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Uvod
Namen tega gradiva je prikazati sedanji gospodarski
položaj v Sloveniji, predvsem z vidika uresničevanja
osnovnih ciljev ekonomske
politike za letošnje leto. 2e
ob razpravah o Resoluciji o
družbeno-ekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v letu
1976 je bilo poudarjeno, da
je treba tudi v letošnjem letu računati z mnogimi težavami in nepredvidenimi ovirami v razvoju gospodar
stva in da je zato potrebno
čim bolj tekoče spremljati
izvajanje ciljev in nalog, dogovorjenih v Resoluciji. Ker
so ti cilji in naloge zelo
zahtevni, posebno še/ če jih
gledamo v kompleksu še
vedno zapletenega gospodarskega položaja v svetu, je
potrebno sproti vrednotiti dosežene rezultate in opozarjati, kje se dejanska gibanja
odmikajo od predvidenega
razvoja. Obdobje dveh do
treh mesecev je sicer še prekratko za zanesljive ocene
razvoja do konca leta, saj
lahko prav v začetku leta gibanja raznih ekonomskih
agregatov močno odstopajo
od stvarnih tendenc v razvoju zaradi bolj intenzivnega
vpliva neregularnih in slučajnih sprememb. Vendar pa
predloženo gradivo že daje

nekatere informacije o gospodarskem položaju v začetku leta 1976 v Sloveniji,
•jih primerja z gibanji v okviru celotne Jugoslavije in
poskuša oceniti, kje utegne
priti do večjih odstopanj od
predvidenega razvoja.
Gradivo je sestavljeno iz
osnovne analize, ki prikazuje
globalni razvoj gospodarstva
ter skupne in splošne porabe v prvih mesecih leta 1976
ter iiz posameznih analiz
(separatov), ki podrobneje
obravnavajo razvoj in problematiko na nekaterih osnovnih področjih razvoja. Pri
pripravi gradiva so sodelo-

vali poleg Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje
še Republiški sekretariat za
industrijo, Republiški komite za energetiko, Republiški
sekretariat za mednarodno
sodelovanje, Republiški sekretariat za delo ter Republiški
komite za tržišče in cene.
Ocena gospodarskih razmer
je izdelana na osnovi podatkov Službe družbenega knjigovodstva in Zavoda SR Slovenije za statistiko, ki jih je
imel Zavod SR Slovenije za
družbeno planiranje na razpolago do 23. aprila 1976, ko
je bila končna redakcija
gradiva.

1. Osnovne značilnosti razvoja
v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji
v prvih mesecih 1.1976
Gospodarska gibanja na povečanjem prodaje na tujih
začetku leta 1976 kažejo, da trgih. Povečuje se obseg zase v letošnjem letu nadalju- log končnih izdelkov, predjejo tendence, ki so bile v vsem proizvodov za široko
našem gospodarstvu prisotne potrošnjo. Skupni obseg zalog gotovih proizvodov je v
že v preteklem letu:
— stopnja rasti industrij- prvih treh mesecih za 27,8
ske proizvodnje upada; v pr- odstotka presegel raven, ki
vem tromesečju je bil njen jo je imel v istem obdobju
obseg le za 0,9 odstotka več- lani (v SFRJ za okoli 26 odji kot v istem obdobju lani stotkov);
— stopnja rasti zaposlova(V SFRJ 2,8 odstotka). Upadanje rasti proizvodnje je nja upada, predvsem v gopredvsem posledica nezadost- spodarstvu. Vendar pa zaranega . obsega povpraševanja di upadanja proizvodnje prona domačem trgu, ki ga ni duktivnost dela ne narašča;
bilo možno nadomestiti s v prvem tromesečju letos je

bila produktivnost dela v industriji celo za 1,2 odstotka
nižja kot v istem obdobju
lani;
— ugodnejša razmerja v
blagovni menjavi s tujino so
predvsem posledica omejevanja uvoza; izvoz blaga se je
v prvih treh mesecih letos
v primerjavi z istim obdobjem lani povečal aa 6,8 odstotka, istočasno pa je uvoz
blaga padel za 15,8 odstotka. Takšna gibanja so sicer
prispevala k zmanjšanju deficita v tekoči blagovni menjavi s tujino, vendar pa so
dosežena na mnogo nižji ravni blagovne menjave, kot je
bila v istem obdobju lani;
— izplačila za investicije v
osnovna sredstva še nadalje
močno naraščajo (v prvih
dveh mesecih so bili skupni
izdatki za investicije v osnovna sredstva za 42,5 odstotka
višji, kot v istem obdobju
lani), vendar pa jih ne spremlja tudi ustrezna realna investicijska aktivnost;
— likvidnost gospodarstva
se izboljšuje, kar je v veliki
meri povezano s povečanjem
denarne mase in uveljavitvijo zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev;
— povpraševanje prebivalstva upada, kar se kaže v
precej nižji dinamiki rasti
izdatkov prebivalstva, zlasti
izdatkov za blago, od rasti
prejemkov prebivalstva (ob

povečanju prejemkov prebivalstva za 24 odstotkov so
se izdatki za blago v prvem
tromesečju (v primerjavi z
istim obdobjem lani povečali le za 12,5 odstotka). Povprečni osebni dohodki na
zaposlenega sledijo rasti življenjskih stroškov; realni
osebni dohodki na zaposlenega sicer stagniraj o, med-

tem ko produktivnost dela
pada;
— pozitivne tendence upadanja rasti cen, ki so bile
prisotne že v drugi polovici
lanskega leta, se nadaljujejo. Vendar pa je takšno gibanje predvsem posledica
ukrepov tekoče ekonomske
politike;
— priliv
sredstev
pri

2. Gospodarska rast, zaposlenost
in produktivnost dela
Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letošnjem letu nakazuje kot temeljno nalogo v gospodarstvu vzdrževanje dinamične gospodarske
rasti ob bistveno večji udeležbi produktivnosti dela pri
ustvarjanju družbenega proizvoda in postopni stabilizaciji gospodarstva. Industrijska proizvodnja, kot osnovni
nosilec gospodarske aktivno-

sti, naj bi se v letošnjem
letu povečala za okoli 6 odstotkov; ob nižji rasti zaposlenosti (največ 3 odstotke)
bi tako dosegli za 2 do 3
odstotno povečanje produktivnosti dela.
Podatki o gibanju industrijske proizvodnje v prvem tromesečju letošnjega leta kažejo, da se bo ta osnovna
usmeritev resolucije težko

tistih samoupravnih interesnih skupnostih, ki združujejo sredstva iz bruto osebnih dohodkov, glede na uporabo stopenj po začasnem financiranju sicer, prekoračuje
za prvo tromesečje predviden priliv; glede na planirani celotni priliv sredstev pa
njihov obseg ne prekoračuje
planiranega. Pri raziskovalni

in izobraževalni samoupravni
interesni skupnosti, ki združujeta sredstva iz dohodka
TOZD, pa se zaradi nižje realizacije dohodkov v letu
1975 pojavlja problem dotoka sredstev v letošnjem letu; zaradi zmanjšane konjunkture v gospodarstvu je pritok sredstev za splošno porabo izpod predvidevanj.

uresničila. Ob oblikovanju izhodišč za resolucijo je bilo
predvideno, da bo rast industrijske proizvodnje v prvih
mesecih letos nižja od predvidene rasti za celo leto, vendar pa je v prvem tromesečju dinamika industrijske proizvodnje še nižja, kot se je
ocenjevalo na osnovi gibanj
ob koncu lanskega leta. Industrijska proizvodnja je bila v prvih treh mesecih letos
le za 0,9 odstotka višja kot
v istem obdobju lani (v okviru SFRJ pa je v tem obdobju porasla za 2,8 odstotka).

Ob tem pa se zaloge gotovih
proizvodov v industriji še nadalje kopičijo in so bile v
prvem tromesečju kar za
27,8 odstotka višje kot v istem
času lani.
Upadanje rasti industrijske
proizvodnje, ki ga je bilo
moč pričakovati že na osnovi zmanjševanja povpraševanja, visokih zalog izgotovljenih izdelkov in zmanjšane
reprodukcijske potrošnje, je
v prvih treh mesecih letos
očitno:
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Tudi desezoniram podatki (očiščenni koledarskih in sezonskih vplivov) kažejo na deceleracijo industrijske proizvodnje:
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V okviru skupne industrijske proizvodnje je tendenca
upadanja rasti najbolj prisotna v proizvodnji predmetov za široko potrošnjo, ki
se je po kratkotrajnem oživljanju v zadnjem tromesečju
lani pričela v prvih mesecih
letos absolutno zmanjševati;
v prvih treh mesecih letos je
bilo proizvedeno za 0,7 odstotka manj predmetov za
široko porabo kot v istem
obdobju lani (v okviru SFRJ
je v prvih dveh mesecih proizvodnja stagnirala na lanskoletnem nivoju). Proizvoda

a

m

j

j

a

s

101,6

£S,5

97,6

96,6

97,1

99,9

nja reprodukcijskega materiala je v prvih treh mesecih
dosegla le nekoliko višjo rast
od poprečja (1,6 odstotka),
le proizvodnja sredstev za
delo ima še vedno relativno
visoko rast (v prvih treh mesecih je bila za 5 odstotkov
večja kot v istem obdobju
lani, v okviru SFRJ pa skoraj za 10 odstotkov).
Ključno področje, ki vpliva na zmanjševanje proizvodnje predmetov za široko potrošnjo, je proizvodnja trajnih potrošnih dobrin, ki se
je v prvih treh mesecih le-

ond
100,3

tos gibala precej izpod ravni, dosežene v istem obdobju lani. To velja predvsem
za tovrstno proizvodnjo v
elektroindustriji (proizvodnja
aparatov za gospodinjstva se
je v prvih treh mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšala za
10 odstotkov). Zmanjšuje se
tudi proizvodnja v lesni industriji (proizvodnja pohištva
je bila v prvih treh mesecih
za 7 odstotkov nižja kot v
istem času lani), prav tako
se je tudi v okviru tekstilne
industrije zmanjšala proiz-

104,5
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vodnja pletenin (za 3 odstotke) in drugih končnih izdelkov (za 14 odstotkov). V kemični industriji so zastoji v
proizvodnji pralnih praškov
in . kozmetike, v usnjarskoobutveni industriji se je
zmanjšala proizvodnja usnjene galanterije, prav tako se
tudi v živilski industriji
zmanjšuje proizvodnja nekaterih vrst prehrambenih proizvodov. Obenem pa se v
vseh teh panogah kopičijo
zaloge končnih izdelkov, teko da je bil obseg zalog proizvodov za široko porabo v
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prvem tromesečju za 24,4 odstotka večji kot v istem času lani.
Nizko rast proizvodnje reprodukcijskega materiala v
prvih treh mesecih letos opredeljuje zmanjšanje tovrstne
proizvodnje v barvasti metalurgiji (kjer se je pridobivanje rud zmanjšalo za 2 odstotka in proizvodnja kovin
za 6 odstotkov), kovinski industriji (2 odstotka nižja proizvodnja repromateriala kot
v istem času lani), elektroindustriji (proizvodnja kablov in elektroprevodnikov
se je zmanjšala za 9 odstotkov), industriji gradbenega
materiala (ki se je v celoti
zmanjšala za 8 odstotkov,
pri tem je proizvodnja cementa in izdelkov iz cementa padla za 7 odstotkov, proizvodnja opeke pa kar za
12 odstotkov), v lesni industriji (proizvodnja žaganega
lesa in plošč je bila za 5
odstotkov manjša) in v tekstilni industriji (proizvodnja
nekaterih vrst preje in tkanin). V okviru proizvodnje
reprodukcijskega materiala
narašča le proizvodnja nekovin (3 odstotke višja kot v
prvem tromesečju lani), proizvodnja v kemični industriji (skupna proizvodnja v kemični industriji je bila za 8
odstotkov večja kot v prvem
^tromesečju lani, pri tem se
je povečala proizvodnja bazne kemije za 23 odstotkov,
umetnih vlaken za 34 odstotkov), papirni industriji (za
4 odstotke), industriji usnja
(za 10 odstotkov) in gumarski industriji (za 10 odstotkov).
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Zaloge
reprodukcijskega
materiala so bile v prvih;
treh mesecih letos za 22 odstotkov višje kot v istem obdobju lani.
Proizvodnja sredstev za delo ima v prvih mesecih letos še nadalje relativno ugodno rast, čeprav nekoliko nižjo kot v drugi polovici lanskega leta, vendar pa so se
istočasno v letošnjem letu
začele kopičiti tudi zaloge
sredstev za delo, ki so bile v
prvem tromesečju kar za 55
odstotkov višje kot v istem
obdobju lani, kar nakazuje,
da se tudi ta proizvodnja že
srečuje z resnimi problemi
pri prodaji svojih proizvodov.
Ob prisotnem zmanjševanju rasti proizvodnje in kopičenju zalog izgotovljenih
izdelkov je bila v lanskem
letu oskrba industrijskih organizacij s surovinami, reprodukcijskim materialom in
energijo kljub omejitvi uvoza v drugem polletju v glavnem zadovoljiva. V prvih
dveh mesecih letos pa so bile
zaloge surovin v industriji
le za 5,2 odstotka večje kot
v enakem obdobju lani, v
tem zaloge uvoženih surovin
za 9,5 odstotka. V povprečju
je bila torej industrija še zadovoljivo oskrbljena s surovinami. Kljub temu pa imajo mnoge organizacije združenega dela težave zaradi desortiranosti zalog surovin in
reprodukcijskega materiala in
njihove zamudne nabave iz
uvoza.
Težave v proizvodnji so se
odrazile tudi v manjšem povečanju števila zaposlenih. V

marcu je bilo skupno število
zaposlenih v industriji le za
0,4 odstotka večje kot ob
koncu lanskega leta, oziroma
za 1,9 odstotka večje kot v
istem mesecu lani. V poprečju je bilo v slovenski industriji število zaposlenih v
prvih treh mesecih letos za
2,1 odstotka večje kot v
istem obdobju lani. Kljub
precej zmanjšani dinamiki
zaposlovanja pa se je produktivnost dela v tem obdobju zaradi stagnacije proizvodnje znižala kar za 1,2 odstoka, kar je daleč izpod
predvidevanj resolucije.
Med posameznimi panogami so (glede na isto obdobje lani) najvišji porast zaposlenosti v prvih treh mesecih letos zabeležile kemična
industrija (6 odstotkov),
elektroenergija, premog, gumarska industrija (4,4 odstotka), relativno visoko se
je povečalo število zaposlenih tudi v papirni in živilski
industriji (4,3 odstotka oziroma 4 odstotke). Zmanjšuje
pa se število zaposlenih v
barvasti metalurgiji (v primerjavi s prvimi tremi meseci lani za 1 odstotek), nekovinski industriji (za 0,8
odstotka) in tekstilni industriji (za 0,2 odstotka). Ob
tem se je produktivnost dela zaradi zmanjševanja proizvodnje precej zmanjšala v
industriji gradbenega materiala, lesni in elektro industriji, premogovništvu, živilski in grafični industriji, relativno ugodno rast produktivnosti dela pa so dosegle
gumarska industrija (5,4 odstotka), nekovinska industrija (3,8 odstotka), tobačna industrija (13,6 odstotka), pa
tudi kemična industrija je
dosegla povečanje produktivnosti dela (za 1,9 odstotka).
Razpoložljivi podatki o gibanju na drugih področjih
gospodarstva za prve tri mesece letos še ne dopuščajo
ocene, v kakšni meri so gibanja na teh področjih v
skladu s predvidevanji resolucije.
Na področju kmetijstva
lahko pričakujemo, da bo na
osnovi podatkov o jesenski
setvi in poteku setve spomladanskih posevkov v letošnjem
letu dosežena ugodnejša poljedelska proizvodnja kot v
letu 1975. Tudi izgledi za
proizvodnjo sadja in grozdja
so razmeroma ugodni. Nasprotno pa je realizacija
predvidenega obsega živinorejske proizvodnje vprašljiva,

ker so se v zadnjih mesecih
zaostrili problemi v dohodkovnem položaju žinivoreje;
prišlo je do takega neskladja med proizvodnimi stroški
in minimalno odkupno ceno,
da je postala oskrba trga z
mesom problematična. Intervencija živinorejske poslovne
skupnosti, ki bo v aprilu, maju in juniju regresirala prodajo živine iz lastnega sklada, je bila nujna, vendar bo
rešila problem, prodaje le do
konca junija. Zato bo treba
v juliju uskladiti cene in
stroške živine, mesa, -mleka
in mlečnih proizvodov, torej
se v okviru Izvršnega sveta
SR Slovenije dogovoriti za
nove cene mesa, živine, mleka in mlečnih izdelkov. V
nasprotnem primeru bo prišlo v poletnih mesecih do
poslabšane oskrbe trga z mesom in do zmanjševanja živalskega fonda, ker bo vplivalo na zmanjšanje obsega
proizvodnje tudi v letu 1977.
Vse bolj problematična postaja tudi proizvodnja hme- ,
lja, saj je vnaprej dogovorjena prodaja po fiksnih cenah v pogojih inflacije v tujini in doma postavila proizvodnjo in prodajo hmelja
v ekonomsko težak položaj.
V gozdarstvu je prišlo v
prvih mesecih letos do zmanjšanja proizvodnje v primerjavi z istim obdobjem lani
za 18 odstotkov (pri iglavcih
za 14 odstotkov pri listavcih
kar za 22 odstotkov). Zmanjšanja proizvodnje v primerjavi z istim obdobjem lani
za 18 odstotkov (pri iglavcih za 14 odstotkov in pri
listavcih kar za 22 odstokov). Zmanjšanje proizvodnje gozdnih sortimentov
je odraz izredno neugodnih
vremenskih razmer in sorazmerno dobre založenosti lesnega tržišča, kar je posledica povečanja gozdne proizvodnje v letu 1975. Ker je zasebni sektor izredno občutljiv na nihanja na lesnem
tržišču, je izpad proizvodnje
listavcev zabeležen predvsem
v zasebnem sektorju.
Gibanja na področju gradbene dejavnosti, ki so tesno
povezana z investicijsko aktivnostjo, pa tudi z gibanjem
industrijske proizvodnje, kaže v prvih mesecih letos
precej bolj umirjeno dinamiko kot v preteklem letu.
, Skupna vrednost opravljenih
del v gradbeništvu je bila
sicer v prvih treh mesecih
letos za 24 odstotkov večja
kot v istem obdobju lani,
3
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število opravljenih ur delav- ski promet beleži manjše upa- nostih 6,8 odstotka).1 Se vedcev pri graditvah
pa se je v danje, nazaduje pa tradicio- no se kaže nesorazmerje radi upadanja proizvodnje
dela v indutem obdobju1 zmanjšalo za naln dejavnost pisemskega med dinamiko zaposlovanja produktivnost
striji v prem tromesečju le7 odstotkov. Iz razpoložljivih prometa.
v družbenih dejavnostih in tos kar za 1,2 odstotka nižpodatkov o pokrivanju kapaOrganizacije združenega de- gospodarstvu, kjer organiza- ja kot je bila v istem obdobcitet v gradbeništvu je raz- la s področja trgovine se v cije združenega dela zaradi
vidno, da je gradbena ope- letošnjem letu soočajo s šte- poslabševanja konjunkture in ju lani.
število nezaposlenih se še
rativa doslej uspela zagoto- vilnimi problemi, kar se od- upadanja proizvodnje, zmanjpovečuje in to predviti za letošnje leto okoli 60 raža v motnjah na tržišču, šujejo obseg novega zaposlo- nadalje
na gospodarsko manj
odstotno zasedenost kapaci- tako pri oskrbi organizacij vanja. To se kaže še zlasti vsem
razvitih območjih. V prvih
tet, s pričakovanimi dodat- združenega dela kot pri pre- v industriji, kjer je bilo šte- treh
mesecih je bilo število
nimi deli bodo pokrili še skrbi prebivalstva.
vilo zaposlenih v prvem tro- oseb, ki iščejo zaposlitev za
okoli 28 odstotkov razpoložPomanjkanje
zadostnih mesečju le za 2,1 odstotka okoli četrtino višje od obseljivih kapacitet, glede ostalih trajnih obratnih sredstev vpli- višje kot v istem času lani.
nezaposlenih v istem obprostih kapacitet pa za se- va na zniževanje obsega za- Kljub relativnemu zmanjše- ga
daj zaradi pomanjkanja del log in manjše nabave v trgo- vanju zaposlovanja pa je za- dobju leta 1975.
ni predvidenega kritja.
vini. S tem se zmanjšuje
Zaradi pomanjkanja grad- vloga trgovine kot aktivnega
benih del pri industrijskih posrednika med proizvodnjo 3. Zunanjetrgovinska menjava
objektih in deloma tudi pri in potrošnjo in tako že poobjektih v negospodarstvu so staja zavora za normalen 3. 1. Gospodarski položaj v svetu v začetku I. 1976
izvajalci preusmerili znatne plasman proizvodnje na tržiEkonomski odnosi naše Za države, članice EGS, pa
kapacitete v stanovanjsko iz- šču. Vrednost prometa v trgogradnjo. Vendar je tudi ob- vini na debelo je bila v države s tujino se v letoš- se ocenjuje, da bo stopnja
seg stanovanjske gradnje prvih treh mesecih letos za- njem letu razvijajo v nekoli- rasti v letu 1976 dosegla priomejen, ker organizacijam to le za 9 odstotkov večja ko ugodnješih zunanjih po- bližno 2 odstotka (Nemčija
združenega dela v gradbeni- kot v istem obdobju lani, gojih kot v letu 1975. Go- 3,25 odstotka, Francija okoli
štvu primanjkuje obratnih trgovina na drobno pa je v spodarstvo nekaterih razvitih 3 odstotke, Italija okoli 1,5
sredstev za financiranje sta- tem obodbju povečala nomi- zahodnih držav je začelo v odstotka, medtem ko se ocenovanj po načinu gradnje za nalni obseg prometa le za drugi polovici preteklega le- njuje, da se obseg družbenetrg.
8 odstotkov; upoštevajoč pov- ta, še posebno pa v letoš- ga proizvoda Velike Britanije
2
Razvoj prometne dejavno- prečni porast cen na drobno njem letu postopoma preha- v letu 1976 ne bo povečal ).
sti po panogah je bil v pr- pa ocenjujemo, da je realni jati iz globoke recesije, ki so
Po padcu svetovne blagovvem tromesečju letos razli- obseg prodaje v trgovini na jo spremljale visoka inflaci- ne menjave v letu 1975 se v
čen; potniški promet narašča, drobno padel za 6 odstotkov. ja, nezaposlenost, zmanjše- letu 1976 pričakuje povečamedtem ko tovorni promet
Razpoložljivi podatki kaže- vanje proizvodnje in padec nje svetovne blagovne menjaupada.
jo, da se je v turističnem zunanjetrgovinske menjave, v ve. Po ocenah OECD se bo
V potniškem prometu se je prometu v letošnjem prvem obdobje rahlega oživljanja, uvoz industrijsko razvitih
predvsem povečal javni cest- tromesečju število prenočitev ki pa je po svoji intenziv- držav povečal za okoli 6 odni prevoz (število potnikov domačih gostov povečalo za nosti v posameznih državah stotkov, uvoz držav proizvaje bilo v prvem tromesečju okoli 18 odstotkov, kar je zelo različno. 2e sredi leta jalk nafte (članic OPEC) pa
za 8 odstotkov večje kot v predvsem odraz ugodne zim- 1975 sta ponovno začela oživ- za 20—25 odstotkov.
istem obdobju lani, število ske sezone. Število prenoči- ljati ameriško in japonsko
Recesija, ki je trajala v vepotniških kilometrov pa se tev tujih gostov pa je bilo gospodarstvo, v zadnjih me- čini držav še skoraj celo lanje povečalo za 9 odstotkov), v primerjavi z istim obdob- secih pa se kažejo znaki oživ- sko leto, je povzročila nenekoliko se je povečal zrač- jem lani večje za okoli 5 ljanja tudi v zahodnoevrop- nehno naraščanje števila brezni promet (število potnikov odstotkov, kar je v skladu skih državah, med katerimi poslenih delavcev in uvajaza 1 odstotek, število potni- s predvidevanji. V nasprotju zavzema vodilno mesto za- nje skrajšanega delovnega
ških kilometrov pa za 2 od- s tem pa devizni priliv od hodnonemško gospodarstvo. časa. Kljub znakom oživljastotka), v železniškem pro- turizma še nadalje upada in Pod vplivom sprejetih ukre- nja gospodarske aktivnosti se
metu pa se je povečalo šte- je bil v prvem tromesečju pov je v teh državah ponov- za večino razvitih držav ocevilo potniških kilometrov, za okoli 4 odstotke nižji kot no začela naraščati industrij- njuje, da bo nezaposlenost še
vendar se' je število potni- v istem času lani. Vzroki za ska proizvodnja, vendar pred- nadalje naraščala, vendar z
kov zmanjšalo ea 6 odstot- takšno odstopanje so pred- vsem zaradi potreb po po- nekoliko nižjo dinamiko kot
kov.
vsem: večji vnos dinarjev, novnem oblikovanju že iz- doslej.
V blagovnem prometu pa večja udeležba tujih gostov, črpanih zalog do normalnePričakuje se delno umirbeležimo nazadovanje pred- ki prihajajo k nam v sku- ga obsega in kot posledica janje inflacije; medtem ko
vsem v železniškem in lu- pinskih aranžmajih, slabša- nekoliko investicijska aktiv- so v letu 1975 v razvitih zaškem prometu. V luki Ko- nje strukture gostov po kup- nost, ki je edina osnova za hodnih državah cene na
per je precej padel tranzit, ni moči in večja zasebna me- trajnejšo gospodarsko rast. drobno porasle za 10 odstotzelo močno je nazadoval pre- njava.
Vprašanje oživitve investicij- kov, se za letošnje leto ocetovor nafte; kljub naporom
Stopnja rasti zaposlovanja ske dejavnosti je še vedno njuje le še okoli 8-odstotni
se Luka ne more izogniti še nadalje počasi upada. Šte- odprto in negotovo; izjema porast cen v razrvitih dežeproblemom, ki so posledica vilo zaposlenih v družbenem so investicije v stanovanjsko lah.
zaostrenih in za nas neugod- sektorju je bilo konec febru- izgradnjo, ki se občutno poOsnovno težišče ekonomske
nih ukrepov razvitega sveta arja za 0,6 odstotka višja, večujejo zlasti v ZDA in Jater vedno ostrejše konkuren- kot v decembru 1975 (od te- ponski, manj pa v Zahdni politike v letošnjem letu je
še vedno na oživljanju goce med lukami.
ga v gospodarstvu za 0,5 od- Evropi.
spodarstva in naporih za zaV cestnem prometu je ved- stotka, v družbenih dejavnoTako se pričakuje v letoš- jezitev brezposelnosti ter iskano ostrejša mednarodna kon- sti za 0,8 odstotka), v prikurenca s tujimi cestnimi merjavi z istim obdobjem njem letu za vse države OECD nju tržišča za plasiranje pro(recesija se je v
prevozniki, ki prevzemajo ce- lanskega leta pa se je šte- okoli 4-odstotna gospodarska izvodnje
lo prevoze blaga domačega vilo zaposlenih v družbenem rast (v tem ZDA 5,75 odstot- lanskem letu razširila na vse
izvora po naših cestah.
sektorju povečalo za 3,9 od- ka, Japonska 4,25 odstotka).
2
V PTT prometu narašča le stotka (v gospodarstvu 3,4
OECD OBSERVE.R: november
' Predhodni podatki Zavoda -^december
19T5: »The Eoonomic
telefonski promet, telegraf- odstotka, v družbenih dejav- SRS
za statistiko.
Outlook for 1976«.
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dežele). Vendar pa je pri
tem politika vlad opreznejša,
da ne bi ekonomski ukrepi
ponovno okrepili tendence inflacije. To pa se odraža na
počasnejšem in tudi po intenzivnosti šibkejšem oživljanju gospodarske aktivnosti.
Oživljanje gospodarske aktivnosti v nekaterih zahodnih državah spremlja tudi
povečana monetarna nestabilnost (zmanjšanje vrednosti italijanske lire, britanskega funta, španske pezete, v
zadnjem času pa tudi francoskega in belgijskega franka), ki utegne v prihodnjih
mesecih vplivati na gospodarska dogajanja in vnesti določene nejasnosti glede možnosti in hitrosti nadaljnjega
oživljanja gospodarske aktivnosti.
Socialistične države, članice SEV, ki so v lanskem le-

tu dosegle nekoliko nižjo gospodarsko rast kot pred letom dni, si v letošnjem letu prizadevajo z ustreznimi
instrumenti zagotoviti stabilnejše gibanje svojega gospodarstva. Pri tem se srečujejo
z velikimi deficiti kapitala,
kar vpliva na povečanje njihovega zadolževanja v tujini
in s tem na probleme pri
uravnoteženju
plačilne bilance.3
Gospodarski položaj v deželah v rajzvoju3 je tudi letos še nadalje zelo različen
in neizenačen. Najbolj uspevajo reševati svoje ekonomske probleme dežele izvoznice nafte, še naprej pa se
koncentrirajo problemi v najmanj razvitih državah; te se
soočajo z izredno težkimi
problemi zaradi pomanjkanja
sredstev za normalen nadaljnji razvoj.

kov, kar je v skladu s predvidevanji resolucije za letošnje leto. Vendar pa je potrebno pri tem poudariti, da
je bila povprečna mesečna
vrednost izvoza v prvem tromesečju (okoli 1.088 milij,
din) še vedno le za 1 odstotek višja od dosežene povprečne mesečne vrednosti izvoza v letu 1975 (1.007 milij. din).
Na zmanjšani obseg zunanjetrgovinske menjave v letošnjem letu pa vpliva predvsem zmanjševanje vrednosti
uvoza pod vplivom sprejetih
ukrepov tekoče ekonomske
politike. Skupna vrednost
uvoza blaga je bila v prvih
treh mesecih letos za 15,8
odstotka manjša kot v istem
obdobju lani (v okviru SFRJ
pa za 8,8 odstotka); ker se
tudi cene pri uvozu v tem
obdobju niso povečale, ocenjujemo, da smo v prvih
treh mesecih letos dosegli
kar za okoli 15 odstotkov
manjši obseg uvoza (v SFRJ
pa za okoli 9 odstotkov
manj).
Ob nekoliko ugodnejših zunanjih pogojih so takšna gibanja v zunanjetrgovinski
menjavi predvsem rezultat
delovanja notranjih faktorjev
v našem gospodarstvu.
Visoka raven zalog gotovih izdelkov proizvodov in
zmanjšan obseg notranjega
povpraševanja sta sicer ugodno delovala na rast izvoza
ter na drugi strani dopuščala, da upadanje uvoza še ni
poveročilo zmanjševanja obsega industrijske proizvodnje. Vendar bi nadaljevanje
takih tendenc v blagovni menjavi s tujino v prihodnjem
obdobju dvojno vplivalo na
nadaljnjo gospodarsko rast:

Na eni strani bi še nadaljnje
upadanje uvoza, predvsem
reprodukcijskega materiala,
potrebnega za normalno odvijanje proizivodnje, lahko zaostrilo že tako močno prisotno zmanjševanje rasti industrijske proizvodnje, na drugi
strani pa bi nadaljnje upadanje rasti proizvodnje lahko povzročilo močne pritiske na rast proizvodnih stroškov in s tem tudi na cene
in na možnost izvoza. Znatno zmanjšana rast cen proizvajalcev v letošnjem letu
sicer ugodno deluje na možnosti našega izvoza in omogoča nekoliko večjo konkurenčnost našega gospodarstva na tujih trgih, vendar so
cene proizvajalcev na našem
trgu v povprečju še vedno
precej višje kot cene v izvozu, zato bi vsako nadaljnja
naraščanje cen dodatno omejevalo rast izvoza.
V okviru globalnega povečanja izvoza blaga se je povečala vrednost izvoza industrije za 5,5 odstotka (v okviru SFRJ za 4,4 odstotka),
prav tako pa se je tudi realni obseg izvoza industrije
prvič po daljšem času povečal hitreje kot industrijska
proizvodnja in s tem postal
eden od faktorjev rasti proizvodnje (v prvih treh mesecih je bil po ocenah za okoli 5 odstotkov večji kot v
istem obdobju lani). Med industrijskimi panogami so v
tem obdobju znatneje povečale izvoz nekatere predelovalne panoge; med njimi izstopajo, lesna industrija (v
primerjavi s prvim tromesečjem lani se je vrednost izvoza
povečala za 32,6 odstotka),
tekstilna industrija (34,0 odstotka), živilska industrija

3. 2. Gibanja na področju zunanjetrgovinske
menjave
Povečanje izvoza blaga in vi z letom 1974 uspeli zmanjstoritev, izboljšanje razmer- šati tekoči deficit blagovne
ja med izvčcom in uvozom menjave s tujino za okrog
in izboljšanje regionalne 3 odstotke, v prvih treh mestrukture blagovne menjave secih letos pa je bil v priSlovenije s tujino so eno iz- merjavi z istim obdobjem
med osnovnih izhodišč Re- lani v Sloveniji tekoči defisolucije o družbenoekonom- cit zunanjetrgovinske menjaski politiki in razvoju Slo- ve manjši kar za 38,6 odvenije v letu 1976; Resolu- stotka, v Jugoslaviji pa za
cija predvideva za letošnje 28,4 odstotka. Takšna gibaleto 6-odstotno povečanje nja so s stališča plačilne birealnega obsega izvoza bla- lance ugodna, vendar pa so
ga. V tem okviru naj bi zla- dosežena na mnogo nižji ravsti naraščal izvoz industrije. ni zunanjetrgovinske menjaRast realnega obsega uvoza ve (skupni obseg blagovne
blaga pa ne bi smela pre- menjave Slovenije s tujino,
segati 4 odstotke, če hoče- ki je bil v letu 1975 še za
mo doseči ugodnejše odnose 4,5 odstotka višji kot v letu 1974, se je v prvih treh
v plačilni bilanci.
mesecih letos v primerjavi
Dejanska gibanja na po- z istim obdobjem lani zmadročju zunanjetrgovinske me- njšal za 8,2 odstotka). Na
njave so se v prvem trome- področju izvoza blaga smo
sečju letošnjega leta odvija- predvsem zaradi ugodnejših GIBANJE VREDNOSTI IZVOZA IN UVOZA BLAGA
la v precej zapletenih, ven- gibanj v mesecu marcu dodar nekoliko ugodnejših zu- segli v prvem tromesečju le- (stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta)
nanjih pogojih, ter pod vpli- tos za 6,8 odstotka večjo
vom sprejetih ukrepov eko vrednost kot v istem obdob:
nomske politike, ki so delo- ju lani (v SFRJ 8,0 odstotvali predvsem v smeri iz- ka). Ker se v tem obdob- 60
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(36,8 odstotka), papirna industrija (31,5 odstotka), kovinska industrija kot največji izvoznik med industrijskimi panogami pa je povečala vrednost izvoza za 13,2
odstotka. Druga najpomembnejša izvozna panoga —
elektroindustrija je v tem
obdobju povečala izvoz le
za 3,3 odstotke, medtem ko
je kemična industrija zabe
ležila izredno velik padec izvoza (preko 34 odstotkov).
Izvoz se je zmanjšal tudi v
vseh bazičnih industrijskih
panogah (v črni metalurgiji
za 57 odstotkov, barvasti metalurgiji za 8,6 odstotka).
Izvoz kmetijstva se je v
prvem tromesečju letos povečal glede na isto obdobje
lani za 31,2 odstotka, predvsem zaradi ponovno odprtih
možnosti za izvoz mesa na
tržišče EGS (izvoz živinoreje se je v tem obdobju povečal za 54,9 odstotka). Tudi izvoz gozdarstva je bil
v tem obdobju večji za 3,5
odstotka.
Gibanja na področju uvoza blaga so bila v prvem
tromesečju letos pod močnim vplivom sprejetih ukrepov za omejevanje uvoza. Le
ti so prišli najbolj do izraza pri uvozu reprodukcijskega materiala. Vrednost uvoza reprodukcijskega materiala se je v prvih treh mesecih v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšala za
24,0 odstotka (v SFRJ 15,3
odstotka). Glede uvoza surovin in reprodukcijskega materiala lahko ugotovimo, da
so bili predpisi za ta uvoz
sprejeti zelo pozno in da je
gospodarstvo premalo seznanjeno s temi ukrepi in
navodili za njihovo izvajanje, kar vse povzroča dodatne stroške in ovira kontinu
irano preskrbo proizvodnje
in v tem okviru tudi proizvodnje za izvoz.
Kljub ostrim restriktivnim
ukrepom se je v letu 1975
najmočneje povečal uvoz
opreme, predvsem za ključne
prioritetne objekte, čeprav
še ni bil sprejet režim uvoza opreme, je nakup opreme
v tujini tudi v prvih treh
mesecih letos še nadalje naraščal, vendar z znatno nižjo dinamiko kot v preteklem letu. V primerjavi z
istim obdobjem lani se je
vrednost uvožene opreme v
prvih treh mesecih letos povečala za 12,1 odstotka (v
SFRJ 12,5 odstotka). Uvoz
blaga za široko potrošnjo pa
6

je še nadalje v upadanju in
je bila njegova vrednost v
prvih treh mesecih za 19,7
odstotka manjša od vrednosti uvoza v istem času lani.
V regionalni usmeritvi blagovne menjave s tujino je v
letošnjem letu prišlo do nekaterih odstopanj od trendov, ki so bili prisotni v
zadnjih treh letih. Po podatKih za prva dva meseca letos je prišlo do znatnega
padca izvoza v socialistične
države (v primerjavi z istim
obdobjem lani je bil manjši za 21 odstotkov, v okviru SFRJ pa se je povečal
za 3,4 odstotka). Izvoz v zahodne države se je povečal
za 6,6 odstotka (v SFRJ za
9 odstotkov), v države v razvoju pa kar za 39 odstotkov
(.v okviru SFRJ pa se je
zmanjšal za 10,5 odstotka).
Gibanja slovenskega izvoza
se torej glede regionalne
usmeritve v prvih mesecih
letos precej razlikujejo od gi
banj v okviru celotne Jugoslavije. Taka gibanja so
vplivala na znatne spremembe v strukturi našega izvoza: delež izvoza v zahodne
države je v prvih dveh mesecih letos dosegel 61,6 od
slotka (v celem letu 1975 je
znašal 54,6 odstotka), drža
ve v razvoju so udeležene
v skupnem izvozu s 17,7 odstotka (v celem letu 1975 je
bila njihova udeležba 9,3 odstotka), na socialistične države pa odpade le 26,7 odstotka izvo?a (v celem letu
1975 36,1 odstotka).
Na strani uvoza se v regionalni strukturi v prvih
mesecih letos nadaljujejo
tendence iz preteklega leta.
Uvoz iz socialističnih držav
se je v prvih dveh mesecih letos v primerjavi z
istim obdobjem lani zmanjšal za 11,5 odstotka (v SFRJ
pa se je povečal za 18,8 odstotka), uvoz iz dežel v razvoju se je zmanjšal za 12,1
odstotka (v SFRJ za 16,0 odstotka), uvoz iz razvitih zahodnih držav pa je bil
manjši kar za 22,5 odstotka
(v SFRJ za 17,7 odstotka).
Čeprav gibanja na področju regionalne strukture blagovne menjave s tujino kažejo določene pozitivne premike v smeri večje uravnoteženosti blagovne menjave
naše republike s posameznimi regionalnimi območji, pa
je obdobje dveh mesecev
prekratko za kompleksnejšo
oceno gibanj na tem področju glede na usmeritve v resoluciji za letošnje leto.

4. Investicije v osnovna sredstva
V resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju za letošnje leto je predvideno, da bodo investicije
v osnovna sredstva gospodarstva, ki so bile v lanskem
letu osnovni dejavnik gospodarske aktivnosti, tudi letos
rasle hitreje od rasti družbenega proizvoda. Vendar
pa zaradi sprejetih ukrepov
ekonomske politike in po
slabšanja reproduktivne sposobnosti gospodarstva v letu 1975 investicijska dejavnost letos ne bo osnovni generator gospodarske rasti, čeprav ostaja njen pomembni
dejavnik. Predvidena je bila
približno 7-odstotna rast investicij v gospodarstvo, investicije v družbeni standard
pa naj bi porasle za okoli
2 odstotka. V strukturi investicij naj bi se povečal zlasti delež energetike in prometa.
Izplačila za investicije so
bila v prvih dveh mesecih
42,5 odstotka višja (v celotni Jugoslaviji 44,1 odstotka)
kot v istem obdobju pretek
lega leta; v celotnem prvem
kvartalu pa so bila po oce
ni višja za 36 odstotkov. Vi
sok porast investicij v prvih
dveh mesecih izvira predvsem iz učinkov multilateralne kompenzacije in se bo
v prihodnjih mesecih, verjetno rast investicij v osnovna
sredstva nekoliko znižala.
Sedanja ekspanzija plačil
za investicije se ne odraža
tudi v ekspanziji realne investicijske aktivnosti. To velja tako za gradbeništvo (či-

gar dejavnost je v zelo tesni povezavi z investicijsko
aktivnostjo) kot tudi za industrijsko proizvodnjo, zlasti proizvodnjo -sredstev za
delo. Vrednost gradbene dejavnosti v SR Sloveniji je
v prvih treh mesecih letošnjega -leta v primerjavi z
istim obdobjem lanskega leta
sicer porasla za 24 odstotkov (v SFRJ v dveh mesecih za 21 odstotkov), število efektivnih ur pri gradbenih delih pa je padlo za 7
odstotkov. Proizvodnja sredstev za delo- je porasla v
prvem tromesečju letos glede na isto obdobje lani za
5 odstotkov, v tem črna metalurgija za 1 odstotek, proizvodnja strojev in naprav
3 odstotke, proizvodnja kovinskih konstrukcij stagnira, padla pa je proizvodnja
tirnih vozil za 9 odstotkov,
elektrostrojev in naprav za
4 odstotke, gradbenega materiala za 8 odstotkov. Skratka, tudi rast proizvodnje
sredstev za delo se umirja;
zaloge sredstev za delo pa
se močno povečujejo (v
prvih treh mesecih so bile
za 55,2 odstotka višje kot v
istem obdobju lanskega leta).
V strukturi investicijskih
izplačil v osnovna sredstva
po virih financiranja je prišlo v začetku tega leta do
sprememb: pada udeležba
gospodarstva in družbenopolitičnih skupnosti, povečuje
pa se udeležba sredstev ne
gospodarskih organizacij ir
bank, kar kaže naslednja tabela:

INVESTICIJE PO VIRIH FINANCIRANJA

SKUPAJ
gospodarstvo
■ druge organizacije
bančna sredstva
sredstva DPS
Viri financiranja nameravanih investicij, evidentiranih v prvih treh mesecih letošnjega leta glede na zakon
o obveznem evidentiranju in
vesticij v osnovna sredstva
kažejo za letošnjo investicij
sko dejavnost manjšo udelež
bo lastnih in združenih sred
stev. Od vseh evidentiranih
investicij odpade namreč na
lastna in združena sredstva

197f
100,0
4>3,3
11,1
40,8
4,8

struktura v %
januar in februar 1976
100,0
42,0
1.1,8
41,6
4,6

39,9 odstotka, na kredite domačih bank 34,6 odstotka, na
kredite iz tujih virov 14,8 od
stotka, na ostale kredite 8,8
odstotka in na sredstva interesnih skupnosti in družbe
no-političnih skupnosti bre:
obveznosti vračanja 2,5 od
stotka. Nameravane investi
cije se koncentrirajo predvsem na velikih projektih
(40 odstotkov od celotne

GIBANJE INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta)
IN VES' IČIJE V
DRUŽB ENI DEJAVNOSTI
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vrednosti evidentiranih nameravanih investicij v osmih
mesecih lanskega leta se nanaša na objekte s predračunsko vrednostjo preko 500 milijonov dinarjev.) To pa pomeni pri problematični konstrukciji financiranja in neurejenih tehnično-organizacijskih vprašanjih zmanjšanje
možnosti za ekspanzijo investicijske potrošnje v prihodnjem obdobju. Z uveljavljanjem Zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev tudi ne bo
tolikšne možnosti za prelivanje kratkoročnih sredstev v
investicijske namene. Tako se
je pod vplivom novih pred
pisov začel proces zoževanja
dosedanjega velikega razkoraka med finančnimi in materialnimi gibanji na tem
področju, kar se ugodno odraža na likvidnosti gospodarstva.
Podatki za prve mesece letos kažejo, da bo moč doseči predvideno 7-odstotno
letno rast realnih gospodar
skih investicij v osnovna sredstVa. Kolikor bi zlasti inve-
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sticije v gospodarsko infrastrukturo potekale brez finančnih, tehničnih in organizacijskih zastojev, bo stopnja rasti še nekoliko presežena. Vendar pa podatki o
nameravanih evidentiranih investicijah še ne kažejo, da
se industrija prilagaja nujnosti povečanja vlaganj v infrastrukturo z relativnim zmanjševanjem svojih lastnih investicijskih programov. Nasprotno, nameravane investicije v industriji (brez energetike) so v prvih treh mesecih letos celo za 60 odstotkov višje od lanskoletnega povprečja. Edini letošnji
podatki o ekonomski struk
turi investicij po področjih
za januar v primerjavi z
lanskim januarjem kažejo tudi na počasnejšo rast gospodarskih investicij (indeks
134,2) in to zlasti na področju gozdarstva (92,5), prometa
(76,1), trgovine in gostinstva
(84,3). Negospodarske investicije
pa so z indeksom
164,75 (podobno kot v Jugoslaviji) močno povečale udeležbo.

5. Finančni položaj gospodarstva
Po podatkih iz zaključnih
računov organizacij združe
nega dela se je celotni do
hodek v letu 1975 povečal
za 24,1 odstotka, zaloge za
25,6 odstotka, terjatve do
kupcev za 5,3 odstotka in
obveznosti do dobaviteljev
za 13 odstotkov. Porast terjatev, ki je znatno nižji od
porasta celotnega dohodka in
skupne gospodarske aktivnosti, kaže, da se je pospešila

poravnava obveznosti. K temu so prispevali tudi Zakon
o zagotovitvi plačil za investicije, priprave na novi obračunski sistem in zakon o
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev..
Gospodarstvo mora pokriti
s
Vključene so tudi naložbe iz
sredstev JLA za potrebe izgradnje
in modernizacije šolskih ki drugih objektov.
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Kljub počasnejši gospodarski aktivnosti na začetku leta, ki je izvirala predvsem
iz upadanja povpraševanja
po proizvodih osebne potrošnje, in zato manjšega blagovnega prometa v prodaji na
drobno, ter hkrati naraščanja zalog, zlasti potrošnega
blaga, je bila dinamika kreditno-monetarnih tokov hitrejša v odnosu na dinamiko
proizvodnje. V prvih dveh
mesecih letos je bila likvidnost gospodarskih organizacij in bančnega sistema (v
primerjavi s stanjem decembra 1975) zadovoljujoča;
obseg sredstev na žiro računih gospodarstva, je bil v
prvih 2 mesecih letos še enkrat večji kot decembra lani. Neizvršene obveznosti do
proračunov, sodnih rešitev in
akceptni nalogi se v prvih
dveh mesecih letos niso povečali, tako da znašajo okoli
5 odstotkov vrednosti na žiro računih gospodarstva. V
merilu države so se neizvršene obveznosti povečale letos za 5 odstotkov, tako da
znaša delež Slovenije koncem februarja letos 6 odstotkov. Glede na zadovoljujoče stanje sredstev na žiro
računih obseg neizvršenih
obveznosti ne predstavlja težav za gospodarstvo v celoti. Enaka ugotovitev velja za
organizacije, ki so imele do
zdaj občasno težave z blokiranimi žiro računi, število in
vrednost blokiranih žiro računov se iz obdobja v obdobje hitro spreminja. Izredno visoko so porastle blokacije po stanju 31. 3. 1976 in
znašajo 520 milijonov din
(decembra lani so znašale
162 milijonov din ali 2,8 odstotka od vrednosti žiro računov gospodarstva). Skoncentrirane so le pri nekate. rih gospodarskih organizaci
jah ter pri teh Otežkočajo
zadovoljivo financiranje potreb tekoče reprodukcije. Od
50 organizacij združenega dela, ki so imele blokirane žiro račune po stanju 31. marca 1976, odpade okoli 56 odstotkov od celotnega zneska
blokacij na 5 organizacij
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s 13.580 zaposlenimi (INA
Lendava; Iskra elektromotorji 2elezniki; Iskra elektronika Kranj; Krka farmacevtska industrija in Gorenjska
predilnica škofja Loka).
Za izboljšanje finančne discipline pri nabavi in prodaji blaga je bil sprejet zakon
o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev. V zakonu je predpisan
način in pogoji zavarovanja
plačil v dolžniško upniških
razmerjih. Za dosledno in
učinkovito uveljavitev tega
zakona pa je potrebno razčistiti in urediti stanje, kar
pomeni, da je potrebno poravnati vse zapadle neplačane obveznosti, nastale pred
uveljavitvijo zakona. Zato je
bila izvedena multilateralna
kompenzacija; v SR Slovenije je bilo prijavljenih za
15.218 milijonov din terjatev
in za 11.068 milijonov din obveznosti. Izkompenziranih je
bilo le malo terjatev in obveznosti, tako da je ostalo od
prijavljenih terjatev slovenskega gospodarstva neizkompenziranih za 13.566 milijonov din (oziroma še 89 odstotkov vseh prijavljenih terjatev) in obveznosti za 9.419
milijonov din. Za neizkompenzirane zneske so morale OZD
dobiti do 31. 3. 1976 ustrezno
kritje v obliki menic z avali,
do zdaj še ni znana višina
zneskov, ki bodo ostali nepokriti z avalirano menico in
bodo zapadli v sanacijski postopek.
Razpoložljivi podatki kažejo, da so dolžniki v SR Sloveniji poravnavali svoje obveznosti zelo intenzivno z gotovinskimi plačili, kar jim je
omogočila ugodna likvidnostna situacija, medtem ko je
bila intenziteta gotovinskih
plačil za poravnavo naših terjatev slabša, pa tijdi aktivnost upnikov iz SRS je bila
majhna. Poslovanje z menicami v domačem prometu
blaga in storitev se pri nas
kljub dosedaj veljavnemu zakonu o menici, ni izvajalo v
zadostni meri, tako da povzroča zdaj ta specifična materija računovodskim, komercialnim in finančnim delavcem nekaj težav. Realizacija zakona o zavarovanju
plačil bo v vsakdanji praksi
utrdila finančno disciplino
ter tako prispevala k stabilizaciji gospodarstva.
Različna dinamika gospodarske aktivnosti v preteklem letu in v prvih mesecih letos je bila spremljana
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povprečno vrednost zalog s
trajnimi obratnimi sredstvi.
V preteklem letu je ostalo
nepokritih za 4,1 milijarde
din zalog, kar predstavlja
okoli 12 odstotkov vseh zalog. Primanjkljaj je skoncentriran v najpomembnejših
panogah na področju industrije, pokril pa naj bi se do
konoa leta 1977.

Grafikon i
NEKATERI KAZALCI LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVA
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta)

V okviru skupnih sredstev
se rast knjiženega denarja
umirja, s tem pa tudi viso^
ka likvidnost velikega dela
gospodarstva. V sredstvih
poslovnih bank naraščajo še

nadalje najhitreje hranilne
vloge na vpogled, predvsem
kot posledica pospešenega
izplačevanja osebnih dohodkov preko hranilnih knjižic.

%100

1973
1 974
19 7 5
19 76
s cikličnim gibanjem denar- na tržišču, gibanje cen in na
bilanco.
ne mase, tako da je le-ta zunanjetrgovinsko
imela v posameznih kvarta- Večji del kreditov so absorlih različno dinamiko rasti; birale gospodarske organizaizrazito visoka je bila v zad- cije, ki so jih porabile pred
njem kvartalu lani in prvem vsem za obratna sredstva
kvartalu letos. Ustvarjen po- Sredstva na žiro računih bank
rast denarne mase se je gi kot tudi drugi indikatorji likbal iznad nominalnega pora vidnosti bank kažejo na ugod
sta družbenega proizvoda. no stanje likvidnosti bančnePovečala so se denarna sred- ga sistema.
Podobne tendence kot za
stva pri OZD, tako da lahko
ugotovimo, da je delovala vso državo se kažejo tudi v
kreditno-monetarna politika v monetarnih gibanjih v SR
smeri večanja likvidnosti go- Sloveniji. Po večmesečnem
spodarstva. Po predhodnih naraščanju kreditov bank v
letu 1975 so bila gibanja v
podatkih in oceni se je po- prvih
2 mesecih letos bolj
večala denarna masa v SFRJ umirjena,
v marcu pa se je
v prvih 3 mesecih letos za njihova dinamika
zelo poveokoli 10 milijard din (v istem čala. V treh mesecih
letos
obdobju lani za 5,5 milijard šo se povečali krediti za
din). Od fiecembra se je po- 3,4 odstotka in tako zaenvečala za 7 odstotkov, v pri krat s strani aktivnosti pomerjavi z istim obdobjem la- slovnih bank v SR Sloveniji
ni pa za 39 odstotkov. Če ni bilo pretirane kreditne
bi se tudi v prihodnjih me- ekspanzije, ki bi utegnila desecih nadaljevala takšna di- stabilizacijsko vplivati na
namika rasti denarne mase, odnose v gospodarstvu. Glebi celoletni porast denarne de na zakon o zavarovanju
mase presegel z resolucijo plačil in zakon o zagotovitdogovorjenih 18 odstotkov. vi trajnih obratnih sredstev
Visok porast denarne mase se lahko pričakuje v nasledje omogočil tudi visok po- njih mesecih večji pritisk gorast kreditov poslovnih bank, spodarstva na poslovne ban
kar bo vplivalo na odnose ke.
PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH SREDSTEV POSLOVNIH
BANK
Struktura \ %
INDEKSI
3il. 3. 31. 3. 3:1. 3. 1976 31. 3. 1976
1975 1976
31. 3. 1975 31. 12. 1975
Gospodarstvo
48,9 91,4
136,0
102,8
Negospodarstvo
25,9 20,3
101,6
105,1
25,2 28,3
145,4
Prebivalstvo
110,6
SKUPAJ
8

100,0

100,0

129,5

105,4

6. Prejemki prebivalstva in osebni
dohodki
Pri načelih za oblikovanje vozniških storitev (le-ti so v
sredstev za osebno porabo obdobju januar—marec letos
izhaja resolucija o družbeno za 3,9 odstotka nižji, kot so
ekonomski politiki in razvo- bili v istem obdobju lani).
ju SR Slovenije v letu 1976
Podatki za celotno državo
iz nujnosti krepitve reprodukcijske sposobnosti zdru- Kažejo, da osebni prejemki
v globalu naraženega dela; bruto osebni prebivalstva
ščajo po približno enaki didohodki naj bi tako v masi namiki
prvem tromesečju
rasli letos počasneje od ra letos je(vmasa
presti bruto dohodka, rast real- jemkov za 23,5 osebnih
odstotka
nih osebnih dohodkov na za- ja, kot je bila v istem višobposlenega pa naj bi bila niž- dobju lanskega leta), vendar
ja od rasti produktivnosti pa se dinamika rasti po po.
dela.
sameznih kategorijah osebRazpoložljivi podatki za nih prejemkov prebivalstva
prvo tromesečje letos kaže- razlikuje od tendenc, ki se
jo, da so se prejemki pre- kažejo v Sloveniji. Tako imabivalstva v Sloveniji v tem jo najvišjo dinamiko rasti
obdobju povečali za 24 od- drugi osebni prejemki (25,5
stotkov glede na isto obdob odstotka), sledijo osebni doje lanskega leta. V okviru hodki (23,8 odstotka), visok
celotnih prejemkov prebival- porast beleži tudi masa sostva najhitreje narašča ma- cialnih prejemkov (22,2 odsa osebnih dohodkov zapo- stotka), prejemki od storitev
slenih (v prvih treh mesecih pa po svoji rasti zaostajajo
(2,1 odstotka).
je bila za 28,6 odstotka viš
ja kot v prvih treh mese
V prvih dveh mesecih letošcih lani), medtem ko je niz njega leta je bil povprečni
ka dinamika rasti značilna izplačani osebni dohodek za
za socialne prejemke (10,1 20,4 odstotka višji, kot v jaodstotni porast glede na pr- nuarju in februarju lani in
vo tromesečje lani) in pre- je znašal 3.760 din. Ob pojemke od obrtniških in pre- rastu življenjskih stroškov v
GIBANJE OSEBNIH DOHODKOV ZAPOSLENIH,
ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV, PRODUKTIVNOSTI
DELA IN REALNIH OSEBNIH DOHODKOV
NA ZAPOSLENEGA
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta)
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tem obdobju za 20,1 odstotka, je bil realni osebni dohodek na zaposlenega za 0,2
odstotka višji kot na začetku
lanskega leta.
Ker se je produktivnost dela v tem obdobju zmanjšala
(v industriji je bila v prvih
dveh mesecih za 1,3 odstotka manjša kot v istem času
lani), lahko ocenjujemo, da
se kljub stagnaciji realnih
osebnih dohodkov ne realizira načelo iz Resolucije, da
naj v letošnjem letu rast realnih osebnih dohodkov zaostaja za rastjo produktivnosti dela.
Izdatki prebivalstva zaostajajo s svojo dinamiko rasti
za gibanjem prejemkov prebivalstva, tako v Sloveniji,
kot v celotni SFRJ. V Sloveniji se razkorak med prejemki prebivalstva in njegovimi izdatki kaže še nekoliko bolj izrazito (v prvem
tromesečju letos so izdatki
prebivalstva v Sloveniji višji
za 17,3 odstotka, v SFRJ pa
za 19,9 odstotka, kot so bili
lani v istem obdobju). V
okviru izdatkov prebivalstva
so najbolj pomembni izdatki
za blago, ki tudi v prvem
tromesečju letos kažejo že
za lansko leto značilno padajočo dinamiko rasti. V
obdobju od januarja do marca letos so bili le še za
12,5 odstotka višji (SFRJ
17,5), kot v istem obdobju
lani. Kljub umirjeni rasti cen
v trgovini na drobno (v pr
vih treh mesecih so le-te porastle za 14,6 odstotka), je
realni obseg izdatkov za blago za okoli 2 odstotka izpod
ravni, ki jo je imel v istem
*asu lani.
Potrošniški krediti, kot dodatni vir povpraševanja prebivalstva, imajo sorazmerno
visoko dinamiko rasti, posebno še z ozirom na visoke
priraste v začetku lanskega
leta. V prvih dveh mesecih
so bili za 30,4 odstotka (v
SFRJ pa 51 odstotkov) nad
ravnijo, doseženo v istem obdobju lani. Vendar pa se
učinek potrošniških kreditov
kot generatorja povpraševanja prebivalstva zaradi visoke obremenjenosti osebnih
* Po podatkih službe družbenega
knjigovodstva je bilo v prvih dveh
mesecih letos obremenjeno z izplačili kreditov okoli 18 % osebnih dohodkov fza SFRJ pa kažejo podatki 21,2 odstotno obremenitev OD).

dohodkov z odplačili posojil6 umirja. Hkrati pa se povečujejo izdatki prebivalstva
za storitve (stanovanjsko-komunalne, kulturne, zdravstvene storitve, itd ...), kar prav
tako prispeva k upadanju
povpraševanja
prebivalstva
po blagu.

7. Gibanje cen

V začetku letošnjega leta
se nadaljuje tudi vse hitrejša dinamika rasti hranilnih
vlog prebivalstva; hranilne
vloge so bile v prvih dveh
mesecih letos za 42,8 odstotka višje, kot v prvih dveh
mesecih lani (v SFRJ pa za
37,7 odstotka).. Naraščanje
varčevanja prebivalstva na
začetku leta je delno posledica pripisa obresti (povprečna obrestna mera za leto
1975 je znašala 8 odstotkov),
predvsem pa povečanja izpla
čil osebnih dohodkov na
hranilne knjižice in tekoče
račune.
V letošnjem letu se zaostruje protislovna situacija;
osebni dohodki rastejo razmeroma hitro, glede na gibanje celotnega dohodka in
produktivnosti dela celo hitreje od predvidenih razmerij, njihov vpliv na povečanje povpraševanja prebivalstva pa je vse manjši.
Upadanje
povpraševanja
prebivalstva povzroča naraščanje zalog v trgovinski mreži, kar ima za posledico
zmanjševanje nabav; tako je
v trgovinah vse bolj desortirana ponudba blaga, proizvodnja pa zaradi usihanja
naročil in kopičenja zalog
upada.

Resolucija o
družbeno
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in Resolucija o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije postavljata
kot osnovno nalogo na področju tržišča in cen nadaljevanje pozitivnih tendenc v
zniževanju cen, ki so se. uveljavile že v lanskem letu. Napori za stabilizacijo gospodarstva naj se kažejo tudi
v občutno nižji rasti cen kot
je bila dosežena v lanskem
letu.

republiški in republiški dogovor o izvajanju politike
cen, ki sta bila sklenjena v
začetku aprila. V obeh dogovorih je politika cen za
leto 1976 opredeljena restriktivno; vse družbeno-politične
skupnosti so zadolžene, da
v okviru svojih pravic, pooblastil in obveznosti nastopajo z ukrepi, s katerimi
bodo v letu 1976 zagotovile
bistveno počasnejšo stopnjo
rasti cen in življenjskih stroškov kot v letu 1975.
Gibanje cen v prvem tromesečju letošnjega leta kaže,
da se pozitivne tendence

Letošnjo politiko cen podrobneje opredeljujeta med-

GIBANJE CEN IN ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta)
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GIBANJE CEN PO TROMESEČJIH
December
1974 do
marca 1975

Marec
1975 do
junija 1975

— v indeksi!:
Junij
September
December December
1975 do
1975 do
1975 do
1975 do
septembra 1975 decembra 1975 marca 1976" marca 1976
SFRJ

Industrijski proizvodi
— cene proizvajalcev
— cene na drobno
Kmetijski proizvodi
■J prodaji na drobno
Storitve
Splošni indeks cen
aa drobno
Indeks cen
življenjskih stroškov

1

104,1
105,2

104,2
104,4

102,5
ios,i

100,1
101,8

100.2
101,6

101.4
101.5

105,1
111,1

105,4
108,6

100,7
104,5

107,9
90,6

111,1,4
100,8

102,o
101,7

105,9

105,3

103,2

102,4

102.3

1-01,5

105,5

107,9

101,7

105.0

105.2

102.3

* Indeksi cen v letu 1076 so izračunani na osnovi novega ponderaoijskega sistema; zato so zaradi primernosti podatkov tudi za

,

december 1975 v tem primeru upoštevani indeksi na osnovi novega
ponderacijslkega sistema.
8

upadanja rasti cen, ki so bile prisotne že v drugi polovici lanskega leta, nadaljujejo tudi v letošnjem letu.
Predvsem so se umirile cene proizvajalcev industrijskih
proizvodov, ki so po prirastu za 0,2 odstotka v januarju (z ozirom na raven v decembru 1975) ostale skozi
februar in marec nespremenjene, cene proizvajalcev industrijskih proizvodov imajo tudi v okviru celotne
države umirjeno dinamiko ra. sti; od decembra 1975 do
marca so se povečale le za
1,4 odstotka.
Cene na drobno v celotni
SFRJ v prvem tromesečju
rastejo približno enako kot
proizvajalčeve cene; od decembra so se dvignile za 1,3
odstotka. V Sloveniji je njihova dinamika nekoliko hitrejša; od decembra so narastle za .2,3 odstotka, kar
pa je v primerjavi s pora
stom v istem obdobju lani
(5,9 odstotka) znatno bolj
umirjeno gibanje. V okviru
cen na drobno s svojo dinamiko izstopajo cene kmetijskih pridelkov, ki v znatni
meri vplivajo tudi na rast
življenjskih stroškov.
Cene življenjskih potrebščin so se v prvih treh mesecih letošnjega leta v SR
Sloveniji dvignile za 20,2 odstotka v primerjavi z istim
obdobjem lani, od decembra
pa so porastle kar za 5,2
odstotka. (V SFRJ pa za
16,6 odstotka, oziroma glede
na december za 2,3 odstotka) .
Gibanje cen v prvem tromesečju letošnjega leta je na
splošno sicer ugodno, vendar pri tem ne smemo pre
zreti dejstva, da je takšno
gibanje predvsem
odraz
skrajno restriktivne politike
na tem področju, s katero
se je skušalo zadržati cene
na lanskoletni ravni vsaj do
sprejema družbenih dogovorov o izvajanju politike cen
za letošnje leto. Prve eventualne premike v cenah kot
odraz uveljavitve teh dogovorov bodo pokazali šele podatki o gibanju cen v prihodnjih mesecih (po podat
kih konjukturnega testa ZIT
pričakuje porast cen v prihodnjih treh mesecih okoli
7 odstotkov vse proizvodnje),
predvsem pa v drugem polletju letošnjega leta, ko bodo proizvajalci ob oživljanju
povpraševanja in proizvodnje težili, da s povečanjem
cen kompenzirajo povečane
materialne stroške in si za10

gotovijo sredstva za povečanje osebnih dohodkov, da bi

le-ti sledili hitro naraščajočim življenjskim stroškom.

8. Po'ožaj gospodarstva po zaključnih
računih za 1.1975
1. Celotni dohodek in materialni stroški
Rezultati poslovanja po zaključnih računih7 kažejo za
leto 1975 podobne rezultate
kot smo jih ugotavljali že
v analizah, ki so se priprav
Ijale v teku leta. Vrednost
proizvodnje je nominalno porasla za 30 odstotkov, realno pa za okoli 4 odstotke,

iz česar izhaja, da so porasle cene (t. i. implicitni
deflator) za okoli 25 odstotkov. V letu 1975 se je nadaljevala tendenca hitrejše ra
sti materialnih in drugih proizvodnih stroškov od rast)
vrednosti proizvodnje (kar
ugotavljamo že od leta 1970
dalje). Po posameznih vrstah
stroškov so bila dosežena naslednja razmerja:
— v milijardah din
1974 1975 Indeks

Materialni in drugi proizvodni stroški
94,9
v tem:
— porabljeni material
70,0
— proizvodne storitve
drugih
15,8
— neproizvodne storitve
2,7
— dnevnice in (»renski
0,9
dodatki
— Izdatki za reklamo, propagando
in reprezentanco
0,6
— drugi materialni stroški
2,5
— izredni izdatki
2,4
Gornji pregled kaže, da
so v letu 1975 imeli hitrejšo tendenco rasti predvsem
drugi proizvodni stroški, medtem ko so rasli izdatki za
porabljeni material celo počasneje od rasti vrednosti
proizvodnje in se je njihov
delež v strukturi stroškov
zmanjšal.
Tudi po posameznih dejavnostih so stroški za porabljeni material rasli _ počasneje
kot vrednost proizvodnje.
Močno so porasla plačila za
proizvodne storitve; tudi stroški za dnevnice, terenske do.
datke, reklamo, propagando
in reprezentanco so rasli hitreje kot vrednost proizvodnje. čeprav po vrednosti te
postavke predvidevajo le
manjši delež vseh materialnih stroškov, podatki kaže
jo, da gospodarstvo neracio
nalno troši sredstva za te
namene, kljub temu, da se
pogoji poslovanja vedno bolj
zaostrujejo.
1
Bilance stanja in Bitace uspeha, , ki jih sestavljajo TOZD ta
zbirno obdela SDK.

Struktura
1974
1975

126,2

133

100,0

100,0

8,3

128

73,8

70,0

26,2
2,7

165
100

16,7
2,9

20,8
2,1

U

138

0,8
3,8
3,1

133
154
130

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

0,6
3,0
2,5

2. Doseženi in razpoložljivi bruto dohodek
Kot rezultat navedenih gibanj vrednosti proizvodnje
in materialnih stroškov je
znašal doseženi bruto dohodek (amortizacija in razdeljeni dohodek) 68 milijard
din in je porasel za okoli 27
odstotkov. Zlato, da bi od
pravili anticipirano porabo
in postopoma zagotovili pla
čilno disciplino, so se v le
tu 1975 zelo zaostrili predpisi, na podlagi katerih je

gospodarstvo moralo iz delitve izločiti tisti del dohodka, ki je izviral iz terjatev
s prekoračenim rokom plačila. Ta del dohodka je znašal okoli 2,8 milijard dinarjev'
in je porasel za več kot trikrat. Razpoložljivi bruto dohodek je bil zato na nivoju
TOZD ustrezno nižji.
V letu 1975 je najbolj porasel razpoložljivi dohodek
v gradbeništvu, obrti in stanovanjsko komunalni dejavnosti, ker so imele te dejavnosti glede na visok obseg investiranja in družbeno
zagotovljena sredstva (iz stanovanjskega prispevka in povečanja najemnin) ugodne
razvojne možnosti. Kljub tako velikemu porastu razpoložljivega dohodka pa je bil
ta dosežen ha pretežno
ekstenziven način. Delež razpoložljivega bruto dohodka
v vrednosti proizvodnje se
je v gradbeništvu v letu 1975
v primerjavi z letom 1974
znižal za 1,6 odstotka (od
33,1 na 31, 5 Odstotka), v obrti za 0,4 odstotka in stanovanj sko-komunalni dejavnosti za 2,4 odstotka. Relativno nizka stopnja rasti (izpod poprečja) je bila dose
žena v industriji in trgovini,
katerima zato pada tudi delež v skupnem razpoložljivem bruto dohodku gospodarstva. Na ti dve dejavnosti odpade tudi največji delež začasno rezerviranega dohodka za kritje terjatev s
prekoračenim rekom (na industrijo okoli 49 odstotkov,
na trgovino pa okoli 33 odstotkov). V globalu tak po8
Saldo med rezervnim delom
dohodka za kritje terjatev s prekoračenem rokom v tekočem letu
■n prilivom iz teg-a vira od rezerviranega dohodka v prejšnjem letu.

RAZPOLOŽLJIVI BRUTO DOHODEK PO PANOGAH
— v milijardah din
1974
Razpoložljivi bruto
dohodek
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo
Obrt
Druge dejavnosti

1975 Indeks Struktura v %
1974
1975

53.010 " 65.128
28.360
34.170
2.240
1.768
797
810
5.984
4.194
4.703
5.642
8.010
9.321
1.243
1.598
2.946
4.061
990
1.303

123
120,5
127
102
143
120
lil6
129
138
132

100,0
53,5
3,31.5
7,9
8,9
15,1
2,3
5.6
1,9

100,0
52,5
3.4
1,2
9,2
8,7
14,3
2.5
6,2
2,0

ložaj dejavnosti kaže, da se
je v strukturi končne porabe sredstev (prebivalstva
in družbenih) izvršil premik
v smeri zmanjšanja izdatkov
za nakupe industrijskega blaga, kar je tudi eden od razlogov za visok porast zalog
gotovih proizvodov (indeks
152), povečali pa so se izdatki za stanovanjsko izgrad
njo in neproizvodno potrošnjo.
3. Delitev bruto dohodka
in izvrševanje predpostavk iz Resolucije za
1. 1975
V Resoluciji za leto 1975
v predpostavkah o razporejanju dohodka niso bile predvidene spremembe, do katerih je v teku leta prišlo zaradi zaostritve plačilne discipline na nivoju TOZD. Ob
tem se razmerja na narodno gospodarski ravni ne kažejo. v enakih odnosih, kot
jih kaže
seštevek rezultatov
TOZD9. Dohodek je bil proizveden in fakturiran in na
narodno gospodarski ravni
tudi porabljen v letu 1975,
le njegov finančni efekt se
ni izkazoval, ker so z njim
razpolagali tisti kupci, ki m
so v roku poravnali svojih
obveznosti. Zato pri primer
javi s predpostavkami Resolucije za leto 1975 moramo računati tudi s tem delom dohodka.
Dosežena razmerja kažejo,
da so rasle vse postavke iz
delitve dohodka v glavnem
precej vztrajno in avtonomno, ne glede na višino obračunanega dohodka. To se je
odrazilo predvsem na oblikovanih sredstvih za razširitev
» TOZD, ki je proizvedla blago
in ga brez plačila prodala, mora
za to »neplačano realizacijo« za
časno rezervirati del dohodka, to.
da TOZD, ki je blago kupila (in
ne plačala), razpolaga z njegove
vrednostjo — zato bi se m-orale
na narodno gospodarski ravni terjatve in obveznosti pokriti. Do
razlik prihaja zaradi teritorialne
prerazdelitve multilateralne kompenzacije (marec 1976), kjer se
prijavljene obveznosti in terjatve
za Jugoslavijo pokrivajo (skupaj
119,2 mrd. din), po republikah
pa kažejo več terjatev Slovenija,
Hrvatski in Vojvodina, večje obveznosti pa so izkazovale BiH,
ožja Srbija, Makedonija, Kosovo
in Orna gora. Na osnovi izvajanja določb predpisa o zavarovanju plačil bo pretežni del terja
tev (za katere se je v letu 1975
v TOZD rezerviral del, dohodka)
plačan v letu 1976. Ta prenos plačila se bo odrazil kot večji razpoložljivi dohodek leta 1976. Izpadel bo le tisti del dohodka,
kjer dolžniki ne bodo mogli zagotoviti ustreznega kritja.
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Bruto dohodek (doseženi)
Rezervirani del dohodka
za kritje terjatev s
prekoračenim rokom
Razpoložljivi bruto dohodek
Pogodbene obveznosti
Zakonske in samoupravno
dogovorjene obveznosti
iz dohodka (vključene
tudi pogodbeno dogovorjene obveznosti)
Sredstva za pokrivanje
osebnih potreb zaposlenih
1. bruto OD
— neto OD in osebni prejemki
— prispevki SIS iz OD
2. stanovanjski prispevki
3. Sklad skupne porabe v TOZD
Razpoložljiva amortizacija
in poslovni skladi
(sredstva za razširitev
materialne osnove)
Rezervirani del dohodka
za kritje terjatev s
prekoračenim rokom
Dosežena amortizacija in
poslovni skladi
materialne osnove gospodarstva, katerih delež se je znižal na nivoju TOZD za 4,2
odstotne točke na narodno gospodarski ravni pa za 1,2 odstotne točke. Do odstopanj v
odnosu do resolucije je prišlo pri:
— pogodbenih obveznostih,
katerih delež je porasel v primerjavi z letom 1974 za 0,3
odstotne točke glede na pred.
videvanja iz Resolucije pa je
večji za 0,6 odstotne točke.
Nekoliko hitreje kot bruto
dohodek so porasle obresti
za kredite, bančni stroški in
zavarovalne premije. V letu
1975 je prikazana nova obveznost, ki nastane iz izjemnih
ugodnosti pri pridobivanju
dohodka — obveznosti iz tega naslova so porasle za 5

Indeks

v mili j. din
Struktura v %
1974
1976
predvi.
realideno
zacija po Resoluciji
100,0
100,0

53.631

67.948

127

100,0

621
53.010
3.916

2.820
65.128
5,148

454
123
131,5

1.2
98,8
7.3

4,2
95,8
7,6

7,0

3.897

4.685

120

7,3

6,9

6,1

29.399
25.829
18.334
7.495
1.621
1.949

38.146
33.596
24.060
9.542
2.267
2.287

130
130
131
127
140
1117

54,8
48,2
34,2
14,0
3,0
3,6

56,1
49,4
35,4
14,0
3.3
3.4

55,1
49.0
35.1
:3,9
3.0
3.1

15.798

17.149

109

29,4

25,2

621

2.820

454

1,2

4,2

16.419

19.969

122

30,6

20,4

krat. Precej pa so porasle tudi druge pogodbene obveznosti (v tej postavki so nekatere TOZD prikazali pogodbene obveznosti na osnovi
odstavka 7. člena družbenega
dogovora, dogovorjene s posameznimi skupnostmi s pod
ročja družbenih dejavnosti)
— delež zakonskih in samo
upravno dogovorjenih obvez
nosti se je v primerjavi z re
alizacijo v letu 1974 zniža!
za 0,4 odstotne točke, kljub
temu pa je z Resolucijo pred
videni delež prekoračen za
0,8 odstotne točke. Zakonske
obveznosti so se v letu 1975
po predpisih plačevale samo
od plačanega dela realizacije,
zato je v teh postavkah prišlo do nižje realizacije kot je
znašala v letu 1974. Porasli pa

so samoupravno dogovorjeni
prispevki za SIS s področja
gospodarstva (kjer je na novo
dogovorjen prispevek za financiranje razširjene gozdne
reprodukcije) in družbenih
dejavnostih. Medtem ko so
obveznosti do družbenih dejavnosti na podlagi sprejetih
stopenj po družbenem dogovoru rasle počasneje kot bruto dohodek, pa so močno porasle pogodbene obveznosti,
ki so jih SIS poleg rednih
prispevnih
stopenj mogle
dogovoriti s TOZD po 7. členu družbenega dogovora za
dodatno financiranje prioritetnih naložb (otroško varsstvo, dijaški domovi, zdravstveni objekti in pod.) Oblikovala so se naslednja razmerja:
— v milj. din

Prispevki SIS s področja
družbenih dejavnosti skupaj
— iz dohodka
— iz OD
— pogodbeni prispevek SIS
iz dohodka
— v letu 1975 so rasli osebni dohodki hitreje od predvidevanj. Gibali so se torej
precej avtonomno in bolj odvisno od gibanja življenjskih
stroškov kot od gibanja dohodka in torej neodvisno od

31,8

1975

Indeks

10.126
2.432
7.495

12.970
2.649
9.542

128
109
127

100,0
24,0
74,0

100,0
20,0
74,0

199

779

392

2,0

3,0

načina, kako se po sprejetih
dogovorih in predpisih ugotavlja dohodek. Visok porast
je bil dosežen tudi pri stanovanjskem prispevku, ki pa
ni razumljiv, ker bi se morala
oblikovati ta sredstva skladno

1974

Struktura
1975

1974

z rastjo osebnih dohodkov
(ker so ostale prispevne stopnje v glavnem nespremenjene);
— kot posledica doseženih
razmerij po vseh elementih
delitve dohodka je rast sredU

stev za razširitev materialne
osnove združenega dela zaostajala za rastjo bruto dohodka in se je delež teh sredstev v bruto dohodku zmanjšal v nasprotju s predvidevanji Resolucije. Tako ostaja še
vedno odprto ■ eno najpomembnejših vprašanj gospo-

darskega razvoja: oblikovanje
večjih lastnih sredstev združenega dela za razširitev materialne osnove. Zato bo nujno v novem sistemu ugotavljanja dohodka doseči take
odnose, da se bodo rezultati
gospodarjenja
odrazili pri
vseh udeležencih v delitvi.

9. Skupna in splošna poraba
9. 1. Skupna poraba
Družbeni dogovor o razporejanju dohodka v letu 1976
je bil podpisan za samoupravne interesne skupnosti na republiškem nivoju 3. marca
1976, medtem ko se je podpisovanje nekaterih občinskih
družbenih dogovorov zavleklo
v mesec april. Do kasnitve
sprejetja republiškega In občinskih družbenih dogovorov
je prišlo zaradi usklajevalnega postopka, zaradi problemov v zvezi z izpeljavo solidarnostnih in vzajemnih
programov in nepravočasno
razčiščenih prenosov iz splošne v skupno porabo.
Tako z republiškim kot z
občinskimi družbenimi dogovori je predviden porast sredstev SIS za leto 1976 v skladu
z usmeritvijo Resolucije za
leto 1976, po kateri smejo
sredstva za skupno porabo,
brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter sredstev sta
rostnega zavarovanja kmetov
v globalu rasti za 10 odstotkov počasneje od rasti realnega družbenega proizvoda, povečanega za prenos cen iz leta 1975.
Ob predvideni rasti realnega družbenega proizvoda za
12,2 odstotka je predvidena
rast dogovorjenih sredstev za
skupno porabo 11,5 odstotka,
v tem pa rast prispevkov iz
bruto osebnega dohodka za
11,8 odstotka in prispevkov
iz dohodka TOZD za 10,7 odstotka.
Planirana sredstva za leto
1976 je bilo treba glede na
način zbiranja sredstev razdeliti na dve obdobji, in sicer:
— na obdobje pry:h treh
mesecev, ko so bile uporabljene prispevne stopnje, veljavne v oktobru leta 1975, z
izjemo stopnje za skupnost
socialnega skrbstva, ki je bila povečana od 0,58 na 0,74
odstotka;
— na obdobje po preteku
začasnega financiranja, za katerega so samoupravne interesne skupnosti sprejele prispevne stopnje v taki višini,
12

da ob upoštevanju stopenj iz
začasnega financiranja in stopenj po preteku tega financiranja, zagotovijo planirana
sredstva za leto 1976.
Pri opredelitvi stopenj za
obdobje april — december so
samoupravne interesne skupnosti poračunale tudi realizirane presežke dohodkov nad
planiranimi dohodki za leto
1975, oziroma primanjkljaje
dohodkov do planirane višine za leto 1975. Presežki in
primanjkljaji iz leta 1975 so
bili poračunani pri vseh SIS
razen pri izobraževalni in raziskovalni. skupnosti Slovenije
ter' skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.
S tem poračunom so bila globalna sredstva za skupno porabo za leto 1976, ki jih je
treba zagotoviti s prispevnimi stopnjami, znižana za 34,5
milj. din.
Čeprav v letu 1975 realizirana sredstva za skupno porabo
v globalu niso presegla planiranih sredstev in so vse interesne skupnosti, razen omenjenih treh, izvršile poračun
presežkov, oziroma primanjkljajev do planirane višine,
se skupna poraba glede na
rezultate gospodarjenja ni
prilagajala dejanskim gibanjem.
Po resoluciji za leto 1975
bi morala sredstva za skupno
porabo naraščati za 10 odstotkov počasneje od rasti
bruto dohodka družbenega
sektorja. Po zaključnih računih je bruto dohodek porastel za 23,1 odstotka in ne za
31 odstotkov, kot je bilo predvideno, zato bi morala tudi
sredstva skupne porabe, upoštevajoč usmeritev resolucije,
rasti po stopnji 20,8 odstotka
in ne 28,0 odstotka, kot je bilo planirano. Iz tega izhaja,
da je skupna poraba presegla
z resolucijo opredeljeni okvir
sredstev za okoli 5 odstotkov.
Ker se bruto osebni dohodki v letu 1975 niso gibali v
mejah, začrtanih z resolucijo,
se tudi dohodki tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki se izključno ali v naj-

večji meri oblikujejo iz prispevkov iz osebnih dohodkov, niso prilagodili smernicam.
Zaključni računi organizacij
združenega dela s področja
gospodarstva so pokazali, da
se je masa bruto osebnih dohodkov povečala za 30,1 odstotka, to je za 7 odstotnih
točk bolj kot ustvarjeni bruto
dohodek v gospodarstvu, čeprav je bilo predvideno, da
se bodo osebni dohodki gibali po stopnji, ki bo za 10
odstotkov nižja od rasti bruto
dohodka.
Ce upoštevamo, da bi se
morali tudi dohodki tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki se formirajo iz prispevkov iz osebnega dohodka
delavcev, gibati skladno z rezultati gospodarjenja in resolucijskimi razmerji na podlagi doseženih rezultatov gospodarjenja, lahko ugotovimo, da so se v globalu oblikovali dohodki vseh interesnih skupnosti nad predvidenimi razmerji.
Pri planiranih dohodkih sa.
moupravnih interesnih skupnostih v letu 1976, ki se financirajo iz burto osebnih dohodkov oziroma iz dohodka
TOZD od osnove bruto osebnih dohodkov, so bili poračunani presežki oziroma primanjkljaji do višine planiranih sredstev, ne pa glede na
sredstva, ki bi jih te samoupravne interesne skupnosti
lahko dosegle v skladu z dejansko doseženimi finančnimi
rezultati gospodarstva in resolucijskimi razmerji.
Kolikor bi pri poračunu
presežkov upoštevali dejan
ska gospodarska gibanja in
resolucijska razmerja v letu
1975, bi morali za omenjene
samoupravne ineresne skupnosti v letu 1976 še nadaljnih
400 milijonov din.
Znatno manj ugodni finančni rezultati gospodarstva v
lanskem letu od predvidenih
so vplivali na formiranje dohodkov izobraževalne in raziskovalne skupnosti Slovenije,
ki združujeta sredstva po prispevni oisnovi iz dohodka
TOZD.
Izobraževalna skupnost Slo
venije je v letu 1975 dosegla
dohodek v višini 1.295,7 mili
jonov din, ka.r je usklajeno
z zneskom, do katerega je
bila ta skupnost upravičena
glede na finačne rezultate v
gospodarstvu in glede na do
sl6dno izvajanje resolucijskih
načel. V primerjavi s planiranimi dohodki po družbenem

dogovoru je dosegla nižja
sredstva za 77,3 milijonov
din; izpad dohodka je skupnost krila iz sredstev rezerv.
Program dejavnosti izobraževalne skupnosti Slovenije je
bil, glede na dejanska gibanja v gospodarstvu v letu
1975, preširoko
zastavljen,
med letom pa se ni prilagajal
oziroma ni mogel prilagajati
gospodarskim razmeram.
Kolikor bi se opredelili, da
se ne poračunajo presežki samoupravnih interesnih skupnosti, ki združujejo sredstva
iz bruto osebnih dohodkov
glede na dejanska gospodarska gibanja v letu 1975, potem bi bilo treba tudi izobraževalni skupnosti Slovenije in
raziskovalni skupnosti Slovenije reševati problem izpada
dohodkov do višine planiranih sredstev.
Realizacija dohodkov samoupravnih interesnih skupnosti
v prvih treh mesecih. odraža
sredstva, ki so se formirala
na osnovi prispevnih stopenj
iz oktobra leta 1975, ki jih
je določil zakon o začasnem
financiranju.
Ker v letu 1976 ni bil izvršen poračun pri plačnikih prispevkov po letnih prispevnih
stopnjah z veljavnostjo od
1. januarja, temveč se uporabljajo za obdobje po zaključku začasnega financiranja nove prispevne stopnje,
realizacija dohodkov v prvem
tromesečju ne omogoča realne primerjave z letnimi zneski, marveč, samo s planiranimi zneski za prvo tromesečjeVse samoupravne interesne
skupnosti, ki združujejo sredstva iz bruto osebnega dohodka in iz dohodka TOZD
po osnovi bruto osebnega dohodka, so presegle planirana
sredstva za okoli 10 odstotkov. Samoupravne interesne
skupnosti na občinski ravni
presegajo planirana sredstva
za okoli 20 odstotkov, razen
skupnosti
socialnega skrbstva, pri kateri ocenjujemo,
da niso obračunali vsi zavezanci prispevek po stopnji
0,74 odstotka, kot jo je določil zakon o začasnem financiranju, ampak še po stopnji
0,58 odstotka, ki je veljalo
v letu 1975.
Prispevki iz osebnega dohodka so bili realizirani v višini 24,1 odstotka od letnega plana, če se bodo taka
gibanja
še
nadaljevala,
ocenjujemo, glede na vdinamiko gibanja osebnih dohodkov,
da bodo dohodki samouprav-

nih interesnih skupnosti presegali planirane zneske za leto 1976.
V primerjavi s planiranimi

sredstvi za obdobje I—III so
samoupravne interesne skupnosti dosegle naslednje dohodke:
v milj. din
! i!> 2
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I. PRISPEVKI IZ BOD
Zveza skupnosti otr. varstva
220,9
Občin. skup. otr. varstva
31,6
Občin. Izobraževalne skup.
508,8
Kulturne skupnosti
75,8
Telesnokulturne skupnosti
43,2
Skup. socialnega skrbstva
71,7
Skup. zdravstvenega varstva
9M>,3
Od tega: po redni stopnji
8fl5,9
drugi dohodki
49,4
SKOPAJ PRISPEVKI IZ BOD
1868,3
II. PRISPEVKI IZ DOHODKA TOZD
1) Osnova bruto OD
Skupnosti zdrav, varstva
159,1
Zveza skup. za zaposlovanje
14,3
Skupaj
173,4
2) Osnova korigirana davčna osnova
Izobraževalna skup. Slovenije
359,6
Raziskovalna skup. Slovenije
75,9
Skupaj
435,5
SKUIPAJ PRISPEVKI IZ DOHODKA
TOZD
, 608,9
SKUPAJ PRISPEVKI IZ OD. IN IZ
DOHODKA
2477,2
Skupnost pokojnin, in invalid,
zavar.
Iil73,l
Skupnost starostnega zavarovanja
kmetov Slovenije
—
SKUPAJ SKUPNA PORABA
3660,3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Izobraževalna in raziskovalna skupnost Slovenije sta v
prvem tromesečju realizirali
le okoli 80 odstotkov planiranih sredstev za to obdobje.
V letu 1975 sta ti dve skupnosti prejeli v prvem tromesečju okoli 70 milijonov din
sredstev po zakljtičnih računih za leto 1974. V letošnjem letu pa sta morali refundirati
okoli 70 milijonov dinarjev,
kar je vplivalo na znižanje
tekočega priliva dohodkov in
povzročalo težave pri financiranju nalog redne dejavnosti
te skupnosti. Zato je bil spre-

rt ^
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248,8
37,3
621,3
92,7
52,3
81,6
928,2
899,0
29,2
2062,2

1:12,6
118.0
132.1
122,3
121,1
113,8
101,3
103,7
50,1
1.10,4

172.0
17,5
189,5

108,1
122,4
109,3

283.1
63,9
350,0

78,7
88,i
80,4

539,5

88,6'

2601,7

105,0

1488,0

126,8

4089,7

112,0

jet zakon, po katerem znaša mesečna akontacija prispevka za financiranje izobraževalne skupnosti Slovenije
od 1. aprila do 30. junija 1976
eno osmino obveznosti, izračunane za leto 1975, mesečna akontacija prispevka raziskovalne skupnosti za čas od
1. aprila do 30. junija 1976
pa eno desetino obveznosti,
izračunane za leto 1975. Na
tej osnovi ocenjujemo, da bo
priliv dohodkov Izobraževalne skupnosti Slovenije znašal:

realizirani dohodki I,—DII. 197*6
ocena priliva IV.-^VI.
skupaj I.—VI.
kar je 46 % letnega plana, pri- skupnosti
liv dohodkov Raziskovalne znašal:
realizirani dohodki I.—III. 1878
ocena priliva IV.—'VI.
skupaj I .—VI.

=?'
<S
tf I

— v milijonih din
283,1
433,0
716,1
Slovenije pa bo

— v milijonih din
65,3
79,1
144,4
kar je 44,8 letnega plana.

Na osnovi poletnih obračunov bodo temeljne organizacije združenega dela v juliju izvršile proračun prispevkov za prvo polletje po prispevni stopnji za leto 1976
in vplačevale tudi tekoče
akontacije.
Za leto 1976 je na začetku
leta, ko še ni mogoče predvideti učinka prehoda iz
fakturirane na vnovčljivo realizacijo, zelo težko oceniti gibanje v gospodarstvu za celo leto in s tem v zvezi točneje opredeliti prispevno osnovo in stopnjo prispevka,
ki bi zagotavljala izobraževalni in raziskovalni skupnosti
Slovenije planirana sredstva.
Zato je možno pri opredelitvi stopnje izhajati le iz
določenih predpostavk. Pod
predpostavko, da se bo prispevna osnova gibala v skladu z rastjo realnega bruto

dohodka, povečanega za prenos cen (skupaj za okoli 12
odstotkov), da se odbitne postavke za izračun prispevne
osnove v strukturi ne bodo
spreminjale oziroma povečale, bi znašala prispevna stopnja za leto 1976 za Izobraževalno skupnost Slovenije
okoli 10 odstotkov, za Raziskovalno skupnost Slovenije
pa 2,1 odstotka. Odstopanja
od teh predpostavk, kot so
manjša rast dohodka od planiranega, možnost povečanja
odbitnih postavk kot npr. zaradi povečanja zakonskih obveznosti v zvezi z zakonom
o kritju izpada dohodka
elektrogospodarstva in v železniškem prometu v letu
1975 bi vplivala na znižanje
prispevne osnove, zaradi česar bi se morali prispevni
stopnji povečati.

9. 2. Splošna poraba
Skladno z rastjo za 11,1
odstotka (kot je dogovorjena v resoluciji) so družbeno politične skupnosti predvidele obseg sredstev za
skupno porabo v letu 1976.
Tako, so za republiški proračun za letos predvidena
sredstva v višini 8.388,9 milijonov din; proračunska poraba v občinah (zmanjšana
za prenose v skupno porabo
in povečana za sredstva na
novo ustanovljenih sodišč
združenega dela in družbenih
pravobranilce^ samoupravljanja) pa je planirana v višini
1.854,3 milijona din.
Za prve mesece letošnjega
leta je zaradi nizke konjunkture v gospodarstvu značilen
tudi relativno počasen pritok
sredstev za splošno porabo.
Dohodki republiškega proračuna v prvih treh mesecih
letošnjega leta predstavljajo
17,9 odstotka sprejetega plana. Davki iz dohodka TOZD,
ki predstavljajo pomemben
vir dohodkov republiškega
proračuna, so bili v prvem
tromesečju letošnjega leta
realizirani le v višini 19,4 odstotka, kar je predvsem posledica neugodnih gibanj v
proizvodnji. Zaradi nizkega
povpraševanja prebivalstva
imajo sorazmerno nizek priliv tudi davki od prometa
proizvodov in plačil za storitev (v prvih treh mesecih
je priteklo le 17,7 odstotka
predvidenih dohodkov).
V prvem tromesečju letošnjea leta je priteklo v republiški proračun 1.505,8 milijona din. V okviru doseže-

nih dohodkov proračuna SR
Slovenije so se v tem obdobju financirali izdatki za
tiste dejavnosti, ki jih je bilo glede na njihov namen in
značaj nujno potrebno zagotoviti.
Izvršeni izdatki proračuna
v obdobju januar-marec 1976
so nekoliko presegli realizirana sredstva; skupaj znašajo do 31. 3. 1976 izvršeni izdatki 1.639,5 milijona din. Ta
sredstva so bila razporejena
za financiranje obveznosti
SR Slovenije do federacije
(v višini 916,7 milijonov din),
za dejavnosti organov družbenopolitičnih' skupnosti (v
višini 425,1 milijona din), za
dejavnosti družbenopolitičnih
organizacij in društev (v višini 33,8 milijona din), za
negospodarske investicije (v
višini 56,6 milijona din), za
socialno skrbstvo (v višini
113,4 milijona din) ter za intervencije v gospodarstvu (v
višini 68,2 milijona din).
Občine so v prvih treh mesecih realizirale lastne dohodke v višini 397,6 milijona dinarjev, kar predstavlja
v globalu 21,4 odstotka predvidenih sredstev za splošno
, porabo na ravni občin. Vzajemnega prilivanja med občinami v tem času še ni bilo, ker so občine šele podpisovale dogovor in sprejemale proračune, prelivala so se
samo republiška dopolnilna
sredstva, ki jih je v višini
12,6 milijona din prejelo 36
občin. Občine, ki niso imela
dovolj visokega pritoka last(nadaljevanje na str.14)
13
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(nadalejvanje s strani 13)
nih sredstev, so uporabile tudi sredstva iz svojih rezerv v
višini 27,1 milijona din. V
prvem tromesečju so tako
skupna razpoložljiva sredstva
v občinah ,znašala 437,3 milijona din ali 23,6 odstotka
predvidenih občinskih proračunskih sredstev za letošnje
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10. Pričakovane tendence
v SR Sloveniji v prihodnjih mesecih
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10. 1. Konjunkturne tendence v SR Sloveniji
v prvem tromesečju letošnjega leta
Osnovna značilnost ocen orga- OZD v industriji ocenilo, da je
nizacij združenega dela s področja imelo »slab« položaj na trgu (v
industrije in trgovine, danih v lanskem marcu pa 9 %), 12 1 o
»Konjunkturnem barometu« ZIT za pa, da je bil njihov položaj »doSlovenijo, je nadaljnje poslabševa- ber« (v lanskem marcu pa 30 %).
nje splošne konjunkturne situacije Takšno poslabševanje splošne koiz preteklega leta. OZD v industriji njunkturne situacije je po ocenah
ocenjujejo, da se je njihov po- OZD predvsem rezultat naslednjih
ložaj na trgu v teku prvih treh faktorjev:
mesecev letos precej poslabšal.
— raven celotnih naročil v inV marcu je 24 % anketiranih dustriji v primerjavi s proizvodjunkture v prihodnjih mesecih so
povzetek rezultatov konjunkturne.
10
Ocena konjunkturne situacije ga testa, ki ga za SR Slovenijo
v prvih treh mesecih letošnjega izdeluje Zavod za tržišna istražileta in napovedi o razvoju kon- vanja iz Beograda.
NAPOVEDI v INDUSTRIJI O KONJUNKTURI
V PRIHODNJIH TREH MESECIH
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta;
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leto. Večina občin je v letu
1976 sprejela strožje varčevalne ukrepe, tako, da so občine v prvih treh mesecih v
globalu razporedile po namenih samo 366,6 milijona
din ali 19,8 odstotka za vseleto dovoljene porabe, 70,7
milijna dinarjev pa je ostalo nerazporejenih.
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V grafikonu so prikazani rezultati konjunkturnega teksta, ki ga
izdeluje Zavod za tržna istraživanja dz Beograda, dn prikazujejo napovedi o konjunkturnih spremembah v industriji v prihodnjih treh mesecih. Podatki prikazujejo -saldo konjunkturnega teksta glede napovedi
o razvoju konjunkture, to je razliko med odstotkom anketiranih OZD,
ki v prihodnjih treh mesecih pričakujejo povečanje ( + ) in odstotkom
OZD, ki pričakujejo zmanjšanje (•—) proizvodnje, zalog, nairočiil in cen.
i*

nimi zmogljivostmi se še nadalje
zmanjšuje. V februarju je sicer
prišlo do določene krepitve pritoka naročil za izvoz, toda hkrati
se je znatno poslabšal dotok naročil za domači trg. Pritok naročil za domače tržišče se je najbolj zmanjšal v elektroindustriji.
Črni metalurgiji, kovinski industriji, lesni industriji in industriji gradbenega materiala. Pritok
naročil za izvoz pa se je poslabšal le v živilski industriji, medtem ko se je v kovinski in elektroindustriji, kemični industriji in
tekstilni industriji ter industriji
usnja stanje naročil za izvoz izboljšalo. Vendar pa povečanje naročil za izvoz ni moglo nadomestiti upadanja povpraševanja na
domačem trgu, zato sedanji obseg
skupnih naročil ni zadosten, da
bi lahko v prihodnjih mesecih
mogli pričakovati pomembnejšo
krepitev konjunkture v sedanjih
splošnih razmerah na trgu;
— še nadalje se torej zaostruje
problem prodaje industrijskih proizvodov, kar vpliva na visoko
rast zalog končnih izdelkov. Po
oceni proizvajalcev je imelo v in-

dustriji 41 % anketirane proizvod,
nje prevelike zaloge končnih izdelkov (v zadnjem kvartalu preteklega leta 42 %). Najbolj neugodno stanje glede prevelikih
zalog končnih izdelkov je pri proizvajalcih v elektroindustriji, kovinski, lesni, tekstilni industriji,
industriji gradbenega materiala in
usnjarsko-obutveni industriji;
— preskrbljenost s surovinami
in reprodukcijskim materialom je
bila po ocenah anketiranih OZD
v prvih mesecih letos ugodna (le
12 % OZD v industriji ni bilo
preskrbljeno s surovinami in reprodukcijskim materialom, kar
je precej bolj ugodno kot v istem
obdobju lani) vendar pa je relativno dobra preskrbi,jenost industrije s surovinami in reprodukcijskim materialom predvsem posledica nizke rasti proizvodnje;
— v trgovini na drobno še nadalje precej upada promet, kar
je v precejšnji meri posledica
zmanjšanega realnega povpraševanja prebivalstva To je močneje
vplivalo tudi na zmanjšanje nabav trgovine, tako da se zaloge
blaga v trgovini precej zmanjšujejo Na dinamiko nabav trgovine

OCENA OSNOVNIH KAZALCEV GOSPODARSKIH
GIBANJ
,(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta)
prognoze za 1.1916 so izračunane na osnovi metode digitalnega filtriranja)

1973

1974

1975

1976

je vplivalo tudi stanje obratnih
sredstev v trgovini ter krajši roki
za plačila;
— pritisk na rast cen je v prvih mesecih letos precej manjši,
kot je bil skozi vse lansko leto.

glede gibanja cen v prihodnjih
treh mesecih pa ie 7 °/o OZD v
industriji pričakuje nadaljnje povečanje cen (v marcu 1975 je
pričakovalo dvig cen 24 °/o anketiranih OZD)

10. 2. Globalna ocena razvoja v prvem polletju 1976
Ob nadaljevanju dosedanjih z razvojem v letu 1975 in predvitrendov v razvoju gospodarskih devanji za leto 1976 pričakovali
gibanj bi lahko v prvem polletju okvirne možnosti razvoja:
1976 v SR Sloveniji v primerjavi
— stopnja rasti v ° 'o

I I
Industrijska proizvodnja
Zaposlenost v družb, sektorju
Produktivnost dela v industriji
Izvoz blaga
— nominalno
— realno
Uvoz blaga
— nominalno
— realno
Investicije v osnovna sredst v::
— nominalno
— realno
Prejemki prebivalstva
— nominalno
— realno
Realni osebni iohodki
na zaposlenega
Cene proizvajalcev
industr. proizvodov
Cene na drobno
Življenjski stroški
* Ocena.
Na podlagi podatkov za tri
oziroma za dva meseca, je težko
dati zanesljive prognoze o gospo
darskili gibanjih v letošnjem letu.
Jasno pa se kaže, da na gospodarsko aktivnost, zlasti na področju industrije, deluje več faktorjev, ki zavirajo razvoj, kot tistih, ki ga pospešujejo. Kljub
mirjenju cen, povpraševanje prebivalstva pada. zaloge gotovih
proizvodov naraščajo, stopnja rasti industrijske proizvodnje upada. Možnosti za hitrejše oživljanje notranjega povpraševanja so
tudi v prihodnjih mesecih ome
jene, tako na področju povpraševanja prebivalstva (osebnih prejemkov, skupne in splošne porabe), kot tudi na področju investicij v osnovna sredstva, ki
so bile v preteklem letu osnovni
generator gospodarske rasti. Zato
se ugodnejši trendi v proizvodnji
lahko realizirajo le ob znatno hitrejšem povečevanju izvoza ter
zagotavljanju potrebnega reprodukcijskega materiala iz uvoza.
Projekcija osnovnih kazalcev
gospodarskih gibanj na osnovi
metode digitalnega filtriranja, kaže, da bi ob nadaljevanju dosedanjih tendenc v razvoju lahko
dosegli v prvem polletju letošnjega leta za okoli 10 % višji
izvoz in za okoli 7 % nižji uvoz,
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Obdobje I.-JI. 1976/1. II.
1975.
kot v istem obdobju lani.
Takšna gibanja so sicer z vidika tekoče plačilne bilance pozitivna, vprašanje pa je, če bo
takšen obseg uvoza lahko zagotovil primerno oskrbljenost gospodarstva z ustreznimi surovinami
in reprodukcijskim materialom.
Tako je po metodi digitalnega
filtriranja predvideno 2-odstotno
povečanje industrijske proizvodnje
v prvem polletju letos verjetno
največ, kar lahko pričakujemo
(tudi ob upoštevanju napovedi iz
konjunkturnega teksta).
Projekcije na področju cen kažejo še nadalje tendenco umirjanja, vendar pa je rast cen na
drobno, predvsem pa življenjskih
stroškov še vedno zelo visoka (v
prvem polletju bodo po oceni
življenjski stroški za okoli 17 °/o
višji, kot v istem obdobju lanskega leta). Takšna rast življenjskih stroškov bo sprožila nadaljnje pritiske na povečanje osebnih
dohodkov, kar bo pomenilo ob
dosedanji nižji rasti cen proizvajalcev, da se bodo še nadalje poslabševali odnosi v delitvi dohodka na škodo sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela, ali pa bodo povzročili
ponovne pritiske na rast proizvajalčevih cen in s tem ponovno oživili inflacijsko spiralo.
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