odpravi neizpolnjevanje dogovorje- 
nega. 

d) Opraviti analizo izgubljenih partnerjev in tovorov v zadnjem 
letu in ustrezno ukrepati. 

e) Za realizacijo pridobitve tovora za tranzit preko Slovenije 
po železnici ter tudi za podporo mednarodne blagovne 
menjave Slovenije (izvoz in uvoz) po železnici je potrebno 
kadrovsko okrepiti in povečati učinkovitost tržne funkcije 
Slovenskih železnic v inozemstvu. Zlasti pomembno je, da so 
Slovenske železnice tržno ustrezno prisotne na trgu Avstrije, 
Italije, Madžarske, ČSR in bivših jugoslovanskih republik, 
v drugih državah pa ustrezno njihovi pomembnosti. 

f) K večji učinkovitosti pridobivanja prevoza tovora bo prispe- 
valo tudi bolj usklajeno sodelovanje z Luko Koper in ev. 
združitev sil tudi na mednarodnih trgih s skupnimi predstavni- 
štvi. To pa ne izključuje sodelovanja in pridobivanja tovora 
tudi od drugih jadranskih luk. 

g) S špediterji je potrebno čimprej razčistiti in poravnati vse 
stare obveznosti. Potrebno je tudi plhčati stare račune želez- 
nicam drugih držav, saj tudi to vpliva na odnos med Sloven- 
skimi železnicami in špediterji (špediterji n. pr. niso dobili 
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plačanih refakcij od nemSklh železnic, ker SZ niso plačale 
računov tem železnicam). Za vzpostavitev drugačnega 
odnosa med Slovenskimi železnicami in Špediterji, za pridobi- 
vanje večjega obsega tovora preko špediterjev je potrebno na 
novo oblikovati politiko pospeševanja prodaje preko špediter- 
jev, da bi bila ta bolj stimulativna (upoštevajoč zlasti obseg 
pridobljenih storitev prevoza). Pomembno je tudi sprotno 
obračunavanje popustov na količino (tako, kot to delajo 
cestni prevozniki). 

Tudi na domačem trgu je potrebno povečati učinkovitost 
v pridobivanju tovora. To bo mogoče le z večjo prilagoditvijo 
zahtevam in izboljšano kakovostjo storitev ob zagotavljanju 
konkurenčnih cen. 

Ob upoštevanju vsega tega bi ob okrepitvi direktnega trženja 
z lastnimi silami SŽ okrepili tudi indirektno prodajno pot 
preko špediterjev in Luke (oz. luk), kar vse bi lahko vplivalo na 
obseg in kakovost. 

Ocenjujemo, da bi na ta način lahko pridobili za področje 
tranzita 25% prodaje preko Luke Koper, 30% preko špediter- 
jev ter 45% neposredno preko predstavništev SŽ. Pri izvozu in 
uvozu bi po naši oceni lahko pridobili 40% prodaje preko 
špediterjev, 10% preko Luke Koper ter 50% preko tržne opera- 
tive SŽ (operativna prodaja doma in v inozemstvu). Za trženje 
na domačem trgu (notranji transport) bo zadolžena predvsem 
tržna operativa SŽ. 

Da bi dosegli zastavljene tržne cilje, je potrebna tudi dru- 
gačna organiziranost in podpora tržni funkciji v okviru Slo- 
venskih železnic. Zato bi bilo potrebno zlasti naslednje: 

- Trženju je potrebno dati večjo veljavo in večjo moč - tudi 
statusno. 

- Tržno funkcijo je potrebno okrepiti in za to delo ljudi tudi 
motivirati (ev. tudi dopolniti njihovo usposobljenost). 
- Zagotoviti kontinuirano spremljanje trga prevoznih sto- 
ritev. 
- Vzpostaviti tržno-informacijski sistem za operativno vode- 
nje prodaje. 
- Vzpostaviti učinkovito zvezo med trženjem in prometno 
operativo ter med trženjem in razvojem. 
- Izboljšati sodelovanje z železnicami drugih držav (zlasti 
Avstrije, Hrvatske in Italije) s ciljem pridobivanja in realizacije 
storitev prevoza (zlasti v tranzitu). 
- Povečati hitrost, točnost (varnost je že vgrajen predpogoj). 
- Vzpostaviti organizacijo in logistično podporo za realiza- 
cijo sistema »od vrat do vrat«. 

Potniški promet 

V okviru potniškega prometa je zaenkrat najpomembnejši 
notranji promet. Mednarodni promet v povezavi s potniki iz 
Slovenije in v Slovenijo se lahko poveča le s povečevanjem 
konkurenčnosti teh prevozov. Tranzitni promet po železnici 
preko Slovenije se lahko poveča le z normalizacijo razmer na 
Balkanu. Naša pozornost pri ukrepih sanacije je zato zlasti na 
področju notranjega prometa, čeprav bi lahko ukrepe smi- 
selno uporabili tudi pri mednarodnem prevozu potnikov. 

Storitve prevoza potnikov po železnici so namenjene različ- 
nim tržnim segmentom, kar pa po obsegu in zahtevah težko 
opredelimo, ker ne obstajajo potrebni podatki. Ocenjuje se, 
da sta najpomembnejša tržna segmenta potnikov po želez- 
nici, segmenta dijakov in delavcev. 

Za realizacijo načrtovanega obsega prevoza potnikov po 
železnici v Sloveniji, predlagamo naslednja področja ukre- 
panja: 

a) Izboljšati kakovost storitev in tako ohraniti (In ev. povečati) 
obseg. Pri tem ni pomembna samo cenovna konkurenčnost, 
ampak konkurenčnost po vseh elementih storitve. 

b) Ponuditi različne storitve različnim tržnim segmentom. To 
se lahko realizira, če so poznana pričakovanja in zahteve 
potencialnih potnikov po tržnih segmentih. 

c) Železniške postaje naj bi postali prijetni kraji dogajanja. T 
bi lahko dosegli tudi z marketinško naravnanim oddajanje 
v najem razpoložljivih prostorov na železniških postajah. 

d) Raznovrstnost storitev in povečana kakovost naj bi bili 
podprta tudi s pozitivno propagando za ustvarjanje drugafe 
nega odnosa javnosti do prevozov po železnici. h, 

Težišče operativnega trženja bo tudi v bodoče izvajala samnj 
SŽ, vendar je potrebno v večji meri okrepiti tudi indirektni 
trženje preko turističnih agencij ter prodajo kart tudi modernh 
zirati (prodaja preko avtomatov). Ocenjujemo, da bi tako nfe 
notranjem, kot na mednarodnem trgu, realizirali vsaj 20% 
prodaje preko turističnih agencij. Pri tem mislimo zlasti m 
potovanja skupin, kjer je potovanje z vlakom vključeno v turio 
stični proizvod. Ili 

Za realizacijo načrtovanega obsega potniškega prometa pti 
železnici, je potrebno ustvariti tudi nekatere druge pogojkr 
v okviru Slovenskih železnic, in sicer: l|i 

- Oblikovati vozne rede prilagojene potrebam potnikov. P' 
tem je pomembna tudi pogostost in zveze (tudi z drugirtj 
prevoznimi sredstvi in ne samo z vlaki). k 
- Točnost in hitrost je enako, pri nekaterih potnikih pa S 
pomembnejša od cene. r< 
- Prijaznost osebja in to vseh, ki pridejo v stik s potniki, lii 
- Čistoča prometnih sredstev, stavb in okolja ter prijeteći 
ambient. tj 
- Olajšanje vstopanja in izstopanja iz vlakov in lahka dostoft 
nost peronov. Mnogi starejši potniki se prav zaradi slabi 
dostopnosti neradi vozijo z vlakom. 
- Vozički za prtljago na vseh večjih postajah (ki se lahko dajbi 
v najem proti plačilu kavcije ali uporabnine). ic 
- Poenostavitve pri rezervacijah in nakupu vozovnic. tli 
- Potrebna tržno-raziskovalna in informacijska podpora 4i 
večjo tržno učinkovitost. ij 

'e 
M 

2. 2. OCENA POTREBNEGA ŠTEVILA ZAPOSLENIH £ 

2.2.1 OCENA ZAPOSLENOSTI lb 

Pri izdelavi ocene potrebnega števila zaposlenih smo upoš( 
vali nekaj bistvenih predpostavk. Ocena je narejena na po 
lagi primerjav. Izhajali smo iz primerjav z nekaterimi evro 
skimi državami. Glede na to, da nobena država v celoti' 
primerljiva s Slovenijo, smo izračunali povprečja štirih dr2"n 
(Švice, Avstrije, Nemčije in Portugalske). Podatke o sloves 
skih železnicah smo primerjali z avstrijskimi in s povprečjema 
Sedanje stanje smo primerjali tudi s podatki za slovensfe 
železnice iz leta 1969. b 

iz 
Po kadrovskih podatkih je bilo konec leta 1992 zaposle^ 
v Javnem podjetju SŽ 12.554 ljudi, v Poslovnem sistemu SŽ' 
vključuje tudi sedanja družbena podjetja) pa 16.299 ljudi, bi 
podlagi izračuna, v kakšnem deležu so se namenska podje^r 
financirala v Javnem podjetju SŽ smo upoštevali še tei*r< 
pripadajoče število ljudi. Tega smo prišteli k zaposlen*- 
v Javnem sektorju in dobili podatek za konec leta 199214.7&0 
zaposlenih. Ker je bilo javno podjetje dejansko obremenjen 
s takim številom ljudi, smo vse kazalce izračunavali tudi na"j< 
število. s,i 

n 
Z vidika zmanjševanja stroškov poslovanja in povečanja rl 
tabilnosti poslovanja upoštevamo kazalce produktivno^ 
Eden pogosto uporabljenih kazalcev produktivnosti je RTM 
na zaposlenega (reducirani tonski kilometri), po katerem'®! 
produktivnost v javnem podjetju SŽ za leto 1992 (248.606pv 
23% nižja od avstrijske (323.746) in za 33% nižja od povpre^* 
(405.045). RTKM na zaposlenega v Prometu in vleki je na]' i 
(362.107) nižja od avstrijske (475.228) za 24% in od povprek 
(593.442) za 39%. Delež zaposlenih v upravi je za 58% višjih 
avstrijskega in za 25% višji od povprečnega. Produktivno^ o 
zaradi bistveno večjega padca obsega prometa, kot je znašj^ 
zmanjšanje števila zaposlenih v zadnjih dveh letih, bistvih 
padla. Ocena letošnjega in prihodnjega pričakovanji 
obsega prometa kaže nadaljnje upadanje oziroma minimd"h< 
rast. 
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»a pri primerjavi produktivnosti upoštevamo večje število 
"4udi, torej tudi delež tistih iz namenskih podjetij, je priduktiv- 
Kost na slovenskih železnicah za 35% nižja od avstrijske in za 
&% nižja od povprečne. 

I' tehnološkega vidika pa je za ohranitev sistema in njegovo 
fedrževanje potrebno upoštevati drugačne kriterije in kritično 
"aso zaposlenih. Na kilometer proge je 13% manj zaposlenih 
ot v Avstriji in 4% več kot v povprečju. V infrastrukturi je 16% 

nt|anj zaposlenih kot v Avstriji in 25% več kot v povprečju. 
Vlakovnih kilometrov je opravljenih za 20% manj kot v Avstriji 
"I za 39% manj kot v povprečju. Vlakovnih kilometrov na 
zaposlenega v prometu in vleki je za 22% manj kot v Avstriji in 

35% manj kot v povprečju. 
nI 
i rio primerjamo nekatere kazalce za slovenske železnice 

•etom 1969, je produktivnost v letu 1992 za okrog 17% nižja, 
ptiižal pa se je tudi delež uprave med zaposlenimi na kilome- 
ujkr proge, število zaposlenih v infrastrukturi in transportu na 

Hometer proge, vlakovni kilometri na zaposlenega pa so na 
fibližno enakem nivoju. 

PREDLOG UKREPOV ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILA 
UPOSLENIH 

Odlagamo, da poslovodstvo SŽ čimprej imenuje interdisci- 
Jlnarni projektni tim za ugotavljanje in reševanje presežkov, 

tebredeli roke in vsebino ter pristojnosti članov. Projektni tlm 
*j pripravi strokovne podlage in izhodišča, na temelju kate- 

oft bo poslovodstvo lahko ugotovilo prenehanje potreb po 
a&lu za določene kategorije delavcev. 

lajDudarek naj bo na obsegu in vrsti dela ter za to potrebnih 
Mrih. Zmanjševanje naj ne bo linerano, glede na izračunane 
Meže in procente, ti so predvsem informativni okvir. Pripra- 

1 *1 je treba seznam ključnih kadrov, ki jih na SŽ ne morejo 
prešati in ki bodo nosilci sanacije. Nujno je izvesti notanje 
^razporeditve v okviru kadrovskih možnosti in zahtev pri 
>segu dela ter dejanske in potrebne usposobljenosti. Vso 
Zornost je treba nameniti večji strokovnosti na vseh 
'dročjih, saj se kazalci, ki govorijo o kakovosti storitev, 
ibšajo. 

Jianjševanje števila zaposlenih se naj izvede v časovnem 
Vlobju vsaj dveh let. Kadrovsko prestrukturiranje naj poteka 

p%eh smereh, tako na področju števila zaposlenih kot struk- 
*J|T» zaposlenih. 
j ritenskih podjetjih je prav tako treba izvesti ugotavljanje 
3V#sežkov delavcev. Nujna je dodatna izločitev dejavnosti in 
čjeCavcev s tistih področij, ki neposredno ne prispevajo 
snstonovni dejavnosti SŽ in k ustvarjanju dodane vrednosti. To 

1 bo imelo vpliv na poslovni rezultat javnega podjetja le, če 
Izločene dejavnosti postavijo v tržni položaj in pridobivajo 

sleital na osnovi ponudbe in povpraševanja. 
SŽ| 
di. felovodstvo je v zadnjih letih že uporabljalo nekatere možne 
idjetirovske socialne ukrepe pri reševanju presežkov, ki pa jih 
teftaba še izkoristiti v procesu zmanjševanja števila zaposle- 

ilen1- Najpomembnejši ukrepi so: zmanjšanje novih zaposlitev, 
l4.7°oslitve v izločenih podjetjih, prekinitve pogodbenih zapo- 
»njefov in zaposlitev za določen čas, invalidska podjetja, stimu- 
i na"ia sporazumnih prekinitev delovnega razmerja, samoza- 

aiitve, odseljevanje v druge države, upokojitve in delo 
:rajšim delovnim časom. « 

ja r< 
vnosna potrebnega števila zaposlenih na SZ je narejena na 
RT^'agi različnih primerjav. Popolna primerljivost podatkov 
rerr/ada ni realna, saj noben kriterij ni v celoti primerljiv ne 
306pviru samega sistema, geografskega položaja, tehnične in 
preinološke opremljenosti in vrst prometa v državah, kakor 
i na]' načina zajemanja in prezentiranja podatkov. Specifično 
pre^di geografsko okolje in politične razmere, v 'katerih se 
višjinutno nahajajo Slovenske železnice, 
inosl oblikovanje variant izračuna pri finančni projekciji sta 
maščevani dve izmed najbolj ekstremnih ocen na razponu 
istv#')enih primerjav (16% in 45%). Za realno kadrovsko pro- 
vanr'io sodimo, da znaša obseg presežka med 20% in 40% 
iimđ*ho od vidika, ki ga upotševamo kot izhodišče. Pri oceni 

števila zaposlenih je namreč smotrno upoštevati predvsem 
dva glavna vidika, ekonomskega in tehničnega. 

Z ekonomskega vidika je poudarek na rentabilnem poslova- 
nju in zmanjšanju stroškov, na produktivnosti. Produktivnost 
pa zaostaja za okrog 40%, kar bi pomenilo zmanjšanje števila 
zaposlenih za približno 4.900, če upoštevamo, da ni realnih 
možnosti, da bi se v kratkem času bistveno povečal obseg 
prometa, kar bi tudi vplivalo na dvig produktivnosti. 

S tehnološkega vidika so kriteriji potrebnega obsega in pri- 
merljivoti drugačni, ker obstaja kritična masa, ki še zagotavlja 
obstoj in vzdrževanje sistema. Po teh kriterijih obstoja ocenju- 
jemo presežke na okrog 20% oziroma na približno 2.500 ljudi. 

Reševanje presežkov bo veliko finančno breme za lastnika 
Slovenskih železnic. Ocenjujemo, da bo za trajne presežke 
potrebnih okrog 7.600 DEM na zaposlenega. Finančni učinki 
ugotavljanja presežkov se na Slovenskih železnicah pričnejo 
z aktivnostmi takoj, ker so roki za postopke zakonsko dolo- 
čeni. 

2.3. FINANČNO EKONOMSKA ANALIZA 

2.3.1. POVZETEK OSNOVNIH UGOTOVITEV ANALIZE 

Podrobnejše ugotovitve finančno-ekonomske analize so 
zajete že v posameznih poglavjih sanacijskega načrta, zato tu 
povzemamo le nekatere ključne globalne ugotovitve kot 
osnovo za opredelitev področij ukrepov. 

Globalne ugotovitve za obdobje 1990 do 1992 so naslednje: 

- poslabšanje finančnega položaja, ki je še posebej izrazito 
v letu 1992 

- nadomeščanje velikega dela porabe finančnih sredstev 
zaradi zniževanja dolgoročnih obveznosti in trajnega kapitala 
s povečevanjem kratkoročnega zadolževanja (predvsem pri 
dobaviteljih) 

- po očiščenju drugih vplivov je ocenjena izguba poslovne 
dejavnosti večja, kot jo izkazuje bilanca uspeha ali kot izhaja 
iz neposredne realne primerjave stanja trajnega kapitala 

- slabšanje izkoriščenosti sredstev in produktivnosti v času 
in v primerjavi z drugimi državami 

- nerentabilno poslovanje tako potniškega kot tovornega 
prometa ob oceni sorazmerno visokega praga rentabilnosti za 
potniški promet 

- realno zniževanje državnega financiranja in najnižji delež 
glede na delež v primerjanih državah. 

2.3.2. PREDLOGI UKREPOV ZA NORMALIZACIJO 
POSLOVANJA SLOVENSKIH ŽELEZNIC 

V tem poglavju obravnavamo pogoje in ukrepe za normaliza- 
cijo poslovanja SŽ v bodoče. 

Čeprav bi lahko tudi pogoje opredelili kot ukrepe menimo, da 
je taka ločitev smiselna predvsem z vidika prioritete ukrepa- 
nja, saj ni mogoče pričakovati ustreznih učinkov posameznih 
ukrepov oziroma področij ukrepov brez izpolnjevanja nekate- 
rih osnovnih pogojev. 

POGOJI ZA NORMALIZACIJO POSLOVANJA SŽ 

- jasna strategija razvoja prometa v Sloveniji in posebej 
strategija razvoja železniškega prometa in opredelitev nje- 
gove vloge 

- jasni cilji in razmejitev pristojnosti in odgovornosti za 
njihovo doseganje med vlado, njenimi organi in institucijami, 
ter poslovodstvom SŽ (ločeno za promet in infrastrukturo) 
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- ločeno spremljanje rezultatov poslovanja in denarnih tokov 
za promet in infrastrukturo 

- jasna opredelitev vsebine in obsega javnih storitev v okviru 
železniške dejavnosti 

- prevzem odgovornosti s strani vlade in njenih institucij za 
financirane vzdrževanja in razvoja infrastrukture ter prvzem 
odgovornosti s strani poslovodstva SŽ za izvajanje programov 
v dogovorjenih okvirih 

- zagotovitev sredstev za izboljšanje finančnega položaja SŽ 
kot pogoj za ustrezno razmejitev pristojnosti in odgovornosti 
med vlado in poslovodstvom SŽ glede doseganja ciljev 
v bodoče (rentabilno poslovanje, plačilna sposobnost, 
razvoj). 

PREDLOG UKREPOV 

Cilj predlaganih ukrepov je zagotovitev rentabilnega poslo- 
vanja. 

1. Predlog ukrepov, za katere je pristojno in odgovorno 
podjetje Slovenske železnice 

Ukrepe smo opredelili glede na področje, v katerega pose- 
gajo. 

1.1. Ukrepi za zniževanje stroškov 

- prilagoditev zmogljivosti (opremljenost s sredstvi, kadrov- 
ske zmogljivosti) doseženemu in pričakovanemu obsegu pro- 
meta 

- izboljšanje izkoriščenosti z izboljšanjem razmerja med 
bruto in neto prometom 

- izboljšanje sistema kalkulacij in zagotovitev ažurnosti 

- podrobna analiza in preučitev vseh dejavnosti in stroškov 
z vidika njihovega prispevka.h kvaliteti in vrednosti storitve za 
kupca (analiza vrednosti) 

- revizija standardov in normativov za delo in material 
s ciljem izboljšanja kvalitete in znižanja stroškov 

- identifikacija storitev, prog in voženj, katerih prodajna cena 
na enoto (skupaj s subvencijo) ne pokriva variabilnih stroškov 
na enoto in ustrezno ukrepanje (znižanje variabilnih stroškov, 
povečanje cene, ukinitev storitve) 

1.2. Ukrepi za povečanje prihodka 

- pospešena izterjava terjatev skupaj z zamudnimi obrestmi 

- boljše in hitrejše prilagajanje zahtevam kupcev 

- opredelitev odgovornosti in pristojnosti ter ustrezno motivi- 
ranje za doseganje ugodnejših cen 

- izboljšanje kvalitete 

- odprava ozkih grl 

1.3. Ukrepi za optimalizacijo strukture aktive 

- identifikacija in vnovčenje poslovno nepotrebnih sredstev 
(prodaja ali najem) 

- prilagoditev zmogljivosti sredstev zmanjšanju obsega pro- 
meta 

- izboljšanje in posodobitev sredstev 

1.4. Ukrepi za optimalizacijo strukture pasive 

- pridobitev dolgoročnih virov financiranja ali vsaj revolving 
kreditov 

- redna izdelava revalorizacijskih bilanc, njihovo planira' 
in spremljanje ter oblikovanje ukrepov za vsak posameJT 
element revalorizacijske bilance jjj 

- opredelitev ustrezne inflacijske politike 

1.5. Organizacijski ukrepi 



^ocena upravičenosti samostojnega poslovanja namenskih 
djetij, ki več kot 60% svojega prihodka realizirajo v javnem 

Podjetju 

~ izboljšanje informacijskega sistema za finančno upravljanje 

~ izboljšanje informacijskega sistema za analizo in spremlja- 
nje stroškov in kalkulacije. 

2. Predlog ukrepov, za katere je pristojna in odgovorna vlada 
in njene institucije 

Poleg zagotovitve že navedenih pogojev je vlada predvsem 
Pristojna in odgovorna za ukrepe s področja javnega financi- 
ranja. Namen in način javnega financiranja je razviden iz 
sheme javnega financiranja. 

Menimo, da je prvi ukrep ločitev subvencioniranja prometa od 
zagotavljanja sredstev za dejavnsot infrastrukture 

| '2.1. Subvencioniranje prometa 

i p opredelitev višine subvencioniranja tekočega poslovanja 
ibrometa v odvisnosti od obsega prometa - opredelitev višine 
"subvencioniranja na enoto storitve oziroma subvencioniranje 
-£ene storitve (lahko različno glede na vrsto storitve v odvisno- 

sti od opredelitve javnih storitev in strategije razvoja železni- 
škega prometa) 

h poslovodstvo podjetja prevzame polno odgovornost za 
doseganje sporazumno zastavljenih ciljev, rentabilno poslo- 
vanje, razvoj prometa in plačilno sposobnost prometa dejav- 
nosti. 

i 
Zagotavljanje sredstev za infrastrukturo 

h zagotavljanje sredstev za poslovanje dejavnosti infrastruk- 
ture z javnim financiranjem tako, da je zagotovljena plačilna 
Sposobnost, torej zagotavljanje sredstev za stroške tekočega 
In investicijskega vzdrževanja brez stroškov amortizacije, kar 
Pomeni planirano poslovanje z izgubo v višini amortizacije, 
> zagotavljanje sredstev za odplačila in obresti za kredite 
'javnim financiranjem 
p zagotavljanje sredstev za razvoj infrastrukture z javnim 
financiranjem in najemanjem kreditov glede na strategijo 
'azvoja in vključevanja v mednarodni promet in na osnovi 
Btno opredeljenega obsega investicijskih vlaganj (tudi rekon- 
strukcij in modernizacij) 

*■3. Ostali ukrepi 
k prevzem obveznosti zaradi zniževanja stroškov dela v SŽ 
- nadomestilo za 6 mesecev za ugotovljene trajne presežke 
'slavcev in poravnava odpravnin 

" odpis ali prevzem obveznosti za odložene prispevke od 
'ruto osebnih dohodkov 

" ob doseganju rentabilnega poslovanja prometne dejavnosti 
proučiti možnost privatizacije 

f opredelitev ustrezne inflacijske politike 

^3.3 OCENA OKVIROV MOŽNIH UČINKOV UKREPOV IN 
►cena okvirov potrebnega javnega 
'inanciranja za tekoče poslovanje 

Vrednotena ocena je izdelana v dveh variantah, ki dajeta le 
^eno zgornjega okvira potrebnega javnega financiranja pro- 
metne dejavnsoti in vzdrževanja infrastrukture. Projekcije so 

, Cenjene do leta 1996 po stalnih cenah. 

•bo varianti sta ocenjeni na osnovi naslednjih izhodišč: 

m/ osnova so podatki iz računovodskih izkazov in poslovnih 
oročil za leta 1990, 1991 in 1992 

v*oročevalec 

- elementi kalkulacij so preračunani kot global na povprečno 
enoto storitve (potniški kilometer, neto tonski kilometer, 
bruto tonski kilometer) in niso podrobneje razdelani za posa- 
mezne vrste storitev 

- dejavnost prometa je predvidena kot komercialna podjetni- 
ška dejavnost (kljub opredelitvi potniškega prometa kot javne 
storitve), akr pomeni? 

- cilj je pozitivno poslovanje (predpostavljen delež operativ- 
nega dobička v prometnih prihodkih skupaj s subvencijami 
od 5 do 7%) 

- poslovodstvo za dejavnost prometa v celoti odgovarja za 
doseganje ciljev - rentabilno poslovanje, plačilna sposob- 
nost, razvoj 

- financiranje vzdrževanja in razvoja infrastrukture je pristoj- 
nost in odgovornost države v celoti najmanj do leta 1996, 
vkolikor se razmere na trgu ne bodo tako spremenile, da bodo 
bistveno vplivale na rentabilnost prometa, kar bi omogočilo 
postopno vključevanje stroškov infrastrukture v stroške pro- 
meta 

- infrastruktura posluje z izgubo v višini amortizacije 

- poslovodstvo odgovarja za izvedbo dogovorjenega pro- 
grama vzdrževanja v okviru opredeljenih proračunskih sred- 
stev. 

Za obe varianti je predpostavljeno: 

- znižanje stroškov glede na leto 1992 za 10% - določeno 
izkustveno (običajno je možno z optimalnejšo organizira- 
nostjo, uvedbo nadzora nad stroški ipd. v vsakem večjem 
podjetju znižati stroške vsaj za 10% ali več) 

- znižanje zmogljivosti sredstev glede na primerjavo izkoriš- 
čenosti z evropskimi,državami: 

- tovorni vagoni za 20% 
- potniški vagoni za 50% 
- vlečna sredstva za 30% 
- učinki ukrepov so razporejeni na 2 leti. 

1. PROJEKCIJA PO VARINAT11 

Varianta 1 (podrobnejši izračuni pa v Sanacijskem načrtu 
v Prilogi 
3) je ocena največjih prihrankov in prihodkov: 

- znižanje stroška dela za 45% (analiza kadrov) 
- postopno zniževanje števila potniških vlakov 
- ugodnejša projekcija prometa (tržna analiza) 

Ta varianta predpostavlja pokrivanje izgub in denarnih pri- 
manjkljajev v potniškem prometu z rezultati in denarnimi 
presežki v tovornem prometu. 

Za rezultate poslovanje pomeni ocena po varianti 1 naslednje. 

- negativni rezultat poslovanja in denarni tok poslovne dejav- 
nosti v potnišikem prometu po letu 1993 

- pozitivni rezultat poslovanja in denarni tok poslovne dejav- 
nosti v tovornem prometu po let u1993 

- pozitiven rezultat poslovanja in denarni tok poslovne dejav- 
nosti skupaj za promet 

- izgubo v dejavnosti infrastrukture v višini amortizacije 
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REZULTATI POSLOVANJA 
PROMET 

JAVNO FINANCIRANJE 
BREZ INVESTICIJ IN TEKOČIH ODPLAČIL 
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2. PROJEKCIJA PO VARIANTI 2 

Varianta 2 (podrobnejši izračuni v Sanacijskem načrtu v Pri 
logi 4) je ocena najnižjih prihrankov in prihodkov: 
- znižanje stroška dela za 15% (analiza kadrov) 
- nespremenjeno število potniških vlakov 
- neugodnejša projekcija prometa (tržna analiza) 

Za rezultate poslovanja pomeni ocena po varianti 2 naslednje 

- poslovanje potniškega prometa na meji rentabilnosti (nega 
tivno v letu 1993) in pozitiven denarni tok poslovne dejavnosti 

- pozitivni rezultat poslovanja in denarni tok poslovne dejav 
nosti v tovornem prometu po letu 1993, v letu 1993 izguba ir 
negativen denarni tok 

- pozitiven rezultat poslovanja in denarni tok poslovne dejav 
nosti skupaj za promet po letu 1993 

- izgubo v dejavnosti infrastrukture v višini amortizacije 
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Za javno financiranje pomeni ocena po varianti 1 sorazmerno 
hitro padanje potrebne mase subvencioniranja prometa - od 
4,1 mld SIT v letu 1993 na 0,7 mld SIT v letu 1996 (od 7,50 SIT 
na potniški kilometer v letu 1992 na 1,18 v letu 1996) 
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Za javno financiranje pomeni ocena po varianti 2 postopno 
padanje potrebne mase subvencioniranja prometa - od 4,1 
mld SIT v letu 1991 na 3,3 mld SIT v letu 1996 (od 8,63 SIT na 
potniški kilometer v letu 1993 na 6,78 v letu 1996), vendar je 
potrebno subvencioniranje bistveno večje kot po varianti 1. 

JAVNO FINANCIRANJE 
BREZ INVESTICIJ IN TEKOČIH ODPLAČIL 

2.4. SPREMEMBA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 

Uspeh sanacije v celoti je odvisen od spremembe organizacij- 
ske strukture v tem smislu, da je sprememba organizacijske 
strukture nujen, ne pa zadosten pogoj uspeha sanacije. 

Predlagana organizacijska struktura je bila na upravnem 
odboru SŽ že sprejeta 5. in 8.4.1993. Razvidna je iz priloženih 
skic. 

Predlog ukrepov na tem področju je naslednji: 

1. Sprejeto organizacijsko strukturo je potrebno uzakoniti 
z ustreznim organizacijskim aktom in jo začeti uveljavljati. 

2. Nadaljevati z opredeljevanjem organizacijske strukture od 
sprejetih ravni do mikro nivoja, torej do delovnega mesta. 

3. Na novo opredeliti vsebino dejavnosti vsake delovne enote, 
od vrha navzdol. V tem procesu bo nujno posvetiti posebno 
pozornost enotam, ki se oblikujejo na novo (v upravnih služ- 
bah in zlasti profitnima centroma za tovorni in potniški pro- 
met v poslovnem področju Promet). Vendar je treba ponovno 
definirati tudi vse druge enote in zagotoviti razporeditev vseh 
javnemu podjetju potrebnih aktivnosti v te enote. 

4. Določiti ključne kadre, zlasti vodje organizacijskih enot, ki 
bodo osebno odgovorni za uvajanje in uresničevanje nove 
organizacijske strukture. Na tak način bi razširili kadrovsko 
bazo uresničevanja organizacijskega in drugih vidikov sana- 
cije. Da bi nova organizacijska struktura dejansko zaživela, 
morajo vanjo verjeti in jo začeti izvajati vsi zaposleni. 

5. Potrebna je temeljita razprava in pojasnjevanje bistva nove 
organizacije sindikatom zaposlenih na železnici. 

6. Nova organizacijska struktura z renovirano definicijo delov- 
nih nalog posameznih enot bo podlaga za določitev potreb- 
nega števila in vrste delovnih mest ter števila izvajalcev. Zato 
je nova organizacijska struktura podlaga kadrovske racionali- 
zacije. 

7. Za uresničitev ciljev nove organizacijske strukture je 
potrebna tudi revizija in prilagoditev podpornih sistemov in 
procesov. Organizacijske enote je potrebno definirati kot cen- 
tre odgovornosti in jim določiti pristojnosti ter odgovornosti 
ter merila uspešnosti centra in njegovega vodje. Ključnega 
pomena v tem pogledu je gotovo poslovni informacijski 
sistem v kombinaciji s plansko obračunskim. 

8. Prestrukturiranju javnega podjetja mora slediti tudi pre- 
strukturiranje sedanjih družbenih podjetij obželezniške 
(namenske) dejavnosti. 

9. Potrebno je sprotno spremljanje učinkov nove organizacij- 
ske strukture, njenega funkcioniranja in uvajanje korekturnih 
akcij po potrebi. 
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Ocenjujemo, da je verjetnost uresničitve projekcij po varianti 
2 večja od verjetnosti uresničitve projekcij po varianti 1. 
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POSLOVNO PODROCJE INFRASTRUKTURA 

POMOČNIK G.D 
ZA 

IRFRASTRUKT. 

SEE 
LJUBLJ. 

SV-TK 
LJUBLJ. 

SV-TK 
CELJE 

SV-TK 
PIVKA 

SVP 
LJUBLJ. 

SVP 
POSTOJ. 

SVP 
N.GORI. 

SYP 
MARIBOR 

SVP 
CELJE 

SVP 
N.MESTO 

UPRAVNE SLUŽBE Z ODDELKI 

POMOČNIK G.D 
ZA EKONOMIKO 

FINANCE RACU- 
NOVOOSTVO 

MATERIALNI 
MANAGEMENT 

FINANČNO 
KNJIGOVOO. 

STROŠKOVNO 
KNJIGOVOO. 

PLANIRANJE, 
OBRAČ.,ANA- 
LIZA POSLOV. 

NABAVA 
IN PRODAJA 

G0SP00ARJ. 
Z ZALOGAMI 

T 
POMOČNIK G.D 
ZA KAORE IN 
SPL.ZAOEVE 

3. SKLEP 

Skupina, ki je delala na pripravi sanacijskega načrta je prišla 
do enotnega zaključka, da je sanacija lahko uspešna le ob 
očasnem izvajanju ukrepov znotraj podjetja in na ravni 
države. Vsekakor podjetje samo uspešne sanacije ne more 
izvesti. Področij, na katerih je potrebno sočasno ukrepanje 
znotraj podjetja je veliko, možne so zelo različne kombinacije 
delovanja. Zato bo konkretni program akcij z opredelitvijo 

datumov izvedbe lahko izdelala le ekipa, ki se bo znotraj 
podjetja ukvarjala s sanacijo. Tako bo lahko upoštevana tudi 
hierarhija odločitev, saj nadredna odločitev (kaj bo storjeno 
najprej) definira podredne (kaj bo treba narediti nekoliko 
kasneje). 

Predlogi ukrepanja so opredeljeni na podlagi predvidevanja 
relativne zaostritve delovanja železnic. Če pride do izjemnih 
okoliščin (npr. končanje vojne na Balkanu), bo izvedba sana- 
cije toliko lažja. 
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