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TEMELJNE ZNAČILNOSTI 

delovanja SISEOT v letu 19 

področ ju ekonomskih odnoso   

Združenemu delu, organiziranemu v okviru Samouprvne 
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino, so se v letu 1983 zaradi zaostrenih materialnih pogojev 
gospodarjenja na področju ekonomskih odnosov s tujino na 
nivoju SFR Jugoslavije in nedorečenosti pri izvajanju spreje- 
tih sprememb Zakona o deviznem poslovanju In kreditnih 
odnosih s tujino bistveno otežiti pogoji poslovanja. Negoto- 
vost pri opredelitvi in urejanju ekonomskih odnosov s tujino 
se je povečala tudi zato, ker so določene začasne in parcialne 
rešitve v letu 1982 (odlok o možnosti prijavljanja uvoza; mali 
devizni zakon, niso biti sprejeti Enotni kriteriji po 71. č l. ZDP) 
slabo vplivale na realizacijo planiranega povečanja obsega 
izvoza v letu 1982. Posledice teh ukrepov pa zelo nestimula- 
tivno vplivajo na poslovanje tudi v začetku leta 1983. Začasni 
ukrepi, sprejeti še na osnovi neodgovarjajoče metodologije 
izvajanja ekonomskih odnosov s tujino, s tem, ker so zdru- 
ženo delo izključ ili iz neposrednega odločanja v zunanjetrgo- 
vinski menjavi, niso prinesli željenih rezultatov. To je pogoje- 
valo nove ukrepe In tako še dodatno slabilo samoupravno 
urejanje ekonomskih odnosov s tujino. Linearno restriktiven 
značaj več ine začasnih ukrepov je ob uvedbi pravic prijavlja- 
nja (tkz. lizičnih pravic brez deviznega kritja) na osnovi plan- 
skih razmerij otežil realizacijo predvidenega povečanj a 
izvoza. 

Zakon o pogojih in načinu razpolaganja in koriščenja 
ustvarjenih deviznih sredstev, ki je bil sprejet v mesecu maju 
1982, je bistveno omejit razpolaganje z devizami vsem izvoz- 
nikom na konvertibilno področje, zagotovil prioriteto plačeva- 
nja za dospele fiksne obveznosti v tujini in uvedel vzajemno 
združevanje deviz za te namene, Večina OZD Izvoznic na 
konvertibilno področje je s tem prišla v položaj, da ni bila v 
stanju zagotavljati dovolj deviz za zagotavljanje tekoče proiz- 
vodnje, nekatere pa tudi niso bile več v stanju pokrivati 
uvoznega deleža za delo proizvodnje za izvoz na konverti- 
bilno področ je. 

Več ina OZD izvoznic je ob tekem stanju že preje intenzivno 
preusmerjala del svojega poslovanja na takoimenovano po- 
sebne oblike poslovanja, po katerih so si zagotavljale celotni 
devizni priliv (kooperacije, kompenzacije, maloobmejno po- 
slovanje). Posledice takega poslovanja so v zmanjšanju deviz- 
nega priliva za skupne potrebe v republikah in tudi pri zago- 
tavljanju deviz za nafto In federacijo. 

Z namenom, da omili takšno stanje, je Zvezni Izvršni sv@f v 
oktobru 1982 sprejel poseben odlok »uvoz zaradi Izvoza«, s 
katerim je OZD oprostil vzajemnega združevanja deviz tako za 
skupne potrebe republik kot tudi na nivoju federacije. Učinek 
tega odloka je bil v letu 1982 zelo skromen, ker Izvozniki niso 
uspeli v kratkem roku do konca leta realizirati prilivov po tem 
Izvozu. Zvezni predpisi, ki urejalo zagotavljanje deviz za uvoz 
nafte za potrebe federacije in rezerve Narodne banke Jugo- 
slavije, v letu 1983 ne oproščajo obveznosti združevanja Iz 
prilivov po poslih uvoza zaradi izvoza, kar pomeni, da OZD pri 
teh poslih ne razpolagajo z višjim deležem priliva kot pri 
rednem Izvozu. Združevanje deviz za solidarno odplačevanje 
fiksnih In garantiranih obvez je po določ ilih mini deviznega 
zakona in dogovora veljalo od junija do konca leta 1982; v letu 
1983 pa tega združevanja nI, 
Organiziranost in delovanja Samoupravne Interesne skup- 
nosti SR Slovani/a la ekonomska odnose a tujino 

Delovanje Samoupravne Interesne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomska odnose s tujino seje odvijalo na osnovi spreje- 
tega Zakona o deviznem poslovanju In kreditnih odnosih a 
tujino Iz leta 1977, Zakona o Samoupravni interesni skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ter Statuta Sa- 
moupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, tako da so člani skupnosti svoje pravim In 
obveznosti uresničevali v enotah skupnosti kot temeljnih sa- 
moupravnih oblikah delovanja skupnosti, Enote skupnosti so 
oblikovane glede na medsebojno proizvodnjo, prometno ali 

storitveno povezanost ali pa v okviru svobodne menjave dela. 
Posamezne enote se lahko interesno povezujejo, 

Glede na spremembe Zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino se bo moral spremeniti Zakon o 
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino (priprave že potekajo), zlasti pa je nujno 
potrebno v skladu s temi spremembami reorganizirati delo v 
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, ki naj omogoči samoupravno urejanje eko- 
nomskih odnosov s tujino, tako na dosedanjem principu us- 
klajevanja planov in zagotavljanj a deviznih sredstev, za pokri- 
vanje potreb republiške infrastrukture, prav tako pa v bistveno 
več ji meri za pripravo in usklajevanje planov OZD v reproveri- 
gah s ciljem, da se doseže višja kvaliteta in obseg izvoza. 
Planiranje, usklajevanje in pospeševanje ekonomskih 
odnosov s tujino 

V mesecu marcu leta 1982 so se končala dogovarjanja o 
izvoznih obveznostih in uvoznih potrebah OZD, članic Sa- 
moupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, s sprejetjem usklajenih planov ekonomskih 
odnosov s tujino za leto 1982 Med letom so članice skupnosti 
preko svojih organov, predvsem pa Odbora za plan in Odbora 
za devizni režim, tekoče spremljale gibanja izvoza in uvoza ter 
realizacijo plač ilne in devizno-bilančne pozicije SR Slovenije, 
Kritične probleme pri zagotavljanju deviz za proizvodnjo za 
izvoz so OZD, članice skupnosti, reševale v najtesnejši pove- 
zavi v enotah skupnosti, splošnih združenjih in Gospodarski 
zbornici SR Slovenije, Z dogovarjanjem v Samoupravni inter- 
esni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino so 
se s sodelovanjem pristojnih organov reševale tudi nujne 
intervencije na tržišču na področ ju prehrane, zdravil, umetnih 
gnojil, bencina in derivatov in drugih pomembnih proizvodov. 
Zaradi zelo težkega položaja OZD pri tako omejenem razpola- 
ganju s prilivom je bilo zelo pomembno sodelovanje s poslov- 
nimi bankami, kjer se Je preko terminskih nakupov deviz in 
novih blagovnih in komercialnih kreditov v tujini reševala 
proizvodnja za izvoz. Proizvodnja za izvoz in oskrbo občanov 
se Je reševala tudi iz odkupljenih deviz od občanov z oblikova- 
njem 4% rezerve na podlagi dogovora med bankami o združe- 
vanju odkupljenih deviz. 

Pozitivna gibanja Izvoza in uvoza ter ugodnu razmerja po- 
krivanja uvoza z Izvozom, ki so bila prisotna predvsem v 
prvem polletju lani, so se v drugem polletju močno poslab- 
šala, saj le bilo razpolaganje s konvertibilnimi deviznimi prilivi 
Izredno zmanjšano. Prihajalo je do občasnih zastojev v proiz- 
vodnji In tudi do trganja medsebojnih reprodukcijskih pove- 
zav. Vse to je Imelo za posledico neracionalno poslovanje s 
tujino, predvsem pa neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
do tujine, 

Visoke fiksne In garantirane obveznosti do tujine, ki so 
tekom leta dospele v plač ilo, niso bile v celoti pokrite z 
deviznimi prilivi, kar Je poslovne banke spravljalo v težak 
položaj slabše devizne likvidnosti, Zato so bile banke prisi- 
ljene zagotavljati dodatne devizne vire s kratkoročnim zadol- 
ževanjem v tujini, kar je Imelo za posledico porast stroškov In 
zadolženosti. Relativno visoka predplač ila za Izvajanje inve- 
sticijskih del v tujini so tekom leta olajševale likvidnostni 
položaj bank, Koncem leta pa so izvajalci Investicijskih del že 
koristili velik del teh avanalranlh sredstev 

Usklajeni plani ekonomskih odnosov s tujino, ki smo lih za 
leto 1982 sprejeli na Skupšč ini Samoupravno Interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, so bili 
osnova za zunanjetrgovinsko poslovanje OZD, Izjema so bile 
OZD 1„ 2 In 11, enote (kovinsko In kovlnsko-predelovalna 
Industrija ter turizem), ki predvsem zaradi neusklajenosti med 
potrebnim uvozom članic teh enot In mogočim uvozom glede 
na plač ilno-tillančno pozieljo SR Slovenije planov niso uskla- 
dile In so zato poslovale po predlogu usklajenih planov za leto 
m <82 
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V postopku usklajevanja planov ekonomskih odnoso.v s 
tujino za leto 1982 je potrebno poudariti velike napore in 
uspehe, ki so jih dosegle predvsem naslednje enote: lesno- 
predelovalna industrija, usnjarska, tekstilna industrija ter 
gradbeništvo, ko so finalisti izvozniki prevzemali izvozne ob- 
veze proizvajalcev surovin. 

Realizacija usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino 
za leto 1982 je bila naslednja: izvoz blaga 85%, izvoz storitev 
66%, plan priliva pa je dosežen s 87%. 

Kljub temu pa velja poudariti, da je ca. 50 DO preseglo plan 
prilivov, plan izvoza blaga pa so dosegle oz. presegle članice 
s področ ja kemije, energetike, kmetijstva, usnjarske indu- 
strije, industrije papirja ter gradbeništva. 

Podatki o gibanjih ekonomskih odnosov s tujino za leto 
1982 tudi kažejo, da se je zaradi prevelikega administriranja 
odvijala zunanjetrgovinska menjava SR Slovenije v letu 1982 
na nižjem nivoju od planirane. Izvoz blaga na konvertibilno 
področje se je v letu 1982 povečal glede na realizacijo izvoza v 
letu 1981 za 6%, prilivi od izvoza blaga pa so se zmanjšali za 
pet (5) odstotnih toč k. 

Skupni prilivi od izvoza blaga in storitev (priliv od izvoza 
storitev se je glede na leto poprej povečal za 12%), je ostal na 
ravni realiziranih prilivov leta 1981. Iz omenjenih kvantifikacij 
lahko zaključ imo, da je do znižanja priliva prišlo tudi zaradi 
preusmeritve generalnega izvoza v izvoz po posebnih oblikah 
menjave. 

V mesecu avgustu smo že začeli z aktivnostmi za planiranje 
in usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino za leto 
1983 Osnova za omenjeno aktivnost so bila v septembru 
sprejeta izhodišča, na osnovi katerih smo že do konca me- 
seca decembra uspešno izvedli prvi del planiranja za sprejem 
globalno usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino SRS 
za leto 1983. V mesecu marcu 1983 pa se intenzivno vrši 
usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino med č lani- 
cami v enotah tako, da bomo kljub zamudi, ki je na področju 
planiranja nastala zaradi določenih nejasnosti pri sprejetih 
spremembah Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, usklajevanje zaključ ili do konca meseca. 

Sprejete spremembe Zakona o deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino v decembru 1982 so določ ile bistveno 
drugačno ureditev na področju planiranja ekonomskih odno- 
sov s tujino. Spremembe in dopolnitve poudarjajo predvsem 
pravico in obveznost temeljnih in drugih OZD, da ne samo 
vsaka zase planirajo ekonomske odnose s tujino, temveč te 
plane usklajujejo z OZD, s katerimi so delovno, proizvodno in 
dohodkovno povezane in sicer še pred usklajevanjem v sa- 
moupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
republik in pokrajin. Zakonska določba, da morajo OZD že 
pred usklajevanjem planov ekonomskih odnosov s tujino v 
samoupravni interesni skupnosti republik in pokrajin uskladiti 
svoje plane ekonomskih odnosov s tujino po reprodukcijskih 
povezavah, ne negira usklajevanja teh planov v republikah in 
pokrajinah, temveč daje temu usklajevanju novo kvaliteto. 

Spremembe in dopolnitve Zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino omogočajo realizacijo v mesecu 
septembru 1982 na Skupšč ini Samoupravne interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino sprejetih 
Izhodišč za planiranje ekonomskih odnosov s tujino za leto 
1983 Usklajene plane zahtevajo tudi sprejeti enotni kriteriji 
po 69. a členu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. 

Zato je potrebno, da se v oktobru začeto delo na planiranju 
ekonomskih odnosov s tujino za leto 1983 zaključ i v mesecu 
marcu 1983. Iz planov ekonomskih odnosov s tujino za leto 
1983 so razvidne izvozne naloge in uvozne potrebe, razen 
tega pa tudi predvidena uporaba realiziranega devizneaa pri- 
liva OZD za: 

- odplač ilo fiksnih in garantiranih obveznosti, 
- lastne reprodukcijske potrebe, 
- združevanje v reprocelotah oziroma interesnih poveza- 

vah na celotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru in 
sicer za: 

a) delitev po 67. členu zakona - pri proizvodnji skupnega 
proizvoda oz. v reproceloti, 

- pri združevanju dinarskih sredstev za skupno gospodar- 
jenje s sredstvi v skupni naložbi (v osnovna in obratna sred- 
stva) 

b) združevanje po 68. č lenu zakona. 

Po členu 67 Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino je bilo v letu 1982 sklenjenih 1.318 samou- 
pravnih sporazumov; po členu 68 pa 6.350 samoupravnih 
sporazumov, kar skupaj predstavlja združevanje 32% last- 
nega priliva OZD v SR Sloveniji. Združevanje v reprocelotah 
oz. interesnih povezavah z OZD drugih republik in pokrajin 
predstavlja dobro tretjino vseh navedenih združevanj deviznih 
prilivov v SR Sloveniji v letu 1982. Sklenjeni samoupravni 
sporazumi se niso mogli realizirati v celoti zaradi bistvenega 
zmanjšanja razpolaganja OZD s konvertibilnimi deviznimi pri- 
livi v letu 1982 in nedoseganja planiranega izvoza ter priliva. 

Na podlagi števila in vrednosti sklenjenih samoupravnih 
sporazumov med obdobjem od začetka leta 1982 do 21. 7. in 
od 21. 7. do konca leta 1982 je možno oceniti, da 

- je bila več ina samoupravnih sporazumov sklenjena v prvi 
polovici leta, še posebej to velja za samoupravne sporazume 
po 68. členu; bistveno zmanjšanje sklenjenih samoupravnih 
sporazumov po 68 členu je nedvoumno zlasti posledica spre- 
jetja »malega deviznega zakona«, 

- je "mali devizni zakon« in na njegovi podlagi bistveno 
manjši obseg deviznih sredstev, s katerimi so razpolagale 
organizacije združenega dela - izvozniki, močno vplivali na 
vrednost sklenjenih samoupravnih sporazumov. 

Po zbranih podatkih 37 organizacij združenega dela je 
znašala realizacija sklenjenih samoupravnih sporazumov po 
67. členu v zadnjem trimeseč ju leta 1982 25,3% celoletne 
realizacije 67. č lena. Ta podatek v celoti potrjuje ugotovitve, 
da »mali« devizni zakon in drugi interventni ukrepi vendar 
niso do kraja zavrli ustvarjanje deviznega priliva z udeležbo v 
skupnem deviznem prilivu na podlagi sklenjenih samouprav- 
nih sporazumov po 67. členu. Tudi podatki in komentarji 
posameznih organizacij združenega dela o uresničevanju teh 
samoupravnih sporazumov dokazujejo, da je na višino ustvar- 
jenih deviznih prilivov iz skupnega deviznega priliva v primer- 
javi s planiranim vplivala predvsem realizacija izvoza. V posa- 
meznih primerih pa je na ustvarjanje deviznega priliva po 67. 
členu vplivala tudi devizna nelikvidnost bank in prepočasni 
prenosi deviz med poslovnimi bankami oziroma zadrževanje 
deviz v posameznih poslovnih bankah, pri katerih so imeli 
izvozniki svoje devizne račune. 

Bistveno slabše pa so se uresničevali samoupravni spora- 
zumi o združevanju deviz po 68. členu Zakona o deviznem 
poslovanju, saj je bilo v zadnjem trimesečju leta 1982 združe- 
nih le slabih 10% vseh v letu združenih deviz po 68. č lenu; v 
celem letu 1982 pa je bilo pri teh organizacijah realizirano 
okrog 60% obveznosti po sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mih po 68. č lenu. Podatki in komentarji posameznih organiza- 
cij kažejo, da je predvsem bistveno zmanjšan obseg deviz, ki 
so jih zadržale organizacije združenega dela v največ ji meri 
vplival na uresničevanje teh samoupravnih sporazumih Ure- 
snič itev obveznosti združevanja deviz po posameznih samou- 
pravnih sporazumih pa je bila zelo različna, pri čemer so bili 
posamezni samoupravni sporazumi uresničeni v celoti, to je 
združene vse devize, v posameznih primerih pa ni bilo nobe- 
nega združevanja deviz. Pri tem tudi več ja ali manjša stopnja 
povezanosti udeležencev sporazuma v proizvodnji ni po- 
membneje vplivala na obseg realizacije teh sporazumov (pri 
tem pa ne razpolagamo s podatki o izpolnjevanju obveznosti 
dobav surovin in repromaterialov, za katere naj bi se devize 
združevale). Aktivnosti o osnovah za širše povezovanje orga- 
nizacij združenega dela v okviru splošnih združenj Jugosla- 
vije in Slovenije so prikazane v priloženi informaciji, ki je 
sestavni del tega poroč ila. 

Planiranje in usklajevanje planov ekonomskih odnosov s 
tujino za leto 1983 bo potrebno dopolniti z analizo poslovnih 
povezav na osnovi združevanja dela in sredstev za realizacijo 
izvoza na konvertibilno področ je, ki bo pokazala najpomemb- 
nejše odnose oziroma povezave izvoznikov s proizvodnimi 
partnerji na območju vse Jugoslavije. 

Usklajeni plani ekonomskih odnosov s tujino so osnova za 
združevanje deviznih sredstev na nivoju republike za pokriva- 
nje potreb energetike, zdravstva in ostale infrastrukture. 13. 
č len Samoupravnega sporazuma za devizni režim, po katerem 
se združuje devizni priliv za te namene, je v letu 1982 združe- 
val tudi sredstva za skupne proizvodne potrebe in sicer: 
proizvodnja zdravil, pralnih praškov, umetnih gnojil in zaščit- 
nih sredstev in proizvodnja črne metalurgije. Sprejete spre- 
membe Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
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tujino predvidevajo v letu 1983 za to proizvodnjo uskladitev v 
reproverigah, za proizvodnjo zdravil, pralnih praškov, gnojil in 
zašč itnih sredstev pa se vprašanje proizvodnje še posebej 
urejuje z dogovorom o preskrbi občanov. Uskladitev planov 
ekonomskih odnosov s tujino po teh novih oblikah zagotavlja- 
nja tovrstne proizvodnje mora najprej pokazati dejansko 
oskrbljenost proizvodnje za realizacijo izvoza in oskrbo do- 
mačega tržišča in preko možnih oblik zadolževanja zagotav- 
ljanje dodatnih deviznih sredstev za reprodukcijske potrebe. 

Podatki iz planov in analize poslovnih povezav bodo služili 
za ugotovitev zakonitosti, ki omogočajo funkcioniranje posa- 
meznih reprodukcijskih in drugih povezav organizacij združe- 
nega dela v Jugoslaviji, ki so potrebne za realizacijo planira- 
nega izvoza. 

Te ugotovljene zakonitosti bo potrebno vgraditi v dopolni- 
tev samoupravnega sporazuma o deviznem režimu za leto 
1983 tako, da bo za reprodukcijske in ostale oblike poslovne 
oziroma interesne povezave zavezujoče sklepanje sporazu- 
mov in seveda tudi njihova realizacija. 

Uskladitev planov ekonomskih odnosov s tujino zahteva 
tudi vse bolj pereča devizna likvidnost bank. Pri tem vpraša- 
nju smo že navedli, da se je likvidnost v letu 1982 reševala z 
dodatnimi kratkoročnimi zadolžitvami. Kljub temu pa so na- 
logi za plač ilo v tujino čakali od enega meseca pri Ljubljanski 
banki-Združeni banki do nekaj mesecev pri drugih bančnih 
OZD. Likvidnost bank se je zaradi nedoseganja prilivov v II. 
polletju 1982 in dodatnih kratkoročnih zadolževanj, ki sedaj 
zapadajo v izplač ilo, še posebej zaostrila. 

Tako se je iz solidarnostnega združevanja deviz na nivoju 
SR Slovenije od 1. 6. 1982 do 31. 12. 1982 12,5% zagotovilo 
137 mio $; plačanih anuitet pa je bilo 360 mio $; za odplač ilo 
kreditov za objekte splošnega družbenega pomena se je iz 
8,4% združilo 37 mio $; poravnanih obveznosti pa je bilo 59 
mio $ kar pomeni, da je iz leta 1982 negativni skupni pri- 
manjkljaj pri plač ilu obveznosti tujini 223 mio $. Plač ilo tega 
zneska je potrebno skupaj s fiksnimi in garantiranimi obvez- 
nostmi do tujine, ki zapadejo v letu 1983 (600 mio $) ob 
upoštevanju lastnih prilivov in vseh možnih virov, prolongacij 
ter novih zadolžitev, predvideti in razrešiti v usklajenih planih 
ekonomskih odnosov s tujino za leto 1983. Istočasno z uskla- 
ditvijo planov pa je potrebno določ iti tudi roke in sprejeti 
načine vračanja solidarnostno združenih deviznih sredstev 
tako 15,9% na zvezni kot 12,5 na republiški ravni. 
Enotni kriteriji 

Na osnovi sprejetih sprememb Zakon o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tujino so bili v Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 28. januarja letos 
sprejeti: 

1. Enotni kriteriji po č lenu 69. a Zakona o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s tujino o delu deviz, ki jih združu- 
jejo posamezne dejavnosti in OZD od ustvarjenega deviznega 
vpriliva zaradi izvrševanja obvez po tujih kreditih, mednaro- 
dnih konvencijah in za potrebe svoje reprodukcije in dela 
deviz, ki jih OZD izdvajajo za skupne potrebe in 

2. Enotni kriteriji za zadolževanje v tujini in odobravanje 
kreditov v tujino po 141. č lenu Zakona o deviznem poslova- 
nju. 

Enotni kriteriji po členu 69. a Zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tujino naj bi bolj enotno opredelili 
merila za poslovanje OZD na celotnem jugoslovanskem go- 
spodarskem prostoru. Odpravile naj bi se dosedanje po- 
manjkljivosti predvsem v pogledu neenotnega reševanja pro- 
blemov ekonomskih odnosov s tujino v posameznih republi- 
kah in pokrajinah, zagotavljanja različnih pogojev gospodar- 
jenja z devizami, prekinjanja deviznih tokov ter otežkočanja 
medsebojnega povezovanja subjektov v jugoslovanskem go- 
spodarskem prostoru. 

Enotni kriteriji po členu 60. a Zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tujino stopijo v veljavo, ko na njih 
da soglasje Zvezni izvršni svet predvsem s stališča usklajeno- 
sti s plač ilno in devizno bilanco Jugoslavije, če tega soglasja 
ni, jih mora sprejeti Zvezni izvršni svet v skladu s členom 86 
Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 
Sodelovanje s Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za 
ekonomske odnose s tujino v drugih republikah in pokraji- 
nah 

Sodelovanje članov Samoupravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino z OZD drugih repu- 

blik in pokrajin je bilo intenzivno in sicer na osnovi že uveljav- 
ljenih poslovnih in drugih interesnih tokov. Dokaz je veliko 
število sklenjenih samoupravnih sporazumov po 67. (553 SaS) 
in 68. členu (1.871 SaS) in aktivnem razreševanju problemov 
za reaiizacjo teh samoupravnih sporazumov na raznih nivojih. 
Največ težav in ovir, ki so jih OZD same ali preko interesnih 
skupnosti, zbornice in drugih institucij reševale za zadovolji- 
tev dogovorjenih potreb v reproverigi so in še izvirajo iz 
neustrezne metodologije za spremljanje ekonomskih odno- 
sov s tujino, po kateri združeni devizni priliv ni izenačen z 
uvozno možnostjo. Kvalitetnejše in tesnejše sodelovanje na 
nivoju Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino pri razreševanju problemov pri 
povezovanju OZD in pripravi in obravnavi določenih stališč  je 
bila dosežena z interesnimi skupnostmi v SAP Vojvodini, 
Hrvatski in Srbiji. V sodelovanju in povezovanju skupaj z 
Gospodarsko zbornico pa tudi v SR BiH, Makedonijo in SAP 
Kosovo in SR Črno goro. 

V sodelovanju s SR Hrvaško so bili z nekaterimi OZD dokaj 
uspešeno rešeni problemi pri oskrbi z roto papirjem: reševala 
se je tudi oskrba z naftnimi derivati za kemično-predelovalno 
industrijo. Prav tako je bilo doseženo kvalitetno sodelovanje 
in povezava med turističnimi in drugimi gospodarskimi orga- 
nizacijami obeh republik. 

S SAP Vojvodino se že tretje leto uspešno razrešujejo 
reprodukcijski tokovi za skupni več ji izvoz, rešujejo se pro- 
blemi pri dobavah gnojil, zaščitnih sredstev, rezervnih delov 
in gum za poljedelsko proizvodnjo ter protinabavah hrane in 
ostalih kmetijskih proizvodov. Povečana pa so tudi sovlaganja 
OZD iz SR Slovenije v OZD SAP Vojvodine za povečanje 
proizvodnje hrane. S SR BiH se je preko Gospodarske zbor- 
nice Slovenije močno okrepilo sovlaganje za razvoj nerazvitih 
področ ij in kvalitetnejše vzpostavljanje reprodukcijskih tokov. 
Samoupravni sporazum med S OZD Slovenske železarne in 
Rudarsko metalurškim kombinatom Zenica, ki je najprej ure- 
jal medsebojno sodelovanje, danes prerašča v samoupravni 
sporazum izmenjave proizvodov črne metalurgije med OZD v 
SR BiH in SR Slovenije. 

Do podobnega povezovanja prihaja tudi v SR Srbiji, SR Crni 
gori, SR Makedoniji in SAP Kosovo, ker se bistveno hitreje 
povečuje sovlaganje v skupne objekte za hitrejši razvoj manj 
razvitih. 

Dogovarjanje in sodelovanje strokovnih služb interesnih 
skupnosti SR in SAP in na nivoju Interesne skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino poteka od druge polo- 
vice leta 1982 bistveno boljše s tem, da je že postavljena dokaj 
dobra medsebojna kooridnacija skupnega dela. 

Podatki in ocene iz te informacije kažejo, da se kljub števil- 
nim oviram in nekaterim odprtim vprašanjem v vedno več ji 
meri krepi proces samoupravnega združevanja dela in sred- 
stev za skupno ustvarjanje deviznih prilivov ter združevanja 
ustvarjenih in pridobljenih deviznih sredstev med organizaci- 
jami združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu. Re- 
zultati na tem izjemno pomembnem področ ju družbene re- 
produkcije tako glede obsega in ekonomskih uč inkov pove- 
zovanja, kakor tudi kvalitetnejšega, dolgoročnejšega urejanja 
osnov družbeno-ekonomskih odnosov, bi bili nedvomno 
lahko bistveno boljši, če ne bi stalni pritiski intervencijskih 
ukrepov tekoče ekonomske politike ustvarjali neugodne po- 
goje za trajnejšo usmeritev organizacij združenega dela v 
mednarodno menjavo, zlasti na konvertibilna tržišča. Zato so 
odloč ilnega pomena za hitrejše uveljavljanje samoupravnih 
družbeno-ekonomskih odnosov in doseganje sprejetih mate- 
rialnih ciljev na tem področ ju, zlasti za bistveno povečanje 
konvertibilnega izvoza, takšni ukrepi tekoče ekonomske poli- 
tike na področ ju cen, kreditno-monetarne politike in ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki bodo ustvarjali ekonomske pogoje za 
povezovanje organizacij združenega dela za skupen izvoz in 
združevanje ustvarjenih deviz na podlagi proizvodnega, de- 
lovnega, poslovnega in drugega interesnega povezovanja. 
Bistvenega pomena za povezovanje organizacij združenega 
dala za ustvarjanje skupnih družbenih prilivov je zato zlasti 
vodenje takšne politike cen, ki bo omogočala, da bodo orga- 
nizacije združenega dela - izvozniki in z njimi reprodukcijsko 
povezane organizacije združenega dela vsaj v približno ena- 
kem dohodkovnem položaju kot v prodaji na domačem trgu; 
seveda ob doseganju višje produktivnosti in boljšega izkori- 
ščanja zmogljivosti. To pomeni zlasti, da morajo vse v skupnih 
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+ 
deviznih prilivih povezane organizacije združenega dela od 
surovinske proizvodnje, reprodukcijskih materialov do finali- 
stov ustrezno prilagoditi svoje cene cenam skupnih proiz- 
vodov na tujih tržišč ih (izvozne cene) kot edino realno, dolgo- 
ročno podlago za vključevanje v mednarodno menjavo. 

Za realizacijo ciljev, ki jih na področju ekonomskih odnosov 
s tujino opredeljuje resolucija o politiki uresničevanja družbe- 

nega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983, 
bodo potrebni dodatni napori in ukrepi, ki bodo izvoznikom 
pomagali realizirati izvozne naloge v letu 1983. Predvsem pa 
je potrebno vzpostaviti tak mehanizem opredeljevanja in 
ustvarjanja pogojev, da bo omogočil združenemu delu vzpo- 
stavljati dolgoročne ekonomske odnose s tujino, ki edino 
lahko zagotovijo boljše poslovanje in take rezultate, kot smo 
si jih zastavili. 
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

INFORMACIJA 

o nekaterih aktualnih vprašanjih 

ustvarjanja in razporejanja skupnih 

deviznih prilivov po 67. č lenu ter 

združevanja deviz po 68. č lenu zakona o 

deviznem poslovanju in kreditnih odnosih 

s tujino 

/. UVOD 

Izvršilni odbor Skupščine GZS je na svoji 64. seji dne 28. 
oktobra 1982 obravnaval dosedanje rezultate in problema- 
tiko samoupravne preobrazbe družbeno-ekonomskih 
odnosov v združenem delu in samoupravne organizirano- 
sti združenega dela. Pri tem je osrednjo pozornost name- 
nil nadaljnjemu razvoju samoupravnega urejanja na po- 
droč ju ekonomskih odnosov s tujino, zlasti uresničevanju 
odnosov po 67. in 68 členu takrat veljavnega zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. Pod- 
laga za razpravo je bila Analiza samoupravnih sporazumov 
po 67. in 68. členu zakona' o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino, z nekaterimi predlogi usmeritev 
za nadaljnje aktivnosti na tem področju, ki jo je pripravila 
posebna delovna skupina GZS in SISEOT SR Slovenije. 

Izvršilni odbor je sklenil, da se ta analiza skupaj s prilo- 
gami in povzetkom razprave na tej seji da v širšo javno 
razpravo v vseh splošnih združenjih in da se celotno 
gradivo objavi v Gospodarskem vestniku. Gradivo je bilo 
objavljeno v 44. številki Gospodarskega vestnika 12. no- 
vembra 1982. Izvršilni odbor je pri tem opredelil kot cilje 
razprave: 

1. zbrati pripombe, stališča in predloge k vsebinskim 
izhodiščem ter predlogom usmeritev za samoupravno 
sporazumevanje po 67., 68. in 69. členu zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino (4. poglavje 
analize). 

2. uporabiti predlagane zasnove urejanja odnosov na 
tem področju v skladu s potrebami in možnostmi OZD že 
pri planiranju ekonomskih odnosov s tujino v enotah SI- 
SEOT za I. 1983 in v razpravah v splošnih združenjih 
Jugoslavije o urejanju skupnih osnov ekonomskih odno- 
sov s tujino. 

Izvršilni odbor je sprejel tudi sklep, da bo po javni 
razpravi, ki naj bi trajala do srede decembra 1982, po- 
novno razpravljal o tem gradivu in na tej podlagi opredelil 
skupne usmeritve in podlage GZS za uresničevanje odno- 
sov v neposredni praksi OZD v SISEOT SR Slovenije in 
ISEOT Jugoslavije, kakor tudi svoje predloge za morebitne 
spremembe in dopolnitve zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino. 

Delovna skupina GZS in SISEOT S RS je v skladu s temi 
sklepi Izvršilnega odbora spremljala javno razpravo v po- 
sameznih splošnih združenjih in sodelovala v nekaterih 
razpravah, še posebej pa je na pobudo posmeznih OZD 
(Sava Kranj, Slovenske železarne, Color, železniško go- 
spodarstvo, Iskra Delta, itd.) organizirala strokovne po- 
svete v teh OZD z namenom razčiščevanja posameznih 
odprtih vprašanj pri urejanju odnosov po 67. in 68. členu 
zakona o deviznem poslovanju in kreditinih odnosih s 
tujino (v nadaljnjem besedilu: ZDP) ter oblikovanja možnih 
strokovnih rešitev za urejanje odnosov med reprodukcij- 
sko povezanimi OZD ter skupne osnove za širše povezova- 
nje na tem področju (n. pr. v SZ usnjarske in usnjarsko- 
predelovalne industrije, črni metalurgiji in kovinsko-pre- 
delovalni industriji) Posebne razprave o analizi so bile 
organizirane v splošnih združenjih gostinstva in turizma, 
kovinske industrije, prometa in zvez, kemične in gumarske 
industrije, usnjarske in usnjarsko predelovalne industrije 
ter lesne industrije. Posamezne OZD so v okviru te raz- 
prave posredovale pismene pripombe k analizi s svojimi 
predlogi (n. pr. Helios Domžale). 

Člani delovne skupine in drugi predstavniki GZS in 
SISEOT SRS so na podlagi teh usmeritev IO GZS v tem 
obdobju intenzivno sodelovali v razpravah o posameznih 
variantah sprememb in dopolnitev zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, pri čemer je bilo 
pripravljeno za Skupščino SRS in delegacijo SR Slovenije 
v zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ več  konkret- 
nih predlogov glede 67., 68. in 69. č lena zakona o deviz- 
nem poslovanju, pa tudi drugih njegovih določ il (n. pr. v 
planiranju, itd.), o čemer je bil na več sejah obveščen 
Izvršilni odbor GZS in drugi organi GZS. Omenjena analiza 
je bila prav tako posredovana republiškim družbenim sve- 
tom kot ena od podlag za razpravo o odprtih vprašanjih 
samoupravnega združevanja dela in sredstev jeseni 1982, 
kakor tudi CK ZKS v pripravah za 5. sejo o samoupravni 
preobrazbi združenega dela. Ugotovitve iz analize in javne 
razprave o njej so bile tudi ena pomembnejših podlag za 
sodelovanje SISEOT SRS in GZS v postopku oblikovanja 
in s prejemanja enotnih kriterijev iz 69. a člena zakona o 
deviznem poslovanju, ki jih je sprejela Skupščina ISEOT 
Jugoslavije na svoji seji 28. januarja 1983, zlasti glede 
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opredelitve vsebine II. poglavja - Osnove za širše povezo- 
vanje OZD glede na predzadnji odstavek 69. a člena za- 
kona o deviznem poslovanju. 

Med strokovnimi razpravami o tej problematiki in analizi 
v strokovnih in ekonomskih revijah je potrebno omeniti 
nekatere prispevke v Gospodarskem vestniku ter posveto- 
vanji, ki sta ju organizirali v sodelovanju z GZS v januarju 
1983 VEKŠ Maribor ter v februarju 1983 Zveza društev 
pravnikov v gospodarstvu Slovenije. Kot sestavni del teh 
razprav pa je še posebej pomembna razprava na seji 
Komisije za vprašanja sistema in politike ekonomskih 
odnosov s tujino pri Koordinacijskem odboru za ekonom- 
ske odnose s tujino GZS dne 9. 2. 1983, ki je na pobudo 
posameznih delovnih organizacij obravnavala odprta 
vprašanja glede uporabe dosedanjega in novega 68. č lena 
zakona o deviznem poslovanju. Mnenja in stališča s te seje 
so sestavni del te informacije. 

Prav tako so bile v tem obdobju, še posebej na začetku I. 
1983 zelo pomembne aktivnosti na tem področ ju v okviru 
splošnih združenj Slovenije in Jugoslavije, v GZS, GZJ in 
SISEOT SR Slovenije, pa tudi v neposrednih povezavah 
GZS z gospodarskimi zbornicami drugih republik in po- 
krajin glede priprav, za izvedbo enotnih kriterijev iz 69. a 
člena zakona o deviznem poslovanju, pri čemer so bila v 
ospredju konkretna vprašanja za ureditev osnov odnosov 
po 67. in 68. členu zakona posameznih reprodukcijsko 
povezanih OZD, pa tudi skupnih osnov širše proizvodno in 
poslovno povezanih OZD (n. pr. kmetijskih OZD, OZD črne 
metalurgije in kovinsko predelovalne in elektro industrije, 
trgovine, itd. Iz Slovenije z OZD iz Vojvodine, Bosne in 

Hercegovine, Srbije, itd.). Rezultat teh širokih aktivnosti so 
pripravljena skupna izhodišča ter osnove za urejanje 
odnosov na tem področ ju za nekatera pomembna po- 
droč ja gospodarstva, zlasti glede skupnega nastopa in 
osnov z dobavitelji proizvodov črne metalurgije (SDZD SŽ 
in SOZD RMK Zenica) v povezavi s predelovalno industrijo 
in drugimi uporabniki predelovalne industrije in dobavite- 
lje bakra med kmetijskimi proizvajalci in proizvajalci umet- 
nih gnojil, itd ). Ob tej pa je potrebno opozoriti, da so te 
aktivnosti, njihova intenzivnost ter učinkovitost različne 
po posameznih OZD, dejavnostih ter združenjih, kar je 
objektivno in subjektivno pogojeno. 

Glede na sprejete spremembe in dopolnitve zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosov s tujino, spre- 
jete enotne kriterije iz 69. a člena zakona o deviznem 
poslovanju ter pripombe in predloge iz javne razprave, 
kakor tudi na podlagi izkušenj in problemov posameznih 
OZD je delovna skupina pripravila to informacijo, v kateri: 

a) posreduje nekatere novejše podatke o rezultatih sa- 
moupravnega sporazumevanja po 67. in 68. členu zakona 
o deviznem poslovanju. 

b) povezema bistvene spremembe v sistemskih podla- 
gah za povezovanje po 67., 68. in 69. členu zakona o 
deviznem poslovanju ter osnove v enotnih kriterijih iz 69. a 
č lena. 

c) se opredeljuje do posameznih odprtih vprašanj ure- 
sničevanja dosedanjih in novih določ il 67. in 68 člena 
zakona o deviznem poslovanju. 

d) daje nekatere predloge in usmeritve glede nadalj- 
njega dela na tem področju 

II. REZULTATI SAMOUPRAVNEGA 
SPORAZUMEVANJA PO 67. IN 68. 
ČLENU ZAKONA O DEVIZNEM 
POSLOVANJU V LETU 1982 IN OCENA 
STANJA NA TEM PODROČJU V 
ZAČETKU LETA 1983 

1. PODATKI O SKLENJENIH SAMOUPRAVNIH 
SPORAZUMIH PO 67. IN 68. ČLENU ZAKONA O 
DEVIZNEM POSLOVANJU V LETU 1982 

V letu 1982 so organizacije združenega dela iz Slovenije 
sklenile in pri SISEOT SR Slovenije evidentirale 7668 samou- 
pravnih sporazumov v vrednosti 36.774 milijonov din (tečajna 
lista po Ur. I. SFRJ z dne 19. 2. 1982). Ta vrednost predstavlja 
32,6% projekcijske obveze izvoza blaga in storitev SR Slove- 
nije in 38,3% projekcijske možnosti uvoza blaga in storitev v 
letu 1982. Od tega je bilo sklenjenih po 67. č lenu 1318 samou- 
pravnih sporazumov v vrednosti 7.229 milijonov din, po 68. 
č lenu zakona o deviznem poslovanju pa 6350 samoupravnih 
sporazumov v vrednosti 29.544 milijonov din. 

Število sklenjenih samoupravnih sporazumov, kjer so daja- 
lec in porabnik deviz organizacije združenega dela iz Slove- 
nije, je 5244, skupna vrednost pa 24.781 milijonov din. Od 
tega je bilo po 67. č lenu sklenjenih 765 samoupravnih spora- 
zumov v vrednosti 3.866 milijonov din, po 68. členu pa 4479 
samoupravnih sporazumov v vrednosti 20.915 milijonov din. 

Število sklenjenih samoupravnih sporazumov, kjer je daja- 
lec deviz organizacija združenega dela iz Slovenije, porabniki 
pa organizacije združenega dela iz drugih republik in pokra- 
jin, je 1193 v vrednosti 5.900 milijonov din. Od tega je bilo po 
67. č lenu sklenjenih 190 samoupravnih sporazumov v vredno- 
sti 1.752 milijonov din, po 68. členu pa 1003 samoupravni 
sporazumi v vrednosti 4.149 milijonov din. 

Število sklenjenih samoupravnih sporazumov, kjer so da- 
jalci deviz organizacije združenega dela iz drugih republik in 
pokrajin, porabnik pa organizacije združenega dela iz Slove- 
nije, je 1231 v vrednosti 6.092 mio din, od tega je bilo po 67. 
členu sklenjenih 363 samoupravnih sporazumov v vrednosti 

1.612 milijonov din, po 68. č lenu pa 868 samoupravnih spora- 
zumov v vrednosti 4.481 milijonov din. 

Od 21. 7. 1982 do konca leta (obdobje od začetka leta do 21. 
7. 1982 je obdelano v »Analizi«) je bilo sklenjenih 1783 sa- 
moupravnih sporazumov ali 23,3% vseh sklenjenih v letu 1982 
v vrednosti 5.394 milijonov din ali 14,7% vrednosti vseh skle- 
njenih samoupravnih sporazumov v letu 1982. 

Po 67. členu je bilo v istem obdobju sklenjenih 351 samou- 
pravnih sporazumov ali 26,6% vseh sklenjenih po tem členu v 
vrednosti 1.060 mio din ali 14,7% vrednosti vseh sporazumov 
po tem členu. 

Po 68. členu je bilo v istem obdobju sklenjenih 1432 samou- 
pravnih sporazumov ali 22,6% vseh sklenjenih po tem členu v 
vrednosti 4.334.115.576 din ali 14;7% vrednosti vseh sporazu- 
mov po tem členu. 

Na podlagi števila in vrednosti sklenjenih samoupravnih 
sporazumov med obdobjem od začetka leta 1982 do 21. 7. in 
od 21. 7. do konca leta 1982 je možno oceniti, da 

- je bila več ina samoupravnih sporazumov sklenjena v prvi 
polovici leta, še posebej td velja za samoupravne sporazume 
po 68. členu; bistveno zmanjšanje sklenjenih samoupravnih 
sporazumov po 68. členu je nedvomno zlasti posledica spre- 
jetja »malega deviznega zakona«, 

- je »mali devizni zakon« in na njegovi podlagi bistveno 
manjši obseg deviznih sredstev, s katerimi so razpolagale 
organizacije združenega dela - izvozniki, močno vplivali na 
vrednost sklenjenih samoupravnih sporazumov. 

2. OCENA URESNIČEVANJA SKLENJENIH 
SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV 

V januarju 1983. leta je bila izvedena kratka anketa o uresni- 
čevanju sklenjenih samoupravnih sporazumov po 67. in 68. 
členu zakona o deviznem poslovanju v letu 1982 in sicer je bil 
izbran isti vzorec organizacij združenega dela, ki so posredo- 
vale svoje podatke o uresničevanju sklenjenih samoupravnih 
sporazumov v prvih devetih mesecih 1982. leta. 

Po zbranih podatkih 37 organizacij združenega dela je 
znašala realizacija sklenjenih samoupravnih sporazumov po 
67. členu v zadnjem tromeseč ju leta 1982 25,3% celoletne 
realizacije 67. člena. Ta podatek v celoti potrjuje ugotovitve, 
da »mali« devizni zakon in drugi interventni ukrepi vendar 
niso do kraja zavrli ustvarjanje deviznega priliva z udeležbo v 
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skupnem deviznem prilivu na podlagi sklenjenih samouprav- 
nih sporazumov po 67. členu. Tudi podatki in komentarji 
posameznih organizacij združenega dela o uresničevanju teh 
samoupravnih sporazumov dokazujejo, da je na višino ustvarx 

jenih deviznih prilivov iz skupnega deviznega priliva v primer- 
javi s planiranim vplivala predvsem realizacija izvoza. V posa- 
meznih primerih pa je na ustvarjanje deviznega priliva po 67. 
členu vplivala tudi devizna nelikvidnost bank in prepočasni 
prenosi deviz med poslovnimi bankami oziroma zadrževanje 
deviz v posameznih poslovnih bankah, pri katerih so imeli 
izvozniki svoje devizne račune. 
Bistveno slabše pa so se uresničevali samoupravni sporazumi 
o združevanju deviz po 68. č lenu zakona o deviznem poslova- 
nju, saj je bilo v zadnjem tromesečju leta 1982 združenih le 
slabih 10% vseh v letu združenih deviz po 68. č lenu; v celem 
letu 1982 pa je bilo pri teh organizacijah realizirano okrog 
60% obveznosti po sklenjenih samoupravnih sporazumih po 
68. členu. Podatki in komentarji posameznih organizacij ka- 
žejo, da je predvsem bistveno zmanjšan obseg deviz, ki so jih 
zadržale organizacije združenega dela v največ ji meri vplival 
na uresničevanje teh samoupravnih sporazumih. Uresnič itev 
obveznosti združevanja deviz po posameznih samoupravnih 
sporazumih pa je bila zelo različna, pri čemer so bili posa- 
mezni samoupravni sporazumi uresničeni v celoti, to je zdru- 
žene vse devize, v posameznih primerih pa ni bilo nobenega 
združevanja deviz. Pri tem tudi večja ali manjša stopnja pove- 
zanosti udeležencev sporazuma v proizvodnji ni pomembneje 
vplivala na obseg realizacije teh sporazumov (pri tem pa ne 
razpolagamo s podatki o izpolnjevanju obveznosti dobav su- 
rovin in repromaterialov, za katere naj bi se devize združe- 
vale). 

Vzorec organizacij združenega dela, katerih podatki so bili 
podlaga za oceno uresničevanja sklenjenih samoupravnih 
sporazumov po 67. in 68, členu zakona o deviznem poslova- 
nju, sicer ni reprezentativen, daje pa le jasno usmeritev, da naj 
organizacije združenega dela, ki so v reprodukciji pomemb- 
neje povezane, svoje odnose urejajo po 67. členu, to je z 
udeležbo v skupnem deviznem prilivu. Združevanje deviz po 
68. členu je v preveliki meri odvisno od ukrepov tekoče 
ekonomske politike, ki lahko z enim samim ukrepom, kar se je 
zgodilo v letu 1982, praktično onemogoč i uresničevanje skle- 
njenih samoupravnih sporazumov o združevanju deviz. To 
ugotovitev potrjujejo tudi vedno številnejši primeri, ko organi- 
zacije združenega dela urejajo svoje odnose po 67. členu 
namesto po 68. členu. 

3. OCENA STANJA IN PROBLEMI 
SPORAZUMEVANJA O OSNOVAH ZA ŠIRŠE 
POVEZOVANJE ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA V OKVIRU SPLOŠNIH ZDRUŽENJ 
JUGOSLAVIJE IN SLOVENIJE 

Aktivnosti za operacionalizacijo določ il enotnih kriterijev o 
samoupravnem sporazumevanju o širših osnovah za povezo- 
vanje organizacij združenega dela na podlagi 67. in 68 člena 
zakona o deviznem poslovanju v okviru Splošnih združenj 
Jugoslavije potekajo v pretežni meri v ozkih strokovnih struk- 
turah, v katerih predstavniki organizacij združenega dela niso 
dovolj prisotni. Izjema so splošna združenja tekstilne, usnjar- 
ske in usnjarsko predelovalne ter lesne in lesnopredelovalne 
industrije. Tako stanje je deloma tudi posledica premajhne 
zainteresiranosti organizacij združenega dela za urejanje 
odnosov na tem področ ju, v posameznih splošnih združenjih 
pa tudi objektivna posledica zelo velikega števila njihovih 
članic, njihovih različnih interesov in pogojev, v katerih poslu- 
jejo. 

Podobna ocena velja za dejavnosti v okviru Splošnih zdru- 
ženj Slovenije, s tem, da imajo organizacije združenega dela v 
posameznih združenjih in med njimi že leta trdne poslovne 
povezave na osnovi medsebojnih odvisnosti v proizvodnih 
procesih, nabavi in prodaji ter sklenjene samoupravne spora- 
zume. Pri teh sporazumih je še vedno premalo vsebinskih 
osnov za oblikovanje skupne dolgoročne razvojne in po- 
slovne politike, izvoza, skupnega pokrivanja rizikov, v mnogih 
primerih pa so ti sporazumi bolj ali manj izpeljanke kupopro- 
dajnih odnosov, v katerih močnejši partner diktira osnovne 
pogoje, (cena, devizna udeležba, roki dobave, potrebna ude- 
ležba v investicijah, odplač ilo anuitet tujih kreditov itd.). 

V posameznih splošnih združenjih opozarjajo, da sklenitev 
samoupravnih sporazumov, ki vsebujejo najmanj elemente iz 
enotnih kriterijev zahteva poglobljeno strokovno delo in čas. 
Tako je postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma 
proizvajalcev kož, usnja in krzna ter proizvajalcev izdelkov iz 
usnja in krzna, ki je bil sklenjen konec leta 1982 med 19 
organizacijami združenega dela, od tega 2 iz SR Hrvatske in 1 
iz SR Bosne in Hercegovine, trajal 18 mesecev. 

Pri oceni potrebnega razpolaganja z devizami za tekočo 
reprodukcijo v letošnjem letu je večina splošnih združenj 
izhajala iz reprodukcijskih potreb zagotavljanja tekoče proiz- 
vodnja brez obveznosti za vrač ilo tujih kreditov. Z vključeva- 
njem le-teh se njihove potrebe po obsegu razpolaganja z 
ustvarjenimi deviznimi sredstvi bistveno povečajo tako n. pr. v 
usnjarski industriji od 65 na 72 do 90%, v lesni industriji od 
56,8 na 68,8%, v kovinsko predelovalni industriji od 70 na 
80% itd. 

V splošnih združenjih lesarstva, tekstilne ter usnjarske in 
usnjarsko predelovalne industrije opozarjajo, da bi sporazu- 
mevanje organizacij združenega dela v ožjih skupinah v ok- 
viru posameznih splošnih združenj Jugoslavije, med posa- 
meznimi splošnimi združenji ter med organizacijami združe- 
nega dela posameznih republik ali v okviru posameznih repu- 
blik in pokrajin privedlo do velike neenakosti v pogojih poslo- 
vanja, kar bi vplivalo tudi na trganje obstoječ ih reprodukcij- 
skih povezav in s tem povzroč ilo zmedo v jugoslovanskem 
gospodarskem prostoru. 

Organizacije združenega dela črne metalurgije za svojo 
proizvodnjo v letošnjem letu potrebujejo za 500 mio $ deviz- 
nega vložka. Dosedaj so najpomembnejši odjemalci (kovinska 
predelovalna industrija) zagotovili devizno udeležbo v višini 
270 milijonov $. Ker s temi deviznimi sredstvi ni mogoče 
zagotoviti normalne proizvodnje, bo potrebno zagotoviti še 
preostalih 230 mio $ s sporazumevanjem z drugimi odjemalci 
njihovih izdelkov (gradbeništvo itd.) ter z lastnim izvozom. V 
okviru splošnega združenja Jugoslavije je dogovorjena pov- 
prečna devizna udeležba 100 $ za eno tono, ki pa za posa- 
mezne izdelke znaša od 80 do 450 $ na tono. V omenjenem 
deviznem vložku niso vključene fiksne in garantirne obvezno- 
sti do tujine, ki so po izjavi predstavnikov splošnega združe- 
nja še neznane. 

Proizvajalci bakra pogojujejo dobavo svojih proizvodov z 
devizno udeležbo v višini 70 % dinarske cene, ki je v letoš- 
njem letu preračunana na svetovne cene, z združevanjem 35 
mio $ za nakup rezervnih delov in 75 mio $ za odplačila tujih 
kreditov (s tem bi v petilr letih odplačali svoje obveznosti po 
tujih kreditih). Organizacije združenega dela elektroindustrije 
v Sloveniji teh zahtev še niso sprejele, zato so v prvih dveh 
mesecih prejele le 4% potrebnih količ in bakrenih proizvodov, 
kar že resno ogroža možnosti nadaljnje proizvodnje. Za reši- 
tev teh vprašanj je organiziran skupen nastop slovenskih 
porabnikov bakra z proizvajalci bakra. Poseben problem slo- 
venske elektroindustrije predstavljajo obveznosti v zvezi z 
likvidacijo podjetja Gorenje Korting, ker še ni jasno, kdo vse 
bo pokrival nastalo izgubo. Organizacije združenega dela 
kovinsko predelovalne industrije, ki je s 40% udeležena v 
jugoslovanskem konvertibilnem izvozu, za leto 1983 planirajo 
v povpreč ju 30% povečanje izvoza. Ta dejavnost je reproduk- 
cijsko močno odvisna od bazične surovinske proizvodnje pa 
tudi od proizvajalcev drugih reprodukcijskih materialov in 
sestavnih delov iz cele Jugoslavije prav tako pa so organiza- 
cije združenega dela te dejavnosti tesno povezane kot dobavi- 
telji s številnimi organizacijami združenega dela. Veliko šte- 
vilo organizacij združenega dela v tej dejavnosti (4000 TOZD v 
Jugoslaviji in 400 v Sloveniji) je razlog, da je v tej panogi 
sporazumevanje o skupnih osnovah za urejanje odnosov po 
67. in 68. členu najbolj zahtevno. Realizacija izvoznih planov 
pa je odvisna zlasti od sklenitve samoupravnih sporazumov s 
katerimi naj bi zagotovili oskrbo s potrebnimi surovinami in 
reprodukcijskimi materiali, v proizvodnji katerih pa je že opa- 
ziti zastoje predvsem zaradi pomanjkanja deviznih sredstev za 
tekočo proizvodnjo. 

Organizacije združenega dela iz splošnih združenj lesar- 
stva, tekstilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne industrije, 
prometa in zvez in turizma, ki v povpreč ju dosegajo v izvozu 
najvišje neto devizne uč inke, imajo tradicionalne reprodukcij- 
ske povezave in na tej osnovi sklenjene številne samoupravne 
sporazume po 67. in 68. č lenu zakona o deviznem poslovanju. 
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Treba pa bo v okviru splošnih združenj prometa in zvez ter 
gostinstva in turizma dogovoriti in sprejeti skupne osnove za 
širše povezovanje in združevanje za ustvarjanje skupnega 
deviznega priliva oziroma za združevanje deviz, ali v okviru 
celotne dejavnosti, ali po posameznih podskupinah dejavno- 
sti. 

Organizacije združenega dela iz splošnega združenja kme- 
tijstva, živilske industrije in prehrane imajo glede na naravne 
pogoje še velike možnosti izvoza na konvertibilno področ je, ki 
jih po sedanjih rezultatih sodeč ne izkoriščajo predvsem za- 
radi premajhne usmerjenosti v modernizacijo in specializacijo 
proizvodnje ter v izvoz, neposredno ali skupaj z organizaci- 
jami združenega dela gostinstva in turizma, 

Na podlagi podatkov in ocen splošnih združenj bodo pre- 
dvidoma v splošnih združenjih 

- tekstilne industrije 
- usnjarske In usnjarsko predelovalne Industrije 
- lesne in lesno predelovalne industrije 
- prometa in zvez 
sklenjeni samoupravni sporazumi o skupnih osnovah širše 

povezovanje in urejanje odnosov v ustvarjanju in razporejanju 
skupnega deviznega priliva oz. za združevanje deviz. 

III. DOLOČILA SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV ZAKONA O DEVIZNEM 
POSLOVANJU IN KREDITNIH ODNOSIH 
S TUJINO TER DOLOČILA ENOTNIH 
KRITERIJEV PO 69. A ČLENU 
O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU 
PO 67. IN 68. ČLENU ZAKONA 

1. PLANIRANJE EKONOMSKIH ODNOSOV 
S TUJINO 

Bistveno so spremenjene In dopolnjene določbe 12, člena 
zakona o deviznem poslovanju in planiranju ekonomskih 
odnosov s tujino. Spremembe in dopolnitve predvsem po- 
udarjajo pravico in obveznost temeljnih In drugih organizacij 
združenega dela, da svoje plane ekonomskih odnosov s tujino 
usklajujejo z organizacijami združenega dela, s katerimi so 
delovno, proizvodno in dohodkovno povezane In sicer še 
pred vsklajevanjem v SISEOT republik In pokrajin, 

Organizacije združenega dela usklajujejo svoje plane eko- 
nomskih odnosov: 

1, med seboj, kadar so reprodukcijsko povezane; to uskla- 
jevanje pa je obvezno, kadar so sklenile samoupravne spora- 
zume o združevanju dela In sredstev zaradi skupne proizvod- 
nje In ustvarjanju deviznega priliva oziroma o združevanju 
ustvarjenih In pridobljenih deviz; 

2. neposredno v Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino, v kateri usklajujejo najpomembnejše 
elemente ekonomskih odnosov s tujino tiste organizacije 
združenega dela, ki so povezane na enotnem jugoslovanskem 
trgu, vse organizacije združenega dela pa v SISEOT republik 
in pokrajin, potem ko so jih organizacije združenega dela že 
vskladile med seboj, 

Enotni kriteriji Iz 69, a člena zakona o deviznem poslovanju 
pa v 5, členu določajo, kaj se štej« za skupne elemente za 
usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino, 

TI skupni elementi so: 
- obseg izvoza blaga In storitev po valutnih območjih ter 

po strukturi blaga In stopnji njegov« predelave, 
- ob«ig uvoza blaga In uslug po valutnih področjih In po 

strukturi blaga, 
- obseg In struktura deviznega priliv# In odliva, 
- obseg zadolževanja v tujini In obseg kreditiranja tujine, 
- obseg speelflčnlh oblik Izvoza In uvoza glede na eeleten 

obseg Izvoza In uvoza blaga In storitev (uvoz zaradi izvoza, 
kompenzaeljikl posli, dodelavnl posli, obmejni premet, 
aranžmani), 

- obseg združevanja deviz z drugimi organlzaeijami zdru= 
ženega del« po 86, členu zakona, 

- obseg uvoza organizacij združenega dela, ki proizvajajo 
blago posebnega pomena za oskrbo domačega trga. 

Pri usklajevanju elementov planov organizacije združenega 
dela lahko uporabljajo tudi naslednje kazalce: 

- delež deviznega priliva v celotnem prihodku, še posebej 
razmerje izvoza na konvertibilno in na klirinško področ je, 

- stopnjo pokritja uvoza surovin, reprodukcijskega mate- 
riala, rezervnih delov in opreme (za zamenjavo, izstrošene 
opreme, in opreme uničene zaradi višje sile) z lastnim deviz- 
nim prilivom po vseh osnovah, 

- razmerje in obseg uvoza surovin, reprodukcijskega mate- 
riala, storitev rezervnih delov, opreme v celotnem obsegu 
nabav surovin, reprodukcijskega materiala, storitev, rezervnih 
delov In opreme. 

Bistvo sprejetih sprememb In dopolnitev 12. č lena zakona o 
deviznem poslovanju In določ il S. člena enotnih kriterijev je 
zlasti: 

- prepreč iti zapiranje planiranja ekonomskih odnosov v 
republike In pokrajine In s tem trganje reprodukcijskih verig, 

- zagotoviti v Jugoslaviji enotne in skupne najvažnejše 
elemente planiranja ekonomskih odnosov s tujino, s č imer se 
hoče zagotoviti vsem organizacijam združenega dela v osnovi 
enake podlage pri planiranju in usklajevanju ekonomskih 
odnosov s tujino, 

- zagotoviti z obveznim usklajevanjem planov po repro- 
dukcijskih verigah pogoje za hitrejše vključevanje v mednaro- 
dno menjavo blaga in storitev ter pri tem prepreč iti nesmotern 
izvoz surovin, reprodukcijskega materiala in polproizvodov, ki' 
so potrebni za Izvoz proizvodov višje stopnje predelave in ki 
so jih morale zato organizacije združenega dela uvažati, 

- v okviru plač ilne in devizne projekcije Jugoslavije uskla- 
diti prilive In odlive deviz po Izvozno-uvoznlh tokovih, 

2, RAZPOREJANJE SKUPNEGA DEVIZNEGA 
PRILIVA (67. č len) 

Razporejanje deviznega priliva, ki ga skupaj ustvarijo z 
Izvozom organizacije združenega dela, povezane z medseboj- 
nim proizvodnim, finančnim ali drugačnim gospodarskim so- 
delovanjem, ureja 67. člen zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino, Pri urejanju odnosov razporejanja 
skupnega deviznega priliva pa morajo organizacije združe- 
nega dela upoštevati tudi določbe enotnih kriterijev Iz 69. a 
člena In določbe 69. c člena istega zakona, 

Novelirani 67. člen deviznega zakona v osnovi ohranja do- 
sedanjo vsebino 67, člena, to pomeni, da so soudeležene v 
skupno ustvarjenem deviznem prilivu vse tisto organizacije 
združenega dela, ki so sodelovale pri njegovem ustvarjanju na 
podlagi: 

- sodelovanja v proizvodnji skupnega proizvoda ali oprav- 
ljanju skupne storitve, 

- sodelovanja v skupnem poslovanju proizvodnih in trgo- 
vinskih organizacij združenega dela, 

- združevanje dela In dinarskih sredstev za skupno gospo- 
darjenje s sredstvi v skupni naložbi (v osnovna in obratna 
sredstva), 

- drugega trajnejšega gospodarskega sodelovanja v proiz- 
vodnji, proizvodnji In trgovini ter združevanja dinarskih sred- 
stev hkrati (kombinirano), 

V vseh teh primerih je organizacija združenega dela udele- 
žena v skupnem deviznem prilivu z deležem, ki je sorazmeren 
medsebojno dogovorjenemu živemu delu In poslovnim sred- 
stvom, ki so jih delavci posamezne organizacije združenega 
dela vložili za skupen Izvoz oziroma za realizacijo skupnega 
deviznega priliva, 

Novi 67, člen pa prinaša dve pomembnejši spremembi ozi- 
roma dopolnitvi: 

1, V dosedanjem petem odstavku so bile podrobneje na- 
štete vrste samoupravnih sporazumov, s katerimi so organiza- 
cije združenega dela lahko urejale odnose v ustvarjanju In 
razporejanju skupnega deviznega priliva ter subjekti (oziroma 
vrste erganlzaelj združenega dela), med katerimi je bilo 
možne odnese urediti na podlagi tega člena; prav take je bilo 
te odnese mežne urediti tudi z drugimi akti - to je § pogod- 
bami, ne samo s samoupravnimi sporazumi, Tega besedila v 
noveliranem iT, členu ni več ; te predvsem pomeni, da teh 
ednesev ni. več mežne urejati § pogodbami, 

1, Nove besedila četrtega odstavka deleča obveznost poo- 
blaščenih bank, da takoj, najpozneje pa v treh dneh razpere- 
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dijo devizni priliv med organizacije združenega dela, ki so ga 
ustvarile, in sicer na podlagi sklenjenih samoupravnih spora- 
zumov. • '' 

Enotni kriteriji vsebujejo tudi določbe, ki jih morajo upošte- 
vati organizacije združenega dela pri samoupravnem spora- 
zumevanju o razporejanju skupnega deviznega priliva, ustvar- 
jenega s skupnim izvozom, in sicer: 

1. v 7. členu je določena minimalna vsebina samoupravnih 
sporazumov, s katerimi organizacije združenega dela urejajo 
odnose v skupnem ustvarjanju deviznega priliva; ti minimalni 
elementi so: 

- dogovorjene medsebojne dobave blaga in storitev tako 
glede količ ine, kvalitete kot dobavnih rokov; 

- skupno oblikovanje cen; 
- pokrivanje skupnih rizikov; 
- skupni elementi planov; 
- osnove in merila za razporejanje skupnega deviznega 

priliva; 
2. v 8. č lenu so določeni kriteriji, na podlagi katerih organi- 

zacije združenega dela določajo svoj delež v skupnem deviz- 
nem prilivu: 

- delež posameznih udeležencev oziroma faz proizvodnje v 
vrednosti proizvoda oziroma storitve na podlagi živega in 
minulega dela 

- na podlagi uvozne substance v posameznih fazah proiz- 
vodnje v skupni vrednosti uvozne substance v vrednosti izvo- 
ženega proizvoda 

- na podlagi drugih kriterijev, za katere se dogovore udele- 
ženci samoupravnega sporazuma (to so zlasti cene, standardi 
in normativi); 

3. v drugem odstavku 8. člena enotnih kriterijev je tudi zelo 
pomembna določba, da organizacije združenega dela skle- 
pajo samoupravne sporazume iz 67. č lena zakona o deviznem 
poslovanju, upoštevaje skupne osnove in merila, ki jih dogo- 
vorijo s samoupravnimi sporazumi z drugimi organizacijami 
združenega dela, s katerimi so proizvodno, delovno in po- 
slovno povezane (npr. v DO, SOZD, plansko poslovnih skup- 
nostih, drugih reprodukcijskih povezavah, dejavnostih itd.); 

4. v 7. č lenu je tudi določena obveznost organizacij združe- 
nega dela, da sklenjene sporazume dostavijo pooblaščenim 
bankam, pri katerih imajo svoje devizne račune, in jih eviden- 
tirajo pri SISEOT republike oziroma pokrajine, kjer imajo svoj 
delež. 

Pri urejanju odnosov v ustvarjanju in razporejanju skup- 
nega deviznega priliva organizacije združenega dela upošte- 
vajo zlasti naslednja načela in izhodišča: 

- samoupravni sporazumi, s katerimi v skupnem izvozu 
soudeležene organizacije združenega dela urejajo medse- 
bojne odnose v ustvarjanju in razporejanju skupnega deviz- 
nega priliva, morajo vsebovati minimalne elemente iz enotnih 
kriterijev; 

- organizacije združenega dela, ki so udeležene v skupnem 
deviznem prilivu, morajo nositi medsebojnemu dogovorje- 
nemu vložku dela in sredstev sorazmeren del ekonomskih 
posledic izvoza, zato določajo kot podlago za udeležbo v 
skupnem deviznem prilivu takšne cene za surovine, reproma- 
terial, polproizvode in storitve, ki vstopajo v skupni proizvod, 
ki zagotavljajo konkurenčnost skupnega proizvoda na tujem 
trgu in enakopraven dohodkovni položaj vsake udeleženke v 
ustvarjanju in razporejanju skupnega deviznega priliva (n. pr. 
oč iščena izvozna cena); 

- skupni devizni priliv tvori dejansko doseženi devizni priliv 
na podlagi izvozne cene skupnega proizvoda oziroma devizni 
prilivi, doseženi s prodajo proizvodov proizvedenih v skupni 
naložbi ter se v celoti razporeja med organizacije združenega 
dela, ki so ga soustvarile; nesprejemljivo je uveljavljanje tako 
imenovanega neto deviznega priliva pri razporejanju skup- 
nega deviznega priliva, ko se le-ta razporeja med soudeležene 
organizacije združenega dela šele potem, ko so že izločena 
devizna sredstva za skupne in splošne potrebe; 

- pokrivanje skupnih rizikov v skupni proizvodnji, skupnem 
poslovanju ali skupni naložbi, ki jih skupno ugotovijo soude- 
ležene organizacije združenega dela na podlagi vnaprej do- 
govorjenih meril, pomeni skupno prevzemanje materialne od- 
govornosti za v izvozu dosežene ali iz objektivnih razlogov 
povzročene slabše dohodkovne rezultate, česar ni mogoče 
enačiti z nedovoljenimi »šticungami«; 

- akontiranje udeležbe v bodočem skupnem deviznem pri- 

livu izvozno usmerjene skupne naložbe je možno, pod pogo- 
jem, da se za akontiranje udeležbe uporabijo devizna sred- 
stva, s katerimi organizacije združenega dela samostojno 
razpolagajo, in da je akontirana udeležba sorazmerna predvi- 
denemu deviznemu prilivu v skupni naložbi; 

- pri urejanju odnosov, ko gre za enkratne skupne izvozne 
posle ali druge enkratne skupne ali vezane posle kot so 
investicijska dela v tujini, kompenzacijski ali barter posli ni 
treba oz. ni možno upoštevati vseh minimalnih elementov, 
vendar pa morajo kot pogoj za udeležbo v skupnem deviznem 
prilivu biti določene osnove in merila za udeležbo v skupnem 
deviznem prilivu ter pogoji in način pokrivanja skupnih rizi- 
kov; 

- v primerih, ko ni smotrno - zaradi majhnega deleža 
vloženega dela in sredstev posamezne organizacije združe- 
nega dela v izvoženem proizvodu - urejati odnose pri ustvar- 
janju in razporejanju skupnega deviznega priliva po 67. č lenu 
zakona, naj organizacije združenega dela združujejo devizna 
sredstva za skupno proizvodnjo in skupno poslovanje po 68. 
č lenu zakona o deviznem poslovanju. 

3. ZDRUŽEVANJE DEVIZNIH SREDSTEV 
(68. člen) 

Združevanje deviz med organizacijami združenega dela 
ureja 68. člen zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. Novelirano besedilo tega č lena prinaša vrsto 
sprememb, ki bodo v praksi verjetno povzročile, da se bo 
obseg združevanja deviz med organizacijami združenega dela 
na tej podlagi zmanjšal in omejil samo na združevanje deviz 
med organizacijami združenega dela, ki so dejansko v repro- 
dukciji povezane. Ne glede na to, da v novem besedilu 
68.č lena niso več našteti nameni združevanja deviz, tako kot 
so bili v prvem odstavku dosedanjega člena, pa je možno iz 
naštevanja aktov, s katerimi je možno združevati devize, ugo- 
toviti, da organizacije združenega dela lahko združujejo de- 
vize za: 

- skupno proizvodnjo oz. skupno poslovanje (kooperacija 
itd.) 

- skupne naložbe 
- nabavo surovin, reprodukcijskih materialov 
- opravljanje storitev, 
vse pod pogojem »skupne proizvodnje in opravljanja stori- 

tev za izvoz, s katerimi se prispeva k ustvarjanju večjega 
deviznega priliva in ustvarjanja skupnega dohodka, vštevši 
tudi skupni rizik« (1. odst. 68. člena). 

Skladno z zakonsko določenimi cilji združevanja deviz je 
tudi združevanje deviz med organizacijami združenega dela 
za plač ilo fiksnih in garantiranih obveznosti organizacij zdru- 
ženega dela do tujine in obveznosti po sprejetih mednarodnih 
konvencijah. Glede na velike tovrstne Obveznosti posameznih 
organizacij združenegadela, ki jim niti celotrri planirani de- 
vizni priliv ne zadošča za pokrivanje teh obveznosti, sicer take 
organizacije združenega dela ne bodo sposobne zagotavljati 
nujne tekoče reprodukcije, s tem pa ne bodo sposobne proi- 
zvajati tistih proizvodov, ki so nujni reprodukcijski material v 
organizacijah združenega dela, ki izvažajo proizvode višje 
stopnje predelave. 

Bistvene spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša novo 
besedilo 68. člena zakona o deviznem poslovanju so: 

1. Organizacije združenega dela smejo združevati poleg 
ustvarjenih devih po 66. in 67. členu zakona o deviznem 
poslovanju tudi devize, pridobljene na podlagi enotnih kriteri- 
jev iz 69. a člena (neizvozniki, premajhni izvozniki itd ). 

2. Organizacije združenega dela smejo združevati samo 
devize, ki jih zadržijo za dogovorjene reprodukcijske potrebe, 
torej tisti del deviz, ki jih ustvarijo oz. pridobijo na podlagi 
enonotnih kriterijev za lastne reprodukcijske potrebe; pri tem 
bodo zelo pomembni »dogovori«, koliko deviz zadržijo in ' 
razporedijo organizacije združenega dela posameznih dejav- 
nosti za pokrivanje reprodukcijskih potreb za vse faze proiz- 
vodnje - za proizvodnjo surovin, predelavo in proizvodnjo 
končnih izdelkov, potrebne storitve itd. - v skladu z 69. c 
členom zakona o deviznem poslovanju. Organizacije združe- 
nega dela so namreč dolžne vse devize, ki presegajo njihove 
dogovorjene reprodukcijske potrebe, odprodati pooblašče- 
nim bankam; to v letu 1983 ne velja le za tisti del deviz, ki jih 
ustvarijo organizacije združenega dela s konvertibilnim izvo- 
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zom, več jim od 20% v primerjavi z njihovim izvozom v letu 
1982 (24. člen enotnih kriterijev). 

3. Ohranjena je možnost, da organizacije združenega dela 
med seboj združujejo devize s pogodbami o dolgoročni proiz- 
vodni kooperaciji, o skupnih vlaganjih v državi in tujini ali o 
poslovno-tehničnem sodelovanju, pri čemer je izpuščena ob- 
veznost Zveznega izvršnega sveta, da določ i, kaj se šteje pod 
temi oblikami medsebojnega sodelovanja; to sicer omogoča 
organizacijam združenega dela svobodo pri urejanju odnosov 
iz združevanja deviz s pogodbami, menimo pa, da je smotrno 
uporabiti določbe osnutka odloka, ki ga je Zvezni izvršni svet 
pripravil na podlagi pooblastila iz dosedanjega 68. člena 
zakona o deviznem poslovanju. 

4. Iz »malega deviznega zakona« je prenešena določba, po 
kateri s samoupravnim sporazumom oz. s pogodbo o združe- 
vanju deviz ni mogoče predvideti prodaje deviz za dinarsko 
protivrednost niti odobravati kreditov. Podobno določ ilo v 
»malem deviznem zakonu« je že v lanskem letu povzroč ilo 
veliko nejasnosti in težav. Če gre za združevanje deviz, to ne 
more biti kupoprodaja deviz; oč itno je zakonodajalec s tem 
hotel prepreč iti č isto prodajo deviz med organizacijami zdru- 
ženega dela pod obliko združevanja deviz, pri tem pa je v 
celoti zanemaril vprašanje zagotavljanja obratnih sredstev za 
proizvodnjo in poslovanje v organizacijah združenega dela, ki 
devize združujejo, pokrivanje skupnega rizika itd. 

Enotni kriteriji iz 69. a. člena zakona o devizmem poslova- 
nju ne vsebujejo nobenih kriterijev ali drugih osnov in meril za 
združevanje deviz, določajo samo, da organizacije združe- 
nega dela lahko združujejo ustvarjena ali pridobljena devizna 
sredstva, ki so namenjona za potrebe lastne reprodukcije. 
Prav tako tudi določajo, da morajo organizacije združenega 
dela samoupravne sporazume in pogodbe, sklenjene na pod- 
lagi 68. člena dostaviti pooblaščenim bankam, pri katerih 
imajo svoje devizne račune, ter jih evidentirati pri SISEOT 
republik oz. pokrajine, kjer imajo svoj sedež. 

4. MNENJE KOMISIJE ZA VPRAŠANJE SISTEMA 
IN POLITIKE EKONOMSKIH ODNOSOV S 
TUJINO PRI KO EOT GOSPODARSKE 
ZBORNICE SLOVENIJE V ZVEZI Z UPORABO 
68. ČLENA ZAKONA O DEVIZNEM 
POSLOVANJU IN KREDITNIH ODNOSIH S 
TUJINO 

Komisija je na pobudo posameznih organizacij združenega 
dela, zoper katere je bil začet kazenski pregon, obravnavala 
vprašanje združevanja deviznih sredstev po 68. č lenu Zakona 
o deviznem poslovanju tako z materialno ekonomskega, druž- 

(beno-ekonomskega in sistemsko pravnega vidika, kot tudi na 
podlagi primerov konkretnih samoupravnih sporazumov in 
pogodb posameznih organizacij združenega dela. Pri tem je 
sprejela naslednja stališča in mnenja: 

- Komisija ugotavlja, da je 27. 2. 1980, zaradi pomanjkanja 
deviznih sredstev prenehala intervencija Narodne banke Ju- 
goslavije na deviznem tržišču, zato je devizno tržišče prak- 
tično skoraj prenehalo delovati. Vzrok za nastali položaj je v 
materialnih in deviznih gibanjih v jugoslovanskem gospodar- 
stvu in iz njih izhajajoč ih problemov, zlasti v dejstvu, da 
dotedanje devizne pravice organizacije združenega dela in 
visoke obveznosti za odplačilo najetih kreditov v tujini niso 
bile povezane in usklajene z njihovimi dejanskimi deviznimi 
prilivi. 

Zakon o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 
tudi predvideval in ne predvideva zagotavljanja deviz za vse 
reprodukcijske potrebe, ki jih ni mogoče pokriti z lastnim 
deviznim prilivom, udeležbo v skupnih deviznih prilivih po 67. 
členu in z združevanjem deviz po 68. členu ter z nakupom 
deviz na deviznem trgu. To je še posebej veljalo za organiza- 
cije združenega dela iz tistih republik in avtonomnih pokrajin, 
ki niso imele priznanih deficitov v plačilno-bilančnih in de- 
vizno-bilančnih pozicijah. 

V tem položaju so ostale organizacije združenega dela 
navezane samo nase in na edino možen način pridobivanja 
deviz z lastnim izvozom oziroma ustvarjanjem skupnih deviz- 
nih prilivov po 67. členu oziroma združevanjem deviz po 68. 
členu zakona o deviznem poslovanju. Del deviznega tržišča, 
ki je preje potekal na podlagi intervencije Narodne banke 

Jugoslavije, je tako zamenjalo tržišče organizacij združenega 
dela na podlagi neposrednega povezovanja organizacij zdru- 
ženega dela po 67. in 68. členu zakona. Prenosi dejansko 
ustvarjenih deviznih prilivov na podlagi samoupravne, po- 
slovne povezanosti med organizacijami združenega dela so 
tako zagotavljali pokrivanje najelementarnejših potreb orga- 
nizacij združenega dela in omogočali, da se proizvodni pro- 
cesi v državi niso zaustavili. Ti pretoki deviz so temeljili na 
samoupravnih poslovnih povezavah organizacij združenega 
dela iz najrazličnejših razlogov in v najrazličnejših oblikah. 

Komisija ocenjuje, da bi prišlo do resnih motenj v proizvod- 
nji v državi v širšem obsegu z vsemi ekonomskimi in social- 
nimi posledicami, v kolikor organizacije združenega dela v 
neposredni samoupravni poslovni povezavi ne bi uspele rešiti 
medsebojnega pretoka deviz, zlasti pa še do zaustavitve pro- 
izvodnje za izvoz na konvertibilna področ ja, ki edini ustvarja 
konvertibilni devizni priliv. 

Komisija meni, da je oč itek, da so bile te devize preplačane 
in da so nekatere organizacije združenega dela z izvozom 
ustvarile neupravičeno velike dohodke, neutemeljen. Znano 
je, da se večina izvoznih poslov v svetu odvija na podlagi 
prelivanja določenega dela družbenega proizvoda. Podatki 
analiz v okviru Gospodarske zbornice Slovenije kažejo, da ob 
nerealnem tečaju dinarja dosega večina blaga, ki ga izvozijo 
organizacije združenega dela iz SR Slovenije v razvite zaho- 
dne države, izvozne cene, ki so nižje od cen na domačem 
trgu. Pri tem pa se ne upošteva, da z različnimi oblikami 
državne ali poidržavne distribucije deviz po nerealnem ura- 
dnem tečaju, prihaja do bistvene prerazporeditve dohodka od 
organizacij združenega dela izvoznikov k neizvoznikom in je v 
vedno več ji meri prisotna težnja k centralizaciji in distribuciji 
deviz izven neposrednih medsebojnih ekonomskih obvezno- 
sti organizacij združenega dela za ekonomsko smotrno vklju- 
čevanje v mednarodno menjavo. 

- V praksi so prisotne predvsem izredno različne razlage in 
nesporazumi ter na tej podlagi tudi začeti kazenski pregoni 
organizacij združenega dela v zvezi z določ ilom 68. člena 
zakona o deviznem poslovanju, zlasti še po sprejetju »mini« 
deviznega zakona. V 9. členu tega zakona je bilo namreč 
določeno, da s samoupravnimi sporazumi oziroma pogod- 
bami o združevanju deviz, ni mogoče predvideti prodaje deviz 
za dinarsko protivrednost združenih deviz, niti na tej podlagi 
odobravati kreditov. To določ ilo je prenešeno tudi v sedanje 
spremembe in dopolnitve deviznega zakona (3. odst. 68. 
člena). 

Komisija meni, da so bile nejasnosti in nesporazumi s tem v 
zvezi še več je, tudi zato, ker Zvezni izvršni svet ni izdal z 
zakonom predvidenih natančnejših določ il, kaj je mišljeno 
pod dolgoročno proizvodno kooperacijo, poslovno tehnič- 
nimi in drugimi oblikami poslovnega sodelovanja organizacij 
združenega dela, v okviru katerih je možno oz. dopustno 
združevanje deviz po 68. členu. 

Komisija meni, da samoupravnega, poslovnega združeva- 
nja deviz na podlagi zelo različnih oblik poslovnega sodelova- 
nja ni mogoče identificirati s čisto prodajo deviz izven vsa- 
kega poslovnega sodelovanja organizacij združenega dela. 
To je bilo v praksi sicer prisotno, vendar kot izhod v sili, ko 
devizni trg in drugi mehanizmi niso delovali iz razlogov, ki 
presegajo moč in sposobnost organizacij združenega dela. 
Poleg tega ne smemo prezreti tudi delovanja zakonitosti sa- 
moobrambnih mehanizmov v primerih, ko bi bila sicer zelo 
resno ogrožena vrednost družbenih sredstev, s katerimi 
upravljajo in gospodarijo delavci v TOZD in možnosti za 
normalno reprodukcijo. Prav tako v teh odnosih nujno na- 
stopa problem skupnega zagotavljanja obratnih sredstev. Pri 
tem je ustavna in zakonska obveznost delavcev v združenem 
delu, da ne zmanjšujejo vrednosti družbenih sredstev oziroma 
da ustvarjajo nove vrednosti. 

Komisija je ugotovila, da v praksi praviloma ni možno zdru- 
ževanje deviznih sredstev za namene iz 68. č lena Zakona o 
deviznem poslovanju brez določenih dinarskih tokov in dinar- 
ske protivrednosti. Upoštevati je namreč  treba problem zago- 
tavljanja obratnih sredstev oziroma financiranja proizvodnje 
in poslovanja organizacij združenega dela, ki devize združu- 
jejo, to je financiranje tokov reprodukcije, zlasti ob daljših 
proizvodnih ciklusih. V tem primeru ni mogoče dinarskega 
toka razumeti kot nedovoljeno prodajo deviz za dinarsko 
protivrednost deviz. 
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Tudi pokrivanje skupnega rizika, za katerega se organiza- 
cije združenega dela samoupravno dogovore pri združevanju 
deviz po 68. členu zakona, ni mogoče opredeljevati kot plače- 
vanje dodatnih stimulacij (šticunge) oziroma kot nedovoljeno 
dinarsko protivrednost deviz. Normalno in nujno je namreč  da 
urejujejo organizacije združenega dela s samoupravnimi spo- 
razumi in pogodbami, s katerimi združujejo devizna sredstva 
za skupno poslovanje oziroma skupno proizvodnjo za izvoz 
tudi vprašanje skupnega rizika, ki še pojavlja pri skupnem 
poslovanju. Skupni rizik se pojavlja med drugim tudi zaradi 
različnih cen proizvodov na domačem trgu in cen za iste 
proizvode, ki se dosegajo na zunanjem trgu zaradi različnih 
ravni produktivnosti dela, stopnje izkoriščenosti proizvodnih 
zmogljivosti, standardov materialnih stroškov, normativov 
obratnih sredstev in podobno. 

Zaradi razlag, da organizacije združenega dela samou- 
pravno in poslovno povezane v najrazličnejših oblikah po- 
slovne in proizvodne povezanosti, ob združevanju deviz ne 
smejo skupno reševati vprašanje obratnih sredstev in skup- 
nega rizika, že prihaja do bistvenih motenj v procesu repro- 
dukcije. Zato je treba procese, ki temelje na medsebojnih 
samoupravno dogovorjenih osnovah, obravnavati v celoti 
ekonomskih, družbenih in pravnih pogojev in posledic ter 
zato pri tem ni mogoče predpisovati nekakšnih šablon izven 
osnov sistema družbene reprodukcije, ki so sicer določene v 
zakonu o združenem delu in drugih zakonih. 

- Komisija je tudi mnenja, da je treba v primeru dvoma 
glede skladnosti posameznih samoupravnih sporazumov in 
pogodb z zakonom o deviznem poslovanju najprej zahtevati 
ponovni preizkus sporazuma ali pogodbe, potem pa izpodbi- 
jati morebitno nezakonitost na podlagi zakonskih določ il pri 
pristojnem sodišču združenega dela. Šele v primeru, če se 
ugotovi, da samoupravni sporazum ali pogodba ni zakonita, 
naj bi začeli z ukrepanjem proti organizacijam združenega 
dela (n. pr.: začetek kazenskega postopka). 

Komisija je menila, da v takšnih okoliščinah ni bi! utemeljen 
začetek postopka kazenskega pregona proti OZD in njihovim 
odgovornim osebam zaradi združevanja deviznih sredstev na 
podlagi sklenjenih samoupravnih sporazumov in pogodb po 
68. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih 
s tujino za skupno nabavo surovin, itd. To je bil namreč v 
določenih primerih izhod v skrajni sili za delovno organiza- 
cijo, da ob pomanjkanju deviznih sredstev ohrani svojo proiz- 
vodnjo in zadovolji potrebe številnih kupcev. Tu gre za oboje- 
stransko korist dveh OZD in zato v primeru združevanja deviz 
po uradnem tečaju tudi ni možno govoriti o materialnem 
okoriščanju teh organizacij združenega dela. 

Poleg tega je bilo v pristojnih odborih Skupščine SFRJ ob 
sprejetju »malega deviznega zakona« izrecno opredeljeno s 
strani predlagatelja zakona, to je Zveznega izvršnega sveta, 
da ostanejo v veljavi vsi samoupravni sporazumi in pogodbe 
sklenjeni na podlagi takrat veljavnega 67. in 68. člena zakona 
o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

5. VELJAVNOST SKLENJENIH SAMOUPRAVNIH 
SPORAZUMOV PO 67. IN 68. Čj_ENU 

Samoupravni sporazumi, ki so jih sklenile organizacije 
združenega dela o razporejanju skupnega deviznega priliva 
po 67. členu in o združevanju deviz po 68. členu zakona o 
deviznem poslovanju so veljavni in ni nobene pravne ovire za 
njihovo izvajanje, če so skladni z določ ili zakona o deviznem 
poslovanju. ' 

To nedvoumno izhaja iz določbe 87. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, ki 
izrecno določa, da morajo temeljne in druge organizacije na 
podlagi 67. in 68. člena zakona o deviznem poslovanju skle- 
njene samoupravne sporazume uskladiti najkasneje do 30. 
aprila 1983. leta. 

Določbe novih 67. in 68. č lena dajejo le nekatere vsebinske 
podlage za usklajevanje sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mov, dopolnjujejo pa jih sprejeti enotni kriteriji, ki dodatno 
opredeljujejo nekatere elemente za njihovo usklajevanje. To 
so zlasti določbe o minimalnih elementih samoupravnih spo- 
razumov o ustvarjanju in razporejanju skupnega deviznega 
priliva po 67. č lenu. 

Najpomembnejše elemente za usklajevanje sklenjenih spo- 
razumov (po 67. in 68. č lenu) pa bodo nedvomno dale kvanti- 

fikacije enotnih kriterijev iz 69, a člena in pa samoupravni 
sporazumi o skupnih osnovah in merilih za razporejanje deviz 
v okviru dejavnosti po 69. c, členu, ki morajo biti sprejeti do 
31. marca 1983. Pomembnejše pa bodo vplivale na samou- 
pravne sporazume, ki so jih sklenile organizacije združenega 
dela, ki izvažajo kmetijske izdelke ter živino, mlečne in mesne 
proizvode določbe Družbenega dogovora o zagotavljanju in 
uporabi deviz za plačevanje prioritetnega uvoza določenih 
proizvodov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo v letu 
1983. 

IV. ODPRTA VPRAŠANJA 
URESNIČEVANJA NOVIH DOLOČIL 67., 
68. IN 69. ČLENA ZAKONA O 
DEVIZNEM POSLOVANJU 

1. Vsebinska zasnova enotnih kriterijev iz 69. a. člena za- 
kona o deviznem poslovanju vsekakor daje določena dodatna 
izhodišča in podlage za samoupravno sporazumevanje o 
ustvarjanju in razporejanju skupnega deviznega priliva ozi- 
roma za,združevanje deviz. Pri tem je potrebno še posebej 
opozoriti na 16. č len enotnih kriterijev, ki določa, da se razpo- 
rejanje deviz na posamezne organizacije združenega dela v 
okviru dejavnosti uredi s samoupravnimi sporazumi v sploš- 
nih združenjih Jugoslavije, pri sklepanju katerih je potrebno 
izhajati iz 67. in 68. člena zakona o deviznem poslovanju. 

Dosedanja praksa je pokazala, da v številnih primerih (n. pr. 
v tekstilni, lesni, kovinsko-predelovalni, usnjarski in usnjarsko 
predelovalni industriji) ni mogoče natančno opredeliti ude- 
ležbe vsake sodelujoče TOZD v skupnem deviznem prilivu, 
ustvarjenim z vsakim posamičnim proizvodom na podlagi 
sporazumno dogovorjenega deleža na podlagi vloženega ži- 
vega in minulega dela oziroma standardov in normativov. 
Zato je potrebno, kar so.v nekaterih dejavnostih že storili 
(tekstilna, deloma lesna - iverke) določ iti objektivizirano pov- 
prečno udeležbo posameznih faz proizvodnje v končnih pro- 
izvodih, Ki gredo v izvoz, z določenim odstotkom ali zneskom 
deviz za dobavljeno količ ino na enoto surovine ali polproizv- 
dov. 
Zato je potrebno vztrajati, da se s samoupravnimi sporazumi 

po 16. členu enotnih kriterijev opredelijo tudi skupne osnove 
in merila, ki naj bi jih posamezne organizacije združenega 
dela upoštevale pri sklepanju samoupravnih sporazumov o 
razporejanju skupnega deviznega priliva po 67. členu oziroma 
o združevanju deviz po 68. č lenu, po proizvodnih skupinah za 
enake ali približno enake proizvode in storitve. Taka vsebin- 
ska zasnova teh samoupravnih sporazumov bo onemogočila 
še vedno prisotne težnje, da se devizna sredstva, ki jih zadr- 
žijo organizacije združenega dela v dejavnosti, »združijo« v 
ustreznem splošnem združenju in potem centralno distribui- 
rajo na posamezne organizacije združenega dela glede na 
njihove potrebe oziroma instalirane proizvodne kapacitete, ne 
glede na to, ali gre za proizvodnjo za izvoz na konvertibilno 
področ je, za izvoz na klirinško področje ali za prodajo doma. 

V sedanjih zoženih materialnih okvirih in možnostih de- 
vizne reprodukcije je nujno potrebno zagotoviti predvsem 
devizno reprodukcijo za izvoz na konvertibilno področje 
usmerjene proizvodnje. To pa pomeni, da je nujno potrebno v 
okviru različnih interesnih povezav organizacij združenega 
dela, pa tudi v okviru splošnih združenj skleniti samoupravne 
sporazume, s katerimi v reprodukciji povezane organizacije 
združenega dela določ ijo skupne osnove in merila za razpore- 
janje skupnega deviznega priliva oziroma za združevanje de- 
viznih sredstev in potrebni obseg, razpolaganja z devizami, s 
katerimi se zagotovi nujna reprodukcija izvoznih organizacij 
združenega dela ter z njimi reprodukcijsko povezanih organi- 
zacij združenega dela, s tem pa pogoji za povečevanje kon- i 
vertibilnega izvoza. 

Seveda ni mogoče vnaprej dati enotnih modelnih rešitev, 
ker so pristopi od dejavnosti do dejavnosti lahko zelo različni, 
predvsem zaradi različnih reprodukcijskih povezav, ki obi- 
čajno zajemajo več dejavnosti. Pristop, ki so ga izoblikovale 
organizacije združenega dela v tekstilni industriji, je lasten in 
možen v tej dejavnosti, v kateri je skoraj celotna reproveriga 
od surovin do finalnih izdelkov, podoben pristop je možen v 
usnjarski in usnjarsko predelovalni industriji, ni pa mogoče 
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enakega modela uporabiti n. pr. v kovinski ali elektroindu- 
striji. 
2. Prav tako so prisotne težnje, da se samoupravni sporazumi 
nadomestijo z drugimi akti, kar v bistvu pomeni izigravanje 
določ il zakona in enotnih kriterijev, ker bi to lahko omogočilo 
sprejemanje odloč itev o razporejanju deviz v splošnih združe- 
njih s preglasovanjem. To pa pomeni, da bi v več ini splošnih 
združenj prevladovali interesi tistih organizacij, ki devize po- 
trebujejo, pa jih same ne ustvarjajo ali pa jih ne ustvarjajo v 
zadostnem obsegu. Uresnič itev teh teženj, ki se kažejo tudi v 
pobudah za nove spremembe in dopolnitve zakona o deviz- 
nem poslovanju, bi pomenila popolno »demontažo« 67. in 68. 
člena zakona o deviznem poslovanju in s tem samoupravnega 
urejanja odnosov v skupnem ustvarjanju in razporejanju 
skupnega deviznega priliva oz. pri združevanju deviznih sred- 
stev. Posledice uresnič itve takih teženj na doseganje sprejetih 
družbeno-ekonomskih ciljev so seveda jasne. 

3. Predmet samoupravnega sporazumevanja - zlasti po 67. 
č lenu zakona so cene ali druge osnove in merila kot podlaga 
za udeležbo v skupnem deviznem prilivu. Temeljno načelo je, 
da morajo vse v skupnem izvozu soudeležene organizacije 
združenega dela deliti usodo cene, ki jo v izvozu doseže 
finalni proizvod, torej naj se cene v finalni proizvod vstopajo- 
čih surovin, reprodukcijih materialov, polproizvodov in stori- 
tev oblikujejo po pogojih, ki zagotavljajo konkurenčnost 
skupnega proizvoda na tujem trgu, to pa so lahko ali oč iščene 
izvozne cene, ali cene, ki bi jih posamezne surovine, repro- 
dukcijski material, polproizvodi in storitve dosegla na tujem 
trgu ali pa povprečne cene, ki jih posamezne organizacije 
združenega dela dosegajo na konvertibilnem, klirinškem in 
domačem trgu. 

Organizacija združenega dela, ki ne oblikuje svojih cen na 
ta način in torej ni pripravljena nositi ekonomskih posledic 
izvoza na konvertibilno področ je, ne bi mogla biti udeležena v 
skupnem deviznem prilivu; če pa se svoji udeležbi v skupnem 
deviznem prilivu odpove, pa lahko prodaja svoje surovine, 
reprodukcijske materiale, polproizvode finalistu izvozniku po 
cenah, ki veljajo na domačem trgu. 

4. Za posamezne, izrazito uvozno odvisne dejavnosti (gu- 
marska industrija, črna metalurgija, del kemične industrije) je 
povsem jasno, da morajo svoje devizne potrebe zagotoviti 
tako z lastnim izvozom kot z udeležbo v skupnem deviznem 
prilivu po 67. členu in z združevanjem deviz po 68. členu 
zakona o deviznem poslovanju. Odloč itev ali lasten izvoz 
surovin, reprodukcijskih materialov in polizdelkov ali izvoz 
finalnih izdelkov mora biti praviloma sprejeta kot odloč itev v 
reprodukciji dejansko povezanih organizacij združenega dela 
in rezultat njihovih usklajenih planov ekonomskih odnosov s 
tujino. 

Prav tako samoupravno sporazumevanje o ustvarjanju in 
razporejanju skupnih deviznih prilivov oz. o združevanju deviz 
med dejansko reprodukcijsko povezanimi organizacijami 
združenega dela ne more biti rezultat prisile, monopolov ali 
drugačnih ekonomskih pritiskov (kot so ustavitev dobav, izsi- 
ljevanje cen, izsiljevanje združevanja sredstev za skupne na- 
ložbe), ampak mora temeljiti oz. biti v skladu s skupnimi 
osnovami in merili, sprejetimi s samoupravnimi sporazumi, v 
okviru dejavnosti ali med njimi. 

Nobeno čakanje na rešitve izoblikovane izven organizacij 
združenega dela ali ukrepe državnih organov, s katerimi bodo 
organizacijam združenega dela, ki ne ustvarjajo dovolj deviz 
za lastno devizno reprodukcijo, ne more dati trajnejših rezul- 
tatov, nasprotno zmanjšuje interes organizacij združenega 
dela za izvoz na konvertibilno področ je, zmanjšuje izvozni- 
kom obseg deviznih sredstev za lastno reprodukcijo in s tem 
vpliva na zmanjševanje izvoza ter v končni posledici ogroža 
cilje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

5. Pomembno je tudi vprašanje, od katerega deviznega 
priliva izločajo organizacije združenega dela del deviz za 
splošne in skupne potrebe. Smatramo, da devizni priliv, ki je 
rezultat izvoza, v katerem je sodelovalo več organizacij zdru- 
ženega dela, ne more biti podlaga za izločanje dela deviz za 
splošne in skupne potrebe pred njegovo razporeditvijo na 
udeleženke. V vseh teh primerih je treba skupni devizni priliv 
najprej razporediti na vse v izvozu sodelujoče organizacije 
združenega dela. Šele devizni priliv, ki ga je z udeležbo v 
skupnem deviznem prilivu ustvarila posamezna organizacija 
združenega dela, je podlaga za izločanje deviz za splošne in 
skupne potrebe. Zato pa je praviloma nujno, da izvozna carin- 

ska deklaracija za izvoz blaga, če gre za skupen izvoz, vsebuje 
navedbo organizacij združenega dela, ki sodelujejo v skup- 
nem izvozu, in delež posamezne organizacije združenega 
dela vrednosti izvoženega blaga oz. skupnem deviznem pri- 
livu. 

6. Prav tako pomembno je tudi vprašanje, katera organiza- 
cija združenega dela, ki sodeluje v skupnem izvozu, obračuna 
izvozne stimulacije. Ker so izvozne stimulacije praviloma 
višje, č im višje stopnje predelave je izvoženo blago, je smo- 
trno, da izvozne stimulacije obračuna izvozna organizacija 
združenega dela (proizvodna ali trgovinska). Na skupni izvoz 
obračunana izvozna stimulacija pa se razporeja na enak nač in 
in v istih razmerjih na v skupnem izvozu sodelujoče organiza- 
cije združenega dela kot se razporeja skupni devizni priliv. 

7. Enotna ocena OZD je, da so v zakonodaji na tem po- 
droč ju nepotrebno predpisana tudi različna tehnična vpraša- 
nja ne glede na različne pogoje in možnosti za njihovo izvaja- 
nje, kar pa često zelo zaviralno deluje na pripravljenost OZD, 
da medsebojne odnose na podlagi 67. člena zakona o deviz- 
nem poslovanju. 

8. Številne OZD tudi opozarjajo, da druge OZD - udele- 
ženke samoupravnih sporazumov po 67. in 68. členu zakona o 
deviznem poslovanju ne izpolnjujejo svojih obveznosti razpo- 
rejanja skupnih deviznih prilivov po 67. ali združevanja deviz 
po 68. členu. Pri tem takšne OZD niti ne obvestijo druge 
udeleženke o morebitni nemožnosti izpolnitve prevzetih ob- 
veznosti ali o le delni izpolnitvi ter o razlogih, ki to dokazujejo. 
Pogosto pa prav takšne OZD potem izjavljajo, da gre za 
izsiljevanje, če jim OZD - druga udeleženka potem zmanjšuje 
dobave ali ustavi dobave. Zato predlagajo, da bi bilo nujno v 
okviru SISEOT zagotoviti uč inkovito delovanje arbitraže kot 
samoupravnega sodišča, pa tudi uspešnejše sodelovanje 
bank tako, da bodo skrbele za izpolnjevanje obveznosti OZD - 
svojih članic do drugih organizacij združenega dela. 

Prav tako je potrebno v samoupravne sporazume in po- 
godbe vgrajevati uč inkovite sankcije, ki naj zagotavljajo več jo 
doslednost oz. spoštovanje sprejetih obveznosti. 

V. PREDLOGI STALIŠČ IN USMERITEV 
ZA NADALJNJE DELO NA TEM 
PODROČJU 

1. Podatki in ocene iz te informacije kažejo, da se kljub 
številnim oviram in nekaterim odprtim vprašanjem v vedno 
več ji meri krepi proces samoupravnega združevanja dela in 
sredstev za skupno ustvarjanje deviznih prilivov ter združeva- 
nja ustvarjenih in pridobljenih deviznih sredstev med organi- 
zacijami združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu. 
Rezultati na tem izjemno pomembnem področ ju družbene 
reprodukcije tako glede obsega in ekonomskih uč inkov pove- 
zovanja, kakor tudi kvalitetnejšega, dolgoročnejšega urejanja 
osnov družbeno-ekonomskih odnosov, bi bili nedvomno 
lahko bistveno boljši, če ne bi stalni pritiski intervencijskih 
ukrepov tekoče ekonomske politike ustvarjali neugodne po- 
goje za trajnejšo usmeritev organizacij združenega dela v 
mednarodno menjavo, zlasti na konvertibilna tržišča. Zato so 
odločilnega pomena za hitrejše uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in doseganje sprejetih mate- 
rialnih ciljev na tem področ ju, zlasti za bistveno povečanje 
konvertibilnega izvoza, takšni ukrepi tekoče ekonomske poli- 
tike na področ ju cen, kreditno-monetarne politike in ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki bodo ustvarjali ekonomske pogoje za 
povezovanje organizacij združenega dela za skupen izvoz in 
združevanje ustvarjenih deviz na podlagi proizvodnega, de- 
lovnega, poslovnega in drugega interesnega povezovanja. 
Bistvenega pomena za povezovanje organizacij združenega 
dela za ustvarjanje skupnih družbenih prilivov je zato zlasti 
vodenje takšne politike cen, ki bo omogočala, da bodo orga- 
nizacije združenega dela - izvozniki in z njimi reprodukcijsko 
povezane organizacije združenega dela vsaj v približno ena- 
kem dohodkovnem položaju kot v prodaji na domačem trgu; 
seveda ob doseganju višje produktivnosti in boljšega izkori- 
ščanja zmogljivosti. To pomeni zlasti, da morajo vse v skupnih 
deviznih prilivih povezane organizacije združenega dela od 
surovinske proizvodnje, reprodukcijskih materialov do finali- 
stov ustrezno prilagoditi svoje cene cenam skupnih proiz- 
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vodov na tujih tržišč ih (izvozne cene) kot edino realno, dolgo- 
ročno podlago za vključevanje v mednarodno menjavo. 

Takšna politika na področju primarne delitve družbenega 
proizvoda mora biti povezana z vodenjem politike realnega 
tečaja dinarja ter takimi izvoznimi vzpodbudami, ki bodo 
dejansko omogočale premagovanje barijer na posameznih 
tržišč ih ter zagotavljale ustrezno strukturo zunanjetrgovinske 
menjave (konvertibila, kliring, dežele v razvoju). Če ne bo 
dosežena ustrezna stabilna in izvoznim ciljem prilagojena 
politika cen na domačem trgu, le z izvoznimi stimulacijami ni 
možno zagotavljati ustreznega dohodkovnega položaja in 
motiviranosti gospodarstva za izvoz. 

2. Drugi odloč ilni pogoj za nadaljnje pospešeno povezova- 
nje organizacij združenega dela po 67. in 68. členu zakona o 
deviznem poslovanju je ustrezna opredelitev razpolaganja z 
devizami za reprodukcijske potrebe organizacij združenega 
dela - izvoznic in z njimi reprodukcijsko povezanih organiza- 
cij združenega dela v predhodnih fazah proizvodnje in oprav- 
ljanja storitev v enotnih kriterijih iz 69. a člena zakona o 
deviznem poslovanju ter v ustreznih samoupravnih sporazu- 
mih v dejavnostih in v drugih oblikah povezovanja v gospo- 
darstvu. Vse dosedanje ocene in pripravljeni izvozno-uvozni 
programi posameznih organizacij združenega dela ter dejav- 
nosti in enot v SISEOT kažejo, da bi vsakršno združevanje oz. 
izločanje konvertibilnih deviz za različne skupne in splošne 
potrebe, ki bi presegalo 50% ustvarjenih deviznih prilivov, v 
osnovi ogrozilo dejanske možnosti za povezovanje organiza- 
cij združenega dela v skupnem ustvarjanju konvertibilnih de- 
viznih prilivov in za združevanje deviz. Zato Gospodarska 
zbornica Slovenije in SISEOT vztrajata na poprečno 50% 
razpolagalni pravici z deviznimi prilivi organizacij združenega 
dela, ki jih skupaj ustvarijo. 

Tudi pri 50% poprečnem razpolaganju z ustvarjenimi deviz- 
nimi prilivi pa je nujno za zagotavljanje reprodukcijskih po- 
treb za konvertibilni izvoz za takšno proizvodnjo uporabiti 
tudi nove blagovne kredite, saj morajo organizacije združe- 
nega dela zagotoviti tudi odplačevanje svojih kreditnih obvez- 
nosti do tujine. Poleg tega pa je potrebno upoštevati objek- 
tivno različne izvozne možnosti v posameznih dejavnostih ter 
objektivno različno stopnjo uvozne odvisnosti. 

3. Dosedanje izkušnje povezovanja med organizacijami 
združenega dela v okviru posameznih dejavnosti, kakor tudi 
širše glede na proizvodno in poslovno povezanost dokazu- 
jejo, da so za hitrejše uveljavljanje samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov na tem področ ju zelo pomembna pod- 
laga samoupravni sporazumi o širših, skupnih osnovah in 
merilih za urejanje odnosov po 67. in 68. č lenu, ki jih organi- 
zacije združenega dela - udeleženke upoštevajo pri sklepanju 
konkretnih (dvostranskih) samoupravnih sporazumov in po- 
godb. To je potrebno zlasti, ko gre za povezovanje organizacij 
združenega dela finalistov s proizvaialci surovin in reproduk- 

cijskih materialov, ki so deficitarni na domačem trgu oz. so v 
dobršni meri vezani na uvoz določenih surovin in reprodukcij- 
skih materialov. Zato je posebnega pomena ustrezna aktiv- 
nost organizacij združenega dela za ustvarjanje takšnih skup- 
nih snov preko različnih oblik širšega povezovanja (SOZD, 
PS, splošnih združenj in gospodarskih zbornic, SISEOT in v 
ISEOT Jugoslavije). Pri tem bo v posameznih primerih uvozno 
izrazito intenzivnih proizvodenj poleg lastnega izvoza ter po- 
vezovanja po 67. in 68. členu tudi časovno in po obsegu 
omejeno vzajemno združevanje deviz, zlasti za takšne proiz- 
vode in storitve, ki so pogoj za delo in poslovanje drugih OZD 
in skupnosti ter občanov. 

4. Pomembno oviro pri povezovanju organizacij združe- 
nega dela in urejanju odnosov zlasti po 67. členu zakona o 
deviznem poslovanju predstavljajo še nerazrešena vprašanja 
različnih oblik in krogov vzajemnega združevanja konvertibil- 
nih deviz za odplačevanje fiksnih in garantiranih obveznosti 
nekaterih organizacij združenega dela, ki imajo tudi zaradi 
objektivnih razlogov takšne obveznosti v letu 1982, da s teko- 
č imi deviznimi prilivi ne morejo - ob enakem obsegu razpola- 
ganja z devizami kot druge OZD v isti dejavnosti - pokrivati 
svoje potrebe po reprodukcijskih materialih in zagotoviti vra- 
č ilo tujih kreditov. 

Zato je potrebno pospešiti oblikovanje skupnih rešitev za 
posamezne primere v skladu z načinom, ki je predviden v 
spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (v 
DO, SOZD, v okviru temeljne banke in med njimi v združeni 
banki itd.). 

5. Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije spre- 
jema stališče in mnenja delovne skupine glede posameznih 
odprtih vprašanj uresničevanja odnosov po 67. in 68. členu 
zakona o deviznem poslovanju, še posebej mnenja in stališča 
Komisije za vprašanja sistema in politike ekonomskih odno- 
sov s tujino pri Koordinacijskem odboru za ekonomske 
odnose s tujino GZS. Celotno gradivo z ustreznim povzetkom 
ter sklepnimi ugotovitvami in stališč i se posreduje Skupščini 
SRS kot sestavni del poročila o uresničevanju ekonomskih 
odnosov s tujino SISEOT SR Slovenije. Mnenja in stališča 
Komisije za vprašanje sistema in politike ekonomskih odno- 
sov s tujino se kot stališča GZS posredujejo Javnemu tožilstvu 
SRS, NB Slovenije ter Zveznemu deviznemu inšpektoratu v 
Ljubljani. 

Glede na različne razlage in odprta vprašanja pri urejanju 
odnosov po 67. in še zlasti po 68. členu zakona o deviznem 
poslovanju je potrebno organizirati usklajevanje stališč  z go- 
spodarskimi zbornicami in SISEOT posameznih republik in 
pokrajin ter v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino, po potrebi pa tudi predlagati avten- 
tično razlago posameznih določ il zakona o deviznem poslo- 
vanju, še posebej 68. č lena. 
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

POROČILO 

o vplivu ukrepov ekonomske politike na 

materialni položaj izvoznih OZD 

UVOD 
Temeljno izhodišče dolgoročnega programa gospodar- 

ske stabilizacije je nujno prestrukturiranje gospodarstva v 
proizvodnjo, ki bo dohodkovno motivirana za izvoz. 

Bistveno povečanje izvoza blaga in storitev na konverti- 
bilno območje je v zaostrenih pogojih devizne likvidnosti 
in povečanih obveznostih za odplač ila dolgov v tujini 
edino možen izhod iz obstoječega položaja. Temu cilju bi 
morali biti podrejeni vsi ukrepi in instrumenti tekoče in 
razvojne politike. 

Predvsem je treba s tekočo ekonomsko politiko zagoto- 
viti, da bo izvoz na konvertibilno območje za OZD dohod- 
kovno zanimiv. To moramo doseč i tako s cenovno poli- 
tiko, s kreditno monetarno politiko, s politiko tečaja di- 
narja, kot tudi z rabremen jeva njem izvoznega gospodar- 

stva davkov, prispevkov in drugih dajatev ter z ustreznim 
deležem razpolaganja z ustvarjenim deviznim prilivom. 

Uresničevanje politike in ukrepov na navedenih področ- 
jih ter njihov vpliv na dohodkovni položaj izvoznih OZD 
usmerjenih na konvertibilno območje je predmet obrav- 
nave tega poroč i/a. 

Poroč ilo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije v 
sodelovanju s SISEOT in Narodno banko Slovenije na 
podlagi zadolžitev v okviru programskih nalog Skupščine 
SRS za leto 1983. 

Glede na to, da v času priprave gradiva še ni bilo na 
voljo podatkov iz zaključnih računov OZD gospodarstva za 
leto 1982, temeljijo ugotovitve v poroč ilu na podatkih za 
obdobje devetih mesecev in ocen za leto 1982. 

1. Osnovni podatki in ugotovitve o 
reprodukcijski sposobnosti gospodarstva, 
posebno v izvoznih dejavnostih* 

Na oblikovanje sredstev za reprodukcijo v OZD odloč ilno 
vplivajo uč inkovitost dela in sredstev, kakor tudi pogoji prido- 
bivanja dohodka in njegova razdelitev. Težke gospodarske 
razmere v lanskem letu so vplivale tudi na poslabšanje repro- 
dukcijske sposobnosti gospodarstva v celoti in posebej še 
izvoznih panog. Podatki o reprodukcijski sposobnosti gospo- 
darstva SR Slovenije in v izvoznih dejavnostih kažejo nasled- 
nje pomembnejše ugotovitve: 

a) Skupna sredstva za reprodukcijo so se v letu 1978 do 
1981 oblikovala tako, da je v strukturi teh sredstev upadel 
delež amortizacije in naraščal delež akumulacije. Z uveljavi- 
tvijo lansko leto spremenjenega zakona o amortizaciji in reva- 
lorizaciji osnovnih sredstev, pa se je udeležba amortizacije 
ponovno povečala. 

V sredstvih za reprodukcijo kažejo v letih od 1978 do 1982 
izločanja v rezervni sklad stalno tendenco upadanja, delež 
izločenih sredstev v poslovni sklad pa je upadel v letu 1982. 

Znač ilno za stopnjo reprodukcijske sposobnosti gospodar- 
stva, ki jo daje razmerje sredstev za reprodukcijo v primerjavi 
poprečno uporabljenim poslovnim sredstvom je v tem, da se 
je v zadnjih desetih letih realno zmanjševala in je po oceni za 
leto 1982 nižja kot v letu 1981, kljub povečanim amortizacij- 
skim stopnjam. 

b) Podatki po devetmesečnih periodičnih obračunih za leto 
1982 so pokazali, da je bilo upadanje reprodukcijske in tudi 
akumulacijske sposobnosti še posebno značilno za panoge v 
industriji, ki so dosegle več kot 15% celotnega prihodka na 
konvertibilnem tržišču. V polovici teh panog se je reproduk- 
cijska sposobnost znižala bolj kot v popreč ju gospodarstva 
oz. industrije. Akumulacijska sposobnost pa je bila nižja kot v 
istem obdobju 1981 v vseh izvozno intenzivnih panogah indu- 
strije in je posebno močno padla v panogah: predelava barva- 
stih kovin, predelava kavčuka, proizvodnja končnih lesnih 
izdelkov, (tabela 2) 

c) Sredstva, ki so ustvarjena za reprodukcijo oz. za akumu- 
lacijo, so v pretežni več ini že vnaprej angažirana za odplač ila 
zapadlih kreditov in za posojila skladu federacije za -hitrejši 
razvoj gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Ko- 
sovo ter za razvoj dejavnosti posebnega pomena. Delež teh 
posojil v izločenih sredstvih za poslovni sklad je v poprečju 
gospodarstva ob devetmesečnih obračunih 1982 glede na 
enako obdobje 1981 porasel iz 7,9% na 10,2%. Pri tem pa se 
je v 6 od 10 izvozno intenzivnih panog ta delež povečal bolj 

kot v popreč ju gospodarstva, kar pomeni, da so izvozno 
intenzivne dejavnosti izloč ile v poslovni sklad relativno manj 
sredstev kot druge dejavnosti. 

Za odplačila kreditov in za posojila skladu federacije je bilo 
ob devetmesečnih obračunih angažiranih skupaj v gospodar- 
stvu Slovenije 28,5 milijard din, kar je 36% vseh sredstev, 
ustvarjenih za reprodukcijo oziroma kar 66,5% sredstev, 
ustvarjenih za akumulacijo. V nekaterih panogah, kot npr. 
predelava nekovinskih rudnin in proizvodnja prometnih sred- 
stev že vnaprej angažirana sredstva presegajo ustvarjena 
sredstva za akumulacijo. V takih primerih se za poravnavo 
obveznosti uporabljajo sredstva amortizacije, ustvarjena v 
preteklih letih oz. se troši del sredstev enostavne reproduk- 
cije. 

č) V izvozno intenzivnih panogah so izgube med drugim 
pogojene tudi s težjimi pogoji pridobivanja dohodka na tujih 
trgih. 

Tako oceno potrjujejo predvsem naslednji primerjalni po- 
datki o izgubah v obdobju devetih mesecev 1982: 

V 10 panogah industrije z več kot 15% celotnega prihodka, 
doseženega s prodajo na konvertibilnem tržišču, so izgube 
dosegle 45% celotnih izgub v industriji, medtem ko zajemajo 
te panoge le 1 /4 vseh OZD v industriji. Ob izloč itvi vpliva izgub 
v elektrogospodarstvu, bi na te panoge odpadlo kar 85% 

' izgub v industriji. 
V polovici od 14 panog, kjer so se prihodki iz izvoza na 

konvertibilno tržišče povečali glede na enako primerjalno 
obdobje za več kot 50%, so se izgube več kot podvojile. Pri 
tem je treba upoštevati, da so izgube pri nekaterih več jih OZD 
rezultat tudi številnih drugih vzrokov, ki niso povezani z nji- 
hovo izvozno aktivnostjo. 

2. Ocena materialnega položaja izvoznih OZD 
v letu 1982* 

Na slabšo reprodukcijsko sposobnost izvoznih dejavnosti v 
primerjavi s popreč jem v gospodarstvu vplivajo med drugim 
tudi težji pogoji pridobivanja dohodka na tujih trgih kot na 
domačem. To ugotovitev potrjujejo že nekatere najbolj eno- 
stavne primerjave in podatki kot n. pr.: 

a) Več ja prizadevanja v izvozno usmerjenost proizvodnje v 
več ini primerov ne zagotavljajo tudi ustreznega dohodkov- 
nega rezultata. Tako kažejo podatki (v tabeli 3) o gibanju 
celotnega prihodka v obdobju devetih mesecev 1982 glede 
na enako obdobje leto poprej, da je le-ta naraščal počasneje 
kot v popreč ju v industriji kar v 7 od skupaj 10 izvozno 
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intenzivnih panogah in v 6 panogah tudi počasneje kot v 
popreč ju gospodarstva 

Primerjava indeksov celotnega prihodka izvozno intenziv- 
nih panog s popreč jem v industriji oz. gospodarstvu kaže, da 
politika tečaja dinarja, izvozna povračila in druge olajšave 
izvoznikom še ne morejo v celoti nadomestiti izpada prihodka 
pri prodaji na konvertibilnem trgu, še manj pa, da bi te 
olajšave postale ekonomski motiv oz. povečale interese za 
prodajo na tujem. Tako n. pr. izvozna cena vključno s povra- 
č ili še v sredini leta 1982 v povpreč ju v nobeni od izvozno 
intenzivnih panog ni dosegla domače cene in je bila v pov- 
preč ju nižja za več kot 20%. To tudi pomeni, da cene na 
domačem trgu niso bile v funkciji spodbujanja izvoza. 

b) V politiki cen za leto 1982 je bilo v republiški resoluciji 
kot osrednji kriterij za selektivno izvajanje politike cen postav- 
ljeno zmanjševanje nesorazmerij med domačimi in svetovnimi 
cenami. Iz sprejetega okvirnega programa sprememb cen za 
leto 1982 izhaja, da ta kriterij ni bil dovolj upoštevan, saj je 
bilo za nekatere dejavnosti pri vodenju politike cen bistveno 
gibanje cen v preteklem obdobju, za druge pa vpliv uvoznih 
cen ali zgolj njihov ekonomski položaj itd. 

Cilja politike cen v letu 1982, t. j. bistveno počasnejšo rast 
cen in življenjskih stroškov nismo uresnič ili tudi zato, ker 
nismo zagotovili skladnejših blagovno denarnih razmerij in 
pri tem uskladili vseh oblik porabe v okvire razpoložljivih 
sredstev. Hitra rast cen je negativno vplivala na dohodkovni 
interes OZD za dinamično rast proizvodnje za izvoz. 

Ker samoupravno sporazumevanje na osnovah skupnega 
ustvarjanja deviznega priliva (67. č len ZDP) ni dovolj zaživelo, 
povzročajo pritiski surovinskih sektorjev povečevanje cen 
proizvodov, ki so namenjeni izvozu, kar negativno vpliva na 
konkurenčno sposobnost na tujih trgih. 

Iz tabele 3 je razvidno, da v nobeni od dejavnosti, ki izkazu- 
jejo delež konvertibilnega izvoza v celotnem prihodku nad 
15%, izvozne cene ne dosegajo domačih. Poprečno odstopa- 
nje je okrog 20%. 

Pomemben kazalec izvozne sposobnosti, zlasti če gre za 
proizvode višje stopnje predelave, je pokrivanje direktnih 
stroškov proizvodnje z doseženo izvozno ceno. 

V nekaterih panogah, ki z izvozom na konvertibilno po- 
droč je dosegajo več kot 15% celotnega prihodka, z izvozno 
ceno ne pokrivajo niti direktnih stroškov kot n. pr.: 

- predelava barvnih kovin 
- proizvodnja električnih strojev in aparatov 
- proizvodnja obutve in galanterije. 
c) Eden pomembnih elementov, ki neposredno vpliva na 

dohodkovni položaj izvoznikov je tečaj dinarja. V zadnjih letih 
se je v vseh dokumentih in na vseh ravneh jasno opredelje- 
valo, da je zaradi nadaljnjega pospeševanja izvoza na konver- 
tibilno področje treba voditi aktivno politiko enotnega in 
realnega tečaja dinarja. Te politike nismo dosledno uresniče- 
vali. S politiko tečaja dinarja nismo premoščali realnih odno- 
sov med domačimi in tujimi cenami. 

Pri tem je treba ugotoviti, da so cene osnovni operativni 
parameter tečajne politike, ne pa tudi edini, ki ga je pri tem 
treba upoštevati. Pomembni elementi so tudi plač ilno in de- 
vizno bilančna gibanja (predvsem izvoz blaga, zadolženost) 
širše pa tudi produktivnost dela. Posledica politike tečaja je 
bilo tudi uvajanje relativno visokih davčnih, carinskih ter 
drugih povrač il, ki pa v globalu niso v celoti pokrivala nereal- 
nega tečaja in s tem izpada v dohodku OZD izvoznikov. 

Izhodišče za oceno ustreznosti tečaja v tem gradivu je 
devalvacija iz leta 1980. Ob njej smo ugotavljali, da srno s 
stopnjo devalvacije v glavnem pokrili razlike v cenah prejšnjih 
let, hkrati pa ugotovili tudi vpliv drugih dejavnikov na oprede- 
litev tečajne politike. 

Po devalvaciji tečaj ni sledil gibanjem cenovnih razmerij in 
je ob vstopu v leto 1982 v povrečju zaostajal za realnim za 
okoli 15-16%. V letu 1982 je bila dinamika tečaja različna. 
Bolj intenzivno smo ga prilagajali v začetku leta, nato pa je 
prišlo do ponovnega zaostajanja za relativnimi spremembami 
cen, dokler nismo z devalvacijo oktobra 1982 približno kom- 
penzirali cenovne razlike, ki so nastale v obdobju po devalva- 
ciji 1980. Po devalvaciji v oktobru 1982 se tečaj do konca leta 
praktično ni spreminjal, razen pod vplivom medvalutnih 
odnosov. Ti pa so med letom močno vplivali na tečajno 
politiko tako, da je bila stopnja konkurenčnosti po posamez- 

nih državah oz. valutnih področjih zelo različna. Zaradi nara- 
ščanja vrednosti dolarja, je bila naša cenovna konkurenčnost 
v odnosu na ZDA celo nad realno, v odnosu na zahodna 
tržišča pa smo bili globoko pod njo. (Pred devalvacijo DM za 
36%). Vse to se je odrazilo na zmanjšani konkurenčnosti in 
bistvenem zaostajanju izvoza in konvertibilnega deviznega 
priliva glede na predvidevanja v letu 1982. Posledic valutnih 
odnosov na cenovno konkurenčnost tudi oktobrska devalva- 
cija ni mogla odpraviti. 

Na podlagi posebne ankete Zavoda za tržne raziskave, ki je 
bila izvršena po oktobrski devalvaciji in je zajela več kot 200 
izdelkov, ki predstavljajo okoli 30% izvoza blaga SR Slovenije, 
ugotavljamo, da so anketirane organizacije združenega dela 
izvažale na vsa svetovna tržišča po cenah, katere so v po- 
preč ju znatno nižje od istih na domačem trgu. Podrobnejša 
informacija o tem je v posebni prilogi. 

Dohodkovni položaj OZD - izvoznic se poslabšuje tudi zato, 
ker poslovne banke zaradi reševanja lastne devizne likvidno- 
sti zadržujejo obvezno združene devize OZD na lastnih raču- 
nih, organizacijam združenega dela pa ne nakazujejo pravo- 
časno dinarske protivrednosti. Tudi izpad teh sredstev je v 
OZD možno nadomestiti le z bančnim kreditom oz. sposoja- 
njem pri drugih OZD. 

č) V skladu z zakonom o pogojih in nač inih razpolaganja 
ter uporabe ustvarjenih konvertibilnih deviz v plač ilih do tu- 
jine ter o zadolževanju s tujino v letu 1982 so bili ob polletju 
1982 skrajšani roki za vnos deviz v državo z 90 na 60 dni in s 
tem tudi vrač ilni roki za izvozne kredite. Ta ukrep je vplival na 
znižanje porabe izvoznih kreditov na ravni Jugoslavije za 11,6 
milijard dinarjev, v Sloveniji pa za 2,4 milijarde din. Ob koncu 
leta, po devalvaciji in izboljšanju pogojev primarne emisije za 
izvozne kredite se je črpanje izvoznih kreditov sicer izboljšalo 
v primerjavi z drugimi selektivnimi krediti, vendar je ostalo 
izpod planiranih okvirov. 

d) Denarno-kreditna politika je v letu 1982 sicer upošte- 
vala politiko spodbujanja skupno dogovorjenih prednostnih 
namenov, vendar je pri tem bolj posvečala pozornost zagoto- 
vitvi globalnega obsega primarne emisije za selektivne na- 
mene manj pa potrebam po posameznih namenih glede na 
gospodarska gibanja in uresničevanje prednostnih nalog. Za 
izvozne kredite je bilo v letu 1982 usmerjeno 35 milijard din iz 
primarne emisije, kar je celo za 5% manj kot leto pred tem. Za 
spodbujanje kmetijske proizvodnje je bilo porabljenih 31 mili- 
jard din, kar je za 20% več kot leto pred tem. Za kreditiranje 
uvoza je bilo porabljeno 10 milijard din ali dvakrat več kot v 
letu 1981. 

Koriščenje primarne emisije preko selektivnih kreditov je 
bilo torej v letu 1982 bolj v funkciji spodbujanja uvoza in 
finansiranja zalog kmetijske proizvodnje kot pa v zagotavlja- 
nje dopolnilnih sredstev za najbolj prioritetno nalogo tj. izvoz. 

e) Podatki o pokrivanju tekočega poslovanja z lastnimi in 
dolgoročnimi viri poslovnih sredstev kažejo na nesposob- 
nost slovenskega gospodarstva v celoti, da bi v krajšem ča- 
sovnem obdobju pokrilo primanjkljaj kvalitetnih virov za fi- 
nanciranje tekočega poslovanja. 

Izvozno intenzivne dejavnosti imajo z izjemo proizvodnje 
prometnih sredstev (v letu 1980 in 1981 brez lastnih in dolgo- 
ročnih virov), proizvodnje električnih strojev in aparatov (v 
1980 18% in 1981 17% dolgoročnih virov) ter proizvodnja 
končnih lesnih izdelkov (1980 31% in 1981 32% dolgoročnih 
virov) boljše pokritje zalog od povpreč ja gospodarstva in 
industrije (1980 34% in 1981 40%). Zaskrbljuje podatek o 
omenjenih treh dejavnostih, ki so med največ jimi izvozniki in 
hkrati med nosilci razvoja v tem srednjeročnem obdobju. 
Razloge za nezadovoljivo stanje virov poslovnih sredstev pri 
njih verjetno ni mogoče iskati zgolj v povečanem izvozu, 
ampak tudi v neuč inkoviti poslovni in razvojni politiki. 

f) Materialni položaj izvoznih dejavnosti kažejo tudi po- 
datki o plačanih obrestih in njihovem deležu v strukturi do- 
hodka. Iz tabele 5 je razvidno, da je porast kratkoročnih 
kreditov za obratna sredstva izrazito več ji od povpreč ja go- 
spodarstva (indeks 141) le pri proizvodnji prometnih sredstev 
(indeks 182), električnih strojev in aparatov (indeks 169) in 
proizvodnji in predelavi papirja (indeks 186). Obresti rastejo 
hitreje od kratkoročnih kreditov in kažejo na pomemben vpliv 
lanskoletnega za več kot 100% dviga bančnih obrestnih mer. 
Podatki hkrati kažejo, da je lansko štirikratno povečanje 
obrestne mere (z 1% na 4%) na selektivne kredite za izvoz 
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pomembno obremenilo ustvarjeni dohodek pretežno izvoznih 
dejavnosti, saj se je delež plačanih obresti v dohodku povečal 
pri posameznih dejavnostih od 7% na 9,2% t. j. za 29%. 

Tudi visoke obremenjenosti z obrestmi v dohodku (proiz- 
vodnja prometnih sredstev l-IX 1981 14,1% in 1982 23,3%, 
proizvodnja električnih aparatov T-IX 1981 8,7% in 1982 
11,7%, proizvodnja in predelava papirja l-IX 1981 11,3% in 
1982 12,1% ter predelava kavčuka l-IX 1982 14,8%) ni mogoče 
v celoti pripisovati povečanim izvoznim prizadevanjem tem- 
več tudi slabemu gospodarjenju z denarnimi sredstvi v OZD 
(prelivanje obratnih sredstev v investicije, premajhno združe- 
vanje sredstev za tekočo reprodukcijo, nezadovoljivo obrača- 
nje obratnih sredstev itd). 

g) Na področ ju razporejanja dohodka in delitve sredstev 
za osebne dohodke v letu 1982 so izvozno usmerjene OZD 
lahko povečevale sredstva za osebne dohodke tudi na podlagi 
povečanega izvoza. 

Analiza podatkov za obdobje prvih devetih mesecev leta 
1982 kaže, da so se sredstva za osebne dohodke v teh dejav- 
nostih povečevala predvsem na račum močnejšega posega- 
nja v čisti dohodek in v breme počasnejše rasti sredstev za 
razširjeno reprodukcijo. 

h) V letu 1982 je bilo po podatkih SDK na račune SIS 
družbenih dejavnosti razporejenih za 24,7% več sredstev kot 
leta 1981. Vključno s sredstvi Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov, 
so se celotna sredstva za skupno porabo povečala za 27,3%, 
medtem ko bi glede na planirano rast primerljivega dohdoka 
po resolucijskih izhodiščih lahko porastla za 22,5%. Čeprav 
še ni podatkov o zaključnih računih OZD za leto 1982, pa 
takšno povečanje sredstev za skupno porabo kaže, da bo po 
resoluciji planirana rast teh sredstev za leto 1982 prekoračena 
ter da tudi v juliju 1982 sprejet interventni zakon, ki je začasno 
omejil razpolaganje sredstev SIS v višini 15% vplačanih pri- 
spevkov ni vplival na uskladitev sredstev za skupno porabo z 
resolucijskimi okviri. 

Podobno oceno je mogoče podati tudi za splošno porabo v 
letu 1982. Sredstva za splošno porabo so v letu 1982 glede na 
leto 1981 porasla 24,8%. Tudi na področ ju splošne porabe je 
imelo linearno omejevanje določenih vrst proračunskih pri- 
hodkov za posledico le začasno zadrževanje sredstev na 
posebnih računih SDK, ni pa vplivalo na zmanjšanje obvezno- 
sti gospodarstva za splošno porabo. 

Te ugotovitve kažejo na to, da je za izboljšanje reprodukcij- 
ske sposobnosti in za uresničevanje resolucijskih ciljev pr- 
venstvenega pomena takšna obremenitev gospodarstva za 
obveznosti do financiranja skupnih in splošnih družbenih 
potreb, ki upošteva rast dohodka in produktivnosti in ne 
linearno omejevanje porabe sredstev šele potem, ko jih go- 
spodarstvo že izloč i na račune SIS oz. DPS. 

Pomanjkljivosti sistema zbiranja in oblikovanja sredstev za 
skupno porabo so predvsem v tem, da so za večino družbenih 
dejavnosti (90%) prispevne osnove bruto osebni dohodki. To 
povzroča nastajanje presežkov prihodkov v SIS družbenih 
dejavnosti nad dovoljenim planiranim porastom. 

Pomanjkljivosti ureditve splošne porabe so predvsem v 
tem, da so viri prihodkov ločeni po namenu za občine in 
republiko, kar povzroča težave pri vsklajevanju prihodkov 
občinskih proračunov in nastajanje presežkov. 

Če upoštevamo še neusklajenost pri planiranju oz. določa- 
nju prispevnih stopenj v občinah glede na predvidevanja v 
republiki, lahko ugotovimo, da so prispevne stopnje, izraču- 
nane v posmeznih občinah povečini previsoko določene, kar 
ima za posledico prekoračitev sredstev za skupne in splošne 
potrebe glede na dohodkovno zmožnost gospodarstva in s 
tem zmanjšanje konkurenčnosti naših izdelkov na tujih trgih. 

Podatki o deležih dohodka za skupno porabo pri izvoznih 
panogah (nad 15% konvertibilnega izvoza v celotnem pri- 
hodku) kažejo, da so le le-ti v devetih mesecih lani glede na 
enako obdobje 1981 na splošno povečali in so v nekaterih 
izvoznih panogah industrije višji kot v povpreč ju v industriji 
oz. v gospodarstvu (podatki so v tabeli 6). Nižji je delež le v 
proizvodnji prometnih sredstev, kar pa gre pripisati zmanjša- 
nju števila zaposlenih v tej panogi in s tem tudi manjši rasti 
sredstev osebnih dohodkov. 

Glede prispevkov oz. obveznosti do skupne porabe izvoz- 
niki nimajo olajšav. Ugotovljeno povečanje deleža dohodka 
za skupno porabo v izvoznih panogah je mogoče pojasniti s 

tem, da so v I. 1982 v izvoznih OZD lahko povečevali osebne 
dohodke bolj kot v drugih OZD. Upoštevajoč bruto sistem 
osebnih dohodkov je bila zato tudi njihova prispevna osnova 
višja, kot za druge OZD, kar je povzročilo, da je bil delež 
prispevkov za skupno porabo v dohodku višji prav pri izvozni- 
kih. 

Primerjava deleža dohodka za splošno porabo v izvoznih 
dejavnostih v industriji glede na enako primerjalno obdobje 
(tabela 6) kaže, da je ta delež v izvoznih dejavnostih sicer nižji 
kot poprečno v gospodarstvu, vendar pa se je z izjemo pa- 
noge prometnih sredstev povečal v vseh ostalih izvoznih 
panogah. Podatki o povečanem deležu dohodka, ki so ga 
izvozne panoge prispevale za financiranje splošne porabe, pa 
kažejo na to, da so se davčne olajšave za izvoznike uresniče- 
vale tudi v letu 1982, vendar so imele manjši uč inek na celotno 
obremenitev za splošno porabo v izvoznih OZD kot v letu 
1981. Vzroki za to so predvsem naslednji: 

- izvozniki so še v letu 1981 lahko uveljavljali olajšave 
glede na celotno višino izvoza, v letu 1982 pa le na višino 
konvertibilnega izvoza, (kar je sicer v skladu s strateško 
usmeritvijo izvoza na konvertibilno področ je), 

- izvozna povrač ila, ki se tudi upoštevajo v znesek izvoza, 
so v I. 1982 pritekala počasneje kot v letu 1981, 

- v letu 1982 uveden davek iz osebnih dohodkov (0,4), pri 
katerem pa izvozniki niso imeli olajšav. 

V resolucijah za leto 1981 in 1982 je bila sprejeta opredeli- 
tev glede ugodnosti izvoznih OZD pri plačevanju oz. korišče- 
nju storitev infrastrukturnih dejavnosti, ki pa niso bile realizi- 
rane. Pač pa se v letu 1983 združujejo sredstva v višini 3% od 
dohodka TOZD za izvozne vzpodbude v SRS. 

3. Ocena uč inkov ukrepov ekonomske politike 
v letu 1983 na spodbujanje izvoza 

Povečanje izvoza blaga in storitev ter deviznega priliva s 
konvertibilnega območja je temeljni cilj in naloga Resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije in Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 v letu 1983. Temu naj bi bili 
podrejeni vsi ukrepi tekoče ekonomske politike, za katere je 
mogoče ugotoviti predvsem naslednje znač ilnosti: 

a) Sprejeti družbeni dogovor o uresničevanju politike cen 
v letu 1983 ni operativno usmerjen v zmanjševanje nesora- 
zmerij med domačimi in svetovnimi cenami, kar je eden izmed 
bistvenih predpogojev za večjo dohodkovno motiviranost 
izvoznikov. Glede na dosedanjo prakso predvidevamo, da bo 
v politiki cen v letu 1983 v največ ji meri upoštevan kriterij 
položaja dejavnosti v primarni delitvi in odpravljanje razlik 
med domačimi cenami podobnih ali enakih proizvodov. 

Kriterij svetovne cene, ki je sicer opredeljen kot predostni ni 
operacionaliziran do te mere, da bi se lahko neposredno 
uporabljal, kar bi prispevalo k zmanjševanju razkoraka med 
domačimi in svetovnimi cenami. 9 

Kljub podaljšanju zamrznitve cen so gibanja v prvih dveh 
mesecih letošnjega leta izrazito neugodna. Skokovita rast cen 
bo negativno vplivala na dohodkovno motiviranost za izvoz in 
konkurenčnost. 

b) Na področju politike tečaja dinarja je v začetku leta 
prisotno intenzivnejše drsenje tečaja konvertibilnih valut. V 
obdobju od 31. 12. 1982 do 1. 3. 1983 se je tečaj dolarja 
povečal za 19%, tečaj večine valut zahodnoevropskih držav 
pa za okoli 15%, kar kaže na resna prizadevanja za vodenje 
aktivnejše politike tečaja dinarja. 

c) V letu 1983 veljajo na ravni SFRJ isti instrumenti spodbu- 
janja izvoza kot v letu 1982, saj je bila veljavnost ustreznega 
odloka ZIS podaljšana v letošnje leto. 

V mnogo slabšem položaju so se letos znašle OZD s po- 
dročja turizma, ker zaradi spremembe zakona o deviznem 
poslovanju ne dobijo več povrač il na podlagi dinarjev deviz- 
nega porekla, ki jih je novi zakon ukinil. Poleg tega turistični 
čeki, ki bodo služili kot osnova za pridobitev povrač il turistič - 
nih OZD še niso operativni. 

Tudi v letu 1983 se pojavlja problem za izplač ilo izvoznih 
povrač il. Podrobnejši podatki so v prilogi. 

Številne okolišč ine, kot so stalno in obsežno pomanjkanje 
sredstev za izvozna povračila na zvezni ravni in kompliciran 
postopek za njihovo uveljavitev terjajo nadaljnje vodenje ak- 
tivne politike realnega tečaja dinarja in poenostavitev instru- 
mentarija izvoznih povrač il. 
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V letošnjem letu smo v naši republiki uveljavili vzpodbude 
za pospeševanje izvoza. Skupščina SISEOT je na začetku leta 
sprejela Merila za vzpodbujanje in pospeševanje konvertibil- 
nega deviznega priliva v letu 1983, sprejem ustreznega za- 
kona pa zagotavlja trden vir sredstev za te namene. 

č) V letu 1983 se nadaljuje z restriktivno denarno-kreditno 
politiko. Uvajajo se nove omejitve v naložbeno politiko bank z 
omejevanjem rasti neto domače aktive bank na 11,7% vseh 
možnih plasmajev, višine skladov itd. Poleg že znanih limitov 
glede možnosti plasiranja bančnih kreditov na 13,4% in zao- 
strovanje rokovne strukture naložb na 20:80 (le 20% kratko- 
ročnih virov lahko banke uporabijo za dolgoročne naložbe). V 
pogojih zoženih možnosti bančnih sredstev je toliko bolj 
pomembno usmerjanje kreditnega potenciala bank v izvozne 
naložbe. 

Kljub omenjenim omejitvam pa se v letošnjem letu širi 
sezam prioritetnih namenov za katere bodo banke morale 
obvezno združevati sredstva na podlagi zakona, dogovora ali 
sporazuma, kar pomeni, da bo bankam ostalo manj denarja za 
spremljanje članic pri kreditiranju tekočega poslovanja kakor 
tudi njihovih razvojnih, med drugim tudi izvoznih programov 

Za pričetek leta 1983 je značilen tudi pojav, da sicer dinar- 
sko zelo likvidne banke, zaradi omenjenih restrikcij denarja 
ne morejo plasirati članicam in ne preko deviznega trga, ki že 
dalj časa ne deluje, izboljšati zelo slabo devizno likvidnost. 

Ker se devizna likvidnost bank zagotovi s ceno neplačeva- 
nja nalogov OZD v tujino, je v kratkem pričakovati verižno 
reakcijo z zastoji v izvozni proizvodnji kakor tudi neuresniče- 
vanje izvoznih ciljev in deviznega priliva, ki edino-le lahko 
izboljša devizno likvidnost. 

Po podatkih SISEOT je 27% planiranega deviznega priliva 
za letošnje leto vnaprej angažirano za odplač ilo letošnjih 
zapadlih anuitet. Pospešeno drsenje tečaja dinarja v letoš- 
njem letu na drugi strani močno povečuje dinarsko protivre- 
dnost zapadlih anuitet. 

Čeprav se pogoji koriščenja selektivnih kreditov za izvoz 
tekom leta ne bi smeli bistveno poslabševati, pa bo letošnji 
100% dvig obrestne mere NBJ za tovrstne kredite z 4% na 8% 
kakor tudi dvig bančnih obrestnih mer za vse ostale kredite 
(splošna obrestna mera 30) dodatno obremenil dohodek 
izvozno usmerjenih organizacij združenega dela. 

d) Uresnič itev ciljev naložbene politike iz slovenske resolu- 
cije, ki ohranja obseg investicij na ravni leta 1982 in daje 
prednost izvoznim programom je otežkočeno z ukrepi eko- 
nomske politike, sprejetimi na zvezni ravni. Le-ti. sledijo re- 
striktivnim opredelitvam iz zvezne resolucije o 25% zmanjša- 
nju investicij. Tako npr. odlok o prepovedi dajanja garancij na 
bodoč i priliv in odlok o začasnem omejevanju sprejemanja 
prijav o sklenjenih uvoznih pogodba in o uvozu opreme 1983 
in 1984 leta preprečujejo pomembnejše in nujne naložbe v 
rekonstrukcijo in modernizacijo proizvodnje za izvoz. Uresni- 
čitev izvoznih ciljev terja, da se izvoznim programom daje 
prednost v restriktivnih pogojih investiranja. 

e) Dogovor o družbenem usmerjanju razporejanja do- 
hodka za leto 1983, daje močan poudarek stimuliranju izvozne 
dejavnosti, ker omogoča hitrejše povečevanje sredstev za 
osebne dohodke pri doseganju: 

- večjega deleža konvertibilnega priliva v celotnem pri- 
hodku, 

- doseganju in preseganju v SISEOT usklajenih planov 
izvoza, 

- izboljšanju pokritosti uvoza z izvozom. 

V dogovor je vključeno določ ilo, ki izvoznim OZD omogoča 
rast sredstev za osebne dohodke v letu 1983 do rasti čistega 
dohodka. 

Stimuliranje izvoza z možnostjo hitrejše rasti sredstev za 
osebne dohodke v izvoznih OZD bi bilo lahko dolgoročno 
uspešno le, če bi bil izvoz dohodkovno uspešen. V sedanjih 
pogojih pa pogosto vpliva na zmanjšanje reproduktivne spo- 
sobnosti prav tistih organizacij združenega dela, ki so izvozno 
usmerjene. Šibak dohodkovni položaj izvoznih OZD pogosto 
ne omogoča izplač il OD v obsegu, ki bi bil po dogovoru 
možen. 

f) Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za izplačevanje določenih izdatkov v letu 1983 
omejuje rast izdatkov za službena potovanja v tujino glede na 
rast celotnega prihodka, ki je ustvarjen s prodajo proizvodov 
in storitev na tujem trgu. 

Takšne omejitve resno ovirajo poslovno iniciativo, ki je v 
izvozu nujna. 

Intenzivno drsenje tečaja dinarja dodatno zaostruje pro- 
blem, ker temeljijo limiti na porabi dinarskih stroškov v prete- 
klem obdobju še posebno pri tisth OZD, ki so te stroške že v 
preteklem letu znatno omejile. 

Linearnost tega ukrepa še posebno prizadene OZD, ki se na 
novo vključuje v izvoz. oz. ga želi znatno povečati. 

g) Izvozna povračila ne nadomeščajo v celoti izpada do- 
hodka, ki ga imajo izvozniki pri prodaji na tujih trgih in tudi ne 
odpravljajo prevelikih obremenitev cen proizvodov s pri- 
spevki in davki. 

V letu 1983 se v primerjavi z letom 1982 izvoznikom na 
konvertibilno področje predvideva večje davčne olajšave 
samo pri dohodku TOZD in DS v letu 1983, tako da se davčne 
olajšave upoštevajo že pri nižjem deležu konvertibilnega 
izvoza v celotnem prihodku (5% namesto dosedanjih 10%). 

Pri prispevkih tudi v letu 1983 niso predvidene nobene 
olajšave, čeprav bi le te lahko bistveno razbremenile dohodek 
izvoznih OZD. 

V letu 1983 se linearno (30%) povečujejo predpisane stop- 
nje za zagotavljanje sredstev in izpoljnjevanje obveznosti SRS 
za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo. Kljub temu, da imajo izvozniki na konverti- 
bilno področje z zakonom pri plačevanju teh obveznosti dolo- 
čene olajšave, pa se bodo le-te ob povečanih stopnjah in 
enakem sistemu olajšav v letu 1983 realno znižale, kar pomeni 
povečanje teh obremenitev. Prav tako se v letu 1983 povečuje 
stopnja za Železniško gospodarstvo iz 1,3 na 1,8 za vse OZD, 
torej tudi za izvozne OZD. 

Če upoštevamo še povečanje obveznosti za splošno porabo 
pri davkih iz osebnih dohodkov za republiški proračun (od 1% 
na 1,3%) ter uvedbo novega posebnega davka za zagotavlja- 
nje republiških blagovnih rezerv (0,4%) ter povečanje prispev- 
nih stopenj za več ino družbenih dejavnosti, lahko ocenju- 
jemo, da bi bilo za okrepitev reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva v letu 1983 potrebno č impreje uresnič iti obvezo 
iz resolucije, da SIS in DPS ponovno prouč ijo svoje programe 
in pravice uporabnikov sredstv ter uskladijo prispevne stop- 
nje z realnimi možnostmi in sprejmejo predpise, ki bi onemo- 
goč ili zbiranje sredstev za te potrebe iznad dovoljenih okvi- 
rov. 

* V času priprave informcije še niso bili na voljo podatki iz zaključnih računov OZD gospodarstva za leto 1982 
* Podatki in ugotovitve se nanašajo na OZD iz 10 izvoznih dejavnosti, ki izvažajo 
na konvertibilna območja več kot 15% celotnega prihodka. 
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Tabela 1 

STRUKTURA SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V LETIH 1978 DO 1982 V GOSPODARSTVU SR 
SLOVENIJE IN STOPNJE AKUMULACIJSKE IN REPRODUKCIJSKE SPOSOBNOSTI 

A. Sredstva za reprodukcijo struktura v % 

1. Amortizacija po predpisanih stopnjah 
2. Akumulacija, od tega: 

a) amortizacija nad predpisanimi st. 
b') del za razširitev in izboljšanje materialne osnove dela: 
Od tega 
- za poslovni sklad 
c) del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti 
č) del čistega dohodka za rezervni sklad 

3. Sredstva za reprodukcijo (1+2) 
B. Akumulacija v primerjavi s poprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi (akumulacijska sposobnost) v % 
Indeksi 
C. Sredstva za reprodukcijo v primerjavi s poprečno uporabljenimi 
poslovnimi sredstvi (reprodukcijska sposobnost) v % 
Indeksi 

1978 1979 1980 1981 l-IX 1982 ocena 1982 
46,1 
53,9 
8,9 

35,0 

32,8 
0,2 
9,7 

100,0 

4,6 

8,6 

44.1 
55,9 
8.5 

37,7 

35.2 
0,3 
9,3 

100,0 
\ 

4,8 
104 

8.6 
100 

37,8 
62.2 

8.1 
45.3 

43,7 
0,6 
8,3 

100,0 

5,7 
118 

9.2 
107 

35.6 
64,4 

8.1 
47.7 

45,9 
0,2 
8.2 

100,0 

6,0 
105 

9,4 
102 

46,0 
54,0 

4,1 
43,3 

42.0 

6,6 
100,0 

4,1 
77 

7,6 
98 

40,0 
60,0 

5,0 
48,0 

43,0 

7,0 
100,0 

Vir podatkov: Podatki in kazalci iz ZR OZD gospodarstva, Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 

Tabela 2 

~I9PNJA REpRODUKCIJSKE IN AKUMULACIJSKE SPOSOBNOSTI V PANOGAH INDUSTRIJE, KI DOSEGAJO VEČ KOT 15% CELOTNEGA PRIHODKA NA KONVERTIBILNEM TRŽIŠČU 

PANOGA Stopnja 
reproduk. 

sposob. (%) 
Indeks 

reproduk. 
sposobnosti 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 

0110 - predelava barvnih kovin 
0112 - predelava nekovinskih rudnin 
0115 - proizvodnja prometnih sredstev 
0117 - proizvodnja električnih strojev 

in aparatov 
0123 - proizvodnja končnih lesnih izdelkov 
0124 - proizvodnja in predelava papirja 
0127 - proizvodnja usnja in krzna 
0128 - proizvodnja usnjene obutve 

in galanterije 
0129 - predelava kavčuka 
0139 - proizvodnja raznovrstnih izdelkov 

7,6 
8,6 
5,0 

12,1 
6,6 

5,9 
7,9 

10,4 
15,1 

10.6 
9,5 

10.7 

98,2 
95,5 
48,5 
80,8 

120,0 

88,0 
82,2 

110.8 
106,3 

83,4 
107.9 
100,0 

Stopnja 
akumulac. 

sposob. (%) 

4.1 
4.4 
1.2 
7.6 
2.7 

4,9 
4.5 
5,7 

10,4 

7,9 
2.2 
8.3 

Indeks Delež posojil skladu federacije 
akumulac. za hitrjši razvoj manj razvitih 

sposobnosti republik in posojila po 
predpisih DPS v delu čistega 

dohodka za poslovni sklad v % 
1-1X1981 1-1X1982 

77,2 
72,2 
15.7 
67.2 
90,0 

75.3 
60.0 
94.8 
95.4 

71.1 
43,1 
89,0 

7,9 
7.6 
3,3 
4.7 

10,7 

5.0 
8,6 
4,3 
6.1 

7,0 
12,1 
6,3 

10,2 
10.5 
59.6 

8,8 
10,6 

9,6 
11,9 

5,1 
5,3 

12,6 
10,0 
8,6 

Vir podatkov: Podatki in kazalci o poslovnem uspehu OZD gospodarstva I—IX 1982 
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Tabela 3 
PRIMERJAVA INDEKSOV CELOTNEGA PRIHODKA, FIZIČNEGA OBSEGA PROIZVODNJE, IZVOZNIH 
CEN IN IZGUB V IZVOZNO INTENZIVNIH PANOGAH INDUSTRIJE 

PANOGA Delež 
prihodkov, 

doseženih na 
konvertibilnem 

tržišču v 
celotnem 

prihodku (%) 

Indeks Indeks obsega Izvozna cena s Izguba 
celotnega industrijske stimulacijo v 7 _ . .n 
prihodka proizvodnje primerjavi z ^ 

domačo ceno 
(indeks sredi I. 

1982)* 

Indeks 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 

0110 - predelava barvnih kovin 
0112 - predelava nekovinskih rudnin 
0115 - proizvodnja prometnih sredstev 
0117 - proizvodnja električnih strojev 

in aparatov 
0123 - proizvodnja končnih lesnih izdelkov 
0124 - proizvodnja in predelava papirja 
0127 - proizvodnja usnja in krzna 
0128 - proizvodnja usnjene obutve 

in galanterije 
0129 - predelava kavčuka 
0139 - proizvonja raznovrstnih izdelkov 

11,4 
15,6 
22,6 
15,9 

16,3 
20.2 
16,6 
27,0 

19,0 
28.3 
27,6 

127.3 
126.4 
116.7 
127,0 
128,9 

125.8 
122,3 
118.9 
135.5 

134,3 
123,9 
125,9 

101,7 
115,0 

99,1 
101,9 

106,9 
95.5 

102.7 
100,5 

90.6 
96,0 

102.8 

77 
87 
74 

85 
70 
81 
88 

80 
84 

6.234 

66 
1.435 

879 
321 

7 

100 

225 

720 
200 

177 
259 

976 

Vir podatkov: - Podatki in kazalci o poslovnem uspehu OZD gospodarstva I—IX 1982, SDK Centrala Ljubljana 
- Zavod SRS za statistiko 
"podatki so iz analize VEKŠ 

Tabela 4 
PREGLED POKRITJA ZALOG Z LASTNIMI IN DOLGOROČNIMI VIRI 
PRI PRETEŽNO IZVOZNIH DEJAVNOSTIH* (v mio din) 

Panoga 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 
0110 - predelava barvnih 

kovin 
0112 - predelava 

nekovinskih rudnin 
0115 - proizvodnja 

prometnih sredstev 
0117 - proizvodnja 

električnih strojev 
in aparatov 

0123 - proizvodnja končnih 
lesnih izdelkov 

0124 - proizvodnja in 
predelava papirja 

0127 - proizvodnja usnja 
in krzna 

0128 - proizvodnja usnjene 
obutve in galanterije 

0129 - predelava kavčuka 
0139 - proizvodnja 

raznovrstnih 
izdelkov 

Lastna obratna Stopnja pokritja zalog Stopnja pokritja zalog Izvajanje čistega 
sredstva-izračun z lastnimi viri z dolgoročnimi viri dohodka za razvoj mat. 
iz bilančnih pozicij (v %) (v %) osnove dela 

Zaloge 

1980 1981 Ind. 1980 1981 Ind. 1980 1981 Ind. 1980 1981 Ind. 1980 1981 Ind. 
81/80 81/80 81/80 81/80 81/80 

21.037 40.371 
13.171 27.609 

576 933 

226 446 

-2.298 -3.149 

576 1.076 

376 1.310 

481 1.560 

364 571 

653 1.114 
37 283 

195 145 

192 
210 

162 

198 

139 

187 

348 

324 

157 

171 
766 

74 

20 
22 

75 

33 

0 

9 

16 

87 

64 

54 
8 

30 

26 
31 

86 

40 

0 

10 

27 

68 

97 

70 
30 

13 

130 
141 

115 

121 

111 

169 

184 

152 

130 
375 

60 

31 
34 

82 

51 

0 

18 

31 

54 

69 

58 
38 

33 

35 
40 

92 

54 

0 

17 

32 

78 

105 

74 
65 

113 25.588 36.995 
118 14.295 22.279 

144123.034168.447 
156 69.041 96.262 

112 

106 

246 

367 

398 

478 

486 

749 

194 

132 

841 1.151 

774 1.200 

188 7.344 9.278 

154 9.694 13.103 

722 1.385 192 3.378 5.474 

456 1.036 227 1.352 2.312 

246 394 161 655 642 

94 1.787 2.761 

103 

144 

152 

128 
171 

334 
59 

512 
143 

153 1.271 1.651 
240 768 1.022 

137 
139 

137 

155 

126 

135 

162 

171 

98 

130 
133 

45 136 161 273 170 733 938 128 

" Dejavnosti z več  kot 15% konvertibilnega izvoza v celotnem prihodku 
VIR: Obdelava SDK Slovenije po metodologiji GZS 
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Tabela 5 
PREGLED KRATKOROČNIH KREDITOV IN DELEŽA OBRESTI V DOHODKU 
PRETEŽNO IZVOZNIH DEJAVNOSTI (v mio din) 

Panoga 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 
0110 - predelava barvnih kovin 
0112 - predelava nekovinskih rudnin 
0115 - proizvodnja prometnih sredstev 
0117 - proizvodnja električnih strojev 

in aparatov 
0123 - proizvodnja končnih lesnih izdelkov 
0124 - proizvodnja in predelava papirja 
0127 - proizvodnja usnja in krzna 
0128 - proizvodnja usnjene obutve 

in galanterije 
0129 - predelava kavčuka 
0139 - proizvodnja raznovrstnih izdelkov 

Kratkoročni krediti 
za obratna sredstva 

Dohodek I—IX 

l-IX 
1981 

l-IX 
1982 

Ind. 
82/81 

1981 1982 

84.002 118.703 
48.205 

516 
892 

4.047 

7.124 
3.964 

730 
579 

1.060 
1.002 

846 

70.037 
487 

1.143 
7.375 

12.212 
4.816 
1.138 

718 

1.294 
1,161 

920 

141 196.588 236.697 
145 107.728 128.765 

94 
128 
182 

1.343 
2.485 
5.393 

171 13.023 
121 6.720 
156 3.714 
124 1.320 

122 2.355 
116 1.480 
109 1.071 

1.166 
2.314 
6.677 

16.613 
7.725 
4.746 
1.752 

2.933 
1.690 
1.309 

VIR: SDK Slovenije- Podatki in kazalniki o poslovnem uspehu OZDgospodarstva l-IX 1982 

Ind. 

Obresti i—IX 

1981 

121 
120 
•87 

113 
124 

128 
115 
128 
133 

125 
114 
122 

1982 

13.775 
7.771 

73 
102 
761 

1.136 
417 
418 

59 

66 
123 
82 

21.713 
12.656 

95 
113 

1.557 

1.947 
685 
574 
103 

112 
250 
118 

Delež obresti 
v dohodku (v %) 

Ind. 1981 

158 
163 
131 
111 
205 

171 
164 
137 
176 

203 
144 

1982 

7.0 
7,2 
5.4 
4.1 

14,1 

8.7 
6.2 

11,3 
4.5 

2.8 
8.3 
7,7 

9,2 
9.8 
8.1 
4,0 

23,3 

11.7 
8.9 

12,1 
5,9 

3.8 
14.8 
9,0 

Ind. 

129 
136 
150 
98 

165 

134 
143 
107 
131 

136 
178 
117 

OBREMENITEV DOHODKA ZA SKUPNO IN SPLOŠNO PORABO V PANOGAH INDUSTRIJE, 
KI DOSEGAJO VEČ KOT 15% CELOTNEGA PRIHODKA NA KONVERTIBILNIH TRGIH 

Panoga Delež dohodka za skupno porabo (v %) 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 
0110 - predelava barvn. kovin 
0112 - predelava nekovinskih rudnin 
0115 - proizvodnja prometnih sredstev 
0117 - proizvodnja električnih strojev 

in aparatov 
0129 - proizvodnja končnih lesnih izdelkov 
0124 - proizvodnja in predelava papirja 
0127 - proizvodnja usnja in krzna 
0128 - proizvodnja usnjene obutve 

in galanterije 
0129 - predelava kavčuka 
0139 - proizvodnja raznovrstnih izdelkov 

I,—IX. 1981 l.-IX. 1982 
18,5 
17.8 
14,5 
17.9 
18,7 

18.5 
19.2 
14.7 
17.6 

19,5 
17.8 
17.3 

19,0 
18.4 
20,7 
19.5 
17,3 

18,7 
20.5 
15,0 
17.6 

20.7 
17.8 
17,3 

Delež dohodka za splošno porabo 
-IX. 1981 

1,7 
1.5 
1.2 
1.3 
1.6 

1.4 
1.5 
1.7 
1.1 
1.2 
1.3 
1,3 

-IX. 1982 
1,9 
1,7 
1.6 
1,5 
1.5 

1.7 
1,7 
1,7 
1,3 

1.6 
1,3 
1,6 

Vir podatkov: Podatki in kazalci o poslovnem uspehu OZD gospodarstva I.-IX. 1982 
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Služba za sodelovanje z republikami in pokrajinama 
Služba za samoupravljanje 

INFORMACIJA 

o združevanju dela in sredstev organizacij 

združenega dela iz Slovenije z 

organizacijami združenega dela iz 

gospodarsko nezadostno razvitih republik 

in SAP Kosovo (ESA 235) 

INFORMACIJA 
o združevanju dela in sredstev organizacij združenega 

dela iz Slovenije z organizacijami združenega dela iz go- 
spodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo. 

I. UVOD 

Hitrejši razvoj gospodarsko nezadostno razvitih repu- 
blik in pokrajine Kosovo je opredeljen v Ustavi SFRJ kot 
pomemben del našega družbenoekonomskega razvoja in 
vgrajen v družbene plane razvoja Jugoslavije in plane 
socialističnih republik ter plane organizacij združenega 
dela kot ena temeljnih sestavin družbeno-ekonomskega 
razvoja. 

Na tej osnovi so bili za srednjeročno plansko obdobje 
1981-1985 sprejeti predpisi, ki določajo, da se obveznosti 
republik in pokrajin do Sklada federacije izpolnijo tako, da 
organizacije združenega dela: 50% sredstev neposredno 
združujejo v programe za skupne naložbe v gospodarsko 
nezadostno razvitih republikah in pokrajini Kosovo 50% 
vplačujejo kot obvezno posojilo Skladu federacije. 

S tem je omogočeno organizacijam združenega dela, da 
lahko celotno obveznost do Sklada federacije združujejo v 

.skupno dogovorjene programe za hitrejši razvoj gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajini Kosovo. 

Poleg zakonov, ki jih je v tej zvezi sprejela Skupščina 
SFRJ, so republike in pokrajini sprejele poseben dogovor 
o usmerjanju, programiranju in dinamiki združevanja dela 
in sredstev ter o drugih ukrepih za hitrejši razvoj gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo. 

Posamezne gospodarsko nezadostno razvite republike 
in pokrajina Kosovo so na tej osnovi sprejele predpise in 
usmeritve o vlaganju in združevanju sredstev Sklada fede- 
racije, ki določajo: 

- višino sredstev Sklada federacije, ki se jih lahko združi 
v posamezni program, in glede na razvitost posamezne 
občine 

- višino vloženih sredstev na delovno mesto 
- predvidene ekonomske uč inke, ki naj bi bili doseženi z 

združevanjem dela in sredstev 
- višino usmerjenih sredstev Sklada federacije v posa- 

mezne panoge. 
Poleg teh usmeritev, osnov in kriterijev, pa so sprejele 

tudi predpise o pooblaščenih bankah in o postopkih pri 
reševanju posameznih programov o združevanju sredstev 
Sklada federacije. Posamezne gospodarsko nezadostno 
razvite republike in pokrajina Kosovo so sprejele različne 
kriterije, postopke in načine združevanja sredstev z bolj ali 
manj dinamičnim pristopom. 

V SR Sloveniji je sprejet zakon o zagotavljanju sredstev 
in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje 

razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in po- 
krajine Kosovo, ki določa 

- kako in na kakšen nač in zavezanci izpolnjujejo obvez- 
nosti 

- postopek združevanja sredstev v posamezne pro- 
grame 

- nač in izpolnjevanja obveznosti SR Slovenije do Sklada 
federacije. 

Na podlagi določ il tega zakona je bil imenovan posebni 
Koordinacijski odbor iz predstavnikov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Ljubljanske banke - Združene banke in SISEOT SR Slove- 
nije, ki skrbi za uresničevanje določ il tega zakona, izpol- 
njuje naloge pri usklajevanju posameznih projektov s pla- 
nom družbeno-ekonomskega razvoja SR Slovenije, sklepa 
o obveznem združevanju sredstev za vse tiste programe, 
oziroma projekte, za katere organizacije združenega dela 
v neposrednih dogovorih niso uspele združiti potrebne 
višine sredstev ter opravlja druge naloge v skladu z zako- 
nom in drugimi predpisi, sprejetimi na osnovi tega zakona. 

Glede na to je hitrejši razvoj gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovu po- 
membna sestavina aktivnosti združenega dela in odgovo- 
nosti dejavnikov za uresnič itev zastavljenih ciljev in nalog 
na tem področ ju. 

Tudi v prejšnjem srednjeročnem obdobju so potekale 
aktivnosti organizacij združenega dela, splošnih združenj, 
gospodarske zbornice Slovenije, bank in drugih organov 
in še zlasti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ko je 
bila dana možnost neposrednega združevanja 20% dela 
sredstev Sklada federacije. 

Toda v tem obdobju je bila vrsta ovir, med katerimi je 
poglavitna ta, da so nezadostno razvite republike in Ko- 
sovo sredstva že vnaprej plansko usmerile v svoje priori- 
tetne projekte. Zaradi tega je bilo v SR Sloveniji od možnih 
sredstev le 2,5% usmerjenih v posamezne programe (Slo- 
vin, Lek). 

Mnogo večje aktivnosti organizacij združenega dela, 
Gospodarske zbornice Slovenije in drugih asociacij pa so 
nastajale v letu 1981-1982, ko so dane širše možnosti 
neposrednega povezovanja združenega dela in zlasti mož- 
nosti združevanja dela in sredstev na osnovah 50% dela 
sredstev Sklada federacije. 

V ta namen je bila organizirana vrsta pogovorov z delov- 
nimi in drugimi organizacijami združenega dela znotraj 
splošnih združenj, veliko pogovorov o združevanju sred- 
stev in razreševanju problemov pri posameznih programih 
je bilo z delovnimi organizacijami v Gospodarski zbornici ■ 
Slovenije, v nekaterih medobčinskih gospodarskih zborni- 
cah in v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Izredno 
pomemben delež pri pospeševanju združevanja sredstev 
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50% dela sklada federacije v posamezne programe, pa 
imajo skupni pogovori delegacij Izvršnega sveta Skup- 
šč ine SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije z 
enakimi delegacijami iz drugih republik in pokrajine Ko- 
sovo, kjer se najmanj dvakrat na leto ocenjujejo aktivnosti 
in sprejemajo dogovori o pospeševanju sodelovanja med 
republikami in pokrajinami. Na povečanje aktivnosti pa 
vpliva tudi ustrezna notranja organiziranost za opravljanje 

teh nalog v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarski zbornici Slovenije, kjer so posamezni člani 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, oziroma posa- 
mezni člani Izvršnega odbora Gospodarske zbornice Slo- 
venije zadolženi za sodelovanje s posamezno republiko in 
pokrajinama. V Gospodarski zbornici Slovenije je organi- 
zirana posebna Služba za gospodarsko sodelovanje z re- 
publikami in pokrajinama. 

II REZULTATI ZDRUŽEVANJA SREDSTEV 50% DELA 
SKLADA FEDERACIJE ZA LETO 198i IN 1982 

Na podlagi široke aktivnosti organizacij združenega dela in 
drugih dejavnikov ter ugotovljenih skupnih interesov delovnih 
in drugih organizacij združenega dela za trajnejše in dolgo- 
ročnejše povezovanje na jugoslovanskem prostoru in z uve- 
ljavljanjem novega sistema pospeševanja razvoja gospodar- 
sko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo so orga- 
nizacije združenega dela iz SR Slovenije v letu 1981 in 1982 
sklenile samoupravne sporazume za sledeče število progra- 
mov: 

1. Obseg združenih sredstev na osnovi sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov v letu 1981/82 v mio din 
Leto Število 

programov 
Združena 
sredstva 

v programe 
Obveznost % združenih 
SRS (50%) sredstev glede 

na obveznost 
SRS 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

43 
37 

2.286,7 
1.601,0 

2.546,8* 
1.568,8* 

615,5* 

2.580,0 
3.524,2 
3.868,2 
4.279,4 
4.702,2 

89 
45,5 
68 
37,5 
13,2 

Skupaj 80 8.615,8 18.954,0 46 
* to so podatki o planirani uporabi sredstev v teh letih na podlagi že sklenjenih samoupravnih sporazumov iz let 1981 in 1982 

Ta pregled kaže, da so bila predvidena sredstva 50% dela 
Sklada federacije za leto 1981 skoraj v celoti angažirana v 
posameznih programih, za leto 1982 pa manj kot polovica. 

Obseg združevanja sredstev v programe z organizacijami 
združenega dela iz posameznih republik in pokrajine Kosovo 
je dokaj različen. To kažejo sledeč i podatki: 

Združevanje sredstev v letu 1981 
v mio din 
Republika 
oz. pokrajina 

Število 
programov 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

18 
4 

14 
7 

Skupaj 43 

Združena Obveznost % združenih 
sredstva SRS (50 %) sred. glede na 

v programe obvez. SRS 
864/7 719^" 120 
266.7 255,4 104 
527,4 505,7 104 
627.8 1.099,1 58 

89 2.286,7 2.580,0 

Iznad predvidene višine so bila združena sredstva za vse 
republike, razen za pokrajino Kosovo, kjer ie bilo združeno le 
58% sredstev. Preveč angažirana sredstva se bodo poraču- 
nala v I. 1982. Premalo angažirana sredstva za Kosovo pa so 
bila nakazana kot obvezno posojilo Skladu federacije, s tem, 
da je bilo s SAP Kosovo dogovorjeno, da se bodo v naslednjih 
letih ta sredstva poračunala iznad 50%, če bodo za to združe- 
vanje dogovorjeni ustrezni programi. 

Združevanje sredstev v letu 1982 v mio din 
Republika 
oz. pokrajina 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

Število Združena Obveznost % združenih 
programov sredstva SRS (50 %) sreds. glede na 

v programe obvez. SRS 
23 

5 
4 
5 

1.149,5 
85,0 

303,2 
63,3 

967,8 
343,5 
679,8 

1.533,1 

118,6 
24,5 
45,0 

4.1 
Skupaj 37 1.601,0 3.524,2 45,5 

V letu 1982 je bilo daleč  največ  samoupravnih sporazumov 
sklenjenih za združevanje dela in sredstev v programe z 
organizacijami združenega dela iz Bosne in Hercegovine, 
zato so tudi predvidena sredstva za to leto v celoti angažirana 
v programih. 

Največ  dogovorjenih programov o združevanju dela in sred- 
stev je nastalo kot nadaljevanje dosedanjega uspešnega po- 
slovnega sodelovanja delovnih in drugih organizacij združe- 
nega dela. Ker z organizacijami združenega dela iz Bosne in 
Hercegovine izredno vsestransko in tudi uspešno poslovno 
sodelujejo številne naše organizacije združenega dela, je tudi 
razumljivo, da je največ iniciativ in predlogov za združevanje 
sredstev prav z organizacijami združenega dela iz te repu- 
blike. Te iniciative so nastajale z obeh strani. Poslovnih vezi je 
z organizacijami združenega dela iz drugih gospodarsko ne- 
zadostno razvitih republik in SAP Kosovo manj, pa je zato tudi 
manj iniciativ in predlogov za sodelovanje in združevanje dela 
in sredstev. 

Na osnovi sklenjenih sporazumov v letu 1981 in 1982 je bilo 
v programe za leto 1982 usmerjeno okoli 45% predvidenih 
sredstev. Od tega je za Bosno in Hercegovino združeno 18% 
več kot znaša obveznost za to leto. Ta presežek bo poračunan 
v letu 1983. 

Za Črno goro so v letu 1982 angažirana le sredstva po 
programih iz leta 1981 (Emona Ljubljana), doč im bodo pro- 
grami, za katere so bili samoupravni sporazumi sklenjeni v 
letu 1982, angažirali sredstva v letu 1983. Po dogovoru dele- 
gacij gospodarskih zbornic in izvršnih svetov obeh republik 
naj bi se neangažirani del sredstev iz leta 1982 nakazal 
ustrezni banki v Crni gori za programe, ki so v realizaciji. 

Za Makedonijo je bilo v programih združeno za leto 1982 le 
45% predvidenih sredstev, čeprav se je vseskozi računalo, da 
bodo sredstva v celoti angažirana, zlasti za program izgradnje 
rudnika svinca in cinka Toranica SOZD-a Zletovo Saša, v 
katerega naj bi Rudnik Mežica in Cinkarna Celje združila v 4 
letih 1.123 mio din. Čeprav je bil samoupravni sporazum 
sprejet in podpisan že v decembru 1981, še vedno investitor ni 
uspel zagotoviti potrebnih celotnih virov financiranja tega 
projekta. Zaradi tega in drugih razlogov se realizacija projekta 
odlaga z vsemi posledicami, ki iz tegfi izhajajo (podražitve 
itd.). 

V programe za Kosovo je bilo za leto 1982 združeno le 4,1 % 
predvidenih sredstev. To pomeni, da bodo skoraj celotna 
sredstva, namenjena za združevanje v programe, nakazana 
kot obvezno posojilo. Tako v letu 1981 kot tudi v letu 1982 je 
bilo vloženih veliko naporov pri iskanju programov za skupna 
vlaganja, toda žal iz različnih vzrokov premalo uspešno. 

Ugotoviti moramo, da so se aktivnosti o združevanju sred- 
stev iz dela sredstev sklada federacije začele že v prejšnjem 
srednjeročnem planskem obdobju, ko je bila dana možnost 
20% združevanja sredstev. Na tej osnovi sta bila sklenjena 
prva dva samoupravna sporazuma z organizacijami združe- 
nega dela iz Kosova (Lek Ljubljana in Farmakos Prizren za 
proizvodnjo bizmut soli in Slovin Ljubljana ter Agrokosovo za 
1200 ha vinogradov). Oba programa sta izvozno usmerjena. 
Toda zaradi zaprtosti in neposlovnosti Farmakosa in nerazu- 
mevanja sta udeleženki v letu 1981, ko je bil objekt zgrajen in 
oprema že delno naročena in dobavljena, sklenili, da preneha 
veljati samoupravni sporazum o združevanju sredstev in, da 
bo Farmakos združena sredstva Leku vrnil kot kredit pod 
pogoji sklada federacije. Nesporazumi so med partnerji na- 
stali zaradi različnih pogledov pri opredelitvi proizvodnega 
programa, ker so se tržni pogoji v času izgradnje obrata tako 
spremenili, da je bilo treba iskati dopolnilne programe. 

Po uspešni izgradnji vinogradov v prvi fazi v letih 1980-1981 
so v letu 1982 pri izgradnji druge faze nastale težave, zato ker 
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je Agrokosovo brez vednosti Slovina prevzelo za okoli 4 mio 0 
kreditov Mednarodne banke za obnovo in razvoj dinarskih 
obveznosti, ki znatno podražujejo investicijo, čeprav so bili 
viri financiranja zagotovljeni ob sprejemu samoupravnih spo- 
razumov. Sedaj so v teku pogovori za premostitev težav za 
normalno nadaljevanje projekta. 

Težave nastajajo tudi pri realizaciji nekaterih drugih progra- 
mov, za katere so bili ustrezni samoupravni sporazumi skle- 
njeni v letu 1981 in 1982. 

Za program Ipias -Color za izgradnjo obrata za proizvodnjo 
drogov iz armiranega poliestra v Fapol Podujevo, za katerega 
je bil samoupravni sporazum sprejet že v letu 1981 in je delež 
vlagateljev zagotovljen, so šele decembra 1982 v Bankkos 
sprejeli in odobrili vire financiranja. Za program proizvodnje 
nerjaveč ih cevi v IMK Uroševac, v katerem združujeta sredstva 
Smelt in Kovinotehna Celje, je bil sprejet v marcu 1982 in 24. 
maja 1982 položen temeljni kamen, še vedno ni Bankkos 
zagotovila virov financiranja in udeleženci niso rešili nekate- 
rih drugih zadev. 

Tobačna tovarna Ljubljana, ki naj bi združevala sredstva 
50% dela sredstev Sklada federacije v program povečanja 
proizvodnje tobaka na 500 ha v Djakovici, je sprejela samou- 
pravni sporazum že v oktobru 1981 in ga je investitor Viržinija 
Djakovica vložil Gospodarski zbornici Kosova in banki že v 
novembru 1981, vendar še vedno ni rešen. Tudi program, 
proizvodnje peč i na trda goriva in livarne v Metaliku Djako- 
vica, v katerega Emo Celje združuje sredstva 50% dela Sklada 
federacije, se zelo počasi pripravlja. 

Zaradi teh in drugih razlogov se za te sprejete programe ne 
morejo uporabiti sredstva iz 1. 1982, temveč se bodo upora- 
bila šele sredstva za leto 1983. Slaba likvidnost bank in še 
mnogi drugi razlogi so vplivali na to, da se za Kosovo za leto 
1982 v tako majhnem znesku uporabljajo sredstva, name- 
njena neposrednemu združevanju. 

2. Združena sredstva po republikah in pokrajini za srednje- 
ročno obdobje 1S81 - 1985 

Ob prehodu v 1. 1983, to je v tretje leto izpolnjevanja 
srednjeročnega plana za obdobje 1981-1985, je združena v 
programe za posamezno gospodarsko nezadostno razvito 
republiko in pokrajino Kosovo sledeča višina predvidenih 
sredstev 50% dela Sklada federacije , •„ ' v mio din 

Republika oz. Predvidena Združena % 
pokrajina sredstva sredstva združenih 

1981/85 sredstev 
BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

6.223.4 
2.097,9 
3.240.5 
7.392,2 

3.500,0 
750,8 

1,063,3 
3.301,7 

56,3 
35,6 
33.0 
45.1 

Skupaj 18.954,0 8.615,8 45,5 
Opomba: predvidena sredstva bodo ob koncu srednjeroč- 
nega obdobja večja, ker v tem podatku ni poračuna za I. 
1981/82, niti ne novih ocen družbenega proizvoda za 
1983-1985. 

Od predvidenih sredstev obdobja 1981-1985 je po posa- 
meznih republikah in pokrajini Kosovo precej različen obseg 
združenih sredstev. Največ  je združenih sredstev v programe 
za Bosno in Hercegovino, najmanj, to je le 33% pa za Make- 
donijo in Črno goro, kjer je združeno le 35,6% predvidenih 
sredstev. Za programe Kosova je združenih 45,1% predvide- 
nih sredstev. 

Predlogi programov in iniciative za I. 1983, ki so razvidne v 
prilogi te informacije, kažejo na to, da so za Bosno in Herce- 
govino sredstva za leto 1983 in 1984 že skoraj v celoti usmer- 
jena v programe, še zlasti, če se bo uspešno realiziral pomem- 
ben program izgradnje RMK Zenica, v katerega združujejo 
sredstva Slovenske železarne. Za vlaganje sredstev v pro- 
grame Bosne in Hercegovine kažejo tudi za naslednje ob- 
dobje velik interes organizacije združenega dela iz Slovenije. 
Zaradi tega bo potrebno opraviti selekcijo pri usmerjanju 
sredstev in še bolj usklajevati vlaganja s planom razvoja 
Slovenije, še zlasti pomembnejšimi programi za skupni izvoz. 

Tudi predlogi programov in iniciativ za vlaganje sredstev v 
Makedonijo kažejo, da bodo predvidena sredstva usmerjena v 

programe tako, da bo v celoti na tej osnovi uporabljenih 50% 
sredstev Sklada, če bo realiziran program vlaganja v rudnik 
svinca In cinka Toranica. Če ta program ne bo mogoče realizi- 
rati, bo potrebno iskati nove iniciative za vlaganja v programe 
s področja kmetijstva in v druge programe skladno z interesi 
za skupni izvoz. 

Iniciative in predlogi programov vlaganja za Črno goro 
kažejo na to, da bodo sredstva za leto 1983 angažirana v 
celoti. Povsem prosta pa so predvidena sredstva za I. 
1984-1985. Tu bo potrebno iskati nove iniciative za vlaganje v 
tistih delovnih organizacijah, ki občasno ali trajno poslovno 
že sodelujejo z delovnimi organizacijami Črne gore. To velja 
zlasti za tiste, ki kakorkoli sodelujejo s Kombinatom aluminija 
Titograd, Železarno Nikšič , lesno industrijo oziroma drugimi 
delovnimi organizcijami, ki poslujejo na kupoprodajnih in 
kooperacijskih odnosih (TAM - Radoje Dakič , Donit in drugi - 
Tovarna papirja Ivangrad itd.). 

Programi in sedanji predlogi ter iniciative za vlaganje sred- 
stev na Kosovu ne zadoščajo, da bi se lahko več ji obseg 
sredstev združeval v programe I. 1983-1985. Zaradi tega bo 
potrebno odpreti vprašanje ali obstaja obojestranski interes, 
da se predvidena sredstva usmerijo na Kosovo skozi pro- 
grame združenega dela ali pa kot obvezno posojilo preko 
Sklada federacije. Temu bo nato potrebno podrediti tudi 
obnašanje vseh subjektov. Dogovoriti se bo treba, pri katerih 
programih, ki se na Kosovu že uresničujejo ali pa se priprav- 
ljajo, bi sodelovale organizacije združenega dela iz razvitih 
republik, da bi se hitreje realizirali. 

Potrebno bi bilo še enkrat poruč iti in ponovno predlagati 
Kosovu vlaganje v programe s področja kemije, predelave 
barvnih kovin in drugih, ki so predvsem izvozno usmerjeni. 
Posebej je pripraviti programe za vlaganje sredstev za razvoj 
kmetijstva, živilske industrije in druge spremljajoče industrije. 
Pri tem bi morale tudi delovne organizacije, ki že doslej 
kakorkoli poslovno sodelujejo z gospodarstvom te pokrajine 
prouč iti in pripraviti predloge za skupna vlaganja. 

3. Pregled združevanja sredstev 50% dela Sklada federacije 
glede na proizvodne in druge poslovne podlage 

V letu 1981 in 1982 je združeno delo vlgalo sredstva Sklada 
federacije po naslednjih interesih 

Poslovni interes 
Število programov za 
BiH Č.g. Mak. Kosovo Skup. % 

trajno dobavo suro- 
vin 
trajno dobavo blaga 
dobavo delov in 
sklopov 
devizni interes 
skupni izvoz 
ostalo 

11 

14 
4 

7 26 32,5 

1 19 23,6 
9 11,3 

19 23,6 
7 9,0 

Skupaj 41 18 12 80 100 
Pregled kaže, da je ena tretjina programov sklenjenih zaradi 

dolgoročnejše in trajnejše oskrbe s surovinami in repromate- 
rialom za proizvodnjo, seveda različno po republikah. Če k 
temu prištejemo še programe za dolgoročno dobavo delov in 
sklepov, pomeni, da je 44% vseh vlaganj namenjeno na pod- 
lagi dolgoročne povezanosti industrije in za skupno nastopa- 
nje na enotnem trgu. Pri tem je še zlasti pomembno, da se s 
povezovanjem proizvodnje prenaša tudi tehnološko in drugo 
znanje kot močan faktor nadaljnjega razvoja. Med sklenjenimi 
sporazumi so tudi veliki programi, ki kompleksno zagotavljajo 
oskrbo slovenske industrije in gradbeništva, kot so: vlaganje 
Slovenskih železarn v programe RMK Zenica, Gorenja v pro- 
gram Bihač , ki poleg tega zagotavlja dobavo pločevine, IMV v 
program merilnih inštrumentov, ki zagotavlja še dobavo plo- 
čevine in drugih materialov za IMV, Cinkarne in Mežice v 
program Toranica za dobavo cinka in svinca, Gorenja v pro- 
gram proizvodnje elektromotorjev Djakovica itd. 

Nekateri programi so sklenjeni skupaj z organizacijami 
združenega dela iz drugih republik zaradi dolgoročne oskrbe 
industrije z ležaji - Unis Sarajevo, z natron papirjem - Maglaj, 
za oskrbo tekstilne industrije - lntex Skopje, dobavo semen in 
vrste drugega materiala za proizvodnjo, kar kaže, da je zdru- 
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ževanje sredtev sklada federacije odprlo nove procese pove- 
zovanja združenega dela na celotnem jugoslovanskem pro- 
storu. 

Nadalje kažejo podatki, da je skoraj 24% programov skle- 
njenih med industrijo in trgovino za boljšo oskrbo trga in pa 
medsebojno menjavo določenih proizvodov, s tem, ko se 
združujejo sredstva sklada federacije tudi za izgradnjo bla- 
govnic. 

Čeprav je izgradnja blagovnic le kot izjema sprejeta samo v 
Bosni in Hercegovini, bi vendarle kazalo omogoč iti izgradnjo 
blagovnic povsod in ne kot izjemo, da bi to omogočilo potroš- 
nikom, da se lahko oskrbujejo z najkvalitetnejšim blagom 
jugoslovanske proizvodnje; kar bi hkrati vplivalo tudi na kvali- 
tetnejšo raven proizvodnje. Tudi vlaganje trgovine v proiz- 
vodne programe ni sprejeto kot pomembna in dolgoročna 
rešitev, ker ni v več ini primerov prisotno tehnološko znanje, 
potrebno za razvoj kvalitetne proizvodnje. Tako vlaganje se v 
več ini primerov in zlasti v nekaterih republikah želi neposre- 
dno povezati z organizacijami združenega dela iz industrije 
zaradi zanesljivosti vlaganja, prevzemanja skupnih razvojnih 
nalog in razvoja proizvoda, kar bi kasneje omogočilo vlaganje 
tudi v druge programe. 

4. Združevanje sredstev 50% del Sklada federacije v pro- 
grame za skupni izvoz 

V letih 1981 in 1982 je od 80 programov 19 programov 
dogovorjenih za skupni Izvoz, oziroma so programi dogovor- 
jeni na deviznem interesu. Sklenjeni so samoupravni spora- 
zumi za skupni izvoz z delovnimi organizacijami iz: 

Bosne in Hercegovine za 9 programov 
Črne gore za 2 programa 
Makedonije za 4 programe 
SAP Kosovo za 4 programe 
Dosedanji dogovori za skupni izvoz izhajajo iz potrebe po 

zagotavljanju deviz za plač ilo uvozne opreme in potrebnega 
repromateriala iz uvoza. 

Sklenjena sta dva samoupravna sporazuma s področja turi- 
zma, kjer se sredstva združujejo v programe na osnovi deviz- 
nega interesa. V letu 1982 in dalje se za skupna vlaganja vse 
bolj dogovarjajo programi proizvodnje za skupni izvoz. Ti 
programi bi morali imeti prednost v vseh fazah dogovarjanja 
in njihovi realizaciji, zlasti še pri zagotavljanju virov financira- 
nja in višini sredstev 50% dela Sklada federacije, ki naj bi se 
združevala v te programe. 

Podatki kažejo, da so bile v 29 primerih udeleženke samou- 
pravnega sporazuma že doslej proizvodno, poslovno ali dru- 
gače reprodukcijsko povezane, v ostalih primerih pa gre za 
vzpostavljanje poslovnega sodelovanja na novo, pri čemer je 
eden osnovnih motivov za skupna vlaganja tudi urejanje med- 
sebojnega poslovnega sodelovanja na osnovah skupno 
ustvarjenega prihodka v tekoč i reprodukciji. V 22 primerih gre 
za ureditev medsebojnih odnosov ne le glede skupnega vla- 
ganja, ampak so bili pred tem, oziroma hkrati že v 9 primerih 
sklenjeni samoupravni sporazumi o dolgoročnem poslovnem 
sodelovanju na osnovah skupnega prihodka, oziroma spora- 
zumi o dolgoročni kooperaciji, v 13 primerih pa je sklenitev 
takšnih sporazumov predvidena. 

5. Pregled združevanja sredstev po posameznih dejavnostih 
V letih 1981 in 1982 so bila sredstva 50% dela Sklada federa- 
cije združena v programe sledeč ih dejavnosti: 

Dejavnost 
Število programov za 

BiH Č. g. Mak. Kosovo Skupaj % 
kmetijstvo in živilska 8 
industrija 
metalurgija 3 
kovinska in elektro 11 
industrija 
tekstilna industrija 5 
lesna in papirna 2 
industrija 
kemična industrija 3 
industrija gradbenega 7 
materiala 
turizem in trgovina 2 

1 
11 

2 

1 

15 19 

4 5 
30 37,5 

8,5 
5 

10 
10 

5,8 

Pregled kaže, da je največ  programov združevanja sredstev 
nastalo na področ ju kovinske in elektro industrije v vseh 
republikah in pokrajini Kosovo. Na morebitno selekcijo pro- 
gramov so vplivale le manj razvite republike in Kosovo, manj 
pa same organizacije združenega dela iz Slovenije. Ob upo- 
števanju prednosti, ki izhajajo iz obstoječ ih zmogljivosti, bi 
pričakovali v Bosni in Hercegovini več programov s področja 
lesne industrije, kmetijstva in živilske industrije ter kemije, v 
Makedoniji več programov s področja kmetijstva in živilske 
industrije, kemije in tekstilne industrije, v č rni gori več pro- 
gramov lesne industrije, turizma in nekaj programov s po- 
droč ja predelave barvnih kovin in jekla, za Kosovo pa več  
programov s področja kmetijstva, živilske in spremljajoče 
industrije, kemije in predelave barvnih kovin. 

6. Pregled združevanja sredstev v nove zmogljivosti" in mo- 
dernizacijo obstoječ ih 

V minulih letih so bila sredstva združena v sledeče zmogljivo- 
sti: 

Zmogljivosti 
Število programov za 
Bih Č. g. Mak. Kosovo Skupaj % 

izgradnja novih 
obratov 
modernizacija 
obstoječ ih 

35 

6 

11 

7 

11 

1 

63 

17 

78 

22 
Skupaj 41 18 12 100 

Pregled kaže, da je 78% vlaganj v izgradnjo novih obratov 
in le 22% v modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječ ih obra- 
tov. To je z ene strani neugodna struktura investicij, ker se 
mnogo sredstev vlaga v objekte in zato manj v opremo, toda z 
druge strani pa je želja organizacij združenega dela iz teh 
republik in SAP Kosovo, da se vlaga v nove, delovno inten- 
zivne obrate, ki naj bi omogočili hitrejše zaposlovanje delav- 

Koliko znaša povprečna investicijska vrednost posamez- 
nega programa in koliko sredstev Sklada federacije se zdru- 
žuje v posamezni program, kaže sledeč i pregled: 

v mio din 
Republika Investic. Vložena sred. % Sklad. % vlaganj, na 
oz. pokrajina vred. objekta Sklad. feder. v povpreč . 

federac. programih 
BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

468.6 
218,5 
315.7 

1.232,6 

85.3 
83.4 
59,0 

275,0 

18,5 
38,0 
18,8 
22,5 

80 
78 
55 

255 
Povpreč je 520,8 107,7 20,5 100 

Skupaj 41 18 12 80 100 

Navedeni pregled kaže, da se povprečno vlaga v posamezni 
program le 20,5% sredstev Sklada federacije. Če bi nekatere 
večje programe izloč ili, bi dobili podatek, da se vlaga pov- 
prečno še manj teh sredstev v posamezni program. 

Predračunska vrednost skupnih vlaganj iz 69 analiziranih 
programov je 60.287,398.933 din. Po predračunski vrednosti 
je najmanjša skupna naložba 12,000.000 din, največja pa 
20.060,000.000 din (RMK Zenica). Poprečna vrednost skupnih 
naložb je 1,021.820.320 din. 

Sicer pa je: 
10 naložb do 100,000.000 din 
32 naložb do 500,000.000 din 
8 naložb do 1.000,000.000 din 
4 naložbe do 2.000,000.000 din 
3 naložbe do 5.000,000.000 din 
2 naložbi nad 10,000.000.000 din 

Glede prekoračitev je v 18-tih primerih predvideno skupno 
zagotavljanje sredstev za prekoračitve, pri čemer je v več ini 
teh primerov predvideno skupno ugotavljanje odgovornosti 
za prekoračitev in njihovega obsega. Le v nekaj primerih je 
predvideno najemanje dodatnih kreditov za pokritje prekora- 
čitev. Bistvenega pomena je tudi, da je v 26. primerih predvi- 
deno, da sovlagatelji skupaj z investitorjem soglasno spreje- 
majo vse ključne odloč itve v času priprav in izvajanja investi- 
cije (vrste skupnih odloč itev so dovolj natančno opredeljene) 
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in na ta način vplivajo na racionalnost izvedbe, izbor kvalitet- 
nih izvajalcev ipd. 

Kar precej programov za sovlaganje je nastalo z neposre- 
dnimi dogovori med združevalcem sredstev in investitorjem - 
poslovnimi partnerji za združevanje sredstev teh partnerjev, 
da bi lahko dokončali začeto investicijo. Teh primerov je bilo 
največ v Bosni in Hercegovini, nekaj pa tudi v Makedoniji. 
Vzrok za tako nizko udeležbo sredstev Sklada federacije v 
posameznemu programu pa je tudi v tem, ker so posamezne 
gospodarsko nezadostno razvite republike in pokrajina Ko- 
sovo sprejele kriterije, ki omejujejo vlaganje teh sredstev v 
posamezne programe. 

7. Združevanje drugih poslovnih sredstev organizacij zdru- 
ženega dela iz Slovenije poleg sredstev 50% dela Sklada 
federacije 

V letih 1981 in 1982 so organizacij združenega dela iz 
Slovenije združile poleg sredstev 50% dela Sklada federacije 
tudi del drugih poslovnih sredstev skladno z interesi in zahte- 
vami, ki so bile prisotne pri sklepanju samoupravnih sporazu- 
mov za posamezne programe. Obseg drugih poslovnih sred- 
stev, združenih v programe v letih 1981 in 1982- kaže naslednji 
pregled: 
v mio din 
Republika 
oz. pokrajina 

Investic. 
vrednost 

Sredstva 
50% dela 

Skl. feder. 
Druga 

posiovna 
sredstva 

v procentih 
sklad, 

fed. 
posl. 
sred. 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

18 213 2 
1.967.5 

5.683.2 
14.792.6 

3.501.0 
750.8 

1.063.3 
3.301.7 

820.8 
99.1 
12.5 

270,7 

18,2 
38.0 
18,8 
22,5 

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

Skupaj 41.656.5 8.616.8 1.213.1 20,5 2,9 

Pregled kaže, da se skoraj 3% poslovnih sredstev sovlaga- 
teljev dodaja k financiranju posameznih programov ali 14% 
vrednosti sredstev 50% dela Skalda federacije. To daje novo 
kvaliteto združevanju dela in sredstev za hitrejši razvoj gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo. 

Višina deleža drugih poslovnih sredstev v posameznem 
programu je odvisna od kriterijev, ki so jih sprejele gospodar- 
sko nezadostno razvite republike in pokrajine in pokrajina 
Kosovo, dogovora udeležencev in interesov, ki jih ti udele- 
ženci želijo uveljaviti pri realizaciji posameznega programa. 

Poleg tega so v nekaj primerih sestavni del združenih sred- 
stev tudi zemljišča in komunalna oprema. V enem primeru je 
del vloženih sredstev tudi vrednost znanja (know-how) v višini 
20 mio, ki pa se po izrecni določbi sporazuma ne vrnejo. V 
enem primeru pa TOZD v sestavi SOZD, kjer se izvaja investi- 
cija združuje tudi know-how v vrednosti 22 mio din, pri čemer 
pa ni določeno, da se ta sredstva združujejo nevrač ljivo (DO 
Elektromehanika, TOZD elektrooprema v sestavu SOZD Rudi 
Čajevec). 

8. Obseg zaposlovanja novih delavcev ob realizaciji pro- 
gramov skupnih vlaganj 

Investicijski programi, za katere so bili sprejeti programi in 
samoupravni sporazumi v I. 1981 in 1982, predvidevajo sle- 
deče povečanje zaposlenih: 
Republika 
oz. pokrajina 

Programi za leto 

1981 1982 Skupaj % 
BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

1.830 
720 

1.212 
1.740 

1.300 
240 
340 

2.686 

3.130 
960 

1.552 
4.426 

31.0 
9,5 

15,4 
44.1 

Skupaj 5.502 4.566 10.068 100 

Realizacija navedenih programov bo znatno prispevala k 
povečanju zaposlovanja, ki je zlasti pereče v SAP Kosovo. 
Zaradi tega bi morali dati prednost atraktivnim programom, ki 
poleg povečanega izvoza povečujejo tudi zaposlenost. 

Sedanji postopki pri sprejemanju in odobravanju progra- 
mov so predolgi. V bankah gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in Kosova, ki so pooblaščene (to so običajno zdru- 
žene banke in ne temeljne banke) za evidenco in plasma 
sredstev sklada federacije, nimajo ti programi, ki znatno po- 
večujejo zaposlenost, nobene prednosti pri zapiranju finanč- 

nih konstrukcij. Nasprotno, zaradi splošne nelikvidnosti bank, 
ta sredstva banke uporabljajo za financiranje drugih njihovih 
prioritetnih programov. To povzroča odlaganje programov z 
vsemi negativnimi posledicami in ustvarja nezaupanje pri 
združevalcih sredstev in investitorjih, ki kljub sprejetemu sa- 
moupravnemu sporazumu in soglasju na program ne morejo 
začeti z realizacijo projekta. 

9. Koordinacija združevanja sredstev v Sloveniji za posa- 
mezne programe vlaganj v gospodarsko nezadostno razvitih 
republikah in pokrajini Kosovo 

Zakon o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti 
SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in SAP Kosovo (Ur. I. SRS št. 35 od 7. 
12. 1981) določa način obračunavanja in plačevanja obvezno- 
sti in postopek, po katerem temeljne organizacije izpolnjujejo 
obveznosti in sicer: 

- z združevanjem dela in sredstev za skupna vlaganja v 
gospodarsko nezadostno razvitih republikah in pokrajini Ko- 
sovo 

- s plačevanjem obveznega posojila Skladu federacije. 
Zadeve skupnega pomena pri usmerjanju združevanja dela 

in sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in Kosova opravlja Koordinacijski odbor, kot je omenjeno 
v uvodu. 

Koordinacijski odbor je v letih 1981 in 1982 imel 20 sej, na 
katerih je reševal zadeve iz svoje pristojnosti. S svojo aktiv- 
nostjo je koordinacijski odbor dajal pobude za usklajevanje in 
dogovarjanje o programih z organi in organizacijami v gospo- 
darsko nezadostno razvitih republikah in pokrajini Kosovo, 
proučeval skladnost posameznih programov z družbenimi 
plani, skrbel za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do 
manj razvitih in sprejemal sklepe o obveznem združevanju 
sredstev za vse tiste programe, za katere organizacije združe- 
nega dela same niso uspele združiti potrebna sredstva. 

Po zakonu so možne tri oblike združevanja sredstev in 
sicer: 

- sovlagatelj se sporazume z investitorjem, da združi svoja 
celotna ali del sredstev, ki so obveznost do Sklada federacije 

- sovlagatelj se sporazume z drugimi organizacijami zdru- 
ženega dela, da z njim združijo sredstva in jih nato na samou- 
pravni osnovi združi z investitorjem 

- obvezno združevanje sredstev, če je programa dogovor- 
jen, pa niso bila zbrana potrebna sredstva s sporazumeva- 
njem neposredno zainteresiranih organizacij združenega 
dela. 

V tem obdobju je več kot polovica programov, za katere so 
sovlagatelji združili sredstva sami ali v dogovoru z drugimi 
poslovnimi partnerji v Sloveniji. 

Obvezno združevanje je Koordinacijski odbor določ il le za 
velike programe in za programe, za katere nikakor ni bilo 
mogoče združiti potrebno višino sredstev. Pred obveznim 
združevanjem je združevalec sredstev moral objaviti javni 
natečaj za pridobitev potrebnih sredstev. 

V praksi se je pokazalo, da javni natečaj v nobenem primeru 
ni bil uspešen. 

Združevanje dela in sredstev Sklada federacije za posa- 
mezne programe je zelo zahtevna naloga. Sredstva 50% dela 
Sklada federacije za združevanje in skupna vlaganja so med 
letom nahajajo na rednih računih TOZD-ov. Ko je sprejet 
program in samoupravni sporazum ter je dano na program 
soglasje gospodarsko nezadostno razvite republike ali pokra- 
jine Kosovo, se lahko začne postopek združavanja. Za manjše 
programe, v katere sovlagatelji neposredno vlagajo sredstva 
ali pa, če se za več je programe sredstva združujejo znotraj 
SOZD, je postopek enostaven. Ko pa gre za programe, za 
katere se obvezno združujejo sredstva Sklada federacije šte- 
vilnih drugih organizacij združenega dela, pa nikakor ni mo- 
goče izbrati TOZD, da bi v določenem obdobju do določene 
višine združili potrebna sredstva. Ta sredstva običajno zdru- 
žujejo TOZD, ki nimajo interesa združevati sredstev, za svoje 
programe, so manjši in niso povezani v SOZD-e, zato za več ji 
program obvezno združuje sredstva tudi po nekaj sto TOZD- 
ov. To pa odvrača sovlagatelje od združevanja sredstev, ker 
mora sredstva te množice združevalcev evidentirati, izdajati 
certifikate in voditi skrb za vračanje sredstev. Čeprav je posto- 
pek evidentiranja in spremljanja sredstev za združevanje ure- 
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dil Republiški sekretariat za finance s pravilnikom in Služba 
družbenega knjigovodstva te postopke izvršuje, je sistem 
zajemanja in evidentiranja tega dela sredstev Sklada federa- 
cije zelo kompliciran, nepregleden in nepopoln tako, da se le 
s težavo ugotavlja, koliko sredstev je v posameznih obdobjih 
možno na tak ali pa drugačen način združiti. 
III. Ocena ureditve družbeno-ekonomskih odnosov v sklenje- 
nih samoupravnih sporazumih 

V oceni je zajetih 69 samoupravnih sporazumov o skupnih 
vlaganjih, ki so jih sklenile organizacije združenega dela iz 
Slovenije z organizacijami združenega dela iz gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo in so evidentirani 
pri Gospodarski zbornici Slovenije (vseh programov, za ka- 
tere so sklenjeni sporazumi, je 80). V štirih primerih je podpi- 
sanih več samostojnih samoupravnih sporazumov (v enem 
primeru dva, v enem primeru štiri, v enem primeru pet in v 
enem trije sporazumi), vendar z enakim besedilom, z istim 
investitorjem in za enak namen ter jih zato za potrebe te 
analize štejemo kot en samoupravni sporazum, čeprav so 
evidentirani posamično (tako je ocenjeno dejansko 59 spora- 
zumov). V dveh primerih gre za skupno vlaganje znotraj DO v 
dislocirani TOZD v gospodarsko nezadostno razviti republiki. 
V enem primeru je sporazum podpisan s Skupščino občine 
(Valandovo). 
1. Cilji združevanja dela in sredstev 

V več ini samoupravnih sporazumov so kot skupni cilji nave- 
deni zlasti: 

- povečanje dohodka, produktivnosti, ekonomičnosti in 
rentabilnosti vseh udeležencev 

- povečanje proizvodnje, ki naj omogoč i kontinuirano 
oskrbo sovlagateljev s surovinami in polproizvodi 

- usklajevanje proizvodnih programov 
- skupen nastop na domačem in tujih tržišč ih 
- uvajanje sodobne tehnologije, organizacije dela itd. 
- medsebojna delitev dela in specializacija 
- več ji izvoz in vključevanje v mednarodno delitev dela. 
V treh primerih se navaja kot cilj tudi produktivno zaposlo- 

vanje delavcev, zagotovitev novih delovnih mest oz. socialne 
varnosti delavcev. Potrebno je opozoriti, da so v 5-tih primerih 
v samem sporazumu kvantificirano opredeljeni dohodkovni 
rezultati nove naložbe, t. j. bodoč i celotni prihodek, za nje- 
govo realizacijo potrebni materialni stroški in amortizacija, 
dohodek in njegova delitev, č isti dohodek in njegova razpore- 
ditev vključno z delom skupnega dohodka za razdelitev. To so 
zlasti vlaganja z organizacijami združenega dela iz Črne, kjer 
je Izvršni svet Skupščine SR Črne gore vztrajal na takšni 
opredelitvi v samem sporazumu. Le v enem primeru pa so v 
sporazumu opredeljeni tudi bodoč i rezultati skupne naložbe, 
določeni in kvantificirani po kazalcih iz 141. člena Zakona o 
združenem delu in dodatno še kazalci produktivnosti, ekono- 
mičnosti in rentabilnosti (Strojna tovarna Trbovlje - Skup- 
ščina občine Valandovo). 

2. Ugotavljanje skupnega dohodka 
Razen pri čistih kreditnih pogodbah (v štirih primerih) in 

drugih 27 primerih, ko je le glede vračila in nadomestila 
dogovorjen kreditni način, je v vseh ostalih primerih predvi- 
deno ugotavljanje in razporejanje skupnega dohodka. V veliki 
več ini teh primerov je predvideno, da je skupni dohodek 
(celotni), dohodek, ki ga ugotavljajo, ko iz celotnega prihodka 
pokrijejo amortizacijo po minimalnih stopnjah in materialne 
stroške. Pri tem je v večini primerov predvideno skupno 
določanje standardov in normativov, vendar le-ti niso oprede- 
ljeni, ampak je v več ini primerov določeno, da so sestavni del 
letnih planov. V enem primeru so standardi in normativi 
materialnih stroškov in amortizacije sestavni del investicij- 
skega programa, v dveh primerih se urejajo s posebnim anek- 
som, v drugih dveh primerih pa je izrecno določeno, da bo 
standarde in normative določal sam investitor. V več ini prime- 
rov je predvideno, da se pri razporejanju skupnega dohodka 
upoštevajo le tiste pogodbene, zakonske in samoupravno 
dogovorjene obveznosti, ki se rie izplačujejo glede na dejan- 
ski obseg dohodka. Glede osnov in meril za delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo je v več ini primerov 

predvideno izplačevanje po notranjih samoupravnih splošnih 
aktih, vendar vezano na dosegaje planiranih rezultatov dela in 
normativov. 

3. Vrač ilo in nadomestilo - udeležba v skupnem dohodku 

Razen v 4 primerih, ko je izrecno določeno, da gre za č isti 
kreditni odnos, so vsi samoupravni sporazumi opredeljeni kot 
samoupravni sporazumi o združevanju dela in sredstev za 
skupna vlaganja, vendar gre v dobri 1/3 za kreditni odnos kar 
zadeva vrač ilo in nadomestilo za gospodarjenje z združenimi 
sredstvi, pri čemer pa so urejali druge sestavine dohodkovnih 
odnosov enako kot pri skupnem vlaganju. V 12 primerih, ko je 
predvideno združevanje lastnih sredstev in sredstev 50% dela 
Sklada federacije, je glede na vrsto sredstev različno urejeno 
vrač ilo in nadomestilo za gospodarjenje (za sredstva 50% 
dela Sklada federacije se uveljavlja kreditno vračanje in vna- 
prej določena doba vrač ila in stopnja obresti, za lastna sred- 
stva pa je vrač ilo in nadomestilo odvisno od uspešnosti na- 
ložbe). Takšno razlikovanje so zahtevale organizacije združe- 
nega dela iz gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP 
Kosovo, razen Crne gore, ki dosledno vztraja na skupnem 
dohodku. Revalorizacija združenih sredstev je v 10 primerih 
izrecno predvidena, od tega je v 6 primerih definirana, v 
drugih primerih pa se omenja kot možna. Maksimalizacija 
nadomestila, (ki jo obvezno zahteva zakon o ugotavljanju 
celotnega prihodka in dohodka) je določena le v 4 primerih in 
sicer od najmanj 1,5% do največ 10% kot zgornje meje.. V 4 
primerih ni predvideno nadomestilo za gospodarjenje, od 
tega so se sovlagatelji iz SR Slovenije v dveh primerih izrecno 
odpovedali nadomestilu, pri čemer po naših podatkih niso 
odločali o tem delavci z osebnim izjavljanjem (463. č len ZZD). 
Vračanje tudi iz drugih virov, ne le iz skupnega dohodka, je 
predvideno v 5 primerih, v nekaj primerih pa je vrač ilo zavaro- 
vano z bianco menicami, oziroma bančnimi garancijami. 

4. Skupni riziki 

Razen pri čistih kreditnih pogodbah, so v vseh drugih 
primerih opredeljeni skupni riziki. V več ini primerov je dolo- 
čeno, da sovlagatelji ne nosijo rizika za tiste primere, ko je 
odgovoren za njihov nastanek investitor, v nekaj primerih pa 
je tudi določena zelo konkretna posamična odgovornost so- 
vlagateljev. Pri določbah o skupnih rizikih pa v več ini prime- 
rov ni natančno opredeljen nač in zavarovanja pred rizikom, 
podlage in merila za prevzemanje rizika kot tudi ne nač in 
zagotavljanja sredstev za pokrivanje rizika. Glede ugotavlja- 
nja izgube je v več ini primerov določeno (razen pri kreditnih 
odnosih), da investitor skupaj s sovlagatelji pripravi investicij- 
ski program, ki ga udeleženci skupno sprejmejo ali pa det 
predhodno soglasje skupni organ. V veliki več ini primerov je 
predvideno skupno pokrivanje izgube sorazmerno z združe- 
nimi sredstvi, oziroma udeležbi v skupnem dohodku. V več ini 
primerov se sanacijska sredstva pripišejo prvotnemu vložku 
sredstev, le v 3 primerih gre za nevrač ljivo obliko sovlaganja 
pri pokrivanju izgube, v drugih primerih pa ni povsem jasno 
opredeljeno, ali se sanacijska sredstva združujejo vrač ljivo ali 
nevrač ljivo. V enem primeru je predvideno pokrivanje izgube 
sorazmerno obsegu dobav, v 5 primerih pa je določena ob- 
veznost skupnega pokrivanja izgube šele po izčrpanju vseh 
možnosti znotraj delovne organizacije, oziroma SOZD. V treh 
primerih je predvideno, da se v primeru izgube s skupnim 
pokrivanjem zagotovi le izplač ilo osebnih dohodkov na ravni 
povprečja osebnih dohodkov v isti panogi v republiki. 

5. Določanje cen proizvodov in storitev, ki so rezultat skup- 
nega vlaganja 

V 23. primerih je izrecno predvideno skupno določanje cen 
proizvodov in storitev, ki so rezultat skupnega vlaganja. Od 
tega so v enem primeru že v samem sporazumu opredeljena 
(brez kvantifikacij) merila za oblikovanje cen; od ostalih pri- 
merov je v 11 primerih predvideno skupno oblikovanje cen v 
skupnih srednjeročnih in letnih planskih dokumentih, v 4 
primerih je omenjeno le kot ena od zadev skupnega pomena, 
v enem primeru je določeno, da cene določ i skupni organ (kar 
ni skladno z zakonom), v 2 primerih pa je izrecno predvideno, 
da bo ceno oblikoval nosilec investicije sam. V 4 primerih so v 
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sporazumu določene vsakokratne tržne cene kot temelj med- 
sebojnih odnosov pri dobavah. 

6. Skupno planiranje 

V več ini samoupravnih sporazumov so se udeleženci dogo- 
vorili, da bodo medsebojne materialne in dohodkovne obvez- 
nosti skupnega gospodarjenja urejali s srednjeročnimi in let- 
nimi skupnimi planskimi akti. Skupno planiranje je predvi- 
deno v 39 primerih, od tega so v 15 primerih opredeljene 
sestavine srednjeročnih in letnih skupnih planskih aktov. V 
več ini primerov je v zvezi s tem dogovorjeno tudi skupno 
spremljanje, oziroma ocena razmer na domačem in tujih trgih 
ter dogovorjena delitev dela glede raziskave tržišča. V večjem 
številu sporazumov je izrecno opredeljeno skupno določanje 
standardov in normativov kot skupnih osnov in meril za ude- 
ležbo v skupnem dohodku, ki so obvezna sestavina skupnih 
planskih dokumentov. Samo letni skupni plani so opredeljeni 
v 8 primerih. 

7. Uresničevanje samoupravljanja v odnosih ustvarjanja skup- 
nega dohodka 

V večini primerov so določila o uresničevanju samouprav- 
ljanja t. j. odločanju delavcev z osebnim izjavljanjem in po 
delegatih v delavskih svetih in skupnih organih o vprašanjih 
skupnega gospodarjenja v skupni naložbi ustrezno oprede- 
ljena. V 53-ih primerih je predvidena ustanovitev skupnega 
organa za usklajevanje stališč  o skupnih zadevah. V vseh teh 
primerih so tudi podrobneje določene naloge skupnega or- 
gana. V posameznih primerih so pristojnosti skupnega or- 
gana preširoke in neskladne z zakonom (n. pr. skupni organ 
določa cene, osnove in merila za udeležbo v skupnem do- 
hodku, daje soglasje k srednjeročnim in letnim planom itd.). 
Le v nekaj posameznih primerih pa so v sporazumu izrecno 
določena posamezna vprašanja skupnega gospodarjenja, o 
katerih delavci udeleženci združevanja dela in sredstev odlo- 
čajo z osebnim izjavljanjem in primeri, ko odločajo po delega- 
tih v delavskih svetih. V 37-ih primerih so dovolj konkretno 
opredeljene naloge skupnega organa in udeleženk sovlagate- 
Ijic glede spremljanja izvedbe investicije in soodločanju o 
pomembnejših vprašanjih (n. pr. izbira izvajalcev, ugotovitev 
vzrokov za prekoračitve in odgovornosti zanje itd.) v času 
izvedbe skupne investicije. V več primerih pa ni opredeljena 
mandatna doba oz. trajanje mandata delegatov v skupnem 
organu. Samo v S-ih primerih ni v samoupravnih sporazumih 
nobenih določ il o uresničevanju samoupravljanja. Obvešča- 
nja o vprašanjih skupnega gospodarjenja je v precej primerih 
dobro urejeno, tako v času uresničevanja skupne investicije, 
kakor tudi v obdobju ustvarjanja in razporejanja skupnega 
dohodka, čeprav so precejšnje razlike v kakovosti ureditve 
odnosov iz tega področja. 

8. Reševanje sporov 
V 48-ih primerih je predvideno reševanje sporov pred arbi- 

tražo in sicer v 15-ih primerih pred ad hoc izbrano arbitražo, v 
drugih primerih pa pred izbranim sodiščem (arbitraža Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije, ali arbitraža republiške gospo- 
darske zbornice), v 2 primerih pa pred rednim sodiščem. V 
ostalih primerih ni določb o reševanju sporov. 
9. Sankcije za neizpolnjevanje samoupravnega sporazuma in 
odstop od sporazuma 

V 11-ih primerih je predvidena kot sankcija možnost od- 
stopa od sporazuma, če drug udeleženec ne izpolnjuje svojih 
obvez. V 5-ih drugih primerih pa je predvidena razklenitev 
sporazuma z udeležencem, ki krši njegove določbe in ne 
izpolnjuje sprejetih obvez. V 1 primeru je določena materialna 
sankcija za kršitev sporazuma: če posamezni udeleženec 
svoje obveznosti ne izpolni, se sorazmerno zniža tudi obvez- 
nost drugega udeleženca. 

IV. PROBLEMI IN TEŽAVE PRI SPORAZUMEVANJU IN REALI- 
ZACIJI PROGRAMOV V GOSPODARSKO NEZADOSTNO RAZ- 
VITIH REPUBLIKAH IN POKRAJINI KOSOVO 

Pri samoupravnem sporazumevanju organizacij združe- 
nega dela iz Slovenije z organizacijami združenega dela iz 

gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo o 
združevanju sredstev 50% dela Sklada federacije se kažejo v 
letih 1981 in 1982 zlasti naslednji problemi in težave: 

1. Skladnost programov in vloga organizacij združenega 
dela glede na sprejete razvojne kriterije in usmeritve gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo. 

Vloga organizacij združenega dela pri izboru in sporazume- 
vanju o programih za skupna vlaganja in združevanje dela in 
sredstev je dokaj omejena, ker so posamezne gospodarsko 
nezadostno razvite republike in pokrajina Kosovo s kriteriji za 
združevanje sredstev 50% dela Sklada federacije zelo omejile 
tako sporazumevanje. 

S kriteriji so te republike in pokrajina Kosovo sredstva 50% 
dela Sklada federacije v celoti razdelile po panogah in ob- 
močjih, določ ile zgornjo višino vlaganja po delovnem mestu v 
posamezni panogi, koliko % smejo znašati sredstva sklada 
federacije v posameznem programu glede na razvitost posa- 
mezne občine in druge pogoje vlaganja. V letu 1981, ko ti 
kriteriji še niso bili sprejeti, je bilo mnogo iniciativ in tudi 
sprejetih programov tako, da so bila tudi vsa sredstva angaži- 
rana, razen za Kosovo. Toda ti kriteriji vse bolj omejujejo 
iniciative in povzročajo, da se tudi že sklenjeni sporazumi za 
programe iz leta 1981 in 1982 zelo počasi realizirajo, ker je 
postopek usklajevanja programov s kriteriji zelo dolg. 

Ti kriteriji povzročajo, da se pojavlja množica majhnih pro- 
gramov, ki jih je lažje uskladiti s kriteriji, skoraj vsi več ji 
programi pa čakajo in se njihova investicijska vrednost stalno 
veča z vsemi negativnimi posledicami. 

2. Zagotavljanje dopolnilnih virov financiranja dinarskega 
in deviznega dela sredstev za posamezne programe 

V vsaki gospodarsko nezadostno razviti republiki in pokra- 
jini Kosovo je določena banka, ki je zadolžena za spremljanje 
in odobravanje sredstev za programe, ki se financirajo iz 
sredstev Sklada federacije. To je običajno največ ja združena 
banka. 

Zaradi splošne nelikvidnosti bank, ki je verjetno nastala 
zlasti zaradi financiranja drugih velikih projektov, so v letu 
1982 začele nastajati velike težave in kasnitve pri zagotavlja- 
nju virov financiranja za posamezne skupno dogovorjenje 
programe iznad dela, ki ga združujejo sovlagatelji. 

To se je pokazalo na Kosovu že v letu 1981, kasneje v Črni 
gori, nato v Makedoniji in proti koncu leta 1982 tudi v Bosni in 
Hercegovini. 

Programi, za katere so sklenjeni samoupravni sporazumi in 
dana soglasja na program od ustreznega organa republike ali 
pokrajine, bi vendarle morali imeti prednost v banki, ki bi 
morala v najkrajšem času izpeljati postopek za zagotovitev 
virov financiranja dinarskega in deviznega dela. Toda ti, zlasti 
nekateri več ji programi, čakajo v banki več kot leto dni na 
odobritev (Iplas, Color - Kosovo, Kovinotehna - Kosovo, 
Emona - Črna gora, Cinkarna - Mežica - Makedonija itd). 

V letu 1983 se bodo problemi pri zagotavljanju dinarskih in 
deviznih vrednosti za financiranje programov še bolj zaostrili 
in bo nastalo vprašanje, kako uresnič iti vrsto programov, za 
katere so se organizacije združenega dela že dogovorile. To 
oč itno narekuje, da bi se morali v pripravljalnem postopku v 
celoti dogovoriti za financiranje posameznih programov, in če 
ni zadosti sredstev, zožiti število programov z več jo udeležbo 
50% dela sredstev Sklada federacije v posameznem pro- 
gramu. Tako pa se dogaja to, da so sovlagatelji svoj delež 
sredstev za programe iz leta 1981 in 1982 nakazali na račune 
bank posameznih gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in pokrajine Kosovo, s čemer so izpolnili svojo obveznost do 
združevanja, investitorji pa ne bodo mogli začeti realizirati 
program, ker jim banka ne more zagotoviti ostalih virov finan- 
ciranja. Ta problem postaja zelo resen in zahteva nujno reši- 
tev. 

3. Koncentracija sredstev Sklada federacije v združenih 
bankah gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokra- 
jine Kosovo 

Gospodarsko nezadostno razvite republike in pokrajina Ko- 
sovo so v svojih predpisih določ ile, da se tudi sredstva 50% 
dela Sklada federacije, ki se združujejo na dohodkovni osnovi 
vodijo na računih združenih bank tako kot sredstva obvez- 
nega posojila Sklada federacije. To še zlasti velja za Kosovo in 
Črno goro, ker so v Makedoniji in Bosni in Hercegovini spre- 
jeli elastičnejše rešitve. 

Koncentracijo sredstev na nivoju združene banke opraviču- 
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jejo z lažjim premagovanjem likvidnosti in več jim pregledom 
nad sredstvi, kot če bi bila ta sredstva v temeljnih bankah, ki 
spremljajo investicije. 

Ko so o tem na zahtevo organizacij združenega dela iz 
Slovenije potekali pogovori s predstavniki SAP Kosovo in SR 
Črne gore, je bilo jasno povedano, da koncentracija sredstev 
na enem računu pomeni anonimnost sredstev in da ne daje 
nobenega jamstva, da bo investitor v določenem času in 
predvideni dinamiki izgradnje dobil ta sredstva. Prav bi bilo, 
da se nakazana sredstva sovlagateljev iz Slovenije nahajajo 
na računih investitorjev v tistih temeljnih bankah, ki sprem- 
ljajo investitorja. To bi bilo tudi racionalno. Če pa to nikakor ni 
sprejemljivo, pa je nujno zagotoviti vsaj to, da se sredstva 
nahajajo v združeni banki na posebnih računih investitorjev 
kot njihova sredstva. 

To je pomembno, ker bo sicer nastal nov motiv za samo- 
voljno razpolaganje z združenimi sredstvi v združenih ban- 
kah. 

4. Informiranost organizacij združenega dela o možnostih 
in pogojih vlaganj v gospodarsko nezadostno razvitih republi- 
kah in pokrajini Kosovo. 

Za informiranje združenega dela o možnostih in pogojih 
združevanja sredstev 50% dela Sklada federacije v skupne 
programe z organizacijami združenega dela iz gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo in za infor- 
miranje o programih, za katere se organizacije združenega 
dela iz posameznih razvitih republik in pokrajine Vojvodine že 
dogovarjajo za združevanje sredstev, ni pripravljenega nobe- 
nega sistema, čeprav je bilo to že nekajkrat obravnavano v 
organih Sklada federacije in v Gospodarski zbornici Jugosla- 
vije. 

Ta neinformiranost je že doslej povzročila nekatere težave 
ko so organizacije združenega dela iz razvitih republik (Slove- 
nija in Hrvaška) želele realizirati enak program na razdalji 
okoli 100 km, čeprav ena v Makedoniji, druga pa na Kosovu. 

Če bi zagotovili kvalitetno informiranost in sporazumevanje 
med organizacijami združenega dela in republikami ter po- 
krajinama, bi lahko nekatere več je projekte uspešneje skupno 
dogovorili in hitreje realizirali. To bi prispevalo tudi k racio- 
nalni porabi sredstev Sklada federacije, ker ne bi podvajali 
nekaterih kapacitet, oziroma bi lahko zgrajene kapacitete 
koristil širši krog porabnikov. 

Tudi v Sloveniji je informiranost organizacij združenega 
dela še vedno pomanjkljiva, čeprav potekajo nekatere to- 
vrstne informacije preko splošnih združenj in se programi 
občasno objavljajo v drugih javnih glasilih. Pa tudi informira- 
nost organizacij združenega dela o možnostih, pogojih in 
postopkih za združevanje sredstev Sklada federacije je neza- 
dostna. 

Informacije bi morali redno zagotavljati iz gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo, v katerih bi 
obveščali organizacije združenega dela o področ jih in pano- 
gah ter okvirnih programih, za katere bi lahko združevali delo 
in sredstva. O načinih, postopkih in vsebini informcij o mož- 
nostih za združevanje dela in sredstev bi se morali z republi- 
kami in pokrajinami konkretno in čimpreje dogovoriti. 

5. Administrativni in drugi postopki za realizacijo posamez- 
nih programov 

Gospodarsko nezadostno razvite republike in pokrajina Ko- 
sovo imajo v svojih predpisih vsaka zase različno opredeljen 
administrativni postopek za vse faze aktivnosti od iniciative 
do dajanja soglasja na program. 

Postopek je razmeroma kratek in hiter, zato ni razlogov, da 
bi o tem razmišljali. Toda, ko se začne sporazumevanje v 
organizacijah združenega dela, za posmezni program nasto- 
pijo različne težave in problemi. Ti nastanejo že ob lokaciji, 
ker so prisotni različni interesi, pa vse do planskega soglasja, 
ki je dokument, na osnovi katerega se začnejo združevati 
sredstva in nastajajo investicijski stroški. Ko pa je dano plan- 
sko soglasje, nastane drugi krog postopka, v katerem banka 
na osnovi kriterijev in drugih dokumentov sprejme odločitev 
zagotovitve dopolnilnih virov financiranja za izgradnjo ob- 
jekta. Ta postopek pa je enako dolg ali pa celo daljši od 
postopka do soglasja, ki traja tudi do dve leti (Iplas - Color). 

Postopek bi znatno skrajšali, če bi že za začetne razgovore 
pripravili predinvesticijski program z ustrezno družbeno-eko- 
nomsko utemeljitvijo investicije. Ta program bi moral dobiti 
načelno soglasje že v začetku aktivnosti, ne pa, ko je že 

sprejet samoupravni sporazum in so povzročeni že precejšnji 
pripravljalni stroški (Toranica Makedonija in drugi). Prav tako 
bi morali poenotiti administrativne in bančne postopke ter 
pripraviti strokovne podlage za samoupravno sporazumeva- 
nje. 

Poleg teh administrativnih postopkov, ki preveč posegajo v 
pristojnost organizacij združenega dela, pa bi morali doseč i 
več poslovnosti in izpolnjevanja dogovorjenih nalog. 

6. Kadri, potrebni za uspešno realizacijo programov 
V dosedanjem procesu sporazumevanja organizacij zdru- 

ženega dela za združevanje sredstev v programe za hitrejši 
razvoj gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine 
Kosovo je bilo ugotovljeno, da so kadri poleg dobrega pro- 
grama in sredstev najpomembnejši pogoj za uspešnost na- 
ložb. 

Povsem jasno je dokazano, da se najuspešnejše uresniču- 
jejo programi, kjer so bili prisotni sposobni kadri pri vseh 
fazah nastajanja programa. 

Ker nastaja z združevanjem sredstev 50% dela Sklada fede- 
racije množica novih obratov, v katerih se uresničujejo novi 
programi in tehnologije, je zelo pomembno, da so pri realiza- 
ciji programov zagotovljeni ustrezni kadri iz organizacij zdru- 
ženega dela, ki združujejo sredstva. Hkrati pa je treba zagoto- 
viti v programih potrebna sredstva za usposabljanje kadrov. 
Sposobni kadri so edino zagotovilo, da bo nova proizvodnja 
kvalitetna in tržno uspešna. Zaradi tega bi bilo prav zavezati 
vse subjekte samoupravnega sporazumevanja o združevanju 
sredstev 50% dela Sklada federacije za hitrejši razvoj gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo, da 
že v začetnih razgovorih za pripravo programov opredelijo 
vlogo strokovnih kadrov, ki bodo delali na konkretni realiza- 
ciji programov. Poleg tega pa je treba vključevati v posa- 
mezne programe znanje, ki ga lahko naše delovne organiza- 
cije in druge strokovne organizacije nudijo iz najrazličnejših 
področ ij, da bi povečali zanesljivost naložb. 

Prav tako je potrebno v samoupravnih sporazumih in sa- 
moupravnih splošnih aktih s posebnimi določ ili zagotoviti 
ustrezno stimulacijo in status tistim strokovnim kadrom, ki 
bodo določeno dobo delali pri realizaciji programov neposre- 
dno v organizacijah združenega dela v gospodarsko neza- 
dostno razvitih republikah in pokrajini Kosovo. 

V. PREDLOGI IN AKTIVNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ TER 
UVELJAVLJANJA ZDRUŽEVANJA SREDSTEV 50% DELA 
SKLADA FEDERACIJE 

1. Usklajevanje in spremembe kriterijev o združevanju sred- 
stev, ki so jih sprejele gospodarsko nezadostno razvite repu- 
blike in pokrajina Kosovo 

S temi republikami in pokrajino Kosovo se je nujno dogovo- 
riti o spremembah sedanjih kriterijev za vlaganje sredstev v 
programe v teh republikah in pokrajini Kosovo, ki so jih 
sprejele v letu 1981. 

S spremembo kriterijev je potrebno zagotoviti večjo kon- 
centracijo sredstev Sklada federacije v posameznih progra- 
mih, da bi znatneje skrajšali čas priprave in izgradnje objek- 
tov. 

Kriterije naj bi gospodarsko nezadostno razvite republike in 
pokrajina Kosovo sprejele po skrajšanem postopku, v čim- 
krajšem času, ker bo sicer ogrožena realizacija že sprejetih 
programov in sklenjenih samoupravnih sporazumov, kakor 
tudi priprava in sprejem novih programov. 

Spremenjene kriterije je treba uporabiti tudi za sklenjene 
sporazume v letu 1982. 

2. Priprava investicijskih programov 
Organizacije združenega dela morajo v bodoče posvetiti 

več pozornosti ustrezni kvalitetni pripravi sprejemanja skup- 
nih investicijskih odloč itev, ki bo skladna z zakonom o razšir- 
jeni reprodukciji in minulem delu. Pri tem naj uporabljajo 
opomnik za pripravo družbeno-ekonomske utemeljenosti in- 
vesticije, ki ga je izdelala Gospodarska zbornica Slovenije ob 
sodelovanju z Inštitutom za trženje, ekonomiko in organiza- 
cijo Ljubljana. 

3. Priprava enotnejših izhodišč za samoupravno sporazu- 
mevanje 

Analiza sklenjenih samoupravnih sporazumov kaže dolo- 
čene razlike v pojmovanju urejenosti oz. zakonske ustreznosti 
posameznih sestavin dohodkovnih odnosov po posameznih 
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republikah, kot so na primer vprašanja v zvezi z vrač ilorn 
združenih sredstev, nadomestilom za gospodarjenje, skup- 
nim deviznim prilivom (neto ali bruto princip delitve) ipd. Zato 
bo Gospodarska zbornica Slovenije dala pobudo, da se v 
okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije organizira posvet o 
urejanju družbeno-ekonomskih odnosov pri skupnih vlaga- 
njih v gospodarsko nezadostno razvitih republikah in pokra- 
jini Kosovo, kjer bi se poenotila stališča o teh vprašanjih. 

4. Sprememba predpisov, po katerih se sredstva sovlagate- 
ljev zbirajo na posebnih računih združenih bank 

Z gospodarsko nezadostno razvitimi republikami in pokra- 
jino Kosovo se je potrebno dogovoriti o spremembi njihovih 
določ il, po katerih se sredstva sovlagateljev iz 50% dela 
Sklada federacije združujejo na zbirnih računih združenih 
bank 

Sredstva sovlagateljev naj bi se zbirala na posebnih računih 
v temeljnih bankah, ki spremljajo investitorja, s katerim sovla- 
gatelj združuje sredstva. 

Združena banka pa lahko evidenčno vodi ta sredstva na 
osnovi obvestil njihovih temeljnih bank. 

Predlagati je tudi možnost, da bi ta sredstva lahko investitor 
imel na posebnem računu poslovne banke, ki jo sam izbere, ki 
ne more biti vedno le pooblaščena banka. 

Sredstva Sklada federacije, ki se združujejo na dohodkovni 
in drugi osnovi, naj bi bila v uporabi, ne pa, da se zaradi 
lokacije sredstev gradnja objektov zavlačuje. 
5. Oblika dokumentacije in enotnost postopka za soglasje na 
program 

Republike in pokrajine naj bi se dogovorile o enotni obliki 
dokumentacije o družbeno-ekonomski upravičenosti vlaga- 
nja v posamezni program in poenotile bančne in druge po- 
stopke zaradi skrajšanja in poenostavitve postopka za dajanje 
soglasja na program in odloč itev o zagotavljanju dopolnilnih 
virov financiranja za realizacijo posameznega programa. S 
tem bi se povečala tudi vloga in odgovornost organizacij 
združenega dela pri realizaciji programov za skupna vlaganja 
v gospodarsko nezadostno razvitih republikah in pokrajini 
Kosovo. 

6. Informiranost organizacij združenega dela o možnostih 
in pogojih vlaganja v gospodarsko nezadostno razvitih repu- 
blikah in pokrajini Kosovo. 

Po dogovoru republik in pokrajin naj bi Skupščina Sklada 
federacije čimpreje sprejela vsebinsko zasnovo informacij o 
možnosti združevanja sredstev v programe, za hitrejši razvoj 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Ko- 
sovo ter o programih, za katere se organizacije združenega 
dela že dogovarjajo. 

V Sloveniji naj bi zagotovili organizacijam združenega dela 
obveščanje o programih za združevanje sredstev v teh repu- 
blikah in pokrajini Kosovo v okviru splošnih združenj in me- 
dobčinskih gospodarskih zbornic. Poleg tega pa naj bi te 
informacije objavljali v Gospodarskem vestniku. 

7. Kadri, potrebni za realizacijo programov 
V postopkih sporazumevanja za realizacijo programa je 

potrebno zagotoviti tudi kadre, ki bodo sodelovali v vseh 
fazah realizacije programa. 

V družbenih dogovorih in samoupravnih splošnih aktih je 
potrebno oblikovati kriterije za ustrezno dohodkovno stimula- 
cijo glede osebnih dohodkov delavcev, ki bodo sodelovali pri 
realizaciji programov v organizacijah združenega dela v teh 
republikah in pokrajini Kosovo. Opredeljene morajo biti tudi 
njihove pravice in obveznosti ob vrnitvi ter predvsem zagotov- 
ljena ustrezna kadrovska politika. 

V posamezne programe, odvisno od velikosti in pomemb- 
nosti projekta, je potrebno vključevati tudi znanje ustreznih 
svetovalnih in raziskovalnih organizacij ter drugih institucij, 
da bi zagotovili pretok znanja in povečali uč inkovitost investi- 
cijskih vlaganj. 

V posameznih programih mora biti predviden tudi strošek 
za izobraževanje in usposabljanje kadrov, da bi s tem zagoto- 
vili kvalitetno tržno proizvodnjo. 
VI. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Na osnovi doseženih rezultatov pri združevanju 50% dela 
sredstev Sklada federacije, ki se združujejo na dohodkovni in 
drugi osnovi za razvoj gospodarsko nezadostno razvitih repu- 
blik in pokrajine Kosovo, lahko ugotovimo, da so bili doseženi 
pomembni rezultati. Odprti so procesi, na podlagi katerih 
organizacije združenega dela z neposrednim združevanjem 
dela in sredstev prevzemajo odgovornost za racionalne in 
uspešne naložbe, se povezujejo na enotnem trgu in istočasno 
rešujejo tudi vprašanja hitrejšega razvoja gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in pokrajine Kosovo. Sredstva 50% 
dela Sklada federacije prehajajo iz anonimnosti v funkcijo 
interesov organizacij združenega dela, s čimer je narejen velik 
napredek, pa čeprav so v začetnem obdobju prisotne tudi 
številne ovire in težave. 

1. Ugotovitve iz analize 69 samoupravnih sporazumov o 
skupnih vlaganjih med organizacijami združenega dela iz SR 
Slovenije in organizacijami združenega dela iz gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo kažejo, da 
pomeni več ina teh samoupravnih sporazumov dobro začetno 
podlago za urejanje medsebojnih razmerij pri skupnih vlaga- 
njih na družbenoekonomskih osnovah skupnega dohodka in 
ne na klasičnih kreditnih osnovah. V več ini primerov gre za 
skupna vlaganja med gospodarskimi subjekti, ki so bili že 
pred sklenitvijo teh sporazumov proizvodno, poslovno ali 
drugače reprodukcijsko povezani ali pa gre za skupna vlaga- 
nja s ciljem bodočega celovitega medsebojnega poslovnega 
sodelovanja na dohodkovnih osnovah, kar kaže, da so skupna 
vlaganja v vedno več ji meri pomemben vzvod za stabilnejše 
urejanje medsebojnih odnosov v tekoč i reprodukciji. V več 
primerih je sicer glede vrač ila združenih sredstev in nadome- 
stila za gospodarjenje določen kreditni odnos, vendar so tudi 
v teh primerih urejene druge sestavine odnosov pri skupnih 
vlaganjih na osnovah skupnega dohodka, kot so skupno 
planiraje, skupni riziko, skupno pokrivanje izgube, skupna 
odgovornost za izvedbo investicije ipd. O čistem, klasičnem 
kreditnem odnosu bi lahko govorili le v štirih primerih. 

2. Kljub temu, da več ina samoupravnih sporazumov vsebuje 
obvezne sestavine iz 81. člena Zakona o združenem delu, pa 
je potrebno ugotoviti, da posamezne sestavine v več primerih 
niso dovolj razdelane in večkrat ne pomenijo povsem učinko- 
vite podlage za izpeljavo kvalitetnih dohodkovnih odnosov v 
praktičnih medsebojnih razmerjih povezanih organizacij 
združenega dela. Pri tem mislimo predvsem na določbe o 
skupnem planiranju, ugotavljanju in razporejanju skupnega 
dohodka, prevzemanju skupne'ga rizika in uresničevanju sa- 
moupravljanja v odnosih združevanja dela in sredstev. 

Z odpravljanjem pomanjkljivosti, ki zadržujejo ali ovirajo 
procese samoupravnega sporazumevanja organizacij združe- 
nega dela o združevanju dela in sredstev 50% dela Sklada 
federacije je nujno zagotoviti nove spodbude za hitrejši razvoj 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in pokrajine Ko- 
sovo. 
+ Ta del informacije je pripravila Služba za samoupravljanje Gospodarske zbornice Slovenije 
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Skupščina socialistične republike Slovenije 

Delegati v skupšč ini Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
in delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

INFORMACIJA 

delegatov v skupšč ini sklada federacije za 

kreditiranje hitrejšega razvoja 

gospodarsko manj razvitih republik in 

avtonomnih pokrajin in delegacije 

Skupšč ine SR Slovenije v Zboru republik 

in pokrajin Skupšč ine SFRJ o aktivnostih 

sklada federacije za pospeševanje 

hitrejšega razvoja gospodarsko manj 

razvitih republik in SAP Kosovo 

I. 

Z družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in z 
dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo za obdobje 1981-19B5 so opredeljeni skupni interesi 
in cilji politike hitrejšega razvoja manj razvitih republik SR 
Bosne_in Hercegovine, SR Črne gore, SR Makedonije in 
najhitrejšega razvoja izrazito manj razvite SAP Kosovo. 

Skupni interes je hitrejši razvoj proizvajalnih sil, ki naj bi ga 
dosegli z racionalnejšim koriščenjem in aktiviranjem proiz- 
vodnih, človeških, prirodnih in drugih činiteljev razvoja. K 
zmanjšanju razlik v stopnji gospodarske razvitosti naj bi pri- 
spevala povečana vloga in odgovornost združenega dela ce- 
lotne Jugosiavije in to z razvijanjem različnih oblik združeva- 
nja dela in sredstpv na dohodkovnih osnovah in na podlagi 
drugih skupnih interesov med organizacijami združenega 
dela. Pri tem pa je osnovna odgovornost za hitrejši razvoj teh 
območ ij na organizacijah združenega dela in družbenopoli- 
tičnih skupnostih iz gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomne pokrajine Kosovo. 

Z družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1981-19B5 so 
določeni tile temeljni cilji in naloge politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo: 

- hitrejši razvoj proizvajalnih sil od povpreč ja države v vseh 
manj razvitih območjih in najhitrejši razvoj SAP Kosovo. Kar 
naj zagotovi: hitrejšo rast družbenega proizvoda, krepitev 
materialne podlage združenega dela, spremembo strukture 
gospodarstva, uč inkovitejše zaposlovanje delovno spososb- 
nega prebivalstva in na tej podlagi izboljševanje življenjskih 
pogojev in dela delovnih ljudi in izboljšanje življenjskega 
standarda in družbenega razvoja v celoti; 

- izhajajoč iz doseženih rezultatov v dosedanjem material- 
nem in družbenem razvoju gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo, akumulativne sposobnosti njihovega go- 
spodarstva, stvarnih razvojnih možnosti in naporov celotnega 

združenega dela, še posebej pa z manj razvitih območ ij ter s 
spodbujevalnimi ukrepi za njihov hitrejši razvoj, bi moral 
družbeni proizvod gospodarstva na teh območjih rasti za 15 
do 20% hitreje od povprečja v Jugoslaviji, na Kosovu pa za 
60% hitreje; 

- najhitrejši razvoj SAP Kosova mora zagotoviti možnosti 
za povečanje stopnje zaposlenosti in začetek procesa zmanj- 
ševanja razlik v stopnji razvitosti glede na povpreč ja v Jugo- 
slaviji. 

Z družbenim planom je določeno, da bodo sprejeti ukrepi in 
aktivnosti prispevale: 

- k povečanju vloge in odgovornosti združenega dela pri 
uresničevanju dogovorjene politike s spodbujanjem in razvi- 
janjem različnih oblik združevanja dela in sredstev, vključno z 
več jo izmenjavo izkušenj pri uporabi sodobnih dosežkov zna- 
nosti, tehnike in sodobne organizacije dela; 

- k razvoju tistih dejavnosti, ki zagotavljajo hitrejšo rast 
dohodka, akumulacije in zaposlenosti ter k več ji rentabilnosti 
vloženih sredstev; 

- k nadaljnjemu razvijanju oblik zagotavljanja in uporabe 
sredstev za spodbujanje hitrejšega razvoja in povečanju nji- 
hove uč inkovitosti; 

- k večjemu vključevanju na enotno jugoslovansko tržišče. 
Uresničevanje skupnih interesov in ciljev politike hitrejšega 

razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo je 
spodbujano z naslednjimi ukrepi: 

- z združevanjem dela in sredstev na cjohodkovnih osno- 
vah in na podlagi skupnih interesov med TOZD iz vse države v 
okviru dela sredstev, ki jih le-te obvezno usmerjajo za hitrejši 
gospodarski razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo; 

- s kreditnimi sredstvi Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo; 

- z združevanjem drugih sredstev na dohodkovnih osno- 
vah zainteresiranih TOZD; 

- z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna federacije za financi- 
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ranje družbenih in drugih služb; 
- z največ jim deležem pri črpanju kreditov Mednarodne 

banke za obnovo 'in razvoj in Mednarodne korporacije za 
investicije ter z ustrezno udeležbo pri črpanju drugih tujih 
kreditov; 

- s carinskimi olajšavami za uvoz specifične opreme pod 
ugodnejšimi pogoji za graditev objektov, če gre za združeva- 
nje dela in sredstev na dohodkovnih osnovah in na podlagi 
skupnih interesov; 

- z več jo uporabo sodobnih dosežkov znanosti, tehnike, 
tehnologije in organizacije dela v organizacijah združenega 
dela. 

Sredstva za pospeševanje razvoja manj razvitih republik in 
SAP Kosovo se po zakonu o stalnih sredstvih Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin v .obdobju 1981-1985 
oblikujejo po stopnji 1,83% družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva Jugoslavije, v skladu z zakonom pa se na 
isto osnovo določa dodatno obveznost po stopnji 0,03% za 
najhitrejši razvoj SAP Kosovo v obdobju 1981-1985. Pove- 
čana vloga in odgovornost organizacij združenega dela za 
hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih republik In SAP Ko- 
sovo je opredeljena tudi s tem, da organizacije združenega 
dela zagotavljajo 50% obveznosti posamezne republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine z združevanjem dela in sredstev 
organizacij združenega dela na dohodkovnih osnovah in na 
podlagi skupnih interesov, 50% pa z obveznim posojilom, ki 
ga vplačujejo v Sklad federacije. V primeru, da združena 
sredstva ne dosežejo 50%, je treba manjkajoč i del vplačati v 
Sklad kot obvezno posojilo. Zainteresirane republike in avto- 
nomni pokrajini se lahko dogovorijo, da je delež sredstev, ki 
ga organizacije združenega dela združujejo na dohodkovnih 
osnovah, lahko več ji od 50%. 

Dogovorjeno usmerjanje sredstev Sklada je podrobneje 
urejeno v družbenih planih manj razvitih republik in SAP 
Kosovo takole: 

a) SR Bosna in Hercegovina 

S sredstvi Sklada, z uporabo drugih sredstev za investicije 
in z ustreznimi ukrepi in aktivnostmi je treba omogočiti hi- 
trejši razvoj republike glede na povprečje Jugoslavije in na ta 
nač in zagotoviti zmanjšanje relativnih razlik v stopnji razvi- 
tosti. V skladu s tem je treba celotna sredstva Sklada usmer- 
jati v dejavnosti in panoge, s katerimi se omogoča hitrejša rast 
dohodka in zaposlenosti ter izboljšuje struktura gospodar- 
stva, posebej industrije. Na teh podlagah bo (15%) sredstev 
Sklada, ki se do polovice oblikujejo s samoupravnim združe- 
vanjem dela in sredstev, usmerjeno za gospodarsko infra- 
strukturo (v tem za energetiko 7,5%), v industrijo 55%, (v tem 
bazne dejavnosti 10%), v proizvodnjo hrane in kmetijstvo 
15%, v gozdarstvo in lesno industrijo 10%, v terciarne dejav- 
nosti 4% in 1% za druge namene, Podrobnejše pogoje za 
odobravanje kreditov iz sredstev Sklada na podlagi mnenja 
Gospodarske zbornice Bosne in Hercegovine določa Izvršni 
svet Skupščine BiH. 

b) SR Črna gora 

S sredstvi Sklada se bo zagotavljal razvoj dejavnosti in 
panog gospodarstva, ki bodo največ prispevale k zmanjševa- 
nju razlik v stopnji razvitosti republike glede na povprečje 
Jugoslavije. Pri tem bo imelo posebno vlogo združevanje dela 
in sredstev v okviru Sklada in drugih sredstev. Posebej bodo 
spodbujana skupna vlaganja v izgradnjo kovinsko-predelb- 
valne industrije, keramične industrije, elektronike, agrolndu- 
strijskega kompleksa in turizma. V strukturi sredstev Sklada je 
dana prednost razvoju predelovalne industrije (okrog 34%), 
gostinstvu in turizmu (okrog 19%), poljedelstvu in prometu 
(okrog 11%) in energetiki (okrog 10%). Pretežni del skupnih 
sredstev Sklada (okrog 60%) bo usmerjen v pospeševanje 
razvoja manj razvitih obč in, za razvoj obmejnih območ ij pa 
1,3%, ki so v glavnem namenjena za izgradnjo In moderniza- 
cijo cestnih povezav, ki povezujejo ta območja z občinskimi 
središč i. 

c) SR Makedonija 
Sredstva Sklada se bodo uporabljala za dokončanje investi- 

cij po že odobrenih kreditih in za realizacijo drugih investicij- 
skih programov v industriji, kmetijstvu (za melioracije) in 
gozdarstvu, železniškem, zračnem in PTT prometu, v obmej- 
nih krajih in planinskih območjih, za izgradnjo gostinskih 
zmogljivosti v jezerskih, tranzitnih planinskih in topliških kra- 
jih, obrti in malemu gospodarstvu, komunalnem gospodar- 
stvu in za razvoj sredstev obveščanja. Za razvoj energetike, 
vodnega gospodarstva, železniškega in zračnega prometa bo 
usmerjeno največ 30% skupnih sredstev Sklada. Sredstva 
Sklada, ustvarjena z združevanjem dela in sredstev, bodo 
usmerjena predvsem v tiste programe, ki omogočajo poveča- 
nje zaposlovanja in hitrejšo rast dohodka. Sredstva iz obvez- 
nega posojila bodo uporabljena za kreditiranje začetih inve- 
sticijskih programov in programov, za katere investitor poprej 
zagotovi lastne in druge vire sredstev. Udeležba sredstev 
Sklada za te namene bo največ 15% predračunske vrednosti 
investicije. Vendar pa lahko ta delež znaša tudi do 20% 
predračunske vrednosti v primerih, ko se vlaga v obmejna in 
nekatera hribovita območja, za razširitev zmogljivosti v go- 
stinstvu, turističnih in tranzitnih krajih, železniškem in zrač- 
nem prometu in kadar se gradi izven območja investitorja. 
Delež kredita iz sredstev Sklada lahko znaša 25% v primerih, 
ko se investira v gospodarsko manj razvitih občinah. 

č) SAP Kosovo 
Sredstva Sklada bodo usmerjena v rekonstrukcijo in mo- 

dernizacijo intenzivnih predelovalnih zmogljivosti, za dokon- 
čanje objektov v izgradnji, v katere se vlaga po kriteriju 
zagotavljanja delovnega mesta v vrednosti 1,5 do 2,0 milijona 
dinarjev in objekte z najkrajšim obdobjem za pričetek obrato- 
vanja, razen za družbeno opravičene investicije za rekon- 
strukcijo in modernizacijo objektov, ki zagotavljajo rast do- 
hodka, zaposlenost ter večje tehnične in tehnološke usklaje- 
nosti. 

Sredstva Sk^da iz obveznega posojila bodo usmerjena 
predvsem v hitrejše povečanje proizvodnje hrane, posebej v 
razvoj primarne kmetijske proizvodnje, za modernizacijo ob- 
stoječ ih in izgradnjo novih zmogljivosti v trgovini, gostinstvu 
in turizmu, obrti, gradbeništvu in prometu, torej v dejavnosti, 
za katere se ne more pričakovati večjega obsega združevanja 
dela in sredstev. Sredstva, ki se oblikujejo z združevanjem 
dela in sredstev bodo usmerjena predvsem v predelovalno 
industrijo, ki omogoča hitrejše zaposlovanje in povečanje 
dohodka. Samo izjemoma bodo usmerjena v bazno industrijo, 
ne morejo pa biti usmerjena v energetiko. Podrobnejše krite- 
rije in merila za usmerjanje sredstev Sklada bo določ il pose- 
ben družbeni dogovor. 

lz poročil Sklada je med drugim tudi razvidno, da je bilo v letu 
1981 v industriji okrog 58% sredstev Sklada usmerjeno v objekte 
energetike, črne in barvne metalurgije: V SR BiH 53,4%, v SR 
Črni gori 40,9%, v SR Makedoniji 54,8% in na Kosovu 66,9%. V 
BiH in Crni gori je bil največji del sredstev vložen v izgradnjo 
hidro in termo eentral (47,6% oz. 39.1 %), v Makedoniji v rafine- 
rijo nafte (13,4%) in feronikelj (21%), na Kosovu pa v elektrogo- 
spodarstvo (15,1%) in v proizvodnjo barvnih kovin (42%). Sklad 
ugotavlja, da struktura vlaganj sredstev Sklada bistveno odstopa 
od usmeritev in politike, določene z družbenim planom Jugoslavije 
in tudi /. družbenimi plani republik oziroma SAP Kosovo. Največji 
del sredstev Sklada je*Se vedno usmerjen v kapitalno intenzivne 
dejavnosti (energetika, metalurgija in vodno gospodarstvo), ki 
sorazmerno malo prispevajo k rasti dohodka in večjemu zaposlo- 
vanju delovno sposobnega prebivalstva. Takšna struktura porabe 
sredstev je poslediea nedokočanih in preneienih investicij iz prejš- 
njega srednjeročnega obdobja. Zato bi morali zagotoviti njihovo 
čimhitrejSe aktiviranje. V Skladu ocenjujejo, da se bo v naslednjih 
letih struktura vlaganj bolj približala politiki pospeševanja razvoja 
manj razvitih republik in SAI' Kosovo, določeni / družbenimi 
plani. 
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II. 

1. V preteklem srednjeročnem obdobju so bila sredstva 
Sklada porabljena v skupnem znesku 74,3 milijarde dinarjev. 
V letu 1981 je bilo skupaj porabljeno iz sredstev obveznega 
posojila nekaj nad 25,4 milijarde dinarjev, v letu 1982 pa 
skoraj 26,2 milijarde dinarjev. 

V letu 1981 je bilo za novogradnje namenjeno 82,4% vseh 
sredstev Sklada, za modernizacijo in rekonstrukcijo 14,5% in 
za druge namene 3,1% sredstev. Podatkov za 1982. leto po 
namenih porabe še ni, ker SR Makedonija do zaključnega 
računa Sklada za leto 1982 ni posredovala podatkov. (Ta- 
bela 2). 

V letu 1981 je bilo po posameznih področ jih namenjeno za 
industrijo cca 18,5 miljarde dinarjev ali 72,7% sredstev, ven- 
dar z velikimi razlikami po posameznih republikah oz. pokra- 
jini. Tako je znašal ta delež v SR Bosni in Hercegovini 83,4%, v 
SR Črni gori 62,2%, v SR Makedoniji 75,8% in v SAP Kosovo 
65,0%. 

V letu 1982 je bilo za industrijo namenjeno pribl. 18 miljard 
dinarjev ali 68,8% vseh sredstev, v SR BiH 75,8%, v SR Črni 
gori 61,9%, v SR Makedoniji 82,2% in v SAP Kosovo 58,6%. 

2. Uresničevanje ukrepov za spodbujanje gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

a) Prilivi in plasmaji sredstev Sklada 
Dinamika priliva sredstev Sklada je bila uspešna, čeprav je 

bila izpolnjevana v oteženih pogojih gospodarjenja in ob 
upadanju akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospo- 
darstva. 

Obveznosti republik in pokrajin za leti 1981 in 1982 so 
znašale: 

v milijonih din 
1981 1982 

1,83% 0,03% Skupaj 1,83% 
1.86% 

0,03% Skupaj 
1,86% 

BiH 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija (brez AP) 
Kosovo 
Vojvodina 

4.577.2 75,0 4.652,2 5.578,3 91.4 5.669,7 
764,9 12,5 777,4 957,5 15,7 973,2 

9.421,8 154,5 9.576,3 11 847,6 194.2 12.041,8 
1.948,6 32,0 1.980,6 2.347,9 38,5 2.386,4 
5.710.5 93,6 5.804,1 6.936,5 113,7 7.050,2 
8.440.3 138,3 8.578,6 11.289,4 185,1 11.474,5 

766.9 12,6 779,5 926,4 15,2 941,6 
3.733,8 61,2 3.795,0 4.423,1 72,5 4.495,6 

35.364,0 579,7 35.943,7 44.306,7 726,4 45.033,0 

Za leto 1981 predstavljajo zneski končno obveznost, za leto 
1982 pa so zneski akontacijske obveznosti. 

b) Neporavnane obveznosti republik in 
pokrajin za leto 1982 znašajo po podatkih 
Sklada (stanje 10. 2. 1983). 
SR Hrvatska 
SR Slovenija 
SR Srbija (brez AP) 
SAP Kosovo 
SAP Vojvodina 

3.854,2 milijona din 
3.768,9 milijona din 
2.383.4 milijona din 

415,0 milijona din 
1.083.5 milijona din 

Ostale republike so vplačale nekoliko več kot znaša njihova 
obveznost. Vse do začetka leta 1983 je bila z zveznimi predpisi 
določena enotna evidenca le za sredstva, vplačana v obliki 
obveznega posojila, za sredstva, vplačana v obliki združenih 
sredstev, pa je v letih 1981 in 1982 prihajalo do razlik med 
podatki, ki jih je objavljal Sklad ter podatki posameznih repu- 
blik. Zaradi neenotne metodologije spremljanja vplač il zdru- 
ženih sredstev je Zvezni sekretariat za finance predpisal navo- 
dilo o načinu evidentiranja sredstev Sklada federacije, ki jih 
temeljne organizacije združenega dela združujejo za skupne 
programe razvoja z organizacijami združenega dela z gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Po podatkih Republiškega sekretariata za finance znaša 
neporavnana obveznost SR Slovenije na dan 31. 1. 1983: 603 
milijonov din obveznega posojila in cca 2.300 milijonov din 
združenih sredstev. 

Temeljne organizacije združenega dela lahko združujejo na 
osnovi določb 5. člena zakona o stalnih sredstvih Sklada 

federacije sredstva za določeno leto do 31. 12. tega leta. V 
kolikor do tega roka sredstva niso prenešena investitorju ali 
poslovni banki v gospodarsko manj razviti republiki oz. SAP 
Kosovo, jih je treba vplačati kot obvezno posojilo. 

Posamezni družbenopolitični skupnosti se lahko na osnovi 
10. č lena dogovora o združevanju dela sredstev Sklada fede- 
racije dogovorita o drugačni dinamiki združevanja sredstev za 
posamezna leta, torej tudi o drugih rokih vplač il, odvisno pač  
od interesov in od značaja projekta. Za leto 1982 se je SR 
Slovenija dogovorila za roke vplačevanja združenih sredstev s 
posameznimi gospodarsko manj razvitimi republikami in po- 
krajinami: 

- s SR Bosno in Hercegovino do 15. 3. 1983 za določene 
projekte, 

- s SR Črno goro do 31. 1. 1983, 
- s SR Makedonijo do 31. 1. 1983, z izjemnim podajšanjem 

za projekt Usnje-plast do 3. 3. 1983, 
- s SAP Kosovo načelno o določ itvi skupine projektov, ki 

so bili obravnavani na sestanku delegacij v Prištini dne 7.3. in 
8. 3. 1983. 

Glede na tako sklenjene posebne dogovore bo po oceni 
Republiškega sekretariata za finance SR Slovenija do tako 
določenih skrajnih rokov združila za leto 1982 približno 1.600 
mio din. To pomeni, da bodo morale organizacije združenega 
dela razliko vplačati v obliki obveznega posojila ob končnem 
obračunu obveznosti za leto 1982. 

c) Za leto 1983 znašajo letne in mesečne 
akontacije stalnih sredstev Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin: 

v milijonih din 
Stopnja Stopnja Letna Sredstva na osnovi 

1,83% 0,03%akontacija obveznega posojila 
stalnih (50%) 
sredstev 7 " 
Sklada Letna Mesečna 
1,86 obveznost obveznost 

BiH 7.038,2 7.153,6 3.576,8 298,1 
Črna gora 1.233,4 20,2 1.253,6 626,8 52,2 
Hrvatska 14.803,6 242,7 15.046,3 7.523,2 626,9 
Makedonija 3.195,2, 52,4 3.247,6 1.623,8 135,3 
Slovenija 8.876,4 145,5 9.021,9 4.510,9 375,9 
Srbija (brez AP) 18.393,2 219,6 13.621,8 6.806,4 567,2 
Kosovo * 1.211,1 19,8 1.230,9 615,4 51,3 
Vojvodina 5.947,5 97,5 6.045,0 3.022,5 251,9 
SFRJ 55.698,6 913,1 56.611,7 28.305,8 2.358,8 

3. Zagotavljanje in razporejanje deviznih sredstev, ki se 
. prek Sklada usmerjajo za potrebe gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. 

Za leto 1981 je Zvezni izvršni svet po predhodni razpravi v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ sprejel sklep o 
razporeditvi deviznih sredstev šele konec leta 1981. Odobrena 
sredstva je Sklad 28. 12. 1981 razporedil gospodarsko manj 
razvitim republikam in SAP Kosovu (tečaj 1 US $ = 41,80 din): 
SR Bosni in Hercegovini 219,3 mio din 
SR Črni gori 77,4 mio din 
SR Makedoniji 154,8 mio din 
SAP Kosovu 335,3 mio din 
Skupaj: 786,8 mio din 

Zaradi zakasnitev pri odobravanju teh sredstev je Zvezni 
izvršni svet na zahtevo Sklada podaljšal pravico do koriščenja 
teh sredstev do 31. 12. 1982, da bi se lahko porabila za 
namene določene s programi razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosova. V 1982. letu so bila razporejena 
sredstva v višini 1.204,6 mio din za potrebe gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo. Za leto 1983 pa je za potrebe 
Sklada predvideno 1.280,7 mio din. Devizna sredstva, ki se 
zagotavljajo prek Sklada in razporejajo gospodarsko manj 
razvitim republikam in SAP Kosovu, so v glavnem namenjena 
za nakup najnujnejše specialne uvozne opreme. Pravico do 
nakupa te opreme pridobijo organizacije združenega dela na 
podlagi soglasja SISEOT ter drugih odgovornih organov v 
republiki oz. pokrajini. Pri uresničevanju teh pravic je priha- 
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jalo do velikih težav in problemov, ker se je v glavnem zaradi 
težav pri zagotavljanju likvidnih deviznih sredstev kasnilo pri 
izvrševanju te zakonske obveznosti. To se je negativno odra- 
zilo na dokončanju posameznih objektov, ki se financirajo iz 
sredstev Sklada. 

Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo je bil spodbujen tudi z izkoriščanjem največjega dela 
kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj. V obdobju 
1974-1982 so manj razvite republike in SAP Kosovo prejele: 

Odobreno Porabljeno 
SR Bosna 
in Hercegovina 
SR Črna gora 
SR Makedonija 
SAP Kosovo 

415 milijonov US $ 62,1% 
195 milijonov US $ 56,6% 
322 milijonov US $ 57,2% 
367 milijonov US $ 28,9% 

Supaj: 1.299 milijonov US 
Razvite republike in SAP Vojvodina so v istem obdobju 

dobile skupaj 557 milijonov dolarjev posojila od Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj, č rpanje teh kreditov poteka rela- 
tivno počasi, ker je dinamika črpanja odvisna od vrste investi- 
cije, za katero se posojilo uporablja. 

V Zveznem zavodu za družbeno planiranje ocenjujejo, da so 
razlogi za to tudi v pomanjkanju likvidnih dinarskih sredstev 
(delež okrog 65-75%), v upadanju vrednosti dinarja (ob na- 
jetju kreditov je bil tečaj dinar- dolar 17:1 zdaj 70:1) in s tem 
povezanimi problemi pokrivanja negativnih tečajnih razlik, v 
pomanjkljivi organiziranosti in investicijsko-tehnični oprem- 
ljenosti investitorjev, v dolgotrajnih postopkih za ratificiranje 
sporazumov, v kasnitvah domačih dobaviteljev opreme in 
izvajalcev, v kasnitvah pri sprejemanju garancij, v dolgotraj- 
nih postopkih mednarodnih licitacij (npr. pri opremi) ipd. 

4. Dopolnilna in druga sredstva iz proračuna federacije 
V proračunu federacije se zagotavlja dopolnilna sredstva za 

financiranje družbenih dejavnosti in drugih služb na manj 
razvitih območjih. V letih 1981 in 1982 so znašala ta sredstva 
okrog 36 milijard dinarjev, ki so bila razporejena takole: 

- tekoče cene 
€ - v milijon din 

1981 1982 
Realizacija Planirano 

Skupaj 1981-1982 
Znesek Udeležba 

Skupaj 
SR Bosna 
in Hercegovina 
SR Črna gora 
SR Makedonija 
SAP Kosovo 

15.978 
5.170 
1.890 
2.356 
6.562 

19.654' 
6.209 
2.301 
2.830 
8.314 

35.632 
11.379 
4.191 
5.186 

14.876 

100,0 
31,9 
11,8 
14.6 
41.7 

1 Do konca junija meseca je tem območjem primanjkovalo okoli 10 
milijard dinarjev. 

Predvideno je bilo, da se sredstva za te namene v letu 1981 
zbirajo po stopnji 0,85%, v letu 1982 pa po stopnji 0,82% od 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva Jugoslavije. 
Vendar pa v obeh letih sredstev po predvidenih stopnjah ni 
bilo mogoče zagotoviti zaradi bilančnih težav proračuna fede- 
racije. Tako je bila v letu 1981 realizirana stopnja 0,72% 
družbenega proizvoda, za leto 1982 pa je ocenjeno, da bo 
dosežena stopnja 0,68%, namesto 0,82%. 

5. Sprejet je bil Dogovor o posebnih ukrepih za uresničeva- 
nje najhitrejšega razvoja SAP Kosova v obdobju od 1981 do 
1985. leta, v katerem je posebna pozornost namenjena zdru- 
ževanju dela in sredstev zlasti za dokončanje izgradnje elek- 
troenergetskih in metalurških kapacitet. Dogovor je bil sprejet 
v marcu 1982, Zvezni izvršni svet pa je že sprejel poseben 
operativni program za njegovo izvedbo. 

Uresničujejo se tudi drugi ukrepi za najhitrejši razvoj SAP 
Kosova. Na podlagi zakona o prevzemanju odplačila posojila 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj od 1981-1985. leta, ki 
je uporabljeno za izgradnjo I. faze hidrosistema Ibar-Lepe- 
nac, je bilo iz proračuna federacije v letu 1982 porabljeno 160 
mio dinarjev. SAP Kosovo je v letu 1982 vplačal v proračun 
federacije le 20% svojih obveznosti, uč inek tega ukrepa znese 
v letu 1982 1.450 mio din. Gospodarstvo SAP Kosova je trajno 
oproščeno plač ila anuitet od kreditov iz sredstev Sklada, ki so 
dospele v 1980 in 1981. letu, kar znese 2.250 mio din. Repu- 
blike in pokrajine so prevzele obveznost zagotoviti sredstva 

za odplač ilo anuitet od kreditov iz sredstev Skladb, ki bi jih 
gospodarstvo Kosova moralo vrniti v letu 1982, vendar se z 
vplač ili teh sredstev Skladu kasni. Do novembra 1982 je bilo 
vplačano 466 mio din, skupna obveznost pa znaša 1,750 mio 
din. SAP Kosovu so zagotovljeni tudi ugodnejši krediti za 
trajna obratna sredstva v znesku 1.250 milijonov din. Zvezni 
izvršni svet je predložil zakonsko ureditev za zagotavljanje in 
razporejanje sredstev v višini 0,03% od družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva Jugoslavije, ki imajo enako kvali- 
teto kot sredstva Sklada in ki so predvidena v posebnem 
dogovoru. V proračunu federacije pa so bila zagotovljena tudi 
sredstva v višini 3,3 milijarde dinarjev v zvezi s pokritjem 
izdatkov, nastalih v izrednih okolišč inah. 

Mednarodna banka za obnovo in razvoj je SAP Kosovu 
odobrila v prvih dveh letih tekočega srednjeročnega obdobja 
kredit za razvoj agroindustrijskega kompleksa v višini 90( 
milijonov dolarjev, za modernizacijo železnice 34 milijonov' 
dolarjev, 41 milijonov dolarjev za vodovod in 50 mio dolarjev 
za razvoj industrije. 

III. 

Uresničevanje osnovnih ciljev in nalog politike hitrejšega 
razvoja v letu 1981 in v letu 1982 

Osnovni cilji in naloge politike hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo se uresničujejo v 
znatno težjih pogojih gospodarjenja v Jugoslaviji, kar se 
odraža v počasnejšemu razvoju samoupravnih družbeno-qko- 
nomskih odnosov, znatno počasnejši rasti industrijske proiz- 
vodnje in celotne gospodarske aktivnosti, ki ima tendenco 
stagnacije in še nadaljnjega padanja; v številnih problemih na 
področ ju ekonomskih odnosov s tujino in na področ ju zuna- 
nje likvidnosti; zmanjšanju zalog surovin in repromateriala, 
trganju reprodukcijskih verig, visoki inflaciji in močnem priti- 
sku na dvig cen, nezaposlenosti in na hitrejši rasti vseh oblik 
porabe-od razpoložljivih možnosti. 

Neugodne tendence in problemi iz prejšnjih let so še zlasti 
prišle do izraza v letošnjem letu, ko se ne uresničujejo cilji in 
naloge, opredeljene v družbenem planu Jugoslavije, temveč 
se v tokovih družbene rpprodukcije še poglabljajo neugodne 
tendence in problemi iz prejšnjih let. V takšnih pogojih, se cilji 
hitrejšega razvoja manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin še dokaj uspešno uresničujejo v materialni proizvodnji, 
investicijski potrošnji in zaposlovanju, kar je razvidno iz ta- 
bele št. 3. V letu 1981 je gospodarstvo manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin beležijo dvakrat hitrejšo rast družbe- 
nega proizvoda od jugoslovanskega povpreč ja. V vseh manj 
razvitih območjih razen v Črni gori,je dosežena znatno hi- 
trejša rast družbenega proizvoda od jugoslovanskega pov- 
preč ja: v Bosni in Hercegovini 2,3 krat večja rast družbenega 
proizvoda, v Makedoniji 1,8 krat in na Kosovu 5,2 krat. V 
preteklem srednjeročnem obdobju je bila stopnja rasti druž- 
benega proizvoda v Jugoslaviji v povpreč ju 4,5%, v manj 
razvitih republikah in avtonomnih pokrajinah v povpreč ju 5,6 
medtem ko na Kosovu beležimo skoraj dvakrat nižjo stopnjo 
rasti (2,9%). 

Rast industrijske proizvodnje je počasnejša, v zadnjih me- 
secih leta 1982 pa je prišlo do njene stagnacije in upadanja; 
isto velja tudi za rast izvoza, kar negativno vpliva na nemoteno 
odvijanje reprodukcijskega procesa, tekoče odplačevanje 
dolgov in zagotavljanja preskrbe z najnujnejšimi proizvodi 
široke porabe; beležimo visoko rast cen, vse oblike porabe 
rastejo hitreje od rasti dohodka; znatno hitrejša je tudi rast 
osebnih dohodkov, poslabšuje pa se tudi finančni položaj 
organizacij združenega dela in podobno. Nominalna rast in- 
vesticij je še vedno visoka (okoli 32%, v Jugoslaviji 25%). Na 
področju zaposlovanja je bila dosežena relativno visoka stop- 
nja rasti, 4,2% (Jugoslavija 2,7%), kar je v razmerah stagna- 
cije v proizvodnji v določeni meri vplivalo na padec produktiv- 
nosti dela. 

Gospodarska gibanja na Kosovu so bila v letu 1982 izredno 
neugodna, rast industrijske proizvodnje je bila za 5,3% pod 
rastjo v letu 1981; slaba je bila oskrba prebivalstva z najnuj- 
nejšimi proizvodi široke porabe; zelo občutni pa so bili tudi 
problemi notranje in zunanje likvidnosti. 
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V letu 1982 je prišlo do občutnega padca v rasti industrijske 
proizvodnje v primerjavi z letom 1981, saj beležimo le 0,1% 
rast na nerazvitih območjih (v celotnem jugoslovanskem pro- 
storu je le-ta znašala 0,3%; v razvitih območjih pa 0,4%). 
Gibanje industrijske proizvodnje v manj razvitih republikah in 
avtonomnih pokrajinah je zelo neenakomerno: v SR Makedo- 
niji je industrijska proizvodnja povečana za 3,1% kar ustreza 
dinamiki rasti v letu 1981; v SR Bosni in Hercegovini proizvod- 
nja stagnira, v SR Črni gori je nižja za 0,9%, medtem ko je v 
SAP Kosovu nižja za 5,3%. 

V razvitih območjih beležimo občuten padec industrijske 
proizvodnje le v Hrvatski (-1,7%), medtem ko je na ostalih 
območjih doseženo določeno povečanje (SR Srbija 0,9%, SR 
Slovenija 1,4% in v SAP Vojvodini za 1,9%.) 

Kljub naporom in ukrepom, da bi omejili rast investicijske 
potrošnje, pa beležimo visoko nominalno rast investicijskih 
izplač il (25% v jugoslovanskem prostoru, v manj razvitih re- 
publikah in pokrajinah okoli 32%). 

Intenzivna rast investicij na manj razvitih področ jih je posle- 
dica visokih vlaganj v BiH (stopnja 54,4%), kot posledica 
hitrejšega investiranja v industrijo (35,7%) in stanovanjsko 
izgradnjo (55,7%). Hitrejša rast investicij (od jugoslovanskega 
povpreč ja) je dosežena tudi na Kosovu (stopnja 29,8) in to 
zaradi večjega vlaganja v industrijo (23%); kmetijstvo z vo- 
dnim gospodarstvom (76%) in gradbeništvo (43%). V Make- 
doniji je prišlo do oživljanja investicijske aktivnosti in je na 
nivoju jugoslovanskega povpreč ja. Črna gora beleži znatno 
zaostajanje investicijske potrošnje (10,5) zaradi zmanjšanih 
vlaganj v gradbeništvu in gostinstvu. 

Pri financiranju investicij na manj razvitem območju še 
vedno prevladujejo bančna sredstva (skupno s sredstvi 
Sklada) saj znaša delež okoli 53% (v Jugoslaviji 44%), med- 
tem ko znaša delež sredstev organizacij združenega dela le 
27% (v Jugoslaviji 39%), v BiH so znašala lastna sredstva 
gospodarstva 35%, v Črni gori 18%, v Makedoniji 19%, na 
Kosovu 15%. 

Podatki o investicijah v teku opozarjajo, da se je na tem 
področ ju gradilo okoli 4700 objektov, katerih predračunska 
vrednost je znašala približno 445 miljard din (30% celotne 
investicijske izgradnje v državi), pri čemer je znašala v pov- 
preč ju stopnja dokončanosti objektov 60%. 

Največje število objektov v izgradnji je v BiH (1666) v vre- 
dnosti 196 milijard dinarjev, na Kosovu (901), pri čemer pa je 
njihova skupna vrednost za 91 milijard večja od drugih manj 
razvitih območij, v Makedoniji 1435 objektov v skupni vredno- 
sti 89 milijard dinarjev in v Črni gori 1260 objektov v vrednosti 
69 milijard dinarjev. 

IV. 

Za primerjavo je navedeno nekaj podatkov o gospodarskih 
gibanjih v obodbju 1976-1980 ter v letih 1981 in 1982 

1. V preteklem srednjeročnem obodbju je prišlo do nasled- 
njih sprememb v relativnih odnosih v stopnji razvitosti repu- 
blik in pokrajin 

XH- relativni odnosi 
- SFRJ = 100 

Družbeni proiz- Osnovna sred- Stopnja zapo- 
ved na prebi-stva po delovno slenosti/1000 

valca sposobnem delov. spos. 
prebiv. tekoče preb. 

cene 
1975 1980 ?975 1980 1975 1980 

Jugoslavija 
Bosna in 
Hercegovina 
č rna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 
območ. brez AP 
Kosovo 
Vojvodina 
Razvita območja 
Nezadostno raz- 
vita območja 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
68,6 
69.6 

124,2 
69.4 

201,7 
92,3 
33,2 

120.9 
121.2 

68.1 
80.2 

128,7 
64,7 

191.3 
94.6 
31,6 

121.4 
122.3 

74.8 
107,3 
122,0 
80,7 

197,6 
82.9 
51,6 

102,2 
112.9 

85.4 
107.3 

.121,4 
72.3 

199.4 
81.5 
39,7 

108.3 
113,2 

79.1 
85.2 

122.5 
89.3 

171.6 
94,2 
53,6 

103.8 
111,3 

75,6 
85,2 

116.0 
89.6 

168,7 
98,5 
51.7 

103.1 
113,7 

Družbeni proizvod na prebivalca opozarja, da je v manj 
razvitih območjih prišlo do povečevanja relativnih razlik za 1,2 
odstotne točke glede na leto 1975 in to predvsem zaradi 
počasnejše rasti družbenega proizvoda in hitrejše rasti prebi- 
valstva na teh območjih. 

Znotraj gospodarsko manj razvitih območjih prihaja do 
pomembnih razlik. 

V SR Črni gori je prišlo do občutnega zmanjšanja relativnih 
razlik v ravni družbenega proizvoda na prebivalca, tako da je 
bil v letu 1980 le-ta 20% pod jugoslovanskim povprečjem. V 
Bosni in Hercegovini je relativno razmerje nespremenjeno, 
medtem ko se je v Makedoniji in na Kosovu ta razlika še 
povečala. Na povečanje relativnih razlik v Makedoniji je vpli- 
vala tako stopnja rasti družbenega proizvoda kot tudi porast 
prebivalstva, medtem ko je na Kosovu prišlo do povečanja 
razlik samo zaradi prirasta prebivalstva (v obdobju 1975 do 
1980 se je porast prebivalstva povečal za 10,6%, v Jugoslaviji 
za 4%). 

Relativne razlike v ravni osnovnih sredstev na delovno spo- 
sobnega prebivalca so se v manj razvitih območjih znižale za 
1,6 odstotne točke, v letu 1980 glede na stopnje v letu 1975. 
Vendar pa tudi ta kazalec opozarja na bistvene razlike po 
posameznih področ jih. V Bosni in Hercegovini so se relativne 
razlike bistveno zmanjšale, v SR č rni gori so ostale nespre- 
menjene, medtem ko je v Makedoniji, zlasti pa še na Kosovu 
prišlo do povečanja teh razlik. 

Visoka raven osnovnih sredstev na delovno sposobnega 
prebivalca je v č rni gori posledica več je zastopanosti kapi- 
talno intenzivnih dejavnosti v strukturi gospodarstva te repu- 
blike in majhnega števila prebivalstva v tej republiki. 

Relativne razlike v stopnji zaposlenosti v manj razvitih ob- 
močnih so se v preteklem srednjeročnem obdobju povečale 
za 2,4 odstotne točke. Do povečanja razlik je prišlo v Bosni in 
Hercegovini in na Kosovu, medtem ko so v č rni gori in 
Makedoniji razlike ostale nespremenjene. Na povečanje razlik 
je vplival hitrejši prirast delovno sposobnega prebivalstva v 
manj razvitih območjih glede na jugoslovansko povpreč je, 
čeprav je bilo na manj razvitih območjih, še zlasti pa na 
Kosovu, porast zaposlenosti nad jugoslovanskim povpreč jem. 

2. Na področ ju ekonomskih odnosov s tujino so še vedno 
prisotni neugodni trendi. V obdobju januar-oktober 1982 je bil 
izvoz z manj razvitih območij povečan le za 1,6% (Jugoslavija 
3,1%), od tega na konvertibilno območje 2% (Jugoslavija 6,2), 
na klirinško 1,2% (Jugoslavija 1,5%). Pozitivni rezultati v 
izvozu so doseženi v Črni gori in Bosni in Hercegovini, med- 
tem ko Makedonija in posebno Kosovo beležita padec izvoza. 
Na takšno gibanje izvoza je vplivalo predvsem neusposoblje- 
nost in neorganiziranost gospodarstva za izvoz, zmanjšanje 
proizvodnje, ugodnejše cene na domačem trgu. Uvoz blaga je 
za razliko od prejšnjih let v stalnem upadanju in je v Jugosla- 
viji v istem obdobju zmanjšan za 40%, v manj razvitih območ- 
jih za 20,9%. K zmanjševanju uvoza je v veliki meri prispevalo 
omejevanje uvoza, pomanjkanje dinarskih in deviznih sred- 
stev, še posebej pa problem okoli uvoza opreme. Največ je 
zmanjšanje uvoza beležimo na Kosovu 40% in v Črni gori 
20%, kar je predvsem rezultat zmanjšanega uvoza s konverti- 
bilnega območja, nasprotno pa sta Bosna in Hercegovina ter 
Makedonija povečali uvoz s konvertibilnega območja za okoli 
4% oziroma 9%. 

Čeprav je pokritost uvoza z izvozom v tem obdobju znatno 
izboljšana 73%, je na konvertibilnem območju še vedno zelo 
nizka. Bosna in Hercegovina 59%, Črna gora 53%, Makedo- 
nija 44%, Kosovo 76%, Jugoslavija 60%. 

3. Posebej je treba opozoriti na probleme zaposlovanja na 
manj razvitih območjih. Ne glede na to, da se je dinamika rasti 
zaposlenosti tako v obdobju 1976-1980 kot tudi v 1981. letu 
gibala iznad planskih predvidevanj, število oseb, ki iščejo 
zaposlitev, stalno narašča 

62.4 '61,2 74,9 76,5 78,0 75,6 
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Osebe, ki iščejo zaposlitev 
* H 

v tisoč ih 
letno povpreč je 
delež SR in SAP 

Jugoslavija 
Bosna in 
Hercegovina 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija izven AP 
Kosovo 
Vojvodina 
Razvita območja 
Manj razvita območja 

1975 1980 1981 1975 1980 1981 
540 786 808 100,0 100,0 100,0 

87 
17 
67 
90 
10 

171 
41 
57 

305 
235 

137 
22 
78 

117 
11 

274 
68 
79 

442 
344 

143 
25 
86 

127 
12 

261 
72 
82 

441 
367 

16,0 
3,2 

12.5 
16.6 

1,8 
31,8 

7,6 
10,5 
56,5 
43,5 

17,4 
2,8 

10,0 
14,9 

1,4 
34,8 

8,6 
10,0 
56,2 
43,8 

17,8 
3,1 

10.6 
15.7 

1,5 
32.3 

8,9 
10,1 
54,6 
45.4 

V letu 1981 je na manj razvitih območjih iskalo zaposlitev 
367 tisoč oseb, kar pomeni 45,4% skupno zaposlenih. 

V skladu ocenjujejo, da so problemi zaposlovanja manj 
razvitih področ ij posebno v SAP Kosovu predvsem posledica 
podedovane nizke stopnje zaposlenosti, velikega transfera 
kmetijskega prebivalstva v mesta in znatno hitrejšega prirasta 
delovno sposobnega prebivalstva poeni strani, kot tudi struk- 
ture vlaganj v ta področ ja, posebno v industrijo, po drugi 
strani. V celem povojnem obdobju kot tudi v obdobju 
1976-1980 so ta področja pretežno vlagala v kapitalno inten- 
zivne veje, ki za razliko od predelovalnih, absorbirajo manjše 
število delavcev. 

V strukturi oseb, ki iščejo zaposlitev, je rastel delež strokov- 
nih kadrov (cca 44%), kar je posledica manjšega sprejemanja 
pripravnikov v odnosu na priliv mladih šolanih kadrov. Poleg 
neizpolnjevanja zakonske obveznosti glede sprejemanja pri- 
pravnikov je prisotna tudi teritorialna in profesionalna neskla- 
dnost strukture kadrov z realnimi potrebami združenega dela 
zaradi premajhne mobilnosti delovne sile in prepočasnega 
uveljavljanja usmerjenega izobraževanja. Profesionalna nes- 
kladnost se pojavlja zaradi več je orientacije mladih na šole za 

neproizvodne poklice. Veliko število teh kadrov leta čaka na 
zaposlitev, medtem ko je v nekaterih proizvodnih dejavnostih 
(rudarstvo, gradbeništvo, gozdarstvo) prisotno pomanjkanje 
mladih kadrov, 

V obdobju januar-september 1982 beležimo v vseh manj 
razvitih območjih nadpovprečno rast zaposlenosti 4,2%, v 
vsej Jugoslaviji 2,7%. Najhitrejša rast je bila v Bosni in Herce- 
govini 4,4%, Črna gora 4,2%, Makedonija 4,1% in Kosovo s 
3,7%. Takšno rast zaposlenosti pa je istočasno spremljal 
padec produktivnosti dela, posebno v industrijski proizvodnji. 
Vzporedno z visokim porastom zaposlenosti se nadaljuje ten- 
denca povečevanja števila oseb, ki iščejo zaposlitev. Evidenti- 
rana nezaposlenost v obdobju januar-avgust 1982 je dosegla 
na manj razvitih območjih 385 tisoč oseb ali 45% vseh neza- 
poslenih v Jugoslaviji. Na začasno delo v tujino je v prvem 
polletju 1982 odšlo okoli 6.200 naših delavcev v primerjavi z 
enakim obdobjem leta 1981, ko jih je odšlo 1.350. Okoli 4.300 
delavcev ali 69% jih je odšlo z manj razvitih območ ij, največ  iz 
Kosova okoli 2.050 in Makedonije 1.270. V istem obdobju je 
število povratnikov okoli 5.200, od tega z manj razvitih obmo- 
čij 2.750 ali 54%. 

V. 
Informacija je pripravljena na podlagi sklepa Zbora združe- 

nega dela z dne 9. februarja 1983. Za pripravo informacije so 
bili uporabljeni podatki iz gradiv, ki so jih za Skupščino SFR 
Jugoslavije pripravili Zvezni izvršni svet, Zvezni zavod za 
družbeno planiranje in drugi organi oziroma organizacije. 
Prav tako so bili uporabljeni podatki iz zaključnega računa in 
poslovnega poroč ila Sklada federacije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtono- 
mnih pokrajin za leto 1982. 

Informacijo so skupaj pripravili delegati iz SR Slovenije v 
Skupšč ini Sklada federacije, delegacija Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, 
Republiški sekretariat za finance in Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje. 

Tabela 1 
PORABA SREDSTEV SKLADA OD 1. 1. DO 31. 12. 1981 PO POSAMEZNIH NAMENIH 
(v tisočih dinarjev) 

Namen Gospodari- manj 
razvite republike 

in SAP Kosovo 

Bosna in 
Hercegovina 

Črna gora Makedonija Kosovo 

Porabljeno skupaj 
Pri tem: 
Novi objekti 
Rekonstrukcija 
in modernizacija 
Drugo 

Porabljeno skupaj 
Pri tem: 
Novi objekti 
Rekonstrukcija 
in modernizacija 
Drugo 

25,422.122 

20,942.336 

3,694.275 
785.511 

100,0 

82.4 

14.5 
3,1 

7,425.596 1,727.175 

6,300.668 919.154 

1,003.830 504.011 
121.098 304.010 

Struktura 
100,0 100,0 

84,9 

13,5 
1,6 

43,2 

29,2 
17,6 

5,932.695 

4,051.829 

1,880.866 

100,0 

53,2 

31,7 

10,336.656 

9,670.685 

305.568 
360.403 

100,0 

93,6 

3 
3,4 
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Tabela 2 
PORABA SREDSTEV SKLADA OD 1. 1. DO 31. 12. 1982 PO OSNOVNIH NAMENIH 
(v tisočih dinarjev) 

Namen 

Porabljeno skupaj 
Pri tem: 
Novi objekti 
Rekonstrukcija 
in modernizacija 
Drugo 

Porabljeno skupaj 
Pri tem: 
Novi objekti 
Rekonstrukcija 
in modernizacija 
Drugo 

Gospodar, manj 
razvite republike 

in SAP Kosovo 
26,178.622 

100,0 

Bosna in 
Hercegovina 

Črna gora Makedonija 

5,452.283 

3,950.323 

1,057.935 
444.025 

3,135.249 

2,951.710 

183.401 
138 

6,940.169 

Struktura 
100,0 100,0 100,0 

72,5 

19,4 
8,1 

94,1 

5,9 
0,0 

Kosovo 

10,650.921 

9,705.711 

659.054 
286.156 

100,0 

91,1 
6,20 
2,7 

Tabela 3 
NEKATERI POKAZATELJI GOSPODARSKIH GIBANJ V LETIH 1981 IN 1982 (stopnje rasti) 

Jugoslavija Razvita obm. Manj razvita območja 
Skupaj Bih Črna gora Makedonija Kosovo 

1. Družbeni proizvod 19811 

- skupaj gospodar. 
- družbeni sektor 
- privatni sektor 
- industrija 
- kmetijstvo 
2. Fizični obseg industrije 
1981 
januar-julij 1982 
3. Zaposlenost v družb, sektorju 
- skupaj 1981 
- januar-junij 1982 
4. Osebe, ki iščejo zaposlitev 

(v tisoč ih) 
1981 
- januar-maj 1982 
5. Nominalna rast čistega oseb. 

dohodka po delavcu 
1981 
- januar-maj 1982 
6. Blagovna menjava s tujino2 

- izvoz 1981 
- jan.-julij 1982 
- uvoz 1981 
- jan.-julij 1982 
- stopnja pokritosti uvoza 

z izvoz, (v %) 
1981 
jan.-julij 1982 
7. Skupne družbene bruto 

investicije v osnov, sred.3 

- stop. rasti 1981 
- januar-junij 1982 
- struktura 1981 
- januar-junij 1982 

1.6 
1,5 
2,2 
4.1 
2,5 

4.2 
0,7 

2,9 
2.7 

809 
858 

34,0 
31,8 

22,0 
6,5 
5,0 

-12,7 

69,4 
76,3 

17,8 
27,6 

100,0 
100,0 

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

2,4 
2,1 

444 
474 

21,2 
7,0 
3,7 

-13,0 

73,7 
77,0 

16,4 
26.1 
71.2 
70,7 

3.2 
3.0 
4,8 
5,8 
5.1 

6.1 
0,4 

4.3 
4.2 

365 
384 

22,5 
4,9 

15,5 
-11,7 

64.1 
74.2 

21.2 
31.3 
28,8 
29,3 

3,7 
3.7 
3.8 
7,2 
6.2 

7.3 
-0,1 

4,1 
4.4 

143 
151 

35,0 
33,0 

25,0 
2,6 

11,0 
-10,3 

74,6 
77,8 

24,7 
46.7 
13.8 
15,7 

-3,3 
-5,8 
17,7 
2,4 

10,5 

2,9 
1,9 
5,6 
4,3 

24 
26 

33,0 
32,2 

10,0 
29,9 
35,0 

-13,3 

40,6 
59,2 

35,7 
14,5 
5,3 
4,6 

2,8 
2,8 
3.2 
3,4 
3.3 

3.7 
3,0 

3.8 
3,8 

127 
130 

32,0 
32,0 

30,0 
7,3 

19,0 
0,0 

58,2 
66,4 

14,8 
14,8 
6,2 
6,2 

8,3 
9,0 
5,3 
6,7 
3,2 

6,7 
-3,9 

5,5 
4,2 

71 
77 

38.0 
27.1 

2,0 
-0,9 
16,0 

-43,1 

47,5 
90,8 

2,8 
26,9 

3,4 
2,8 

t Predhodni podatki, cene 1972. Nekateri republiški in pokrajinski zavodi za družbeno planiranje menijo, da bo končni obračun dal nekoliko drugačne podatke o stopnjah rasti družbenega proizvoda 2 Brez izvoza in uvoza za potrebe federacije 3 Izplačane investicije, tekoče cene 
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