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1. UVOD
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je
pripravil to analizo, da nosilcem planiranja v SR
Sloveniji posreduje prvo informacijo o okvirih in
usmeritvah v zvezi z dopolnjevanjem in spreminjanjem srednjeroč nih planskih aktov za obdobje
1981-1985. Tvorila bo tudi podlago za Stališč a
Skupšč ine SR Slovenije v zvezi z dopolnjevanjem in
spreminjanjem srednjeroč nih planskih aktov. To bo
omogoč ilo nosilcem planiranja, da bodo pravoč asno in na skupnih osnovah sprožili spreminjanje in
dopolnjevanje svojih planskih aktov, kjer ie to potrebno.
Plane družbenopolitič nih skupnosti ter samoupravnih organizacij in skupnosti bo treba spremeniti in dopolniti zaradi novih ugotovitev in ocen
razvojnih možnosti za obdobje 1981-1985. Ocene
gospodarskih gibanj v letu 1981 in razvojnih možnosti v letu 1982 ter kasneje opozarjajo na to, da so
zaradi gibanj izvoza in uvoza, predvsem v odnosih s
konvertibilnim območ jem, plač ilnobilanč ne in deviznobilanč ne možnosti zožene, čemur se pridružujejo tudi poveč ane obveznosti za odplač ilo anuitet
in dodatne težave pri zagotavljanju finanč nih kreditov iz tujine. Zato so zmanjšane možnosti financiranja investicij v tekoč em srednjeroč nem obdobju
glede na prejšnja predvidevanja. Relativno manjši
bo namreč tudi dotok banč nih sredstev za investicije iz denarnega varč evanja prebivalstva in domač e
akumulacije zaradi inflacije in poč asnejše gospodarske rasti. To zahteva temeljito usmeritev v povečanje izvoza in ustvarjanje pogojev za širše vključ evanje v mednarodno delitev dela. Nujno je tudi vse
oblike potrošnje še naprej usklajevati z razpoložljivimi sredstvi, kar še posebno velja za investicije.

planskih

za obdobje
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Takšno stanje zožuje razvojne možnosti glede na
predpostavke, ki so bile upoštevane pri sprejetju
planskih dokumentov za obdobje 1981-1985. Zato
je Predsedstvo SFR Jugoslavije 23. 9. 1981 sprejelo
stališč e, da je potrebno ponovno preveriti srednjeroč ne planske dokumente ter jih dopolniti in spremeniti tam, kjer novi okviri razvoja zahtevajo.
Skupšč ina SFRJ je 3. 2. 1982 sprejela Odlok o
sprejetju sprememb in dopolnitv družbenega plana
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in o določ itvi
rokov za predložitev osnutka predloga sprememb in
dopolnitev tega plana Skupšč ini SFR Jugoslavije.
Ocenjujemo, da bo na ravni SFR Jugoslavije treba
preveriti in dopolniti osnovno razvojno usmeritev,
kjer bo treba bistveno bolj poudariti vključ evanje v
mednarodno delitev dela predvsem na osnovi konvertibilnega izvoza in neto deviznega uč inka.
Zato v SR Sloveniji ni potrebno, da bi spreminjali
že dosedanjo osnovno usmeritev planskih aktov:
usmeritev v izvoz in prestrukturiranje na podlagi
konkretnih planskih obveznosti. V planu ocenjeni
materialni okviri (rast družbenega proizvoda, razmerja v proizvodnji, delitvi in potrošnji družbenega
bruto proizvoda itd.) so posledica takšne usmeritve.
Potreba po več ji intenzivnosti uresnič evanja usmeritev iz planskih dokumentov SR Slovenije ob hitrejši izravnavi plač ilne in devizne bilance Jugoslavije ter s tem pozicije SR Slovenije v njej pa zahteva
oblikovanje novih ocen o materialnih okvirih in
možnostih razvoja v naslednjem srednjeroč nem obdobju. Obveznost ponovne preverbe srednjeroč nih
planov je zapisana tudi v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v letu 1982.
Zaradi naravnanosti planskih aktov v SR Sloveniji,
ki so dokaj konkretni in ki že zdaj dajejo glavno težo

izvozni usmeritvi, bo treba k njihovemu dopolnjevanju pristopiti z naslednjih izhodišč :
- pri nosilcih planiranja, kjer to še ni bilo storjeno, je treba dosledno uveljaviti izvozno usmeritev
in konkretizirati planske naloge;
- zaradi že dosedanje usmeritve v SR Sloveniji v
porabo v okviru razpoložljivih sredstev na tem področ ju ni treba spreminjati politike, pač pa jo je
treba še bolj selektivno naravnati tako, da bo uč inkovito prispevala k uresnič evanju razvojnih nalog;
- rast osebnih dohodkov bo treba povezati z
rastjo produktivnosti tako, da realno ne bi več padali;
- zaradi realnega pada investicij v SR Sloveniji se
bo zdaj treba še bolj usmeriti v njihovo selekcijo in
morebitne zamike, da bi poveč ali njihovo uč inkovitost in dali bistveno več ji poudarek izvoznim investicijam;
- dopolnitve planskih aktov morajo odgovoriti na
tekoč e probleme razvoja, upoštevati pa morajo tudi
trajnejše osnove razvoja ter prispevati k uveljavljanju dinamič nejše rasti na kvalitetnih osnovah, saj v
tekoč em planskem obdobju neposredno oblikujemo podlago za naslednje plane dolgoroč nega razvoja.
. . . . ,
Analizo o okvirih in smereh spreminjanja in dopolnjevanja planskih dokumentov bomo še dopolnjevali. Ta verzija je izdelana na podlagi ocen o
uresnič evanju srednjeroč nih planskih dokumentov
v letu 1981, na podlagi nekaterih gradiv o razvojnih
možnostih SFR Jugoslavije v naslednjem srednjeroč nem obdobju1 ter na podlagi ocen in izračunov o
razvojnih možnostih SR Slovenije do konca tekočega srednjeroč nega obdobja.
Zaradi primerljivosti z gradivi o dopolnjevanju in
spreminjanju planskih aktov na ravni federacije in s
1
Analiza o uskladjivanju razvoja sa realnim mogućnostima, sužavanju
zadataka u razvoju deiatnosti za koje je predvidjen brži razvoj I konkretizaciji obaveza u okviru proizvodne orientacije i strukturnih promena utvrđ enih
društvenim planom Jugoslavije za period od 1981-1985. godine, Savezni
zavod za društveno planiranje, Beograd, 18. januar 1982,
Dogovor o Izmenama dogovora o osnovama društvenog plana Jugoslavije za period od 1981. do 1985. godine - prva radna verzija - prednacrt,
Savezni zavod za društveno planiranje, Beograd, 18. januar 1982,
Informacija o potrebi Izmena I dopuna društvenog plana Jugoslavije za
period od 1981. do 1985. godine I o ostvarivanju obaveza i zadataka Iz III
dela društvenog plana Jugoslavije za period od 1981. do 1985. godine,
Savezno Izvršno veće, Beograd, 25. januar 1982,
Operativni program rada na Izvršavanju nerealizovanlh obaveza i "bataka iz III dela društvenog plana Jugoslavije za period od 1981. do 1985.
godine, Savezno izvršno veće, Beograd, 20. januar 1982,
Osnovni indikatori razvoja v 1981. i 1982. godini, sa ocenom razvo nlh
mogućnosti u periodu od 1983. do 1985. godine i novim sagledavanjima
razvoja za period od 1981. do 1985. godine, Savezni zavod za društveno
planiranje, Beograd, 18. Januar 1982 I
Program rada u vezi sa Izmenama I dopunama dogovora o osnovama
društvenog plana Jugoslavije i sa pripremanjem Izmena i dopuna društvenog plana Jugoslavije za period od 1981. do 1985. godine, Savezno Izvršno
veće, Beograd, 20. januar 1982.

2. SPREMENJENI OKVIRI RAZVOJA SFR
JUGOSLAVIJE V OBDOBJU 1981-1985
2.1. Ekonomski odnosi s tujino
Že ob sprejemanju družbenega plana Jugoslavije
1981-1985 je bilo očitno, da so plačilnobilančne in deviznobilančne možnosti države poslabšane in da bodo pogoji najemanja tujih kreditov bistveno težji kot v prejšnjem planskem
obdobju. Poleg trajne potrebe po večji vključitvi združenega
dela Jugoslavije v ekonomske odnose s tujino je to neposredno narekovalo, da so ekonomski odnosi š tujino objektivno
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planskimi akti za obdobje 1981-1985 v SR Sloveniji
so vsi izrač uni, kjer ni posebej navedeno drugač e,
prikazani v cenah leta 1980.
V uvodu v Analizo smo prikazali osnovni smisel
dopolnitev in sprememb planskih aktov v SR Sloveniji.
V drugem delu je dan povzetek dosedanjih zveznih gradiv, ki naj služi kot dodatna informacija nosilcem planiranja, obenem pa ti podatki tvorijo eno
od osnov dopolnjevanja planskih aktov v SR Sloveniji; v tem poglavju podajamo tudi nekatere kritič ne
pripombe v zvezi z dosedanjimi strokovnimi pristopi
k dopolnjevanju in spremembam planskih aktov na
ravni federacije.
Tretje poglavje vsebuje kratke informacije o uresnič evanju družbenega plana SRS 1981-1985 v letu
1981, ki jih bo potrebno upoštevati pri dopolnjevanju planskih aktov. Ne gre torej za celovito analizo
leta 1981; kot vsako leto bo na podlagi bolj popolnih
podatkov tudi letos pripravljena redna »majska«
analiza, poleg tega pa morajo tudi udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981§985
poroč ati o uresnič evanju svojih nalog. Zato to poglavje ne daje celovite slike o letu 1981, temveč
opozarja samo na nekatere ključ ne probleme, ki so
pomembni z vidika dopolnjevanja planskih aktov.
Četrto poglavje vsebuje nove ocene o možnih
okvirih razvoja SR Slovenije do leta 1985. Poleg
kvantifikacij so navedeni tudi pogoji za njihovo realizacijo, ki so razmeroma zelo zahtevni in ki rač unajo na aktivno vlogo nosilcev planiranja na podlagi
prizadevanj vseh delovnih ljudi.
V petem poglavju je obravnavan prostorski vidik
razvoja; ne gre za to, da bi dopolnjevanje in spreminjanje planskih aktov narekovalo posebno obravnavo prostorskega vidika, pač pa je potrebno ob tej
priliki postoriti tisto, kar zaradi zamud ni bilo pravočasno storjeno ob sprejemanju planskih aktov za
obdobje 1981-1985.
V zaključ nem poglavju so nakazane nekatere
smeri razvoja družbenoekonomskih odnosov, kajti
spremembe in dopolnitve planskih aktov bo potrebno še dosledneje graditi na uveljavljanju samoupravljanja. Zaradi težkih materialnih problemov, s
katerimi še sreč ujemo, na raznih področ jih nastajajo predlogi, ki so navidez uč inkovitejši, v resnici
pa obhajajo samoupravno pot in ne vodijo naprej.
Zato bo potrebno družbenoekonomski vsebini razvoja pri dopolnjevanju planskih aktov posvetiti pomembno pozornost. To poglavje vsebuje tudi nekaj
informacij v zvezi s postopki spreminjanja in dopolnjevanja planskih aktov ter nosilcem planiranja daje
nekatere konkretnejše sugestije.

postali ključ ni omejitveni dejavnik celotnega družbenoekonomskega razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju.
To je predvsem izhajalo iz dejstva, da je izvoz blaga v
preteklem srednjeročnem obdobju rasel bistveno počasneje
od predvidevanj in da je v zadnjih letih izvoz na konvertibilna
območja realno padel. Zmanjšani devizni priliv ni zadoščal za
pokrivanje znatno večjega uvoza, zaradi česar je v preteklih
letih bistveno porasel deficit plačilne bilance, ki ga je bilo
potrebno pokrivati z inozemskimi sredstvi. Čeprav je v zadnjih
letih zaradi zmanjševanja rasti uvoza blaga prišlo do zmanjšanja deficita plačilne bilance s 3,7 milijarde $ v letu 1979 na 2,3
milijarde $ v letu 1980 in do nadaljnjega pomembnega zmanjpriloga poroč evalca

sanja leta 1981, so se vzporedno bistveno zaostrili pogoji na
tujih trgih kapitala. Vse to je povzročilo vsok porast zadolženosti Jugoslavije od 2,35 milijarde $ v letu 1970 na 6,58
milijarde $ v letu 1975, leta 1980 pa je dosegla 19,0 milijard $.
V obdobju 1976-1980 je dolg države rasel znatno hitreje od
rasti družbenega proizvoda in tekočega deviznega priliva. Ob
sorazmerno večjem zadolževanju v tujini torej niso bili doseženi ustrezni rezultati v povečevanju tekočega deviznega priliva in so se ta sredstva pretežno uporabljala za finalno potrošnjo na domačem trgu.
V obdobju 1976-1980 je bilo za pokritje deficita tekoče
plačilne bilance in za plačilo dospelih obveznosti uporabljenih okrog 16,6 milijarde $ inozemskih kreditov. Za odplačevanje tolikšnih dolgov tujini je bilo potrebno v obdobju
1976-1980 nameniti okrog 25% sredstev za reprodukcijo
združenega dela. V odnosu do sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela je ta obveznost v obdobiu
1976-1980 znašala okrog 47%.
Ocene za tekoče srednjeročno obdobje kažejo, da bo porast celotnega deviznega priliva od izvoza blaga in storitev in
neto priliv nakazil iz tujine v letu 1981 in 1982 premajhen za
odplačilo dospelih obveznosti za vračilo posojil. V obdobju
1983-1985 bodo pod pogojem, da bo izvoz realno naraščal za
8% letno, odplačila angažirala okrog 84% letnega prirasta
deviznega priliva od izvoza blaga in storitev ter neto priliva
nakazil.
Zato v obdobju 1981-1985 ni mogoče računati na neto priliv
sredstev iz tujine. Potrebno bo izpeljati takšno dinamiko zadolževanja v tujini, ki bo stanje dolgo zmanjšala od približno
21,3 milijarde S v letu 1982 na približno 20,3 milijarde $ v letu
1985. Tako bi se stopnja zadolženosti letno zmanjševala za
1%-no točko. Dinamika dospelih obveznosti do tujine je
takšna, da bo stanje zadolženosti v prvih preostalih letih
srednjeročnega obdobja zelo visoko in bo resno ogrozilo
mednarodno likvidnost države.
Z ozirom na visoko raven obveznosti do tujine in na zelo
neugodne pogoje nadaljnjega zadolževanja - predvsem visoke obresti in neugodni roki, ki se bodo predvidoma ohranili
tudi v naslednjih letih - bo v prihodnjih letih nujno zmanjševati tekoče zadolževanje in ga omejiti na tisto, ki bistveno
izboljšuje izvozno sposobnost gospodarstva.
2.2. Investicije
Dodatno se zožujejo možnosti oblikovanja sredstev za investicije in možnosti oblikovanja blagovnih fondov investicijskih
dobrin v tekočem srednjeročnem obdobju.
Zaradi poravnavanja obveznosti do tujine in zaradi zoženih
možnosti najemanja novih kreditov bo prišlo do odliva sredstev za razvojne namene, ki bo za okrog 1,6 milijarde $ večji
od s planom predvidenega (okoli 12,6 milijarde $.). Kot posledica počasnejše rasti gospodarstva v prvih letih tekočega
srednjeročnega obdobja bo prišlo do nižje rasti sredstev za
razširitev materialne osnove združenega dela. V zaostrenih
gospodarskih razmerah bo varčevanje prebivalstva raslo počasneje, kot je bilo predvideno z družbenim planom SFR
Jugoslavije 1981-1985. Investicijske možnosti bodo
tudi zaradi skrčene ponudbe investicijskih dobrin. Pomemben je predvsem izpad uvoza opreme, ki bo za okrog 3,3
milijarde $ nižji od planskih predvidevanj (12,5 milijarde S).
2.3. Proizvodnja in tekoč a potrošnja
V družbenem planu SFRJ 1981-1985 je bila predvidena
4,5%-na povprečna letna realna stopnja rasti družbenega
proizvoda. To predvidevanje je v veliki meri slonelo na predvidenem obsegu investicij, ki je predstavljal najdinamičnejši
dejavnik rasti. Zaradi gospodarskih gibanj v letu 1981 in
možnosti razvoja v letu 1982 so nove ocene razpoložljivih
investicijskih sredstev v povezavi s plačilnobilanč nimi in deviznobilančnimi možnostmi neugodnejše od tistih, na katerih
priloga poroč evalca

sloni družbeni plan SFRJ 1981-1985. Zato predhodne ocene
rasti družbenega proizvoda in odnosov v delitvi družbenega
proizvoda kažejo, da bi lahko družbeni proizvod SFR Jugoslavije v celotnem srednjeročnem obdobju realno naraščal
okrog 3,1 % povprečno letno. To predvidevanje sloni na oceni,
da bo v prvih dveh letih tekočega srednjeročnega obdobja
družbeni proizvod SFRJ porasel za povprečno 2% realno
letno, v obdobju 1983-1985 pa naj bi povprečno letno porasel
realno za okrog 3,8%.
Do največjih zaostajanj v rasti družbenega proizvoda bi
prišlo v gradbeništvu (družbeni plan: 1,0%; nove ocene:
-3,1%), industriji (5,0%; 4,0%), prometu (5,0%; 3,2%), trgovini (4,5%; 3,0%), gostinstvu in turizmu (6,0%; 4,0%) in obrti
(6,0%; 3,5%), medtem ko naj bi v kmetijstvu stopnja rasti
družbenega proizvoda ostala nespremenjena (4,5%). Rast
družbenega proizvoda naj bi bila večja le v gozdarstvu (1 5%2,0%).
Vse oblike končnega povpraševanja naj bi naraščale počasneje od družbenega proizvoda in od planiranih proporcev v
družbenem planu SFRJ 1981-1985: življenjski standard za
1,1% (v družbenem planu: 2,7%), gospodarske investicije v
osnovna sredstva za -2,5% (2,3%), splošna poraba (materialni izdatki in investicije) za 0,4% (1,5%) in rezerve za 3 5%
(4,1%).
Rast realnega osebnega dohodka na zaposlenega naj bi se
zmanjšala od 2,0%' kot je bilo predvideno v planu, na 0,0%
povprečno letno v obdobju 1981-1985. V prvih dveh letih
tekočega srednjeročnega obdobja naj bi realni osebni dohodki na zaposlenega padli za povprečno 2,4% letno, v preostalih treh letih pa naj bi realno porasli za okrog 1,7% povprečno letno.
Rast zaposlenosti naj bi znašala okrog 2,1% povprečno
letno (družbeni plan: 2,5% povprečno letno), kar bi ob znižani
rasti družbenega proizvoda povzročilo, da bi produktivnost
rasla povprečno letno za okrog 0,9% (družbeni plan: 2,0%).
Na podlagi opredelitve, da bo izvoz blaga in storitev na
konvertibilno območje v letu 1982 realno porasel za okrog
12%, je ocenjena rast blaga in storitev v obdobju 1983-1985
na konvertibilno območje realno za okrog 6% povprečno
fetno, medtem ko naj bi realni porast uvoza blaga in storitev v
obdobju 1981—1985 ostal na ravni 1,0%, kakor je predvideno z
družbenim planom 1981-1985. Takšna dinamika rasti izvoza
blaga in storitev bi omogočila, da bi v letu 1982 dosegli deficit
plačilne bilance Jugoslavije v višini okrog 500 milijonov $,
medtem ko bi v naslednjih letih tekočega planskega obdobja
dosegli izravnano plačilno bilanco.
Nove ocene o razvoju v SFR Jugoslaviji:
- stopnje rasti
- cene 1980

Družbeni proizvod
- industrija
- kmetijstvo
Razpoložljiva sredstva
Gospodarske investicije
v OS
Negospodarske investicije
v OS
Življenjski standard
- osebna potrošnja
Izvoz blaga in storitev
- na konvertibilno podr.
Uvoz blaga in storitev
Deflator družbenega
proizvoda

1981- 1983- 1981-1985
1982
1985 družb.
nova
ocena ocenaplan ocena
2,0
3.8
4,5
3,1
3.8
4,2
5,0
4.0
2,5
5.9
4,5
4.5
-0,5
5,2
2,9
-7,1

0,7

2,3

-2,5

-6,6
-1,4
-0,6
8.9
7,9
0,3

-3,5
0,1
2,6
2,7
3,8
3,0
8,0 najm. 8
7,8
5,3
1,1

-4,8
1.1
2,0
8,7
8.2
3.6

30,0

13,8

14,4

20,0
3

2.4. Usmeritve v SFRJ
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Razpoložljivo gradivo na ravni federacije se v zvezi z dopolnitvami in spremembami planskih aktov za obdobje
1981-1985 omejuje na zoževanje prioritet. Ob tem, ko naj bi
ne spreminjali dosedanjih skupnih ciljev in nalog razvoja, naj
bi zoževanje prioritet opravili predvsem z vidika njihovega
vpliva na izboljšanje položaja države v mednarodni menjavi,
posebno na zmanjševanje deficita plačilne bilance s povečevanjem konkurenčne sposobnosti gospodarstva za hitrejši
izvoz blaga in storitev, posebno na konvertibilno območje, in
na uresnič evanje drugih osnovnih nalog gospodarske stabilizacije.
Splošni kriterij za zoževanje prioritet razvoja po zveznih
gradivih naj bi bilo ustvarjanje pogojev za hitrejšo rast proizvodnje, ki prispeva k povečevanju izvoza in substituciji uvoza.
Ob znatno zmanjšanem obsegu investicij in zožitvi števila
proizvodov, ki naj bi imeli pogoje za hitrejši razvoj, naj bi s
spremembami in dopolnitvami planskih aktov predvsem:
- opredelili realnejše okvire razvoja proizvodnje na prioritetnih smereh,
- iz dogovorjenih prioritet v družbenem planu SFRJ
1981-1985 izključ ili določene proizvode, ki naj bi ne imeli več
prednostnega značaja, v okviru kmetijske proizvodnje pa dali
težišče na osnovne kmetijske proizvode,
- jasneje opredelili proizvode, za katere je potrbno zagotoviti hitrejši razvoj in jih razmejiti od proizvodov, ki nimajo
takšne narave z vidika izboljševanja materialne strukture,
znatno realneje ocenili obseg investicij v osnovna sredstva v
prihodnjih letih in precizneje opredelili- investicije v prioritetne dejavnosti, vključno z vlaganji za povečevanje proizvodnje blaga in storitev za izvoz,
- podrobneje opredelili in programsko razdelali dejavnosti,
na katerih naj bi slonela proizvodnja blaga in storitev za izvoz.
Ob dogovorjenih prioritetah in obveznostih za njihovo realizacijo naj bi spremembe in dopolnitve planskih aktov na ravni
Jugoslavije vsebovale:
- splošne pogoje gospodarjenja, ki bi določali skupno ekonomsko politiko in ukrepe za uresničevanje dogovorjenih
prioritet,
- konkretizacijo kvalitativnih in kvantitativnih nalog, ki so
pogoj za uresničevanje dogovorjenih prioritet.
2.5. Komentar k usmeritvam v SFRJ
Analize kažejo, da ključ ni razlogi za težave v materialnem
razvoju tič ijo v ekonomskih odnosih s tujino ter na tistih
področjih razvoja in razvojne politike, ki neposredno in posredno vplivajo na vključenost združenega dela Jugoslavije v
mednarodno menjavo. Zalo bo probleme in potrebe razvoja
SFR Jugoslavije ustrezno izrazila samo takšna dopolnitev in
sprememba planskih aktov, ki bo zajela celotno politiko razvoja, pri tem pa upoštevala realne materialne okvire in potrebo po uresničitvi dolgoročnega koncepta stabilizacije.
Izhodišče mora biti bistveno povečanje izvoza, zlasti na konvertibilno področje, in vključ enosti združenega dela Jugoslavije v mednarodne tokove. Temu mora biti podrejena vsa
razvojna in tekoča politika. Od izvoznih potreb v tekočem
srednjeročnem obdobju mora biti odvisna tudi politika obsega in strukture investicij, saj naloge v zvezi s plačilno
bilanco in ocene o rasti družbenega proizvoda Jugoslavije do
leta 1985 kažejo, da bo ob drugih nespremenjenih pogojih
potrebno izvoziti okrog 90% prirasta družbenega proizvoda
(zaenkrat gradiva na ravni federacije predvidevajo, da bi le
okrog 13% sredstev za prioritetne investicije namenili za tiste,
ki neposredno prispevajo k izvozu). Povečati je treba uč inkovitost investicij in njihov vpliv na rast družbenega proizvoda,
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čeprav se bodo zmanjšale v odnosu na planirane v srednjeročnih planskih aktih.
Ponovno preveritvi in uskladitvi z realnimi možnostmi v SFR
Jugoslaviji bo treba podvreči tudi tekočo porabo (osebna,
skupna, splošna), da bi tako zagotovili večji delež lastnih
sredstev temeljnih organizacij združenega dela v financiranju
investicij, po drugi strani pa s krčenjem kupnih fondov na
domačem trgu silili proizvodnjo v prodajo v izvozu.
3. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA PLANA IN
GOSPODARSKA GIBANJA V SR SLOVENIJI V
I. 1981
3.1. Globalna ocena
V SR Sloveniji smo z oblikovanjem kriterijev investiranja,
uskladitvijo vseh oblik porabe z realno razpoložljivimi sredstvi
in ustrezno opredelitvijo usmeritev ukrepov razvojne politike
v družbenem planu SRS konkretizirali osnovne planske
usmeritve za srednjeročno obdobje 1981-1985 in opredelili
sedem temeljnih ciljev razvoja, med katerimi naj zlasti usmeritev v izvoz in prestrukturiranje slovenskega gospodarstva
predstavljata osnovo za kvalitetnejši in stabilnejši družbenoekonomski razvoj SR Slovenije.
Analize izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1981
dopolnjene z najnovejšimi podatki, in osnovne usmeritve ekonomske politike za leto 1982 kažejo, da so poglavitni napori in
problemi pri uresničevanju tako zastavljenih in z resolucijo
konkretiziranih usmeritev osredotočeni na ekonomske
odnose s tujino ter da razmere na tem področ ju odločilno
vplivajo na vso družbeno reprodukcijo.
Izredno zahtevne naloge pri uresnič evanju plačilnobilanč nega položaja SR Slovenije v enotni plačilni bilanci Jugoslavije je slovensko združeno delo z velikimi napori in nemalo
težavami uspelo izpolniti. Tako smo v SR Sloveniji v letu 1981
povečali izvoz blaga za 22,9% (realno 12,7%), uvoz blaga pa
za 7,9% (realno zmanjšali za 2,0%), pokritje uvoza blaga z
izvozom pa se je izboljšalo na 85% (leta 1980 74,6%). S tem
smo primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino od 625 mio $ v
letu 1980 zmanjšali na 399 mio S v letu 1981.
i"udi pri izvozu storitev smo v letu 1981 dosegli relativno
ugodne rezultate, saj smo z izvozom v vrednosti 865 mio $3
(od tega na konvertibilno področje 830 mio $) krepko presegli
uvoz storitev, ki je znašal 386 mio S (s konvertibilnega področja 378 mio S).
Izvoz biaga in storitev je bil tako v celoti za 189 mio S večji
od uvoza blaga in storitev (planirano 5 mio S). Na konvertibilnem področju je ta presežek znašal 64 mio S (planirano 18
mio $). Taki rezultati so bili doseženi predvsem z izrednimi
napori združenega dela v zadnjih mesecih leta in ob ukrepih
Zveznega izvršnega sveta, ki so od septembra naprej ostro
omejevali uvoz.
V SR Sloveniji smo v letu 1981 uvozili realno za 26,5% manj
opreme, za 39,1% manj blaga za široko potrošnjo in za£,3%4
manj reprodukcijskih materialov (brez energetskih surovin)
kot v letu 1980. Zmanjšane možnosti uvoza in slabša oskrbljenost s surovinami in reprodukcijskimi materiali z jugoslovanskega tržišča kot posledica njihovega izvoza in neurejenih
dohodkovnih povezav združenega dela so tako v prvem letu
srednjeročnega obdobja postali odločilna omejitev proizvodnje (nekajkrat tudi vzrok zastojev v posameznih organizacijah
združenega dela) predvsem v industriji, pa tudi v nekaterih
drugih dejavnostih.
Industrijska proizvodnja je v letu 1981 porasla za 1,9%
(povprečna letna rast iz srednjeročnega plana 3,6%). Dina3
Po podatkih Narodne banke Jugoslavl|e smo realizirali celo Izvoz storitev v
vrednosti 674 mlo S (od tega na konvertibilno območje 939 mio $). Ocen|u)emo,
do je ta podatek precen|en za 109 mlo S na račun avansov za lnvesticl|ska dela v
tujini, ki bi |lh morali upoitevatl tele v letu 1982.
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mičnejša od industrijske je bila rast v gozdarstvu, prometu,
obrti in trgovini, celotni družbeni proizvod pa se je po naših
ocenah v letu 1981 povečal za 0,8% (v združenem delu za
0,9%). Radikalne omejitve pri uvozu opreme, predvsem pa
celotna investicijska politika v letu 1981, je moč no zavrla
investicijsko porabo, ki je v preteklosti sicer presegala realne
materialne možnosti. Izplačila za investicije v osnovna sredstva so se v letu 1981 povečala nominalno za 11,6%, (v tem
gospodarske investicije za 8,1%, investicije v stanovanjsko
dejavnost za 26,6%, ostale negospodarske investicije pa za
6,8%), kar je bistveno manj od rasti cen in kaže na realni
padec investicijske dejavnosti za okrog 20%.
Tekoče razmere vedno bolj silijo organizacije združenega
dela, da se v zoženih materialnih okvirih glede vrste in kvalitete proizvodnje ter vlaganj v osnovna sredstva preusmerijo in
razmišljajo o preusmeritvah, začrtanih z družbenim planom.
Tudi ostale oblike potrošnje so se pretežno gibale v okvirih,
začrtanih za leto 1981. Tako so poprečni osebni dohodki na
delavca porasli za 30,1 % in sicer v gospodarstvu za 31,0%, v
negospodarstvu pa za 25,7%. Realni osebni dohodki so se v
letu 1981 zmanjšali za 8,8% (v gospodarstvu za 8,1%, v
negospodarstvu za 11,9%).
Sredstva skupne porabe so se v letu 1981 povečala za
34,3%5, kar je v okvirih, predvidenih z revalorizacijo programov družbenih dejavnosti, ki je bila izvršena v septembru
1981. Sredstva za izvedbo programov samoupravnih interesnih skupnosti so se realno zmanjšala za okoli 4%; samoupravne interesne skupnosti so močno zmanjšale planirane
investicijske programe, zmanjšale so tudi programe, ki ne
pomenijo neposrednih pravic občanov, in programe nekaterih drugih dejavnosti, za sedaj pa so ohranile raven zagotovljenih programov.
Sredstva splošne porabe v SR Sloveniji so v letu 1981
porasla za 27,4% (vključ no z 0,9% davkom iz osebnih dohodkov - za kompenzacije), v tem republiški proračun za 26,8%,
občinski proračuni pa za 28,3%. Odliv sredstev v federacijo se
je povečal za 58,3%; v tem kotizacija za 67,4%. To pomeni
realno zmanjšanje splošne porabe v SR Sloveniji za 5% ("republiškega proračuna za 5% in občinskih proračunov za 4%).
Odliv sredstev za federacijo se je realno povečal za 18%.
V pogojih umirjene gospodarske rasti se je zaposlenost v
letu 1981 povečala za 0,7% in sicer v gospodarstvu za 0,5%
(3.100 delavcev), v negospodarstvu pa za 2,1% (2.500 delavcev).
Zaostrene gospodarske razmere v celotnem jugoslovanskem gospodarstvu, slabšanje oskrbljenosti proizvodnje z
reprodukcijskimi materiali in trganje reprodukcijskih verig so
povzročali tudi pojave (npr. pogojevanje dobav, zapiranje v
republiške in regionalne okvire ipd.), ki so negativno vplivali
na uresničevanje planskih ciljev. To se je odražalo v močnih
pritiskih na rast cen, ki so bili v začetku leta pogojeni tudi z
devalvacijo, povečanjem prometnih davkov, novembrsko
(1980) sprostitvijo cen nekaterih proizvodov in deloma prepočasnega prehoda na nov sistem na področju cen. Cene so
tako presegle za leto 1981 planirano rast, čeprav so se v drugi
polovici leta močno umirile. Cene industrijskih proizvajalcev
so se povečale za 42,5%, cene na drobno za 45,1%, življenjski
stroški pa za 42,6%.
Iz gospodarskih gibanj v letu 1981, ob upoštevanju ekonomske politike in materialnih okvirov razvoja za leto 1982, ki
pred SR Slovenijo postavljajo še zahtevnejše naloge kot v
preteklem letu, predvsem na področ ju ekonomskih odnosov s
tujino (kjer mora SR Slovenija po zveznem predlogu oz.
zakonu doseči suficit tekočega dela plačilno bilanč nega položaja republike v enotni plačilni bilanci Jugoslavije v višini 3106

"Vključena »c tudi iredstvi za Uvozna atimulacije v višini okoli 1,3 mrd din.
Jrez upoštevanja teh sredstev so sredstva za skupno porabo poraala za 29%.
■Na konvertibilnem območju naj bi ta suficit znaial 397 mio $.
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mio $) ter predvidenih sprememb planskih dokumentov in
materialnih okvirov razvoja v federaciji izhaja, da v SR Sloveniji ne bomo mogli doseči vseh s srednjeročnim planom
začrtanih ciljev.
3.2. Uresnič evanje nalog iz dogovora
o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985
v letu 1981 z vidika dopolnjevanja planskih
aktov
Na posameznih področjih (poglavjih) dogovora o temeljih
družbenega plana SRS 1981-1985 so se po informacijah
koordinatorjev, odgovornih za usklajevanje delovanja in
spremljanje uresničevanja nalog iz posameznih poglavjih dogovora o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985, kot jih je
opredelil odbor udeležencev dogovora in ostalih informacijah
naloge izvrševale takole:
I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA
Kriterije so pri svojem delovanju upoštevali nosilci planiranja na področju industrije v zvezi s preverjenjem družbene
upravič enosti investicij. Služili so pri delu komisij za oceno
investicij v SR Slovenije, v okviru Ljubljanske banke - Združene banke pa so bili razčlenjeni in konkretizirani za praktično uporabo.
Na osnovi kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva tudi
tečejo priprave za program potencialno prednostnih investicij
v SR Sloveniji.
Na drugih področjih, za katere dogovor ni konkretneje
opredelil kriterijev (trgovina, turizem in gostinstvo, drobno
gospodarstvo; gradbeništvo; promet; kmetijstvo, stanovanja
in komunalna dejavnost), pa so kriteriji v različ nih fazah
izdelave.
II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
Na področju ekonomskih odnosov s tujino so bili v SR
Sloveniji v letu 1981 narejeni veliki napori za uresničitev
nalog, ki jih je združeno delo prevzelo s projekcijo plačilnobilančne pozicije republike in resolucijo za leto 1981. Aktivnost
podpisnikov dogovora pa bo potrebno še bolj pospešeno
usmeriti v vzpodbujanje izvozne proizvodnje in v tem smislu
usmerjati samoupravno sporazumevanje udeležencev v ekonomskih odnosih s tujino.
V samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s
tujino so bile 25. 1. 1982 uveljavljene in podpisane dopolnitve
samoupravnega sporazuma o temeljih plana ekonomskih
odnosov s tujino za obdobje 1981-1985 in samoupravnega
sporazuma o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego
dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz
za obdobje 1981-1985. Plani ekonomskih odnosov s tujino za
leto 1982 so v samoupravni interesni skupnosti za ekonomske
odnose s tujino še v usklajevanju po enotah, kjer so že bile
opredeljene stopnje rasti izvoza za posamezne enote.
V letu 1981 s planom sprejete obveznosti niso bile zadovoljivo speljane do temeljnih organizacij združenega dela, pa
tudi informacijski sistem je na osnovi posebnega družbenega
dogovora funkcioniral zadovoljiveje šele od drugega polletja
1981 naprej. Še vedno je problem spremljanje izvrševanja
planov na neblagovnem področju, ker tu informatika s svojo
kvaliteto in roki še ne ustreza.
V 1981 so člani samoi|pravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino na osnovi 13. člena samoupravnega
sporazuma o deviznem režimu zagotavljali del ustvarjenih
deviz (35%) za skupne družbene potrebe. V Ljubljanski banki
- Združeni banki je bila zagotovljena evidenca o oblikovanju
zagotovljenih deviz ločeno za posamezne namene, kar se
mora zagotoviti tudi v tem letu.
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Letos so v okviru 35%-ne obveznosti organizacije združenega dela dolžne izdvajati devize za uvoz energetskih surovin
v višini 10,52% deviznega priliva in za devizne potrebe federacije v višini 5% ustvarjenega priliva. Po zakonu se ta devizni
priliv usmerja v Narodno banko Jugoslavije.
Samoupravno sporazumevanje po 67. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino bo potrebno
bolj aktivirati; sedanje usmerjeno samoupravno sporazumevanje po 23. členu samoupravnega sporazuma za devizni
režim je le dodatna rešitev.
Poseben problem predstavlja v tem in naslednjih letih srednjeročnega obdobja tudi vračanje najetih finančnih kreditov,
ki so bili konvertirani v dinarje. Edino sprejemljivo načelo, da
odplačilo teh kreditov (devizna sredstva) zagotovi Narodna
banka Jugoslavije s polno odgovornostjo tistih, ki so te kredite koristili.
Letos se kljub doslej podvzetim ukrepov v poslovnih bankah za reševanje problematike odplačevanja deviznih anuitet
srečujemo z velikim primanjkljajem sredstev za pokrivanje
obveznosti do tujine. V zvezi s tem bodo v poslovnih bankah
oblikovali predlog za dogovor o odlogu oziroma premaknitvi
realizacije plačil v tujino za uvoz blaga in storitev. Glede na
likvidnostne probleme, s katerimi se srečujejo poslovne
banke, in upoštevajoč osnovno usmeritev v povečanje izvoza
je v okviru bank treba oblikovati različ ne plačilne pogoje pri
sklepanju pogodb o uvozu in sklepanju pogodb o izvozu.
Banke so v tem srednjeročnem obdobju prevzele spremljanje doseganje deviznih učinkov, predvidenih z investicijskimi
programi. Večjo aktivnost je v letu 1981 pri tem pokazala ie
Ljubljanska banka — Združena banka, v okviru katere so bila
sprejeta podrobnejša merila in metodologija za spremljanje
izvozno usmerjenih investicij na področju industrije. Prav
tako so v Ljubljanski banki - Združeni banki usmerjali dopolnilna sredstva za razvijanje sodelovanja z državami v razvoju
in z obmejnimi območji.
V okviru razpoložljivih kreditnih potencialov so banke v letu
1981 zelo povečale obseg kreditiranja izvoznih poslov. Pri
dajanju prednosti izvozno naravnani proizvodnji bodo upoštevale le proizvajalce, ki izvažajo na konvertibilno območje.
Glede kreditiranja domače prodaje proizvajalcem opreme
pa bo v prihodnje treba vplivati na oblikovanje kriterijev v
samoupravnem sporazumu Združenja bank Jugoslavije, da se
krediti odobravajo predvsem tistim proizvajalcem opreme, ki
so tudi izvozniki.
V letu 1981 je bila Gospodarska zbornica Slovenije aktivno
vključ ena v program aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem
zunanjetrgovinske mreže in kadrov. Vse premalo pa je bilo v
združenem delu storjenega za oblikovanje izvoznih programov.
III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU DOHODKA
V dogovoru o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985
opredeljena razmerja se v osnovi uresničujejo.
IV. ZAPOSLOVANJE
Usklajevanje letnega načrta zaposlovanja, ki poteka od septembra 1981, je bilo zaključ eno v predvidenem roku (31. 1.
1982). V teku je tudi podpisovanje samoupravnih sporazumov
o politiki zaposlovanja v organizaciji združenega dela.
V letu 1981 še ni bilo vzpostavljeno sodelovanje med bankami in občinskimi skupnostmi za zaposlovanje, da bi se pri
obravnavi investicijskih objektov kritič no presodilo tudi zaposlitveno komponento.
V prvi polovici leta 1981 so bile ustanovljene tri delovne
skupine, ki naj ovrednotijo kvaliteto podatkov in metodoloških postopkov na področju planiranja prebivalstva, zaposlovanja in kadrov. Nalogo poenotenja informacijskega sistema
je prevzel Zavod SR Slovenije za statistiko, ki je oblikoval
delovno skupino (sosvet).
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V. NEKATERE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI
V letu 1981 je bilo med pripravljenimi investicijskimi programi premalo programov, s pomočjo katerih bi začeli hitreje
uresničevati naloge prestrukturiranja. Zlasti je primanjkovalo
intenzivno izvozno usmerjenih programov.
' V surovinskih dejavnostih so bili vsi z Dogovorom predvideni programi vključeni v samoupravnih sporazumih o temeljih planov ustreznih asociacij združenega dela. Večina samoupravnih sporazumov o skupnih vlaganjih je v oblikovanju
in sprejemanju pri sovlagateljih oziroma v dogovarjanju z
bankami in sovlagatelji za združevanje sredstev.
V črni metalurgiji teče dogovarjanje z bankami in sovlagatelji o združevanju sredstev za gradnjo nove elektrojeklarne na
Jesenicah. V zvezi z dobavo opreme so že zaključeni pogovori
z inozemsko organizacijo.
V zvezi z modernizacijo in povečanjem proizvodnje primarnega aluminija so v preteklem letu pripravljali investicijski
program in opravili pogovore s potencialnimi dobavitelji
opreme. Samoupravni sporazum o združevanju sredstev je bil
v oktobru podpisan.
Zaradi omenjenih finančnih možnosti se ti dve investiciji ne
bosta mogli dokončati v tem srednjeročnem obdobju. Pripravlja se tudi program za povečanje proizvodnje sekundarnega aluminija. Z gradnjo bodo predvidoma pričeli v letu
1984.
V letu 1981 je potekala akcija za posodobitev rudarske
proizvodnje svinca in cinka. V zvezi s tem je osnovni problem
zagotovitev finančnih sredstev, posebno deviznih, za nabavo
uvozne rudarske opreme.
Vsi s 26. členom dogovora o temeljih družbenega plana
SRS so vključ eni v samoupravne sporazume o temeljih planov
ustreznih asociacij združenega dela. Večina samoupravnih
sporazumov o skupnih vlaganjih je v oblikovanju, sprejemanju in podpisovanju pri sovlagateljih. Zaradi zaostrenih gospodarskih pogojev in organizacijskih sprememb v delu kemič ne industrije Slovenije (združitev SOZD Bivet in PS Polikem v SOZD Kemija - opustitev nadaljnje izgradnje rafinerije v
Lendavi) in glede na stopnjo pripravljenosti ustrezne investicijske dokumentacije je Odbor za razvoj pri splošnem združenju kemične in gumarske industrije prouč il programe iz Dogovora glede na izvozno naravnanost in druge temeljne razvojne kriterije ter predlagal prednostno izvedbo naslednjih
programov: propilenska kemija-kompleks pentaeritritol —
SOZD Kemija, DO Belinka; ter rekonstrukcija filtrov v DO
Donit, modernizacija in razširitev proizvodnje klinastih jermenov v DO Sava.
Za program umetnih gnojil v SOZD Kema, tovarna dušika
Ruše je sporazum o združevanju sredstev v podpisovanju; za
izvedbo programa je izdelana vsa potrebna dokumentacija.
V okviru uresničevanja projekta propilenske kemije v DO
Iplas je že pripravljena investicijska dokumentacija, vendar pa
je investicijska odločitev med drugim neposredno odvisna od
izgradnje petrokemičnega kompleksa v Dina na otoku Krku
(zmogljivosti za proizvodnjo propilena).
DO Belinka v sklopu SOZD Kemija in DO Ina Nafta Lendava
sta dosegli načelni sporazum o lokaciji izgradnje pentaeritritola (na lokaciji Ina Nafta Lendava) skupnega koncepta razvoja in načina sodelovanja. V tem sklopu bo potrebno rešiti
tudi probleme v zvezi z neizkoriščenostjo naftovoda, ki nastajajo zaradi opustitve rafinerijskih kapacitet za potrebe petrokemije, tako da se bo DO Belinka lažje skoncentrirala na
investicijsko izgradnjo povečanih kapacitet perspojin in pospešila razvoj furanske kemije. Glede na prenehanje izgradnje
rafinerije v Lendavi je vprašljiva izvedba programa kaprolaktam v DO Irr.grad Ljutomer. Realnost izvedbe bodo proučili
Gospodarska zbornica Slovenije, Splošno združenje kemične
in gumarske industrije ter konzorcij interesentov. Ostali programi iz Dogovora (natrijev tripolifosfat, alkalije, žveplova
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kislina, organske kisline, umetne smole) potekajo po programih nosilcev.
V SOZD Združena podjetja strojegradnje so opredelili delitev dela in specializacijo s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana SOZD ZPS. Oblikujejo programsko-razvojne
skupnosti za proizvodnjo opreme za posamezna tehnološka
področja in pripravljajo samoupravno sporazumevanje o
združevanju sredstev za skupne naložbe. Pospešiti je potrebno razdelavo konkretnih investicijskih programov za
izvozno usmerjenost in rešiti trajnejšo oskrbo z jeklom.
Na področju kmetijske strojegradnje so bili v okviru Splošnega združenja kovinske industrije izdelani pregledi razvojnih
usmeritev po skupinah proizvajalcev na osnovi njihovih srednjeročnih planov, kar bo osnova za nadaljnjo usklajevanje
proizvodnje in razvojnih programov.
Zaradi sanacijskih postopkov v proizvodnji osebnih vozil in
organizacijskih sprememb v proizvodnji gospodarskih vozil
kasni povezovanje v motorni industriji.
Proizvajalci gospodarskih, specialnih in osebnih vozil so v
okviru Skupnosti avtomobilske industrije izdelali osnutek samoupravnega sporazuma o skupnosti proizvajalk cestnih pro-.
metnih sredstev in osnutek samoupravnega sporazuma o
usklajevanju planov. Oba osnutka samoupravnih sporazumov
sta v javni razpravi
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana SOZD Iskra
so določene glavne programske usmeritve s ključnimi strateškimi projekti (mikroelektronika, profesionalna elektronika in
elektromehanski elementi ter integrirani telekomunikacijski
sistemi).
Zaradi prepočasnega usklajevanja med nosilci razvoja, proizvodnje in plasmaja računalniške opreme je bil sprejet Zakon
o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku
obveznega sporazumevanja na področju računalništva.
VI. ENERGIJA
a) varčevanje energije
Podpisnik družbenega dogovora o ukrepih in aktivnostih za
zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporte in porabe energije so sprejeli akcijske programe za
njegovo izvajanje. Izvršni svet je kot podpisnik tega dogovora
vnesel v energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1981 ukrepe
za racionalno ravnanje, substitucijo in varčevanje z energijo.
Sprejet je bil zakon o energetskem gospodarstvu, ki daje
zakonsko osnovo tudi za sprejem predpisov za racionalno
ravnanje z energijo. Banke še niso zagotovile ugodnejših
kreditnih pogojev v prid varčevanju z energijo. V letu 1981 je
bil pripravljen predlog za ukinitev temeljnega davka od prometa s termoizolacijskimi materiali, ki ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval Zveznemu izvršnemu svetu.
b) premog
Plan proizvodnje premoga v letu 1981 je količinsko prekoračen za 2,5%. Če pa sredstva za odpiralno raziskovalna dela
ne bodo pravočasno zagotovljena, bo proizvodnja premoga
vsako leto nižja. To narekuje, da se zagotavljanje sredstev za
geološke raziskave in za modernizacijo premogovnikov reši
na trajnejših osnovah, ker sicer ni prič akovati povečanja proizvodnje domačega premoga.
Pri nakupu komercialnega premoga v drugih SR in SAP so
nastopila zaostajanja za planom, ki so predvsem posledica
pomanjkanja investicijskih sredstev, katera bi morali vlagati
za razširjeno reprodukcijo bosanskih rudnikov že v letih 1979
in 1980. Še vedno so nerazčiščena nekatera vprašanja sovlaganj. Porabniki komercialnega premoga so namesto planiranih 166,96 mio din v letu 1981 združili le 65,28 mio din.
Tolikšno odstopanje je nastopilo predvsem, ker je združevanje sredstev po samoupravnem sporazumu pričelo šele s 1. 4.
1981 in ker gospodinjstev, ki so porabila v letu 1981 okoli 46%
premoga, ni bilo mogoče zavezati k združevanju sredstev.
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V letu 1981 so slovenski premogovniki dobavili elektrogospodarstvu 5,2 mio ton premoga oziroma 91% predvidene
količ ine. Od predvidenih dobav premoga iz drugih republik v
višini 500 tisoč ton lignita (iz Kolubare) je elektrogospodarstvo prejelo 96%.
c) elektrika
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je izgradnja elektroenergetskih objektov zaostala že v letu 1980, kar se je še
bolj upočasnilo v letu 1981. Gradilo se je samo nekatere
prioritetne objekte in objekte, katerih gradnje ni bilo možno
zaključ iti do konca leta 1980 (NE Krško, TE-TO Ljubljana II).
Minimalna varianta plana izgradnje elektrogospodarstva bi
potrebovala 8,5 mio din, glede na sredstva pa je bil sprejet
začasni plan v višini 5,6 mio din. To je omogočalo financiranje
objektov samo v okviru že izdanih garancij iz preteklega
obdobja ter je praktično ustavilo gradnjo prenosnih in distribucijskih objektov razen tistih, ki so v tem letu dobili premostitvene kredite od dobaviteljev in izvajalcev, ter tistih, ki so že
imeli izdane garancije v preteklem letu.
Pomanjkanje sredstev je nastopilo, ker TOZD niso pravočasno sprejele Samoupravnega sporazuma o temeljih plana
Interesne skupnosti elektrogospodarstva in zato ni bilo uveljavljeno združenje sredstev po enotnih virih, osnovah in merilih za naložbe v osnovna sredstva elektrogospodarstva. Primanjkljaj je nastal tudi zaradi prepozno uveljavljenih popravkov cen električne energije. Rast cen je bila zato nižja od
planirane v družbenem planu oziroma dogovoru o temeljih
družbenega plana. Poleg tega so podražitve investicijskih
dobrin v letu 1981 presegle vsa predvidevanja.
č) nafta in plin
V letu 1981 je bilo v Petišovcih z raziskovalno vrtino do
globine 3200 m ugotovljenih pet plinonosnih slojev. Za celotno izvajanje del je bilo porabljenih okoli 88,2 mio din.
Izdelan je bil tudi prvi del detajlnih seizmič nih profilov za
mikrolokacijo globin nove vrtine.
V letu 1981 bi za finančno sanacijo plinovodnega sistema za
Zemeljski plin morali prispevati po planu Interesne skupnosti
za nafto in plin 688 mio din. Ker samoupravni sporazum o
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za nafto in
plin v letu 1981 še ni bil sprejet.se finančna sanacija plinovodnega sistema prenaša iz leta 1981 v leto 1982. Zaradi istega
vzroka se bodo vlaganja v gradnjo terminala za tekoči naftni
plin v Kopru začela šele v letu 1982.
Še v tem letu pa se bo prič ela gradnja skladiščnih zmogljivosti za naftne derivate v Celju s sredstvi sklada skupnih
rezerv gospodarstva.
VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO
Rast proizvodnje hrane po oceni v letu 1981 ni bila realizirana v skladu s planirano srednjeročno dinamiko rasti (doseženo je nekaj nad 1% povečanje v primerjavi z I. 1980, družbeni plan: 3,5%). Izpad je v živinorejski proizvodnji, v proizvodnji pšenice, sadja in grozdja. Proizvodnja mesa in mleka je
nestabilna ob veliki odvisnosti od nakupov drage krme v
drugih republikah, ob premajhni proizvodnji domdče krme in
zaradi nedoslednega povezovanja v reprodukcijskih verigah.
S programom intenziviranja poljedelske proizvodnje so dogovorjeni ukrepi, (setveni načrti, načrti kmetijskozemljiških
skupnosti, zagotovitev uvoza gnojil in zaščitnih sredstev) za
proizvodnjo v letu 1982, ki vključ ujejo širjenje obdelovalnih
površin in povečanje tržnosti pomembnejših poljščin. Za stabilnejšo proizvodnjo v živinoreji je zastavljeno povečanje
osnovne črede, večja proizvodnja krme, odprava vzrokov izgub v mesno predelovalni industriji in okrepitev povezovanj v
reproverigah oziroma izvrševanje obveznosti za blagovno
proizvodnjo. V perutninarstvu proizvodnja stagnira zaradi že
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omenjenih odvisnosti od nakupov krme v drugih republikah in
zaradi pomanjkanja deviznih sredstev za uvoz krmil.
V letu 1981 so investicije v kmetijstvo zaostajale za planirano dinamiko, zlasti pa investicije v pridobivanje in usposabljanje zemljišč in to zaradi pomanjkanja sredstev in predvsem
zato, ker z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 - 1985 predvideno obvezno usmerjanje
sredstev bank za osnovno kmetijsko proizvodnjo ni bilo uresničeno. Na slabo realizacijo naložb je vplival tudi izpad
sredstev za intervencijske ukrepe v kmetijski infrastrukturi.
Zaostajanje v naložbah je vplivalo na obseg proizvodnje v
živinoreji, pri pšenici in sladkorni pesi. V obdobju 1981-1985
je treba realizirati planirani obseg investiranja v primarno
kmetijsko proizvodnjo, kar je eden temeljnih pogojev, da bo
dosežena predvidena stopnja rasti (3,5%).
Sredstva za intervencije, za razvoj in pridelovanje hrane v
SR Sloveniji in občinah bodo zagotovljena na podlagi zakonov sprejetih v januarju 1982. Na tej podlagi so ustvarjeni
pogoji za pospešitev melioracij, za del nakupa zemlje, oblikovanje proizvodnih skupnosti, pospešitev družbeno organizirane proizvodnje in proizvodnje v hribovitih področjih.
Družbeni plani in njihove prostorske, opredelitve kažejo, da
je varovanje kmetijskih zemljišč premalo prisotno, saj ima ob
pričetku leta 1982 le približno tretjina slovenskih občin sprejete planske opredelitve najpomembnejših kmetijskih območij. Kakovost teh opredelitev je često strokovno in sistemsko
pomanjkljiva. To ne nudi zadostne osnove za zagotovitev 85%
samooskrbe SR Slovenije s hrano in kmetijskimi surovinami.
Navedene pomanjkljivosti izvirajo iz pomanjkljivo opravljenega dela na sami pripravi planskih dokumentov, najpogosteje pa nastajajo zaradi nesočasnega pripravljanja posameznih faz dela in dokumentov s strani nosilcev planiranja izven
kmetijstva (poselitev, infrastruktura) tako, da usklajevanje elementov med vsemi interesenti za prostor ni potekalo skladno
s sistemom družbenega planiranja.
Več klavnic se namesto ukinitve usmerja v klavno dejavnost
za lokalne potrebe. Tako usposabljajo svoje obrate, čeprav so
nekatere v bližini že primerno opremljene (npr. rekonstrukcija
klavne linije v Gornji Radgoni ob novi klavnici v Murski Soboti; klavnici v Šentjurju in Sečovljah. Podpisovanje samoupravnih sporazumov o delitvi dela v klavno-predelovalni industriji se je vleklo celo leto, vendar v ljubljanski regiji še do
sedaj ni realizirano. Zato klavno-predelovalni obrati niso oblikovani tako, kot je opredeljeno v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije.
VIII. GOZDARSTVO
V letu 1981 je zaradi zaostrenih gospodarskih razmer prišlo
v gozdnogospodarskih organizacijah do odločitve, da bo v
tem letu realizirana raven, ki bi morala biti po srednjeročnem
planu dosežena kot povprečje 1981-1985. Posek in proizvodnja gozdnih sortimentov sta bila realizirana 100%, prav tako
pa tudi obnova in nega gozdov ter gradnja gozdnih cest.
Vlaganja v melioracije gozdov in zakasnela redčenja so bila
realizirana 60%, osnovanje plantaž hitrorastočega drevja pa
50%. Melioracije, zakasnela redč enja in na osnovanje plantaž
so vezani na predhodne priprave, ki jih v letu 1981 ni bilo
mogoče opraviti v zadostnem obsegu.
Zagotavljanje sredstev za vlaganje v gozdove od organizacij
združenega dela v gozdarstvu in predelavi oziroma drugačni
porabi lesa je potekalo brez težav, ker je merilo za prispevek
vrednost blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov. Angažiranje kreditov bank za gradnjo gozdnih cest v letu 1981 še ni
steklo v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana.
Poraba lesa v lesno predelovalni inudstriji je bila v letu 1981
pokrita z lesno surovino iz Slovenije okoli 78%. Pri tem je
dinamika oskrbe z lesom v začetku leta zaostajala zaradi ostre
zime, česar v predelavi lesa kljub kasnejši znatno boljši oskrbi
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z lesom iz Slovenije ni bilo moč nadoknaditi. Boljša oskrba z
lesom se odraža na koncu leta v večjih zalogah lesa
IX. VODNO GOSPODARSTVO
Za vodno gospodarstvo je bilo v letu 1981 zagotovljenih
nekoliko več sredstev, kot je dogovorjeno. Zato so bila deloma namenjena kmetijskim melioracijam, v nekaterih občinah pa tudi za pospeševanje izvoza. Tako so se zmanjšala
sredstva za vodnogospodarski program. Vzdrževanje je teklo
v redu, nekoliko so zaostajale investicije.
Dela na osnovni odvodni mreži so se izvajala skladno s
plani melioracij v kmetijstvu na osnovi temeljnih planov Zveze
vodnih skupnosti Slovenije in območnih vodnih skupnosti.
Skladno z Zakonom o zagotavljanju in usmerjanju sredstev
za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982—1985 bo potrebno koncentrirati izvedbo programov melioracij. Na osnovi teh programov
bo potrebno' na območju vodne skupnosti Soča (Vipavska
dolina) in verjetno tudi na območju vodne skupnosti Mura
ustrezno spremeniti in dopolniti samoupravne sporazume o
temeljih planov.
V letu 1981 so bile v celoti ali deloma uresničene naslednje
naloge iz programa vodnega gospodarstva: gradnja objektov
za zmanjšanje onesnaževanja z industrijskimi in drugimi odpadnimi vodami; v devetih od sedemnajstih v dogovoru navedenih občinah je bilo zgrajenih 90 km vodovodov za zagotovitev pitne in tehnološke vode; za novelacije in razširitve varstvenih območij in varstvenih pasov ter izdajanje odlokov za
zaščito vodozbirnih območij, ki so posebej pomembna za
zaščito podtalnice, so v izdelavi potrebne študije za območja
podtalnic na Murskem, Dravskem in Ptujskem polju ter Celjske kotline. V pripravi je osnutek odlokov o zaščiti podtalnice
za Brežiško-krško in Mengeško polje, medtem ko je bilo
usklajevanje med nosilci na območju Sorškega polja očitno
nedorečeno in je prišlo do zastoja pri oblikovanju ustreznega
odloka. Na območjih predvidenih akumulacij izdelujejo študije za oceno možnih vplivov na okolje. To oceno na območju
akumulacij Radovljica, Padež in Vrbica še ne omogočajo
zadovoljivo presoje. Na območju akumulacij Cerkniškega jezera, Trebuše in Planinskega polja je investiranje v celovite
raziskave (delno so bile opravljene) vprašljivo pred njihovim
vpisom v svetovno naravno dediščino. Območje Bolehničiči
še ni predvideno ter zato tudi ni usklajena in sprejeta odločitev glede namembnosti tega območja. Kljub temu se izvajajo
pripravljalni lokacijski postopki za namen akumulacije. Samoupravni sporazum za financiranje ureditve rabe Kolpe je v
pripravi. S poskusom odvajanja zagnite vode iz spodnjih
plasti Blejskega jezera je uresničen še en del celovitega
programa sanacije (kanalizacija, natega, dotok Radovne).
X. PROMET IN ZVEZE
a) železniško gospodarstvo
Zaradi občutno "nižjih rasti cen železniških storitev od
splošne rasti cen7 ob nižjem obsegu prometnega dela od
pričakovanega povračila niso zadostovala, da bi se pokrili
stroški enostavne reprodukcije8. Ocenjujemo, da zato primanjkuje vsaj okoli 400 mio din9. Zaradi tega se za oBratna
sredstva oziroma za pokrivanje osebnih dohodkov začasno že
uorabljajo amortizacijska sredstva.
„ To in izpad v dogovoru o temeljih plana predvidenih kreditov domačih bank za infrastrukturo in na osnovi poslovnih
'54. člen dogovora o temeljih družbenega plana predvideva, da ae bodo cene
teleznliklh storitev povečevale do sploine rasti cen.
•»Stroikl enostavne reprodukcije" poleg materialnih stroikov In amortizacije
vkl|uču|eJo obveznosti Iz dohodka, odplačevanja obresti za kredite, osebne
dohodke, sklad skupne porabe, rezervni In poslovni sklad.
Trdnejta ocena mora sloneti na temeljiti analizi poslovanja ŽG.
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odnosov ter izpad pretežnega dela tujih finančnih kreditov so
bili glavni vzroki zaostajanja gradnje železniških zmogljivosti
za planirano dinamiko.
Glede na samoupravni sporazum o temeljih plana SIS za
železniški in luški promet je bilo realiziranih okoli 60% sredstev, predvidenih za leto 1981, glede na dogovor o temeljih
družbenega plana SR Slovenije pa okoli 70%. Zato so bile
investicijske aktivnosti v glavnem osredotočene na objekte, ki
zagotavljajo varnost prometa, in v zamenjavo dotrajanih
osnovnih sredstev. Kljub temu pa so že prič eli močno zaostajati remonti prog.
b) cestna infrastruktura
V Republiški skupnosti za ceste je prišlo do občutnega
izpada planiranih sredstev predvsem iz naslova prispevkov od
prodaje pogonskih goriv, pristojbin za domača cestna vozila,
cestnin in. bančnih kreditov. Glede na planirana sredstva je
izpad večji kot 2 mia din. To se je močno odrazilo ne le na
zmanjšanju novogradenj, temveč tudi na skrčenju modernizacij in rekonstrukcij cest. Obseg sredstev za »druge stroške«,
ki vključujejo tudi stroške uprave in strokovnih služb, se je v
primerjavi s planiranim nekoliko povečal.10 Na strani odhodkov so povečane obrestne mere za kredite ter povečane
tečajne razlike pri tujih kreditih vplivale na povečan odliv
sredstev. Zato tudi niso bile pokrite vse obveznosti iz naslova
vračanja kreditov.
Razmere kažejo na težak gospodarski položaj RSC in na
nujnost spremembe in dopolnitve planskih dokumentov.
c) druga prometna infrastruktura
V Luki Koper se zaradi zmanjšanega priliva sredstev uresničujejo nekoliko počasneje od predvidevanj. 4/ zvezi z izvoznimi prizadevanji in domačo oskrbo z gorivom je v prouč evanju izgradnja terminala za premog. To je povezano z modernizacijo železniške proge Sežana-Nova Gorica-Jesenice.
Pri vlaganjih v PTT dejavnost v letu 1981 ni prišlo do novih
investicij republiškega značaja. Predvidevanja so bila za srednjeročno obdobje nekoliko preveč optimistič na, zato bo
prišlo do določenega zaostajanja. Predvidevanja za leto 1982
so ugodnejša predvsem zaradi zadnje korekcije cen telefonskih storitev. Na zaostajanje pri povečanju števila telefonskih
naročnikov poleg sredstev vpliva tudi pomanjkanje montažnih kapacitet, zato so možni priključ ki v telefonskih centralah
preslabo izkoriščeni.
Pri letališki dejavnosti ni pomembnejših odstopanj od predvidevanj plana.
č) druge naloge v prometu
Ustanovljena je bila SIS za letališko dejavnost ter sprejet
zakon o cestah. V teku so aktivnosti za ustanovitev poslovne
skupnosti za integralni transport. Pripravljen je predlog
enotne metodologije za zajemanje transportnih stroškov v
gospodarstvu.
XI. TURIZEM
V letu 1981 je bila dosežena načrtovana stopnja rasti fizič nega obsega inozemskega turističnega prometa (6%) in deviznega priliva (8%), v domačem turistič nem prometu pa ne.
Realizacija sprejetih obveznosti izgradnje prenočitvenih in
gostinskih objektov ter pripadajoče infrastrukture zaradi pomanjkanja sredstev ne poteka skladno s sprejetimi plani.
Izvedba nekaterih investicijskih programov se zato zamika,
nekatere pa dopolnjujejo in spreminjajo zlasti v smeri povečanja izvozno usmerjenih naložb in v gradnjo cenejših, rentabil'"Porabljena sredstva 455 mlo din, planirano letno povprečje pa je 428 mlo din.
Viie v cenah 1981.
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nejših turističnih objektov. Zaostajanje investicij je tudi v
kmečkem turizmu.
Ob večjih naporih za kompletnejšo turistično ponudbo in
realizacijo planiranega obsega deviznega priliva bo potrebno
posebno pozornost posvetiti problemom v ekonomskih odnosih s tujino, kot so: pokritje deviznih pravic obračunanih na
osnovi 78. člena Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino; dopolnitev odloka o metodologiji zajemanja
deviznega priliva; pravočasno in dolgoročnejše sprejetje Odloka o pogojih, ob katerimi se dinarji ustvarjeni z opravljanjem
določenih storitev in s prodajo določenega domačega blaga
tujim osebam, obračunavajo kot devizni priliv itd.
Razen odloka za skupno oddajo zasebnih turistič nih sob
(sprejela ga je večina občin) večina občin ni realizirala planskih nalog v turizmu. Občine v sodelovanju IS Skupščine SR
Slovenije še niso proučile možnosti udeležbe organizacij
združenega dela v sredstvih, ki se ustvarijo pri prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač na podlagi ustvarjenega deleža
deviznega prihodka v celotnem prihodku.
XII. DROBNO GOSPODARSTVO
Občine so večinoma izdelale in sprejele programe razvoja
drobnega gospodarstva ter dogovore o pospeševanju razvoja
drobnega gospodarstva v občini, kjer so tudi opredeljene
deficitarne in nizkoakumulativne dejavnosti.
Nekatere občine so za zagotovitev poslovnih prostorov s
področja deficitarnih in nizkoakumulativnih dejavnosti vezale
pri Ljubljanski banki določena denarna sredstva. Občine v
večini primerov nalog glede obrtnih cen še niso izvršile.
Glavni vzrok je v pomanjkanju sredstev. Ni še sprejet dogovor
o pospeševanju drobnega gospodarstva v SR Sloveniji.
XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO
a) stanovanjsko gospodarstvo
Zakona na področju stanovanjskega gospodarstva ter družbeni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu so v letu 1981 narekovali dopolnjevanje planskih dokumentov. Ugotovljeno je, da so planske postavke vprašljive glede ocenjene višine združenih sredstev iz
čistega dohodka in glede predvidenega obsega stanovanjske
graditve v letih 1981-1985.
Ocenjuje se, da je v letu 1981 planirano število stanovanj
(12.959) zgrajenih deloma na račun večjih izločanj in združevanj sredstev v te namene v preteklih letih in deloma zaradi
prenešenih nedokončanih gradenj iz leta 1980. Ne bo dosežena planirana struktura: namesto da bi dosegli razmerje 60%
stanovanj v družbeni in 40% stanovanj v individualni gradnji,
je bilo realizirano razmerje 55:45. Med pomembnejše vzroke
spadajo visoke cene v družbeni gradnji kot posledica slabe
organiziranosti uporabnikov in izvajalcev del v stanovanjski
gradnji ter posredno usmerjanje potencialnih prič akovalcev
stanovanj v individualno stanovanjsko gradnjo zaradi lažjega
načina pridobitve stavbnega zemljišča, zaradi politike OZD pri
zagotavljanju sredstev delavcem za stanovanjsko gradnjo in
zaradi nenehnih sprememb v sistemih pridobivanja sredstev
bank za stanovanjsko gradnjo.
Rast stanarin močno zaostaja za dogovorjeno. Indeks (december 1981 na december 1980) znaša 122,2 in je najnižji v
skupini storitev. Pri tem so tudi v letu 1981 stanarine praviloma počasneje rasle v občinah, kjer so že bile nižje.
V zvezi z zmanjšanjem deleža »ostalih« stroškov v ceni
stanovanj je razpisan poseben natečaj, ki naj bi ponudil nove
zasnove. Glede izdelave standardov za gradnjo in opremljanje
stanovanjskih sosesk ter standardov za graditev stanovanj
ugotavlja Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, da naloge
ni možno opraviti v enem letu (1981), temveč da jo je treba
raztegniti do konca petletja s tem, da se opredelijo naloge še
za druge pristojne organe. Kot predhodno nalogo bo treba
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definirati in sprejeti metodologijo vrednotenja investicijskih
programov s področja stanovanjsko komunalne izgradnje in v
ta namen izvršiti potrebne raziskave. Za spremljanje in verificiranje rezultatov teh raziskav je ustanovljena strokovna komisija.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije je pripravila
enotna izhodišča za uresnič evanje nalog splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite v stanovanjskem gospodarstvu.
Za gradnjo domov uč encev in študentov je sprejet poseben
družbeni dogovor, h kateremu je Zveza stanovanjske skupnosti Slovenije pristopila novembra^SI. Izvajanje dogovora je v
teku.
Za pospeševanje regionalnega razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij se združujejo sredstva iz
čistega dohodka (osnova bruto OD) v višini 0,025%. V novembru 1981 je Skupščina stanovanjskih skupnosti Slovenije
sprejela pravilnik o pogojih in merilih za odobravanje nepovratnih sredstev in posojil (delež banke), namenjenih za reševanje stanovanjskih potreb kadrov na teh območjih.
b) komunalno gospodarstvo
Za nemoteno stanovanjsko in ostalo gradnjo je bilo v letu
1981 zagotovljivo število komunalno opremljenih zemljišč.
Standardi minimalnega zagotavljanja oskrbe s komunalnimi
dobrinami, program racionalnega izvajanja komunalnih storitev in ukrepov za racionalnejšo uporabo komunalnih dobrin
ter program nadomeščanja kvalitetne pithe vode v tehnoloških procesih z vodo nižje kvalitete v letu 1981 niso bili
izdelani. V skladu s predvidenim rokom v dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije bodo sprejeti v letu 1982.
V letu 1981 še ni bil uveljavljen celovit sistem zbiranja,
odstranjevanja in reciklaže komunalnih odpadkov, niti ni uveljavljen sistem sortiranja teh odpadkov na izvoru. Problem je
predvsem v pomanjkanju sredstev za zagonske stroške.
XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI
a) vzgoja in izobraževanje
V celoti so opravljene naloge, ki zadevajo: obvezno šolanje
najmanj po zagotovljenem programu šoloobveznim otrokom;
razvoj šolstva narodnosti in dvojezič nega šolstva; šolanje
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; dopolnilno
izobraževanje otrok delavcev, ki so na začasnem delu v tujini.
Vpisi v prve letnike usmerjenega izobraževanja so doživeli
nekatere spremembe, vendar so bili v okviru planskih proporcev, ki so določeni s samoupravnimi sporazumi posebnih
izobraževalnih skupnosti in v dogovoru o temeljih plana.
b) raziskovalno delo
Uresnič evanje skupnega raziskovalnega programa je bilo v
letu 1981 otežkočeno zaradi 91% priliva planiranih sredstev.
Vzrok za nižji priliv je, da temeljne organizacije združenega
dela materialne proizvodnje, ki izkazujejo v periodič nih obračunih izgubo, ne plačujejo prispevka. Zaradi izpada sredstev
skupnega raziskovalnega programa v letu 1981 ni bilo mogoče v celoti realizirati. Prioriteta je bila dana temeljnim
raziskavam, ki omogočajo izvedbo aplikativnih razjskav, ki se
ukvarjajo z najbolj perečimi družbeno-ekonomskimi problemi.
V posebnih raziskovalnih skupnostih so bile težave pri
realizaciji programov zato, ker so imele nekatere skupnosti
višja sredstva, druge pa manjši priliv, kot je bil planiran, zaradi
prestrukturiranja podpisnikov pri podpisovanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Problem je bil delno rešen
s prenosom programov med raziskovalnimi skupnostmi. Po
programu so bile izvedene raziskave, ki neposredno prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva, povečanju uč inkovito10

sti dela in razvoju samoupravljanja ter raziskave, usmerjene
na probleme energetike in surovinskih virov.
Izvajanje programa enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena je bilo počasnejše zaradi manjšega
priliva sredstev.
c) kultura
Zaradi hitrega naraščanja materialnih stroškov so se pri
založbah pojavile težave pri izdajanju knjig. Zato založbe
predstavljajo izdajo nekaterih, sicer že sprejetih, del v naslednje leto, obenem pa cene knjig strmo naraščajo. V enakih
težavah je revialni tisk, kjer prihaja do krčenja programov.
Naloge v zvezi s pospeševanjem kulturne dejavnosti narodnosti se v glavnem izpolnjujejo, medtem ko zaradi pomanjkanja
sredstev nastopajo večje težave pri spomeniškovarstvenih
posegih. Med letom je prišlo 'tudi do usklajevanj, ki so odpravila nesorazmerja med dogovorjenimi deleži Kulturne skupnosti Slovenije in občinskih kulturnih skupnosti pri zagotavljanju sredstev za kulturne dejavnosti širšega pomena.
č) zdravstveno varstvo
Zaradi omejenega obsega sredstev, neuresnič evanja sporazuma o delitvi dela v zdravstvu in sporazuma o kadrovski
politiki v letu 1981 naloge iz zagotovljenega programa zdravstvenega varstva niso bile realizirane v planiranem obsegu.
Pri zmanjšanih materialnih možnostih združenega dela v
1982. letu ne bo mogoče doseči 2,8% v dogovoru predvidene
rasti vrednosti zagotovljenega programa zdravstvenega varstva. Zato je skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije predložila občinskim zdravstvenim skupnostim v sprejem osnutek
aneksa, v katerem predlaga uveljavitev bolj poostrenih standardov, normativov in drugih meril za zagotovljeni program
zdravstvenega varstva ter nove kriterije za uveljavitev pravic iz
naslova solidarnosti. Zdravstvena skupnost Slovenije je dala
pobudo za spremembo tistega člena zakona o zdravstvenem
varstvu, ki določa, da za storitve iz zagotovljenega programa
zdravstvenega varstva ni mogoče določiti prispevka uporabnikov. Program skupnih nalog občinskih zdravstvenih skupnosti je bil zasnovan zelo selektivno in:restriktivno in se zato
tudi uresnič uje v skladu z finanč nim načrtom Zdravstvene
skupnosti Slovenije.
d) socialno varstvo
V okviru Skupnosti socialnega varstva Slovenije je usklajevanje socialno-varstvenih programov potekalo razmeroma tekoče. Ugotovljeno je bilo, da socialno-varstvenih pravic ni
potrebno spreminjati, dosledneje pa je treba uresnič evati
dogovorjena načela pri usklajevanju pravic in ugotavljanju
upravičenosti do posameznih pravic.
V otroškem varstvu je uresničevanje skupnega programa in
zagotovljenih programov minimalnih denarnih pomoči, priprave na šolo ter varstva predšolskih otrok motenih v telesnem in duševnem razvoju teklo skladno z dogovorom o
temeljih plana.
Tudi uresnič evanje zagotovljenega programa socialnega
skrbstva (denarne pomoči kot edini in dopolnilni vir preživljanja ter zagotavljanje sredstev za delovanje centrov za socialno delo) je potekalo v skladu z dogovorom. Denarne
pomoči so bile valorizirane skladno s 95. členom dogovora.
Uresnič ene so bile naloge v zvezi z zagotavljanjem socialne
in ekonomske varnosti upokojencev in zavarovancev pri
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja-v SR
Sloveniji.
Naloge skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR
Sloveniji so bile realizirane skladno z določili dogovora.
priloga poroč evalca

e) Socialna varnost nezaposlenih in zaposlovanje invalidnih
oseb
Sredstva za socialno varnost brezposelnih (denarna nadomestila, denarne pomoči) so v letu 1981 v pretežni meri
zadostovala. Ob izplačilih denarnih nadomestil in pomoči pa
so pri skupnostih za zaposlovanje v Ajdovščini, Novi Gorici in
Krškem nastali primanjkljaji, ki so se začasno pokrivali iz
tekočih rezervnih sredstev.
Sredstva za pripravo nezaposlenih delavcev in invalidov za
zaposlitev se med občinami niso prelivala v predvidenem
obsegu, ker občine, ki bi bile upravičene prejemati solidarnostna sredstva, niso združevale lastnih sredstev za te naloge.
f) vrhunski šport
Pri pospeševanju kakovostnega razvoja vrhunskega športa
ni prihajalo do večjih odstopanj in so bile naloge uresnič ene.
g) valorizacija sredstev samoupravnih interesnih skupnosti
Valorizacija sredstev samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti je bila uresnič ena. Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so valorizirale svoje programe za leto 1981 po metodologiji, ki izhaja iz 95. člena
dogovora.
XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
Udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 so sprejeli dodatke k svojim
planom za področje splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite. S tem se zagotavlja izvajanje večjega dela načrtovanih nalog v tekočem srednjeročnem obdobju, za kar bo
izdvojeno 0,47% narodnega dohodka. Zaradi izpada dela
sredstev do 0,50% kolikor bi bilo lahko načrtovano, nekatere
naloge teritorialne obrambe, civilne zaščite ter opazovanja,
javljanja, obveščanja in alarmiranja ne bodo v celoti realizirane.
Z usklajevanjem dodatkov k družbenim planom občin so
bili doseženi dogovorjeni proporci porabe sredstev za določene naloge iz programa aktivnosti splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite.
V letu 1981 je bila dokončana II. faza izgradnje Republiškega centra za obrambno usposabljanje, v katerem že več
kot leto dni poteka obrambno usposabljanje kadrov.
Program opremljanja zvez in službe obveščanja, javljanja in
alarmiranja ni izveden v celoti zaradi uvoznih omejitev. Dograjevanje sistema delovanja civilne zaščite je potekalo v
okviru materialnih možnosti. Zagotavljanje rezerv za primer
naravnih nesreč je bilo izvršeno v okviru materialnih možnosti
in z zamudo. Občine še nimajo v celoti oblikovanih blagovnih
rezerv (problem blaga in skladišč). Gradnja zaklonišč in uresnič evanje programa namembne proizvodnje sta tudi potekala v skladu z materialnimi možnostmi (omejitve investicijske
politike).
Ocenjujemo, da so v letu 1981 bile izvedene najpomembnejše naloge.
XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ
Politika skladnejšega regionalnega razvoja in v zvezi s tem
izvajanje nalog za pospeševanje razvoja manj razvitih območij
se je v letu 1981 le delno uresnič evalo. Po oceni občin, ki se
štejejo za manj razvita območja v celoti, je znašala stopnja
rasti njihovega družbenega proizvoda v poprečju le 33,6%
(nominalno), kar je nižje, kot kaže ocena za celotno SR
Slovenijo (35,0%). Ugodnejše je stanje glede zaposlovanja: v
šestih manj razvitih občinah je bila v letu 1981 dosežena
poprečna stopnja rasti 2,9%, medtem ko je bila v SR Sloveniji
0,7%.
Investicijska aktivnost na manj razvitih območjih se je
priloga poroč evalca

zmanjšala podobno kot v SR Sloveniji. Ob manjšem obsegu
sredstev ostaja delež teh območij v kreditih Ljubljanske banke
za osnovna in stalna obratna sredstva na približno enaki
višini, kot v preteklih letih. Sprejetje obveznosti za leto 1981
pri vseh naložbah v črpanju pri Ljubljanski banki, ki izhaja iz
odobrenih naložb v preteklih letih, znašajo za vlaganja na
manj razvitih območjih 18,5%. Za naslednja leta pa je delež
prevzetih obveznosti manjši (za leto 1982 13,4%, za naslednja
leta 15,4%), kar kaže na postopno zmanjševanje investicijske
aktivnosti. To je razvidno tudi iz pregleda investicijskih projektov, ki so v pripravi. Poleg splošnih ekonomskih pogojev
vpliva na to zmanjševanje tudi manjši obseg pospeševalnih
ukrepov za gospodarska vlaganja na manj razvitih območjih v
primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem. Banke so v
svojih planskih dokumentih predvidele ugodnejše kreditne
pogoje, vendar pa Ob manjšem obsegu sredstev. Ostale so
davčne olajšave, ki jih je sprejela SR Slovenija, in sofinanciranje izdelave razvojnih programov in projektov iz sredstev
republiškega proračuna. Zaradi spremenjenega sistema pa ni
več nekaterih posrednih ugodnosti (npr. olajšave pri prispevkih nekaterim samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje).
V gospodarski infrastrukturi se naloge le delno uresničujejo. To velja zlasti za gradnjo PTT zmogljivosti ter distribucijskih in prenosnih objektov elektroenergije. Zožene finančne
možnosti so republiški skupnosti za ceste v letu 1981 sicer
omogočile rekonstrukcijo nekaterih cestnih odsekov na teh
območjih, možnosti v letu 1982 pa zaenkrat še niso razčiščene. Najugodnejši rezultati so bili doseženi v vodnem gospodarstvu.
Pospeševalne ukrepe so sprejele tudi Zveza stanovanjskih
skupnosti Slovenije in sicer za sofinanciranje kadrovskih stanovanj, pripravlja pa jih Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. V skladu s programom deluje Zveza kmetijskih zemljiških
skupnosti, medtem ko je preko Poslovne skupnosti za razvoj
kmetijstva, živilske industrije in prehrane bil delež naložb v
kmetijstvo na manj razvitih območjih v letu 1981 manjši kot v
preteklem srednjeročnem obdobju.
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so
v letu 1981 solidarnostno združevale sredstva in jih usmerjale
v občine v skladu z dogovorjenimi kriteriji, pri čemer so imele
vse manj razvite občine, poleg tega pa tudi občine z manj
razvitimi krajevnimi skupnostmi, v povprečju največji delež.
Taka usmeritev se bo nadaljevala tudi v letu 1982.
XVII. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA
Zavarovanje območij in objektov naravne dediščine je načeloma upoštevano v planskih aktih občin. V pretežni večini
občin so naloge opredeljene kot organizacijske in ne kot
vsebinske. Zato tudi ni konkretnih ukrepov za izvajanje nalog
(normativni in varstveni ukrepi). V občinah so v planskih aktih
vključ eni 3 spominski parki. Na republiški ravni sta bila za
varstvo naravne dediščine sprejeta Zakon o Triglavskem narodnem parku in Zakon o spominskem parku Trebče. V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije je pripravljeno
gradivo za sanacijo in revitalizacijo dvanajstih najbolj tipičnih
gradov.
Usklajevanje investicijskih odločitev v prostoru je le deloma
vključeno v planske akte občin, ker nosilci planiranja na ravni
republike niso imeli ustrezne dokumentacije, na osnovi katere
bi konkretno, vsebinsko in lokacijsko uskladili naloge.
Iz planskih dokumentov občin niso razvidne naloge iz dogovora o temeljih družbenega plana SRS glede sanacije žarišč onesnaženja okolja. Niso razvidne aktivnosti za varstvo
zraka. Le v petih občinah III. in IV. območja onesnaženosti
zraka so bili izvajani delni sanacijski programi. Sodelovanje
bank ni bilo vidno.
V pripravi je samoupravni sporazum za ustanovitev posebne organizacije združenega dela za zbiranje in odstranje11

vanje posebnih odpadkov. Z anketo enotnih kazalcev razvoja
1981 je bilo zajeto tudi stanje posebnih odpadkov v SR Sloveniji.
V letu 1981 je bil sprejet odlok o srednjeročnem programu
geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje
1981-1985 in njegovo uresnič evanje, s katerim SR Slovenija
zagotavlja 436.669.000,00 dinarjev za izvajanje osnovnega in
skupnega programa geodetskih del. V letu 1981 je bil pripravljen podrobnejši program geodetskih del in dogovor o srednjeročnem programu. V začetku leta 1982 je bil dogovor s
programom podpisan.
XVIII. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA
Podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za področje družbenega sistema
informiranja niso pripravili družbenega dogovora o skupnih
in posamič nih nalogah za razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji. Izhajajoč iz načel predvidenega dogovora so posamezni udeleženci pripravili predloge ukrepov,
programe in projekte:
- v zvezi z razvojem tehnič ne infrastrukture družbenega
sistema informiranja so pripravljene teze za samoupravni
sporazum o izgradnji javnega omrežja za prenos podatkov v
socialistič ni republiki Sloveniji;
t pripravljen je predlog preureditev in racionalizacij v družbenem sistemu informiranja pri Službi družbenega knjigovodstva, Narodni banki Slovenije in Zavodu SR Slovenije za
statistiko;
0 - pripravljen je program modernizacije in racionalizacije
upravnega in administrativnega.poslovanja ter razvoj informacijskih sistemov v republiških upravnih organih.
Predlog za izdajo Zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji je bil sprejet 23. 9. 1981. Pripravljen je
delovni osnutek Zakona o družbenem sistemu informiranja.
Izhajajoč iz načel in zasnove izgradnje, razvoja in delovanja
družbenega sistema informiranja, ki so se oblikovala ob pripravi osnutka zakona in spremljajočih aktivnostih, so poleg
naštetih zastavljene tudi druge konkretne naloge in projekti.
XIX. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA
V letu 1981 se je razvilo široko povezovanje gospodarstva
SR Slovenije ter manj razvitih republik in SAP Kosovo. V
različ nih fazah priprave je preko 100 programov, od katerih je
za okoli tretjino že sklenjenih samoupravnih sporazumov,
oziroma so v zaključ nih pripravah. To omogoča, da bo lahko
SR Slovenija na podlagi samoupravnega združevanja dela in
sredstev na območju SR Črne gore in SR Makedonije usmerila 50% obveznosti za leto 1981, ki jo ima v zvezi s pospeševanjem gospodarskega razvoja manj razvitih republik in SAP
Kosovo, na območju SR Bosne in Hercegovine ter SAP Kosovo pa bo na tak način usmerila del svoje obveznosti za leto
1981.
Sprejeti programi in programi, ki so v končni fazi priprave,
zajemajo agroživilski kompleks, pridobivanje in proizvodnjo
rudnin, kovin in nekovin, tekstilno industrijo, kovinsko predelovalno industrijo, elektro-industrijo, lesno industrijo, industrijo gradbenega materiala in nekovin ter turizem, kar je v
skladu z usmeritvami družbenega plana SR Slovenije.
Znani programi in nekateri novi, ki so v inicialni fazi priprave, omogočajo, da se bo proces združevanja dela in sredstev v letu 1982 intenziviral. Tekoče pa bo potrebno odpravljati nekatere težave, ki se kažejo v zvezi z uvozom opreme,
surovin in repromaterialov, zlasti s stališča bremenitve devizno-bilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin. Določene probleme povzročajo nekateri kriteriji v zvezi z usmerjanjem sredstev, ki jih imajo posamezne manj razvite republike in SAP Kosovo, poleg tega pa tudi finanč no zaokrožanje
tistih investicij, kjer je zahtevan večji delež sredstev izven
sredstev na osnovi sklada federacije.
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Napredovalp je tudi sodelovanje organizacij združenega
dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz
gospodarsko razvitejših republik in SAP Vojvodine. Še vedno
pa je prisotno prekinjanje reproverig, ukinjanje tradicionalnih
blagovnih tokov, zapiranje trga v regionalne okvire, pogojevanje dobav blaga z dodatnimi dinarskimi in deviznimi obremenitvami ter podobno. Vse bolj pa se uveljavlja spoznanje, da
so potrebni trajni poslovni odnosi, zasnovani na enakopravnih osnovah in na podlagi samoupranega združevanja dela in
sredstev v širših reprocelotah, ne glede na območja republik
in avtonomnih pokrajin. Sodelovanje z organizacijami združenega dela v razvitejših republikah in SAP Vojvodini je bilo
usmerjeno predvsem v trajnejše zagotavljanje surovin, repromaterialov in hrane ter v predelovani industriji, zlasti v zvezi s
konceptom razvoja nekaterih dejavnosti in kooperacijskim
sodelovanjem.
4. NOVE OCENE MOŽNIH OKVIROV RAZVOJA
SR SLOVENIJE V TEKOČEM
SREDNJEROČNEM OBDOBJU
Planski akti v SR Sloveniji že vsebujejo številne prvine
usmeritev, ki jih bo upoštevalo dopolnjevanje in spreminjanje
planskih aktov na ravni SFR Jugoslavije: poudarjena je
izvozna usmeritev, oblikovani so konkretni kriteriji investiranja (izvoz, tehnološki napredek, racionalna raba vseh virov),
poudarjene so in bilanč no predvidene reprodukcijske povezave združenega dela iz SR Slovenije z združenim delom iz
ostale SFR Jugoslavije, potrošnja je utemeljena z relano razpoložljivimi sredstvi, naloge so oblikovane kot konkretne obveznosti, dosledno so upoštevane naloge planskih aktov SFR
Jugoslavije, ki jih je sprejela SR Slovenija, itd. Zato bo treba v
dopolnjene planske akte v SR Sloveniji vgraditi nove okvire
razvoja, upoštevaje tudi gibanja v svetu, ter obveznosti in
usmeritve, ki bodo nastale z dopolnitvami in spremembami
planskih aktov na ravni SFR Jugoslavje.
4.1. Ekonomski odnosi s tujino
4.1.1. Ekonomski odnosi s tujino morajo v SR Sloveniji še
naprej ostati izhodjšče razvoja in razvojne politike. Kolikor
bodo sprejete sedanje projekcije na ravni SFR Jugoslavije iz
uvodoma citiranih gradiv in ocene o deležu združenega dela
SR Slovenije v njih, se v ekonomskih odnosih s tujino kot
možni kažejo naslednji proporci: povprečna letna stopnja
realne rasti izvoza blaga in storitev iz SR Slovenije v obdobju
1981-1985 naj bi bila okrog 10% (v družbenem planu SRS
1981-1985: 8%), uvoz blaga (brez energetskih surovin) pa naj
bi realno naraščal po povprečni letni stopnji 3,1% (1%). Ta
gibanja so v celoti odvisna od prizadevanj na strani izvoza, saj
bo še naprej v ekonomskih odnosih s tujino in v razvoju v
celoti ostal ključ ni kriterij saldo plačilne bilance, ki ga bo
potrebno neprestano izboljševati.
Nakazana razmerja kažejo veliko zahtevnost izvoznih nalog
v preostalih letih tekočega srednjeročnega obdobja, z realnim
nazadovanjem v minulih dveh letih pa je uvoz skrčen tako, da
tudi ohranjanje uvoza v predvidenih razmerjih rasti predstavlja težko nalogo.
Neto odliv akumulacije, ki ga nakazujejo kreditna razmerja
s tujino za tekoče srednjeročno obdobje, bo zaostril težave pri
financiranju vseh oblik porabe, posebno investicijske.
4.1.2. Za uresnič itev tako zahtevnih nalog bo potrebno
zagotoviti dohodkovno motiviranost organizacij združenega
dela za konvertibilni izvoz. Temu mora biti namenjena aktivna
politika realnega tečaja dinarja in stabilizacija domačih cen, z
diferencirano politiko stimulacij, davkov in prispevkov pa bo
potrebno zagotoviti dolgoročno vključ evanje v izvoz tistih
proizvodnih programov, ki slonijo na višji stopnji predelave in
na večjem tehnološkem znanju, vključno z znanjem iz domačih raziskovalnih dosežkov. Kreditno monetarna politika bo
priloga poroč evalca

še naprej morala aktivno spodbujati konvertibilni izvoz.
Vse organizacije združenega dela bodo morale tudi na
osnovi internih stimulacij povečati svoj neposredni ali posredni prispevek h konvertibilnemu izvozu. V to usmeritev se
bodo morale aktivno vključ iti tudi tiste, ki svojega razvoja
doslej niso gradile z vidika potreb po povečevanju konvertibilnega izvoza, nekatere pa so se zadovoljevale z nadomeščanjem uvoza. Opraviti bodo morale temeljite tržne analize in
pripraviti proizvodne programe, namenjene konvertibilnemu
izvozu, čemur bo potrebno podrediti tudi oskrbljenost domačega trga, razen pri osnovni oskrbi prebivalstva. Povečati bo
treba konkurenčnost storitvene proizvodnje. Domača potrošnja v realnih okvirih mora siliti organizacije združenega dela v
izvoz.
Izvozni programi bodo morali svojo nemoteno reprodukcijo
zagotoviti na osnovi povezave z združenim delom iz vse
Jugoslavije, prednost pa bodo morali imeti tudi pri uvozu,
vključ no s tehnološko napredno in proizvodnji za konvertibilni izvoz namenjeno opremo.
Razen nekaterih smotrnih izjem (proizvodnja hrane, gospodarska infrastruktura itd.) bo potrebno investicije nameniti
krepitvi izvozne proizvodnje blaga in storitev.
4.2. Rast proizvodnje
4.2.1, Najnovejši podatki in napovedi o gibanjih svetovnega
gospodarstva kažejo, da se za konec leta 1981 napovedana
oživitev gospodarske aktivnosti odlaga v drugo polovico leta
1982. Ob tem je za večino razvitih zahodnih držav značilno, da
še naprej vodijo restriktivno in predvsem protiinflacijsko
usmerjeno politiko. Hkrati skušajo del svojih plačilnobilančnih težav prShesti na šibkejše partnerje, predvsem države v
razvoju - uvoznice nafte, katerih položaj v svetovnem gospodarstvu se slabša. Tako je za države OECD sicer predvideno
oživljanje gospodarske aktivnosti koncem leta 1982, vendar
bo stopnja rasti še naprej relativno nizka in sicer naj bi se po 1
do 1,5 odstotni realizaciji v letu 1981 (evropske države OECD:
-0,5) družbeni bruto proizvod v letu 1982 povečal za 1,5 do
2% (evropske države OECD okoli 1,5%), v prihodnjih štirih
letih pa naj bi naraščal po stopnji 3,0% (v tem: ZRN 2,5%;
Avstrija 2,7%; Italija 2,3%). Nekatere ocene ekonomskih inštitutov so manj optimistične od ocen vlad zahodnih držav.11).
Tudi v državah s centralnim planskim gospodarstvom napovedujejo nekoliko bolj umirjeno rast proizvodnje, ki naj bi
znašala okoli 4%.
Strokovna prouč evanja v sedanji fazi kažejo, da bi ob
okrepljenih naporih v SR Sloveniji v obdobju 1983-1985 lahko
dosegli povprečno 2,6%-no realno rast družbenega proizvoda. Ocenjujemo, da bi v tem okviru rast v letu 1983 znašala
okoli 2%, v letu 1985 pa naj bi se povzpela na okoli 3%.
Izračun se opira na možnosti v oskrbljenosti proizvodnje z
uvoženimi in domačimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, upošteva padec sredstev za investicije, ki ob nadpovprečni rasti cen investicijskih dobrin in storitev izgubljajo svoj
pomen pri rasti družbenega proizvoda - na kratek rok na
strani povpraševanja in na dolgi rok na strani ponudbe, in
izhaja iz zahteve, da nadpovprečno naraščajo izvozni proizvodni programi, kljub novim ožjim okvirom pa ne smejo
zmanjšati svojih nalog iz srednjeročnega plana tisti sektorji, ki
so uvozno manj odvisni. Upoštevana so tudi planirana in
uresnič ena razmerja rasti v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji v
zadnjih letih.
Na osnovi gibanj v letih 1981 in 198212) naj bi v obdobju
"Vlada ZR Nemčije npr. že za leto 1982 napoveduje pozitivno stopnjo rasti (po
podatkih OECD 1,6%), Istočasno pa Ekonomski Initltut Iz Klela predvideva
negativno stopnjo rasti (-1%).
"Nekatere postavke rasti v letu 1982 In kasneje so odvisne ie od kontnega
usklajevanja v zvezi z obveznostmi In možnostmi združenega dela SR Slovenije
v plačilni In devizni bilanci SFRJ. Če bi sedanja začasna ureditev veljala vse leto
1982, bi se z resolucijo o razvoju SRS v letu 1982 predvideni agregati rasti
nekoliko znižali.
priloga poroč evalca

1981-1985 po teh ocenah družbeni proizvod realno naraščal
po povprečni letni stopnji 2,0% (z družbenim planom SRS
1981-1985 je bilo planirano realno naraščanje družbenega
proizvoda po povprečni letni stopnji 3,5%), kar bo odvisno
predvsem od dosežkov v ekonomskih odnosih s tujino.
Realna rast družbenega proizvoda po področjih gospodarskih dejavnosti naj bi v obdobju 1981-1985 po novih ocenah
dosegla naslednje povprečne letne stopnje: industrija 2,6%
(3,6%), kmetijstvo 3,5% (3,5%), gozdarstvo 2,9% (1,5%), vodno gospodarstvo 3,5% (4,0%), gradbeništvo -3,6% (3,3%),
promet in zveze 2,9% (4,4%), trgovina 1,9% (3,2%), turizem in
gostinstvo 2,7% (3,8%) - v tem inozemski turizem 6% (6%) in
drobno gospodarstvo 2,9% (3,9%).
Že dosedanje razprave o teh ocenah so pokazale, da bi bito
treba storiti vse, da bi-dosegli dinamičnejšo realno rast, ki bi v
obdobju 1983-1985 dosegla povprečno letno stopnjo okoli
3% in pospešila reševanje ključnih razvojnih vprašanj.
V nadaljevanju bo treba na osnovi novih gibanj možne
okvire razvoja še proučevati in z aktiviranjem vseh razpoložljivih virov doseči njihovo širitev.
4.2.2. Pogoje za ocenjeno rast proizvodnje bo potrebno zagotoviti predvsem v ekonomskih odnosih s tujino, kjer bo z
izpolnjevanjem izvoznih obveznosti potrebno omogočiti uvoz
najnujnejših reprodukcijskih materialov in opreme. Očitno je,
da se bodo širili le tisti proizvodni programi, ki bodo izvažali,
in tisti, ki niso vezani na uvoz. Okrepiti bo potrebno dohodkovne povezave združenega dela za zagotavljanje surovin in
reprodukcijskega materiala, zagotoviti pa bo potrebno tudi
razvoj najnujnejše energetske in prometne infrastrukture za
nemoteno reprodukcijo gospodarstva. Okrepiti bo treba razvojno-raziskovalno delo, bolje izkoriščati kapacitete, sekundarne surovine in obratna sredstva.
Pozornost bo potrebno posvetiti tudi uvozno manj odvisnim
sektorjem, ki so važni za najnujnejšo oskrbo prebivalstva z
dobrinami in storitvami: proizvodnja hrane, stanovanjska
gradnja, ki bo morala zaradi skrčenih sredstev za investicije v
negospodarstvo bistveno povečati svojo produktivnost, ih
storitve za prebivalstvo v okviru drobnega gospodarstva.
4.3. Dohodkovni položaj organizacij
združenega dela
4.3.1. Poleg odvisnosti od rasti fizič nega obsega proizvodnje
je dohodkovni položaj dejavnosti gospodarstva posledica politike cen in politike amortizacije, ki doslej praviloma niso bile
predmet planiranja po sektorjih gospodarstva, temveč so bile
v planskih aktih opredeljene globalno in splošno (znižanje
rasti cen, hitrejša rast amortizacije od dohodka; v družbenem
planu SRS 1981-1985 je glede relativnih cen opredelitev o
hitrejši rasti cen proizvodov in storitev gospodarske infrastrukture, ki naj bi na tem področju zagotovile vsaj enostavno
reprodukcijo).
Razmerja v cenah in pri oblikovanju sredstev amortizacije
pa vnašajo na prehodu v leto 1982 v odnose med sektorji
gospodarstva glede na njihov dohodkovni položaj tolikšne
spremembe, da jih bo potrebno upoštevati pri dopolnjevanju
in spreminjanju srednjeročnih planskih aktov.
V okviru dogovorjene politike rasti cen v letu 1982 (december - december: 15%; obdobje - obdobje: 20%), ki jo bo
potrebno še dosledneje ohranjati v naslednjih letih srednjeročnega obdobja, tečejo priprave za oblikovanje podrobnih
programov spreminjanja cen, s katerimi bodo dosežena nova
razmerja v relativnih cenah. Zakona, ki po novem opredeljujeta revalorizacijo osnovnih sredstev in oblikovanje amortizacije, tudi vzpostavljata nove odnose, ki bodo imeli trajnejši
vpliv na dohodkovni položaj panog oziroma organizacij združenega dela.
Kljub zniževanju njihove rasti bodo v letu 1982 cene še
vedno rasle tako, da bodo imele večji vpliv na rast bruto
dohodka področij gospodarstva oziroma panog industrije,
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kot pa rast fizičnega obsega proizvodne dejavnosti oziroma
panog industrije.13
Ocene za leto 1982 tudi kažejo,14 da bodo v okviru dogovorjene rasti cen v SFR Jugoslaviji zaradi gospodarske strukture
v naši republiki cene v SR Sloveniji porasle nekoliko manj
(SFRJ: 20%, SRS: 17,7%).
Rast cen in rast fizičnega obsega skupaj vplivata na rast
celotnega prihodka. V letu 1982 bo v SR Sloveniji celotni
prihodek najbolj porasel v vodnem gospodarstvu, v gozdarstvu in v kmetijstvu, najmanj pa v gradbeništvu in industriji. V
panogah industrije bo najbolj porasel v elektrogospodarstvu,
proizvodnji naftnih derivatov, proizvodnji in predelavi tobaka,
proizvodnji bazič nih kemičnih izdelkov, najmanj pa v proizvodnji žaganega lesa, predelavi kovin, proizvodnji električ nih
strojev in aparatov, predelavi kemič nih izdelkov in proizvodnji
prometnih sredstev.
Ker pa bodo porasle tudi cene vložkov, bo porast bruto
dohodka OZD (obvezna amortizacija in dohodek) po sektorjih
nekoliko drugačen. Najbolj bo porasel v vodnem gospodarstvu, gozdarstvu in kmetijstvu, najmanj pa v trgovini in industriji. V industrijskih panogah bo bruto dohodek najbolj porasel v elektrogospodarstvu, proizvodnji in predelavi tobaka,
proizvodnji končnih tekstilnih izdelkov in v proizvodnji bazič nih kemič nih izdelkov, najmanj pa v proizvodnji žaganega
lesa, proizvodnji barvnih kovin, predelavi kemičnih izdelkov,
predelavi barvnih kovin ter proizvodnji obutve in galanterije.
Takšna razmerja v oblikovanju bruto dohodka v letu 1982
kažejo resničen vpliv cen na materialni položaj sektorjev, od
katerega so odvisne možnosti enostavne in razširjene reprodukcije.
Uč inki sprememb valorizacije in amortizacije osnovnih
sredstev se kažejo v dohodkovnem položaju sektorjev. Dohodek vsega gospodarstva SR Slovenije bo v letu 1982 nominalno porasel z indeksom 104,3, iz česar izhaja, da bo realno
padel za okrog 15%. Dohodek industrije bo nominalno ostal
približno na ravni leta 1981, zaradi česar bo realno padel za
okrog 20%.
Dohodek bo najbolj porasel v vodnem gospodarstvu in
kmetijstvu, najmanj pa v industriji in gozdarstvu. V industrijskih panogah bo najbolj porasel v elektrogospodarstvu, v
proizvodnji in predelavi tobaka, v proizvodnji končnih tekstilnih izdelkov in v pridobivanju rudnin barvnih kovin, najmanj
pa v proizvodnji žaganega lesa, črni metalurgiji, proizvodnji
barvnih kovin, predelavi barvnih kovin in v predelavi kavčuka.
Kljub določenemu nominalnemu porastu bo v večini sektorjev dohodek v letu 1982 zaradi sprememb v razmerjih cen in
na področju amortizacije realno padel. Predvsem v tistih
sektorjih, kjer bo padel najbolj, bo dohodek kot okviru delitvene politike lahko povzročilo nekatere težave, po drugi
strani pa bodo močni pritiski za preseganje ustvarjenega
dohodka v politiki delitve in za prikazovanje izgub.
Ocenjujemo, da se bo v letu 1982 amortizacija v družbenih
dejavnostih povečala za približno 85% 15, tako v globalu za
celotno področje družbenih dejavnosti kot po posameznih
panogah. Na račun povečanih amortizacijskih stopenj se bo
amortizacija povečala povprečno za 34,3% in na račun revalorizacije osnovnih sredstev za 37,5%.
Če bi povečano amortizacijo v družbenih dejavnostih v
celoti pokrili s povečanjem celotnega prihodka, bi to zahtevalo dodatno 3,2% porast celotnega prihodka organizacij
združenega dela v družbenih dejavnostih. Odstotek potrebnega povečanja celotnega prihodka bi bil nižji v primeru, če bi
"Za Industrijo v letu 1982 vel|a, da )e Spearmanov koeficient korelacija ranga
med rastjo bruto dohodka In rastjo fizičnega obsega proizvodnje 0,27, Spearmanov koeficient korelacija ranga med rastjo bruto dohodka In rastjo cen pa 0,91.
14
Na podlagi okvirnega programa sprememb cen v letu 1982 (Zvezna skupnost
za cene, Beograd 8. 1. 1982).
"Izračunano na osnovi strukturnih razmerij v družbenih delavnostih v letu
1980.
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del povečane amortizacije pokrili s sredstvi pospešene amortizacije in s sredstvi za razširitev materialne osnove dela. Pri
znanstveno raziskovalni dejavnosti, kulturi in pri skupini, ki
zajema časopisno založniško dejavnost, RTV in kinematografijo, sredstva za razširitev materialne osnove dela skupaj s
sredstvi pospešene amortizacije presegajo povečanje amortizacije. V preostalih dejavnostih pa povečanje amortizacije ni
moč v celoti kompenzirati z zmanjšanjem sredstev ža reprodukcijo. V primeru, da bi manjkajočo razliko nadomestili s
povečanjem cen storitev, bi se moral celotni prihodek dodatno povečati za od 1,5% v zdravstvu do 7,0% v telesni
kulturi.
Upoštevaje resolucijska predvidevanja glede rasti skupne
porabe za 16,5% in materialnih stroškov za 20%, bi ob 85%nem porastu amortizacije v letu 1982 dohodek organizacij
združenega dela družbenih dejavnosti v globalu porasel za
okoli 11%. Po posameznih dejavnostih bi bil uč inek višje
amortizacije na dohodek različen, prav tako bi se lahko pojavile znatne razlike med organizacijami združenega dela v isti
panogi.
Ob 11%-ni rasti dohodka v letu 1982 in ob predvideni,
stopnji rasti posameznih elementov v delitvi dohodka organizacij združenega dela družbenih dejavnosti bi dosegli resolucijsko 20%-no rast osebnih dohodkov le ob zmanjšanju
skupne porabe organizacij združenega dela negospodarstva
iz čistega dohodka za približno četrino glede na leto 1981, pri
čemer se sredstva,za razširitev materialne osnove dela ne bi
mogla oblikovati. V nasprotnem primeru bi se moral zmanjšati
eden od ostalih elementov dohodka. Če bi bili to osebni
dohodki, bi porasli glede na leto 1981 za 15,9%.
4.3.2. Razmerja dohodkovnega položaja sektorjev gospodarstva in družbenih dejavnosti v letu 1982 kažejo, da bo
potrebno področje cen obvladovati, saj bodo prisotni močni
pritiski za njihovo povečevanje v imenu ohranjanja dohodkovnega položaja in preprečevanja izgub. Trajna prizadevanja bo
treba usmeriti v povečevanje ekonomič nosti, produktivnosti
in rentabilnosti. Preprečiti bo potrebno težnje po prevaljevanju posledic povečane amortizacije na rast cen. Ocene o
dohodkovnem položaju sektorjev v letu 1982 dajejo samo
grobo orientacijo o možnih žariščih izgub in drugih problemih pri razporejanju dohodka. Od organizacije do organizacije združenega dela je glede na njeno konkretno strukturo
materialnih stroškov in proizvodov lahko položaj zelo različen, zato bodo morale organizacije združenega dela same
prouč iti konkretne posledice sprememb cen in amortizacije
za svoje poslovanje in pravočasno predvideti ukrepe, da bi
preprečile negativne posledice pri oblikovanju dohodka.
Zaradi težavnega ekonomskega položaja, v katerem so
bodo znašle organizacije združenega dela družbenih dejavnosti pri znatnem povečanju amortizacije, bi kazalo prouč iti
možnost, da se sredstva za amortizacijo v organizacijah združenega dela družbenih dajavnosti oblikujejo do ravni, ki jo
dopuščajo okviri svobodne menjave dela, kar pomeni analogno uporabo 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih
sredstev, kot je to sluč aj v primeru amortizacije osnovnih
sredstev organov in organizacij, ki se financirajo iz proračunov. Variantno se kaže tudi možnost, da se v družbenih
dejavnostih v skladu z zakonom povečajo le amortizacijske
stopnje ppreme, medtem ko bi za gradbane objekte ostale v
veljavi sfare stopnje. Glede na velik delež gradbenih objektov
v strukturi osnovnih sredstev bi to pomenilo v globalu okoli
6,5% povečanje amortizacije zaradi povečanja amortizacijskih stopenj opreme (namesto 34,3 procentnega povečanja,
če bi povečali amortizacijske stopnje tudi za zgradbe). Materialno sprejemljivo bi bilo tudi postopno povečanje amortizacijskih stopenj tako, da bi se povečale do leta 1985 za 1/4
celotnega letnega povečanja. Namesto 84,5 procentnega popriloga poroč evalca

večanja amortizacije (kot posledica revalorizacije osnovnih
sredstev in povečanja amortizacijske stopnje) bi to v letu 1982
pomenilo 49,3 procentno povečanje, če pa bi pri zvišanju
amortizacijskih stopenj izvzeli gradbene objekte, bi to pomenilo 39,7 procentno povečanje amortizacije v letu 1982.
Povečanje sredstev amortizacije v letu 1982 zahteva bistvene spremembe pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi v
družbenih dejavnostih. Ker je v stroškovni strukturi amortizacija fiksen strošek, se relativno zmanjšuje le ob povečani
izrabi razpoložljivih zmogljivosti. V družbenih dejavnostih se
bo treba medsebojno povezati in dogovoriti o čimbolj smotrni
uporabi obstoječih zmogljivosti; proučiti je treba tudi možnost za uvedbo večizmenskega dela ipd. Pri tem naj bi se
stopnja izkoriščanja osnovnih sredstev upoštevala pri kriterijih oblikovanja cen storitev izvajalskih organizacij v okviru
svobodne menjave dela. Sredstva amortizacije naj bi se združevala in sicer na osnovi programov med organizacijami združenega dela istovrstne dejavnosti neposredno ali v okviru
ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti na občinski
ravni,
Posledica povečanja amortizacije bo treba natančneje oprdeliti in kvantificirati po posameznih samoupravnih interesnih
skupnostih ter jih vključiti v dopolnjevanje in spreminjanje
planskih aktov.
4.4. Razporejanje bruto dohodka gospodarstva
4.4.1. V letih 1983 do 1985 naj bi bruto dohodek organizacij
združenega dela realno naraščal po povprečni letni stopnji
2,6%, kar za celotno tekoče srednjeročno plansko obdobje na
osnovi realizacije v letih 1981 in 1982 znaša okrog 2,0%
(družbeni plan 1981-1985: 3,5%). Zaradi ukrepov na podropju
amortizacije bo predpisana amortizacija po minimalnih stopnjah v petih letih realno porasla za 80% (23%), dohodek pa bo
realno padel za 4% (porast za 19%).
Glede oblikovanja sredstev za skupno porabo naj bi v letih
1983-1985 ohranili politiko 10 procentnega zaostajanja njihove rasti za rastjo primerljivega (bruto) dohodka, to je, da jih
ne bi uokvirjali v rast dohodka, ki bo zaradi povečanja amortizacije realno padel. To pomeni, da bi sredstva za skupno
porabo (brez sredstev SPIZ) iz bruto dohodka gospodarstva v
letih 1983-1985 naraščala po povprečni letni stopnji rasti
2,3%, v celotnem srednjeročnem obdobju pa 0,8% (3,1%).
Sredstva SIS družbenih dejavnosti na podlagi svobodne
menjave dela bodo v obdobju 1983-1985 naraščala poprečno
letno za 2,3% v celotnem srednjeročnem obdobju pa bodo
zaradi znižanja v letih 1981 do 1985 ohranila realno raven iz
leta 1980. Sredstva SPIZ pa bodo v letih 1983-1985 zaradi
hitrejše rasti števila upokojencev rasla po stopnji 4,1% letno,
v celotnem petletnem obdobju pa po stopnji 1,8% letno. Tako
bodo celotna sredstva skupne porabe v letih 1983-1985 rasla
za okoli 3% letno oziroma v celotnem petletnem obdobju
poprečno 0,7% letno.
Čisti osebni dohodki na zaposlenega naj bi v letih 19831985 naraščali v skladu z rastjo produktivnosti dela, to je
okrog 1,1% povprečno letno, tako da bodo v obdobju 19811985 zaradi padca v letih 1981 in 1982 povprečno letno padali
za 1,2% (v planu, predviden letni porast 1,3%). Sredstva za
čiste osebne dohodke v gospodarstvu naj bi v obdobju 19831985 realno naraščala po povprečni letni stopnji 2,5%, tako
da bi zaradi padca v letih 1981 in 1982 v celotnem tekočem
planskem obdobju povprečno letno realno padla za 0,2%
(porast za 3,1%).
V družbenih dejavnostih bodo osebni dohodki na zaposlenega v obdobju 1983-1985 rasli enako kot v gospodarstvu, to
je okrog 1,1% poprečno letno, kar pa pomeni, da bodo ob
večjem realnem padcu v letih 1981 in 1982 v celem srednjeročnem obdobju bolj padli kot osebni dohodki v gospodarstvu. Materialni stroški in drugi elementi cen storitev družbenih dejavnosti bodo rasli skladno z rastjo dohodka v gospopriloga poroč e valca

darstvu, kar pomeni, da se bodo sredstva za investicije v
osnovna sredstva teh dejavnosti zmanjšala bolj, kot je bilo
planirano.
Tudi pri oblikovanju sredstev za splošno porabo v SR Sloveniji naj bi v letih 1983-1985 ohranili politiko 10% zaostajanja
njihove rasti za rastjo bruto dohodka, tako da bi sredstva za
republiški in občinske proračune v letih 1983-1985 realno
naraščala povprečno za 2,3% letno. Zaradi realnega znižanja
v letih 19§1 in 1982 pa se bodo v celotnem petletnem obdobju
sredstva zasplošno porabo realno ohranila na ravni iz leta
1980. Da bi tudi v okviru uprave lahko v prihodnjih treh letih
uveljavili politiko enake rasti osebnih dohodkov kot v gospodarstvu, bo treba v okviru globalno razpoložljivih sredstev za
splošno porabo skrajno racionalno povečevati materialne
stroške, obenem pa še močneje kot je bilo predvideno v planu
omejiti sredstva za investicije.
4.4.2. Dosežena razmerja razmerja v delitvi dohodka v letih
1981 in 1982 pa kljub temu, da realni osebni dohodki na
zaposlenega v prvih dveh letih tekočega planskega obdobja
padajo, ne smejo dopuščati, da bi politiko delitve sredstev za
osebne dohodke v prihodnjih letih usmerili v avtomatično
nadomeščanje izpadov osebnih dohodkov v prvih dveh letih
tekočega planskega obdobja, pač pa jo bo treba povezati z
rastjo produktivnosti dela. To je tudi jamstvo za prispevek
delitvene politike k stabilizaciji gospodarstva. V teh okvirih bo
potrebno konkretno in sprotno reševati primere socialne
ogroženosti delavcev v združenem delu predvsem na osnovi
krepitve produktivnosti njihovega dela, poleg tega pa bo
potrebno z večjo diferenciacijo na osnovi prispevka k rezultatom dela vzpodbujati najbolj ustvarjalno, najbolj odgovorno
in fizič no najtežje delo.
Okviri, v katerih se bodo gibala sredstva za skupno in
splošno porabo, bodo ob politiki enake rasti realnih osebnih
dohodkov v gospodarstvu in negospodarstvu zahtevali
skrajno varčevanje pri materialnih stroških skupne in splošne
porabe, bistveno pa bodo omejena sredstva za negospodarske investicije.
4.5. Oblikovanje in poraba sredstev za
reprodukcijo v gospodarstvu
4.5.1. Nove ocene razvoja kažejo, da bodo v obdobju
1981-1985 sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo
ter rezerve iz delitve dohodka temeljnih organizacij združonega dela predvsem zaradi večjega zaostajanja rasti osebnih
dohodkov, skupne in splošne porabe od predvidene v družbenem planu in zaradi bistveno večjega porasta minimalne
amortizacije znašala okrog 321,4 mia dinarjev, to je za okrog
10,2 mia din več kot v družbenem planu SRS 1981-1985
(311,2 mia).
Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala bank bodo
zaradi zaostrenih ukrepov kreditno monetarne politike in
zmanjšanega varčevanja prebivalstva občutno manjša od planiranih. Manjša bodo tudi kreditna sredstva iz tujine (skupaj
bodo tako domača bančna in tuja posojila znašala okrog 57,4
mrd din, planirana pa so bila okrog 76,7 mia din). Povečala pa
se bo predvidena dinarska vrednost anuitet od kreditov danih
v tujino (obresti in glavnica), ki bo znašala okrog 37,9 mia din
(v planu 29,2 mia din).
Tako naj bi skupaj oblikovana sredstva za reprodukcijo v
gospodarstvu združenega dela v SR Sloveniji v obdobju
1981-1985 znašala okrog 459,6 mia din (v planu predvideno
471,4 mia din).
V okviru porabe sredstev za reprodukcijo v prihodnjih treh
letih bodo predvidoma precej porasli dinarsko izraženi plasmaji organizacij združenega dela v tujino in kreditiranje
izvoza, kar naj bi znašalo okrog 40,5 mia din (45,5 mia din).
Naložbe v prirast zalog in za oblikovanje strateških rezerv naj
bi znašale okrog 123,9 mia din (111,5 mia din). Dinarska
vrednost odplačil glavnice inozemskih posojil bo znašala
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okrog 30,5 mia din (30,7 mia din). Dolgoročni plasmani in
skupna vlaganja v drugih SR in SAP pa bodo predvidoma
znašala okrog 22,4 mia din (23,1 mia din). Tako bodo omenjeni odlivi skupaj s prirasti dolgoročnih potrošniških posojil,
obveznostmi do manj razvitih republik in SAP Kosovo, obveznostmi za najhitrejši razvoj SAP Kosova, pokrivanjem odplačil
SAP Kosova in prispevki za odpravo posledic potresa v Črni
gori znašali v letih 1981-1985 skupaj okrog 239,7 mia din
(242,8 mia din).
Tako bo ostalo na razpolago za naložbe v osnovna sredstva
gospodarstva v SR Sloveniji v obdobju 1981—1985 še okrog
214,6 mia din (228,6 mia din). Takšna razmerja bodo povzročila, da bo delež investicij v osnovna sredstva gospodarstva v
družbenem proizvodu združenega dela SR Slovenije v celotnem srednjeročnem planskem obdobju znašal okrog 17,5%
(17,6%), kar ob nižjem družbenem proizvodu od planiranega
ter ob nadpovprečni rasti cen investicijskih dobrin in storitev
pomeni realno zmanjšanje obsega investicij v osnovna sredstva gospodarstva v tem srednjeročnem planskem obdobju
glede na planirani obseg.
V oblikovanju sredstev tozdov za reprodukcijo bo zaradi
predvidene nižje stopnje rasti bruto dohodka in povečanih
stopenj amortizacije prišlo do bistvenega premika v strukturi:
močno se bo povečal delež amortizacije - na preko 52% (v
planu 38%), zmanjšal pa delež akumulacije - na 42% (v planu
62%). Ta premik bo po pokrivanju obveznosti, ki jih imajo
tozdi na osnovi sprejetih zakonov (prispevki za razvoj manj
razvitih republik in SAP Kosovo), pogodb iz prejšnjega obdobja (odplačila domačih in inozemskih posojil) in tekočega
financiranja obratnih sredstev (kar vse skupaj znaša okoli 206
mia din) povzročil, da bodo morali v globalu tozdi za navedene obveznosti porabiti poleg celotne akumulacije (ki bo
dosegla predvidoma le 154 mia din) še okoli 52 mia din
amortizacije (31 % amortizacije). Razmerja kažejo, da tozdi v
globalu ne bodo imeli akumulacije za združevanje za razvoj
gospodarske infrastrukture v republiki, za dolgoročna skupna
vlaganja v drugih SR in SAP ter za dolgoročne plasmaje v
tujino, kakor tudi ne za lastne naložbe v osnovna sredstva. Za
te namene bodo tozdi od lastnih sredstev imeli razpoložljiv le
še preostali del amortizacije (okoli 115 milijard din).
4.5.2. Ta sprememba v strukturi oblikovanja sredstev za
reprodukcijo tozdov bo zaradi velikega porasta amortizacije
pripeljala do tega, da bodo sredstva bolj razdrobljena.
To bo zahtevalo napore za večjo uč inkovitost investicij,
kamor sodi tudi organizirana priprava konkretnih izvoznih
projektov in projektov prestrukturiranja.
Takšna razmerja v oblikovanju in delitvi sredstev za reprodukcijo so predvsem posledica povečanega odliva akumulacije združenega dela SR Slovenije v tujino zaradi odplačevanja posojil. Po drugi strani se ta razmerja lahko še poslabšajo,
kolikor ne bi uspeli obvladati okvirov delitvene politike, ki
zagotavlja razmeroma intenzivno oblikovanje sredstev za reprodukcijo združenega dela v delitvi bruto dohodka organizacij združenega dela.
Zelo pomembni so dolgoročni plasmaji v druge socialistič ne republike in SAP Kosovo, ki naj bi ohranili relativni
delež v družbenem proizvodu, kot je bil predviden z družbenim planom SRS 1981-1985 (1,7%). Izračuni kažejo, da bi v
teh okvirih združeno delo Slovenije lahko namenilo zadostna
sredstva za financiranje tistih naložb v drugih republikah in
pokrajinah SFR Jugoslavije, ki so potrebne za zagotavljanje
prehranske in surovinske osnove.
4.6. Zaposlovanje
4.6.1. Temeljna usmeritev dopolnjevanja in sprememb planskih aktov na upoštevanje zoženih okvirov, krepitev izvozne
usmeritve in razvoj na produktivnejših osnovah zahteva smotrno rast zaposlovanja v naslednjih letih srednjeročnega planskega obdobja. Rast družbenega proizvoda mora postati
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predvsem rezultat rasti družbene produktivnosti dela. Ob predvideni rasti družbenega proizvoda v obdobju 1983-1985
realno za 2,6% povprečno letno naj bi zaposlenost v tem času
naraščala povprečno letno za 1,4%; tem naj bi zaposlovanje v
gospodarstvu naraščalo po stopnji 1,4% (skupaj 28*000 delavcev) in v negospodarstvu po stopnji 1,6% (skupaj 6000 delavcev). Tako bi produktivnost dela naraščala za 1,2% povprečno
letno, v tem času pa bi delež produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda znašala okoli 46%.
Za celotno plansko obdobje 1981-1985 naj bi rast zaposlenosti znašala 1,1% povprečno letno (družbeni plan SRS:
1,8%), zaposlovanje v gospodarstvu 1,0% in v negospodarstvu 1,4%. V obdobju 1981-1985 bi se število zaposlenih v
združenem delu tako povečalo za okoli 43 tisoč, od tega v
gospodarstvu za nekaj nad 34 tisoč oseb. Delež zaposlenih v
gospodarstvu bi leta 1985 tako znašal 84,3% (84,7%). Delež
produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda bi v celotnem
srednjeročnem obdobju znašal 49,8% (51,4%).
Upoštevaje takšna gibanja v zaposlovanju na eni in demografska gibanja na drugi strani bi število nezaposlenih od
12.300 leta 1981 poraslo na 19.400 v letu 1985. Nezaposleni so
leta 1981 vodnosu na zaposlene predstavljali 1,53%, leta 1985
pa bodo predstavljali 2,3% (leta 1970 je ta vrednost zavzela
raven 3,06%, leta 1971 2,62% in leta 1972 2,15%). Potem, ko
je nezaposlenost v obdobju 1981-1982 naraščala po povprečni letni stopnji 20%, bi v obdobju 1983-1985 naraščala po
povprečni letni stopnji 8,2% tako, da bi v celotnem srednjeročnem obdobju 1981-1985 naraščala po stopnji 12,4%.
4.6.2. Za zagotovitev nalog pri zaposlovanju v tekočem
srednjeročnem obdobju bo potrebno okrepiti usklajevanje
strukture kadrov, ki iščejo zaposlitev, z razvojnimi potrebami
združenega dela, zlasti s potrebami po delavcih v kmetijstvu,
drobnem gospodarstvu, rudarstvu, železniškem prometu, komunali in terciarnem sektorju. Povečati bo treba tudi prostorsko in profesionalno mobilnost delavcev. Zaradi manjših
možnosti za zaposlitev bo potrebno zagotoviti delo predvsem
tistim delavcem, ki po svoji usposobljenosti in pripravljenosti
lahko največ prispevajo k hitrejšemu družbenoekonomskemu
razvoju in s tem odpiranju novih produktivnih delovnih mest.
Posebno pozornost bo treba posvetiti mladim, strokovno
usposobljenim kadrom.
Za financiranje dajatev za socialno varnost nezaposlenih bo
verjetno potrebno nekoliko povečati namenska sredstva. V
letu 1980 so znašala 36,4 mio din oziroma 13,8% v sredstvih
občinskih skupnosti za zaposlovanje. Leta 1985 pa naj bi ta
sredstva znašala okrog 42,0 mio din ali 16,7% v sredstvih
občinskih skupnosti za zaposlovanje. Realno naj bi povprečno letno naraščala za 2,9%. Potrebno bo povečati vzajemnost in solidarnost pri združevanju sredstev ter njihovo
večjo mobilnost. Skladno s temi nalogami bo treba dograditi
sistem združevanja in organizacijo skupnosti zaposlovanja.
4.7. Razpoložljiva sredstva za potrošnjo v SR
Sloveniji
4.7.1. V obdobju 1983-1985 naj bi razpoložljiva sredstva za
potrošnjo v SR Sloveniji realno naraščala po povprečni letni
stopnji 1,8% tako, da bi v celotnem tekočem srednjeročnem
obdobju realno naraščala povprečno letno za 1,3% (2,6%).
Da bi ohranili porabo družbenega proizvoda v okviru razpoložljivih sredstev, bo morala svoj delež v družbenem proizvodu zmanjšati glede na tistega, ki je bil predviden z družbenim planom. Zaradi realnega padca v letih 1981 in 1982 bo
osebna potrošnja udeležena v družbenem proizvodu v celotnem petletnem obdobju le z 38,1% (v planu: 42,0%). Investicije v osnovna sredstva gospodarstva naj bi v celotnem srednjeročnem obdobju predstavljala 17,5% (17,6%). Vse kaže, da
se bo delež prirasta zalog in naložb v strateške rezerve povečal v celem srednjeročnem obdobju na 9,4% (8,0%).
Družbeni standard bo zaradi realnega padca v letih
priloga poroč evalca

1981-1982 zmanjšal svojo udeležbo v družbenem proizvodu
tako, da bo v celem petletnem obdobju njegov delež znašal
14% (plan 15,2%). To zmanjšanje bo predvsem posledica
zmanjšanja deleža investicij v družbene dejavnosti, ki bo
predvidoma znašal v celem srednjeročnem obdobju 1,8%
družbenega proizvoda (v planu 2,4%). Poleg tega naj bi udeležbo v družbenem proizvodu zmanjšale tudi investicije v
stanovanjsko dejavnost na 5,6% (6,1%). Investicije v upravne
objekte naj bi delež zmanjšale na 0,3% (0,4%). Materialni
izdatki skupne porabe bodo znižali svojo udeležbo na 6,4%

(6,5%), materialni izdatki splošne porabe pa bodo udeleženi s
4,4% (4,3%).
*
•»
4.7.2. Nakazana razmerja v razporeditvi razpoložljivih sredstev za potrošnjo v SR Sloveniji kažejo, da bo potrebno
nadaljevati z varčno potrošnjo. Pri tem bo manjša razpoložljiva sredstva treba usmeriti na področja in dejavnosti, ki
lahko čimprej prispevajo h krepitvi izvozne usposobljenosti
združenega dela Slovenije in na ta način k rasti družbenega
proizvoda.
- cene 1980
- stopnje
rasti v %

OCENA GLOBALNIH OKVIROV RAZVOJA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1981-1985

Družbeni proizvod
Industrijska proizvodnja
Kmetijska proizvodnja
Zaposlenost v združenem delu
Produktivnost dela v gospodar.
Delež produktivnosti v prirastu DP
Izvoz blaga
Uvoz blaga (brez energ. surovin)
Pokritje uvoza blaga z izvozom v %:
- brez upošt. uvoza energet. sur.
- z upošt. uvoza energ. surovin
Osebna potrošnja
v tem: osebni dohodki
Sredstva za skupno porabo
v tem: - sredstva SIS družb. dej.
- sredstva skupnosti pok. inv. zav.
Sredstva za splošno porabo v SRS
v tem: - republiški proračun
- občinski proračuni
Delež investicij v osnovna
sredstva v družb, proizvodu
v tem:
- gospodarske investicije
- investicije v družb. dej.
- stanovanjska dejavnost
- invest. v uprav. obj. in ostalo
Delež prirasta zalog (vključno
s strateškimi rezervami) v DP
5. DOPOLNJEVANJE PROSTORSKEGA VIDIKA
RAZVOJA V SREDNJEROČNIH PLANSKIH
AKTIH
Prve ocene razpoložljivih planskih aktov občin kažejo, da
so občine vanje pomanjkljivo vključ evale prostorski vidik razvoja. Večkrat ni jasna razlika med statusom, vsebino in stopnjo konkretnosti družbenega plana oziroma dogovora o njegovih temeljih. Nekatere občine so v skladu z zakonom o
sistemu družbenega planiranja v družbenem planu zajele
celoto družbenih odnosov, način reševanja nalog in materialne obveznosti pa opredelile bodisi v dogovarjanju (dogovor, sporazum) ali v obliki državne prisile (odlok). Druge
občine imajo konkretnejše plane od dogovorov o njihovih
temeljih. Zato je potrebno ob dopolnitvah in spremembah
planskih aktov občin te nejasnosti oziroma pomanjkljivosti
odpraviti. Dogovor o temeljih družbenega plana občine naj
obravnava konkretne naloge, nosilce in obveznosti, v tem pa
tudi prostorsko relevantne naloge, ki naj bodo konkretno
lokacijsko, kvantitativno in kvalitativno izražene.
Številne občine niso uskladile in v planskih aktih sprejele
razmejitve med poglavitnimi območji za kmetijstvo, poselitev
in infrastrukturo, temveč so jo odložile za kasnejši čas. Te
uskladitve pa ni možno izvršiti šele v dolgoročnih planih, kot

Družbeni Ocena 1981
plan 1981-85

Predvideno
1982
resolucija

Ocena Nova ocena
možnosti
možnosti
razvoja
razvoja
1983-85
1981-85
2.0
2,6
2.7
3,2
4.4
3.5
1.5
1.1
1,2
1,1
46%
50%
10,0
9,0
6.2
3,1

3.5
3.6
3,5
1,8
1,8
51%
8,0
1.0

0,8
1,9
1,0
0,7
0,3
38%
13,8
-10,9

1,5
2,0
3.5
0,5
1.0
65%
9.7
9.1

95
78
3.1
3,1
3.3
3,1
3.7
3,1
3,1
3,1

101
85
-9,5
-8,4
-4,3
-3,8
-5,1
-4,8
-5,3
-4,2

102
86
0,8
0,0
-1,1
-2,9
2,3
-1,7
-2,7
-0,3

113
96
2,9
2.6
3.0
2.3
4.1
2,3
2,3
2,3

110
93
-0,2.
-0,2
0,7
0,0
1.8
0,0
-0,2
0,4

26,7

24,5

22.8

26,4

25.4

17,6
2.4
6,1
0,6

15,8
2,2
6,0
0,5

14.9
1.8
5.6
0,5

18,8
1.7
5,5
0,4

17.5
1,8
5.6
0,5

8,0

12,8

13,7

7,0

9,4

so nekatere občine predvidele, temveč v dopolnitvah družbenih planov 1981 - 1985.
Pri sprejetih planskih dokumentih občin večkrat ni jasna
razlika med strokovnimi osnovami in planskimi odločitvami.
Tako ima npr. občina v svojem planu izražen sistem poselitve,
iz katerega pa ni razvidno, ali gre za sprejeto politiko ali samo
za strokovno zamisel. Plani smejo vsebovati le v planskem
procesu sprejete odločitve, ki seveda temeljijo tudi na strokovnih osnovah.
Družbeni plani občin imajo nekatere pomanjkljivosti pri
kartografsko izraženih prostorsko relativnih odločitvah, ki jih
je potrebno odpraviti:
- pogosto ni razvidno, kdo je nosilec politike, usmeritev in
nalog na določenem področju. To velja zlasti za organizacijske naloge;
t
- ni opredeljeno, v katerih planskih dokumentih nosilcev
planiranja, ki so neposredno prevzeli določene obveznosti iz
planskih dokumentov občin, so te odločitve sprejete;
- ni upoštevano, da plan ne prikazuje primarnih naravnih
danosti ali drugih izventarizacijskih stanj (npr. kategorizacije
kmetijskih zemljišč), ampak družbene odločitve, kaj se bo s
temi danostmi naredilo (opredelitev prvega in drugega območja ter naloge na teh območjih);
- ni dosledno upoštevano metodološko načelo, da se pro17
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storsko relevantne odločitve glede organizacije dejavnosti v
prostoru prikazujejo na publikacijskih kartah formata A3 ali
A4; namenska raba posameznih območij se sprejme v procesu srednjeročnega planiranja in prikaže na kartografskih
kartah 1 : 25 000, ko pa gre za razmejitev med območji
pomembnejših rab (poselitve, infrastrukture, kmetijstva, gozdarstva, območja zaščite naravnih virov in vrednot), pa na
kartah 1 : 5 000; da se obravnava razvojno politiko na posameznih območjih s tem, da se zajame tudi stanje leta 1980 in
razvoj do leta 1985;
- ni razvidno, za katere aktivnosti so se nosilci planiranja
odločili: organizacijske ali investicijske (za pripravljalna dela,
za pripravo dokumentacije ali za izvedbo investicije).
Glede na zakon o sistemu družbenega planiranja je potrebno planske dokumente dopolniti po predpisani obvezni
enotni metodologiji.
Te dopolnitve se nanašajo na prostorsko usklajevanje funkcij in rabe posameznih območij tudi pri prostorsko relevantnih samoupravnih interesnih skupnostih. Izražajo se konkretno verbalno, numerično in kartografsko v njihovih planskih dokumentih. Tako morajo npr. kmetijsko zemljiške skupnosti na osnovi strokovne kategorizacije ter širših družbenih
in sektorskih ciljev ponuditi predlog prvega in drugega območja kmetijskih zemljišč v skladu z 10. členom zakona o
kmetijskih zemljiščih ter ga v procesu usklajevanja dopolniti
in sprejeti.
Pri izvajanju prostorskega vidika družbenega planiranja so
povzročale probleme tudi pomanjkljivosti v zakonodaji. Normativno še ni urejeno urejanje prostora (zakon o urejanju
prostora). V zaostanku je tudi družbeni dogovor iz 204. člena
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem
planu SR Slovenije, ki ga sklenejo izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti in Gospodarska zbornica Slovenije, opredeljuje pa minimalne, organizacijske, kadrovske in druge pogoje
za delo planskih strokovnih služb.
6. OSNOVNE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z
DOPOLNJEVANJEM IN SPREJEMANJEM
SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV V SR
SLOVENIJI
6. 1. Razvoj družbenoekonomskih odnosov
Treba bo dopolniti in konkretizirati tiste dele planskih aktov, ki se nanašajo na krepitev družbenoekonomskega sistema in odnosov.
Temeljne in druge organizacije združenega dela morajo
vključ iti ekonomske odnose s tujino v svoje delovanje in
planiranje kot sestavni del svoje reprodukcije. Samoupravno
interesno skupnost za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije je treba okrepiti kot mesto usklajevanja združenega dela
o izvoznih obveznostih in uvoznih možnostih. Organizacije
združenega dela morajo biti aktivnejše pri samoupravnem
sporazumevanju o oblikovanju in delitvi deviznega priliva na
osnovi reprodukcijskih povezav in prispevka posameznih organizacij združenega dela z vsega enotnega jugoslovanskega
trga k izvozu.
Skromne možnosti uvoza reprodukcijskega materiala in
surovin zaostrujejo oskrbo proizvodnje. Zahtevnih nalog
glede rasti izvoza, družbenega proizvoda in potrošnje ne bo
moč uresničiti, ne da bi organizacije združenega dela v celoti
prevzele odgovornost za oskrbljenost svoje proizvodnje s
potrebnimi vložki. Vzpostavljati morajo reprodukcijske povezave na osnovi skupnega prihodka v okviru SR Slovenije in v
vsej SFRJ Jugoslaviji ter na ta način prispevati h krepitvi
enotnega jugoslovanskega trga.
V razširjeni reprodukciji bo potrebno uveljaviti odnose
skupnega dohodka, kjer še zlasti v nestabilnih razmerah ne
more prevladovati finanč ni interes organizacij združenega
dela, temveč proizvodni interes, ki bo zagotavljal dopolnjeva18
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nje proizvodne strukture predvsem, kjer so ozka grla. Takšne
odnose je potrebno krepiti na enotnem jugoslovanskem trgu,
še posebej pa v razmerjih do organizacij združenega dela iz
manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo.
Odnose skupnega dohodka je potrebno graditi tudi na deviznem interesu organizacij združenega dela, ki se morajo organizirati za združevanje sredstev za izvozno zanimive investiicjske projekte: V bankah bo potrebno z dopolnjevanjem planskih aktov krepiti sposobnost upravljalcev temeljnih bank za
samoupravno sporazumevanje o skupnih nalogah, ki so ekonomsko smotrne in ustrezajo dogovorjenim razvojnim usmeritvam. V planskih aktih samoupravnih organizacij in skupnosti bo potrebno bolj razčleniti kriterije prestrukturiranja gospodarstva, dopolniti pa jih posebno tam, kjer so zdaj še
nedodelani (neindustrijska področja gospodarske dejavnosti).
Razčleniti in dosledno spoštovati bo potrebno merila in
osnove za delitev sredstev za osebne dohodke, upoštevaje
rezultate minulega dela. V zahtevnih stabilizacijskih razmerah
postajajo za razvoj organizacij združenega dela odločilne
samoupravne osnove za stimuliranje najbolj, ustvarjalnega,
najodgovornejšega in fizič no najzahtevnejšega dela.
V svobodni menjavi dela bo potrebno v zaostrenih potrebah
po racionalni rabi sredstev samoupravno odločanje usmeriti v
oblikovanje skupnih prioritet. Zato bo potrebno razviti odnose
svobodne menjave dela tudi med samoupravnimi interesnimi
skupnostmi na istih oziroma na različ nih ravneh, zlasti glede
programov na osnovi vzajemnosti, delitve dela in odgovornosti med samoupravnimi interesnimi skupnostmi.
S samoupravnim družbenim planiranjem bo potrebno povezati ukrepanje na vseh ravneh in področjih družbene reprodukcije. Dosledno spoštovanje pravic in dolžnosti delavcev in
delovnih ljudi za planiranje svojega razvoja mora zagotoviti
relanost planskih aktov, v združenem delu pa trdnost dohodkovnih povezav na planski osnovi. Nadaljevati je treba krepitev vloge organizacij združenega dela pri planiranju ekonomskih odnosov s tujino in finančnih tokov, predvsem družbenopolitič ne skupnosti pa morajo samoupravno družbeno planiranje razširiti tudi na prostorske vidike razvoja.
6.2. Postopki dopolnjevanja in spreminjanja
planskih aktov
Dopolnjevanje planskih aktov bo potrebno izvesti organizirano, da ne bi z ustvarjanjem vtisa o neobvladljivosti planskih
postopkov vzpodbujali obnašanja, ki bi šlo mimo samoupravnih prvin sistema družbenega planiranja.
Odlok zvezne skupščine o sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 (Ur.
I. SFRJ, št. 55-5/82) nalaga nosilcem planiranja, da preverijo
svoje planske dokumente in jih po potrebi spremenijo. Posebno to velja za tiste, ki delujejo na prioritetnih smerah
razvoja. Pripraviti morajo programe tovrstnih aktivnosti. Predvideno je, da bo na ravni Jugoslavije sprejet poseben dogovor o spremembah dogovorov o temeljih družbenega plana
Jugoslavije, ki bo strnil spremembe dosedanjih dogovorov o
temejih družbenega plana Jugoslavije. Njegovi podpisniki
bodo isti, kot so podpisali sedanje dogovore. Na tej podlagi
bo pripravljen osnutek in predlog sprememb in dopolnitev
družbenega plana Jugoslavije.
Tudi Skupščina SR Slovenije je 24. 2. 1982 sprejela odlok o
dopolnitvah planskih aktov, Izvršni svet Skupščine SRS pa v
dogovoru s Socialistično zvezo in Gospodarsko zbornico
program dela.
V zvezi z dogovorom o temeljih družbenega plana SRS
1981-1985 - podobno pa tudi v drugih družbenopolitič nih
skupnostih - bo treba opraviti nekatere posebne aktivnosti.
Udeleženci dogovora bodo morali preko koordinatorjev, ki jih
je določil odbor udeležencev dogovora, analizirati uresničevanje dogovora v letu 1981, naloge v letu 1982 upoštevaje
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skrčene okvire, opredeljene v resoluciji, ter predlagati dopolnitve in spremembe svojih srednjeročnih planskih obveznosti.
Podobno naj bi ukrepali tudi v občinah in posebnih družbenopolitič nih skupnostih.
Samoupravne organizacije in skupnosti morajo sprejeti
sklepe svojih samoupravnih organov in programe dela na
dopolnjevanju svojih planskih aktov.
Dopolnjevanje planskih aktov mora teči po enakem postopku kot njihovo sprejemanje. To pa ne pomeni, da morajo
nosilci planiranja vse svoje planske akte ponovno sprejemati;
na podlagi svojih sklepov oziroma odlokov o pristopu k dopolnitvam planskih aktov morajo pregledati svoje planske
akte (smernice tozdov in krajevnih skupnosti; temelji planov
tozdov; samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov; plani) in z vso odgovornostjo konkretno ugotoviti, katere
od njih bo treba dopolnjevati zaradi novih razvojnih okvirov in
potreb usklajevanja z drugimi nosilci planiranja.
6.3. Nekatere dodatne usmeritve za
dopolnjevanje in spreminjanje planskih aktov
Eno od osnov za dopolnjevanje in spreminjanje planskih
aktov tvorijo informacije, ki so trenutno razpoložljive in so
zbrane v tej analizi. Za oblikovanje usmeritev spreminjanja in
dopolnjevanja planskih aktov pa so ključna stališča, ki jih bo v
tej zvezi sprejela Skupščina SFRJ, in stališča, ki jih bo sprejela
Skupščina SR Slovenije.
V organizacijah združenega dela bodo morali ponovno preveriti osnovne usmeritve in proporce svojih planov, posebno
pa razmerja med izvozom in uvozom, devizni uč inek ter svoje
investicije s praviloma izključ nim poudarkom na izvozu in
njihovemu realnemu pokritju. Oceniti bodo morali uč inke
sprememb amortizacijskih stopenj in njihov vpliv na delitev
dohodka, ponovno bodo morali preveriti bilanč no pokritost
oziroma ocene o možnostih zagotavljanja kadrov, energije,
reprodukcijskih materialov in surovin, financ, deviz, prostora
ter plasmaja za svojo enostavno in razširjeno reprodukcijo.
V krajevnih skupnostih bodo morali ponovno preveriti predvidene investicije na osnovi samoprispevkov in drugih virov.
V zaostrenih gospodarskih razmerah bodo morali v planskih
aktih dati poudarek zagotavljanju socialne varnosti krajanov
na osnovi njihovega celovitega materialnega položaja.
V samoupravnih interesnih skupnostih gospodarske infrastrukture bodo morali poiskati možnosti za skrčenje svojih

programov tako, da bi oskrbeli združeno delo z najnujnejšimi
proizvodi in storitvami gospodarske infrastrukture, ki lahko
pripomorejo k izvoznim rezultatom. V samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti bo potrebno ponovno
preveriti normative, standarde in programe, kjer bo treba
upoštevati specifič nosti tistih delov programa, ki predstavljajo denarne izdatke prebivalstvu na eni, in tiste dele, ki
predstavljajo storitve družbenih dejavnosti na drugi strani. V
samoupravnih interesnih skupnostih na ravni republike bi si
morali prizadevati, da krčenje programov ne bi poslabšalo
relativnega položaja manj razvitih območij in manj razvitih
obmejnih območij.
V bankah bo potrebno pripraviti nove bilančne ocene oblikovanja sredstev, naložbe pa osredotočiti na skupne razvojne
naloge, predvsem tiste, ki lahko prispevajo h konvertibilnemu
izvozu.
V občinah bo potrebno ponovno preveriti konkretne naloge
iz dogovorov o temeljih njihovih planov. Obveznosti, naloge
in pravice v dogovorih o temeljih družbenih planov občin bo
potrebno dosledno graditi na samoupravnih sporazumih o
temeljih planov, kar bo planskih aktom v občinah zagotavljajo
realnost glede materialnega pokritja. Na tej osnovi bo potrebno preveriti predvidene investicije in druge oblike potrošnje, ki prispevajo k družbenemu standardu. Večina občin bo
morala svoje planske akte bistveno dopolniti glede prostorskega vidika razvoja.
Na ravni republike bo potrebno poleg vsebinskih usmeritev
in okvirov, ki so vsebovani v tej analizi, konkretno preveriti
vsebino dogovora o temeljih družbega plana SR Slovenije ter
vse njegove naloge, obveznosti in pravice utemeljiti z ustreznimi samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, kar naj
prepreči formuliranje nalog v dogovoru, ki ne bi imele materialne podlage.
Dogovor bo treba prilagoditi novim, zahtevnejšim obveznostim' glede ekonomskih odnosov s tujino. Konkretizirati bo
potrebno kriterije prestrukturiranja za neindustrijska področja gospodarske dejavnosti.
V gospodarski infrastrukturi bo potrebno upoštevati krčenje programov. V kmetijstvu bo potrebno znotraj nespremenjenih investicijskih sredstev dati večji poudarek primarni
proizvodnji hrane. Tudi na ravni republike bo potrebno dopolniti prostroski vidik razvoja. S politiko regionalnega razvoja
bo potrebno zagotoviti, da v razmerah krčenja materialnih
okvirov manj razvita območja ne bi zmanjševala svojega deleža v skupni razvojni politiki.

★ ★ ★

Analizo so izdelali naslednji delavci Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje:
Maja Beraant, Anton Birsa, Andrej Briški, Branko Bužan, Fedor Čeme, Franc Dragan, Dagmar Fajdiga, Milenka
Gaberšek, Matjaž Hanžek, Andrej Haftman, Franc Jamšek,
dr. Matjaž Jeršič , Dušan Kidrič, Jerina Kodelja, Jasna
Kondža, Zlatko Lavrenčič, Božena Leonardi, Rajka Lužnik,
Nastja Marinšek, Milena Mirkovič, Vida Mohorčič-Špolar,
Stojan Pečlin, Peter Polšak, dr. Anton Povše, Peter Srakar,
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Lojze Stare, Marjeta Šiško-Debeljak, Peter Tribušon toč.3.2.,
Ciril Dragonja - toč. 3.1.;
Zlatko Lavrenčič - toč. 5;
Živko Pregl, ki je tudi vodil delo na analizi in opravil
redakcijo: točke 1, 2. in 6; točka 4 v sodelovanju z Vido
Brus, Cirilom Dragonjo, Andrejem Hartmanom, Dušanom
Kidričem, Jerino Kodeljo, Jasno Kondža, dr. Ivom Lavračem, Igorjem Strmšnikom, Marjeto šiško-Debeljak, Petrom Tribušonom, Stanetom Vencljem, Maro Vrtačnik,
Marjano Zaplatil in Bogdanom Zeilhoferjem.
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1981-1985
Priložena dokumentacija predstavlja analitič no-dokumentacijsko podlago Analize spremenjenih pogojev m okvirov za dopolnjevanje srednjeroč nih planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981 1985.
nnr(atknv ki iih
Izrač uni v tei dokumentaciji, ki se nanašajo na leti 1980 in 1981, temeljijo na uradnih virih poda
objavljajo Zavod SR Slovenije za statistiko, Služba družbenega knjigovodstva Narodna banka, £genije in druge
informacijske službe. Izrač uni za leto 1980 so izdelani na osnovi konč nih podatkov, medtem ko izrač uni za leto 1981
temeliiio deloma na konč nih podatkih, deloma pa še na ocenah.
»
Ocene družbenoekonomskih gibanj za leto 1982 izhajajo iz predvidenih materialov okvirov razvoja, opredeljenih v
Resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982.
rPZUltat strokovnih
Materialni okviri in proporci razvoja ter bilanč ni izrač uni za obdobje 1983 do 1985 pa so rezultat stroKov
projekcij v Zavodu SR Slovenije za družbene planiranje in predstavljajo kvantitativno opredelitev spremenjen
pogojev in okvirov razvoja do konca tekoč ega srednjeroč nega planskega obdobja.
Tabela 1
- cene 1980
Ocena globalnih okvirov razvoja SR Slovenije v obdobju 1981-1985
~ stopnje ras i v
Nova oc. možn.
Predvideno Ocena možn.
Ocena 1981
Družbeni plan
razv. 1981-85
1982 resolucija razv. 1983-85
1981-85
2.0
2,6
1.5
0,8
3.5
Družbeni proizvod
2.7
3,2
2,0
3.6
1,9
Industrijska proizvodnja
3,5
4.4
3,5
1,0
3,5
Kmetijska proizvodnja
1.1
1.5
0,5
0,7
1,8
Zaposlenost v združenem delu
1,1
1,2
1.0
0,3
1.8
Produktivnost dela v gospodar.
50%
46%
65%
38%
51%
10,0
Delež produktivnosti v prirastu DP
9,0
9.7
13,8
8,0
Izvoz blaga
3,t
6.2
9.1
-10,9
1.0
Uvoz blaga (brez energ. surovin)
110
Pokritje uvoza blaga z izvozom v %:
113
102
101
95
93
- brez upošt. uvoza energet. sur.
96 .
86
85
78
-0,2
- z upošt. uvoza energ. surovin
2,9
0,8
-9,5
3.1
Osebna potrošnja
-0,2
vtem:
2.6
0,0
-8,4
3,1
0,7
osebni dohodki
3.0
-1,1
-4,3
3.3
Sredstva za skupno porabo
0,0
v tem:
2.3
-2,9
-3,8
3,1
1.8
- sredstva SIS družb. dej.
4.1
2,3
-5,1
3.7
0,0
- sredstva skupnosti pok. inv. zav.
2,3
-1.7
-4,8
3,1
Sredstva za splošno porabo v SRS
-0,2
v tem:
2,3
-2,7
-5,3
3,1
0,4
- republiški proračun
2,3
0,3
-4,2
3,1
25.4
- občinski proračuni
26,4
22.8
24,5
26,7
Delež investicij v osnovna sredstva v družb, proizvodu
17.5
v tem:
18,8
14.9
15,8
17,6
1,8
- gospodarske investicije
1.7
1.8
2,2
2.4
5,6
- investicije v družb. dej.
5,5
5.6
6,0
6,1
0,5
- stanovanjska dejavnost
0,4
0,5
0,5
0,6
9,4
- invest. v uprav. obj. in ostalo
7.0
13.7
12.8
8,0
Delež prirasta zalog (vključ no s strateškimi rezervami) v DP
- cene leta 1980
Tabela 2
- v milj. din
po
področ
jih
v
letih
1980-1985
č
iste
dejavnosti
Realni družbeni proizvod
1981-85 plan
1981-85
1983-85
1980 realiz.* 1981 ocena 1982 predvid.
predvid.
predvid.
1.388.309
810.073 1.318.789
256.258
252.458
250.388
GOSPODARSTVO
1.278.979
1.214.808
746.009
236.175
232.624
230.527
- združeno delo
109.330
103.981
64.064
20.083
19.834
19.861
607.914
- sam. oseb. delo
616.815
380.845
119.153
116.817
114.639
Industrija
67.287
67.414
42.098
12.867
12.449
12.327
Kmetijstvo
16.755
17.338
10.525
3.440
3.373
3.067
Gozdarstvo
4.571
3.156
1.977
598
581
581
145.366
Vodno gospodarstvo
104.952
61.752
21.389
21.819
24.243
Gradbeništvo
107.398
99.050
61.198
19.130
18.722
18.205
265.917
Promet
239.588
146.603
46.724
46.261
45.354
42.441
Trgovina
38.830
24.081
7.447
7.302
7.302
Gostinstvo in turizem
71.792
74.543
46.115
14.296
14.132
13.777
58.868
Obrt"
57.103
34.879
11.222
11.002
10.893
Druge proizv. dejav.

Tabela 3
Rast realnega družbenega proizvoda po področ jih v letih 1981-1985
- č iste dejavnosti
1981
1982
1983-85
0,8
0,9
-0,1
1,9
1,0
10,0
0
-10,0
2,8
2,0
0
2,6
1,0

GOSPODARSTVO
- združeno delo
- sam. osebno, delo
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Vodno gospodarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo in turizem
Obrt
Druge proizvodne dejavnosti

2,6
2,6
3.1
3.2
4,4
1,0
4,9
-1,9
3,2
2,2
3,8
3,/
1,8

1,5
1,5
1,2
2,0
3,5
2,0
3,0
-2,0
2,2
1,0
2,0
1,2
2,0

Tabela 4
Izvoz in uvoz blaga in storitev

1. Izvoz blaga
2. Izvoz storitev
I. IZVOZ BLAGA IN STORITEV
3. Uvoz blaga
v tem:
- energetske surovine
- uvoz blaga brez energetskih
surovin
4. Uvoz storitev
II. UVOZ BLAGA IN STORITEV
III. SALDO
- blaga
- blaga in storitev
IV. POKRITJE UVOZA BLAGA Z IZVOZOM (%)
- brez upoštevanja uvoza energetskih surovin
- z upoštevanjem uvoza energetskih surovin
Tabela 5
Izvoz in uvoz blaga in storitev

cene 1980
stopnje rasti v %
1981-85
1981-85.
plan
predvideno
3,5
2,0
3.5
2.0
3.1
2.1
3.6
2,7
3,5
3,5
1,5
2,9
4,0
3.5
3.3
-3,6
4.4
2,9
3.2
1,9
3.8
2,7
3.9
2,9
2,0
1.6
- 1 $ = 27,30 din
- v mio din
- tekoče cene
Skupaj
1983 - 1985
ocena
možnosti
306.060
98.116

Skupaj
1981 - 1985
nova
ocena
440.676
130.314

101.583
84.630

404.176
317.663

590.990
474.802

11.712

12.968

47.994

72.673

61.999
7.753

60.797
10.538

71.662
12.831

269.669
43.161

402.129
66.530

74.966

83.047

97.461

360.824

541.332

- 17.090
- 7.426

- 10.893
+ 2.184

11.630
4.122

11.603
43.352

34.125
49.659

102

114

110

1980
realizacija
50.123
17.^17

1981
realizacija
61.616
23.615

1982
predvideno
73.000
28.583

65.540
67.213

85.231
72.509

5.214

81

101

75

85

96
93
- v mio din
- cene 1980
- 1 $ = 27,30 din
Skupaj
Skupaj
1981-1985
1981-1985
nova
plan

1980
realizacija

1981
realizacija

1982
predv.

Skupaj
1983-1985
ocena
možnosti

1. Izvoz blaga
2. Izvoz storitev

50.123
17.417

57.040
21.858

62.573
24.481

223.582
71.984

343.195
118.323

113.832

I. IZVOZ BLAGA IN STORITEV

,67.540

87.054

295.566

461.518

433.416

3. Uvoz blaga brez energetskih
surovin
4. Uvoz storitev

61.999
7.753

78.898
\'
55.241
9.753

60.268
11.002

204.165
34.209

319.674
54.964

336.399
39.117

69.752

64.994

71.270

238 . 374

374.638

375.516

27,0
20,0

31,2
22,6

33,9
24,4

36.5
27.6

35,0
26,0

31,0.
23,0

II. UVOZ BLAGA IN STORITEV
(brez energetskih surovin)
DELEŽ IZVOZA V DRUŽBENEM
PROIZVODU:
- skupaj izvoz blaga in storitev
- izvoz blaga
priloga poroč evalca

319*.584

21

Tabela 6
Stopnje rasti izvoza in uvoza blaga in storitev

- v odstotkih

1981 - 1980
nomirealnalno
no

1982 - 1981
nomirealnalno
no

0 stopnja rasti
1983 - 1985
nomirealnalno
no

0 stopnja rasti
1981 - ,1985
nomirealnalno
no

Plan
1981 - 1985'
nomi- realnalno no

1. Izvoz blaga
2. Izvoz storitev

22,9
356 .

13,8
25,5

18,5
21,0

9,7 .
12,0

17,7
7,0

9,0
- 1,0

18,8
15,0

10,0
6,5

18,8
15,0

8,0
M,5

I. IZVOZ BLAGA IN STORITEV
3. Uvoz blaga brez energetskih surovin
•
4. Uvoz storitev '

26,2

16,8

19,2 i

10,3

15,0

6,5

17,9

9,2

17,8

7,1

- l',9
35,9

- 10,9
25,8

17,9
4
21,8

9,1
12,8

14,1
10,0

6,2
1,8

1.1,4
17,1

3,1
8,«

13,0
10,0

.1,0
1,8

2,3

- 6,6

9,6

13,«

5,6

12,1

3,7

12,6

1,1

II. UVOZ BLAGA IN STORITEV (brez energetskih
surovin)

18,D

,

Tabela 7
Oblikovanje razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji
1980
realiz.
I. OBLIKOVANJE BRUTO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV:
1. DRUŽBENI PROIZVOD
2. Inozemska posojila in
priliv odplačil od kreditov danih v tujino
3. Skupna vlaganja tujih
partnerjev
k. Anuitete iz Sklada za
manj razvite SR in SAP
5. SKUPAJ PRILIVI
6- BRUTO RAZPOLOŽ. SREDSTVA

19S2
predvid.

1983-85
predvid.

1981-85
nova ocena
možn.

250.388

252.458

256.258

810.073

1.318.789

1.388.309

154

9.434
200

11.328
250

58.859
1.700

57.306
1.700

719
15.287

696
10.330

772
12.350

38.097
1.250
2.864
42.211

*♦.332
64.891

5.152
64.158

265.675

262.788

268.608

852.284

1:383.680

1.452.467

15-523

16.389

52.055

83.967

82.186

4.498
1.381
819
1.010
10.482
5.281
38.994

4.591
1.314
795
2.050
9.842
5-147
40.128

14.085
2.736
2.496
19.340
24.140

23.174

24.019
5.431
4.778

31.805
146.657

42.233
225-779

23.132
45.996
47.220
232.789

223.794

228.480

705.627

1.157.901

1.219.678

II. ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE:
1. Obveznosti do zveznega
proračuna
13-132
2. Prispevek za hitrejši razvoj manj razvitih SR in
SAP Kosovo
4.714
3« Prispevek za odpravo posledic potresa v Črni gori
1.443
4. Prisp. iz OD zaposlenih s
stal.bival, v drugih SR
871
5. Dolgoročni plasmani in
skup.vlag. v druge SR
750
6. Odplačila inozem.posojil
13-432
7. Krediti dani v tujino in
skupna vlaganja v tujini
5-070
8. SKUPAJ ODLIVI
39.412
III. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA P0»
RABO V SR SLOVENIJI
226.263
22

1981
ocena

v milj. din
cene 1980
1981-&5
plan

5-431
4.110
22.400
44.464

priloga poroč evalca

Tabela 7/1
Strukturna oblikovanja razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji
1980
19^2
realiz.
ocena
predv.
I.OBLIKOVANJE BRUTO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV:
1. DRUŽBENI PROIZVOD
100,0
2. Inozemska posojila in priliv odplačil od kreditov,
danih v tujino
5*7
3. Skup.vlaganja tujih partner.
0,1
k. Anuitete iz Sklada za manj
razvite SR in SAP
0,3
5. SKUPAJ PRILIVI
6,1
6. BRUTO RAZPOLOŽ. SREDSTVA
106,1
II.ODLIVI SREDSTEV IZ SR SLOVENIJE:
1. Obveznosti do zveznega proračuna
5,2
2. Prispevek za hitrejši razvoj
aanj razvit. SR in SAP Kosovo
1,9
5. Prispevek za odpravo posledic
potresa v Črni gori
0,5
4. Prisp. iz OD zaposlenih s
stal.bivališčem v drugih SR
0,3
5. Dolgoročni plasmani in
skup.vlaganja v druge SR
0,3
6. Odplačila inoe»>.posojil
5,4
7. Krediti, dani v tujino in
skupna vlaganja v tujini
2,0
8. SKUPAJ ODLIVI
15,7
III.RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
PORABO V SR SLOVENIJI
90,4

: 0uedneU?!°v DP v *
1981-85
1981-8$
nova ocena
plan
možnosti
.

1983-85
predv.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.7
0,1
0,2
4.0
104,0

4,4
0,1

4.7
0.2
0.3
5,2
105,2

"t.5
0,1
0,5
4,9
104,9

4,1
0,1
0,4
4.6
104,6

6,4

6,4
1.7
0,4

5,2
17,1

0,5
1.7
5.5
5,4
16,8

87,8

87,8

0,5/
4,8
104,8

6.1
1.8
o,5
o,3
0,4
4.2
2.1
15,4

0,5
0,3
0,8
3,8
2,0
15,6

1,7
0,5
0,5
2,4
5,0
4.0
18,1

88,6

89,2

87,1

6,4
1,8

Tabela 8
Razporeditev razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji

DRUŽBENI PROIZVOD
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
PORABO V SR SLOVENIJI
1. Osebna potrošnja
v tem: osebni dohodki
2. Družbeni standard
v tem:
Materialni izdatki skupne porabe
Investicije v družb.standard
od tega:
- investicije v družb.dejavnosti
- investicije v stanov.dejavnost
- ostale inves.v družb.standard
5- Investicije v osnovna sred.gosp.
v tem: - družbeni sektor
- zasebni sektor
4. Prirast zalog (vključ.strate.režeš)
5. Splošna poraba
v tem: - materialni izdatki
- investicije
,
6. Ostalo (narazp.sredstva, čas razm.,
prenosi neupor.sredstev, računska
odstopanja, razlike zaradi uporabe
različnih deflatorjev)
priloga poroč evalca

5,9
1.7
0,4

0,5
1.7
5,4

- v milj. din
- cene 198o

198o
realizac.

1981
ocena

1982
1985 - 85 1981 - 85
1981 - 85
predvideno predvideno nova ocena možn. plan

250.588

252.458

256.258

8I0.075

1.318.789

I.388.509

226.265
I06.698
84.987
4o.5l6
15-787
24.529
7.291
16.752
486
47-579
44.715
2.866
25«46o
12.o2o
I0.885
1.135

223-794
' 96.544
77.835
37-759
16.466
21.273
5.760
15-077
436
39.900
36.920
2.98o
32.542
12.255
11-555
882

228.480
97-285
77-855
55.855
16.466
19.567
4.560
14.595
412
38.255
35.185
5.070
55.177
12.190
11-555
857

705.627
509.145
245.741
111.111
52.0II
59.I00
13.786
44.192
1.122
152.157
142.462
9.695
56.443
58.579
55.858
2.521

1.157.901
502.972
4ol.411
184.685
84.945
99.74o
24.1O6
75.664
1.970
250.512
214.567
15.745
125.962
62.8o4
'58.564
4.24o

1.219.678
583.088
465.7«4
211.689
91.595
12o.o94
t
32.540
85.169
2.585
244.450
228.580
15.850
111.555
64.551
59.525
4.828

- 5»8lo

5.054

9.742

38.392

53.168

4.587
23

Tabela 8/1
Udeležba razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji v družbenem proizvodu
1980
realizac.
DRUŽBENI PROIZVOD
loo,o
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
PORABO V SR SLOVENIJI
9o,4
1. Osebna potrošnja
^2,6
v tem: osebni dohodki
33*9
2. Družbeni standard
16,1
v tem:
Materialni izdatki skup.porabe
6,3
Investicije v družb.standard
9,8
od tega:
- investicije v družb.dojavnosti
2,9
- investicije v stanov.dejavnost
6,7
- ostale inves.v družb.standard
o,2
3. Investicije v osnovna sred.gospod.
19,o
v tem: - družbeni sektor
17,9
- zasebni sektor
1,1
b. Prirast zalog (vključno strat.rez.) lo,2
5. Splošna poraba
^,8
v tem: - materialni izdatki
*+,3
- investicije
o,5
6. Ostalo (nerazp. sredstva, čas razni. ,
prenosi neuporab.sredst., računska
odstopanja, razlike zaradi uporabe
različnih deflatorjev)
- 2,3

198o
ocena

udeležba v DP v %
cene 1980

1982
1983 - 85 1981 - 85
1981 - 85
predvideno predvideno nova ocena možn. plan

loo, o

loo, o

loo, o

loo, o

loo, o

88,6
38,2
3°,8
15»o
6,5
8,5
2,3
6,0
o,2
15*8
1^,6
1,2
12,8
U,8
*+,5
o,3

89,1
38,o
3o,4
14, o
6,4
7,6
1,8
5.6
0,2
14,9
13,7
1,2
13,7
4.7
4,4
o,3

87.1
38.2
30.3
13.7
6.4
7.3
1,7
5.5
o,l
18.8
17,6
1,2
7,o
<♦,7
4.4
o,3

87,8
38,1
30.4
14, o
6,4
7,6
1,8
5,6
0,2
17.5
16,3
1,2
9.4
4,8
4.5
o,3

87,8
42,0
33.5
15,3
6.6
8.7
2,4
6,1
0,2
17.6
16,5
1,1

2,o

3,t

"t,7

4,6

o,3

4,6
4,3
o,3

Tabela 9
Razporejanje brutto produkta TOZD

cene leta 1980
v milij. din
1980 realiz.

BRUTO DOHODEK
(razporejeni)
korigirani bruto doh.1
Amortizacija po min. st.
DOHODEK (razporejeni)
Korigirani dohodek1
Skupna poraba
v tem:
- SIS druž. dej.
- SPIZ
Stanovanjski prisp. (solidarn.)
Splošna poraba
Drugi nameni iz doh.
vtem:
- pospešena amor.
- delov, skupnosti
- obresti
Osebni dohodki
v tem:
- neto osebni dohodki 2
- prispev. SIS3 druž. dej.
- davki iz OD
- prisp. solid. za Č. g.
Stanovanjski prisp;
(vzajemnost, sreds. TOZD)
Skupna poraba v TOZD
Del za prehrano delav.
Sredstva za razširitev materialne osnove dela in sredstva

228.777

1981 ocena 1982 predvid.
230.657
216.689
20.478
210.179
196.211
14.832

1983-85 1981-85 nova
ocena možn. ocena možn.

1981-85 plan

219.939
35.432

694.725
111.919

1.131.353
167.829

1.262.017
118.938

184.507
14.556

582.806
46.042

963.524
75.430

1.143.079
87.096

1.842
50.449

11.925
2.907
1.244
1.650
49.567

11.579
2.977
1.209
1.589
45.978

36.359
9.683
3.819
4.988
144.937

59.863
15.567
6.272
8.227
240.482

65.437
21.659
8.384
9.719
285.438

4.484
18 670
13.397
97.314

4.263
17.085
14.807
84.755

602
16.589
15.082
84,496

1.860
52.092
47.861
267.095

6.725
85.766
77.750
436.346

25.713
102.464
77.228
497.298

67.088
27.436
2.121
669

61.677
20.497
1.869
712

61.677
20.238
1.869
712

194.437
64.537
5.876
2.245

317.791
105.272
9.614
3.669

366.261
116.015
11.270
3.752

7.987
7.066
3.029
30.315

4.525
5.313

4.511
5.159

14.249
16.200

23.285
26.672

28.596
45.288

34.326

27.009

85.476

146.810

181.260

21.226
207.551
9.549
6.518
3.091

1

Ker je za leto 1980 upoštevana realizacija po podatkih bilance uspeha, je bil za leto 1981 izračunan primerljivi (bruto) dohodek in
dohodek ter nato preračunan na novi sistem. Glede nato, da so v letu 1980 v dohodku še zajeti izdatki za prehrano delavcev, ki so v
letu 1981 prenešeni med odhodke pred ugotavljanjem dohodka, je bilo treba primerljivi dohodek zmanjšati za ustrezni del izdatkov
za prehrano delavcev. Preračun na cene I. 1980 je bil izvršen po različ nih faktorjih rasti cen (indeks 1981/8Ciza1 DP133,9i, za
sredstva za naložbe 142, za osebno potrošnjo 142,6), kar je povzročilo, da seštevek vseh elementov delitve dohodka ne daje bruto
dohodka, zato ga je bilo treba ustrezno zmanjšati.
...
»
2
Zajeti prisp. SIS druž. dejav., SPIZ, prispevek za KD I. Cankarja ter del prispev., ki se po plačevanju po mestu stalnega bivališča
odlivajo v druge SR in SAP.
3
Od leta 1982 vključen prispevek za pospeševanje kmetijstva.
24

priloga poroč evalca

Tabela 9/1
Razmerja v razporejanju brutto dohodka TOZD

- cene leta 1980
- struktura v %

1980 realiz.
BRUTO DOHODEK (razporejeni)
Amortizacija po predpisanih
minimalnih stopnjah
DOHODEK - razporejeni
Skupna poraba
vtem: - SIS druž. dejavnosti
- SPIZ
Stanovanjski prispevek-solidarnost
Splošna poraba
Drugi nameni iz dohodka
vtem: - pospešena amort.
- delovne skupnosti
- obresti
Osebni dohodki
Vtem: - neto osebni dohodki
- prispev. SIS družbenih dejav.
- davki iz OD
- prispev. solid. za Črno goro
Stanovanjski prispevek
(vzajemnost, sred. TOZD)
Skupna poraba v TOZD
Del za prehrano delavcev
Sredstva za razširitev materialne
osnove dela in sredstva rezerv

1981 ocena 1982 predvid.

100,0

100,0

1983-85 1981-85 nova
ocena možn. ocena možn.
100,0
100,0
100,0

9.3
90,7
4,2
2.8
1.4

9,5
90,5
6.8
5,5
1.3
0,6
0,8
22,9
2.0
7.9
6,8
39,1
28,4
9,5
0,9
0,3

16,1
83,9
6,6
5,3
1.3
0,5
0,7
20,9
0,3
7,5
6,9
38,4
28,1
9,2
0,8
0,3

16,1
83,9
6,6
5.2
1.4
0,5
0,7
20,9
0,3
7.5
6,9
38,4
28,0
9.3
0,8
0,3

14,8
85.2
6,7
5.3
1.4
0,5
0,7
21.3
0,1
7,6
6,9
38,5
28,1
9.3
0,8
0,3

9,4
90,6
6,9
5,2
1,7
0,7
0,8
22,6
2.0
8.1
6.1
39,4
29,0
9.2
0,9
0,3

3.5
3,1
1.3

2.1
2.4

2,1
2.4

2,1
2.4

2,1
2.4

2,2
3,6

13.2

15,8

12,3

12,3

13,0

14,4

0,8
22.1
1.9
8.2
5,9
42,5
29,3
12,0
0,9
0,3

1981-85 plan
100,0

Tabela 10
Predvideni porast elementov celotnega prihodka v letu 1982
- tekoče cene
po področ jih gospodarstva1
- indeksi rasti v %
Celotni prihodek2
Bruto dohodek3
Amortizacija
Dohodek
Industrija
118.4
111.7
216.1
99,95
Kmetijstvo
129.3
129.1
185,6
122,2
Gozdarstvo
129.5
129.2
641,2"
101,0
Vodno gospodarstvo
130,8
133.5
124.2
125,6
Gradbeništvo
114,2
114,1
218,5
107,8
Promet
122,0
164.4
123,0
110.4
Trgovina
121,2
190.2
107.8
104,6
Gostinstvo in turizem
122.4
120.9
212.3
112,2
Obrt
123,2
124.3
193,3
120.5
Stanov.-komunal dejav.
121,8
125.5
226.5
107,2
Finančne, tehnič ne in poslovne storitve
122,4
122.6
263,9
117.6
1
Izračuni v tej tabeli so bili izdelani z namenom, da se ugotovijo uč inki spremenjenih amortizacijskih stopenj in predvidenega
porasta cen v letu 1982 na posamezne dejavnosti.
2
Celotni prihodek je bil cenjen na osnovi finančnega porasta proizvodnje, kakršen je bil predviden v resoluciji za leto 1982 in na
osnovi predloga okvirnega programa povečanja cen v letu 1982 v SFRJ (Beograd, 8. jan. 1982).
3
Pri izračunu bruto dohodka so se za oceno poslovnih stroškov upoštevali izračuni iz input-output tabel glede porabe
reprodukcijskega materiala, predvideni porasti cen in fizič ni porasti.
4
Po spremembi zakona o amortizaciji so stopnje za gozdne ceste zelo povečane
Tabela 10/1
Predvideni porast elementov celotneaa Drihodka v letu 1982
po panogah in industrije
Celotni prihodek1
01
INDUSTRIJA SKUPAJ
118,4
0101 Elektrogospodarstvo
151,4
0102 Pridobivanje premoga
122,4
0105 Proizv. naft. derivatov
130,7
0107 Črna metalurgija
118,0
0108 Pridobiv. rud. barv. kovin
124,2
0109 Proizv. barvnih kovin
116,2
0110 Predelava barv. kovin
113.0
0111 Proizv. nekovinskih rudnin
122.1
0112 Predelava nekovinskih rudnin
114,6
0113 Predelava kovin
111.6
0114 Strojegradnja
115.4
0115 Proizv. prom. sred.
114.2
0116 Ladjedelništvo
118.7
0117 Proizv. elektr. str. in aparatov
113.5
priloga poroč evalca

- tekoče cene
- indeksi rasti v %
Bruto dohodek2
111.7
169,2
121.2
101.3
126,6
91.6
97.7
124,1
106,5
103,0
104,9
110,3
121.8
105,0

Amortizacija
216,1
194.7
173,6

Dohodek
99,95
149,1
112,8

224.1
154.8
179,6
237,0
186,0
209,6
198.5
192.2
214.9
219.6
240,6

69.0
119.8
72.1
79,9
115.9
98,3
95,7
100,1
97,5
113,0
97,1
25

0118 Proizv. baz. kemič . izdelkov
126,9
129,4
212,6
109,6
0119 Predelava kemič nih izdelkov
113,5
97,1
240,2
87,9
0120 Proizv. kamna in peska
115,3
113,0
187,4
103,1
0121 Proizv. gradbenega materiala
116,5
111,8
193,9
96,3
0122 Proizvodnja žaganega lesa
110,6
79,2
201,4
61,0
0123 Proizvodnja konč. les. izdelkov
115,0
104,3
264,9
95,1
0124 Proizv. in predel, papirja
119,4
112,5
229,1
94,5
0125 Proizv. preje in tkanin
115,6
109,3
213,9
100,8
0126 Proizv. konč. tekstil, izdelkov
124,3
130,7
222,3
126,5
0127 Proizvodnja usnja in krzna
122,6
119,6
250,0
110,1
0128 Proizv. obutve in galant.
115,6
100,4
255,6
95,7
0129 Predelava kavčuka
120,5
105,0
286,0 3
82,5
0130 Proizv. živil, proizvodov
126,4
1 35,3
305.7
1 21,8
0131 Proizvodnja pijač
117,5
108,5
^01,5
97,4
0132 Proizvodnja krmil
132,2
192,2
314,5
175,0
0133 Proizv. in predel, tobaka
132,8
147,9
219,2
139,4
0134 Grafič na dejavnost
122,3
122,3/
162,1
119,3
1
0139 Proizvodnja raznih izdelkov
„
125,8
128,4
300,9
22,5
1
Celotni prihodek je bil ocenjen na osnovi finančnega porasta proizvodnje, kakršen je bil predviden v resoluciji za leto 1982 in na
osnovi predloga okvirnega programa povečanja cen v letu 1982 v SFRJ (Beograd, 8. jan. 1982);
2
Pri izračunu bruto dohodka so se za oceno poslovnih stroškov upoštevali izračuni iz input-output tabel glede porabe
reprodukcijskega materiala, predvideni porasti cen in fizič ni porasti.
3
Na porast indeksa vplivajo nove investicije, dane leta 1981 v redno obratovanje.

Tabela 11
Oblikovanje in poraba sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu združenega
dela v obdobju 1981-1985

I. OBLIKOVANJE SREDSTEV:
1. Amortizacija po minira.stop.
2. Akumulacija TOZD (sredstva
za raze.mat.osnove, posp.
am. in rezerve)
3." Skupaj sredstva TOZD (1+2)
4. Domači bančni in inoz.kred.
5. Druga izvirna domača sreds.
6. Anuitete iz sklada za, manj
razvite SR
,
7. Anuitete od kred. danih v
tujino
SKUPAJ OBLIKOVANA SREDSTVA ZA
REPRODUKCIJO
II. PORABA SREDSTEV:
1. Dolgoročni plasmani OZD v
tujino
2. Dolgoročni plasmani in skupna vlaganja v drugih SR in
SAP
3. Prirasti dolg.potrošniških
poao j ii
k. Obveznosti do man) razvitih
SR in SAP Koaovo
5* Prispevek za odpravo posledic potresa v Črni gori
6.! Odplačila inozenakih posojil
7. Prirast zalog in strateške
3. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V SR SLOVENIJI

-

v mil
ce

""

1980
realizac.

1981
ocena

21*226

2o.*+78

35»*+32

111.919

167-829

118.938

3^.799
56.o25
21.935
7.8^6

38.588
59.066
15*7^3
6.937

27.611
63.0^3
13«7^3
7«o28

87.336
199.255
29.695
22.835

133.535
321.36*+
59«l8l
36.800

192.275
311.213
78.369
47*^^1

'719

696

772

2.86<t

<U332

5-152

4.395

^.36^

29.H0

37.9o8

29.220

9o.92o

86.806

89.020

283.759

^59.585

*+71.395

<*.<.23

5.071

„
<».877

30.585

<">-533

1 «<*5-52°

1.397

1.22o

2.320

20.560

2*f.loo

5oo

515

53o

1.695

2.7<«>

<t.71<»

<».<»98

<t-591

1<*.°85

23.17<*

, fl
24.832
.
2-7<to
.
2<*.°19

^58
9-255

6.2<fo

~
6.3<to

17-929

"
3o.5o9

3«5o°
30.671

25.<t6o

32.3<t2

35.177

56. <f<+3

123.962

111.533

<*<*.713

36.920

35.185

1<»2.462

21<t.567

228.580

^8din

1982
1983 - 85 1981 - 85
_
1981 - 85
predvideno predvideno nova ocena možn. plan

n

1/ obveznosti do nanj razvitih, poaeben prispevek za hitrejši razvoj Koaov* in pokrivanje odplačil Koaovui
26

priloga poroč evalca

Tabela 12
Struktura oblikovanja in porabe sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu
združenega dela
1980
1981
realizacija ocena
I. OBLIKOVANJE SREDSTEV:
1. Amortizacija po minim.stop.
2. Akumulacija TOZD (sredstva
za razš.mat.osnove, posp.
ara. in rezerve)
3. Skupaj sredstva TOZD (1+2,)
4. Domači bančni in inoz.krediti
5. Druga izvirna domača sredstva
6. Anuitete iz sklada za manj
razvite SR
7. Anuitete od kred.danih v tujino
SKUPAJ OBLIKOVANA SREDSTVA ZA
REPRODUKCIJO
II. PORABA SREDSTEV:
1. Dolgoročni plasmani OZD v
tujino
2. Dolgoročni plasmani in skupna
vlaganja v drugih SR in SAP
3. Prirasti dolg.potrošniških
posojil
4. Obveznosti do manj razvitih
' SR in SAP Kosovo
5« Prispevek za odpravo posledic
potresa v Črni gori
6. Odplačila inozemskih posojil
. 7* Prirast zalog in strateške
rezerve
8. razpoložljiva' sredstva za
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
V SR SLOVENIJI

- «truktVra
- e.n« 1980

1982
1983 - 85 1981 - 85
1981 - 85
predvideno predvideno nova ocena možn. plan

23,3

23,6

39,8

39.4

36,5

25,2

38,3
6l,6
24,2
8,6

44,5
68,1
18,1
8,0

31,0
•7o,8
15,4
7,9

3o,8
70.2
10.5
8, o

33,4
69,9
12,9
8,0

4o,8
66.0
16,6
10.1

0,8
4,8

0,8
5,o

0,9
5.0

l,o
10.3

l,o
8,2

1.1
6.2

loo,o

loo,o

loo,o

loo,o

loo,o

loo, o

4,9

5,8

5.5

10.8

1,5

1,4

2.6

7.2

5,2

5,3

o,5

0,6

o,6

o,6

o, 6

o,6

5,2

5,2

5,2

5,o

5,1

5,1

0,5
lo,2

7,2

7,1

6.3

■ 6,6

o,7
6,5

28,0

37,3

39,5

19.9

27,o

23,7

49,2

42,5

39,5

5o, 2

46,?

48,5

1

9,6

Tabela 13
Število zaposlenih v združenem in samostojnem osebnem delu
Zaposleni skupaj
Združeno delo skupaj
v tem - gospodarstvu
- negospodarstvo
Samostojno osebno delo
Nezaposleni

1980' realiz.
794,1
772,9
653,8*
.119,1*
21,2
10,8

1981 realiz.
800,6
778.5
656,9
121.6
22,1
12,3

v tisočih
1982 predvid.
806,5
782,2
660,2
122,0
24,3
15,3

1985 nova oc.
844,9
816,7
688,1
128,6
28,2
19,4

1985 plan
872,6
844,4
714,8
129,6
28,2
14,5

V začetku leta 1981 so se v skladu s spremembo enotne klasifikacije dejavnosti banke začele prikazovati v negospodarstvu, med
organe družbenopolitičnih skupnosti. Ta prenos iz gospodarstva v negospodarstvo smo upoštevali in ustrezno popravili podatke
za leto 1980. Gornji podatki se zaradi tega tudi razlikujejo od podatkov, ki jih objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko.
Tabela 13/1
Rast zaposlenosti v združenem in samostojnem osebnem delu
-

1981 realiz.

1981-82 1983-85 nova 1981-85 nova
ocena
ocena
ocena
Zaposleni skupaj
0,8
0,7
0,8
1,6
1,2
Združeno delo skupaj
0,7
0,5
0,6
1,5
1,1
v tem-gospodarstvo
0,5*
0,5
0,5
1,4
1,0
- negospodarstvo
2,1*
0,3
1,2
1,8
1,5
Samostojno osebno delo
4,2
9,9
7,0
5,1
5,9
Nezaposleni
13^9
24,4
19^0
8^2
12^4
Upotevane so ble spremembe enotne klasifikacije dejavnosti glede zajemanja podatkov za banke.
priloga poroč evalca

1982 realiz.

- stopnje rasti v %
1981-85 plan
1,9
1,8
1,8
1,7
5,9
6J
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Tabela 14
Oblikovanje sredstev za osebno porabo prebivalstva v obdobju 1981-1985

I. Osebni prejemki družbenega sektorja
1. Osebni dohodki
- gospodarstvo
- negospodarstvo
2. Drugi prejemki od dela
3. Osebni prejemki od invalid.pok.zav.
*t. Osebni prejemki od zdravstvenega in
socialnega varstva
- prejemki od zdravstvenega varstva
- prejemki od socialnega skrbstva
- prejemki od otroikega varstva
5. Drugi osebni prejemki
6. Potrošniška pcsojil^prirast)
II. Osebni prejemki zasebnega sektorja
1. Kmetijstvo
2. Ostale dejavnosti
III. Prejemki iz inozemstva
SKUPAJ OSEBNI PREJEMKI
Odbitki, ki ne predstavljajo osebne
porabe
SREDSTVA OSEBNE PORABE

"19S0

1951
ocena

1952
predvid.

116.514
81». 987
68.629
16.558
9-970
16.221

106.643
77-835
63.095
14.740
8.020
15.021

107.008
77.835
63.095
14.740
7.753
15.653

4.708
1.822
277
2.609
2.291
-1.663
14.420
6.800
7.620
5.530
136.464

4.263
1.178
249
2.836
2.135
-631
13.578
6.525
7.053
4.848
125.069

4.263
1.178
249
2.836
2.135
-631
13.815
6.678
7.137
4.767
125-590

29.766
106.698

28.525
96.544

28.307
97.283

- v Bilijon din
— cene 1980

1981-1982
novo
predvld.
213.651
155.670
126.190
29.480
15.773
30.674

1983-1985
novo
predvld.
340.139
245.741
198.907
46.834
23.869
50.916

8.526
2.356
498
5.672
4.270
-I.262

13.346
3.682
762
8.902
6.667
-400

27.393
13.203
14.190
9.615
250.659

43.809
21.177
22.632
14.301
398.249

23.916
648.908

25.046
9.696
1.417
13.787
10.916
1.629
77.195
36.335
40.860
25.500
750.169

56.832
193.827

89.104
309.145

145.936
502.972

167.081
583.088 /

Tabela 14/1

I. Osebni prejeaki družbenega sektorja
1. Osebni dohodki
- gospodaratvo
- negospodarstvo
2. Drugi prejeaki od dela
3* Osebni prejeaki od invalid.pok.zav.
4. Osebni prejeaki od zdravstvenega in
socialnega Tarstva
- prejeaki od zdravstvenega varstva
- prejeaki od socialnega skrbstva
- prejeaki od otroikega varstva
5. Drugi osebni prejeaki
,
6. Potrošniška posojila (prirast)
II. Osebni prejeaki zasebnega sektorja
1. Kaetijstvo
2. Ostale dejavnosti
III. Prejeaki iz ioozeaatva
SKUPAJ OSEBNI PRIJIHKI
Odbitki, ki ne predstavljajo osebne porabe
SUDSTVA OSEBKI PORABE
28

1951
ocena

1982
predvld.

-8,5
-8,4
-8,1
-9i9
-20,0
-7,4

0,3
0,0
0,0
0,0
-3,3
4,2

-4,2
-4,3
-4,3
-5,1
-11,8
-1,8

2,9
2,6
2,5
2,9
-1,3
4.1

-9,5

-4,8

-6,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.2
2,1
1,1
2.3
2,0

-5,8
-4,0
-7,4
-12,3
-8,4
-4,2
-9,5

1,7
2,3
1,2
-1.7
0,4
-0,8
0,8

-2,1
-0,9
-3,2
-7,2
—4,1
-2.5
-<♦,5

-10,1

-5,2
-3,5

21.872
6.038
1.260
14.574
10.937
-1.662
71.202
34.380
36.822

stopnje raatl v %

Rast sredstev za osebno porabo prebivalstva v obdobju 1981-1985
1981-1982
predTid.

1981-1985 1981-1985
novo
plan
predvld.
647:474
553.790
465.704
401.411
366.261
325.097
99.443
76.314
39.642
53.373
81.590
90.952

198-3-1985
novo
predTid.

2,8
2,8
2,8
0,0
2.8
2,4
2.9

1981-1985
noro
predvld.
0,0
-0,2
-0,2
-0,4
-4.2
1,7
-0,7
-1,5
-0,2
0,8
1,3
0,3
-2,9
0,0
0,4
-0,2

1981-1985
plan
3,4
3,1
3,1
3,1
2.1
4.1
2.7
2.4
1.5
3.0
2.'»
2.8
2.5
3.0
0.0
3.2
3,4
3.1

priloga poroč evalca

Tabela 15
Sredstva SIS družbenih dejavnosti oblikovana s svobodno menjavo dela
v letih 1980-1982
Realizacij ■ Valorizi- Plan za
I N D E K S I
19801
1981
rani pro- leto
3 : 1
graa 1981 1982

- tekoče cene
• ▼ nifcj. din
Poprečna
stopnja raati
1981-1982

1). Skupnoat otroškega varstva v
SR Sloveniji
1.347,3
1.794,2
1.738,7 2.116,7
133,2
129,1
2). Občinske skupnosti otroškega varstva
3.115,4
't.298,1
138,0
135,9
"t.233,7 4.883,6
3)* Občinske izobraževalne
skupnosti
6.036,1
8.243.4
8.083,"t 9.506,5
136.6
133,9
4)« Kulturne skupnosti
1.318,0
1.841.5
1.836,3 2.270,5
139.7
139,3
5). Telesnokulturne skup.
58l,l
751,9
738, 4
858,1
129,1»
127,1
6). Skupnosti soc.skrbstva
1.015,4
1.594,2
1.377,k
1.374,9
135.7
135,1»
7). Skupnost zdravst.varstva 12.146,0
16.101,6 16.01(2,6 18.753,1
132,6
132,1
8). Skupnosti za zaposlovanje
249,0
342,1
127.2
121,1»
326,5
394,6
9). Izobraževalna skupnost
Slovenije in PIS
3.926,4
124.8
127,3
** • 901,3
4. 997,0 5.821,6
10). Raziskovalna skupnost
Slovenije in PORS
784,7
1.202,6
1.318,5 1.536,2
153.3
168,0
Skupaj družbene dejavnosti,.
40.854,1 4o.690*Ž '♦7.735,1
133,8
133,2
Skupnost pokojninskega in
invalidakega zavarovanja 15.228,2
20.376,3 20.376,3 25.033,0
133,8
133,8
Skupnost starostnega zavarovanja knetov
820,0
'♦39,9
802,0
919,0
186,1»
182,3
Skupaj skupna poraba
62.050,1» 61.868,3 73.687,1
46.207,5
134,3
133,9
x) Mad sredstvi valoriziranih progra«ov ao vključena tudi aredatva u izvozne sti.ulacije y Tišini
brez upoštevanja tah sredatev so aa valorizirani prograai SIS v letu 1981 povečali ta 2936 glede
v letu 1980.
xx) Realizacija aredstev v letu 1980 je korigirana za prenoae aed SIS.
Tabela 16
Sredstva SIS družbenih dejavnosti oblikovana s svobodno menjavo dela
v obdobju 1981-1985
Rcali.aaci.ja sred. Sredstva Skupaj
1983
1981»
1985
1980.
I95T" v letu
sredstva
1980 po 1981-82
resoluc.
1. Skupaj sredstva SIS
družbenih dejavnosti
(brez sredstev SPIZ)
29-381 28. 5i»3
57.921»
29.199
29.871 30.558
30.539
V tea:
- mater.izdatki x)
11.8l»3 11.81+2
9.949
12.150
23.685
12.466 12.790
- osebni dohodki
IO.910 10.956
12.857
21.866
11.241
11.533 11.833
- social.prejeaki
5.040
4.544
4.645
4.747
l».5l»5
9.089
4.852
- investicije
2.081»
1.200
2.693
3.284
1.125
1.163
1.083
2. Sredstva skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter starostnega zavarovanja kmetov
15.668
14.864 15.212
30.076
15.836
16.485 17.161

121,7

19,9

115,1»

25,2

117,6
123,6
116,2
116,0
116,9
120,9
116,5

25,5
31,2
21,5
25,3
23,9
21,1
21,7

116,5
117,3

39,9
25,0

122,9

28,2

•

111»,6
44,5
119,1
26,3
okoli 1.300 milj.din j
na realizirana sredstva

v miDj. din
cene I98O
Skupaj Skupaj
Skupaj
1983-85 1981-85 1981-85
predvid. nova
Plan
ocena
89.628

li»7.552

163.81(6

37.406
34.607
14.244
3.371

61.091
56.473
23.333
6.655

54.815
72.275
24.553
12.203

49.482

79.558

87.414

Skupaj sredstva skupne
porabe (1+2)
46.209
44.245 43.755
88.000
45.035
46.356 47.719 139.110 227.110
251.260
x) vključeni so aaterialni izdatki in drugi izdatki ta zagotovitev skupnih in splošnih pogojev za delo OZD družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti SIS družbenih dejavnosti
Tabela 16/1
Struktura sredstev SIS družbenih dejavnosti, oblikovana s svobodno menjavo dela
po namenu porabe
. struktura
1980

1981

1982

1983-^5
predvid.

1981J5
nova
ocena

1. Skupaj aradstva SIS družbenih dejavnosti (brez sredstev SPIZ)
66,066,4
65.8
64,4
65.2
64,9
V tea:
1*)
- »aterialni izdatki
27,0
21,5
26.7
26,8
26.9
26,S
- oaabni dohodki
27.8
24,6
25,0
24,8
24,8
24,8
- aocialni prejeaki
10.9
10.2
10.3
10,2
10,3
10,2
- investicije
5,8
<►,7
2,7
3,7
2,4
2.9
2. Sredstva skupnosti pokojninskega
in invalidakaga zavarovanja ter
starostnega zavarovanja kaetov
33,9
33,5
34,7
34,1
35.0
35,5
I
Skapaj aredatva skupna poraba (1+2)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x) Vključeni ao Materialni izdatki in drugi izdatki za zagotovitev skupnih in splošnih no*o1
nih dejavnosti in delovnih akupaosti SIS družbenih dejavnoati

T

„

1981-85
Plan
65,2
21,8
28,7
9.7
4.8
34,7
100,0
lo OZD dražbe-

Tabela 16/2
stopnje rasti
v%
cene 1980

Stopnje rasti sredstev SIS družbenih dejavnosti, oblikovanih s svobodno
menjavo dela
Stopnje rasti
1981/80
1982/81
predv.
realiz.
1. Sredstva SIS družbenih
dejavnosti (brez sredstev spiz)
V tem:
- materialni izdatki
- osebni dohodki
- socialni prejemki
- knvesticije
2. Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
starostnega zavarovanja
kmetov
Skupaj sredstva za skupne
potrebe (1 + 2)

-3,8

-2,9

19,0 2)
-15,1
-9,8
-22,6

0,0
0,4
0,0
-42,4

1981-82
ocena

Poprečne stopnje rasti
1981-85
1983-85
predv.

1?81tB5
nova ocena
0,0

-3,3

3,1

A 2,3

9,1 2)
-7,6
-5,0
-32,5

4.6
3,1
2.7
-2,2

2,6
2,6
2.2
-3,3

5,1 2)
-1,6
-0,8
-16,6

-5,1

2,3

-1,5

3,7

M

1,8

-<t,3

-1,1

-2,7

3,3

3,0

0,7

1) Vključeni bo materialni izdatki in drugi izdatki za zagotovitev skupnih in splošnih pogojev za delo 0ZD družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti SIS družbenih dejavnosti
2) Zaradi spremembe sistema financiranja, podatki po realizaciji za leto 1980 ne omogočajo realne primerjave

Tabela 17
Sredstva za splošno porabo v obdobju 1981-1985
1980 realiz.'
Sredstva za splošno
porabo v SR Sloveniji
v tem:
- občinski proračuni
- neto republiški pror.
Prispevek federaciji
v tem:
- kotizacija

- cene leta 1980
- v milj. din
1981 ocena 1982 predvid.

Sredstva za splošno porabo v SR Sloveniji
v tem:
- občinski proračuni
- neto republiški proračun
Prispevek federaciji
v tem:
- kotizacija
30

1981

1981-85 plan

12.752

12.109

11.909

37.396

61.414

69.792

5.602
7.123
13.132

5.366
6.743
15.523

5.349
6.560
16.389

16.797
20.599
52.055

27.512
33.902
83.967

30.726
39.066
82.186

6.371

7.965

8.219

26.249

42.433

40.367

Tabela 17/1
Realna rast sredstev za splošno porabo v obdobju 1981-1985
i

1983-85 1981-85 nova
ocena možn. ocena možn.

_

cene ^ 980
stopnje rasti v

-4,8

1982 o letne stopnje o letne stopnje
1983-85
1981-85
—1,7
2,3
0,0

-4,2
-5,3
18,2

-0,3
-2,7
5,6

2,3
2,3
2,8

25,0

3,2

3,0

0,4 3,1
-0,2
6,3
7,1

%

plan1981-85
3,1
3,1
7,1
8,0
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
PREDLOG STALIŠČ
Za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985
/.
Porabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih
Na osnovi ocenjenih možnosti in pogojev razvoja Skupmaterialne
proizvodnje bodo zoženim materialnim možnoščine SR Slovenije s temi stališči opredeljuje izhodišča in
stim za investiranje prilagodili porabo in razvoj dejavnost/.
usmeritve za dopolnjevanje in spreminjanje planskih aktov v
Razvojne programe bodo morali ponovno selekcionirati med
SR Sloveniji skladno z načelom kontinuiranega planiranja.
dejavnostmi in znotraj njih. V teh dejavnostih bo pri tem
Spremembe nekaterih ključ nih pogojev gospodarjenja in
poudarek na dolgoročni stabilni oskrbi z energijo in zagotavrazvoja v Jugoslaviji v prvem letu srednjeročnega obdobja so
ljanju skladnega razvoja prometa.
spremenile osnove planov, predvsem glede ekonomskih
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti
odnosov s tuj/no in oblikovanja razpoložljivih sredstev. Izrazimorajo nadaljevati s preverjanjem možnosti smotrnejše orgateje so se pokazale tudi neusklajenosti planskih usmeritev in
nizacije, realnosti obsega pridobljenih pravic ter sprejetih raznalog povsed tam, kjer so bili plani preveč odraz želja aH niso
vojnih programov, standardov in normativov. Upoštevale
dosledno upoštevali skupno dogovorjenih usmeritev oziroma
bodo, da je v zaostrenih razmerah za zagotovitev dosežene
ni bilo zadostnega dogovarjanja in sporazumevanja o ukrepih
ravni družbenega standarda potrebno še nadalje zagotavljati
za njihovo izvajanje.
sredstva po načelu solidarnosti za zajamč ene programe in v
Visoke obveznosti za odplačila tujih kreditov v prihodnjih
večji meri uveljavljati neposredno svobodno menjavo dela.
letih ter usmeritev na manjšo odvisnost prihodnjega razvoja
Uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih
od nadaljnjega zadolževanja narekujejo združenemu delu v
se bodo posebej zavzeli za uresničitev z dogovorom o temeSR Sloveniji, da ustvarja suficit v tekoči menjavi s tujino. Zato
ljih plana opredeljenih prioritet na področju raziskovalne deje nujna odločnejša usmeritev vseh nosilcev razvoja v izvoz na
javnosti in usmerjenega izobraževanja. Ponovno pa bodo
konvertibilno področ je in izboljševanje zunanje likvidnosti.
preverili obseg skupnih programov, za katere se združujejo
Takšna usmeritev narekuje intenzivnejše dohodkovno, proizsredstva po nač elu vzajemnosti na republiški ravni. Ob prizavodno in tehnološko povezovanje združenega dela na samoudevanjih za zagotovitev socialne varnosti bodo še v večji meri
pravnih osnovah v celotni Jugoslaviji.
uveljavljali nač elo in usmeritev, da so delo in delovni rezultati
V zaostrenih gospodarskih razmerah se pojavljajo zahteve,
osnova socialne varnosti Zato bodo v samoupravnih interenaj bi z radikalnimi spremembami v sistemu razrešili sedanje
snih skupnostih uveljavili selektivna merila, pri čemer bodo
materialne probleme. Skupščina SR Slovenije nasprotno oceupoštevali življenjske razmere družin in tudi konkretne ranjuje, da je potrebno sistem še nadalje dograjevati in utrjevati
zmere na posameznem območju.
v skladu z ustavo in sprejeto sistemsko zakonodajo. DopolniZ usmeritvami za razporejanje dohodka bomo v obdobju
tev planskih aktov v skladu z načeli samoupravnega družbe1938-1985 nadaljevali s stabilizacijskimi prizadevanji in povenega planiranja mora prispevati k temu.
čevanjem reprodukcijske sposobnosti združenega dela.
Vsi nosilci planiranja morajo preveriti svoje razvojne možOkrepili bomo prizadevanja za stimulativnejšo delitev srednosti in če je to potrebno dopolniti svoje planske akte, vendar
stev za osebne dohodke. Rast realnih osebnih dohodkov bo v
ne 's pasivnim prilagajanjem, ampak z akcijo za učinkovito
naslednjih letih srednjeročnega obdobja sledila rasti produkobvladovanje zaostrenih gospodarskih razmer.
tivnosti dela, pri čemer bo nujno v samoupravnih organizaciV celotnem združenem delu se mora uveljaviti trajnejša
jah in skupnostih ustrezneje opredeliti in uveljaviti osnove in
usmeritev v izvoz blaga in storitev na konvertibilno področje
merila nagrajevanja po delu in rezultatih dela.
ob doslednem izboljševanju neto deviznih uč inkov vsake orV prihodnjih letih bomo morali nadaljevati z omejevanjem
ganizacije združenega dela in reprodukcijske celote. V to se
splošne porabe. Ponovno bo potrebno preveriti predvidene
morajo vključiti tudi tiste organizacije združenega dela, ki so
investicije na osnovi proračunskih sredstev in nadaljevati
doslej za svoj razvoj pretežno predvidevale prodajo na domapolitiko smotrnega zaposlovanja in varčevanja z materialnimi
čem tržišču. V proizvodnih in dohodkovnih povezavah zdrustroški.
ženega dela v SR Sloveniji in na enotnem jugoslovanskem
Strokovne analize kažejo, da bi ob sedanjih predpostavkah
trgu morajo organizacije združenega dela krepiti odnose pri
v prihodnjih treh letih dosegal/ rast družbenega proizvoda za
skupni proizvodnji blaga in storitev za izvoz, vključno z ude2,5% povprečno letno. Z napori vseh nosilcev razvoja, poveležbo na skupno ustvarjenem deviznem prilivu. Na tej osnovi
čanjem izvoza, razvojem uvozno neodvisne proizvodnje ter
morajo usklajevati uvozne potrebe in usmeritvam v izvoz
utrjevanjem reprodukcijskih povezav bi morati v nadaljnjem
prilagajati nove proizvodne programe. Navedene temeljne
procesu dopolnjevanja in usklajevanja planskih aktov in nausmeritve naj bodo izhodišče za presojo možnosti razvoja
log preveriti možnosti za 3%-no povprečno rast družbenega
vsake organizacije združenega dela.
proizvoda v prihodnjih letih srednjeročnega obdobja.
Manjši obseg sredstev za investicije zahteva nadaljnjo seSkupščina SR Slovenije poziva delavce v organizacijah
lekcijo in družbeno verifikacijo na osnovi poostrenih kriterijev
združenega dela, da v postopku preverjanja svojih planov
investiranja. Pospešiti je potrebno pripravo in izvajanje inveoziroma njihovemu spreminjanju in dopolnjevanju v smislu
sticijskih programov proizvodnje za povečanje izvoza na konpovečanja izvoza prevzamejo svoj del nalog in odgovornosti
vertibilno področje, v izgradnjo nujne surovinske in tehnoloza uresničevanje skupno dogovorjenih usmeritev v celotni
ške osnove in v razvoj primarne kmetijske proizvodnje. SredJugoslaviji. Skupni cilj je, da z večjo in uč inkovitejšo usmeristva za izvajanje teh programov je treba zagotavljati predvsem
tvijo v izvoz ustvarjamo pogoje za potreben uvoz in takšno
s samoupravnim združevanjem sredstev za izvajanje ključ nih
gospodarsko rast na kvalitetnih osnovah, ki bo omogočala
skupnih razvojnih interesov.
izvajanje zahtevnih izvoznih nalog, boljšo in stabilnejšo
Nosilci planiranja naj prilagode dinamiko izvajanja svojih
oskrbo
domačega trga, zaposlovanje naravnega prirasta preprogramov razpoložljivim sredstvom, pri. čemer bo potrebno
bivalstva ter učinkovitejše razreševanje drugih materialnih
izvajanje tistih programov, za katere niso zagotovljena sredproblemov in neskladnosti dosedanjega razvoja.
stva, zamakniti v prihodnje srednjeročno obdobje ali jih opustiti.
II.
Izvajanje vseh teh programov bo moralo temeljiti na večjem
Spremembe in dopolnitve družbenega plana SR Slovenije
združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela v
za obdobje 1981-1985 naj potekajo skladno s spreminjanjem
enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru, da bi tako
in dopolnjevanjem planskih aktov posameznih nosilcev planiuč inkoviteje izvajali zoženi program prioritet družbenega
ranja.
plana Jugoslavije.
Postopek za spremembe in dopolnitve planskih aktov je
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enak postopku, ki velja za njihovo sprejemanje. Značaj in
obseg potrebnih sprememb in dopolnitev planskih aktov posameznih nosilcev razvoja bodo opredelili nosilci sami ter
temu ustrezno prilagodili tudi postopek za sprejemanje, ki ga
bodo opredelili s svojimi delovnimi programi upoštevajoč
delovni program Izvršnega sveta Skupščine SRS. Celotno
akcijo je treba izpeljati racionalno, da bodo v duhu kontinuiranega planiranja te spremembe izvedene le na bistvenih
točkah in v rokih, ki so predlagani.
1. V organizacijah združenega dela bodo morali ponovno
preveriti osnovne usmeritve in proporce svojih planov, posebno pa razmerja med izvozom in uvozom, devizni učinek ter
planirane investicije s poudarkom na izvozu in upoštevaje
realna sredstva za njihovo izvedbo. Ocenijo naj učinke sprememb amortizacijskih stopenj in njihov vpliv na politiko delitve dohodka, ponovno bodo morali preveriti bilančno pokritost, možnosti zagotavljanja kadrov, energije, reprodukcijskega materiala in surovin, deviz, prostora in sredstev za
svojo enostavno in razširjeno reprodukcijo.
2. Organizacije združenega dela bodo na podlagi opravljenega preverjanja osnovnih razmerij dopolnile svoje plane
ekonomskih odnosov s tujino. Tako bodo v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino uskladile svoje srednjeročne plane izvoza in
uvoza blaga in storitev, plane deviznega priliva in odliva ter
plane kreditnih odnosov s tujino, posebej za konvertibilno in
klirinško področje ter posebej za blagovno in neblagovno
menjavo. Poleg tega bodo organizacije združenega dela v
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino dogradile načine razpolaganja z ustvarjenimi
devizami in nač ela njihovega združevanja. Organizacije združenega dela bodo hkrati opredelile skupne izvozne programe,
ki bodo vsebovali povezave organizacij združenega dela po
reprodukcijskih verigah v celotnem jugoslovanskem gospodarstvu, od surovin do končnega izdelka, ter možnosti plasmana tega proizvoda na tujem trgu, vključujoč aktivnosti za
bolj organiziran nastop in raziskave trga na dolgoročnejših
osnovah.
3. V samoupravnih interesnih skupnostih gospodarske infrastrukture bodo morali poiskati možnosti za krčenje svojih
programov, tako, da bi oskrbeli združeno delo z najnujnejšimi
proizvodi in storitvami teh dejavnosti. V samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti bodo ponovno preverili
in prilagodili normative in standarde. V samoupravnih interesnih! skupnostih na ravni republike si bodo prizadevali, da
krčenje programov ne bi poslabšalo relativnega položaja
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji.

4. V bankah bo potrebno pripraviti nove bilančne ocene o
oblikovanju sredstev, naložbe pa osredotoč iti na skupne razvojne naloge, predvsem tiste, ki lahko prispevajo k povečanju
izvoza na konvertibilno področje in izvajanju drugih ključ nih
razvojnih usmeritev skladno z začrtanimi prednostnimi nalogami.
5. V občinah bo preverjanje zajelo konkretne naloge iz
dogovorov o temeljih pianov obč in. Obveznosti in naloge iz
dogovora o temeljih družbenega plana posamezne obč ine bo
treba dosledno graditi na samoupravnih sporazumih o temeljih planov, kar bo planskim aktom v občinah zagotavljalo
realnost glede materialnih okvirov. Na tej osnovi je nujno
preveriti predvidene investicije, pa tudi razvojne programe na
področju skupne in splošne porabe. I/ občinskih planskih
dokumentih bo potrebno razdelati specifično politiko glede
kriterijev prestrukturiranja, ki naj prispeva k skladnejšemu
regionalnemu razvoju republike. Večina občin bo morala
svoje planske akte bistveno dopolniti tudi glede prostorskega
vidika razvoja.
6. V krajevnih skupnostih bodo ponovno preverili predvidene investicije na osnovi samoprispevkov in drugih virov. V
zaostrenih gospodarskih razmerah bodo morali v planskih
aktih dati poudarek zagotavljanju socialne varnosti krajanov
na osnovi njihovega celovitega materialnega položaja.
Zaostriti bo potrebno odgovornost organizacij združenega
dela za spremljanje svojih planskih aktov in uresničevanje■
samoupravnega sistema družbenega planiranja. Zlasti je pomembno, da se delavci v organizacijah združenega dela v
procesu dopolnjevanja in spreminjanja planskih aktov v SR
Sloveniji samoupravno sporazumejo o nalogah in obveznostih za uresničevanje ključnih razvojnih usmeritev ter na tej
osnovi zagotavljajo skladnejši razvoj.
★ ★ ★
Skupščina SR Slovenije poziva organizirane subjektivne
sile v vseh okoljih in ravneh odločanja, da svoje razvojne
odločitve preverijo z vidika stabilizacijske politike in vključ evanja v mednarodno menjavo ter zaostrijo družbenopolitično
in materialno odgovornost za racionalno uporabo družbenih
sredstev in za izvajanje sprejetih usmeritev, dogovorov in
sporazumov. Na ta način bomo ustvarjali klimo odgovornega
in racionalnega obnašanja, kar je pomemben pogoj za uresničevanje zahtevnih razvojnih nalog v zaostrenih pogojih gospodarjenja. S tem bomo omilili negativne zunanje vplive na
gospodarska gibanja in razvoj ter presegli dinamiko rasti, ki
izhaja iz sedanjih pogojev in nezadostnega obvladovanja blagovne proizvodnje v jugoslovanskem gospodarstvu.
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