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Izvršni svet Skupščine SR Siovenije je na 6. seji dne 
15.6. 1984 obravnaval: 
- POROČILO O URESNIČEVANJU POLITIKE DRUŽBE- 

NEGA IN EKONOMSKEGA RAZSOJA SR SLOVENIJE V 
LETU 1984 IN PRVA OCENA MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 
1985, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

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

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Milan KNEŽEVIĆ, čl^p Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Borut MIKLA VČIČ, član Izvršnega sveta in pedsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- dr. Lojze UDE. član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in te- 
hnologijo, 

- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promot in zveze, 

- Cvetka SELŠEK, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za mednarodno .sodelovanje, 

- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje. 

PREDSEDNIK 
Dušan Šinigoj 

Poročilo izhaja iz Analize Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje o uresničevanju srednjeročnih razvojnih usmeritev 
1981-1985 in razvoju v letih 1981-1984 s prvimi ocenami ter 
možnosti razvoja v letu 1985, upošteva naloge iz Načrta izva- 
janja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in 
Resolucije za leto 1984 in Dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. Prav tako upošteva, da je Izvršni svet 
tekoče obveščal delegatsko skupščino o gospodarskih giba- 
njih z informacijami na sejah zborov Skupščine v teku 1984. 
leta, kot tudi da je glede na sprejete oz. predlagane ukrepe na 
področju cen in finančne konsolidacije že sprejel Program 
ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen 
in finančne konsolidacije gospodarstva. 

I. 
V letu 1983 in prvih mesecih leta 1984 smo z velikimi 

prizadevanji delavcev in delovnih ljudi dosegli nekaj po- 
membnih rezultatov. TaKo beležimo višjo rast družbenega 
proizvoda, povečujemo izvoz, še zlasti na konvertibilno ob- 
močje, dosegli smo visoko pokritost uvoza z izvozom, sicer 
skromna investicijska sredstva vlagamo v dogovorjene pre- 
dnostne projekte ter s prestrukturiranjem in na drugi; načine 
uokvirjamo vse oblike porabe v razpoložljiv dohodek. Obe- 
nem pa so se na nekaterih področjih družbenega in ekonom- 
skega razvoja — zlasti na področju cen, finančne sposobnosti 
in likvidnosti gospodarstva, standarda delavcev in delovnih 
ljudi - problemi izredno zaostrili. 

V letu 1984 smo si kot ključne cilje razvoja zastavili: 
- nadaljnje povečanje izvoza blaga in storitev na konverti- 

bilno področje in na tej podlagi in z ukrepi tekoče ekonomske 
politike skrbeti za oživljanje in povečevanje proizvodnje; 

- nadaljevati z aktivnostmi za prestrukturiranje gospodar- 
stva in družbenih dejavnosti; 

- začeti s sanacijo dinarskega finančnega položaja v zdru-> 
ženem delu in ohraniti reproduktivno in akumulativno spo- 
sobnost gospodarstva; 

- zagotoviti, da se vse oblike porabe gibljejo v okviru raz- 
položljivega dohodka; 

- doseči umirjenejšo rast cen kot v predhodnem letu; 
- uresničevati politiko produktivnega zaposlovanja. 
Dosežena dinamika razvoja v obdobju izvrševanja tega 

srednjeročnega plana je, ob korenitih spremembah v pogojih 
gospodarjenja skromenjša od pričakovane. V obdobju 
1981-1983 je družbeni proizvod rastel za povprečno 0,2% 
letno, njegova rast v tem letu pa bo po oceni 2%. V fndustrijski 
proizvodnji smo v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegli 
rezultate, ki so nad resolucijskimi predvidevanji. Rast indu- 
strijske proizvodnje v Sloveniji je višja kot v jugoslovanskem 
merilu, kar pripisujemo prizadevanjem za večjo proizvodnjo 
in dobri organizaciji dela in produktivnosti v številnih organi- 
zacijah združenega dela, delno pa tudi nekoliko ugodnejši 
preskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskim materialom. 
Zaradi prizadevnega dela delavcev pričakujemo, da bo indu- 
strijska proizvodnja dosegla raven, ki izhaja iz resolucije. 
Oživljanje gospodarske rasti, ki je zaznavno v tem letu in se je 
pričelo že v predhodnem je po oceni Izvršnega sveta posle- 
dica tudi večje izvozne usmerjenosti in začetkov spreminjanja 
gospodarske strukture v prid proizvodnim programom, ki 
bodo dolgoročneje omogočali višji dohodek na zaposlenega 
in na vložena sredstva, večji delež ustvarjalnega in visokokva- 
lificiranega dela ter racionalnejšo porabo energije in surovin. 

Zahvaljujoč relativno visokemu povečanju izvoza blaga na 
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konvertibilno območje, čeprav se planska predvidevanja do- 
cela niso izpolnjevala, je bilo v obdobju 1981-1983 doseženo 
90,5% pokritje uvoza z izvozom blaga, v tem letu pa se bo po 
oceni pokritje povečalo za preko 108%. V petih mesecih 
letošnjega leta je celotni izvoz v primerjavi z istim obdobjem 
lanskega leta porastel za 14%, uvoz pa se je znižal za 5%. 
Izvoz na konvertibilno področje je porastel za 20%, uvoz pa za 
5%, kar je v skladu z resolucijskimi predvidevanji. Tako je 
izvoz za 11% presegel uvoz s tega področja. Organizacije 
združenega dela, ki so se usmerjale v izvoz, so zaradi nene- 
hnih sprememb v deviznem režimu poslovale v bistveno bolj 
zaostrenih in negotovih pogojih. Nemoteno proizvodnjo in s 
tem tudi izvoz jim otežkočajo tudi omejen uvoz opreme in 
rezervnih delov. 

V letu 1981 je pričel naraščati obseg zunanje trgovinskih 
poslov, ki se odvijajo v razmerju 1:1.') S tem se sicer ohranja 
proizvodnja in veča konvertibilni izvoz, zmanjšuje pa se de- 
vizni priliv za odplačevanje fiksnih in garantiranih obveznosti 
do tujine ter pokrivanje skupnih in splošnih potreb. 

Obseg obmejne blagovne menjave je po odloku o skupni 
devizni politiki Jugoslavije za leto 1984 omejene na 15% 
celotne obmejne blagovne menjave s posamezno državo. Vse 
od uveljavitve tega ukrepa smo se trudili, da bi bila njegova 
realizacija izvedena po samoupravni poti. V ta namen so 
organizacije združenega dela, registrirane za opravljanje ob- 
mejne blagovne menjave v Odboru za obmejno gospodarsko 
sodelovanje sekcije za Italijo Gospodarske zbornice Jugosla- 
vije sklenile dogovor o uskladitvi menjave z določili skupne 
devizne politike. Zvezni izvršni svet je konec aprila kljub temu 
sprejel poseben odlok, ki pa se v praksi še ne realizira in je 
prijavljanje poslov izvoza in uvoza po obmejnih sporazumih z 
Italijo trenutno onemogočeno. Gospodarska zbornica Slove- 
nije si posebej prizadeva, da bi preko Gospodarske zbornice 
Jugoslavije uveljavila opredelitve, ki so bile predvidene že v 
dogovoru organizacij združenega dela in ki med drugim pred- 
videvajo prednost za proizvodnjo iz obmejnega območja. 

Po sedanjih ocenah v kmetijstvu ne bo bistvenih odstopanj 
od globalno zastavljenih načrtov. S setvenimi načrti (jesenska 
in spomladanska setev) in s samoupravnimi sporazumi o tržni 
proizvodnji pšenice, sladkorne pese, krompirja, vrtnin in olja- 
ric ter s samoupravnim sporazumom o živinorejski proizvod- 
nji in proizvodnji krme na travniških in njivskih površinah, je 
bil dosežen napredek pri doseganju take strukture kmetijske 
proizvodnje, ki bo racionalnejša in prilagojena izrabi naravnih 
pogojev. Več aktivnosti in strokovne spodbude pa bo po- 
trebno za izkoriščanje travnatega sveta in za zviševanje hek- 
tarskih pridelkov"pomembnejših poljščin. V okviru teh gibanj 
so bili sicer doseženi prvi premiki pri izvajanju programa 
intenzifikacije pridelovanja krme in v ta namen so bile s 
programom intervencij za leto 1984 vse stimulacije za meso in 
mleko usmerjene v intenzifikacijo proizvodnje krme. 

Povečana aktivnost in napori vseh udeležencev v turistični 
ponudbi, da z dvigom kvalitete storitev zadrže položaj na 
mednarodnh tržiščih, so se odrazili že v letu 1983 in v prvih 4 
mesecih letošnjega leta, saj je rast števila nočitev v omenjenih 
mesecih 9%, od tega tujih 33%. Ocenjujemo, da bo v letoš- 
njem letu dosežena planirana 20% rast deviznega priliva. Prav 
aktivnosti drugih organizacij združenega dela, organizacij in 
skupnosti, ki vplivajo na boljšo in pestrejšo zunajpenzionsko 
potrošnjo, so bistveno vplivale na povečanje turističnega pro- 
meta v nesezonskem obdobju. Sprejeta je zasnova za obliko- 
vanje celovite podobe turistične ponudbe Slovenije in propa- 
gandnih aktivnosti na domačem in tujem tržišču. 

Izgradnja prenočitvenih zmogljivosti zaostaja za planirano 
zaradi manjših investicijskih sredstev in pomanjkanja kvalitet- 
nih programov. 

Energetska oskrba je v letošnjem letu, razen oskrbe z 
nekaterimi naftnimi derivati, dobra. Ugodne so hidrološke 
razmere, odkop premoga v slovenskih premogovnikih je večji 
od predvidevanj in večji je tudi uvoz zemeljskega plina iz 
Sovjetske zveze. Tudi letos je manjši uvoz surove nafte od 
bilančnih količin, zato je oskrba z nekaterimi tekočimi gorivi 

V SR Sloveniji so I. 1981 znašali zunanjetrgovinski posli, ki se gibljejo v 
razmerju 1:1 10% konvertibilnega izvoza (SFRJ 9%). v letu 1983 pa že 31% (SFRJ 
33%). Razlika med konvertibilnim izvozom in konvertibilnim deviznim prilivom je 
v SRS leta 1981 znašala 155 mio S (SFRJ 214 mio S) leta 1983 pa že 485 mio $ 
(SFRJ 1629 mio S) 

motena. Poraba naftnih derivatov se je v letošni«ni letu 
zmanjšala za okoli 4% glede na isto obdobiš lani; največji 
padec je pri lahkem in srednjem kurilu- ju ter mazutu v 
industriji. 

Gradnja večine energetskih objetkov je upočasnjena. 
Zmanjšuje se realni obseg sredstev in objekte gradimo skoraj 
izključno z združenimi sredstvi. Pri realizaciji programa je bil 
zato dan poudarek izgradnji proizvodnih objektov in objektov 
primarne energije ter najnujnejših objektov za prenos in di- 
stribucijo električne energije. V naftno plinskem gospodar- 
stvu so bila sredstva porabljena v glavnem za odplačevanje 
anuitet že zgrajenega magistralnega plinovodnega sistema in 
za raziskave novih nahajališč nafte in plina v severovzhodni 
Sloveniji. 

Gospodarski položaj prometa in zvez se je poslabšal pred- 
vsem kot posledica poslabšanja položaja prometnih dejavno- 
sti v primarni delitvi, hitrega porasta poslovnih stroškov, pred- 
vsem tistih vezanih na tečaj dinarja, restrikcij pri uvozu 
opreme in težav pri oskrbi z repromaterialom (avtopnevma- 
tika, kabli, PTT oprema), neplačevanja deviznih stroškov do- 
mačim prevoznikom za storitve, ki jih opravijo za potrebe 
domačih organizacij združenega dela na tujih relacijah itd. 
Obseg izvršenega transportnega dela je pod planiranim ven- 
dar kljub temu ugotavljamo določene spodbudne premike 
predvsem na področju preusmerjanja tovorov s cest na želez- 
nico, integralnih transportnih storitev, racionalizacije porabe 
energije v prometu ter izboljšanju ponudbe v potniškem pro- 
metu. 

Upadanje stanovanjske gradnje ob hkratni rasti cen stano- 
vanjske gradnje, je prisotno že od leta 1981. Opredelitev, da 
bomo v tekočem srednjeročnem obdobju zgradili 58.000 sta- 
novanj, bo dosežena. Strmo upadanje fizičnega obsega bele- 
žimo v družbeni graditvi stanovanj (od leta 1981 je ta upadla 
kar za 36,6%), medtem, ko zasebna gradnja narašča in je že 
presegla družbeno, čeprav Dogovor o temeljih družbenega 
plana predvideva, da bo v individualni gradnji zgrajenih le 
40% stanovanj. Še občutnejše upadanje družbene gradnje je 
bilo omiljeno s pospešenim dograjevanjem že začetih objek- 
tov, s čimer pa se je bistveno zmanjšal fond nedokončanih 
stanovanj (od leta 1980 kar za 44%). Ta gibanja in zastoji pri 
pripravi lokacij, dokumentacij in opremljanju zemljišč kažejo 
na resno ogroženost kontinuitete stanovanjske graditve v 
naslednjem planskem obdobju. Poleg tega so vzroki za z&o- 
stajanje gradnje še vedno v premajhni učinkovitosti in uskla- 
jenosti vseh dejavnikov, ki so vključeni v stanovanjsko grad- 
njo ter začetne težave, ki spremljajo zavestno drugačno vre- 
dnotenje zemljišč, zlasti tistih, ki so najbolj primerna za kme- 
tijsko proizvodnjo. 

Cene stanovanj so se v preteklem letu zvišale v povprečju za 
32%, kar je v povprečju rasti cen v industriji in nad rastjo 
osebnih dohodkov. Rast stanarin ne sledi rasti cen gradnje. 
Kljub že sprejetim stališčem za postopen prehod na ekonom- 
ske stanarine do konce leta 1985 ne bo realiziran, kar so med 
drugim zavrle tudi pogoste zamrznitve cen. 

Usmeritve in naloge na področju drobnega gospodarstva 
se ne uresničujejo zadovoljivo. Aktivnosti za prenašanje ma- 
loserijske in visoko produktivne individualne proizvodnje se 
kažejo predvsem v tem, da mnoge organizacije združenega 
dela organizirajo službe za sodelovanje z drobnim gospodar- 
stvom. Nekatere organizacije združenega dela organizirajo 
razstave izdelkov, ki so jih dosedaj izdelovali sdmi ali pa 
uvažali, v bodoče pa naj bi jih izdelovalo drobno gospodar- 
stvo. Pri tem se v vse večji meri poslužujejo novo ustanovlje- 
nega Poslovno informacijskega centra drobnega gospodar- 
stva v okviru poslovne skupnosti Magos. S takim povezova- 
njem, ki ga je še znatno premalo, bo drobno gospodarstvo 
vključeno v proces prestrukturiranja celotnega gospodarstva, 
zlasti z osvajanjem proizvodnje izdelkov, ki se uvažajo, pove- 
čujejo izvoz in dopolnjujejo ponudbo na domačem trgu. Pro- 
cesi reorganizacije in izdvajanja posameznih proizvodenj v 
enote drobnega gospodarstva z visoko produktivno tehnolo- 
gijo še niso stekli. Nezadostna so tudi prizadevanja za takšne 
reorganizacije v gospodarstvu. Prav tako pa izgradnja obrtnih 
con in zagotovitev poslovnih prostorov poteka prepočasi. 

Angažiranje sredstev občanov predvsem v proizvodne na- 
mene je prepočasno, ker tudi spodbude niso zadostne. Po- 
stopki za pridobitev gradbenih in obrtnih dovoljenj so še 
vedno dolgotrajni. 
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II. 
Ras* produktivnosti dela, kot posledice večjega vključeva- 

nja kvalitativnih dejavnikov v vse taze družbene reprodukcije, 
je bistven pogoj za uresničevanje politike gospodarske stabi- 
lizacije. Prizadevanje za boljše gospodarjenje in krepitev re- 
produktivne sposobnosti gospodarstva, že dajejo prve rezul- 
tate. Po nekajletnem upadanju bo produktivnost dela v letoš- 
njem letu porastla za okoli 1%. Pri tem pa k porastu produk- 
tivnosti še premalo doprinaša uvajanje novih znanj in boljša 
organizacija ter množična inventivna dejavnost. 

V leiu 1984 bo število zaposlenih v združenem delu porastlo 
za okoli 1%, v samostojnem osebnem delu pa med 4 in 5%. 
Rast zaposlenosti v družbenih dejavnosti, zlasti v šolstvu, bo 
počasnejša kot v preteklosti, v upravnih organih pa bo število 
zaposlenih nazadovalo. Izobrazbeno strukturo izboljšujemo z 
zaposlovanjem mladih strokovnjakov, premalo pa z izobraže- 
vanjem že zaposlenih, zlasti za potrebe višjih nivojev strokov- 
nih znanj. 

Znanost je še premalo uveljavljena kot proizvodni tvorec. Ni 
še dovolj dobro opredeljenih raziskovalno-razvojnih projek- 
tov v gospodarstvu, kot tudi ne kroženja kadrov med razisko- 
valnimi organizacijami, visokošolskimi organizacijami in go- 
spodarskimi organizacijami združenega dela. Ob zmanjša- 
nem deležu deviznih sredstev za skupne in splošne potrebe v 
republiki je potrebno omogočiti vsaj gospodarskim organiza- 
cijam združenega dela večji uvoz nujne raziskovalne opreme 
za lastne potrebe in potrebe raziskovalnih organizacij, ki 
zanje izvajajo projekta. 

Bistvo stabilizacijskih prizadevanj je v sodobnejši organiza- 
ciji ter boljšem in odgovornem delu vseh delavcev - še zlasti 
strokovnih in poslovodnih kadrov, v zmanjšanju stroškov po- 
slovanja, v hitrejšem obračanju obratnih sredstev ter v renta- 
bilriejšem investiranju, kot tudi v smelejšem pristopu k reor- 
ganizaciji in opuščanju neperspektivnih programov. Prav na 
področju proizvodnih stroškov in v organiziranosti združe- 
nega dela so še veano rezerva za racionalno gospodarjenje in 
uveljavljanje kvalitativnih dejavnikov proizvodnje. Odločilen 
pogoj za uveljavljanje politike dolgoročne ekonomske stabili- 
zacije je v pospeševanju tiste proizvodnje, ki bo odgovarjala 
kriterijem produktivnosti na mednarodnih trgih, v racionaliza- 
ciji in posodabljanju tehnoloških in proizvodnih programov, v 
sodobnejši organizaciji poslovanja in dela in v zniževanju 
stroškov. 

III. 
Vse oblike porabe so v skladu s sprejeto politiko realno 

nižje. Izvršni svet sodi, da je bila s tem sicer zagotovljena 
usmeritev, da se vse oblike porabe gibljejo v okviru razpolož- 
ljivega dohodka, vendar pa so se ob visoki inflaciji zaostrila 
mnoga vprašanja uresničevanja dolgoročnih programov in 
celovite razvojne politike. 

Naložbena politika v tem obdobju je bila restriktivna, inve- 
sticijska dejavnost pa je močno zaostajala tudi za planirano. 
Gospodarske investicije so se v letu 1983 v primerjavi z letom 
1980 realno skrčile za 30,5 odstotka, negospodarske investi- 
cije pa za 46,3 odstotka. Posebej je na področju investicij vse 
bolj problematičen obseg sredstev, razpoložljiv za naložbe v 
osnovna sredstva. Gospodarstvo je sicer v globalu ohranilo 
obseg realne akumulacije, skupaj z amortizacijo pa so celotna 
sredstva zla reprodukcijo porastla za 10 odstotkov. Vendar pa 
tako oblikovana sredstva še daleč niso bila vsa razpoložljiva 
za materialne naložbe. Velik del teh sredstev je bil angažiran 
za odplačilo raznih obveznosti, tako da so vsi odlivi v globalu 
angažirali preko 90 odstotkov ustvarjene akumulacije gospo- 
darstva. V takšnih pogojih je gospodarstvo iskalo dodatna 
sredstva za financiranje svojih naložb v osnovna in obratna 
sredstva v kreditnem potencialu barik in v medsebojnem 
zadolževanju, kar je bilo poleg ostalega, močan izvor inflacij- 
skega povpraševanja, oteževalo pa je tudi hitrejše posege v 
modernizacijo izvoznih kapacitet in izvedbo programov, ki so 
nujni, da se pospeši kvalitetna rast, tehnološki napredek in 
nadaljnje izvozno uveljavljanje. V takšnih pogojih se tudi 
združevanje dela in sredstev le s težavo prebija kot temeljni 
samoupravni odnos v procesu razširjene družbene reproduk- 
cije in kot temelj skupnega samoupravnega planiranja in 
reprodukcijskega povezovanja na trajnih osnovah. 

V letošnjem ietu se investicije v osnovna sredstva kljub 
visokim nominalnim istodobnim indeksom2 v osnovna sred- 
stva, preračunane na (dvanajstmesečno) letno raven, realno 
gibljejo približno na lanskoletni ravni: gospodarske investicije 
so višje za 3,5 odstotka, negospodarske pa manjše za skoraj 7 
odstotkov (v tem stanovanjske za dobrih 8 odstotkov). Tudi 
začetek izvajanja novih objektov v prvih štirih mesecih ne 
presega ene tretjine lanske celotne predračunske vrednosti 
vseh novozačetih objektov. 

Zaradi skromne realne reprodukcijske sposobnosti združe- 
nega dela, bo začetek črpanja sredstev nekaterih velikih pro- 
jektov zaostril vprašanje dodatne selekcije tudi prednostnih 
gospodarskih programov in njihovo ponovno pretehtanje in 
racionaliziranje3 saj bo ob omejenih bančnih virih in manjših 
možnostih zadolževanje v tujini otežkočeno izvajanje raz- 
vojno tehnoloških intenzivnih programov. 

Investicije v družbene dejavnosti so letos predvsem zaradi 
programov samoprispevkov v porastu. Gre zlasti za vlaganja v 
srednje strokovne šole, izobraževalne centre, medicinsko re- 
habilitacijo in v ustanove, ki se financirajo iz samoprispevka. 
V skladu z Resolucijo ne bomo začenjali graditi novih objek- 
tov, ki niso skupnega republiškega pomena in za katere še 
niso zbrana ali zagotovljena sredstva za gradnjo in za izvaja- 
nje dejavnosti. 

Organizacije združenega dela iz SR Slovenije so v primer- 
javi s predhodnim srednjeročnim obdobjem okrepil6*>samou- 
pravno združevanje dela in sredstev z organizacijami združe- 
nega dela iz drugih republik in avtonomnih pokrajin, še pose- 
bej iz manj razvitih. Kljub obojestranskim interesom in priza- 
devanjem pa obstajajo še težave. Premalo je pripravljenih 
kvalitetnih programov, ki bi bili lahko osnova za skupna 
vlaganja. Precejšnjo oviro pa predstavlja tudi omejena aku- 
mulacijska sposobnost organizacij združenega dela in nizka 
likvidnost bank. Skupni programi omogočajo boljše povezo- 
vanje v reprodukcijskih celotah, hkrati pa predstavljajo tudi 
delitev dela na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Na področju osebnih dohodkov prihaja do večje diferencia- 
cije kot doslej. Z zveznim zakonom je omejeno naraščanje 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki izka- 
zujejo nekrito izgubo in v organizacijah, ki so nelikvidne. Na 
tej osnovi bo materialni položaj delavcev v mnogo večji meri 
kot doslej odvisen od njihovih rezultatov dela in poslovanja, 
kar naj bi pripomoglo k hitrejšemu reševanju vzrokov, ki so 
povzročili slabe poslovne rezultate. Izvršni svet bo podpiral 
solidarnostno reševanje nastalih problemov, kadar se bodo za 
to odločili delavci v temeljnih organizacijah združenega deia v 
okviru posamezne delovne organizacije in bo to zagotavljalo 
nadaljnjo rast produktivnosti ter povečevalo konvertibilni 
izvoz. 

Osebni dohodki v družbenih dejavnostih zaostajajo za 
rastjo osebnih dohodkov gospodarstva, predvsem zaradi 
omejitve rasti prihodkov samoupravnih interesnih skupnosti v 
skladu z zveznim zakonom, prepočasnim prestrukturiranjem 
in visokim porastom materialnih stroškov. Zato naj bi za 
odpravljanje teh neskladij v samoupravnih interesnih skupno- 
sti čimprej začeli z izvajanjem ukrepov odpravljanja neskladij, 
za katere smo se že sporazumeli ob stabilizacijskem pro- 
gramu. To pa so zlasti prestrukturiranje dejavnosti, oženje 
programov, racionalizacija dela in poslovanja, inovacijski 
ukrepi za znižanje stroškov, v utemeljenih primerih pa tudi 
povečanje solidarnostnega prelivanja sredstev med občinami. 

Življenjski standard prebivalstva je v tem obdobju realno 
padal po stopnji 3,5% letno, v tem osebna potrošnja nekoliko 
hitreje, družbeni standard pa počasneje. Nazadovanje realnih 
osebnih dohodkov je bilo močnejše kot padec produktivnosti 
dela, kar je obratno kot v preteklem srednjeročnem obdobju. 

V tako zaostrenih pogojih življenja in dela se le s težavo 
uveljavljajo pozitivni elementi gospodarjenja in dela, nekateri 

' Nominalni indeksi 30 v SR Sloveniji v štirih mesecih najvišji v SR Sloveniji 
(173,1), v BiH (151,3) In SRH (142,1), medtem ko je povprečje v SFRJ 132. 
Upošetvajoč letošnje 4 mesece v primerjavi s povprečjem lanskega leta pa je 
indeks le 121,2; dvanaj3tmesečno drseče povprečje pa 146,5 (v tem gospodar- 
ske 151,1; negospodarske 136,9; stanovanjsko 134,1 ter družbene dejavnosti 
143.9). 
' črpanje sredstev za projekte TGO Gorenje, IMV, TGA Kidričevo, Elektroje- 
kiarno Jesenice in predor Karavanke bi v obdobju 1964 in 1985 angažiralo skoraj 
60% vseh slovenskih dolgoročnih sredstev za naložbe, če ne upoštevamo 
sredstev minimalne amortizacije. 

4 poročevalec 



problemi pa se prav v tem letu še zaostrujejo. Priče smo 
zastoju nagrajevanju po delu. Tako ne uspevamo vedno in 
povsod nagraditi produktivno delo, kar ne vzpodbuja najbolj 
ustvarjalne delavce za še več in boljše delo. Prav tako nazado- 
vanje osebnega standarda najbolj prizadeva predvsem upo- 
kojence z nižjimi prejemki, mlade družine ter družine z niz- 
kimi osebnimi dohodki, ki so odvisni izključno od tekočih 
prejemkov. Najtežji je položaj prejemnikov denarne pomoči, 
ki upravičencem pomenijo edini vir preživljanja. 

Upadanje sredstev za družbene dejavnosti je vplivalo naj- 
prej na zmanjševanje investicij v družbeni standard, za tem pa 
na zmanjševanje sredstev za tekoče financiranje programov. 
Ohranjanje obsega in dostopnosti storitev družbenih dejav- 
nosti je bilo mogoče le ob večjem angažiranju delavcev v 
izvajalskih organizacijah ter s povečano udeležbo prebival- 
stva v pokrivanju stroškov storitev, zlasti v zdravstvu Pri tem 
pa je prišlo so poslabšanja ekonomskega položaja izvajalcev. 

Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb so v 
zadnjih treh letih padale z realno letno stopnjo 12,7%. V 
skladu z usmeritvami se postopno zmanjšuje število delavcev 
v upravnih organih. Aktivnosti za izločanje nalog, ki po svoji 
naravi ne sodijo med zadeve državne uprave, seje v republiški 
upravi začelo, vendar so zaenkrat doseženi le delni učinki. Do 
poenostavitev pravno-upravnih predpisov še ni prišlo, uvaja- 
nje sodobnih informacijskih sistemov kasni, prihaja pa do 
negativne kadrovske selekcije. 

Izvajanje in uveljavljanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v letu 1984 poteka skladno z usmeri- 
tvami in z upoštevanjem prednosti določenih dejavnosti opre- 
deljenih z resolucijo. 

Ob nadaljnjem zmanjševanju sredstev ne bodo v celoti 
uresničene (z letnimi-obrambno razvojnimi programi) dolo- 
čene naloge teritorialne obrambe, civilne zaščite in materiali- 
zacije drugih obrambnih priprav. Določeno število občin 
uspeva izvajati le stalne aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje 
dosežene obrambne in samozaščitne sposobnosti. To za- 
hteva še večjo selektivnost s ciljem, da se vendar povečuje 
kvaliteta priprav. Te aktivnosti bo treba nadaljevati tudi z 
uveljavljanjem širše vzajemnosti vseh občin pri financiranju 
zlasti teritorialne obrambe. 

V zahtevnih družbenoekonomskih razmerah so doseženi 
določeni rezultati pri krepitvi družbene samozaščite, pove- 
čane so tudi politične in strokovne akivnosti pri uresničevanju 
posameznih nalog in interesov, ki pa še ne predstavljajo 
celovite družbene aktivnosti za preseganje zaostajanja druž- 
bene samozaščite za obrambnimi nalogami. 

IV. 
Na krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva je v 

tem planskem obdobju poleg intenzivnejšega delovanja kvali- 
tativnih dejavnikov gospodarjenja vplivala tudi dogovorjena 
delitvena politika ter smotrnejša uporaba razpoložljivega do- 
hodka. Večji poudarek je bil dan neposredni menjavi dela 
organizacij združenega dela materialne proizvodnje z organi- 
zacijami združenega dela s področja družbenih dejavnosti. 
Počasi presegamo proračunsko miselnost ter hkrati dozoreva 
spoznanje, da so znanost, izobraževanje, zdravstvo in druge 
dejavnosti pomemben faktor razvoja, ne pa potrošnja, ki jo je 
mogoče neselektivno omejevati. Spoznavamo, da omejevanje 
sredstev tem dejavnostim ne vodi samodejno v racionalnejše 
izvajanje storitev, ampak je potrebna trajna in neposredna 
povezanost obeh segmentov združenega dela vključno s 
spodbudnejšim nagrajevanjem delavcev v teh dejavnostih. 
Drugačen tretma teh dejavnosti, boljša informacijska tehnolo- 
gija ter zmanjšano administriranje bo pomembno prispevalo k 
menjanju ustaljenih navad. 

V usmerjenem izobraževanju resolucijske usmeritve ure- 
sničujemo z zakasnitvami, zlasti še pri pripravi in usklajevanju 
novih visokošolskih vzgojnoizobraževalnih programov. V 
osnovnem šolstvu zagotovljene programe kot prednostne na- 
loge sicer uresničujemo na vseh območjih Slovenije, zaostru- 
jejo pa se razlike v standardu izvajanja tega programa med 
občinami kljub uresničevanju dogovorjenega obsega solidar- 
nosti na tem področju. 

Resolucijske usmeritve na področju zdravstvenega var- 
stva v letu 1984 uresničujemo. Prepočasi se uveljavlja delitev 
dela med zdravstvenimi organizacijami, zmanjšuje se ležalna 
doba in manj uporabljajo reševalni prevozi. Pri zdravstvenih 
organizacijah prihaja do težav pri izvajanju programa zdrav- 
stvenega varstva predvsem zaradi iztrošenosti opreme in vi- 

soke rasti materialnih stroškov. Zdravstvene organizacije vse 
racionalneje gospodarijo z materialom in opremo, uvoženi 
material zamenjujejo z domačim ter ožijo njihov izbor. Čeprav 
zdravstvene organizacije združujejo dejavnosti na isti ravni, 
se zlasti zaradi zastarelosti opreme ponekod že zmanjšuje 
kvaliteta zdravstvenih storitev. 

Kljub problemom pri financiranju repertoame politike še 
ohranjamo raven kulturnega življenja in umetniško ustvarjal- 
nost na doseženem nivoju. Cankarjev dom z novimi zmoglji- 
vostmi vpliva na kulturno ponudbo Slovenije in Ljubljane. 
Dogovor o obnovi in modernizaciji radiotelevizijskega 
omrežja je v procesu sprejemanja, nadaljujemo pa tudi s 
prilagajanjem kulturnih programov novim pogojem. 

Zaostrene razmere terjajo odgovorno izvajanje nalog na 
področju socialnega varstva. Preoblikovanje denarnih po- 
moči družinam, ki si same s svojim delom ne morejo zagoto- 
viti dovolj sredstev za preživljanje otrok v različne funkcio- 
nalne oblike pomoči, se intenzivno nadaljuje tudi v letošnjem 
letu. 

V maju 1984 so denarne pomoči, ki prejemnikom predstav- 
ljajo edini vir preživljanja, povečane na okrog 7000 din. Šte- 
vilo le-teh ostaja nespremenjeno, povečuje pa se število pre- 
jemnikov iz dopolnilnega vira. 

Izplačevanje nadomestil za invalidnost, ki izhajajo iz Za- 
kona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb, bo steklo v mesecu juniju. 

Zdravstveno in socialno varstvo udeležencev NOV se tudi v 
stabilizacijskih razmerah zagotavlja v skladu z ustavno opre- 
delitvijo o posebnem varstvu te kategorije občanov. V teku pa 
so postopki za spremembe in dopolnitve predpisov in družbe- 
nega dogovora o dopolnilnem varstvu vojaških invalidov in 
drugih udeležencev NOV z namenom, da se v okviru danih 
sredstev zagotovi večja varnost tistim upravičencem, ki so v 
zaostrenih gospodarskih razmerah socialno bolj ogroženi. 

V. 
Finančni rezultati poslovanja kažejo, da se v gospodarjenju, 

zlasti pod vplivom zaostrenih razmer v zunanji in notranji 
likvidnosti ter pritiskov visoke rasti cen, še vedno močno 
odražajo posledice večletnega upadanja ekonomičnosti, 
slabšanja učinkovitosti investiranja, inflatornega kreditiranja 
in financiranja, visokih stroškov družbene režije ter nakopiče- 
nih neskladij v strukturi proizvodnje in potrošnje. 

Rast obveznosti iz dohodka zmanjšuje udeležbo gospodar- 
stva v dohodku in slabi likvidnosti gospodarstva in bank. 
Pomanjkanje lastnih denarnih sredstev v združenem delu, ki 
se kaže zlasti v povečani medsebojni zadolženosti, porastu 
stroškov za obresti in porastu izgub, so ključni problemi. 
Dosedanji ukrepi za izboljšanje dinarske likvidnosti še niso 
dali zadovoljivih rezultatov, saj število blokiranih žiro računov 
raste, narašča pa tudi število organizacij združenega dela, ki 
kasnijo s poravnavo meničnih obveznosti ter neplačanimi 
družbenimi obveznostmi. Na slabšanje dinarske likvidnosti 
ima določen vpliv tudi restriktivna kreditno-denarna politika. 
V zadnjih letih je bil sicer dosežen napredek pri ustanavljanju 
in delovanju internih bank in posebnih finančnih služb, ki pa 
niso zadosti vključene v takšen finančni sistem, ki bi zagotav- 
ljal hitrejše kroženje denarja in večje združevanje sredstev za 
dogovorjene naložbe. Zaostrene gospodarske razmere se ka- 
žejo tudi v naraščanju izgub ter v težavah, ki spremljajo 
sanacije organizacij združenega dela z izgubami. 

Izvršni svet sodi, da je ključna usmeritev za izhod iz težav 
hitrejša in doslednejša uveljavitev že sprejetih stabilizacijskih 
programov in odločnejši spopad s problemi, ki zavirajo ure- 
sničevanje dogovorjene politike. Doseči moramo, da bodo 
delavci motivirani za doseganje boljših rezultatov poslovanja 
in da jim z administrativnimi posegi in povečano inflacijo ne 
bodo razvrednoteni njihovi delovni napori in rezultati poslo- 
vanja. Temu morajo biti v večji meri podrejeni tudi ukrepi 
tekoče ekonomske politike, zlasti na monetarno-kreditnem, 
deviznem in zunanjetrgovinskem področju. V republiki je pri- 
pravljen program ukrepov in aktivnosti, na osnovi katerih naj 
bi v tem letu zagotovili ob spremembah različnih zakonov, 
dogovorov in sporazumov ter drugih predpisov povečanje 
oziroma ohranitve akumulacijske in reprodukcijske sposob- 
nosti gospodarstva. 

Ob zaostajanju deviznega priliva in za izvoz nespodbu- 
dnemu povezovanju organizacij združenega dela v splošnih 
združenjih ter zmanjšanem procentu združevanja deviz v re- 
publiki, so še posebej zaostreni problemi devizne likvidnosti 
bank, samoupravnih interesnih skupnosti materialne proiz- 



vodrije ter nekaterih organizacij združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti. 

Po predpisih se za skupne in splošne potrebe v republiki 
letos združuje 10% konvertibilnega deviznega priliva, kar 
komaj zadostuje za najnujnejše devizne potrebe zdravstva, 
energetike, informativne dejavnosti, kulture in raziskovalne 
dejavnosti. Odprto pa ostaja vprašanje deviz za odplačilo 
zapadlih fiksnih in garantiranih obveznosti infrastrukturnih 
objektov. Dodatnega združevanja deviz na nivoju SISEOT SR 
Slovenije za odplačevanje teh obveznosti ni možno uveljaviti. 
Poslovne banke ob kritični situaciji v zunanji likvidnosti tudi 
nimajo dodatnih virov deviz za premostitev težav. Zato je bilo 
na skupščini SISEOT dogovorjeno, da bodo nekateri uporab- 
niki združenih deviz del svojih potreb pokrili s kreditnim 
načinom plačila, medtem, ko bo tekoči devizni priliv v čim 
večji možni meri uporabljen za plačilo zapadlih obveznosti za 
najete tuje kredite za infrastrukturne objekte. Nujno bo tudi 
interesno združevanje deviznih sredstev v poslovnih bankah. 

Zaradi hipotek preteklosti in zakasnelih, pogosto tudi neu- 
streznih ukrepov poslovne in ekonomske politike, so nekatere 
organizacije združenega dela s področja gospodarstva zašle v 
izjemne težave. Delavci v teh organizacijah združenega dela 
vlagajo izjemne napore, da bi ob pomoči širš^ družbene 
skupnosti sanirali zatečeno stanje in ustvarili pogoje za na- 
daljnji razvoj. V ta namen je skupščina SISEOT sprejela po- 
sebne ukrepe. 

Osrednji problem gospodarske stabilizacije je in še vedno 
ostaja visqka inflacija. Umirjanje inflacije in usklajevanje 
odnosov na trgu je najpomembnejša naloga ekonomske poli- 
tike v tem in v naslednjih letih. Žarišča inflacije je možno 
odpravljati predvsem s povečanjem proizvodnje in produktiv- 
nosti dela in zniževanjem stroškov ter z realnim vrednotenjem 
proizvodnih tvorcev, zlasti ustvarjalnega dela, sredstev za 
reprodukcijo, uvoznega blaga in storitev, proizvodov in stori- 
tev gospodarske infrastrukture in ekoloških stroškov, ter s 
finančno konsolidacijo, ki bo vključevala odpravo žarišč iz- 
gub, nepokritih upniško dolžniških razmerij in nepokritih de- 
vizno-tečajnih razlik. 

Globalna blagovno-denama razmerja so v tem letu sicer 
skladnejša kot v predhodnih, poglabljajo pa se strukturna 
neskladja tako na strani ponudbe kot še posebej na strani 
povpraševanja. Poglabljajo se tudi neskladja med nominal- 
nimi in realnimi tokovi, kar se odraža v visoki rasti cen in 
inflacije. V mnogih organizacijah združenega dela so močno 
prisotne težnje, da s povečanjem cen ne pokrijejo samo 
izgube v poslovanju in zagotovijo sredstva za prekoračitve 
investicij in za nove programe, temveč tudi vnaprej nevtralizi- 
rajo posledice pričakovanih podražitev energije, surovin in 
drugih reprodukcijskih materialov. 

V letošnjem letu je tržišče zadovoljivo preskrbljeno z 
osnovnimi življenjskimi proizvodi, boljša je tudi oskrbljenost 
z določenimi proizvodi in surovinami, za katere se zagotav- 
ljajo devize po družbenem dogovoru. Organizacije združe- 
nega dela, nosilke preskrbe nadaljujejo s sklepanji samou- 
pravnih sporazumov o sovlaganju v druge republike in SAP 
Vojvodino za usposabljanje kmetijskih zemljišč in dolgoročno 
zagotavljanje osnovnih kmetijskih pridelkov. Pri tem se soo- 
čajo s pomanjkanjem lastnih finančnih sredstev, s težavami 
pri pridobivanju bančnih kreditov in z visokimi obrestnimi 
merami. Poleg nalog dolgoročnega zagotavljanja preskrbe, 
so v teku aktivnosti za sklenitev letnih dogovorov iz dolgoroč- 
nih samoupravnih sporazumov, da bi lahko v drugi polovici 
leta ohranili sedanjo raven preskrbljenosti tržišča 

Oblikovanje republiških stalnih blagovnih rezerv poteka v 
skladu s programom; sredstva so zagotovljena z zakonom. 
Uresničevanje programa republiških tržnih blagovnih rezerv, 
ki so namenjene predvsem za odpravo motenj pri redni pre- 
skrbi delovnih ljudi in občanov pa je odvisno predvsem od 
odobrenih bančnih posojil. Z zagotovitvijo namenskih virov za 
financiranje občinskih blagovnih rezerv, bo v letošnjem letu 
pospešeno tudi izvajanje programa občinskih blagovnih re- 
zerv. 

VI. 
V Resolucijo za leto 1984 smo vgradili usmeritve iz dolgo- 

ročnega programa gospodarske stabilizacije, zlasti njegove 
prve etape, ki terja celovito in konsistentno, na motiviranju 
slehernika slonečo, naslonitev na lastne sile. Izvršni svet sodi, 
da kljub nekoliko upočasnjeni dinamiki uresničevanja teh 

temeljnih usmeritev na posameznih področjih, ni potrebno 
dopolnjevati osnovnih ciljev in temeljnih usmeritev družbe- 
nega razvoja iz Resolucije. Spoznano je, da stabilizacije ni 
moč realizirati samo z večjimi fizičnimi napori in podaljšanim 
delom v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, ampak je 
potrebno menjati tržno in dohodkovno nezanimive proiz- 
vodne programe, uveljaviti modernejšo organizacijo dela in 
udejaniti sprejete usmeritve glede vloge in uporabe znanosti, 
raziskovalnega dela, uvajanje novih tehnologij itd. To pa bo 
mogoče uveljaviti le ob večji organizacijski fleksibilnosti po- 
slovnih in drugih sistemov ter večjem angažiranju zlasti znan- 
stvenih, strokovnih in poslovodnih delavcev v vseh sredinah 
in na vseh nivojih družbene organiziranosti. Zato je potrebno 
pri nadaljnjem izvajanju z Resolucijo začrtane politike vztra- 
jati: 

- na premagovanju gospodarskih težav z lastnimi silami, na 
razvoju na osnovi kvalitativnih dejavnikov, na odpravljanju 
žarišč inflacije ter prilagajanju materialnim možnostim z večjo 
učinkovitostjo gospodarjenja ob doslednejšem upoštevanju 
ekonomskih zakonitosti. Zaostrene gospodarske razmere 
lahko učinkovito presežemo le z ustvarjalno vlogo in skupno 
pripravljenostjo delovnih ljudi in občanov za reševanje težav v 
organizacijah združenega dela in njihovih asociacijah, v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, v krajevnih skupnostih in 
na ravni družbenopolitičnih skupnosti; 

- da bo gospodarska politika, opredeljena na zvezni ravni in 
njeni ukrepi še bolj usmerjeni v aktivno vzpodbujanje izvoza 
na konvertibilno področje in povečanje deviznega priliva. Pri 
tem se bomo zavzemali za realni tečaj dinarja in za poenosta- 
vitev postopkov pri najemanju kreditov za izvozne posle. 
Poenostaviti moramo tudi postopke pri pridobivanju soglasij 
in procedure glede uvoza opreme za tiste organizacije zdru- 
ženega dela, ki sredstva imajo in utemeljujejo nove naložbe s 
povečanjem izvoza 

Prizadevali si bomo, da bo čimvečji del organizacij združe- 
nega dela oblikovalo in uveljavljajo reprodukcijske povezave 
kot oblike skupnega izvoza in razpolaganja z devizami. Le v 
primeru, da bodo organizacije združenega dela s samouprav- 
nimi sporazumi uredile medsebojne odnose pri ustvarjanju 
skupnega deviznega priliva in pri zagotavljanju potrebnih 
surovin in reprodukcijskih materialov za proizvodnjo na dol- 
goročnih osnovah, je mogoče računati, da bo mogoče izvoz 
tudi v naslednjih mesecih pospeševati po resolucijsko opre- 
deljeni stopnji. Gospodarska zbornica Slovenije bo še bolj kot 
dosedaj usmerjala svojo aktivnost v povezovanje dela in sred- 
stev na enotnem jugoslovanskem trgu, z namenom trajnega 
razreševanja problemov oskrbe proizvodnje, izvoza in skup- 
nega razreševanja nesorazmerij v cenah. 

VII. 
V SR Sloveniji ocenjujemo, da združeno delo vse bolj uve- 

ljavlja usmeritve iz Dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije in načrta njegovega uresničevanja v SR Sloveniji, 
kar potrjujejo doseženi rezultati. Prepočasi dograjujemo me- 
hanizme ekonomskega sistema, temelječih na večjem uve- 
ljavljanju ekonomskih zakonitosti, predstavlja vsak dan večjo 
oviro za še hitrejše uveljavljanje gospodarske stabilizacije 
Nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbeno-eko- 
nomskih odnosov, pa resno ovirajo vse vrste administriranja, 
ki trgajo že vzpostavljene reprodukcijske povezave ter ustvar- 
jajo neenakopravnosti pri ustvarjanju in delitvi dohodka. Leto 
1985 bo ključno leto za realizacijo prve etape Dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije in hkrati izhodišče za 
naslednje plansko obdobje. To zahteva, da se medsebojni 
računi razčistijo, odpravijo možnosti nadaljnje delitve fiktiv- 
nih dohodkov in inflacijskega financiranja ter sprejmemo 
sanacijske programe in pričnemo z njihovim doslednim izva- 
janjem. Hkrati pa je potrebno sprejeti razvojne odločitve, da bi 
šli v korak s svetom, za kar se opredeljujemo v Smernicah za 
dolgoročni plan SR Slovenije. 

Ob prenosu sedanjih tendenc gospodarskih gibanj na po- 
dročju obsega proizvodnje in izvoza v naslednje leto in nada- 
ljevanjem stabilizacijskih prizadevanj, je mogoče pričakovati 
vsaj 2,5% realno rast družbenega proizvoda. Ta rast bo pogo- 
jena z rastjo industrijske proizvodnje za okoli 2,5 do 3% in 
kmetijske proizvodnje za okoli 3%. Na dinamiko gospodar- 
skih gibanj" bo vplivalo tudi povečanje konvertibilnega izvoza, 
ki bo moral porasti v primerjavi z ocenami za letošnje leto 
najmanj za 15%, pri tem je nujno kontrolirati rast zunanje 
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trgovinskih poslov, ki se giblje v razmerju 1:1, da bi se pove- 
čeval tudi konvertibilni priliv. 

Nominalna gibanja bodo na višjem nivoju zaradi prenosa 
gibanja cen iz letošnjega leta ter nadaljnjih premikov v cenah. 
Te neugodne tendence bodo spremljale tudi izgube, ki izha- 
jajo iz spremenjenih odnosov v primarni delitvi. To bo zmanj- 
ševalo realno vrednost razpoložljivih sredstev za vse oblike 
porabe. Ob tem bo potrebno vzpostaviti takšno delitev razpo- 
ložljivih sredstev, da ohranimo oziroma povečamo realno 
vrednost akumulacije. 

2 uresničevanjem takšnih razmerij v oblikovanju in razpore- 
janju dohodka bi si zagotovili tudi neobhodna sredstva za 
pokrivanje obratnih sredstev, za večanje naložb v osnovna 
sredstva in za nadaljevanje procesov prestrukturiranja gospo- 
darstva in družbenih dejavnosti. 

Pri oblikovanju resolucije družbenega in ekonomskega raz- 
voja bomo zato izhajali iz naslednjih temeljnih opredelitev: 

- intenzivne usmeritve v izvoz, zlasti za konvertibilno po- 
dročje, kar bo omogočalo redno odplačevanje zunanjih dol- 
gov, boljšo oskrbo z uvoznimi dobrinami, predvsem reproma- 
terialom in uvozno opremo, ter vpliv zunanjih trgov na do- 
mače poslovne odločitve; 

- hitrejše rasti proizvodnje, predvsem na osnovi boljšega 
izkoriščanja kapacitet, ki so usmerjene v izvoz, njihove boljše 
oskrbe z reprodukcijskim materialom in rezervnimi deli ter na 
osnovi hitrejšega aktiviranja investicij v teku; 

- nadaljevanja selektivne politike pri gradnji novih.zmoglji- 
vosti in pri zamenjavi iztrošenih kapacitet, upoštevaje kriterije 
prestrukturiranja, ki kot bistvene elemente vključujejo tudi 
naložbe v znanost, tehnologijo, znanje, organiziranost in in- 
formatiko. 

V maloobmejnem prometu se bomo zavzemali, da se omeji- 
tve obsega obmejne blagovne menjave s posameznimi drža- 
vami urejajo po samoupravni poti ter okrepijo višje oblike 
ekonomskega sodelovanja; 

- na večji odgovornosti samoupravnih organizacij in skup- 
nosti pri oblikovanju cen vseh proizvodov in storitev ne glede 
na režim oblikovanja in družbene kontrole; na postopnem 
uveljavljanju predvidene rasti cen zaradi porazdelitve vpliva 
porasta cen na življenjske stroške in na postopnem odpravlja- 
nju najizrazitejših disparitet cen znotraj panog in dejavnosti. 
- Izvršni svet bo v skladu z zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o temeljih sistema cen in družbeni kon- 
troli cen spremljal gibanja na trgu in na področju cen ter 
sprejemal odgovarjajoče ukrepe, po potrebi tudi ukrepe ne- 
posredne kontrole cen; 

- Zaostreni pogoji pri zagotavljanju oskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi iz drugih republik in avtonomnih pokrajin, 
zlasti še oskrbe s koruzo za potrebe živinoreje v letošnjem 
letu, zahtevajo nadaljnje razvijanje medsebojnih odnosov or- 
ganizacij združenega dela na trajnejših osnovah (sovlaganja, 
dohodkovno povezovanje) in povečanje deleža živinorejske 
proizvodnje na doma pridelani krmi; 

- da bomo finančno konsolidacijo uresničevali celovito in 
selektivno ter na osnovi aktivnosti v organizacijah združenega 
dela, ob večji odgovornosti samoupravnih organov, strokov- 
nih služb in poslovodnih organov. V organizacijah združe- 
nega dela bodo morali nastalo situacijo razreševati vzajemno 
in v zvezi s tem ponovno preverjati nekatere rešitve na po- 
dročju oblikovanja skupnega prihodka in dohodka. Na po- 
dročju oblikovanja sredstev za osebne dohodke se bomo 
morali še nadalje zavzemati za uresničevanje sprejete druž- 
bene usmeritve, po kateri se osebni dohodki lahko povečajo 
le, če delavci dosegajo boljše rezultate dela in poslovanja. 
Dosledneje kot dosedaj bodo morali delavci ločiti delo od 
nedela; 

- odločneje kot doslej na odpravljanju vzrokov izgub, po- 
sodabljanju proizvodenj, ki so tehnološko zastarele in za 
katere ni mogoče pričakovati uspešnega vključevanja na do- 
mače in svetovno tržišče, hkrati pa tudi smeleje pristopiti k 
reorganizaciji in stečaju neperspektivnih proizvodenj; 

- da bodo tudi ob koncu leta, kljub zaostrenim pogojem 
gospodarjenja, doseženi zastavljeni cilji na področju obliko- 
vanja sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delav- 
cev. 

Udeleženci Dogovora zlasti Izvršni sveti Skupščin občin in 
sindikati naj bi s svojo aktivnostjo v organizacijah združenega 
dela dopolnili planske akte, ki ne vsebujejo z dogovorom 
predvidene razdelave pokazateljev, potrebnih za izpeljavo na- 

čela delitve po rezultatih dela, vključno z opredelitvami vzaje- 
mnosti, ko gre za skupne razvojne in poslovne odločitve. 

Izvršni svet meni, da je potrebno pospešiti pripravo in 
sprejem samoupravnih sporazumov dejavnosti o skupnih 
izhodiščin in osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. 

Pri oblikovanju družbenega dogovora na področju samou- 
pravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju 
dohodka ter čistega dohodka, delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in za skupno porabo delavcev v SFRJ, se bo Izvršni svet 
zavzemal za doseganje večje enotnosti pri uresničevanju si- 
stemskih izhodišč in za izločanje tistega dela dohodka, ki ne 
temelji na delu; 

- na intenziviranju dela pri pripravi dolgoročnih in srednje- 
ročnih planskih dokumentov in načrtnejši organizaciji raz- 
vojno-raziskovalnega dela kot osnove za razvojne in poslovne 
odločitve. Prav tako je potrebno okrepiti vlogo, pomen in 
odgovornost vseh tisth delavcev v proizvodnji, ki skrbijo za 
tehnični napredek in razvoj in za uveljavljanje inovativne 
dejavnosi. Tem ciljem in usmeritvam je potrebno prilagajati 
organizacijo dela in poslovanja v delovnih organizacijah in v 
delo uvajati sodobne, računalniško podprte organizacijske 
metode; 

- na doslednejšem izvajanju politike skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji. V tem okviru bo treba vsaj 
delno nadoknaditi zaostanke pri izgradnji infrastrukturnih 
objektov in spodbuditi gospodarska vlaganja na podlagi sa- 
moupravnega združevanja dela in sredstev. V skladu s sklepi 
Skupščine SR Slovenije bo Izvršni svet skupaj z ustreznimi 
dejavniki proučil možne dodatne spodbujevalne ukrepe, ki 
naj bi ekonomsko bolj motivirali organizacije združenega dela 
za skupna vlaganja na teh območjih. 

Z različnimi pospeševalnimi ukrepi ter stimulativno ce- 
novno politiko bomo vzpodbujali kmetijsko proizvodnjo v 
manj razvitih ter hribovitih območjih; 

- da se opravi revalorizacijo programov v družbenih dejav- 
nostih, v skladu z opredelitvami v Resoluciji in v Dogovoru o 
temeljih plana, upoštevaje nadaljnje prestrukturiranje družbe- 
nih dejavnosti, strukture in gibanje materialnih stroškov in 
osebnih dohodkov. 
- da se opravi revalorizacijo proračunske porabe, pri tem 

pa pospeši pripravo predlogov za poenostavitev in pocenitev 
poslovanja uporabnikov proračuna; 

- da se aktivnosti za zmanjšanje družbene režije povežejo Z 
razvojem družbenega sistema informiranja. V ta namen je 
potrebno pospešiti vse tiste študije in naložbe, ki pomenijo 
racionalizacijo postopkov in hitrejšo obdelavo podatkov. 
Vzporedno s tem je potrebno poenostaviti administrativne in 
upravne postopke in zagotoviti kvalitetnejše osnove za pro- 
cese odločanja. Potrebno je združevati sredstva za izpopol- 
njevanje informacijskih sistemov za prenos znanja ter intenzi- 
virati druge aktivnosti za uresničevanje Zakona o družbenem 
sistemu informiranja. 

- rasti produktivnega zaposlovanja predvsem v obstoječih 
ekonomsko racionalnih proizvodnih zmogljivostih; 

- selektivne preusmeritve v razvoju družbenih dejavnosti 
na programe, ki bodo pospeševali in dvigali znanje, ustvarjal- 
nost, zdravstveno stanje in kulturno osveščenost; 

- postopnega zniževanja stopnje inflacije, v vse večji meri z 
ekonomskimi ukrepi in na temelju uveljavjanja tržnih zakoni- 
tosti; 

- nadaljnjega pospeševanja skladnejšega regionalnega 
razvoja; 

- ohranjanje in krepitev varnosti in neodvisnosti SFR Jugo- 
slavije in SR Slovenije. 

V letu 1985 bomo nadalje krepili vse oblike samoupravnega 
povezovanja ter združevali delo in sredstva na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. V tem okviru pa bomo učinkoviteje izkoristili 
možnosti in sredstva za pospeševanje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in avtonomne pokrajine 
Kosovo. 

V tem letu bodo v organizacijah združenega dela in v 
samoupravnih interesnih in družbenopolitičnih skupnostih 
sprejemali dolgoročne in srednjeročne plane. V te akte bo 
potrebno celovito vgraditi usmeritve dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije. Priprave in sprejemanje teh aktov 
naj bi bile tudi vzpodbuda za doslednejše uveljavljanje druž- 
benega planiranja kot temeljnega načina samoupravnega us- 
klajevanja interesov in dogovarjanja o skupnih interesih in 
ciljih ekonomskega in družbenega razvoja. 



ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

ANALIZA 

uresničevanja srednjeročnih razvojnih 

usmeritev 1981-1985 v SR Sloveniji in 

razvoj v letih 1984 s prvimi ocenami potreb 

ter možnosti razvoja v letu 1985 

(»majska analiza«) 

KRATEK POVZETEK ANALIZE 

»Majska analiza« Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje je tokrat sestavljena iz dveh delov: v prvem delu 
podajamo globalno oceno uresničevanja razvojnih usme- 
ritev in sprememb v pogojih gospodarjenja in razvoja - z 
globalno oceno uresničevanja letošnje resolucije ter mož- 
nosti razvoja v letu 1985. V drugem delu analiziramo 
razvoj na ključnih področjih - zlasti z vidika uresničevanja 
osnovnih nalog Dogovora o temeljih družbenega plana 
1981-1985, ki je bil v lanskem letu dopolnjen. 

Na začetku analize podajamo kratek pregled bistvenih 
razvojnih usmeritev za to srednjeročno plansko obdobje. 
Te usmeritve so terjale zlasti prestrukturiranje na vseh 
področjih, večjo izvozno usmerjenost gospodarstva, na- 
predek v kvaliteti gospodarjenja in rast družbene produk- 
tivnosti dela, uokvirjanje porabe v dane možnosti, ter 
zmerno gospodarsko rast. 

Bistvo sprememb v razvojnih pogojih je bilo v tem sred- 
njeročnem obdobju takšno, da je močno ožilo razvojne 
možnosti. Te spremembe so pomenile po eni strani za- 
vestno odločitev v skladu s potrebo dolgoročne gospodar- 
ske stabilizacije (npr. rast obrestnih mer, realnejši tečaj 
dinarja), po drugi strani pa zaostritev pogojev, kijih vsilju- 
jejo težje gospodarske razmere in kopičenje učinkov dol- 
goletnih makroekonomskih problemov. 

Poglavitna materialna gibanja so v teh razmerah ven- 
darle relativno uspešna. Družbeni proizvod je - po naza- 
dovanju v letu 1981 - lani dosegel realno raven tistega iz 
leta 1980. Letos in prihodnje leto bi moral - zlasti z vidika 
razvojnih potreb - naraščati hitreje. 

Ključni problem pri tem je visoka zastarelost opreme, 
zlasti v industriji. 

Vse oblike porabe so se krčile, pri čemer je najmočneje 
nazadovala investicijska. Združevanje dela in sredstev je- 
kot opredeljena temeljna prvina samoupravnega sistema - 
premalo napredovalo, čeprav je prav pri naložbah v tem 
obdobju dosežen bistven korak naprej. Praktično ni no- 
vejše naložbe pri kateri ne bi uveljavljali tega specifičnega 
načina samofinanciranja, čeprav pretežno z naturalnim 
motivom: da bi si zagotovili nemotene proizvodne tokove. 
Trendi pri kvaliteti gospodarjenja so kljub naporom pre- 
šibki. Produktivnost prepočasi oživlja, ekonomičnost 
upada, prepičel je vpliv razVojno-raziskovalnega dela. 
Družbena režija še presega možnosti, ki jih nudi razpolož- 
ljiv dohodek. 

Kvaliteto gospodarjenja spodkopuje inflacija in njena 
logika, ki prevladuje. Vprašanje je, koliko smo znotraj cen 
že odpravili disparitete, a zadnja tri leta se razmerja spre- 
minjajo v korist bazičnih dejavnosti; predelovalne pa 

8 

skrajnih stroškovnih pritiskov niso vselej uspele kompen- 
zirati. Letos bi-če se uresniči projekcija Zvezne skupnosti 
za cene o 30% povečanju cen industrijskih proizvajalcev 
od decembra do decembra - celoletna rast cen v pov- 
prečju v Sloveniji znašala najmanj približno 50%. 

Življenjski standard je - kot prikazujemo v ustreznem 
poglavju. 3.5. - nazadoval, najbolj zaradi upadanja real- 
nega osebnega dohodka in inflacijskega razvrednotenja 
drugih prejemkov prebivalstva. Finančni rezultati gospo- 
darjenja v teh letih so varljivi. Bruto dohodek gospdarstva 
se pod inflacijskim vplivom močno napihuje, njegov realni 
obseg pa je lani komaj dosegel tistega iz leta 1980. Dose- 
ženi dohodek gospodarstva, ki je osnova in vir za tekočo 
porabo in za akumulacijo, pa realno nazaduje. Povečujejo 
se izgube. Obveznosti gospodarstva - bodisi kot učinek 
realnega vrednotenja nekaterih proizvodnih tvorcev (obre- 
sti), bodisi kot učinek drugih elementov - so rasle. Te 
obveznosti naj bi s »Programom ukrepov in aktivnosti po 
uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsoli- 
dacijo gospodarstva« postopno začeli lajšati. 

Akumulacija je v zadnjih letih ohranjala svoj realni ob- 
seg, njen delež se je z delitveno politiko v čistem dohodku 
večal. Vendar pa tako oblikovana sredstva za reprodukcijo 
gospodarstva še zdaleč niso bila vsem na voljo za mate- 
rialne naložbe. Odlivi so angažirali v globalu prek 90% 
ustvarjene akumulacije. Gospodarstvo pa se je vse bolj 
zatekalo k zadolževanju. 

Naraščajoča zadolženost, stroški za obresti, rast tečaj- 
nih razlik, pomanjkanje obratnih sredstev ter rast izgub 
itd. pa so se odražali tudi v naraščajoči nelikvidnosti.• 

Delitvena politika v letu 1984, ki terja zaostajanja vseh 
oblik porabe za rastjo dohodka, se uresničuje na precej 
višji nominalni ravni od vnaprej vkalkulirane. Tako bi - po 
dosedanjih ocenah - ob izvajanju določil Dogovora o 
družbeni usmeritvi razporejanja dohodka bruto osebni 
dohodki v globalu porasli letos za okoli 40%, kar bi bilo 
20% počasneje od rasti dohodka, sredstva za zadovoljeva- 
nje skupnih potreb (brez sredstev SPIZ), ki se oblikujejo iz 
dohodka in iz osebnih dohodkov bi do konca leta ob 
sedanjih prispevnih stopnjah v globalu tudi porasla za 
okoli 40%, skupaj s sredstvi za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pa za okoli 38, sredstva za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb (limitirani del) pa bi porasla za > 
okoli 33%, kar pomeni, da bi zaostajala za 33% za rastjo 
dohodka. 

Bilančni računi in ocene kažejo, da so se v preteklih 
letih tega srednjeročnega obdobja razmerja pri oblikova- 
nju in razporeditvi družbenega proizvoda spremenila - v 
škodo deleža razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo. 
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Nekatere nove preračune tega komentiramo v poglavju 
3.7. Znotraj teh razpoložljivih sredstev pa je izjemno pora- 
sel tisti del, ki ga je potrebno namenjati za prirast zalog - 
in sicer z 12,1% v letu 1980 na kar 19,5% v letošnjem letu. 

V poglavju o izvajanju nalog Resolucije leta 1984 ugo- 
tavljamo, da se bodo nekateri od najvažnejših ciljev reso- 
lucije - kot kaže - uresničili, da pa vrednost teh rezultatov 
zmanjšujejo še vedno nerešeni problemi iz preteklih let, ki 
se v prvi vrsti odražajo v eksplozivnem naraščanju cen. 

Za leto 1985 je ta čas računati, da bodo ukrepi, ki naj bi 
pomenili konkretizacijo prve faze izvajanja dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije, na vrsti področij še 
nadalje spreminjali pogoje gospodarjenja. Ob nadaljeva- 
nju sedanjih teženj v proizvodnji pa bi bi/o mogoče in 
nujno v prihodnjem letu pospešiti realno rast družbenega 
proizvoda na okoli 2,5%. Zahtevni cilji v proizvodnji ter v 
nalogah s področja ekonomskih stikov s tujino pa so 
potrebni tudi kot izhodišče, kot start na doseženi stopnji in 
vsebini razvoja, ki bi za prihodnje srednjeročno obdobje 
omogočal vsaj nekatere najnujnejše razvojne poteze. 

V globalnih kazalcih razvoja Slovenije ob koncu prvega 
dela (poglavje 6) "Majske analize« podajamo gibanja v 
letih 1981, 1982, 1983, kvantifikacije za leto 1984 kot impli- 
citno izhajajo iz resolucijskih zahtev, našo majsko oceno 
dejanskih gibanj do konca letošnjega leta, ter prve kvanti- 
tativne ocene za leto 1985. 

V drugem delu »Majske analize« v 1. poglavju podajamo 
oceno tega, kako se uveljavljajo kriteriji za prestrukturira- 
nje gospodarstva ter prvih rezultatov v selekciji investicij 
na teh osnovah. Čeprav še ni možno oceniti učinke pre- 
strukturiranja (v obratovanju je le majhno število objek- 
tov), pa ugotavljamo, da je 34,8% predračunske vrednosti 
vseh investicijskih objektov v letu 1983 namenjene nalož- 
bam v izvozno in razvojno intenzivne objekte. 

Ključno izhodišče za razreševanje naših razvojnih zagat 
so prav gotovo ekonomski odnosi s tujino, ter učinki 
ekonomske politike za izvozno naravnano gospodarstvo. 
Pri tem ugotavljamo, da v prvem delu tega srednjeročnega 
obdobja kljub določenim pozitivnim rezultatom nismo do- 
segli dinamike izvozne rasti, ki bi že predstavljala za- 
dostno zagotovilo za izpolnitev nalog, opredeljene v Do- 
govoru o temeljih družbenega plana 1981-1985. 

V razmerjih pri razporejanju dohodka smo z delitveno 
politiko Dogovor o temeljih družbenega plana izpolnjevali. 

V zaposlovanju, ki je tudi potekala v glavnem v skladu z 
zastavljenimi družbenimi usmeritvami, so dosedanja giba- 
nja vendarle relativno sprejemljiva. 

Prestrukturiranje industrije poteka počasi, med drugim 
tudi zaradi premajhnega števila kvalitetnih programov, 
kakor tudi pomanjkanje sredstev. Pozitivni rezultati pa se 
kažejo predvsem v večji izvozni usmerjenosti proizvodnje. 
Konkretne naloge, ki so jih z Dogovorom prevzeli nosilci v 
posameznih industrijskih dejavnostih, se na nekaterih po- 
dročjih uresničujejo, ponekod pa so pri tem tudi večji 
zastoji aH težave. 

Na področju energetike so problemi perspektive tisti, ki 
opredeljujejo tudi vsebino sedanjega razvoja. Dogovor- 
jene naloge pri razširjeni reprodukciji se v prvi polovici 
tekočega srednjeročnega obdobja ne izpolnjujejo docela 
po predvidevanjih ter v skladu z Dogovorom o temeljih 
družbenega plana. 

V poglavju o kmetijstvu, ribištvu in živilstvu ugotav- 
ljamo, da so bili doseženi y tem obdobju relativno ugodni 
premiki, ter da so na tem področju prizadevanja vsekakor 
obrodila tudi primerne rezultate. 

Gospodarjenje z gozdovi in oskrba z lesom sta skladna s 
pričakovanji. 

Pri vodnem gospodarstvu je napredek glede preskrbe z 
vodo primeren, glede odvajanja in čiščenja voda pa zao- 
staja za načrti. 

V poglavju o prometu in vezah ugo:ai imo. da je kljub . 
določenim spodbudnim kvalitativnim i im to eno od 
kritičnih področij za celotno družbeno r ? iukcijo. Pred- 
vsem je problematično vprašanje primerne izgradnje pro- 
metne infrastrukture. 

Za razvoj turizma, ki je v prvih letih planskega obdobja le 
delno sledil načrtom, se - kot kažejo sedanje ocene - za 
letos in za prihodnje leto obetajo nekoliko boljše perspek- 
tive. Naloge iz Dogovora o temeljih plana, ki se nanašajo 
zlasti za zagotavljanje kompleksnejše ponudbe ter na iz- 
gradnjo zmogljivosti, pa se uresničujejo v okviru relativno 
skromnih možnosti. 

Za drobno gospodarstvo ugotavljamo, da kljub nekoliko 
večji aktivnosti ta dejavnost v tekočem srednjeročnem 
obdobju še ne odigrava potrebne vloge, ter da novi prijemi 
in potrebne možnosti še niso dovolj prisotne v dejanski 
praksi. 

Gradbeništvo je bilo zadnja leta v krizi, realno nazadova- 
nje fizičnega obsega del, ki je bilo izredno močno pa se - 
kot kaže - počasi ustavlja. V stanovanjski gradnji beležimo 
zlasti strmo upadanje v družbeni graditvi stanovanj, med- 
tem ko zasebna gradnja še narašča. Ekonomski položaj 
komunalnega gospodarstva se še nadalje slabša. 

Za razvoj družbenih dejavnosti je v tem obdobju zna- 
čilno, da so se programsko družbene dejavnosti prilago- 
dile zmanjšanju sredstev s črtanjem oziroma opustitvijo 
financiranj investicij iz sredstev samoupravnih interesnih 
skupnosti, drugih programov pa niso mogle ali uspele 
zmanjšati, predrugačiti v toliko, da bi lahko govorili o 
bistvenem prestrukturiranju. Odgovor družbenih dejavno- 
sti na nezmanjšanje programov ob skromnejših sredstvih 
je bila njihova relativna »pocenitev«. V tem poglavju v 
nadaljevanju podajamo kratko analizo dogajanj v posa- 
meznih dejavnostih: raziskovalni dejavnosti, pri osnovnem 
izobraževanju, srednjšolskem izobraževanju, visokem šol- 
stvu, v reformi usmerjenega izobraževanja, v socialnem 
varstvu in v otroškem varstvu, v socialnem skrbstvu, kul- 
turni dejavnosti, RTV dejavnosti in tisku ter zdravstvenem 
varstvu. V nadaljevanju podajamo analizo razvoja na po- 
dročju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Za usklajevanje slovenskega regionalnega razvoja, ki je 
v Dogovoru o temeljih plana obravnavano kot naloga v 16. 
poglavju, ugotavljamo, da se tu politika v prvih letih sred- 
njeročnega obdobja le deloma uresničuje. Najnovejši po- 
datki kažejo, da vse doslej opredeljene manj razvite ob- 
čine še naprej izpolnjujejo pogoje, da v takem posebnem 
položaju ostajajo. 

Problemi pri urejanju prostora in okolja se nam v tem 
obdobju v bistvu kažejo z nezmanjšano močjo. Predvsem 
opozarjamo na to, da so razmere glede varstva okolja - 
kritične. Pri družbenem sistemu informiranja, ki ga v 
skladu z nalogami iz Dogovora obravnavamo v 18. po- 
glavju, ugotavljamo, da napreduje z vidika normativnega 
urejanja. 

Glede vključenosti slovenskega gospodarstva v širši ju- 
goslovanski prostor pa ugotavljamo, da je bil predvsem 
dosežen bistveni napredek v procesih samoupravnega 
združevanja dela in sredstev pri povezovanju organizacij 
združenega dela Slovenije in iz gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajine. 

Bistveno dopolnilo k tekstu — ki je po posameznih po- 
dročjih podan kar najbolj zgoščeno in se more marsika- 
tere zelo pomembne stvari zgolj dotakniti - so tudi tabele v 
dokumentaciji. Teh tabel je nekaj več, saj gre za petletno 
analizo - ki obravnava celotno srednjeročno plansko ob- 
dobje (čeprav za zadnji dve leti z ocenami). Taka ocena je 
letos potrebna zlasti tudi kot izhodišče za Analizo srednje- 
ročnih razvojnih možnosti naslednjega obdobja. 
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UVOD 
Pred vami je Analiza uresničevanja razvojnih usmeritev 

v srednjeročnem planskem obdobju 1981-1985 (-Majska 
analiza« Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje). 
Podajamo jo v skladu z Zakonom o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (151., 154 
in 194. člen). 

Razvojne dosežke na posameznih področjih soočamo z 
nalogami iz dopolnjenega Dogovora o temeljih družbe- 
nega plana 1981—1985 (iz leta 1983). Glede samega druž- 
benega plana pa je to sicer globalna analiza uresničevanja 
njegovih vsebinskih usmeritev, ne pa konkretnih propor- 
cev, saj rebalans plana ni bil izpeljan. 

Namen analize je zlasti podati podobo dosežene stopnje 
in vsebine razvoja - s stališča razvojnih ciljev. To je v 
smislu 30. člena Zakona o planiranju tudi njena vez z 
Analizo srednjeročnih razvojnih možnosti za obdobje 
1986-1990 in izhodišče zanjo. 

Z oceno pogojev in možnosti razvoja, ki jih po posamez- 
nih področjih podajamo tudi za leti 1984 in 1985, pa 

predstavlja v skladu s 757. členom te analiza tudi podlago 
za pripravo Poročila Izvršnega sveta. 

Naše ocene v Analizi seveda temeljijo na vrsti predpo- 
stavk, Mogoče je, da nekatere med njimi nadaljnji tok 
dogodkov ter spreminjanje pogojev gospodarjenja ozi- 
roma nekaterih zakonskih rešitev - tudi demantira. 

Izhajamo iz podatkov in informacij, dosegljivih v marcu, 
aprilu in maju (z zaključkom 20. 5. 1984) kot nam jih je 
omogoča/ obstoječi informacijski sistem. Ustreznih zvez- 
nih analitskih gradiv do konca našega dela nismo imeli na 
voljo. Pri metodologiji, ki je podlagarza Analizo, pa (kljub 
skromnim možnostim) uvajamo nekatere novosti - v prid 
skladnosti, večji medsebojni povezanosti in dorečenosti 
planskih računic. Sintetični prikaz tokov družbene repro- 
dukcije želimo postopoma metodološko speljati kot si- 
stem družbenih računov, letošnja »Majska analiza« pa je v 
tem smislu prvi korak. Vrsta tabel v dokumentaciji in 
razmerij, ki jih prikazujejo; je tako izpopolnjenih, nekatere 
pa bomo v nada Injem delu v skladu z danimi možnostmi še 
naprej dograjevali. 

I. GLOBALNA OCENA URESNIČEVANJA 
RAZVOJNIH USMERITEV 1981-1985 IN 
SPREMEMB V POGOJIH GOSPODARJENJA IN 
RAZVOJA 

I. 1. OSNOVNE ZNAČILNOST! RAZVOJNIH 
USMERITEV SREDNJEROČNEGA PLANA IN 
NALOG DOPOLNJENEGA DOGOVORA O 
TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA ODBOBJE 1981-1985 

Dosežena stopnja gospodarskega in družbenega razvoja in 
nakopičeni problemi iz sedemdesetih let, ki jih je dodatno 
zaostrovalo nepravočasno in neučinkovito prilagajanje spre- 
membam v svetovnih gospodarskih gibanjih v prejšnjih plan- 
skih obdobjih, so narekovali stabilizacijsko usmeritev družbe- 
nega plana za sedanje obdobje. Zato smo že ob njegovi 
izdelavi in sprejemanju v letu 1981 sprejeli temeljno usmeritev 
v kvalitetnejši gospodarski razvoj in izvozno usmerjeno go- 
spodarstvo. To pa pomeni spreminjanje gospodarske struk- 
ture v prid dejavnostim, ki omogočajo dolgoročno višji doho- 
dek na zaposlenega in na vložena sredstva, povečanje izvoza, 
hitrejše tehnično-tehnološko posodabljanje proizvodnje, ra- 
cionalno porabo energije in surovin, varovanje okolja, pro- 
duktivno in racionalno zaposlovanje in večji delež ustvarjal- 
nega in visokokvalificiranega dela. Prestrukturiranje naj bi 
seglo še v številna druga področja, zlasti tista, ki najbolj 
neposredno prispevajo k povečanju družbene produktivnosti 
dela. Sem sodi celotno področje družbenih dejavnosti, pose- 
bej pa raziskovalna in izobraževalna dejavnost. Ti dve naj bi 
odločilno pripomogli k razvoju domačega znanja in tehnolo- 
gije in omogočili racionalen izbor, uvajanje in nadaljnji razvoj 
tujega znanja in tehnologije. 

Temeljne usmeritve družbenega plana se s spremenjenim 
dogovorom o temeljih družbenega plana, sprejetim v letu 
1983, bistveno ne spreminjajo, kljub temu, da se znatno spre- 
minjajo materialna razmerja v družbeni reprodukciji. Spre- 
membe nekaterih ključnih pogojev gospodarjenja in razvoja v 
Jugoslaviji, predvsem glede ekonomskih odnosov s tujino in 
oblikovanja razpoložljivih sredstev za porabo, so terjale pove- 
čanje izvoza predvsem na konvertibilno področje in ustvarja- 
nje presežka v tekoči menjavi s tujino. Tako naj bi v letih 
1981-1985 dosegli 14% nominalno povprečno letno poveča- 
nje izvoza blaga in storitev oziroma 15% povečanje na kon- 
vertibilnem področju. Uvoz blaga in storitev naj bi rastel za 
7%, s konvertibilnega področja pa za 6% letno. 

Manjši obseg sredstev za investicije je zahteval dodatno 
selekcijo investicijskih programov. Prednost imajo predvsem 
tisti programi, ki so namenjeni proizvodnji za izvoz na konver- 
tibilno področje, izgradnji nujne tehnološke, surovinske in 

energetske osnove ter primarni kmetijski proizvodnji. Nujno 
je zmanjševanje energetske odvisnosti od uvoza, intenziv- 
nejše in racionalnejše izkoriščanje lastnih virov energije ter 
varčevanje energije v vseh oblikah porabe. 

Proizvodnja hrane naj bi do 1985. leta pokrila 83% potreb v 
republiki ter s tem prispevala k skupnim jugoslovanskim na- 
porom na tem področju - obenem pa omogočila pospešen 
izvoz. Prizadevanja postaviti gospodarstvo na lastne noge ne 
morejo mimo povečanja akumulativne in reprodukcijske spo- 
sobnosti. Od tod usmeritev, da sredstva za osebne dohodke, 
skupno in splošno porabo naraščajo počasneje od dohodka, 
osebni dohodki v posameznem letu pa naj se gibljejo v okviru 
produktivnosti. To je tudi stvarna podlaga življenjskega stan- 
darda in socialne varnosti delavcev, ki se giblje lahko le v 
okviru ustvarjenega in razpoložljivega dohodka. 

I. 2. SPREMEMBE V POGOJIH RAZVOJA IN 
GOSPODARJENJA 

Čeprav so bile glavne razvojne omejitve za to srednjeročno 
obdobje že v njegovem začetku v precejšnji meri spoznane, 
njihova mnogo večja teža in dimenzija precej bolj omenjuje 
razmah tokov družbene reprodukcije in zlasti materialne raz- 
vojne možnosti, kot pa je kazalo na začetku osemdesetih let. 

Z vsebinskega vidika so te spremembe prisotne na nekate- 
rih najbolj vitalnih področjih. 

V ekonomskih odnosih s svetom se je izostrilo na eni strani 
vprašanje plasmaja naših proizvodov, del in storitev na tradi- 
cionalna in nova tržišča. Tuja tržišča postajajo bodisi močneje 
protekcionistično nastrojena in do izvoznika tja še zahtev- 
nejša, ali pa spričo domačih težav (npr. vojn) manj sposobna 
uvozne absorbcije in manj sposobna plačevanja 

Na drugi strani je peza zunanje zadolženosti SFRJ (ob 
rastoči obrestni meri na svetovnih denarnih tržiščih' zamajala 
plačilno bilančna razmerja do temeljev, sprotne rešitve eko- 
nomske politike v zvezi s tem pa so zadnja teta čedalje bolj 
ožile dosegljivost deviz za reprodukcijo, oziroma tudi manj- 
šale devizno razpolagalno pravico OZD izvoznic. V tem smislu 
ter zlasti tudi z vidika jugoslovanskih odnosov z mednarod- 
nimi finančnimi institucijami lahko kot prelomno leto ozna- 
čimo zlasti leto 1982. 

Dolgoletni trendi, ko je domača poraba na najrazličnejših 
točkah in oblikah prekašala realni dohodek, so prav v tem 
obdobju pripeljali tudi so skrajno zaostrenih razmer na doma- 
čem finančnem področju, ki se izražajo zlasti v naraščajočih 
finančnih nesorazmerjih in težavah z likvidnostjo. 

Sedanje krčenje vseh oblik porabe, skoncentrirano zlasti na 
zadnji dve leti, pa je tako drastično, da povzroča že nekatere 
vitalne probleme (npr. v družbenih dejavnostih, pri naložbah, 
na nekaterih področjih življenjskega standarda itd.) 

' V letu 1983 je obseg obresti dolgov v svetu prekosil glavnico 
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Inflacija, mnogo višja od pričakovane, je v tem obdobju v 
poprečju najmanj trikrat močnejša, kot npr. v obdobju druž- 
benega plana 1976-1980, saj je dosedanje skupno triletno 
povečanje cen več kot 150-odstotno. Inflacijsko razvrednote- 
nje naporov za kvalitetnejše gospodarjenje je mnogo moč- 
nejše od pričakovanj. Povzročilo pa je ne samo koncentracijo 
in poglabljanje družbeno ekonomskih konfliktov, ampak tudi 
nadaljevanje ter napajanje takšne družbene in človeške psi- 
hoze, ki-sDodkopuje'pozitivna in ustvarjalna prizadevanja. 

Ekonomskim zakonitostim smo v jugoslovanskem gospo- 
darskem prostoru dosti manj pustili do veljave, kot pa je bil 
prvotni namen. Ekonomska politika se je v sprotnem, čedalje 
ostrejšem soočanju s posledicami poglabljanja temeljnih eko- 
nomskih problemov in neskladij, zadnja leta zatekala zvečine 
k administrativnim posegom in ukrepom (zamrznitve, prepo- 
vedi; restrikcije, dokajšnja zapletenost postopkov :td.). Za 
delovanje tržnih meril je bilo precej več zaprek - med drugim 
tudi lokalistična zaprtost in razdrobljenost - kot pa spodbud 
za njihovo sproščanje. 

Eden pomembnih razvojnih pogojev, ki je v tem obdobju 
izostal, je napredek pri integrativnosti, čvrstejši gospodarski 
in družbeni integraciji. Procesov pravega, na ekonomski lo- 
giki temelječega povezovanja, ki naj bi sledil organizacijski 
drobitvi organizacij na manjše, samoupravno in delovno zao- 
krožene enote, je bilo malo. 

Prestrukturiranje, ki naj bi blažilo neskladja v družbeni 
reprodukciji, je v tem časovnem obdobju prepočasno, vseka- 
kor pa počasnejše od prvotnih pričakovanj. To je opredeljeval 
tudi skromnejši tehnološki napredek, ki ga je oviralo med 
drugim tudi oženje možnosti uvoza opreme spričo plačilno 
bilančnih zagat. 

Bistvo sprememb v razvojnih pogojih je v tem srednjeroč- 
nem obdobju torej takšno, da močno oži razvojne možnosti. 
Te spremembe so bile dvojne: po eni strani je šlo za zavestne 
odločitve v skladu s potrebo dolgoročne gospodarske stabili- 
zacije (npr. rast obrestnih mer, realnejši tečaj dinarja). Po 
drugi strani pa je šlo za ostrejše pogoje, ki jih vsiljujejo težje 
gospodarske razmere in kopičenje učinkov dolgoletnih ma- 
kro-ekonomskih problemov. Pogoji gospodarjenja za OZD pa 
so se v teku posameznih let na nekaterih ključnih področjih 
tudi po večkrat spreminjali. To vsekakor pogubno vpliva tudi 
na planiranje v OZD, na oblikovanje trajnejše poslovne poli- 
tike, kvaliteto gospodarjenja ter afirmacijo na zahtevnejših 
tržiščih. 

Realni družbeni proizvod slovenskega gospodarstva, 
ki je leta 1981 nekoliko nazadoval in se leta 1982 le 
malenkostno zvečal, je tako sredi tega srednjeročnega 
obdobja spet dosegel ustvarjenega v letu 1980. Z vidika 
zdaj spoznanih možnosti ocenjujemo, da bi v nasled- 
njih dveh letih le mogel naraščati nekoliko hitreje. 
Skupno povečanje realnega družbenega proizvoda v 
teh petih letih bi bilo tako 5,3%, poprečna letna stopnja 
rasti pa 1%. To je posledica dogajanja zlasti v tistih 
proizvodnih dejavnostih, ki ustvarjajo v SRS največji 
delež družbenega proizvoda: industrija, kmetijstvo in 
gradbeništvo. Industrijska proizvodnja, ki ustvarja naj- 
večji, 48,8% delež družbenega proizvoda, se bo od leta 
1981 do 1985 po sedanji oceni skupaj povečala za 
14,2%, kar pomeni rast po 2,7% poprečni letni stopnji. 
Poprečna letna stopnja rasti kmetijske proizvodnje je 
po sedanji oceni 2,9%, gradbeništvo pa v tem obdobju 
nazaduje poprečno po 9,1% na leto. 

NOMINALNI DP, DEFLATOR DP, REALNI DP 
(letne stopnje rasti) 

stopnje 
rasli 

Realn DP^ 

  

I. 3. GLOBALNI REZULTATI RAZVOJNIH 
PRIZADEVANJ IN DOSEŽKI NA DRUŽBENO 
EKONOMSKEM PODROČJU V SR SLOVENIJI 
1981-1984 

I. 3. 1. Materialna gibanja in rezultati 
V takšnih pogojih so poglavitna materialna gibanja, ki opre- 

deljujejo sedanjo doseženo stopnjo in vsebino razvoja v Slo- 
veniji,2 sorazmerno zadovoljiv dosežek, čeprav je znotraj 
posamaznih področij in dejavnosti tako v težavah, s katerimi 
se soočajo, kot v razvojnih učinkih tudi vrsta razlik. 

Ključna naloga vseh razvojnih dokumentov, tudi letnih re- 
solucij - povečevanje konvertibilnega izvoza kot izhodišča za 
čim kvalitetnejšo gospodarsko rast - se za zdaj ne izpolnjuje 
docela. Poprečna stopnja rasti konvertibilnega izvoza blaga 
pa je vendarle relativno visoka, saj znaša 12,7%. Pri izvozu 
storitev so rezultati slabši,3 za celotna izvozno-uvozna giba- 
nja v letih 1981-1983 pa velja, da so po dinamiki pod načrto- 
vanimi, da pa je celotni izvoz presegel uvoz in da se je v treh 
letih delež prihodka od izvoza v celotnem prihodku zvečal s 
7,7% na 10,8%. 

V povprečju je lani sredi tega srednjeročnega obdobja 
ustvaril vsak od 665 tisoč zaposlenih v gospodarstvu po oceni 
za 848 tisoč dinarjev družbenega proizvoda.4 (Vseh zaposle- 
nih je v Sloveniji leta 1983 poprečno 815,2 tisoč in je rast 
zaposlenosti v tem srednjeročnem obdobju doslej okoli 0,8% 
letno.) 

Naša skromnejša gospodarska rast, ki ji je delno botrovala 
tudi svetovna recesija, predvsem pa splet dolgoročnih nere- 
šenih makroekonomskih problemov, ki so se nakopičili, je 
bila slaba odskočna deska za prestrukturiranje, razumljeno 
kot napredek v kvaliteti gospodarjenja in zlasti proizvodne 
ustvarjalnosti. Produktivnost dela je kljub naporom OZD, ki jih 
ne gre zanemariti, v letih 1981 in 1982 nazadovala.5 . 

Ključni problem za slovensko gospodarstvo v tem srednje- 
ročnem obdobju, ki se kaže v vse ostrejši luči, pa je prav 
gotovo zastaranost opreme, s katero ustvarja. Stopnja odpi- 
sanosti opreme slovenskega gospodarstva se je v teh letih 
občutno povečevala in znaša v letu 1983 že 77,4%! Odpisa- 
nost je največja v gradbeništvu (82,6%), pri obrti in osebnih 
storitvah (82,6%), trgovini (80,9) in industriji (78,6). Naj- 
manjša, a še vedno občutna pa je v stanovanjsko komunalni 
dejavnosti (69,3) ter kmetijstvu (68,6). V industriji imajo kar 
prek 85% odpisane opreme v vrsti dejavnosti, nekatere med 
njimi pa so tudi tiste, ki naj bi v prihodnje s pospešenim 
tehnološkim razvojem največ prispevale k prestrukturiranju: v 
črni metalurgiji (85,2), proizvodnji raznovrstnih izdelkov 
(85,3), predelavi kemičnih izdelkov (86,6), kovinsko predelo- 
valni dejavnosti (86,6), proizvodnji usnja in krzna (88,1), gra- 
fični dejavnosti (88,4), proizvodnji gotovih tekstilnih izdelkov 
(89,3), proizvodnji tekstilnih prej in tkanin (90,6), pridobivanju 
rud barvnih kovin (92,5), proizvodnji naftnih derivatov (94,3) in 
proizvodnji barvnih kovin (97,7). Problem je toliko težji zaradi 
močno omejevanih možnosti uvoza opreme, ki ga zlasti v vrsti 

2 Glej tabelo Globalni kazalci razvoja 3 Več o tem v poglavjih II./2. 10. 11 4 O porabi ustvarjenega DP glej v poglavju I./3.7. b Glej poglavje I./3.3. 
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predelovalnih dejavnosti tudi ni možno ustrezno nadomestiti 
iz domače proizvodnje. 

V delitvenih razmerjih v tem srednjeročnem obdobju pri- 
haja do nekaterih ugodnejših tendenc. Večanje sredstev za 
reprodukcijo je ves čas nekoliko hitrejše od rasti celotnega 
prihodka. Njihova poprečna 44,6 odstotna stopnja rasti po- 
meni, da so se povečala tudi realno, čeprav pa to še zdaleč ne 
zagotavlja zadosti trdne materialne psnove združenemu delu 
in odločanju v njem. 

Akumulacija je še vedno nizka, da ob vseh drugih potrebah 
tudi ne zagotavlja zadostnih naložbenih možnosti za korenito 
modernizacijo v krajšem času, ki bi bila nujna, sicer bo kvali- 
tetna rast, prestrukturiranje, tehnološki napredek in nadaljnje 
izvozno uveljavljanje pod velikim vprašajem. 

Naložbena politika v tem obdobju je bila restriktivna, inve- 
sticijska dejavnost pa močno zaostaja za planirano. Leta 1983 
so predstavljale celotne ustvarjene investicije v osnovna sred- 
stva realno le še 72,6% vrednosti investicij v osnovna sredstva 
leta 1980. Gospodarske investicije so se v letu 1983 realno 
skrčile v primerjavi z letom 1980 za 30,5, stanovanjske za 
2,6%, negospodarske investicije pa kar za 46,3%. Udeležba 
gospodarskih investicij v družbenem proizvodu je za okoli 3 
indeksne točke nižja od načrtovane, v obdobju 1981-1985 pa 
se je tudi izredno poslabšala učinkovitost^ gospodarskih 
investicij. Rezultati kriterijev za prestrukturiranje gospodar- 
stva v tem času še ne dajejo učinkov v rednem poslovanju, saj 
jih med drugim preprečujejo različne restrikcije, pa tudi sla- 
bosti pri pripravi programov. Vse kaže, da bo prodornost 
večje učinkovitosti novih programov dosti manjša od predvi- 
dene, ne nazadnje tudi zato, ker ni bilo speljano usklajevanje 
naložbene poiitike v Jugoslaviji, da bi ta dajala sinergetske 
učinke enotnega gospodarskega prostora. Poleg nekoordini- 
ranih aktivnosti na nivoju projektov pa je usodna za padec 
učinkovitosti zlasti politika vrednotenja produkcijskih tvor- 
cev, ki je podcenjevala ceno kapitala (celo uvoženega) in tako 
ustvarjala vtis relativno visoke razpoložljivosti investicijskih 
(tudi emisijskih) sredstev. Kljub sedanjemu postopnemu pri- 
bliževanju cen produkcijskih tvorcev realnejšim paritetam pa 
bodo posledice tako zgubljenega družbenega proizvoda 
ostale tudi v naslednjem obdobju. 

Posebej so na področju investicij vse bolj problematična 
sredstva, razpoložljiva za naložbe v osnovna sredstva. Po 
ocenjeni dinamiki predvidenih naložb bi denimo samo finan- 
ciranje petih najzahtevnejših projektov (Gorenje, IMV, Kidri- 
čevo, Jesenice, Karavanke) terjalo v letih 1984 in 1985 7,7% 
vseh sredstev, ki se v SR Sloveniji oblikujejo za naložbe. Če pa 
vanje ne bi šteli sredstev minimalne amortizacije, bi bil njihov 
delež »težak« celo 60% razpoložljivih sredstev za naložbe v 
osnovna sredstva gospodarstva združenega dela. 

Vse oblike porabe so v tem obdobju nominalno v rasti 
zaostajale za družbenim proizvodom in zvečine iz leta v leto 
občutno krčile svoj realni obseg.7 Največjo »ceho« je plače- 
vala investicijska poraba, sledita splošna in skupna poraba, 
osebna pa je kljub vsakoletnemu močnemu inflacijskemu 
razvrednotenju osebnih dohodkov in pokojnin s črpanjem 
prihrankov iz preteklih let realni padec nekoliko ublažila. 

Upadanje kupne moči in spremembe v povpraševanju, ki pa 
iz tega vendarle izhajajo, se posredno odražajo tudi v poslo- 
vanju trgovine in njeni strukturi prodaje. Promet v trgovini na 
drobno in na debelo je nominalno relativno hitro rasel, po 
realnem obsegu pa tudi ni še močneje upadal. Trgovini se je- 
ob predpisih, ki veljajo na tem področju - dohodkovni položaj 
še naprej slabšal, zlasti v trgovini na drobno (še posebej v 
trgovini s prehrambenimi proizvodi), in je njena akumulacij- 
ska sposobnost usihala. Pozitivne finančne rezultate dose- 
gajo trgovinske OZD na račun nizkih osebnih dohodkov in 
opuščanja investicijskega vzdrževanja. 

I. 3.2. Uveljavljanje procesov združevanja 
Pri združevanju dela in sredstev je bil v tem obdobju dose- 

žen določen napredek. Glede na to, da gre za eno temeljnih 
prvin samoupravnega sistema, načelno precej obsežno opre- 

Tako je marginalni kapitalni koeficient z dvoletnim zaostajanjem znašal v 
zadnjih petih letih kar 19,1, kar je već kot trikrat slabSe od planiranega. Narav- 
nost drastično pa se je, po gradivih SZDP, povečal v SFRJ: od 5,9 v obdoblu 
1976-1980 na kar 82,6 v obdobju 1981-1983. 

Glej tabelo Globalni kazalci razvoja in poglavja I./3.5 in 3.6. 

deljeno tudi v vrsti sistemskih dokumentov in predpisov, se 
praksa preveč razlikuje od spoznanih potreb. Pri tem ne 
manjka načelnega spoznanja, da je za sodobno proizvodnjo 
in menjavo povezovanje v najrazličnejših - predvsem prila- 
godljivih - oblikah združevanja povsem elementarna eko- 
nomska nujnost. 

V tem obdobju je predvsem napredovalo združevanje dela 
in sredstev z OZD v manj razvitih republikah, v okviru repu- 
blike pa pri naložbah. Praktično v Sloveniji v zadnjih letih ni 
večje investicije, pri kateri tega ne bi uveljavljali. Združevanje 
sredstev kot specifični način samofinanciranja razširjene re- 
produkcije - kot to opredeljuje teorija - je v predračunski 
vrednosti naložb doseglo v lanskem letu 15,4% delež. To je 
napredek že v primerjavi z letom 1982, ko je ta delež znašal 
9,4%. 

Tako na investicijskem kot na drugih področjih je kot 
osnovni motiv pri uveljavljanju procesov združevanja dela in 
sredstev v tem obdobju prevladoval naturalni motiv: zagotav- 
ljanje stabilnejših pogojev za preskrbo z energijo, surovinami 
in reprodukcijskim materialom in nadaljnjo distribucijo izdel- 
kov in partnerjev, ki prispevajo devizno in dinarsko za repro- 
dukcijski proces. Pričakovani finančno-dohodkovni interes za 
združevanje dela in sredstev se v razmerah visoke inflacije, 
nizkih obrestnih mer ter pogojev gospodarjenja, v katerih 
prevladuje administrativna namesto ekonomske logike pri 
urejanju nesorazmerij v gospodarskih tokovih, ne uresničuje. 
Interes združevanja sredstev v glavnem ni na dohodku, ki bi 
ga izkazovala organizacija združenega dela - uporabnica 
sredstev in bi bil predmet delitve. To potrjujejo tudi podatki o 
zneskih iz skupnega dohodka za vračilo združenih sredstev, 
ki so tako v letu 1982 kot v letu 1983 zanemarljivo majhni (leto 
1983: 0,6 mio din). 

Združevanje dela in sredstev, ki bi imelo rezultat skupni 
prihodek (ustvarjen na skupnem proizvodu organizacij zdru- 
ženega dela) - ter skupni dohodek (ustvarjen iz skupnih 
naložb) - se v tem obdobju ni vidneje uveljavilo. Delež celot- 
nega prihodka, ustvarjen iz skupnega prihodka, sicer v letu 
1983, znaša 11,5%.. Vendar ni osvojen način mišljenja, ki bi 
omogočal učinkovitejše razvijanje združevanja na teh osno- 
vah, instrumentarij in mehanizem pa nista operacionalizirana 
dovolj učinkovito in sta zlasti predvsem prezapletena. To 
potrjuje tudi dejstvo, da je bilo npr. v letu 1983 v Sloveniji 
odprtih le 228 prehodnih računov za skupni prihodek, čeprav 
je v Sloveniji na področju gospodarstva tačas 4.316 temeljnih 
in enovitih organizacij združenega dela, kar pomeni, da je 
uporabljala prehodni račun le vsaka 200-organizacija. Po- 
globljena analiza bi gotovo pokazala, da velik del skupnega 
prihodka sploh ni bil izkazan prek prehodnih računov, in da je 
dohodkovnih odnosov znotraj združenega dela dejansko več 
kot pa to prikazujejo običajne knjigovodske evidence. 

Ekonomska teorija priznava, da bi prav oblike povezovanja 
po dohodkovni in tehnološki logiki znotraj reprodukcijskih 
celot, ki so tako zasnovane, najustrezneje manifestirale tudi 
družbeni karakter sredstev in dohodka in tudi najbolj ustre- 
zale današnjim razvojnim zahtevam našega gospodarstva. 
Kljub temu je v sedanji družbenoekonomski praksi mnogo več 
pritiskov za horizontalno povezovanje, to je povezovanje v 
okviru posameznih vej, dejavnosti ali grupacij ter za povezo- 
vanje znotraj občinskih, regionalnih ali siceršnjih teritorialnih 
okvirov. V slovenskem gospodarstvu je bilo v tem srednjeroč- 
nem obdobju nekaj obsežnih akcij za vzpostavljanje vezi, ki 
naj bi vsaj v zametkih zvečine uveljavljale reprodukcijska 
povezovanja. Leta 1982 je biio npr. sklenjeno med organizaci- 
jami združenega dela 7.668 samoupravnih sporazumov, s 
katerimi so organizacije uveljavljale udeležbo v skupnem de- 
viznem prilivu ter združevanju deviz. Pomanjkljivost je bila, da 
je šlo pretežno za kratkoročni vidik in pogosto izključno 
»devizni« motiv. Po hujših težavah pri oskrbovanju z repro- 
dukcijskim materialom in trganju dotedanjih reprodukcijskih 
verig v letu 1982, so organizacije združenega dela sklenile na 
stotine samoupravnih sporazumov o združevanju dela in 
sredstev (enotne evidence o tem ni), ki so vendarle vsaj v 
nekaterih osnovah zvečine uveljavljali načela opredeljena tudi 
v Zakonu o združenem delu in postavljati temelj za nadaljnje 
skupno planiranje in reprodukcijsko povezovanje na trajnih 
osnovah. Administrativno, urejanje cenovnih odnosov in v 
primarni delitvi, pri finančni politiki ter na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino pa iskanju skupnega ekonomskega 
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interesa na reprodukcijskih povezavah prav gotovo ni v prid. 
To potrjuje tudi izid letošnjih prizadevanj za oblikovanje re- 
produkcijskih celot na deviznem področju v katerih si je 
izvozno gospodarstvo obetalo, da bi moglo uspešneje reše- 
vati sprotne in razvojne probleme ter razvijati tudi kvalitetne 
dejavnike gospodarjenja. 

Združevanje dela in sredstev se kljub nekaterim pozitivnim 
izkušnjam, ki vendarle že obstajajo (pa čeprav se v ta plašč 
večkrat odeva tudi izsiljevanje), ne uveljavlja kot kvalitativni 
dejavnik gospodarjenja: kot večja možnost za razvijanje pre- 
dnosti kot so učinkovitost, možnost upoštevanja ekonomije 
obsega, zmanjševanje stroškov, optimizacija proizvodne 
strukture, obvladovanje trga, varnost in načrtnost pri uvajanju 
znanstveno-raziskovalnih dosežkov v proizvodnjo. Tudi me- 
hanizem ekonomske politike ter planski mehanizem tem smi- 
slu očitno ni dal zadostnih impulzov. Tako se tudi objektivne 
vezi interesov, poslovnih vezi in vezi v materialni proizvodnji v 
tem smislu niso mogle potrjevati, kot bi se lahko, ter integra- 
tivnost v gospodarstvu ni potekala dovolj v funkciji ekonom- 
skih, družbenih in proizvodnih ciljev. 

Po formalni plati pa sicer stopnja integrativnosti in poveza- 
nosti v slovenskem gospodarstvu ni tako majhna, saj je kar 
54% vseh delavcev združenega dela gospodarstva v naši 
republiki vključenih v 50 sestavljenih organizacij združenega 
dela, od katerih jih 14 predstavlja velike poslovne sisteme. 
Integriranje delovnih organizacij v sestavljene organizacije je 
v letu 1976 do 1982 potekalo zelo intenzivno, vendar je tudi pri 
tem povezovanju najmočneje prisoten teritorialni vidik.8 V več 
kot polovici primerov gre za povezovanje v okvirih občine, 
sosednjih občin, v regiji. Skorajda v celoti pa se povezovanje 
neha na republiški ravni. 

I. 3.3. Kvaliteta gospodarjenja in poslovanja 
Čeprav je kvaliteto gospodarjenja in poslovanja težko meriti 

le z odstotki, tudi na podlagi podatkov ugotavljamo, da so se 
dolgoročne tendence upadanja učinkovitosti gospodarjenja z 
živim in minulim delom, porojene v sedemdesetih letih, v tem 
obdobju krepile. Največje nazadovanje beležimo v 1981. letu. 
Upadla je produktivnost dela v celotnem gospodarstvu, učin- 
kovitost investiranja, ekonomičnost in koeficient obračanja 
obratnih sredstev, če se omejimo le na najbolj ilustrativne 
kazalce. 

V letu 1983 so se gibanja - resda skromno - obrnila navz- 
gor, tako da se je produktivnost dela.9 v gospodarstvu združe- 
nega dela povečala za 0,8% glede na prejšnje leto in tudi za 
letos ter leto 1985 je mogoče računati na zmerno naraščanje. 
V industriji so rezultati ugodnejši, saj seje produktivnost dela 
po zmernem naraščanju v prvih dveh letih tega srednjeroč- 
nega obdobja, povečala v letu 1983 za 2,7%. Lani se je 
nekoliko popravil tudi koeficient obračanja obratnih sredstev 
(pove, koliko celotnega prihodka je bilo ustvarjenega na 
enoto obratnih sredstev) v gospodarstvu (za 3,3%) in v indu- 
striji (za 4,2%), vendar je še vedno nižji kot je bil v letu 1980. 
Predvidevamo pa, da se bo gospodarjenje z obratnimi sred- 
stvi z realnejšo politiko obrestnih mer in z uveljavitvijo ukre- 
pov finančne konsolidacije letos in prihodnje leto počasi 
izboljševalo, kar lahko tudi nekoliko izboljša ta koeficient. 

Ekonomičnost slovenskega gospodarstva v celoti in v indu- 
striji upada že tretje leto zapored, tako da je bila v letu 1983 za 
3% nižja kot v letu 1980. To je v znatni meri posledica za 
slovensko industrijo neugodnih sprememb v odnosih cen 
med vhodnimi materiali in končnimi izdelki. Predelovalna 
industrija v preteklih nekaj letih tega ni bila sposobna ublažiti 
in nadoknaditi z intenzivnejšim izkoriščanjem svojih poten- 
cialov, zlasti kvalitetnih faktorjev razvoja in gospodarjenja. 
Vprašanje, ali bomo te faktorje v prihodnje uspeli bolj animi- 
rati, je predvsem odvisno od uspeha v ustvarjanju stabilnejših 
gospodarskih razmer ter od mehanizmov, ki bi nagrajevali in 
motivirali proizvodne ter druge dejavnike v družbi na osnovi 
njihovega prispevka k produktivnosti. Splošne gospodarske 
razmere, v katerih je inflacija način Življenja, pogoji gospo- 
darjenja in tudi ukrepi tekoče ekonomske politike prej zavi- 
ralno kot vzpodbudno vplivajo na motivacijo, ki bi prispevala 
k porastu individualne in druž ene produktivnosti dela. Zato 
kljub deklarativnemu priseganju na pomen znanja vlogo zna- 

8 Vir: Zavod SR Slovenije za statistiko: Prikazi in študije št. 3-4, mareo 1984. 11 Družbeni proizvod na zaposleneqa v gospodarstvu 

nosti v praksi podcenjujemo, posledica pa je šibko vključeva- 
nje znanstveno raziskovalne dejavnosti v proizvodnjo in pre- 
počasen tehnični in tehnološki razvoj. Inflacijska dirka proi- 
zvajalcev za višjimi cenami omogoča pridobivanje dohodka 
na znatno preprostejši način kot s povečevanjem produktiv- 
nosti dela, zato ni prave ekonomske motiviranosti za vlaganje 
v znanje in znanost, ne pravega inovacijskega ambienta v 
celotni družbi v smislu stalnega inovativnega in racionaliza- 
torskega dela ter izpopolnjevanja obstoječih tehnolgij, orga- 
nizacije dela in organizacije rabe znanja. 

Organizacije združenega dela nezadovoljivo planirajo raz- 
iskovalno razvojno delo. Ker je malo združevanja dela in 
sredstev s sorodnimi organizacijami, te niso sposobne razpo- 
rejati zadostnih sredstev za raziskovalno razvojno delo in se 
zato usmerjajo le na razvijanje znane tehnologije, raziskova- 
Ino-razvojno delo pa usmerjajo v reševanje tekočih proble- 
mov in nalog. S problematiko gospodarjenja z znanjem pa se 
ne ukvarja nihče. Primeri nekaterih tehnološko razvojno in- 
tenzivnih panog (npr. v farmacevtski industriji, elektroniki, 
proizvodnji gospodarskih cestnih vozil in strojegradnji) sicer 
dajejo vzpodbudne rezultate, vendar so še vedno bolj izjema 
kot pravilo. 

Tehnološki razvoj, kolikor ga je, je pri nas usmerjen pred- 
vsem v tehnologijo v proizvodnji, kar je seveda prav, a danes 
je v svetu morda bolj značilna tehnološka revolucija v procesu 
upravljanja in pisarniškem administrativnem delu. Neustrezna 
organizacija v strokovno administrativnih službah, pomanjka- 
nje modemih organizacijskih načel in načinov poslovanja 
povzroča neučinkovito poslovanje in drago režijo tako v orga- 
nizacijah združenega dela kot v družbi v celoti. Z nekaterimi 
ukrepi smo storili le prve korake pri zmanjševanju števila 
zaposlenih v upravnih organih in delovnih skupnostih SIS ter 
v administrativnih službah nekaterih organizacij združenega 
dela. 

S fenomenom družbene režije smo se v zadnjih letih spo- 
padli na različne načine. V planske dokumente za razdobje 
1981-1985 smo zapisali le potrebo po izdelavi družbenega 
sistema informiranja, ki naj bi racioniral vrsto administrativnih 
in strokovnih opravil. Dolgoročni program gospodarske stabi- 
lizacije zahteva, da organiziranost družbene režije prilago- 
dimo razpoložljivemu dohodku na današnji stopnji produktiv- 
nosti. To narekuje, da bo potrebno do konca tega srednjeroč- 
nega obdobja neprestano preverjati organiziranost, programe 
dela in obseg dela pri vseh subjektih družbene režije. V teku je 
izvajanje analize republiških predpisov in program ukrepov in 
aktivnosti za nemoten potek družbene reprodukcije v SR 
Sloveniji po odmrznitvi cen in uveljavitvi ukrepov za finančno 
konsolidacijo gospodarstva. Pričakovati je, da bodo ti ukrepi 
in napori za dvig kvalitete gospodarjenja v slovenskem go- 
spodarstvu uravnoteženi do izteka tega srednjeročnega ob- 
dobja. 

I. 3.4. Inflacija in razmere na trgu 
V obdobju 1981-1983 z ukrepi splošne ekonomske politike 

in s pretežno administrativnim urejanjem cen nismo uspeli 
zaustaviti visoke rasti cen, razen izjemoma kratkoročno v letu 
1982. Predvideno globalno rast cen v posameznem letu pa je v 
pogojih kakršni so vladali, združeno delo jemalo kot vsako- 
letno pravico do porasta dohodka skozi cene, ne pa kot okvir 
za selektivno reševanje in odpravljanje neskladij med cenami. 

V prvih treh letih srednjeročnega obdobja je rast cen 
bistveno odstopala od usmeritev letnih resolucij in 
dosegla doslej rekordno višino v tako kratkem obdobju 
(indeks 1983/1980 je 263). Dejstvo, da je bila tekoča 
rast cen pri proizvajalcih v decemhru 1983 za 56% viSja 
glede na isti mesec leta 1982 (vpliv povišanja cen 
važnejšim surovinam v decembru), rast cen na drobno 
pa celo 60,1 % (dosežena inflacija v lanskem letu), se je 
odrazilo na visok prenos cen tudi v leto 1984 (pri cenah 
proizvajalcev 31,9%, pri cenah na drobno 27%). 

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je tako pov- 
prečna rast cen pri proizvajalcih glede na enako lansko 
obdobje večja za 59,3%, pri cenah na drobno za 55,3% 
(kmetijski pridelki 45,6%) ter pri cenah življenjskih 
potrebščin za 53,6%. 
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Postopno odpravljanje cenovnih neskladij, ki naj bi v skladu 
z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije šlo v 
korist posameznih bazičnih in infrastrukturnih dejavnosti je 
povzročilo, da so od leta 1981 cene v teh sektorjih le nara- 
ščale hitreje od cen npr. v predelovalni industriji, pospešilo pa 
je tudi stroškovno in strukturno inflacijo. 

I. Bazične dejavnosti 
1. Elektrogospodarstvo 
2. Pridobivanje premoga 
3. Proizvodnja naftnih derivatov 
4. Črna metalurgija 
5. Proizvodnja baz. kem. izdelkov 

RAST CEN INDUSTRIJSKIH IZDELKOV PRI 

PROIZVAJALCIH PO IZBRANIH DEJAVNOSTIH 
(indeks -1980 = 100) indeks 

industrija skupaj 
bazične dejavnosti 
predelovalne dejavnosti 

Glede na splošno raven cen industrijskih proizvajal- 
cev so hitreje naraščale zlasti cene v: elektrogospodar- 
stvu, proizvodnji premoga, naftnih derivatov, črni me- 
talurgiji, proizvodnji bazičnih kemičnih izdelkov, bar- 
vastih kovin itd. 

V panogah predelovalne industrije, ki imajo velik 
strukturni delež v obsegu slovenske industrijske proiz- 
vodnje, so cene od leta 1980 zaostajale za splošnim 
nivojem cen zlasti v dejavnostih: predelave kovin, stro- 
jegradnje, proizvodnje prometnih sredstev, proizvod- 
nje električnih strojev, proizvodnje usnja in krzna, pro- 
izvodnje končnih lesnih izdelkov, proizvodnje preje in 
tkanin, proizvodnje obutve in galanterije. 

II. Predelovalne dejavnosti 
6. Strojegradnja 
7. Proizv. prometnih sredstev 
8. Proizv. električnih strojev 
9. Proizv. usnja in krzna 
10. Proizv. obutve in galanterije 
Ob težnji, da bi odpravljali neskladja s cenovno politiko, je 

bila teža dejavnikov iz preteklosti (zgrešene investicije, predi- 
menzionirane kapacitete, nizka raven produktivnosti, izgube) 
v bazičnih dejavnostih takšna, da je učinke cenovnih spre- 
memb v precejšnji meri nevtralizirala. Zato je realno pričako- 
vati, da se bo tudi v prihodnjem obdobju nadaljevala politika 
takšne diferencirane rasti cen. 

S projekcijo cen Zvezne skupnosti za cene za letos je za 
bazične in infrastrukturne dejavnosti predvidena 2-15% višja 
rast cen od povprečne rasti cen industrijskih proizvajalcev* 

Z realizacijo predvidenih sprememb cen po projekciji za 
leto 1984 se predelovalna industrija ne bo mogla ubraniti 
močnih stroškovnih pritiskov in nadaljnjega upada ekonomič- 
nosti in renatbilnosti. 

Izračun na osnovi načrtovane 26% tekoče rasti cen pri 
proizvajalcih v slovenskem gospodarstvu (po projekciji, ki za 
leto 1984 predvideva 30% tekočo rast cen proizvajalcev v 
SFRJ) kaže, da je ob koncu leta pričakovati okoli 50% pov- 
prečno letno rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 
in okoli 50% povprečno rast cen na drobno in cen življenjskih 
potrebščin. Pri tem bi bila tekoča rast cen na drobno v 
decembru okoli 40%, rast cen življenjskih potrebščin pa okoli 
39% glede na lanski december. 

V SR Sloveniji smo kljub občasnim težavam pri zagotavlja- 
nju bilančnih količin osnovnih živil in nekaterih pomembnej- 
ših izdelkov vsakdanje rabe uspeli v lanskem letu zagotoviti 
dobro oskrbljenost trga s temi proizvodi (moka, olje, sladkor, 
mleko, pralni praški). Pogostejše motnje v preskrbi so bile 
1982. leta, ki smo jih dokaj uspešno razreševali z intervenci- 
jami blaga iz občinskih in republiških blagovnih rezerv. S 
pravočasnim sproščanjem blaga iz republiških tržnih blagov- 
nih rezerv smo v 1983. letu preprečevali motnje na tržišču v 
primerih, ko nosilci preskrbe na podlagi sicer sklenjenih dol- 
goročnih sporazumov o skupnih vlaganjih niso mogli zago- 
tavljati posameznih osnovnih živil v potrebni količini in dina- 
miki (olje, sladkor). 

Večji problemi preskrbe z reprodukcijskim materialom in 
surovinami, ki so izhajali iz zaostrenih gospodarskih razmer 
zlasti v letu 1982, so povzročali krajše zastoje v proizvodnem 
procesu. Značilno je, da se je v SR Sloveniji v letu 1983 v 
primerjavi s preteklim letom okrepilo povpraševanje pp blagu 
za široko potrošnjo in delovnih sredstvih, medtem ko je bila 
intenzivnost povpraševanja po surovinah in reprodukcijskem 
materialu slabša. Izjema je bil december, ko je večje povpra- 
ševanje po surovinah in reprodukcijskem materialu izhajalo iz 
predhodno zmanjšanega uvoza in težnje, da se prehiti priča- 
kovani decembrski porast cen. Pričakovati je, da se bodo 
zaradi pogosto monopolne tržne strukture ter problemov pri 
zagotavljanju deviznih sredstev za uvozne komponente mot- 
nje na tem delu trga nadaljevale. 

Krepitev povezav na podlagi dolgoročnih sporazumov je 

10 Zaradi potrebe po postopni redukciji povračil za del stroSkov enostavne 
reprodukcije železniškega prometa je potrebno zagotoviti hitrejšo rast cen 
železniških prevoznih storitev nad splošno rastjo cen, realno obračunavanje 
stroškov cestne infrastrukture po kategorijah in tipih vozil vseh lastnikov in 
zagotoviti tudi pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije PTT storitev. Cene 
električne energije se spreminjajo periodično in sicer za najmanj 15% nad 
indeksom cen industrijskih proizvajalcev. 
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tudi v letošnjem letu pripomogla k urejanju vprašanj v zago- 
tavljanju preskrbe. Ocenjujemo, da do motenj ne bo prihajalo, 
saj so za letos predvidene količine po prehrambeni bilanci SR 
Slovenije iz proizvodnje v SFRJ že zagotovljene, za uvoz 
manjkajočih količin pa si nosilci preskrbe dokaj uspašno 
zagotavljajo devizna sredstva v skladu z družbenim dogovo- 

I. 3. 5. Življenjski standard in sociaina varnost 
v obdobju 1981-1985 

Gmotne razmere našega življenja se v tem obdobju slab- 
šajo. Nazaduje tako osebni kot tudi družbeni standard. Živ- 
ljenjski standard po sedanji oceni v prvi polovici osemdesetih 
let upada po 3,5% letni stopnji: od tega osebni standard po 
stopnji - 3,8% in družbeni standard po stopnji - 2,6%. V prvih 
treh letih je bil ta padec nekoliko močnejši, v letih 1984 in 
1985 bi naj se predvidoma začel ustavljati, v letu 1985 pa 
predvidevamo celo pozitivno rast pri družbenem standardu. 

Padec osebnega standarda, ki je značilen za to obdobje, je 
pogojen z mnogo slabšimi pogoji in rezultati gospodarjenja, 
ki so terjali tudi ostrejšo politiko delitve dohodka in sredstev 
za osebne dohodke. Realni povprečni osebni dohodek na 
zaposlenega je v obdobju 1980-1983 upade! za okoli tretjino, 
kar seveda poudarja socialni motiv pri delitvi osebnih dohod- 
kov in močno pospešuje pritiske na uravnilovko. Od tod tudi 
zastoji pri individualnem nagrajevanju po delu, ki v združe- 
nem delu še vedno ni zaživelo tako, da bi tudi po tej plati 
prispevaio k večji motiviranosti za dvig produktivnosti dela. 
Razlike v osebnih dohodkih za enaka in podobna dela so med 
posameznimi področji vse večje (posamezne gospodarske 
dejavnosti - družbene dejavnosti - uprava). 

Materialni položaj upokojencev se bo zaradi prehajanja na 
tekoče usklajevanje rasti povprečne pokojnine z rastjo pov- 
prečnega osebnega dohodka v tem obdobju nekoliko izbolj- 
šal, seveda le v okviru materialnih možnosti. Z uveljavitvijo 
novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s 
1. 1. 1984 se bo nekoliko bolj zaščitilo tudi upokojence z 
najnižjimi pokojninami na osnovi selektivnega pristopa, ki pa 
bo seveda imel za posledico tudi še nekoliko hitrejše zoževa- 
nje razponov med pokojninami. Dodatno se je razširil tudi 
krog uživalcev varstvenega dodatka z zavarovanci, ki so se 
zavarovali po pogodbi in doslej do tega dodatka niso bili 
upravičeni. 

Nazadovanje osebnega standarda najbolj prizadene pred- 
vsem gospodinjstva (upokojence z nižjimi prejemki, mlade 
družine ter družine z nizkimi osebnimi dohodki), ki so odvisna 
izključno od tekočih prejemkov, ker nimajo sredstev (hranilne 
vloge, dohodek od dopolnilnega dela itd.), s katerimi bi kom- 
penzirala njihov realni padec. Restriktivna politika potrošni- 
ških posojil pa jim ne omogoča kakšne izdatnejše anticipirane 
porabe. 

Sredstva za osebno porabo prebivalstva se torej krčijo, pri 
čemer prihaja do večjih strukturnih sprememb. Delež izdatkov 
za hrano se je v običajnih življenjskih stroških v obdobju 
1980-1983 povečal od okoli 36% na okoli 39%. Zaradi struk- 
turnih premikov v cenah se je povečala tudi udeležba izdat- 
kov, na katere prebivalstvo ne more bistveno vplivati: izdatkov 
za stanovanje, kurjavo in razsvetljavo ter obleko in obutev. 
Zaradi povečanja izdatkov za te potrošne dobrine, je prebival- 
stvo zmanjšalo druge izdatke na primer za pijačo, stanovanj- 
sko opremo, izobrazbo in razvedrilo, prevoze itd. ter se odpo- 
vedalo manj nujnim dobrinam in krčilo tudi varčevanje. Taki 
strukturni premiki se bodo do konca obdobja predvidoma še 
poglabljali. 

S socialnovarstvenimi pomočmi smo dogovorjenim ciljem- 
zagotoviti kritje minimalnih življenjskih stroškov družinam in 
posameznikom, ki si jih sami zaradi objektivnih razlogov ne 
morejo - le delno sledili. Nadomestila za čas brezposelnosti, 
varstveni dodatek za upokojence, dodatek za pomoč in po- 
strežbo za upokojence in starostna kmečka pokojnina so 
sledili zakonsko opredeljenim ali dogovorjenim višinam, pri 
družbeno denarnih pomočeh, ki upravičencem predstavljajo 
edini vir preživljanja in pri denarnih pomočeh za vzdrževanje 
otrok pa temu ni bito tako. 

Tako je še vedno najtežji položaj prejemnikov denarnih 
pomoči, ki upravičencem pomenijo edini vir preživljanja, saj 
so si v letu 1981 s to pomočjo iahko krili 74% minimalnih 

življenjskih stroškov, leta 1982 72% in leta 1983 le še 69%. Za 
leto 1984 je sicer predvideno 32% povečanje teh pomoči 
glede na povprečje v letu 1983, vendar ob predvideni rasti 
življenjskih stroškov to ne bo zadoščalo. 

Denarne pomoči družinam za preživljanje otrok so od leta 
1981 sledile usmeritvam, naj prejema te pomoči manj otrok, 
ne pa tudi višinam teh pomoči, ki naj bi, skupaj z dohodki na 
družinskega člana, krile minimalne življenjske stroške otrok. 
Tako so v letu 1981 otroški dodatki skupaj z dohodki na člana 
družine krili 107,6% minimalnih življenjskih stroškov otroka, v 
letu 1984 pa bo pokritje znašalo predvidoma le 88,3%. 

Kljub povedanemu pa je na tem področju storjen napredek 
v smislu zagotavljanja funkcionalne oblike pomoči (subven- 
cija prehrane v VVO in osnovni šoli itd.). Tako je funkcionalno 
pomoč v letu 1982, ko se je začela uveljavljati, prejemalo 3.207 
otrok, v letu 1983 pa že 6.736. 

Da bi se izognili slabostim fiksnih cenzusov se je v tem 
srednjeročnem obdobju pričel uveljavljati sistem proste pre- 
soje za družine, ki bi minimalno presegale določene cenzuse, 
tako da je v letu 1983 po tem sistemu prejemalo otroške 
dodatke 4.961 otrok. 

Upadanje družbenega standarda, ki smo mu priča v celot- 
nem srednjeročnem obdobju, je najbolj izrazito vplivalo na 
zmanjšanje investicij v družbeni standard, medtem ko se je 
tekoči del, ki ga vrednostno merimo z materialnimi izdatki 
družbenega standarda, zmanjševal precej počasneje. To je 
omogočilo ohranitev doseženega obsega in dostopnosti sto- 
ritev družbenih dejavnosti, povzročilo pa poslabšanje eko- 
nomskega položaja izvajalcev (več o tem glej v poglavju 
II./14.) in povečanje udeležbe prebivalstva v pokrivanju cen 
storitev. x 

Nenehna rast cen stanovanjske gradnje (cena m2 v družbeni 
gradnji znaša že 1,84 povprečnega osebnega dohodka) ob 
upadanju kupne moči prebivalstva izredno povečuje povpra- 
ševanje po majhnih stanovanjskih enotah, kar postaja že 
problem pri snovanju strukture novih stanovanjskih sosesk, 
hkrati pa se omejene materialne možnosti prebivalstva odra- 
žajo v pospešeni zasebni gradnji (postopnost vlaganja, večji 
vpliv na stroške graditve, udeležba lastnega dela itd.), ki je v 
letu 1983 po obsegu že presegia družbeno. 

I. 3. 6. Finančni tokovi v gospodarstvu, 
delitvena politika, gibanje porabe, oblikovanje 
sredstev za končno porabo, izgube... 

I. 3. 6. 1. Pridobivanje in razporejanje dohodka, oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke, skupno in splošno porabo ter 
oblikovanje razpoložljivih sredstev za reprodukcijo v gospo- 
darstvu v letih 1981-1983. 

Tudi finančni rezultati poslovanja v gospodarstvu v prvih 
treh letih tekočega srednjeročnega obdobja kažejo, da se je 
gospodarjenje v organizacijah združenega dela odvijalo v 
mnogo težjih pogojih poslovanja od pričakovanih - zlasti pod 
vplivom zaostrenih razmer glede zunanje in notranje likvidno- 
sti ter pritiska visoke rasti cen. 

V razmerah visoke inflacije so se vsi elementi oblikovanja in 
razporejanja celotnega prihodka in dohodka v gospodarstvu 
oblikovali na precej višji nominalni ravni od predvidene z 
letnimi resolucijami, hkrati pa so bili doseženi v vseh treh letih 
skupaj precej nižji realni rezultati poslovanja od načrtovanih* 

V strukturi oblikovanja celotne vrednosti proizvodnje 
oziroma celotnega prihodka pa je v tem obdobju skladno s 
povečanimi napori slovenskega gospodarstva za doseganje 
večjih izvoznih rezultatov prišlo do pomembnejših premikov. 
Udeležba prihodkov, doseženih s prodajo blaga in storitev na 
tujih trgih, se je povečala, spričo krčenja vseh oblik doma- 
čega povpraševanja pa se je zmanjšal delež celotnega pri- 
hodka, ustvarjenega s prodajo na domačem trgu 

Pod vplivom visoke rasti cen je nominalna vrednost celotne 

,1 Primerjava med resolucljskimi predvidevanji In doseženim gibanjem bruto 
dohodka v gospodarstvu kaže naslednje: 1981 1982 1983 

Resol. Dosež. Resol. Dosei. Resol. Do sel 
Dosežena nominalna rast 
bruto dohodka 22,5 32,4 21,8 29,4 21,8 42,6 
Realna rast 
družbenega proizvoda 
v združenem delu 2,5 —1,1 1,5 —0,4 1,5 1,5 
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proizvodnje v slovenskem gospodarstvu v treh letih skupaj 
(od 1980 do 1983) porasla za prek 160%, njen realni obseg pa 
se je v teh treh letih skupaj povečal le za slabih 6%. Hkrati pa 
so - ob stalnem slabšanju ekonomičnosti in rentabilnosti 
poslovanja, ter zmanjševanju splošne učinkovitosti gospodar- 
jenja z družbenimi sredstvi — materialni in drugi poslovni 
stroški naraščali še hitreje od celotnega prihodka (v treh letih 
se je vrednost vseh porabljenih sredstev v gospodarstvu po- 
večala skupaj za preko 170%, realno pa za prek 8%). 

Ob takšnem poslabševanju kvalitete poslovanja se je bruto 
dohodek v gospodarstvu (to je dohodek, povečan za amorti- 
zacijo po minimalnih stopnjah) nominalno sicer tudi močno 
napihnil (v treh letih skupaj za prek 140%), njegov realni 
obseg pa je po padcu v letih 1981 in 1982 v letu 1983 komaj 
dosegel raven iz leta 1980. Tudi rast amortizacije po minimal- 
nih stopnjah, ki naj bi zagotovila vsaj realno ohranjanje sred- 
stev za enostavno reprodukcijo, v prvih treh letih tega sred- 
njeročnega obdobja ni bila zadostna. Po visokem povečanju v 
letu 1982 (ko je zaradi bistvenega povečanja amortizacijskih 
stopenj porasla skoraj trikrat hitreje od bruto dohodka), lani 
rast amortizacije spet ni mogla dohiteti rasti cen spričo nizkih 
stopenj revalorizacije osnovnih sredstev. 

Pri tem se je doseženi dohodek v gospodarstvu, ki je 
osnova in vir za oblikovanje posameznih oblik tekoče porabe 
in za oblikovanje akumulacije v gospodarstvu, v preteklih treh 
letih v globalu realno zmanjšal skoraj za 4% (oziroma je v 
povprečju padal za okoli 1,2% letno). 

V pogojih povečanih pritiskov materialnih in drugih poslov- 
nih stroškov na ustvarjeni dohodek na eni strani ter poveča- 
nih bremen za pokrivanje različnih obveznosti iz dohodka je v 
gospodarstvu ob takšnem realnem zmanjševanju dohodka 
prišlo do precejšnjega povečanja izgub (v primerjavi z dose- 
ženim bruto dohodkom se je celoten obseg izgub v gospodar- 
stvu povečal od 1% v letu 1980 na preko 2,3% v letu 1983). 

V razmerah, ko se je dosežen dohodek v gospodarstvu 
realno zmanjševal, so se zaostrili tudi odnosi v njegovem 
razporejanju. 

Obveznosti gospodarstva za posamezne oblike porabe, ka- 
terih gibanje je bilo usmerjeno z letnimi resolucijami in dru- 
gimi spremljajočimi dokumenti (zlasti skupna in splošna po- 
raba) so v globalu znižale udeležbo v razporejenem dohodku. 
Skupaj so obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
družbenih potreb, ki se oblikujejo iz dohodka in iz osebnih 
dohodkov znižale svojo udeležbo v dohodku gospodarstva od 
19,7% v letu 1981 na 18% v letu 1983. Celotne obveznosti 
gospodarstva iz dohodka pa so se iz leta v leto večale znatno 
hitreje od rasti dohodka, njihov delež v dohodku pa se je 
povečal od 29,9% v letu 1980 na preko 38,5% v letu 1983. 
Največ so k takšnemu povečanju obveznosti gospodarstva 
doprinesla plačila gospodarstva za obresti, ki so v preteklih 
letih povečala svoj delež v dohodku od 6,5% v letu 1980 na 
preko 13,2% v letu 1983.12 

Med drugimi obveznostmi iz dohodka gospodarstva so se 
močno povečevale in zlasti uvajale nove obveznosti, ki pome- 
nijo dejansko prerazdelitev sredstev znotraj gospodarstva 
prispevek za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v 
ŽG, prispevek za pospeševanje konvertibilnega izvoza, ra- 
zlični prispevki za pospeševanje kmetijske proizvodnje, vodni 
prispevki, prispevki za komunalo ipd). Skupaj so te obvezno- » 
sti povečale svoj delež v dohodku od okoli 3,5% (v letu 1981) 
na okoli 4,5% (leta 1983). Obveznosti za plačila storitev delov- 
nih skupnosti - ki sicer v strukturi dohodka predstavljajo 
precejšen delež - pa so se spričo manjše rasti osebnih dohod- 
kov nekoliko zmanjšale (od 9% v letu 1980 na 8,7% v letu 
1983). 

Posledica hitrejše rasti vseh teh obveznosti iz dohodka je 
bila precej nižja rast čistega dohodka od rasti dohodka. 
Realno se je čisti dohodek gospodarstva v treh letih skupaj 
zrfianjšal kar za 15% (oziroma povprečno za okoli 5% letno)! 
Ob tem so bili pri njegovem razporejanju doseženi v globalu 
pozitivni premiki - povečanje deleža sredstev za razširitev 
materialne osnove in rezerve. Sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo, ki so bila usmerjena z vsakoletnimi resoluci- 
jami in z dogovori o uresničevanju družbene usmeritve razpo- 
rejanja dohodka, so namreč v globalu v vseh treh letih skupaj 
znižala svoj delež v doseženem dohodku od 55,5% v letu 1980 

12 Več o problematik ob. sti v točki 3.6.2. 

na 45,8% v letu 1983, torej kar za 10 odstotnih točk. Takšno 
zniževanje njihovega deleža je seveda pomenilo tudi velik 
realen padec tako osebnih dohodkov kot sredstev za skupno 
porabo v TOZD (skupaj so se sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo v TOZD, vključno s sredstvi za stanovanjsko 
gradnjo, v treh letih skupaj realno zmanjšala kar za okoli 34% 
oziroma za prek 10% letno). 

Ob tem je gospodarstvo kljub realnemu zmanjševanju či- 
stega dohodka v globalu ohranilo realen obseg akumulacije. 
Delež akumulacije v doseženem dohodku, ki je leta 1980 
znašal okoli 16,8%, pa je v letu 1983 (po zmanjšanju v letu 
1982) ponovno dosegel 17,1%. Skupaj z amortizacijo pa so 
celotna sredstva, ki jih je gospodarstvo ustvarilo za reproduk- 
cijo, v treh letih skupaj realno porasla za okoli 10%. 

Vendar pa tako oblikovana sredstva za reprodukcijo v go- 
spodarstvu še daleč niso bila vsa na voljo za materialne 
naložbe. Velik del teh sredstev je bil že angažiran za odplačilo 
zapadlih domačih in tujih posojil iz preteklih let, ki so skupaj 
angažirala kar 60% ustvarjene akumulacije v gospodarstvu. 
Za pokrivanje izgub v gospodarstvu je bilo treba odšteti sku- 
paj preko 14%, za pokrivanje obveznosti do manj razvitih SR 
in SAP Kosovo pa skupaj okoli 12% ustvarjene akumulacije. 
Poleg tega je gospodarstvo ob povečanih naporih za poveče- 
vanje izvoza povečevalo tudi delež izvoza na kredit, za kar je 
moralo nameniti v neto izrazu okoli 7% ustvarjene akumula- 
cije.13 

Skupaj so vsi odlivi angažirali v globalu prek 90% ustvar- 
jene akumulacije v gospodarstvu. V takšnih pogojih je ra- 
zumljivo, da je gospodarstvo iskalo dodatna sredstva za fi- 
nanciranje svojih naložb v osnovna in obratna sredstva v 
kreditnem potencialu bank in v medsebojnem zadolževanju. 
Možnosti za oblikovanje dodatnih sredstev za reprodukcijo iz 
kreditnega potenciala bank pa so bile ob zaostreni kreditno- 
monetarni poliiki dokaj pičle, saj so banke poleg razpoložlji- 
vih anuitet, ki jih je vračalo gospodarstvo, v razmerah precejš- 
njega realnega zmanjševanja varčevanja prebivalstva razpola- 
gale vsako leto z realno čedalje manjšimi dodatnimi-sredstvi, 
razpoložljivimi za materialne naložbe (dodatna neto dolgo- 
ročna sredstva iz kreditnega potenciala bank so v primerjavi z 
ustvarjenimi sredstvi akumulacije v gospodarstvu leta 1981 
znašala okoli 25%, v letu 1983 pa komaj še 4%). Drugače je pri 
internih bankah, ki čedalje bolj prevzemajo vlogo bančnih 
posrednikov. Ker temeljne banke zagotavljajo svojim člani- 
cam predvsem nujna obratna sredstva za financiranje pre- 
dnostnih dejavnosti (izvoz in kmetijstvo), rešujejo občasne 
likvidnostne potrebe združenega dela posebne finančne 
službe in interne banke. Obseg medsebjnega kreditiranja 
mimo temeljnih bank se nadaljuje tudi letos, saj se je delež 
internih bank v kratkoročnih plasmajih vseh bank povečal od 
10% decembra 1981 na 19% konec leta 1983 in na 25% konec 
marca letos. 

Druga izvirna sredstva, namenjena predvsem za reproduk- 
cijo v gospodarskih infrastrukturnih dejavnostih15 so v struk- 
turi virov oblikovanih sredstev za reprodukcijo zadrževala 
svojo udeležbo (v povprečju so v preteklih treh letih v primer- 
javi z akumulacijo gospodarstva znašala okoli 20 do 25%). 
Spričo zaostrovanja zunanje likvidnosti Jugoslavije so se v 
preteklih treh letih močno zmanjšale tudi možnosti koriščenja 
novih inozemskih kreditov za naložbe. 

V takšnih pogojih je zato gospodarstvu kljub tem dodatnim 
sredstvom, ki jih je v preteklih treh letih pridobilo iz drugih 
izvirnih domačih virov, iz bančnega potenciala in iz tujine, po 
pokritju vseh obveznosti ostalo na razpolago za materialne 
naložbe vsako leto realno precej manj sredstev. Razpoložljiva 
dolgoročna sredstva gospodarstva za materialne naložbe v 
osnovna in obratna sredstva so se tako od leta 1980 do 1983 v 
globalu realno zmanjšala kar za 15% (oziroma so povprečno 
padala za okoli 5% letno). V tem okviru so se ustvarjene 
naložbe v osnovna sredstva gospodarstva skupaj realno 
zmanjšale kar za okrog 33% (oziroma §o povprečno padla za 
okoli 12% letno), njihov obseg pa se je že približal ravni 

Za toliko so bi., namreč v povprečju v preteklih treh letih odlivi akumulacije 
zaradi kreditiranja izvoza večji od vračil anuitet za dane kredite v tujino. 
"® V posameznih dejavnostih pa je bilo treba za pokrivanje vseh teh obveznosti 
poleg celotne akumulacije nameniti celo precejšen del amortizacije 

' Ta zajemajo predvsem prispevke pri ceni električne energije, cestne takse, 
dohodke od bencina in plina, cestnine, dalje vodne prispevke, prispevke za 
biološka vlaganja, za melioracije v kmetijstvu, prispevke za PTT itd. 
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sredstev za enostavno reprodukcijo. Hkrati je bilo gospodar- 
stvo v preteklih treh letih - kljub povečevanju razpoložljivih 
dolgoročnih sredstev za pokrivanje prirasta zalog soočeno s 
kroničnim pomanjkanjem dolgoročnih sredstev za pokrivanje 
prirasta obratnih sredstev, saj se je vrednost zalog in drugih 
obratnih sredstev v pogojih visoke inflacije, nestabilnih in 
nerednih dobav surovin in reprodukcijskih materialov in 
zmanjševanje hitrosti obračanja obratnih sredstev, poveče- 
vala znatno bolj, kot so se oblikovala razpoložljiva dolgoročna 
sredstva za pokrivanje prirasta zalog. Vrednost prirasta vseh 
zalog v gospodarstvu, ki je leta 1980 v primerjavi z ustvarjeno 
akumulacijo gospodarstva znašala okrog 85%, je v letu 1983 v 
primerjavi z ustvarjeno akumulacijo že presegla 140%. Jasno 
je, da gospodarstvo z razpoložljivimi dolgoročnimi sredstvi 
kljub velikemu realnemu zmanjševanju sredstev za investicije 
v osnovna sredstva ni moglo slediti takšnemu povečanju 
vrednosti obratnih sredstev, zato je manjkajoča sredstva za 
pokrivanje zalog iskalo zlasti v medsebojnem kratkoročnem 
zadolževanju in povečevanju dolžniško-upniških odnosov. 

1.3.6.2. Likvidnost, zadolženost, problematika 
obresti in tečajnih razlik ter izgub v 
gospodarstvu 

Za finančne odnose v sistemu financiranja razširjene repro- 
dukcije je bilo v gospodarstvu v zadnjih treh letih značilno, da 
so porušeni, kar se je kazalo zlasti v pomanjkanju obratnih 
sredstev ter porastu izgub, stroškov za obresti, zadolženosti 
in tečajnih razlik. Vsi ti indikatorji imajo svoj odraz v pomanj- 
kanju denarnih sredstev za poravnavo medsebojnih obvezno- 
sti (to je v nelikvidnosti), kar spet vpliva na slabo finančno 
disciplino in se končno odraža v stalno rastoči inflaciji. 

Ker poslovne banke niso smele bistveno povečati obsega 
dolgoročnih kreditov, je gospodarstvo financiralo svoj pri- 
manjkljaj denarnih sredstev predvsem s kratkoročnimi krediti 
(kratkoročni krediti bank gospodarstvu so v letu 1983 porasli 
za 28,8%, dolgoročni pa le za 5,5%). To pomeni vse večjo 
obveznost gospodarstva do bank in kljub inflaciji denarno 
obremenitev, saj skupaj z odtokom denarja zaradi visokih 
družbenih obveznosti, pušča gospodarstvu malo manevr- 
skega prostora za naložbe. Istočasno pa je limitirana kreditno 
denarna politika povzročala finančno nestabilnost in s tem 
zastoje v procesu proizvodnje. Za leto 1984 predpisuje, enako 
kot lani, možni porast kreditov in neto domače aktive po 
mesecih. Do konca decembra 1984 se sme denarna masa 
povečati za 38,5%, neto domača aktiva (brez učinka spre- 
memb tečaja) za 17,7% in dinarski plasmaji za 26,8% (v tem 
dinarski plasmaji temeljnih in združenih bank za 28,2%). 

Neto domača aktiva se je do konca marca letošnjega leta 
povečala za 1,4% (dovoljen porast je bil 3,0%). Do konca 
marca so se povečali skupni plasmaji bank za 6,3%, od tega 
plasmaji katerih obseg in dinamika se usklajujeta, za 3,8% 
(kar je nekoliko več od 3,5% dovoljenega porasta; za konec 
maja je dovoljen 6,0% porast dinarskih plasmajev). 

Krediti za investicije v osnovna sredstva, katerih gibanje je 
dovoljeno največ do stanja konec preteklega decembra (ra- 
zen izjem), so se tudi v prvem trimesečju gibali v dovoljenih 
mejah (in so za 4,2% manjši od stanja konec leta 1983.). 

Da bi zagotovili večjo finančno disciplino pri plačevanju 
obveznosti in pri omejevanju sredstev za investicije, je bil 
sredi leta 1983 zakon o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev, ki je že nekaj let v veljavi, dopolnjen še s 
pravilniki, ki določajo način izpolnjevanja in izročanja menice 
(obrazec OBP), ki obveščajo SDK o dolžniku, ki ni izročil 
inštrumentov za zavarovanje plačil (obrazec OBZ) in ki dolo- 
čajo investicijska sredstva (obrazec SI). 

Vsi ti pravilniki so povzročili ogromno dodatno administri- 
ranje. Ker se plačevnaje med uporabniki družbenih sredstev 
ne izboljšuje menimo, da vloženi napori niso dali ustreznega 
učinka. Vzrok je v vse večji plačilni nesposobnosti združe- 
nega dela, ki se kaže tudi v vse večji blokaciji žiro računov. 
Dne 30. 4. 1984 je imelo 44 organizacij v SRS (od tega 37 
gospodarskih) blokiran žiro račun. Vzroki so bili v neplačanih 
menicah, družbenih obveznostih in sodnih sklepih. Znesek 
blokacije je znašal 390 mio din in je bil za 31% večji kot ob 
istem času leta 1983. 

Banke so bile v letu 1983, zaradi omejevanih plasmajev, 
sicer likvidne, kar pa ne moremo trditi za gospodarstvo (di- 

narska sredstva na žiro računih so se povečala konec leta 
1983 v primerjavi z istim obdobjem leta 1982 za 15%; v prvih 
treh mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani pa za 
20%. Terjatve gospodarstva do kupcev so se v letu 1983 
povečale za 68% (od tega terjatve do domačih kupcev za 53% 
in do tujih kupcev za 128%); enako stopnjo rasti so imele te 
terjatve tudi v prvih treh mesecih letos v primerjavi z istim 
obdobjem lani. Obveznosti gospodarstva do dobaviteljev so 
se v letu 1983 povečale za 66% (od tega obveznosti do 
domačih dobaviteljev za 64% in do tujih dobaviteljev za 85%); 
v prvih treh mesecih letos je njihovo naraščanje hitrejše kot 
lani in hitrejše kot pri terjatvah, saj znaša porast kar 77%. 

Pomanjkanje lastnih likvidnih sredstev so OZD nadome- 
ščale poleg povečanega medsebojnega zadolževanja tudi z 
najemanjem kreditov. Ker so bile možnosti za najemanje 
bančnih kreditov zelo omejene, so si OZD pomagale z medse- 
bojnim kreditiranjem, ki je v pretežni meri kratkoročno in z 
obrestno mero, ki se je že lani zelo približala stopnji inflacije. 

Realno negativna obrestna mera za kredite je bila zadnja 
leta - ob pomanjkanju lastnih sredstev - eden od močnih 
vzvodov povpraševanja po kreditih. Povečevanje obrestnih 
mer od leta 1982 dalje in usmeritev v postopno približevanje 
pasivnih obrestnih mer pozitivni realni obrestni meri do maja 
prihodnjega leta (v posameznih četrtletjih naj bi s povečanjem 
obrestnih mer za dinarske depozite odpravljali razliko med 
veljavnimi obrestnimi merami in ugotovljeno rastjo proizvajal- 
skih cen, temu povečanju obrestnih mer na dinarske depozite 
pa bodo sledile tudi prilagoditve eskontnih stopenj NBJ in 
aktivnih bančnih obrestnih mer za kredite) naj bi vplivala na 
dolgoročne naložbe ter večjo realnost rentabilnostnega izra- 
čuna za investicije. A kronično pomanjkanje denarnih sred- 
stev v gospodarstvu sili OZD v zadolževanje kljub visokim 
obrestim. 

Gospodarstvo je v letu 1983 plačalo za obresti 65.241 mio 
din oz. za 101% več kot leta 1982, zaslužilo pa z njimi 29.978 
mio din oz. 112% več kot leto poprej. Hitrejša rast prihodkov 
od obresti kot stroškov zanje se v gospodarstvu nadaljuje tudi 
letos, saj je gospodarstvo dobilo v letošnjih prvih treh mese- 
cih za 132% več sredstev od obresti, plačalo pa 103% več. 
Kljub temu imajo neto izdatki gospodarstva za obresti hitrejšo 
dinamiko kot dohodek. Njihov delež v doseženem dohodku je 
leta 1982 znašal 5,6%, leta 1983 pa 7,2%. V prvem tromesečju 
letos je ta delež še večji (8,6%) in se lahko, glede na rast 
obrestnih mer v letošnjem letu še poveča. 

Enako kot že nekaj let pri tem tudi v letu 1983 pada delež 
bančnih obresti: 

stroški OZD za obresti 
plačane: 
- temeljni in združeni 

banki v SRS 
- ostalim finančnim organ, 
-internim bankam 
- Narodni banki za kredite 

iz primarne emisije 
- ostalim dajalcem kreditov 

(tujina, druge OZD...) 

1980 
100,0 

54,2 
0,6 
5,7 

3,6 

35,9 

1981 1982 
100,0 100,0 

1983 
100,0 

43,5 
0,6 
6,9 

3,2 

45,8 

38,4 33,8 
0,6 0,6 
9,5 13,2 

3,8 

47,7 

6,5 

45,9 

Narašča delež internih bank, v zadnjem letu pa zlasti delež 
stroškov za kredite iz primarne emisije zaradi povečanega 
obsega teh kreditov in povečanih obrestnih mer nate kredite. 
Visoke obveznosti v plačevanju do tujine in v medsebojnih 
odnosih se kažejo tudi v visokem deležu, ki ga imajo ti stroški 
v skupnih stroških gospodarstva za obresti. 

• 
Visoka obremenjenost gospodarstva z obveznostmi za pla- 

čilo obresti bo terjala, da gospodarstvo spremeni odnos do 
rabe sposojenih sredstev, kar pomeni racionalnejše gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi in hitrejše obračanje lastnih 
obratnih sredstev. V internih bankah in posebnih finančnih 
službah v OZD ter temeljnih in združeni banki je treba okrepiti 
vlogo finančnega planiranja ter finančnih planov kot osnove 
za združevanje denarnih sredtev znotraj OZD, med njimi ter v 
bankah. Uveljavljanje bolj gospodarnega ravnanja s sredstvi 
zahteva optimalno uresničevanje finančnih funkcij združe- 
nega dela ter varnost in donosnost bančnih naložb. Gospo- 
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darstvo ir> banke so visoko obremenjene s tečajnimi razlikami. 
Gospodarstvo tekoče tečajne razlike obračunava in všteva v 
dohodek: negativne kot strošek poslovanja, pozitivne pa kot 
prihodek. Del tečajnih razlik, zlasti tiste, ki nastajajo za de- 
vizne terjatve in obveznosti za pridobljena osnovna sredstva, 
lahko razmejujejo. 

Tako je znašal saldo med pozitivnimi in negativnimi tečaj- 
nimi razlikami, vnešen v bilanco uspeha gospodarstva 13.190 
mio din v letu 1983, ali 128% več kot leta 1982; v prvih treh 
mesecih letos je znašal ta saldo le 1.148 mio din. Nepokriti 
negativni saldo tečajnih razlik je konec leta 1983 znašal pri 
gospodarstvu 35.710 mio din. 

V bankah je situacija podobna. Temeljne in združena banka 
v SRS so lani uspele pokriti iz razlike v obrestih 8.019 mio din 
tečajnih razlik, nepokritih oz. razmejenih jih je ostalo še 
38.829 mio din. Glede na to, da so negativne in nepokrite 
tečajne razlike dejansko izguba bank, ki je razmejena na 
naslednja leta (na 40, 10, 9, 8 in 7 let) bo za toliko v naslednjih 
letih gospodarstvo bolj obremenjeno, kajti pokriti bo moralo 
svoje tečajne razlike in posredno tudi tečajne razlike nastale v 
bankah. 

Pokrivanje izgub in odstranjevanje vzrokov za nastale iz- 
gube postaja iz leta v leto težje breme za vse gospodarstvo, ki 
ga lahko v prihodnje olajšajo le realni sanacijski programi 
OZD, ki poslujejo z izgubo, oziroma preusmeritve ali opustitve 
proizvodnih programov in tudi stečaji, kjer ni in ne bo eko- 
nomskih pogojev za nadaljnje poslovanje. Sredstva za kritje 
nekritih izgub kot tudi za sanacije bodo tudi v naši republiki 
zmanjševala razpoložljiva sredstva za naložbe v letošnjem in 
naslednjih letih. Obseg izgub se je namreč v zadnjih treh letih 
znatno povečal, saj je delež izgube v bruto dohodku leta 1980 
znašal 0,7%, leta 1981 1,4%, leta 1982 2,2%, leta 1983 pa že 
2,3%. 

Skupnih 12.778 mio din izgub v letu 1983 je nastalo v 
organizacijah, ki zaposlujejo 45.544 delavcev, ali 7% vseh 
zaposlenih delavcev v gospodarstvu. Te organizacije ustvar- 
jajo 8% vsega celotnega prihodka v gospodarstvu in pri tem 
uporabljajo 13% skupnih povprečno uporabljenih poslovnih 
sredstev. Še pred predložitvijo lanskega zaključnega računa 
je uspelo 147 OZD pokriti izgubo v celoti, tako da je nekrito 
izgubo nastalo v letu 1983 v znesku 8.622 mio din izkazovalo 
99 OZD s 23.319 zaposlenimi. Več kot polovico nekrite izgube 
odpade na SOZD Gorenje (4.764 mio din). Večji znesek ne- 
krite izgube izkazuje tudi IMV Novo mesto (1043 mio din). Med 
dejavnostmi, ki so poslovale z izgubo, posebej izstopata še 
elektrogospodarstvo s 492 mio din in premogovništvo z 1.244 
mio din nekrite izgube. 

Zaskrbljujoče je, da je močno (leta 1983 za 91,1%) rasla 
izguba na substanci, oziroma nepokrita porabljena sredstva. 
Poleg zaostrenih pogojev gospodarjenja so izgubam najpo- 
gosteje botrovala neurejena cenovna razmerja, neenako- 
merna oskrba z reprodukcijskimi materiali, subjektivne slabo- 
sti ter napačne pretekle razvojne in poslovne odločitve. Poleg 
nekritih izgub iz poslovanja v letu 1983 je izkazalo v zaklju- 
čnem računu 1983 še 69 OZD nekrito izgubo iz prejšnjih let. 
Višina te izgube znaša 1.844 mio din. 

Tako je znašala višina nekrite izgube nastale iz poslovanja v 
letu 1983 in iz preteklih let skupaj 10.506 mio din. V času do 
srede maja je bilo pokritih še okoli 19% izgube tako, da je 
znašala nekrita izguba na dan 15. 5. 1984 še 8525 mio din. V 
primerjavi s prejšnjimi leti je ostalo zelo veliko izgub nekritih. 
Več kot polovico tega izkazuje SOZD Gorenje. 

Temeljni vir za kritje izgub so sredstva rezerv, ki jih OZD s 
področja gospodarstva oblikujejo po stopnji 4% od doseže- 
nega dohodka. Za pokritje nekritih izgub je bilo ob zaklju- 
čnem računu 1983 oblikovanih v globalu dovolj sredstev re- 
zerv (16,9 mlrd din); ne ustreza pa njiftova razporeditev med 
posamezne organizacije. Del teh sredstev temeljne organiza- 
cije združujejo v skladu skupnih rezerv DPS, vendar tudi s 
temi sredstvi ne bo mogoče razrešiti vseh odprtih vprašanj, 
zato se iščejo še druge oblike, ki bi zagotovile finančno 
podlago za čimprejšnje in zanesljive sanacije. 

Delež slovenskega gospodarstva v celotni izgubi SFRJ je 
znašal leta 1983 10,9%. Po podatkih o poslovnem uspehu 
OZD za prve tri mesece 1984 pa je porasla izguba v SRS v 
primerjavi z istim obdobjem lani za 35% in je znašala 10.323 
mio din. 

I. 3. 6. 3. Ocena izvajanja politike delitve v letu 1984 
Resolucija o politiki družbenoekonomskega razvoja SR 

Slovenije je v letošnjem letu opredelila, da bo morala rast 
sredstev za osebne dohodke, skupno in splošno porabo kljub 
že triletnemu realnemu zmanjševanju tudi v letošnjem letu 
nadalje zaostajala za rastjo dohodka. Tako bi ob nadaljnjem 
povečevanju pritiska nekaterih obveznosti, ki izhajajo iz spre- 
jete politike (npr. politike realnega tečaja dinarja, približeva- 
nja obrestne mere pozitivni realni obrestni meri saniranja 
izgub v gospodarski infrastrukturi itd.), lahko v gospodarstvu 
v delitvi dohodka ohranili vsaj v letu 1983 doseženo razmerje 
med akumulacijo in sredstvi za porabo. Pri tem se je ob 
pripravi resolucije na zvezni ravni računalo, da bo z ukrepi 
ekonomske politike in racionalnejšim poslovanjem na vseh 
področjih letos dosežena bistveno nižja rast cen kot lani in da 
v globalu cene v letošnjem letu ne bodo presegle 25% rasti.'6 

Dosežena gibanja že v prvih mesecih letošnjega leta kažejo, 
da se vsi nominalni tokovi v gospodarstvu odvijajo na znatno 
višji ravni. Takšne ocene potrjujejo tudi rezultati poslovanja 
organizacij združenega dela v gospodarstvu v prvem trime- 
sečju. V prvih treh mesecih letos se je namreč v primerjavi s 
prvim trimesečjem lani celotni prihodek v gospodarstvu pove- 
čal za prek 66%, bruto dohodek pa spričo še znatno hitrjše 
rasti porabljenih sredstev (ta so se povečala kar za 70%) za 
okoli 56%. Ob precej nižji rasti amortizacije (povečala se je le 
za 39%) se je doseženi dohodek v gospodarstvu povečal za 
59,4%. Takšna dinamika rasti v primerjavi z lanskim prvim 
trimesečjem je predvsem odraz izredno visoke rasti cen v 
zadnjih mesecih lanskega leta in ne toliko rezultat povečanja 
vseh teh kategorij v obračunu dohodka v teku prvih treh 
letošnjih mesecev. Vendar pa na osnovi gibanj v prvih treh 
mesecih ob upoštevanju sedaj razpoložljivih ocen o gibanju- 
cen do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo v celem 
leotšnjem letu bruto dohodek gospodarstva nominalno pora- 
ste! za okoli 51% (kar je skoraj dvakrat toliko, kot je bilo 
vgrajeno v resolucijska predvidevanja). Ob oceni, da bodo 
organizacije združenega dela do konca letošnjega leta obli- 
kovale za okrog 55% večjo amortizacijo po predpisanih mini- 
malnih stopnjah, bi po sedanjih ocenah doseženi dohodek v 
gospodarstvu v celem letošnjem letu porastel za okoli 50%. 

Ob doslednem izvajanju določil resolucije in drugih sprem- 
ljajočih dokumentov, ki uravnavajo zlasti gibanje osebnih 
dohodkov in skupne porabe v TOZD ter sredstev za zadovolje- 
vanje skupnih in splošnih potreb, bi do konca leta v delitvi 
dohodka dosegli dogovorjeno zaostajanje teh oblik porabe za 
rastjo dohodka - seveda na precej višji nominalni ravni. Tako 
bi po dosedanjih ocenah ob izvajanju določil dogovora o 
družbeni usmeritvi razporejanja dohodka bruto osebni do- 
hodki v globalu porasli za okoli 40% (20% počasneje od rasti 
dohodka). Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb (brez 
sredstev SPIZ), ki se oblikujejo iz dohodka in iz osebnih 
dohodkov, bi do konca leta ob sedanjih prispevnih stopnjah v 
globalu tudi porasla za okoli 40% (torej bodo v globalu 
zaostajala za 20% za rastjo dohodka), skupaj s sredstvi za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa bodo porasla za 
okoli 38?/0, sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb v SR Sloveniji (limitirani del) pa za okoli 33% (oziroma 
bodo zaostajala za 33% za rastjo dohodka). Ob tem bo delež 
obveznosti gospodarstva za zadovoljevanje skupnih potreb v 
delitvi dohodka skladno z usmeritvami resolucije padel od 
16,3% v letu 1983 na okoli 15% v letošnjem letu. Obveznosti 
za zadovoljevanje splošnih potreb (davki iz dohodka in iz 
osebnih dohodkov) pa od 1,8% v letu 1983 na okoli 1,3% v 
letošnjem letu. 

Kljub nadaljnemu zmanjševanju obveznosti za skupno in 
splošno porabo pa bodo skupne obveznosti gospodarstva iz 
dohodka ob nadaljevanju dosedanjih gibanj porasle precej 
bolj kot dohodek. Največji del povečanja obveznosti gospo- 
darstva gre seveda na račun plačil za obresti, ki se bodo - 
glede na sprejeto politiko obrestnih mer - po sedanjih ocenah 
do konca letošnjega leta povečale za okrog 90%, njihov delež 
v razporejenem dohodku pa bo tako porastel od 13,2% v letu 
1983 na skoraj 16% v letošnjem letu. Vse ostale obveznosti, ki 

16 V SR Sloveniji smo že ob pripravah resolucije ocenjevali, da so takšni okviri 
rasti cen izredno ozki in so bile že tedaj izdelane tudi variantne projekcije 
razmerij v oblikovanju in razporejanju dohodka, ki so kot izhodišče upoštevale 
40% rast cen. 
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jih gospodarstvo pokriva iz dohodka na osnovi sprejetih zako- 
nov, dogovorov in sporazumov ter na podlagi različnih po- 
godbenih odnosov, bi ob upoštevanju dosedanjih stopenj v 
globalu sicer v letošnjem letu nekoliko znižale udeležbo v 
dohodku (od 18% v letu 1983 na okoli 17,5% v letošnjem letu), 
vendar ne bodo kompenzirale visokega povečanja obveznosti 
za plačilo obresti. Tako bi se po teh ocenah delež čistega 
dohodka v doseženem dohodku gospodarstva nadalje znižal 
za več kot 2,5 odstotne točke (od 61,5% v letu 1983 na okoli 
59% v letošnjem letu). Ob doslednem izvajanju sprejete poli- 
tike glede zaostajanja rasti sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v TOZD za rastjo dohodka bi po sedanjih 
ocenah sicer v delitvi čistega dohodka do konca letošnjega 
leta v globalu ohranili z resolucijo predvideno udeležbo sred- 
stev akmulacije v dohodku (okoli 17%, kar pomeni, da bi se 
delež akumulacije v dohodku ohranil na enaki ravni kot v letu 
1983). Akumulacija v gospodarstvu bi tako v letošnjem letu po 
ocenah porasla za okoli 52%, skupaj z amortizacijo po mini- 
malnih stopnjah pa bi se do konca leta oblikovala nominalno 
za okoli 53% večja sredstva za reprodukcijo kot v letu 1983 
(njihov realni obseg pa bi bil po sedanjih ocenah večji za okoli 
2%). 

Tako oblikovana akumulacija v gospodarstvu pa v sedanjih 
razmerah, ko se zlasti na zvezni ravni pripravlja vrsta ukrepov 
za finančno sanacijo združenega dela (ki naj bi v prvi vrsti 
omogočili saniranje izgub, pokrivanje nakopičenih tečajnih 
razlik, s politiko realnih obrestnih mer omogočili racional- 
nejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi, nadalje zagotovili 
večje pokrivanje obratnih sredstev s kvalitetnimi dolgoroč- 
nimi viri itd.), ne bo zadoščala za postopno saniranje vseh teh 
nakopičenih finančnih problemov in obenem za oblikovanje 
večjih razpoložljivih sredstev za naložbe. Zato se v naši repu- 
bliki pripravlja program ukrepov in aktivnosti, na osnovi kate- 
rega naj bi s spremembami različnih predpisov, zakonov, 
dogovorov, sporazumov in pogodbenih odnosov v letošnjem 
letu zagotovili zmanjšanje obveznosti iz dohodka in čistega 
dohodka v korist povečanja akumulacijske sposobnosti go- 
spodarstva.17 Izračuni kažejo, da bi ob upoštevanju vseh vtem 
osnutku predlaganih znižanj najrazličnejših obveznosti iz do- 
hodka ostalo gospodarstvu po sedanjih ocenah okrog 10 
milijrad din več čistega dohodka, kar bi omogočilo, da bi se 
akumulacija v gospodarstvu povečala v globalu za okoli 65%, 
(oziroma bi znašal njen realni porast okoli 10%). S tem bi se 
delež akumulacije v doseženem dohodku povečal za okoli 1,5 
odstotne točke. Kolikor pa bi gospodarstvo v delitvi čistega 
dohodka zmanjšalo tudi izločanje sredstev za stanovanjsko 
gradnjo, kot je predvideno v tem programu, bi ostalo za 
akumulacijo na razpolago še dodatnih okoli 1,7 milijarde din, 
kar bi omogočilo dodatno povečanje sredstev za razširitev 
materialne osnove dela in rezerve za okoli 1,3%. 

Dosledno izvajanje predloženega programa zmanjševanja 
obveznosti bi tako omogočilo gospodarstvu oblikovanje 
realno večjih razpložljivih sredstev akumulacije in s tem po- 
membneje ublažilo težo bremen, ki jih bodo na akumulacijo 
gospodarstva naložili ukrepi za finančno sanacijo združenega 
dela. 

1. 3. 7. Oblikovanje in razporeditev 
razpoložljivih sredstev za končno potrošnjo v 
SR Sloveniji 

Bilančni računi in ocene kažejo, da so se v preteklih letih 
tega srednjeročnega obdobja oblikovala precej neugodna 
razmerja pri oblikovanju in razporeditvi družbenega proiz- 
voda in razpoložljivih sredstev za posamezne oblike končne 
porabe v SR Sloveniji. Ob visokem nominalnem povečanju 
družbenega proizvoda in njegovi skromni realni rasti se je 
delež razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo okvir za vse 
oblike končne potrošnje, spričo povečanih odlivov sredstev v 
tujino, pa tudi v federacijo in v druge SR in SAP, v tem 
obdobju znižal: 

- udeležba v družbenem 
proizvodu v% 

Družbeni proizvod 
Prilivi in odlivi sredstev v 
tujino: 
- prilivi sredstev iz tujine 
vtem: inozemski krediti 
- odlivi sredstev v tujino 
vtem: odplačila 
inozemskih posojil 
Neto odlivi sredstev v tujino 
Prilivi in odlivi sredstev v 
federacijo in v druge SR in 
SAP: 
- prilivi sredstev iz 
federacije 
- odlivi sredstev v 
federacijo in v druge SR in 
SAP 
Neto odlivi sredstev v 
federacijo in v druge SR in 
SAP 
Razpoložljiva sredstva v SR 
Slovenjiji 

Medtem, ko je bil v preteklem srednjeročnem obdobju do- 
datni priliv sredstev iz tujine - zlasti sprčo precej visokega 
najemanja inozemskih posojil precej višji od odlivov sredtev v 
tujino, pa v tem srednjeročnem obdobju obveznosti do tujine, 
zlasti spričo visokih odplačil inozemskih kreditov, pa tudi 
zaradi odlivov sredstev iz naslova kreditiranja izvoza, prese- 
gajo dodatne prilive sredstev iz tujine. Odplačila inozemskih 
posojil so v SR Sloveniji v letih 1981-1982 v povprečju anga- 
žiala 5% družbenega proizvoda, v letu 1983 pa je kot rezultat 
doseženih dogovorov o reprogramiranju precejšnejga dela 
zapadlih posojil prišlo do zmanjšanja teh odplačil (angažirale 
so okoli 4,1% družbenega proizvoda). V letošnjem letu pa 
ocenjujemo, da bodo ob upoštevanju učinkov reprogramira- 
nja odplačila inozemskih posojil angažirala okoli 6% družbe- 
nega porizvoda18. 

Ob upoštevanju vseh prilivov in odlivov sredstev v tujino je v 
preteklih treh letih skupaj znašal odliv družbenega proizvoda 
v tunjino okoli 1,2%, v letu 1984 pa bo po dosedanjih ocenah 
znašal 1,9%. Prvotni račun ob pripravi resolucije je kazal, da 
bo ta odiiv 7,8%. Saldo odlivov v tujino pa bo - kot kaže - 
manjši tudi zaradi večjega dodatnega priliva tujih kreditov, 
nekaj manjšega neto odliva sredstev, ki jim moramo name- 
njati kreditiranju izvoza ter ugodnejših gibaj na deviznih raču- 
nih. 

Odlivi sredstev v federacijo in v druge SR in SAP so v teh 
letih angažirali med 11 in 12% družbenega proizvoda. Med 
njimi predstavlja obveznost SR Slovenije do zveznega prora- 
čuna (kotizacija in odliv prometnega davka) okoli 5,3% do 
5,4% družbenega proizvoda. Prispevek za pospeševanje raz- 
voja manj razvitih SR in SAP Kosovo v tem preteklem obdobju 
znaša 1,86% družbenega proizvoda družbenega gospodar- 
stva. Solidarnostna sredstva, namenjena za odpravo posledic 
potresa v Črni gori in drugih naravnih nesreč, so v teh štirih 
letih povpečno znašala okoli 0,4% družbenega proizvoda. 
Odlivi dela osebnih dohodkov zaposlenih delavcev iz drugih 
republik in nanje vezanih prispevkov za zadovoljevanje skup- 
nih potreb so predstavljali okoli 1,2% družbenega proizvoda, 
ostali odlivi (med njimi predvsem skupna vlaganja in drugi 
dolgoročni plasmani naših OZD in bank v drugih SR in SAP) 
pa so znašali povprečno okoli 3% družbenega proizvoda. 

Prilivi sredstev iz zveznega proračuna v SR Slovenijo, ki 
zajemajo predvsem priliv zveznih izvoznih stimulacij organi- 
zacijam združenega dela v SR Sloveniji ter sredstev za pokoj- 
nine in invalidnine borcev NOV, pa so se v teh letih gibali med 
2,5% in 3,5% družbenega proizvoda. 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

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

8,9 8,5 7,8 9,7 10,5 
3,6 2,2 1,9 3,0 3,5 
8,2 9,7 10,7 9,6 12,4 

4,7 4,9 5,0 
+0,7 -1,2 -2,9 

4,1 
0,1 

6,0 
-1,9 

2,7 2,6 3,5 3,5 3,3 

10,0 11,6 11,0 12,3 12,0 

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

93,4 89,8 89,6 91,3 89,4 

" Osnutek programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov odmrznltev 
cen in finančno konsolidacijo gospodarstva (maj 1984). 

18 Ob pripravi letošnje resolucije smo računali, da bo morala SR Slovenija v 
letošnjem letu odplačati okoli 468 milj. zapadlih Inozemskih posojil, kar bi 
angažiralo okrog 8% družbenega proizvoda, sedanje ocene, ki upoštevajo 
dosežene dogovore glede reprogramiranja in refinanciranja posojil, pa kažejo, 
da bo do konca leta treba plačati le okrog 359 milj. 
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j upoštevanju veh odlivov sredstev je v SR Sloveniji v letih 
^31-1983 ostalo na razpolago okrog 90% družbenega proiz- 

voda, v letošnjem letu pa po sedanjih ocenah okoli 89,4% 
družbenega proizvoda. Pri tem je potrebnao upoštevati še 
približno 1% družbenega proizvoda, ki ga bo terjala finančna 
sanacija združenega dela; ob pripravi resolucije pa smo raču- 
nali, da bodo učinki te sanacije precej večji in da bodo že 
letos predstavljali kar 5% družbenega proizvoda. Posamezne 
oblike končne potrošnje kot rezultat že v prejšnjih poglavjih 
analiziranih delitvenih odnosov so bila v posameznih letih 
takole udeležene v ustvarjenem družbenem proizvodu: 

- struktura v% 
   - družbeni proizvod=100 

Razpoložljiva sredstva v SR Sloveniji 
v tem: Sredstva za finančno sanacijo združ. dela 
Osebna potrošnja 
Materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti 
Ustvarjene investicije v osnovna sredstva '9 

Prirasti zalog 
Osebna potrošnja prebivalstva je zlasti spričo visokega 

realnega padca osebnih dohodkov (le-ti so od leta 1980 do 
1983 v primerjavi z družbenim proizvodom znižali svoj delež 
od 33,6% na 28,4%, v letošnjem letu pa se bo ob nadaljnjem 
realnem zmanjšanju njihov delež v družbenem proizvodu zni- 
žal na 26,8%) v vseh štirih letih tekočega srednjeročnega 
obdobja skupaj zmanjšala svoj delež v družbenem proizvodu 
za preko 6 odstotnih točk. 

Sredstva za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb 
(sredstva za družbene dejavnosti ter za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje), ki se v bilanci končne porabe družbenega 
proizvoda prelijejo deloma v osebne dohodke, deloma v ma- 
terialne izdatke neproizvodnih dejavnosti in deloma v investi- 
cije, so se v teh štirih letih ob izvajanju sprejete delitvene 
politike v primerjavi z družbenim proizvodom znižale od 
18,5% v letu 1980 na 16,5% v letu 1983, v tem sredstva za SIS 
družbenih dejavnosti od 12,2% na 10,1%, v letu 1984 pa bodo 
po ocenah padla na okoli 14,8% družbenega proizvoda (v tem 
sredstva za SIS družbenih dejavnosti na 9,3% družbenega 
proizvoda). 

Še močneje so se v primerjavi z družbenim proizvodom 
znižala sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 
v SR Sloveniji (republiški in občinski proračuni), ki se v bilanci 
končne potrošnje tudi prelijejo med vse tri oblike potrošnje, 
osebno potrošnjo, materialne izdatke in investicije (od 5,4% v 
letu 1980 na 3,6% v letu 1983 oziroma po sedanjih ocenah na 
3,2% v letu t984). 

Materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti, ki vključujejo 
vse materialne stroške celotnega negospodarstva, pa so — 
tako kot materialni in drugi stroški v gospodarstvu v teh letih 
spričo visoke dinamike inflacije in zmanjšanja učinkovitosti in 
ekonomičnosti poslovanja povečali svoj delež v končni delitvi 
drubenega proizvoda za okoli 1,5 odstotne točke. 

Zaradi izredno zaostrenih gibanj pri oblikovanju sredstev za 
materialne naložbe se je v tem srednjeročnem obdobju med 
vsemi oblikami končne potrošnje v SR Sloveniji najbolj zni- 
žala udeležba ustvarjenih investicij v osnovna sredstva. Ce- 
lotne ustvarjene investicije v osnovna sredstva,20 ki so bile leta 
1980 udeležene v družbenem proizvodu še z 31%, so v letu 
1983 padle na okoli 23,5%, v letu 1984 pa se bo po sedanjih 
ocenah njihov delež v družbenem proizvodu še dodatno zni- 
žal na okoli 21,5%; v štirih letih skupaj seje torej zmanjšal kar 
za prek 9 strukturnih točk. V tem okviru so ustvarjene investi- 
cije v osnovna sredstva gospodarstva znižala svojo udeležbo 
od 21% družbenega proizvoda v letu 1980 na 15% v letu 1983 
in bodo po ocenah v letošnjem letu padle na okoli 14% 
družbenega proizvoda. Med negospodarskimi investicijami 
pa so ustvarjene naložbe v stanovanjsko gradnjo (v družbe- 
nem in zasebnem sektorju), ki so leta 1980 predstavljale okoli 

Brez projektov, študij, raziskovalnih del in izobraževanja kadrov (kar po 
definiciji ne vstopa v bilanco končne porabe ined ustvarjene investicije). 

Skupaj z vrednostjo projektov, študij, raziskovalnih del in izobraževanja 
kadrov, ki sicer ne vstopa v bilanco končne porabe (predstavlja pa okoli 3 do 5% 
vrednosti ustvarjenih investicij v osnovna sredstva). 

5,6% družbenega proizvoda, v letih 1981 in 1982 svojo ude- 
ležbo povečale na preko 6%, v letu 1984 pa bo njihov delež 
padel na okoli 5,2%. Ostale negospodarske investicije pa so 
svojo udeležbo znižale od prek 4% v letu 1980 na okoli 2 3% v 
letu 1984. 

Ob tolikšnem zniževanju udeležbe naložb v osnovna sred- 
stva v ustvarjenem družbenem proizvodu pa se je stalno 
povečeval delež sredstev, ki jih je gospodarstvo namenjalo za 
povečevanje zalog. Spričo že omenjenega precejšnjega slab- 
šanja učinkovitosti poslovanja z obratnimi sredstvi, zmanjše- 
vanja hitrosti obračanja zalog, nerednih in nestabilnih dobav 
idr., pa tudi zaradi možnosti (ki jih je dajal obstoječi sistem 
obračuna dohodka), da se s povečevanjem vrednosti zalog 
ustvarja fiktivno večji dohodek, je gospodarstvo SR Slovenije 
v preteklih štirih letih povečalo delež družbenega proizvoda, 
zajetega v prirasti vrednosti zalog, od 12% v letu 1980 na 19% 
v letu 1983. Prav na tem področju pa bodo morali predvideni 
ukrepi za izvajanje prve faze dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije, ki naj bi bili s spremembami obračun- 
skega sistema usmerjeni v zmanjševanje fiktivnih virov do- 
hodka, v prihodnjih letih temeljito spremeniti odnose. 

I. 4. OCENA IZVAJANJA NALOG RESOLUCIJE 
1984 

Gospodarska gibanja na začetku letošnjega leta, ki v veliki 
meri odražajo nadaljevanje tendenc iz prejšnjega leta, dajejo 
precejšnjo oporo oceni, da se bodo uresničili nekateri od 
najvažnejših ciljev letošnje resolucije, da pa bodo vrednost 
teh rezultatov zmanjšali še vedno nerešeni problemi iz prete- 
klih let - v prvi vrsti eksplozivno naraščanje cen (glej I. 6 - 
Globalni kazalci razvoja). Ključ za uresničitev resolucijskih 
ciljev bodo, tako kot v zadnjih letih, ekonomski odnosi s 
tujino. Konvertibilni izvoz blaga se v začetku leta sicer pove- 
čuje, vendar zaostaja za načrtovano dihamiko,21 medtem ko 
se uvoz celo zmanjšuje. Obseg zunanjetrgovinske menjave se 
zato odvija na nižji ravni kot je možno in potrebno s plačilno 
bilančnega vidika. V prvih treh mesecih je devizni priliv pri- 
bližno enak lanskoletnemu, v enakem obdobju, odliv pa je za 
28% večji od lanskoletnega. Tekoče smo poravnavali obvez- 
nosti po dolgoročnih in kratkoročnih tujih kreditih, razen 
odložene glavnice, ter tekoče odvajali zakonsko določen de- 
lež pd konvertibilnega priliva v NBJ, zaostajala pa so tekoča 
plačila za nameravani uvoz. Pojavljajo se problemi v zvezi s 
plačili obveznosti za tuje kredite pri infrastrukturnih objektih, 
zgrajenih v preteklih letih, ki jih dodatno obremenjujejo te- 
čajne razlike. Neznanka v devizni računici je ta čas dejanski 
znesek odloga za odplačilo glavnice v vsem letu, ki bi po prvih 
ocenah za SR Slovenijo znašal okoli 180 milijonov $. Na 
podlagi dosedanjih gibanj ocenjujemo, da bo v sicer težjih 
pogojih gospodarjenja kot v prejšnjih letih s skrajnimi napori 
OZD možno izpeljati resolucijske cilje - pod pogojem, da jih 
zastavljeni ukrepi ekonomske politike v kar največji možni 
meri podprejo. Sem sodi v naši republiki vse bolj aktualen 
problem nadomeščanja celo že fizično iztrošenih osnovnih 
sredstev s sodobnejšo opremo iz uvoza, ki je doma ne proi- 
zvajamo. To bi bilo možno olajšati s tako spremembo zuna- 
njetrgovinskega režima, ki bi izvoznikom dala prostejše roke 
pri odločanju o uporabi dela ustvarjalnih konvertibilnih deviz. 
Nič manj ni pomembno zagotoviti izvoznikom vsaj kolikor 

toliko znane in stabilne pogoje gospodarjenja in to za daljše 
obdobje kot je nekaj mesecev - tako lahko morebitne spre- 
membe v razpolaganju z devizami in dolgotrajno in neu- 
strezno oblikovanje reprodukcijskih celot v ISEOT izvozne 
napore le zavrejo. 

Ocenjujemo, da se bo družbeni proizvod povečal za plani- 
rana 2%, zlasti ker sedanja gibanja in trendi kažejo, da se bo 
realiziral obseg proizvodnje blaga in storitev v tistih dejavno- 
stih, ki največ prispevajo k ustvarjanju družbenega proizvoda. 
Industrijska proizvodnja je bila po 4 mesecih za 4,6% nad 
obsegom enakega lanskega obdobja, vendar je dinamika.iz 
meseca v mesec pešala. Nekako do sredine leta se bo še 
lahko napajala iz zalog uvoženih surovin in repromateriala, v 
naprej pa bo odvisna predvsem od možnosti tekočega uvoza. 

21 Sprejeti plani v okviru SISEOT se na izvozni strani uresničujejo v prvih treh 
mesecih 80%. 
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Za celo leto zato predvidevamo, da bi mogla doseči 3,1% rast. 
Kmetijska proizvodnja bi zahvaljujoč spodbudnim ukrepom, 
ki so se začeli intenzivneje uveljavljati v letu 1982 in ob 
izpeljanem programu vseh ukrepov in aktivnosti za letošnje 
leto, zmogla doseči 4% rast. V gradbeništvu še ne moremo 
računati na oživljanje v letošnjem letu, pač pa na daljnje 
upadanje obsega del v višini okoli 8%. Boljše rezultate od 
lanskih pričakujemo v turizmu (povečanje števila tujih preno- 
čitev za okoli 8%, domačih za največ 2%), prometu, obrti in 
trgovini. 

Zaposlenost se.,bo po sedanjih ocenah povečala celo za 
malenkost več kot predvideva resolucija, tako da. bi bilo 
manjše od predvidenega tudi število iskalcev zaposlitve. Pro- 
duktivnost dela v gospodarstvu združenega dela bi se v tem 
primeru povečala za 0,7%, kar je nekoliko manj od resolucij- 
skega cilja. 

Ocenjujemo, da bo tudi letos doseženo realno zmanjšanje 
investicij v osnovna sredstva (v resoluciji nismo kvantificirali 
stopenj) in da bo ob manjših sredstvih za naložbe upočas- 
njeno tudi izvajanje projektov, katerih prozvodnja je name- 
njena pretežno izvozu (tudi zaradi restrikcij pri uvozu 
opreme), zlasti prizadelo povečanje obrestne mere. Zamude 
pri začetku izgradnje so možne tudi pri neodložljivi nadome- 
stitvi in modernizaciji dotrajane opreme v črni in barvni meta- 
lurgiji. Tudi stanovanjska dejavnost bo imela dokaj manjše 
investicije. Upadanje negospodarskih investicij bo sora- 
zmerno manjše kot v preteklih letih glede na nekatere že 
začete projekte na področju izobraževanja in zdravstva, ki se 
financirajo iz programov samoprispevka. Pospešena vlaganja 
na teh področjih pa so tudi odraz razmer in bojazni pred 
prevelikim razvrednotnjem že zbranih sredstev. 

Kot kaže, bomo začrtane cilje dosegli predvsem na področ- 
jih, kjer gospodarsko aktivnost merimo z naturalnimi indika- 
torji. Dosti težji problemi pa nastopajo v nominalnih vrednost- 
nih tokovih, ki ob visoki inflaciji, notranjih likvidnostnih zaga- 
tah, teži devizne zadolženosti in izgub silijo v dodatno zaostri- 
tev delitvenih razmerij in večje realno zmanjšanje tekoče 
porabe (osebni dohodki, skupna in splošna poraba). Podrob- 
neje so posledice politike delitve opisane že v prejšnjem 
poglavju. 

I. 5. PRVE OCENE RAZVOJNIH MOŽNOSTI 
SR SLOVENIJE V LETU 1985 

Ni treba poudarjati, da je tačas še dokaj težko ocenjevati, 
kakšne so možnosti razvoja v prihodnjem letu. Na zvezni ravni 
se tudi pripravlja vrsta ukrepov, ki naj bi pomenili konkretiza- 
cijo prve faze izvajanja dolgoročnega pograma ekonomske 
stabilizacije in bodo usmerjeni predvsem v finančno konsoli- 
dacijo združenega dela, hkrati pa naj bi prinesli tudi nekatere 
spremembe v samih mehanizmih ekonomskega sistema.22 Vsi 
ti ukrepi so v tem času še v zasnovi v obliki predlaganih — 
marsikje še alternativnih rešitev, zato njihovih posledic na 
pričakovane materialne tokove v gospodarstvu še ni moč 
konkretneje razdelati, bodo pa v prihodnjem letu na marsika- 
terem področju temeljito spremenili pogoje gospodarjenja. 

V času priprave te analize še nismo razpolagali z zveznimi 
analizami glede možnosti materialnega razvoja v letu 1985 v 
merilu celotne države. 

Ob vseh teh neznankah glede pogojev in okvirov razvoja v 
prihodnjem letu na ravni celotne Jugoslavije smo v prvih 
strokovnih analizah in ocenah glede možnosti razvoja v pri- 
hodnjem letu izhajali iz naslednjih možnih materialnih okvirov 
razvoja SR Slovenije v letu 1985 23 

Če bi se nadaljevale dosedanje tendence v proizvodnji, bi 
bilo mogoče v prihodnjem letu računati na okoli 2,5% realno 
rast družbenega proizvoda, k čemur bi v največji meri prispe- 

Gre za pričakovane spremembe zakona o obračunavanju in razporejanju 
dohodka, zakona o amortizaciji, zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev, dalje 
zakonskih sprememb na področju zagotavljanja obratnih sredstev, dogovora <ali 
zakona) o ugotavljanju dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, družbe- 
nega dogovora o načelih in merilih za pridobivanje celotnega prihodka in 
razporejanja dohodka, za pričakovane rešitve v zvezi s pokrivanjem tečajnih 
razlik, za spremembe zakonodaje na področju saniranja izgub, konverzije kredi- 
tov idr., pa tudi za spremembe na področju cenovne zakonodaje, deviznega 
sistema idr. 23 Te ocene materialnih okvirov razvoja SR Slovenije v letu 1985 kot izhodišč- 
nem letu za naslednje srednjeročno obdobje so bile upoštevane tudi pri projek- 
ciji materialnih okvirov razvoja za naslednje petletno obdobje, ki je bila podlaga 
za Analizo srednjeročnih razvojnih možnosti SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

vala nadaljnja rast industrijske proizvodnje (po sedanjih prvih 
ocenah za okoli 2,5 do 3%). Glede rasti proizvodnje v kmetij- 
stvu ocenjujemo, da v prihodnjem letu obstoje možnosti za 
nadaljnjo okoli 3% rast. Obseg proizvodnje v gradbeništvu bi 
se po sedanjih ocenah po visokem štiriletnem padcu v prihod- 
njem letu zadržal na ravni letošnjega leta. Obseg prometa v 
trgovini pa bi se po sedanjih ocenah lahko povečal za okoli 
2%, v gostinstvu (zlasti na račun turizma) pa bi lahko porastel 
za okoli 5%. 

Ob takšni ocenjeni možni rasti družbenega proizvoda se 
bodo po dosedanjih bilančnih izračunih in analizah razpolož- 
ljiva sredstva za vse oblike potrošnje v SR Sloveniji nadalje 
znižala. Na nadaljnje zmanjšanje deleža razpoložljivih sred- 
stev v ustvarjenem družbenem proizvodu bodo odločilno vpli- 
vale visoke odplačilne obveznosti Jugoslavije in Slovenije do 
tujine. Medtem ko bomo do konca letošnjega leta po zadnjih 
ocenah (ob upoštevanju učinkov reprogramiranja inozemskih 
posojil) odplačali v SR Sloveniji okoli 360 milijonov $, pa bo 
potrebno v prihodnjem letu po sedaj razpoložljivih podatkih 
odplačati okoli 443 milijonov $ zapadlih inozemskih posojil, 
kar predstavlja preko 7% družbenega proizvoda (v letu 1984 
okoli 6% DP). 

Da bi lahko pokrili tako visoke obveznosti do tujine, hkrati 
pa zagotovili sredstva za nujno potrebni uvoz, zlasti repro- 
dukcijskega materiala in najpotrebnejše opreme, bilančni 
izračuni kažejo, da bi morali v letu 1985 v SR Sloveniji pove- 
čati izvoz blaga in storitev na konvertibilno področje za na- 
daljnjih 15 do 16% (in za toliko tudi devizni priliv). Takšno 
povečanje izvoza bi ob dosedanjih pravicah razpolaganja s 
konvertibilnimi deviznimi sredstvi lahko omogočilo povečanje 
uvoza blaga in storitev za okoli 10%. Stopnja pokritosti uvoza 
blaga z izvozom blaga bi se s tem povečala na okoli 102%, 
oziroma na konvertibilno področje skoraj na 115% (v letu 
1984 po ocenah okrog 109%). 

Ob upoštevanju vseh prilivov in odlivov sredstev v tujino bi 
se na tej osnovi saldo odlivov sredstev v tujino povečal za 
nekaj nad 1% točko (od okoli 1,9% družbenega proizvoda v 
letu 1984 na okoli 3% v letu 1985). Ob ocenah, da se delež 
odlivov sredstev v federacijo in v druge SR in SAP v družbe- 
nem proizvodu v prihodnjem letu ne bo povečal (v letošnjem 
letu bo po ocenah znašal okoli 8,7% družbenega proizvoda), 
bo tako po dosedanjih bilančnih izračunih ostalo na razpo- 
lago v SR Sloveniji okoli 88% družbenega proizvoda (v letu 
1984 po sedanjih ocenah okoli 89,5%). Vendar pa tako obliko- 
vana sredsteva v prihodnjem letu ne bodo v celoti razpolož- 
ljiva za posamezne oblike končne potrošnje. Ob izvajanju 
ukrepov za finančno konsolidacijo združenega dela sedanji 
izračuni in ocene kažejo, da bi morali v letu 1985 samo za 
saniranje izgub in za pokrivanje tečajnih razlik nameniti v 
globalu okoli 2% družbenega proizvoda, tako da bi razpolož- 
ljiva sredstva za vse oblike končne potrošnje (osebno, skupno 
in splošno potrošnjo ter za materialne naložbe) po prvih 
ocenah v prihodnjem letu znašala le okoli 86% družbenega 
proizvoda. Ob takšnih - tudi v prihodnjem letu dodatno skrče- 
nih okvirih za oblikovanje vseh oblik porabe - bo nedvomno 
potrebno tudi v letu 1985 3 politiko delitve zagotoviti, da se 
bodo posamezne oblike tekoče porabe gibale v okvirih razpo- 
ložljivih sredstev, oziroma da se v delitvi dohodka v gospodar- 
stvu zagotovi nadaljnje realno povečanje akumulacije. S tem 
bi lahko zagotovili ustrezna sredstva za postopno sanacijo 
združenega dela, to je zlasti pokrivanje izgub in tečajnih 
razlik, oblikovanje večjih dolgoročnih sredstev za pokrivanje 
obratnih sredstev in omogočili tudi povečanje razpoložljivih 
sredstev za naložbe v osnovna sredstva. 

Zato smo v teh prvih delovnih usmeritvah za delitveno 
politiko v prihodnjem letu upoštevali pri razporejanju do- 
hodka naslednja izhodišča: 

- sredstva za bruto o§ebne dohodke in skupno porabo v 
TOZD naj bi v globalu zaostajala za rastjo dohodka za 10%; 

- tudi sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih po- 
treb naj bi v globalu naraščala za 10% počasneje od rasti 
dohodka; 

- v prihodnjem letu bi morali s programom nadaljnjega 
zmanjševanja različnih obveznosti iz dohodka zagotoviti na- 
daljnje zmanjševanje deleža nekaterih obveznosti iz dohodka 

| (bančni, SDK stroški, zavarovalne premije, plačila storitev 
delovnim skupnostim, takse, članarine idr.); 
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- z uveljavljanjem politike relativnih sprememb v cenah naj 
bi ustvarili pogoje za zmanjšanje prispevkov, s katerimi pokri- 
vamo stroške enostavne reprodukcije v gospodarski infra- 
strukturi; z izvajanjem politike realnega tečaja dinarja pa naj 
bi se zmanjšal tudi prispevek za pospeševanje konvertibil- 
nega deviznega priliva; 

- z izvajanjem politike prilagajanja obrestnih mer pozitivni 
realni obrestni meri bi se pritisk obresti na dohodek tudi v 
prihodnjem letu povečal, vendar ne v tolikšni meri kot letos; 

Na osnovi tako opredeljenih izhodišč za oblikovanje posa- 
meznih elementov v delitvi dohodka bi bilo nujno delež aku- 
mulacije v doseženem dohodku povečati še za približno 1,5 
odstotnih točk (to je od okoli 18,5%, kolikor naj bi z izvaja- 
njem programa zmanjševanja obveznosti gospodarstva dose- 
gli do konca letošnjega leta, na okoli 20% v prihodnjem letu). 

Takšno povečanje akumulacije bi po prvih izračunih ob 
nadaljnjem nekoliko hitrejšem naraščanju amortizacije po 
minimalnih stopnjah omogočilo, da se v gospodarstvu (ob 
upoštevanju vseh ostalih virov) oblikujejo sredstva za repro- 
dukcijo, ki bi omogočila pokrivanje obveznosti do tujine, 
pokrivanje izgub v gospodarstvu, delno saniranje nepokritih 

tečajnih razlik in povečanje pokrivanja obratnih sredstev z 
dolgoročnimi viri, hkrati pa bi lahko nekoliko povečala razpo- 
ložljiva sredstva za gospodarske naložbe v osnovna sredstva. 

Seveda pa bo doseganje realnih gibanj v prihodnjem letu v 
bistveni meri odvisno od dosežene dinamike rasti cen v letu 
1985. Za sedaj razpoložljive ocene o gibanjih cen do konca 
letošnjega leta - v pogojih večje sprostitve cen v drugem 
polletju - omogočajo oceno, da bo tudi v letošnjem letu 
dosežen precej visok prenos cen v naslednje leto in da v 
prihodnjem letu verjetno ni moč pričakovati bistveno nižje 
rasti cen od letošnje. 

Za sedaj smo v, prvih delovnih variantah glede možne rasti 
cen v prihodnjem letu izhajali iz ocene, da bo splošna rast cen 
(oziroma deflator družbenega proizvoda) v letu 1985 znašal 
okoli 45%. 

Vse te ocene in predpostavke glede možnih okvirov razvoja 
v prihodnjem letu predstavljajo prvo delovno izhodišče in 
bodo v prihodnjih mesecih lahko še temeljito dopolnjene in 
spremenjene, zlasti ko bodo na razpolago ustrezna zvezna 
izhodišča glede okvirov razvoja in smeri ekonomske politike v 
letu 1985. 

I. 6. Globalni kazalci razvoja SR Slovenije v letih 1981-1985 

1981 1982 1983 

Družbeni proizvod 
- nominalno 
- realno 
Fizični obseg industr. proiz. 
Fizični obseg kmet. proizvod. 
Obseg del v gradbeništvu 
Zaposlenost v združ. delu 
iskalci zaposlitve (v tisočih) 
Produktivnost dela v gosp. 
- združeno delo 

1984 
resoluc. 

35,7 
-0,9 

1,9 
1,7 

-7,6 

28,0 
0,1 
2,1 
7,0 

-17,0 

42,0 
1,5 
3,7 

-1,0 
-12,0 

27,5 
2,0 

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

0,7 
12,3 

-1,5 

0,7 
13,7 

-0,9 

0.8 
15,8 

0,8 

do 1,0 
18,7 

1,0 

stopnje rasti v % 
1984 

ocena 
(maj) 

53,0 
2.0 
3.1 
4.0 

-8,0 
1,2 

16,9 

0,7 

1985 
predvid. 

47,5 
2,5 
2,7 
3.0 
0,0 
1.2 

18,0 

1.3 
Celotni prihodek gosp. (nomin.) 
Porabljena sredstva (brez 
amortizacije po min. stop.) 
Bruto dohodek v gospodarstvu 
Doseženi dohodek v gospodarstvu 
Razporejeni čisti dohodek gosp. 
Sredstva za bruto OD v gospod. 
Akumulacija v gospodarstvu 
Sredstva za reprodukcijo v gospod 

37.4 

38,9 
32.4 
32.5 
25,4 
23,2 
43,4 
38,7 

28,6 

28.2 
29,4 
24,6 
21.3 
26,6 

6,3 
31,2 

47,4 

49,0 
42,6 
43.3 
37.4 
30,6 
59,4 
49,2 

27,5 

27,5 
27,5 
27,0 
23,0 
21,5 
27,5 
29,0 

53,0 

54,0 
51,0 
50,0 

43,0' 
40,0 

52.02 

53.03 

48,0 

48,0 
48,0 
47,5 
47,0 
43,0 
59,0 
56,0 

46,5, 64,0, 3 60,0. Ti podatki pomenijo predvideno gibanje pod pogojem, če se uresniči zmanjšanje obveznosti gospodarstva kot 
izhaja iz osnutka Programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva. 

Izplačila za investicije v osnovna sredstva 
v primerjavi z družb, proizvodom (v%) 
- skupaj 
- gospodarske investicije 
- negospodarske investicije 
Življenjski standard 

- nominalno 
- realno 

- osebna potrošnja 
- nominalno 
- realno 

- mat. izdatki družb, stand. 
- investicije v družb, standard 51 

Izplačila za neto OD v letu 
Realni OD na zaposlenega za leto 

1981 1982 1983 1984 
resoluc. 

23,9 
15,5 
8,4 

21,5 
14,3 
7,2 

19.5 
13.6 
5,9 

29,3 
-8,7 

25,5 
-12,0 
37,7 
45,0 

26.8 
-3,4 

30,4 
0,3 

25.9 
10,9 

31.6 
-4,7 

31.7 
-6,1 
34,5 
29,9 

30,7 
-8,8 

26,5 
-3,2 

26,1 
-9,4 

17,3 
12,6 
4,7 

24,0 
-1,0 

23,0 
-2,0 

stopnje rasti v % 
1984 

ocena 
(maj) 

17.4 
12.5 
4,9 

48,3 
-1,1 

50,1 
0,1 

46,5 
39,7 
44,0 
-5,0 

Ustvarjene invest'ci e v družbenih dejavnostih in stanovanjski gradnji družbenega in zasebnega sektorja. 

1985 
predvid. 

18,3 
13,2 
5,1 

45,7 
0,5 

44,2 
-0,5 
42,0 
55,7 
42,0 
-3,0 
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1981 1982 1983 

Priliv sredstev za skupno porabo 
- nominalno 
- realno 

v tem: 
- SIS družbenih dejavnosti 

- nominalno 
- realno 

- SPIZ in star. zavar. kmetov 
- nominalno 
- realno 

Priliv sredstev za splošno porabo v SRS 
- nominalno 
- realno 

Prispevek zveznemu proračunu 
v tem: 

- kotizacija 
- odliv temeljnega prometnega davka 

34,2 
-6,0 

33,6 
-6,4 

35,3 
-5,1 

19,1 
-13,0 
53,3 

58,1 
48,8 

27,5 
-1,7 

25.1 
-2,3 

32.2 
1,6 

20,7 
-5,7 
24.1 

30.2 
18,1 

28,6 
-8,2 

22,4 
-12,5 

40,1 
-0,1 

14,0 
-18,9 
42.6 

47,5 
37,2 

1981 
resoluc. 

22,1 
-2,4 

21,5 
-2,8 

23,0 
-1,5 

18,061 

-5,5 
22,2 

11,6S| 

35,0 

1984 
ocena 

(maj) 

37,7 
-8,2 

40,0 
-6,7 

33,9 
-1.0,8 

37,47 

-8,4 
53.0 

50,0 
56,0 

1985 
predvid. 

44,6 
0.3 

43,0 
—1,4 

47,3 
1,6 

43,0 
-1,4 
40,0 

40,0 
40,0 

61 Skupaj z nelimitiranim delom proračunskih prihodkov znaša porast 24,3% 
7! V tem limitirani del proračunov 33,0% 
81 Ali 29,6% glede na dejansko obveznost za leto 1983 (brez upoštevanja pokritih obveznosti iz prejšnjih let) 

- stopnje rasti v % 

1981 1982 1983 1984 
resoluc. 

1984 
ocena 
(maj) 

Izvoz blaga in storitev (nomin.) 
vtem: -konvertibila 
Izvoz blaga (nomin.) 
vtem: - konvertibila 
Uvoz blaga in storitev (nomin.) 
v tem:-konvertibila 
Uvoz blaga (nomin.) 
v tem: - konvertibila 
Pokritje uvoza blaga z izvozom blaga (v %) 
- skupaj 

"- konvertibila 
Uvoz reprod. mat. - skupaj 
Uvoz reprod. mat. - konvertibila 

25,44 

20,9" 
22,9 
16,3 
10,7 
9,0 
7,8 
5,0 

84,9 
79,1 
12,0 
9,6 

2,74 

4,14 

2,3 
5,6 

-8,6 
-7,8 
-7,2 
-6,0 

94,2 
88,2 
-8,2 
-7,0 

5,1 
11,0 
8,1 

16.4 
11,2 
8,0 

10.5 
6,7 

92,7 
96.6 
12,6 
7,4 

15,0 
20,0 
15,0 
20,5 

7.3 
7.4 
7,0 
7,0 

110,4 
112,2 

7,0 

15,0 
20,0 
15,0 
20,5 

7.3 
7.4 
7,0 
7,0 

99,7 
108,7 

7,0 
8,0 

Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 
Cene na drobno 
Cene kmetijskih pridelkov 

Ceneživlj. potrebščin 
Deflator družb, proizvoda 

42.5 
45,1 
45.6 

42.7 
36,9 

23,1 
29.0 
39,5 

30.1 
28,0 

30,6 
40,4 
47,6 

40,3 
40,0 

manj kot 
v letu 
1983 
25,0 

50,0 
50,0 
43,0 

50,0 
50,0 

4" Brez prejetih avansov za investicijska dela v tujini 

Izplačila za investicije v osnovna sredstva - skupaj 
- nominalno 11,6 14,2 
- realno —20,1 —16,8 
vtem: 
- gospodarske investicije: 
- nominalno 8,0 17,5 
- realno —23,3 —13,7 
- negospodarske investicije: 
- nominalno 18,9 8,1 
- realno —13,2 —22,7 
- od tega: 
- investicije v stan. gradnjo: 
- nominalno 26,8 20,3 
- realno -7,3 -14,1 
- ostale negospodarske invest. 
- nominalno 7,2 —13,5 
- realno -21,1 -36,5 

29,9 
-2,9 

35,7 
0,0 

18,3 
-9,0 

21,6 
-2,9 

10,4 
-22,1 

14,0 
-9,0 

18,0 
-5,0 

0,0 
-20,0 

0,0 
-20,0 

0,0 
-20,0 

36,0 
-9,4 

40,3 
-6,5 

26,1 
-15,9 

25,2 
-16,5 

28,4 
-14,4 

1985 
predvid. 

12,0 
13,6 
13,6 
15,5 
10,3 
10,0 
11,0. 
10,0 

102,0 
114,0 

12,0 
10,0 

45,0 

54,7 
6,7 

55,1 
6,9 

53,7 
6,0 

55.6 
7,3 

48.7 
2,6 

poročevalec 23 



II. Razvoj na ključnih področjih — zlasti z vidika 
uresničevanja osnovnih nalog dogovora o 
temeljih družbenega plana 1981-1985 

II- 1. Prestrukturiranje gospodarstva in kriteriji 
za to, prvi rezultati v selekciji investicij na teh 
osnovah - trajna naloga 

1. Kljub temu, da so bili kriteriji za prestrukturiranje gospo- 
darstva sprejeti že v dogovoru o temeljih plana SRS 
1981-1985, v tem času še ne moremo ocenjevati učinkov 
»prestrukturiranja« proizvodnje iz preprostega razloga, da je 
le nekaj24 skladno s kriteriji sprejetih projektov že v rednem 
obratovanju. Spreminja pa se struktura investicij, kar kaže na 
rezultate selekcije novozačetih naložb. 

V času sprejemanja kriterijev prestrukturiranja (december 
1980) še ni bil izdelan operativni sistem vrednotenja industrij- 
skih programov, še manj pa opredeljeni kvantitativni kriteriji 
za posamezne dejavnosti. V LB-Združeni banki je bila v letu 
1981 izdelana metodologija vrednotenja industrijskih investi- 
cijskih programov. Zakon o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu (Ur. I. SRFJ 21/1982) pa je šele dobro leto kasneje 
zadolžil asociacije k izdelavi meril za ugotavljanje družbene in 
ekonomske upravičenosti investicijskih programov in to naj- 
kasneje do 31. 12. 1983. Ta zadolžitev se prepočasi uresni- 
čuje. 

Poleg kriterijev prestrukturiranja je na osnovi Dogovora o 
družbeni in strokovni aktivnosti na področju investicij in o 
ustanovitvi Komisije za oceno investicij v SRS (Ur. I. 24/81) 
začel delovati mehanizem ocenjevanja investicij. Komisija je 
imela tudi dolžnost, da ugotavlja skladnost programov tudi z 
republiškim Zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981. Od leta 1982 dalje pa je 
obveznost uveljavljanja kriterijev bila uzakonjena v Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gradnji objektov (Ur. I. 
SRS 39/81), ki je sedaj v kompleksni reviziji. Kot predvideva 
osnutek, naj bi mnenje o upravičenosti za razvoj republike 
pomembnih vlaganj dajala Gospodarska zbornica, medtem 
ko morali ostali investitorji od začetka letos v svojih aktih 
določiti primere, ko si bodo preskrbeli mnenja o razvojni 
upravičenosti od Gospodarske zbornice Slovenije, določenih 
znanstvenih, strokovnih ali drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, pa tudi opredeliti postopek za ugotavljanje od- 
govornosti, če niso dosegli učinkov glede na predvidevanja, 
nakazana v merilih. 

Rezultatov uveljavljanja razvojnih kriterijev v investicijski 
aktivnosti ne moremo pripisati samo zelo kontinuiranemu 
delu komisij, temeč tudi izredno obsežni zvezni intervenciji25 

in krčenju investicijskih sredstev. Popis objektov na dan 30. 
9., ki so se začeli izvajati v letih 1981-1983, kaže po podatkih 
SDK naslednjo strukturo novozačetih objektov: 

1981 1982 1983 
Predrač. Predrač. Predrač. 

vrednost v % vrednost v % vrednost v % 
Skupaj vsi investicijski objekti 
vtem: 
1. Izvozni in razvojno 
intenzivni objekti 
2: Proizvodnja surovin 
in reprod. materiala 
3. Hrana 
4. Gospod, infrastruktura 
4.1. Energetika 
4.2. Prometna infrastruktura 
4.3. Vodno gospodarstvo 

10.374 100,0 27.115 100,0 27.569 100,0 

27,3 

7.1 
1.2 

24.1 
5,0 

14.2 
4,9 

30,4 

5,4 
7,3 

29,9 
4,1 

24,2 
1,6 

34,8 

2,5 
8,5 

14,7 
5,4 
5.1 
4.2 

Komisija za oceno investicij v SRS, ki je v času od 1. 8. 1981 do konca leta 
1983 obravnavala preko 300 zahtevkov za ugotovitev družbenoekonomske upra- 
vičenosti programov in 70 zasnov v vrednosti okoli 150 mird din, ugotavlja, da je 
v lazi poskusnega obratovanja 16% od skupnega števila investicijskih projek- 
tov, v fazi izgradnje 69% programov, še ne začetih 16%, v rednem obratovanju 
pa so le 4 programi. Z vidika predračunske vrednosti pa je v fazi poskusnega 
obratovanja 6% naložb, v gradnji 68%, ostalo pa so še nezačeti projekti. s Zvezni predpisi so bili pretežno usmerjeni v zapiranje kanalov deficitarnega 
financiranja, v manjši meri pa v alokacijo. 

2. V tekočem letu morajo biti dokončane metodologije za 
vrednotenje naložb v vodnem, železniškem in cestnem go- 
spodarstvu, kulturi, zdravstvu, otroškem varstvu in telesni 
kulturi. Neuveljavljene, čeprav že pripravljene pa so metodo- 
logije s področja stanovanjske in komunalne izgradnje, pri- 
marnega kmetijstva, gozdnih cest in gozdne mehanizacije ter 
za šolstvo. 

V letu 1984 miirajo biti ob angažiranju Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije izvršene dopolni- 
tve v samoupravnih sporazumih o temeljih planov OZD, ki 
zadevajo natančnejše opredelitve meril, v splošnih aktih pa 
postopek pridobivanja mnenja in postopek za ugotavljanje 
odgovornosti za nedosežene učinke. 

3. Za to, da metodologije za vrednotenje naložb še nisov 

povsod uveljavljene (dogovor o temeljih plana ne določa rokar 
pač pa Zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu), so 
vzroki najpogosteje v težavnem izboru in kvantifikaciji mini- 
malnih zahtev, deloma pa tudi v bojazni panoge, da bodo 
nekateri (marginalni) investitorji prikrajšani za začetek izvaja- 
nja programov, ki so »skregani« s kriteriji. Jugoslovanski 
dogovor o skupnih kriterijih družbene in ekonomske upravi- 
čenosti namer, ki bo sprejet v letošnjem letu, bo verjetno 
vplival tudi na dopolnitve slovenskih kriterijev. 

II. 2. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO IN UČINKI 
POLITIKE ZA IZVOZNO NARAVNANOST 
GOSPODARSTVA - ključno izhodišče 

V prvih treh letih tekočega srednjeročnega obdobja smo na 
področju ekonomskih odnosov s tujino v SR Sloveniji dosegli 
določene pozitivne rezultate, ki pa v celoti ne dosegajo plani- 
ranih ciljev (glej tabelo Globalni okviri razvoja). 

Tabela: Nominalne stopnje rasti izvoza in uvoza blaga in 
storitev Slovenije 

povprečje povprečje 
1981-1983 1981-1985 

rebalans 
dogovora 

Skupaj 
Izvoz blaga in storitev 
- Izvoz blaga 
Uvoz blaga in storitev 
- Uvoz blaga 
KONVERTIBILNO PODROČJE 
Izvoz blaga in storitev 
- Izvoz blaga 
Uvoz blaga in storitev 
- Uvoz blaga 

10.6 
10,8 
4,0 
3,3 

11,8 
12.7 
2,8 
1,8 

15,0 

4,5 

15,0 

3,0 

Pri blagovni menjavi smo predvsem s konvertibilnim po- 
dročjem dosegli dinamičen izvoz ter iz leta v leto izboljševali 
pokritje uvoza z izvozom. V letu 1982 in 1983 so bili doseženi 
nižji izvozni rezultati, zato pa so toliko bolj ambiciozni izvozni 
cilji za letošnje leto. Ob predpostavki, da letos dosežemo 
predvideni resolucijski izvoz, bi za doseganje izvoza iz reba- 
lansa dogovora zadoščala v letu 1985 nekoliko nižja rast 
(13,5% na konvertibilnem področju). Ob doseženem nebla- 
govnem izvozu ter dokaj zmanjšanih možnostih uvoza blaga 
smo tako izboljšali saldo blaga in storitev in prešli iz pri- 
manjkljaja v višimi 259 mio $ (konvertibila 219 mio $) v letu 
1980 na presežek 122 mio $ (konvertibila 221 i) v preteklem 
letu. Pri menjavi s klirinškim področjem pa smo v letu 1981 in 
1982 dosegli presežek, medtem ko smo imeli v preteklem letu 
primanjkljaj v višini okoli 100 mio $, kar je posledica delne 
preorientacije na uvoz s tega področja hkrati z zmanjšanjem 
izvoza tja. 

V tem obdobju je svetovna gospodarska recesija, ki je ob 
zelo ostri politiki obrestnih mer najrazvitejših držav privedla 
do prvega povojnega zmanjševanja obsega svetovne trgo- 
vine, zaostrila tudi deviznolikvidnostne razmere celotne Jugo- 
slavije in Slovenije, kar je že v drugem letu tega planskega 
obdobja narekovalo spremembe in dopolnitve sprejetih doku- 
mentov. Bolj omejene in zaostrene možnosti najemanja poso- 
jil v tujini so zahtevale povečanje izvoza na konvertibilno 
področje, da bi z večjim tekočim prilivom lahko poravnavali 
zapadle obveznosti. Izvozni cilji na področju celotne Jugosla- 
vije se niso izpolnili, kar je privedlo do vrste ukrepov, s 
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katerimi naj bi v prvi vrsti zagotovili tekoče poravnavanje teh 
obveznosti, zato se je razpolaganje z ustvarjenimi konvertibil- 
nimi deviznimi sredstvi v prvih treh letih tega obdobja bi- 
stveno zmanjšalo 26. Dodatno zmedo in negotovost na tem 
področju so, z izjemo 1981. leta, vnašale tudi nenehne spre- 
membe v tekočem režimu. OZD izvoznice so tako poslovale v 
bistveno bolj zaostrenih in negotovih pogojih, saj so jim tudi 
uvozne omejitve in neugodna devizno likvidnostna situacija v 
bankah otežkočale nemoteno proizvodnjo in s tem tudi izvoz. 
V takih razmerah so se izvoznice preusmerile iz rednega na 
negotovinske oblike poslovanja s tujino27, kar pa je krčilo 
pričakovani priliv, s katerim bi lahko pokrivali naše obveznosti 
do tujine (priliv je bil v 1983. letu precej manjši kot leto 
poprej). Situacijo pri oskrbi s potrebnimi surovinami in repro- 
dukcijskimi materiali OZD izvoznicam je olajšalo koriščenje 
blagovnih kreditov v drugi polovici 1983. leta. 

Zaradi občutno manjšega priliva, manjšega prirasta deviz- 
nih sredstev občanov ter bolj omejenega kratkoročnega za- 
dolževanja v tujini v primerjavi s prejšnjimi leti, so se banke 
otepale z likvidnostnimi težavami. V zaostrenih pogojih za 
ohranjanje globalne likvidnosti jugoslovanskih bank do tu- 
jine, so slovenske banke uspele poravnavati zapadle obvez- 
nosti do tujine, poleg tega pa sodelovati tudi pri pokrivanju 
obveznosti bank iz drugih republik. Likvidnostni položaj se je 
v drugi polovici 1983. leta, zaradi tuje finančne pomoči (od- 
loga plačil glavnice, spremembe nekaterih kratkoročnih kre- 
ditov v srednjeročne ipd.) nekoliko izboljšal, vsekakor pa to 
pomeni le prenašanje obveznosti odplačil na kasnejša lela. 

Problematika neblagovnih izvoznikov - OZD turizma, tran- 
sporta in izvajalcev investicijskih del v tujini je bila v primer- 
javi z izvozniki na blagovnem področju težavnejša. Pri pro- 
metu so se plani predvsem v preteklem letu realizirali zelo 
slabo zaradi izigravanja odloka o načinu plačevanja tran- 
sportnih storitev (naročniki prevozov svojih deviznih obvez- 
nosti ne poravnavajo). Zmanjšano razpolaganje s konvertibil- 
nimi devizami je transporterje prisililo v to, da so okoli 20% 
svojega prometa ponovno preusmerili na kontokorentni način 
poslovanja. Dejansko se tako za prometne OZD izkazujejo 
slabši rezultati od doseženih, kar otežuje primerjavo realiza- 
cije z zastavljenimi planskimi cilji. Realizirani priliv od turizma 
zaostaja za prilivom v letu 1982, ter za planiranim prilivom (po 
podatkih Narodne banke Jugoslavije je v letu 1983 dosegel 
nivo iz leta 1980). Poleg drugega (slaba oskrba tržišča) je 
vzrok tudi v evidentiranju ustvarjenega priliva, saj se v skladu 
z metodologijo priznava le priliv ustvarjen z direktnimi naka- 
zili iz tujine ter dinarski čeki NBJ28. Tako primerjava realizacije 
s planiranimi prilivi na tem področju ni možna. Pri investicij- 
skih delih v tujini se zadnji dve leti soočamo s plačilno 
nesposobnostjo partnerjev, zlasti iz Iraka in Libije, tako da je 
devizni priliv manjši od predvidenega. 

Dohodkovni položaj izvoznikov na konvertibilno področje 
se je po treh letih tega srednjeročnega obdobja izboljšal. V 
letih 1981 in 1982 so zvezne izvozne spodbude in olajšave, ki 
so jih bili deležni izvozniki na to podorčje, pomagale zmanjše- 
vati breme precej slabšega dohodkovnega položaja v primer- 
javi s tistimi proizvajalci, ki so prodajali na domačem trgu. Žal 
pa so bila izplačila teh stimulacij zaradi pomanjkanja sredstev 
v 1982. letu zelo neredna in pozna, kar je izvoznikom povzro- 
čalo dodatne stroške in težave. K sreči so bile v tem letu 
uvedene tudi dodatne republiške izvozne spodbude, ki so 
delovale sprotno in brez finančnih težav. Devalvacija dinarja 
jeseni 1982 in politika pospešenega drsenja tečaja dinarja 
skozi vse 1983. leto pa so kljub rastoči domači inflaciji popra- 
vile dohodkovni položaj izvoznikov, ki je postal ob koncu leta 
za nekatere panoge ugoden. K temu so pripomogle tudi 

26 Izvoznikom, ki so še v začetku 1980. leta razpolagali s 95% ustvarjenega 
deviznega priliva, se je že v teku tega leta razpolaganje znižalo najprej na 80% 
in nato na 60%. V 1981. letu je bilo razpolaganje skozi vse leto 65%. kar je ostalo 
do junija 1982, ko se je le-to znižalo na 30% in ostalo nespremenjeno do konca 
tega leta. V začetku 1983. leta so OZD razpolagale s 56% ustvarjenega deviz- 
nega priliva, kar pa se je v drugi polovici leta (od 1. 6. 1983) znižalo na 47,3%. 27 V 1983. letu so negotovinske oblike poslovanja predstavljale okoli 31% pri 
izvozu, oziroma okoli 35% pri uvozu blaga. 20 Podatki o deviznem prilivu od izvoza storitev niso primerljivi s prilivom 
realiziranim v celotni Jugoslaviji, ker priliv na ravni SFRJ vsebuje tudi devize iz 
menjalnic ter od prodanih bencinskih bonov tujim turistom. 

republiške izvozne spodbude29, medtem ko so se zvezne 
izvozne spodbude, ob povečevanju težav iz predhodnega leta, 
precej skrčile. 

Glede na to, da v prvih treh letih tega srednjeročnega 
obdobja nismo v celoti realizirali zastavljenih ciljev, moramo v 
letošnjem in prihodnjem letu to nadoknaditi. To narekuje 
nominalno 20% povečanje izvoza na konvertibilno podoročje 
v letošnjem letu ter nekoliko nižje povečanje v letu 1985. 
Doseganje takšnih izvoznih rezultatov pa je v veliki meri 
pogojeno tudi z večjim uvozom surovin in reprodukcijskega 
materiala, poseben problem pa predstavlja tudi uvoz opreme 
kot nujni pogoj za nenehno uvajanje sodobne tehnologije30. V 
letošnjem in prihodnjem letu bo tako treba rešiti predvsem 
vprašanje financiranja uvoza opreme ter OZD preprustiti od- 
ločanje o uporabi dela ustvarjenih konvertibilnih sredstev v te 
namene. 

Izvozni rezultati na blagovnem področju so v začetku letoš- 
njega leta vzpodbudni, saj je v prvih štirih mesecih izvoz na 
konvertibilno področje porastel za okoli 15%, vendar je uvoz 
nižji od lanskoletnega, zato je vprašljivo ali bo ob stagnaciji 
uvoza zastavljene cilje na področju ekonomskih odnosov s 
tujino možno doseči. Res je, da lahko spremembe in dopolni- 
tve zakona o najemanju blagovnih kreditov prispevajo k več- 
jemu koriščenju teh kreditov in s tem tudi k večjemu izvozu, 
vendar pa krčenje obsega obmejne blagovne menjave (na 
15% celotne blagovne menjave s posamezno državo) po od- 
loku o skupni devizni politiki Jugoslavije za to leto, deluje v 
nasprotni smeri. Še zlasti je vprašljivo, kaj se bo dogajalo po 
odmrznitvi cen s konkurenčno sposobnostjo naših izvozni- 
kov. Kolikor ne bomo nadaljevali z ustreznim drsenjem tečaja, 
se bo dohodkovni položaj izvoznikov ponovno poslabšal in 
motiviranost za izvoz bo zagotovo upadla. Sedanje zvezne 
izvozne stimulacije tečajno politiko delno dopolnjujejo, nada- 
ljevati pa moramo tudi z dobro zastavljeno politiko dodatnega 
stimuliranja v okviru republike, saj to pomeni prerazporejanje 
dohodka v korist izvoznikov, torej v smeri s planom opredelje- 
nega prestrukturiranja. 

V bankah je v prihodnjih letih tega srednjeročnega obdobja 
treba nadeljevati z usmerjanjem sredstev zlasti v izvozne 
investicije31 kot narekuje dogovor. Banke morajo še naprej 
pospeševati obmejno gospodarsko sodelovanje tudi z združe- 
vanjem sredstev vseh bank v Sloveniji ter nadaljevati politiko 
selektivnega kreditiranja, ki v letošnjem letu predvideva za te 
namene najmanj 55% novih sredstev za kreditiranje izvoza 
blaga in storitev ter 4% za kreditiranje izvoza opreme in 
izvajanje investicijskih del v tujini. 

II. 3. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU 
DOHODKA - korak k zastavljenemu 

S konkretnimi opredelitvami v letnih resolucijah glede gi- 
banj vseh oblik porabe ter upoštevaje vsakoletne pogoje in 
možnosti smo pri razporejanju dohodka v prvih treh letih 
dosegli takšna razmerja, kot so bila opredeljena v dogovoru, 
saj so sredstva za osebne dohodke, za skupne in splošne 
potrebe rasla počasneje od rasti dohodka. Z resolucijo za leto 
1984 smo ponovno opredelili zaostajanje rasti sredstev za 
osebne dohodke, skupno in splošno porabo za rastjo do- 

' hodka. Ocenjujemo, da v naslednjem letu na tem področju ne 
bo sprememb, ki bi bistveno spreminjale delitvena razmerja 
opredeljena v dogovoru. 

Realni osebni dohodki na delavca pa so v posameznem letu 
zaostajali za gibanjem produktivnosti. 

1981 1982 1983 
prodkuktivnost dela —1,5 -0,9 +0,8 
realni OD/zaposl. -8,8 -3,2 -9,4 

Iz predloženih podatkov je razvidno, da se reprodukcijska 
sposobnost gospodarstva povečuje, relativno pa tudi akumu- 
lacijska sposobnost. Računati pa je treba, da sredstva za 
reprodukcijo in sredstva za akumulacijo izgubljajo v tekmi z 
inflacijo ter da je precejšen delež akumulacije že vnaprej 

"V ta namen je bilo s posebnim zakonom iz dohodka gospodarstva zbranih 
okoli 3.8 mlrd din. 30 V letu 1983 je bilo v SR Sloveniji v primerjavi z drugimi republikami doseženo 
najnižje razmerje med uvoženo opremo in konvertibilnim izvozom (7,1%; v 
drugih republikah je bilo doseženo razmerje okoli 16%, v Črni gori celo 21%). 31V vseh treh letih so v LB-ZB odobrili izvozno usmerjenim investicijam okoli 
34% vseh dolgoročnih kreditov 
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angažiran (rezerviran) za obveznosti do manj razvitih, za raz- 
voj dejavnosti posebnega pomena ter za pokrivanje izgub. 
Vse to pa zmanjšuje obseg naložbenih sredstev v republiki. 

1980 1981 1982 1983 
reproduk. spsobnost32 9,0 9,3 9,2 9,9 
akumulacij, sposobnost33 5,6 6,1 4,8 5,5 

V začetku leta 1981 so bili opredeljeni nosilci in roki za 
izdelavo strokovnih podlag, ki naj organizacijam združenega 
dela služijo kot pripomoček pri dograjvanju samoupravnih 
splošnih aktov na področju delitve ter pri pripravi sporazumov 
dejavnosti. 

Prvi del strokovnih podlag, ki zajema metodološka izhodi- 
šča za oblikovanje razvida del in nalog, skupna metodološka 
izhodišča za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog, osnove in 
merila za ugotavljanje zahtevnosti dela poslovodnih organov 
ter izhodišča za oblikovanje višine izplačil iz sredstev skupne 
porabe v organizacijah združenega dela in izhodišča za se- 
stavo obroka hrane med delom, je bil sprejet in dan v uporabo 
delavcem v začetku 1983 leta. V marcu 1984 pa se izteka javna 
razprava v zvezi z drugim delom strokovnih podlag: izhodišča 
za primerjanje razporejanja čistega dohodka in oblikovanja 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v organizaci- 
jah, dejavnostih oziroma panogah, strokovna podlaga o obli- 
kovanju in delitvi osebnih dohodkov na podlagi minulega dela 
za delavce temeljnih organizacij združenega dela v gospodar- 
stvu, merila za delitev sredstev za osebne dohodke delavcev 
zunaj neposredne proizvodnje v primeru ugotavljanja delov- 
nih rezultatov pri opravljanju določenih del in nalog poslovnih 
funkcij v organizacijah združenega dela, usmeritve za samou- 
pravno sporazumevanje v dejavnosti o skupnih izhodiščih in 
nekaterih osnovah razporejanja dohodka in čistega dohodka 
ter delitev sredstev za osebne dohdoke in skupno porabo. 

Naloga, ki v tem planskem obdobju ne bo uresničena in se 
bo prenesla v naslednje plansko obdobje, je izdelava skupnih 
osnov in meril za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti. Osnutek zveznega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za ugotavljanje tega dela dohodka je bil v 
začetku letošnjega leta v javni razpravi zavrnjen. 

II. 4. ZAPOSLOVANJE - SPREJEMLJIVA 
GIBANJA 

Zaposlovanje bo vobdobju 1981-1985 v g lavnem potekalo v 
skladu z zastavljenimi družbenimi usmeritvami. Tako je bilo 
dosedaj v gospodarstvu znatno več novih zaposlitev kot v 
negospodarstvu, znižalo se je število delavcev v družbenopo- 
litičnih skupnostih, zmanjšal se je obseg pogodbenega in 
nadurnega dela ter dela upokojencev. Število zaposlenih se 
povečuje v mejah rasti predvidene z dogovorom, tako da se 
bo v celotnem srednjeročnem obdobju povečalo v povprečju 
na leto za 0,9%. oziroma v združenem delu za 0,8%. Ob tem 
pa vendarle nismo omogočili zaposlitve vsem, ki so v teh letih 
iskali delo. Povečalo se je število nezaposlenih, tako da v letu 
1983 njihov delež v primerjavi z zaposlenimi znaša 2%, višje je 
tudi število mladine, ki je po zaključnem šolanju ostajala brez 
dela. Deleži brezposlenih po izobrazbenih stopnjah se v zad- 
njih letih zmanjšujejo pri ozkem profilu in povečujejo pri 
visoki, višji in 4-letni srednji izobrazbi. 

Institut pripravništva, ki je bil vključen v načrte zaposlova- 
nja je mladini, ki je končala srednje usmerjeno izobraževanje 
in skrajšane programe, sicer omogočal redno zaposlitev, ne- 
dodelano pa je še usposabljanje in priprava za konkretno delo 
v organizacijah združenega dela in obrti. Dosedanje vključe- 
vanje šolane mladine v zaposlitev ne dopušča opaznejših 
premikov v strokovnosti zaposlenih. Delež višjih in visokih ter 
tudi srednjih strokovnih kadrov se ne povečuje v obsegu 
predvidenem z dogovorom. Tovrstne spremembe so ob inten- 
zivnem zaposlovanju šolane mladine mogoče predvsem z 
dodatnim izobraževanjem zaposlenih, z dopolnjevanjem stro- 
kovnega znanja ter s poklicno preusmeritvijo. Ta naloga bi 
morala biti predmet usklajene akcije vseh podpisnikov 26. 
člena Dogovora, tako glede programov izobraževanja, kot 
tudi potrebnih finančnih sredstev. Ta akcija pa je v celoti 
izostala, med drugim tudi zaradi nejasnosti glede vsebine in 
nalog načrtov zaposlovanja, glede obveznosti podpisnikov 

dogovora ter neurejenih vprašanj glede organiziranosti skup- 
nosti za zaposlovanje. Šibko in neorganizirano je bilo tudi 
sodelovanje med skupnostmi za zaposlovanje in bankami ob 
presoji investicijskih programov, tako glede možnosti za za- 
poslovanje in pridobivanje kadrov, kot tudi glede sredstev za 
objekte družbenega standarda, kot jih ob zaposlovanju novih 
delavcev določajo samoupravni sporazumi o minimalnih 
standardih. Vzrok je delno tudi ta, da v strokovnih službah 
skupnosti za zaposlovanje primankuje primernih delavcev. 

II. 5. INDUSTRIJA - POSTOPNO IZVOZNO 
IN DRUGO PRESTRUKTURIRANJE 

Proces kvalitetne preobrazbe v industriji poteka, ob sicer 
skromnih investicijskih vlaganjih postopno in to v skladu s 
kriteriji o prestrukturiranju pri novih investicijah, ter v okviru 
modernizacije in rekonstrukcije obstoječih zmogljivosti. 

Od 88 investicijskih programov, ki jih gradimo v skladu z 
dogovorom v tem obdobju, jih je 16 končanih, 48 jih bo 
končanih do konca tega srednjeročnega obdobja, ostale na- 
ložbe" pa po letu 1985. 

V okviru obstoječih proizvodnjih zmogljivosti pa smo priča 
tudi spremembam in prilagajanjem proizvodnih programov 
zaradi večje uporabe domačih surovin in reprodukcijskega 
materiala ter zaradi usmerjanja v izvoz. Teh programov pa je z 
vidika nadaljnjega prestrukturiranja ta čas še vedno premalo. 
Počasen je proces modernizacije in avtomatizacije ter uvaja- 
nje računalniško vodenih procesov ter modernih strojev in 
vloge raziskav pri razvoju proizvodnje. Pri izdelavi investicij- 
skih programov se preveč zanemarja pravočasna priprava 
ustreznih strokovnjakov, njihovega izobraževanja in usposab- 
ljanja. Bančna sredstva niso dovolj usmerjena v tehnološko 
intenzivne dejavnosti, pri katerih bi tudi morali dajati prednost 
tistim sklopom, za katere imamo boljše možnosti, ne pa za 
vsako ceno osvajati celotnih proizvodenj, za katere še dolgo 
ne bo niti tehničnih niti ekonomsko racionalnih pogojev. 

Pozitivni rezultati tega obdobja se kažejo predvsem v večji 
izvozni usmerjenosti proizvodnje. Zaostajamo pa z načrtova- 
njem in oblikovanjem programov na podlagi uspešno osvo- 
jene oziroma doma razvite tehnologije.35 Ni še popolnoma 
uspelo ustaviti procesa upadanja reprodukcijskega sodelova- 
nja organizacij združenega dela v jugoslovanskem gospodar- 
stvu. Prepočasi teče povezovanje jugoslovanskega gospodar- 
stva v skupnih razvojno-tehnoloških naporih, v delitvi proiz- 
vodnih programov, pri izgrajevanju širših reprodukcijskih ce- 
lot, zlasti pri pospešenem razvoju moderne, razvojno-tehno- 
loško intenzivne proizvodnje. 

Po posameznih dejavnostih aktivnosti pri uresničevanju 
usmeritev dogovora o temeljnih družbenega plana in pre- 
strukturiranja nimajo povsod enake teže: 

- v ključnih proizvodnih programih kovinsko-predelovalne, 
strojne, elektro industrije, v bazični kemiji ter v proizvodnji 
zdravil in faramcevtskih surovin se kažejo ugodni rezultati 
prestrukturiranja v fizičnih stopnjah rasti; indeksi industrijske 
proizvodnje ključnih proizvodnih programov industrije so višji 
kot v celotni inudstriji in rudarstvu: 

1981 1982 1983 
Industrija in rudarstvo 
(skupaj) 101,9 
Proizvodnja v ključnih proizvodnih 
panogah industije 
v tem: 
- Kovinsko predelovalni 
dejavnosti 
Strojni industriji 
- Proizvodnji prometnih 
sredstev 
- Proizvodnji električnih 
strojev in aparatov 
- Proizvodnji bazičnih 
kemičnih izdelkov 
Predelavi kemičnih izdelkov 

102,1 

104,5 

103,6 
106,8 

90,3 

99,0 

108,1 
115,0 

103,7 

109,1 109,6 

106,1 
106,1 

115,8 

119,7 

97,9 
99,7 

105,7 
108,4 

94,7 

112,9 

111,2 
107,9 

''Sredstva za reprodukcijo/povpr. upor. posl. sred. 
"Ak/povpr. upor. posl. sred. 

^Glej tabeli 24 A in 24 B v dokumentaciji! 
' Kljub določenim uspehom zaostajamo v usposobitvi za nuđenje kompletnih 
objektov, kompletnih proizvodnih linij, uporabi mokroelektronskih vezij in proiz- 
vodnji nekaterih surovin in kemikalij. Zaostajanje je predvsem zaradi pomanjka- 
nja finančnih sredstev, omejitev uvoza sodobne opreme in ponekod pomanjka- 
nja ustreznih kadrov. 
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- Še posebno velike napore v OZD zahteva v sedanjih 
pogojih gospodarjenja prilagajanje izdelkov mednarodnim 
normativom in standardom glede kvalitete in ostalih tehničnih 
karakteristik in privajanje splošnim pogojem nastopanj na 
tujih tržiščih. Realizacija te naloge je dolgotrajen proces. V 
njem so uspešne organizacije prav iz nekaterih ključnih pro- 
gramov, ki prilagajajo svoj proizvodni program zahtevam tu- 
jega in domačega trga s kompletiranjem proizvodnega sorti- 
menta, specializacijo in z razvojem zahtevnejših izdelkov; 

- v SOZD Združeni proizvajalci strojne opreme so s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana opredelili globalno 
delitev dela znotraj ZPS, v okviru programskih skupnosti pa 
se odvija nadaljnja delitev dela, zlasti pri opredeljevanju novih 
proizvodnih programov. Tako so bile v okviru programske 
skupnosti za energetiko in energetske sisteme v teku razisko- 
valne in razvojne naloge ter opredeljen obseg investicijskih 
naložb za proizvodnjo energetske opreme. V programski 
skupnosti za obdelovalne stroje in obdelovalne sisteme je 
sporazum o temeljih skupnega plana šele v pripravi. Priprav- 
ljen je tudi SaS o usklajevanju planov, v ostalih programskih 
skupnostih pa delajo na vrsti skupnih programov, ki naj bi 
privedli do kompleksne ponudbe in medsebojne delitve dela 
(izgradnja hidroenergetske verige na Savi in Muri, izgradnja 
jeklarne II na Jesenicah itd.). Zaradi izrednega obsega in 
številnih problemov se bo naloga izvajala še v naslednjem 
srednjeročnem obdobju; 

- Skupnost za medsebojno plansko in poslovno sodelova- 
nje proizvajalcev kmetijskih strojev in opreme ni bila ustanov- 
ljena, ker se je v razpravi izkazalo, da bi le po nepotrebnem 
podvajali institucije s podobnimi nalogami; 

- proizvajalci cestnoprometriih vozil, povezani v skupnosti 
avtomobilske industrije so za gospodarska cestna vozila us- 
kladili razvoj (specializacijo, delitev dela, sovlaganje) in dose- 
gli tesnejše poslovno-tehnično sodelovanje z drugimi zainte- 
resiranimi OZD v Jugoslaviji. Pri osebnih vozilih pa je v tem 
obdobju v ospredju sanacija IMV, Novo mesto in Tomosa 
Koper..Sanacijski program IMV bazira na velikih novih nalož- 
bah in pomanjkljivih lastnih sredstvih. Ker je tako, ter tudi - 
ker bi uspešen IMV moral nuditi primerno povezovalno vlogo 
sicer pretežno visoko produktivni kooperantski industriji, je 
pomenska teža, ki jo sanacija IMV predstavlja za slovensko 
gospodarstvo, toliko večja; 

- za sanacijo proizvodnje prikolic je bil med IMV in Sloveni- 
jales sklenjen sporazum o združevanju dela in sredstev zaradi 
skupnega poslovanja; 

- ponovno je bila ugotovljena nesporna družbeno-razvojna 
pomembnost mikroelektronike, obenem pa izražen dvom o 
umestnosti dogovora o »razvoju, proizvodnji in uporabi iz- 
sledkov mikroelektronskih tehnologij v SR Sloveniji« kot je bil 
predlagan lani. Osrednji problem nadaljnjega razvoja mikroe- 
lektronike je združevanje dela in sredstev ob usklajenih raz- 
vojnih programih. Zato se pripravlja idejni osnutek za nadalj- 
njo izgradnjo mikroelektronike in njeno uporabo, ter razvoj, ki 
mora prispevati tudi k prestrukturiranju našega gospodar- 
stva; 

—v okviru DO Iskra-Delta, ki je bila ustanovljena z združi- 
tvijo potencialov Iskre in Elektrotehne, je bil poenoten in 
selekcioniran proizvodni program in ustvarjene tehnološko- 
proizvodne povezave z drugimi organizacijami znotraj Iskre. 
Sprejet je bil samoupravni sporazum o enotnem računalni- 
škem sistemu (ERS) med Iskro in Gorenjem, o skupnem 
razvoju, proizvodnji, trženju in vzdrževanju računalniških si- 
stemov. Glede na dogovorjen razvoj enotnega računalniškega 
sistema je bila prenešena tehnologija proizvodnje terminalov 
v Gorenje, kjer pa predvidena proizvodnja niti po obsegu, niti 
po asortimanu ni dosežena. Vzrok so predvsem finančne in 
devizne težave. Poleg uspešnih povezav ERS z mnogimi do- 
bavitelji podsestavov in periferije potekajo tudi pogovori z El 
Niš glede delitve dela, skupnega razvoja sestavin ter skupnih 
nastopov do pomembnejših sistemskih kupcev; 

- SOZD Gorenje je pripravil sanacijski program, ki predvi- 
deva prestrukturiranje proizvodnje najprej z dopolnjevanjem 
sedanjih programov v tehnološkem, energetskem, material- 
nem in oblikovnem smislu, nato pa uvajanje novih programov 
poslovne in tehnološke opreme. Težnja je, da bi ob korigira- 
nih sedanjih programih ter izboljšani proizvodni organizira- 
nosti čim več iztržili, kar bi pomenilo tudi finančno usposab- 
ljanje za to, da bi uvajali nove tehnološko in razvojno zahtev- 

nejše programe; Gorenje se - poleg računov izgub, ki nei- 
zbežno bremenijo celotno slovensko gospodarstvo - otepa 
podobno kot vrsta drugih organizacij naše predelovalne indu- 
strije tudi s krepko zamudo v modernizaciji in tehnološki 
obnovi ter razvoju. To so problemi, ki se prenašajo tudi v 
naslednje obdobje; 

- v črni metalurgiji so v skladu z dogovorom v teku priprave 
za modernizacijo in razširitev proizvodnih zmogljivosti elek- 
trojekla in sicer na Jesenicah za gradnjo nadomestnih zmog- 
ljivosti, v Štorah pa za povečanje proizvodnje. Tudi v barvasti 
metalurgiji so v teku priprave za modernizacijo in povečanje 
proizvodnje primarnega aluminija. Začetek teh naložb je odvi- 
sen od finančnih sredstev, končale pa se bodo po letu 1985. 
Program za povečanje proizvodnje sekundarnega aluminija 
se bo končal v naslednjem srednjročnem obdobju; 

- geološke raziskave rudnih rezerv svinca in cinka so dale 
ugodne rezultate, vendar so zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev in pomanjkanja kadrov doseženi rezultati manjši od 
načrtovanih. Posodobitev rudarske proizvodnje svinca in 
cinka se izvaja v okviru finančnih možnosti; v izdelavi je nov 
program dinamike posodobitve, katerega realizacija bo v 
glavnem potekala v naslednjem srednjeročnem obdobju; 

- v okviru SOZD Kemija v Belinki rekonstruirajo proizvodnjo 
perspojin, v Heliosu in Melaminu nadaljujejo s povečanjem 
proizvodnih kapacitet za proizvodnjo umetnih smol in pig- 
mentiranih premazov. V Colorju in Donitu nadaljujejo s pove- 
čanjem proizvodnih zmogljivosti poliestrskih smol odnosno 
kaširanih laminatov. Te naloge bodo končane v tem srednje- 
ročnem obdobju. V Belinki pripravljajo dokumentacijo za 
projekt furansKe kemije in se intenzivno pripravljajo za iz- 
gradnjo zmogljivosti pentaeritritoluola, v Heliosu pripravljajo 
dokumentacijo za projekt škrobne kemije, v OZD Teol pa 
imajo izdelan investicijski program za sintezo aktivnih sub- 
stanc; te naloge bodo realizirane v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju; 

- v Leku so končali zmogljivosti fleksibilne organske sin- 
teze (delni projekt), do konca leta pa bodo končali tudi izgrad- 
njo zmogljivosti za fermentativno proizvodnjo ergot-alkaloi- 
dov. V TOK Ilirska Bistrica bodo do leta 1985 končali z razširi- 
tvijo proizvodnje organskih kislin. V Krki pa pripravljajo doku- 
mentacijo za proizvodnjo antibiotikov in polsintetskih antibio- 
tikov, ki jih bodo realizirali po letu 1985; 

- v Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik nadaljujejo s fazno 
izgradnjo zmogljivosti natrijevega tripolifosfata. V letu 1984 
bo končana faza izgradnje fosforne kisline; z deli ha poveča- 
nju kapacitet bodo nadaljevali tudi po letu 1985; 

- v Cinkarni Celje nadaljujejo z deli na intenzifikaciji proiz- 
vodnje titanovega dioksida in proizvodnji železovih pigmen- 
tov; naložbe bodo realizirali v letu 1986; 

- v okviru SOZD Kema fazno nadaljujejo z investicijskimi 
aktivnostmi. V Tovarni dušika Ruše nadaljujejo z rekonstruk- 
cijo zmogljivosti za proizvodnjo umetnih gnojil in kalcijevega 
karbida,, v DO Pinus Rače izvajajo dela na programu tekočih 
rastlinskih zaščitnih sredstev, v DO Zlatorog na programu 
proizvodnje emulgatorjev. Prve faze investicijskih vlaganj 
bodo končane do leta 1985, ostale pa v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju; 

- v Iplas Koper bodo do leta 1985 končali modernizacijo 
proizvodnje mehčal in proizvodnjo poliesterskih folij in past. 
Aktivnosti na projektu propilenske kmeije so prilagojene se- 
danjim gospodarskim razmeram; trenutno preverjajo in prila- 
gajajo kapacitete in proizvodni program novim razmeram, ki 
so bistveno drugačne, kot so bile ob zasnovi projekta; z 
aktivnostmi na tem projektu bodo nadaljevali v naslednjem 
srednjeročnem obdobju; 

- naloge na oceni danosti nekovinskih rudnin so delno 
izvršene. V teku so dela na izpopolnitvi proizvodne tehnolo- 
gije zaradi zaščite okolja (npr. rudnik kaolina in kalcita). V 
pripravi je tudi posodobitev in povečanje proizvodnje termoi- 
zolacijskega materiala. Naloge ne bodo zaključene v tem 
srednjeročnem obdobju; nadaljevale se bodo še v nasled- 
njem. Gradnja zmogljivosti za steklena vlakna v Krki pa je 
končana; 

- v živilski industriji zaostajajo pri investicijah v osnovne 
prehranske proizvode (pekarne, mlekarne, skladišča). Izvozno 
naravnane investicije (v Slovinu, Mercatorju, HP-Kolinski, 
SOZD Timav-Kras Sežana) bodo končane v tem srednjeroč- 
nem obdobju; v Dani Mirna pa v naslednjem. V naslednjem 
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srednjeročnem obdobju bo končana tudi modernizacija pre- 
delave rib v Drogi in rekonstrukcija obrata za predelavo od- 
padkov za živilsko krmo v Emoni v Zalogu; 

- v celulozno papirni industriji se zaradi pomanjkanja fi- 
nančnih sredstev prelaga uvajanje nove tehnologije proizvod- 
nje vlaknin v naslednje srednjeročno obdobje. Povečuje pa se 
uporaba lesnih in sekundarnih surovin; 

- v grafični industriji se zaradi pomanjkanja finančnih sred- 
stev in zaostrenih pogojev gospodarjenja ne izvaja celovit 
program s katerim bi dosegli poenotenje tehnologije, temveč 
le fazno posamezne najbolj kritične modernizacije in ozka 
grla; 

- v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji se je povečal 
delež proizvodnje z modnim asortimentom in z visoko stopnjo 
zahtevnosti dela, izboljšuje se struktura kadrov, veča konver- 
tibilni izvoz, sekundarne surovine pa smotrneje izkoriščajo. 
Končane investicije dajejo že pretežno dogovorjeni obseg 
proizvodnje in neto devizni učinek. V lesarstvu se postopoma 
uveljavlja izvajanje kompleksnega inženiringa na osnovi last- 
nega znanja in domače opreme, izboljšuje se izkoristek lesne 
surovine ter povečuje uporaba ostankov. Proizvodnja športne 
opreme se uspešno uveljavlja na svetovnem trgu z lastnim 
marketingom in širjenjem prodaje brez posredništva; 

- v inženiringu za kompleksno ponudbo programov, objek- 
tov in proizvodnih linij z večjim deležem domače opreme in 
tehnologije ne beležimo bistvenih organizacijskih premikov. 

11.6. ENERGETIKA - PROBLEMI PERSPEKTIVE 
Dogovorjene naloge pri razširjeni reprodukciji se v prvi 

polovici tekočega srednjeročnega obdobja ne izpolnjujejo po 
predvidevanjih. Zmanjšuje se realni obseg sredstev za na- 
ložbe in gradnja večine objektov je upočasnjena. Energetski 
objekti se gradijo skoraj izključno z združenimi sredstvi po- 
rabnikov električne energije. Amortizacija elektrogospodar- 
stva služi le za vračanje dolgov, a ne zadošča več za pokriva- 
nje vseh obveznosti. Od junija 1983 je v podpisovanju samou- 
pravni soprazum o spremembah in dopolnitvah samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva za obdobje 1981-19ČS5 in kon- 
tinuiteti do leta 1990. Gradnjo elektroenergetskih objektov in 
objektov primarne energije je v tem obdobju spremljalo zlasti: 
pomanjkanje finančnih sredstev (razpoložljivih je bilo okoli 21 
milijard dinarjev po tekočih cenah oziroma okoli 50% načrto- 
vanih sredstev), izpad domačih in tujih posojil in velike podra- 
žitve pri posameznih objektih. Po oceni za leti 1984 in 1985 se 
situacija ne bo bistveno spremenila. 

V obdobju 1981-1983 je bil zaradi izrednega pomanjkanja 
finančnih sredstev pri realizaciji programa dan poudarek zla- 
sti izgradnji proizvodnih objektov in objektov primarne ener- 
gije ter najnujnejših objektov za prenos in distribucijo elek- 
trične energije. 

Poraba investicijskih sredstev po letih je bila: 
- v mio din 

- tekoče cene 
  1981 1982 1983 
- energetska sredstva 5.127 5.066 6.855 
- druga v omača sredstva 1.092 1.086 1.007 
- inozemska sredstva 333 292 402 
Skupaj 6.552 6.444 8.265 

Osnovni vir financiranja so predstavljala združena sredstva. 
Pritok teh sredstev po letih je bil naslednji: 1981: 4.532, 1982: 
5.865 in 1983: 7.574 mio din. Delež združenih sredstev v vseh 
porabljenih sredstvih je bil v treh letih 69%, 91% in 92%. 

Proizvodni objekti NE Krško, TE-TO Ljubljana II, HE Solkan 
in TE Ugljevik I. so se pričeli graditi že v preteklem srednjeroč- 
nem obdobju. Kljub temu, da so to prioritetni objekti, je 
njihova izgradnja močno upočasnjena zaradi premajhnega 
dotoka finančnih sredstev. NE Krško je začela poizkusno 
obratovati že v letu 1981, vendar ta objekt finančno še ni 
zaključen. TE-TO Ljubljana II bo usposobljena za poizkusno 
obratovanje sredi, HE Solkan pa konec letošnjega leta. Za- 
kupljena termoelektrarna Ugljevik I. v BiH bo začela poizku- 
sno obratovati v letu 1985. Kljub temu, da so bile odpravljene 
nekatere pravne in tehnične ovire se program gradnje malih 
hidroelektrarn predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sred- 

stev ne uresničuje po predvideni dinamiki. Širši družbeni 
interes, zlasti obrambni pa je, da se ta izgradnja bistveno 
pospeši. Zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev se kasni 
tudi s pričetkom izgradnje proizvodnih objektov kontinuitete 
(tri elektrarne na Savi in dve na Muri). V obdobju 1981-1983 je 
bila glede na planirano izgradnjo objektov dossežena sledeča 
realizacija celotnega obdobja: 
- proizvodni objekti: 65% 
- prenosni objekti: 
DV 400 KV 39% 
RTP400 KV 
RTP 220 KV 33% 
DV 110 KV 
- distribucijski objekti: 20% 

To pomeni, da bo edino pri proizvodnih objektih načrto- 
vana izgradnja tudi izpeljana. Preskrba odjemalcev električne 
energije je bila v obdobju 1981-1983 z izjemo nekaterih ome- 
jitev® zadovoljiva. Predvidevamo, da ob normalnih pogojih 
obratovanja proizvodnih elektroenergetskih objektov tudi v 
letošnjem in prihodnjem letu ne bo težav pri oskrbi potrošni- 
kov z električno energijo. Glede na težaven elektroenergetski 
položaj v Jugoslaviji so bili vse leto 1983 v veljavi varčevalni 
ukrepi. Skupna poraba električne energije v Sloveniji je bila v 
letu 1983 9.090 GWh, kar je 1,6% več kot leta 1982 in 3,7% 
manj od načrtovane. Zaradi manjše porabe in večje proizvod- 
nje električne energije od načrtovane je bila omogočena 
znatna pomoč drugim republikam (delno kot predelava njiho- 
vega premoga, deloma kot prodaja, nekaj pa kot pomoč in 
depo). 

Od skupne potrebne primarne energije v letu 1983 je bilo v 
Sloveniji proizvedene le 35,5%. Energetska odvisnost repu- 
blike je znašala 64%, kar je za 2% manj od predvidene v 
energetski bilanci, vendar še vedno za 1,7% večja od predho- 
dnega leta. Pri tem je znašala odvisnost pri nafti, zemeljskem 
plinu in jedrskem gorivu 100% in premogu vključno s koksom 
36%. 

Proizvodnja premoga je bil^a v slovenskih premogovnikih v 
vseh treh letih tekočega srednjeročnega obdobja večja od 
planirane, kar pričakujemo tudi v prihodnjih dveh letih. V letih 
1981 in 1982 je proizvodnja presegla plan za 3,8%. V letu 1983 
je znašala proizvodnja lignita 5,025 mio ton oziroma 6,9% več 
in proizvodnja rjavega premoga 1,808 mio ton oziroma 5,7% 
več od predvidene v energetski bilanci37. 

Dobave premoga iz drugih republik so bile v preteklem letu 
okoli 1,5 mio ton, kar je na nivoju dogovorjenih količin. 
Nekoliko manjše dobave lignita so bile kompenzirane z večjo 
dobavo rjavega premoga, ki je bil porabljen v termoelektrarni 
Šoštanj. Dobave rjavega premoga za industrijo in široko po- 
trošnjo so bile v mejah planiranih količin. 

Za proizvodnjo električne energije je bilo leta 1983 porab- 
ljenih cca 5 mio ton lignita, kar je za 8,9% več in 1,74 mio ton 
rjavega premoga, kar je za 37,5% več od planiranega. 

V industriji je bila leta 1983 poraba premoga za okoli 20% 
nižja od planirane, ker manjše porabe tekočih goriv ni nado- 
mestil premog, ampak zemeljski plin. Pri široki potrošnji pa je 
bila nižja poraba lignita in višja poraba rjavega premoga kot 
nadomestilo kurilnemu olju v gospodinjstvih. Oskrba široke 
potrošnje s premogom je bila lani bistveno boljša kot predho- 
dni dve leti. 

Poraba koriščene energije se je v letu 1983 povečala na- 
pram letu 1982 le za 0,8%. Ob visokem porastu porabe pre- 
moga (7,8%) in zemeljskega plina (10,4%) se je pomembno 
znižal delež naftnih derivatov (za 7,6%), zlasti kurilnih olj in 
pogonskih goriv, kar se bo nadaljevalo tudi v letih 1984 in 
1985. Nizka stopnja rasti porabe koriščene energije kaže na 
varčnost in racionalnejšo rabo energije v vseh sektorjih po- 
rabe. Poleg osveščenosti porabnikov so znaten prispevek h 
gospodarnejšemu ravnanju z energijo prispevale uveljavljene 
restrikcije, razni republiški in zvezni ukrepi in dogovori ter 
končno tudi visoka cena energije, zlasti uvožene. 

Za razvoj naftno plinskega gospodarstva je bilo v obdobju 
1981-1983 realiziranih okoli 35% planiranih sredstev. Na po- 

" Okvare v večjih termoelektrarnah ob istočasnih remontih drugih elektrarn ter 
neugodnih hidroloških razmerah (leta 1983 so omejitve znašale le 0,26% dejan- 
skega odjema!). 
"Večjo proizvodnjo tako lignita kot rjavega premoga je omogočilo predvsem 
nadurno delo rudarjev, smotrno izkoriščenje delovnega časa ter dobra organizi- 
ranost proizvodnega procesa. 
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dročju geoloških raziskav indiciranih nahajališč nafte in plina 
se je nadaljevalo delo na raziskovalni vrtini PG-6, ki pa glede 
količin zemeljskega plina ni dala pričakovanih rezultatov. 
Pripravljalo se je tudi na vrtanje globoke vrtine PG-5 do 
globine 5.000 m. Geološke raziskave nafte in plina potekajo 
počasneje od planskih predvidevanj, ker so sredstva glede na 
potrebe zelo skromna. Kar 89% vseh združenih sredstev zbra- 
nih v tem času pa je bilo porabljenih za odplačila plinovo- 
dnega sistema, zgrajenega v obdobju 1976-1980 (odplačila 
tujih kreditov). Dodatne težave povzroča porast odplačil za- 
radi vedno večjih tečajnih razlik. 

Za raziskave lokacij podzemskih skladišč je bilo v letu 1982 
namenjeno 1,13 mio din združenih sredstev in leta 1983 10 
mio din iz istega vira ter po dva mio din letno iz sredstev 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. Ta sredstva so potrebna za 
izdelavo študije o možnostih podzemnega skladiščenja ze- 
meljskega plina v SR Sloveniji. 

Nasploh pa za energetiko ni odveč ponoviti, da brez nje- 
nega ustreznega razvoja tudi razvoj na drugih področjih ne 
more biti dovolj uspešen. 

II. 7. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO, ŽIVILSTVO - 
politika z rezultati 

Za kmetijstvo je pomembno, da so bili v tekočem srednje- 
ročnem obdobju doseženi nekateri kakovostni premiki, ki 
vnašajo novo kvaliteto v organizaciji proizvodnje in tehnolo- 
gije ter povečujejo obseg proizvodnje. Pri tem izpostavljamo 
zlasti: kompleksen pristop k urejanju zemljišč, začetek orga- 
nizirane skupne in tržne poljedelske proizvodnje z organizi- 
rano intenzifikacijo te proizvodnje, pristop k sprotnemu ureja- 
nju razvojnih vprašanj v živinoreji, sistemsko zagotovitev 
sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč in za vzpodbu- 
janje tržne proizvodnje, organizirano prizadevanje za poveča- 
nje izvoza in zagotavljanje deviz za uvoz repromateriala. 

V letih 1981 do 1983 je bila realizirana okoli 2,4% povprečna 
stopnja rasti fizičnega obsega kmetijske proizvodnje. V okviru 
teh gibanj so bili doseženi prvi premiki pri izvajanju programa 
intenzifikacije pridelovanja krme. V ta namen so bile s progra- 
mom intervencij za leto 1984 vse stimulacije za meso in mleko 
usmerjene v intenzifikacijo proizvodnje krme. Primanjkuje 
pospeševalnega kadra, ki dela na živinorejsko travniški proiz- 
vodnji, da bi se lahko v večjem obsegu posvetili izdelavi 
individualnih programov živinorejske proizvodnje na kmeti- 
jah. Preko programa intervencij se za leto 1984 zagotavlja 
sredstva za sofinanciranje dodatnega nameščanja pospeše- 
valcev. 

Proizvodnja živilskih proizvodov in proizvodnja pijač se je v 
letih 1981-1983 gibala skladno z načrti (proizvodnja živilskih 
proizvodov po 3,2%-ni, proizvodnja pijač pa po 2,0%-ni pov- 
prečni stopnji rasti). Za planom zaostaja proizvodnja močnih 
krmil, dosežena je le 2,1%-na rast (plan 7%), kar je odraz 
slabe oskrbe s surovinami, domačimi (koruza) in uvoženimi 
(sojine tropine, ribja moka). Tudi v proizvodnji tobaka niso 
uresničeni načrti (1.1982 je bila velika dispariteta med cenami 
izdelkov in surovim tobakom in je tovarna poslovala z zmanj- 
šano zmogljivostjo). 

Glede na dosežke v preteklih treh letih ocenjujemo, da bo 
dosežena naslednja raven tržne proizvodnje pomembnejših 
kmetijskih proizvodov: 

- v tonah 
1983 

dosež. 
1984 

ocena 
1985 1985 

predv.dogovor 
meso 
- goveje 
- svinjsko 
- perutninsko 
mleko mio litrov 
pšenica 
ribe (morske) 
sladkorna pesa 

38.013 
33.049 
59.530 

319,4 
61.937 

8.160 

42.000 
34.000 
65.000 

340 
70.000 
10.630 

46.000 
38.000 
68,000 

365 
75.000 
13.000 

50.000 
42.000 
70.000 

370 
70.000 
13.800 

141.575 240.000 250.000 325.000 
Razmeroma ugodna rast je rezultat prizadevanj za poveča- 

nje proizvodnje oziroma ukrepov za spodbujanje kmetijske 
proizvodnje, ki so se začeli uveljavljati v letu 1982. Ti so ob 
skladnejših ekonomskih pogojih, boljšem vključevanju stroke 
v proizvodnjo in usposobljenih zmogljivosti prispevali k rasti 
tržne proizvodnje. 

Izvoz kmetijsko živilskih proizvodov smo povečali od 165 
mio $ v letu 1982 na 199,8 mio $ v letu 1983. Za leto 1984 je 
predviden izvoz v višini 234,4 mio $. Pri nadaljnjem povečeva- 
nju izvoza moramo upoštevati, da je potrebna dolgoročna in 
načrtna organizacija proizvodnje za izvoz v SR Sloveniji in 
drugih SR in SAP, da je potrebno izboljšati tehnologijo in jo 
prilagoditi potrebam zunanjega trga ter opredeliti strateške 
proizvodne usmeritve, ki so glede na naše naravne danosti in 
povpraševanje na tujih trgih ter na devizni priliv izvozno 
najbolj zanimiva. 

Z organiziranimi akcijami v poljedelstvu (programi proiz- 
vodnje pšenice, sladkorne pese, koruze, krompirja, vrtnin in 
oljnic) je bil dosežen premik za dosego take strukture kmetij- 
ske proizvodnje (razmerje rastlinske: živalska proizvodnja), ki 
bi bila racionalnejša, prilagojena naravnim pogojem in manj 
odvisna od nakupa krme v drugih SR in SAP. V okviru teh 
gibanj so bili doseženi prvi premiki pri izvajanju- programa 
intenzifikacije pridelovanja krme. V ta namen so bile s progra- 
mom intervencij za leto 1984 vse stimulacije za meso in mleko 
usmerjene v intenzifikacijo proizvodnje krme. Preko pro: 

grama intervencij se za leto 1984 zagotavlja sredstva za sofi- 
nanciranje dodatnega zaposlovanja pospeševalcev. S tem bi 
pospešili vključevanje večjega števila pospeševalcev v delo na 
živinorejsko travniški proizvodnji zlasti v izdelavo individual- 
nih programov živinorejske proizvodnje na kmetijah. Razme- 
roma nizke hektarske pridelke še vedno dosegamo pri poljšči- 
nah (pšenica, koruza, sladkorna pesa, krompir) zaradi slabe 
priprave zemlje in nezadostne porabe umetnih gnojil, zaščit- 
nih sredstev ter kvalitetnega semena. Z dobro organizacijo je 
bila dosežena planirana tržna proizvodnja pešnice (61.937 ton 
v letu 1983), skupni pridelek pa je pod pričakovanji. Pri proiz- 
vodnji sladkorne pese se je družbeni sektor z letnim obsegom 
3.000 ha približal zgornji meji možnosti, ki jo omogoča kolo- 
bar (okoli 25% vseh površin). Nadalje povečanje površin bo 
možno po realizacij programa melioracij. Zadružno kmetij- 
stvo povečuje obseg površin za proizvodnjo sladkorne pese 
letno za okoli 10%, kar je počasneje od predvidevanj in še ni 
izkoristilo vseh možnosti. Na manjšo realizacijo od predvi- 
dene je vplivala tudi izredno slaba letina v letu 1983 in eko- 
nomsko ne dovolj zanjmiva pridelava sladkorne pese v pri- 
merjavi z drugimi poljščinami, ki je postala ekonomsko pri- 
vlačnejša šele v letu 1984. Z enotno in strokovno opredeljeno 
tehnologijo pridelave naj bi v naslednjih letih dosegli količin- 
sko hitrejše zvečanje pridelave sladkorne pese. 

Izredno zahteven program proizvodnje poljščin38 v letu 
1984 bo mogoče realizirati le s pravočasnim in doslednim 
izvajanjem vseh ukrepov in aktivnosti sprejetih v okviru pro- 
gramov jesenske in spomladanske setve. V ta namen potekajo 
že od lanske jeseni aktivnosti za zagotovitev ustrezne struk- 
ture in obsega setve ter aktivnosti za zagotovitev gnojil, se- 
men, sredstev za varstvo rastlin, pogonskih goriv in rezervnih 
delov ob hkratnem sprejemanju ekonomskih ukrepov na 
osnovi programa republiških in občinskih intervencij v kmetij- 
stvo in porabi hrane. Obnova trajnih nasadov poteka v skladu 
z načrtovano: v hmeljarski proizvodnji so načrti že uresničeni, 
prav tako je uresničena obveza pridelati 100.000 ton sadja, od 
tega 60.000 ton tržnega (s plantaž je 40 do 50.000 ton sadja); 
pridelek grozdja bo približno realiziran (s sodobno urejenih 
nasadov je 54% vsega pridelka). 

Spodbujanje tržne prireje govejega mesa in mleka je z 
ustreznejšimi intervencijskimi ukrepi (premiranjem in regresi) 
pozitivno vplivalo na nadaljnjo rast. Pripomoglo je tudi večje 
vključevanje stroke pri intenzifikaciji pridelave krme, preu- 
smeritvi reje na doma pridelano krmo predvsem v kooperacij- 
ski proizvodnji in tudi pri izvajanju drugih rejskih ukrepov 
(selekcija in zdravstveno varstvo). Ocenjujemo, da se bo go- 
vedorejska proizvodnja v letu 1985 približala temu, kar smo 
načrtovali, če bodo le usposobljene zmogljivosti, ki so v 
gradnji. 

Potrebno bo sprotno usklajevanje razmerja med ceno mesa 
in mleka, da bi tako stabilizirali proizvodnjo in ponudbo. Z 
dogovorom pridvideno 15% povečanje osnovne črede krav se 
ne uresničuje v celoti, čeprav so v ta namen dane stimulacije v 
okviru interventnih sredstev za tekočo proizvodnjo. 

Zaostajanje v svinjereji (v letu 1985 bo predvidoma realizi- 
rano okoli 91% načrtovane ravni) je predvsem posledica pre- 
počasne usposobitve proizvodnih zmogljivosti. V perutninar- 
8 Programi sprejeti na IS Skupščine SRS. 
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stvu zaradi zastoja pri gradnji objektov za proizvodnjo mesa 
in zaostrenih pogojev pri zagotavljanju beljakovinskih kom- 
ponent iz uvoza načrti ne bodo uresničeni, plan izvoza pa bo 
dosežen. V živinoreji, zlasti svinjereji in perutninarstvu so 
stalno težave pri nakupu koruze iz drugih SR in SAP (pomanj- 
kanje koruze na trgu in visoke cene).- 

Interventni ukrepi za izvajanje programov pospeševanja 
proizvodnje hrane sprejeti na podlagi zakona o zagotavljanju 
in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v 
obdobju 1982-1985 so prispevali k povečanju družbeno orga- 
nizirane tržne proizvodnje pomembnejših proizvodov, okre- 
pili so se tudi družbeno ekonomski odnosi med združenimi 
kmeti in kmetijskimi organizacijami s porabniki hrane, ki z 
naročeno proizvodnjo postopoma preusmerjajo tokove sred- 
stev za naložbe in pospeševanje kmetijske proizvodnje iz 
območij porabe v proizvodna območja. 

Z ukrepi pospeševanja kmetijske proizvodnje se je pričela 
oživljati kmetijska proizvodnja v hribovskem svetu. Potreben 
pa bo celovit pristop k opredelitvi razvoja teh območij in 
pripravi diferenciranih ukrepov zlasti za razvoj infrastrukture. 

Urejanje zemljišč poteka v skladu s programom za izvajanje 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za družbeno 
organizirano proizvodnjo v obdobju 1982 do 1985. Program 
hidromelioracij v celotni Sloveniji poteka v skladu s planom, 
zaostaja samo izvajanje programa urejanja zemljišč v Vipavski 
dolini zaradi neusklajenosti programov urejanja osnovega 
odvodnega omrežja in programa urejanja zmeljišč. V skladu s 
planom poteka tudi izvajanje komasacij in agromelioracij in 
ocenjujemo, da bo program do konca leta 1985 realiziran. 
Plan odkupa zemljišč poteka zelo siabo in ne bo uresničen v 
tem obdobju. 

V okviru sprejetih bilanc si kmetijske in živilske organizacije 
s samoupravnimi sporazumi o sovlaganjih v kmetijsko proiz- 
vodnjo v drugih republikah in pokrajinah zagotavljajo naro- 
čeno proizvodnjo za domačo oskrbo in izvoz. Oskrba s koruzo 
se je zaostrila proti koncu leta 1983 in še zlasti v prvi polovici 
leta 1984. Oskrba iz drugih republik in pokrajin (pšenica, 
koruza, sladkor, olje) je bila pogojena z devizno komponento, 
ki so jo zagotavljale OZD na osnovi lastnega izvoza, v pretežni 
meri pa iz skupnih deviznih sredstev SISEOT. Vsi OZD, ki 
imajo v svoji sestavi farmsko proizvodnjo govedi, prašičev ali 
perutnine, živilsko predelovalno industrijo in oskrbo z živili so 
s ciljem dolgoročne zagotovitve potrebnih količin hrane pri- 
stopile k sklepanju samoupravnih sporazumov o sovlaganjih v 
druge republike in pokrajini (predvsem z Vojvodino). Sredstva 
se namenjajo predvsem za vlaganja v usposabljanje 
20-30.000 ha kmetijskih zemljišč. Zastoj pri teh vlaganjih je 
nastal predvsem zaradi pomanjkanja lastnih sredstev OZD in 
bank ter zaradi pogojevanja nizkih obrestnih mer za vložena 
sredstva s strani drugih republik in pokrajin. V tem srednje- 
ročnem obdobju v okviru bančnega sistema ni bilo zagotov- 
ljenih sredstev za te namene, niti ni bila sprejeta ustrezna 
sistemska rešitev. 

Dolgoročne so povezave Živilske industrije s trgovino, ven- 
dar zlasti zaradi slabe akumulativnosti trgovine (kot posledice 
že od leta 1976 zamrznjenih marž) ti odnosi ne dajejo zadovo- 
ljivih rezultatov. Vse bolj intenzivno pa tečejo povezave s 
turizmom in gostinstvom za združevanje deviz in temeljijo 
predvsem na investicijskih vlaganjih v proizvodnjo. 

Program investicijskih naložb v celotnem obdobju po seda- 
njih ocenah ne bo realiziran Investicije v preteklih treh letih 
tega planskega obdobja niso bistveno odstopale od planira- 
nega obsega, v letih 1984 in 1985 pa bo predvsem zaradi 
pomanjkanja bančnih sredstev vloženo v kmetijstvo približno 
polovico za ti dve leti predvidenih naložb. Dosežen pa je 
pozitiven premik v tehnični strukturi vlaganj. 

Tudi Živilska industrija ne dosega take reporduktivne spo- 
sobnosti, da bi lahko zagotovila sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo in v letih 1981-1985 ne bodo realizirane investicijske 
naložbe. 

Ekonomski položaj tako družbenega kot zasebnega kmetij- 
stva se v zadnjih letih izboljšuje predvsem v rastlinski proiz- 
vodnji. V Živinorejski proizvodnji, razen pri pitanju prašičev, 
rejci še naprej ostajajo v težkem ekonomskem položaju, kar 
še posebej velja za prirejo mleka. 

Živilska industrija je zaostala v procesu specializacije in 
delitve dela in je šele v sredini tega srenjeročnega obdobja 
začela z načrtnimi prizadevanji za razvoj tehnoloških usmeri- 

tev in izvozno usmerjenih proizvodnih programov. Ekonomski 
položaj živilske industrije slabšajo tudi neurejena razmerja 
med dogovorjenimi cenami kmetijskih proizvodov in njiho- 
vimi tržnimi cenami ter določenimi cenami živilskih proiz- 
vodov. Poleg tega avansiranje kmetijske proizvodnje v Slove- 
niji in drugih SR in SAP povzroča veliko zadolženost te 
industrije (živilska industrija ima velik delež obresti v dohodku 
v primerjavi s celotnim gospodarstvom 18% : 13%). 

11.8. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN 
OSKRBA Z LESOM - skladno s pričakovanji 

Posek in blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov sta bila 
v letih 1981-1983 realizirana v skladu z obvezami v dogovoru. 
V teh letih je bilo pokritje potreb po lesu iz domačih virov 
69%-no, tako kot predvideva dogovor. V letih 1981 in 1982 je 
delno primanjkovalo sortimentov iglavcev, v letu 1983 pa 
sortimentov listavcev. Zaradi znanih energetskih težav je do- 
mača poraba lesa v zasebnem sektorju porasla, zato je izpad 
blagovne gozdne proizvodnje v zasebnem sektorju bolj obre- 
menil družbene gozdove. Dela na obnovi, negi, varstvu goz- 
dov in gradnji gozdnih cest so bila obsežnejša kot je bilo 
načrtovano, tako da je gospodarjenje z gozdovi v tem ob- 
dobju zadovoljivo. Delno zaostajajo le dela pri negi gozdov z 
zakasnelimi redčenji, pri melioracijah gozdov in osnovanju 
plantažnih nasadov. 

Vlaganja v gozdove so se gibala v skladu s fizičnim obse- 
gom del in so v letih 1981-1983 za 10% zaostajala za plani- 
rano dinamiko. Struktura vlaganj kaže, da se iz leta v leto 
povečujejo lastna sredstva godzdnogospodarskih organiza- 
cij, na približno-isti ravni ostajajo združena sredstva SIS za 
gozdarstvo SR Slovenije, močno pa se zmanjšujejo krediti 
bank. Porabniki lesa sodelujejo pri vlaganjih v gozdove z okoli 
18%. 

V letu 1984 in 1985 pa bo gozdarstvo takole uresničevalo 
postavljene cilje in naloge: posek in blagovna proizvodnja 
gozdnih sortimentov bosta v glavnem dosežena, če ne bo 
prišlo do zastoja v zasebnem sektorju. Razdrobljena posest, 
povečana samooskrba z energetskimi viri in visoka cena drv 
bo-namreč še nadalje zmanjševala blagovno proizvodnjo. 
Vlaganja v gozdove se bodo gibala v dogovorjenih okvirih, 
razen pri melioracijah malodonosnih gozdov in plantaž, kjer 
ocenjujemo, da bo uresničeno do konca leta 1985 le okoli 
60% del. 

V letu 1984 so bili na območjih Bleda in Kranja močni 
vetrolomi, ki so podrli drevja za okoli 230.000 m3 lesa (pre- 
težno iglavcev), zlasti v zasebnih gozdovih. Škoda se odraža v 
izpadu lesnega prirastka, v izgubi uporabne lesne mase, v 
povečanih stroških spravila podrtega drevja, v dodatni izde- 
lavi vlak in gozdnih prometnic, v povečanih stroških sanacije 
gozdov in povečanih zdravstvenih ukrepih teh gozdov. Te 
škode bi bilo mogoče delno pokriti iz sredstev solidarnosti, 
združenih sredstev SIS za gozdarstvo SR Slovenije za leto 
1984 in z oprostitvijo 2,8% republiškega davka na dohodek 
gozdnima gospodarstvoma Bled in Kranj. 

Za boljše gospodarjenje z gozdovi v zasebnem sektorju bo 
potrebno v temeljnih organizacijah kooperantov še nadalje 
izboljševati notranjo organiziranost, kadrovsko zasedbo in 
kooperantske odnose. Temeljne organizacije kooperantov naj 
bi se razvile v stabilnejše in večje organizacijske oblike, ki 
bodo sposobne v celoti realizirati zastavljene programe. 

II. 9. VODNO GOSPODARSTVO - nekoliko pod 
načrti 

Realizacija vodno gospodarskih del je bila v obdobju 
1981-1983 pod planiranim obsegom, doseženo je bilo okoli 
51% skupnega programa srednjeročnega obdobja 
1981-1985. Glavna vzroka zaostanka sta nepravočasno izde- 
lana tehnična dokumentacija vzdrževalnih in investicijskih 
del, pri soudeležbi za varstvo voda pa v večini primerov 
nesposobnost investitorjev zagotoviti lastno udeležbo. 

V letu 1984 in 1985 se bo fizični obseg vodnogospodarskih 
del še nadalje zmanjševal, tako da bo predvideni izpad do 
konca leta 1985 okoli 20%. Osnovne obveznosti vodnega 
gospodarstva, kot so redno vzdrževanje naravnih korit in 
vodnogospodarskih objektov v splošni rabi, bodo realizirane 
cca 83%. 
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Pri investicijah bodo pri vodnem gospodarstvu 100% reali- 
zirana dela na ureditvi vodotokov in odvodnji na površinah 
predvidenih za agromelioracije, dočim bo visok izpad pri 
gradnji zadrževalnikov. 

Soudeležba vodnega gospodarstva pri varstvu voda bo rea- 
lizirana za oskrbo z vodo 100%, ne bo pa dosežena soude- 
ležba za gradnjo čistilnih naprav, tehnoloških izboljšav za 
varstvo vode in glavnih zbiralnikov odpadnih voda. V industriji 
je bil dosežen viden napredek pri zmanjševanju porabe vode 
(v prvi vrsti zaradi uvejanja zaprtih krogotokov) in v tem tudi 
manjša poraba pitne vode v tehnološke namene. 

V naslednje srednjeročno obdobje bo treba prenesti pred- 
vsem izgradnjo objektov za zadrževanje voda in obveze do 
investitorjev čistilnih naprav in kanalizacije. Zaščita vodnih 
virov s sprejetjem ustreznih odlokov o zaščiti in oskrba vodo- 
deficitarnih območij z vodo potekata pretežno v skladu z 
dogovorom. Zaostajala je zaščita tistih površin pred posegi, 
na katerih bi lahko le-ti ovirali morebitno gradnjo zadrževalni- 
kov. Do konca leta 1985 bo realizirana (na osnovi študij, ki so 
že opravljene ali so v teku) proučitev namembnosti glede 
akumulacij: Trebuše (Idrijca), Planine (Unec), Cerkniškega 
jezera, Radovljice in Padeža. Za akumulacijo Vrbica (Iška) 
študija še ni v delu. S tem bodo podane osnove za dokončno 
odločitev o namembnosti v naslednjem srednjeročnem raz- 
dobju. Zaostajajo naloge v zvezi z usklajevanjem glede načina 
rabe reke Kolpe - predvsem zaradi še neizdelanih strokovnih 
podlog. Dela na sanciji Blejskega jezera tečejo v skladu s 
sprejetim programom. 

II. 10. PROMET IN ZVEZE - kritično področje 
Zmanjšanje obsega mednarodne trgovinske manjave, rece- 

sija na svetovnem, predvsem pa pomorskem tržišču tran- 
sportnih uslug, protekcionistični ukrepi razvitih držav (zapo- 
slovanje predvsem lastnih prevoznih zmogljivosti), padec 
emitivnega turizma ter številni drugi zunanji in notranji vzroki 
so povzročili padec blagovnega transportnega dela v letih 
1980-1983 za 3,3%. Kljub temu pa so za preteklo obdobje 
značilni določeni spodbudni kvalitativni premiki. Gre pred- 
vsem za dokaj vidno preusmerjanje blagovnih pošiljk s cest 
na železnico, čeprav cestni prevozniki še vedno prevažajo 
tovore na daljših razdaljah, režijski prevozniki pa ob slabi 
izkoriščenosti voznega parka še opravljajo največji del kopen- 
skega cestnega prometa na krajših razdaljah. Preusmerjanju 
individualnih prevozov na javna prometna sredstva botruje 
tudi energetska kriza, vendar pa ob neskladju voznih redov ter 
iztrošenem in neustreznem voznem parku kvaliteta in varnost 
teh storitev pada. 

V letu 1983 je bil dosežen rekorden obseg prometa v zgodo- 
vini slovenskih in istrskih železnic, v pretežni meri pa se 
uresničujejo tudi usmeritve integralnega transporta (poveča- 
nje paletnih in kontejnerskih prevozov, prevozov po sistemu 
nočni skok, izgradnja kontejnerskega terminala v Ljubljani, 
itd.) in izboljšanje ponudbe v potniškem prevozu (usklajeva- 
nje voznih redov med železnico in cestnimi prevozniki, priza- 
devanja za uvedbo enotnih vozovnic ne glede na prevoznika, 
zadovoljiva kvaliteta storitev na zelenih in poslovnih vlakih, 
itd.). Izreden porast v leth 1981-1983 beležijo tudi ptt in 
predvsem prekladalne storitve (139% oz. 154%). Po dokaj 
ugodnih rezultatih v letu 1981 pa v letu 1982 in zlasti v letu 
1983 ugotavljamo, da nazaduje vključevanje domačih prevoz- 
nikov v mednarodno delitev dela, zlasti pri pomorskem in 
zračnem prometu. Med glavnimi razlogi so čedalje slabša 
konkurenčnost domačih prevoznikov na tujih relacijah, iztro- 
šenost in zastarelost voznega parka, 39) njihova neenotna 
ponudba, neplačevanje deviznih stroškov domačih prevozni- 
kov na tujih relacijah, ki jih opravljajo za potrebe domačih 
OZD ter neustrezen način stimuliranja teh storitev. 

Gospodarski položaj prometnih in še posebej infrastruktur- 
nih dejavnosti se je v obdobju 1981-1983 občutno poslabšal. 
Ker se ne uresničuje z dogovorom predvidena hitrejša rast 
cen železniških prevoznih storitev od splošne rasti cen, se 
enostavna reprodukcija še vedno ne zagotavlja s ceno stori- 

™ Problem je najbolj očiten pri naši trgovski mornarici, kajti program obnove in 
modernizacije ladjevja se ne uresničuje predvsem zaradi že vrsto let nereše- 
nega vprašanja gradnje ladij v domačih ladjedelnicah, uvoz novih in rabljenih 
ladij pa je z blagovnimi oziroma deviznimi kontingenti in drugimi restriktivnimi 
predpisi onemogočen. 

tev. Hitro rastoči poslovni stroški, posebno tisti vezani na rast 
tečaja dinarja (med njimi posebno tečajne razlike), visoke 
najemnine za tuje vagone itd., so kljub zmanjšanju amortiza- 
cije za 20% in kljub dokaj uspešnem uresničevanju Akcij- 
skega programa povzročili težave v zagotavljanju likvidnosti 
slovenskih železnic. Obenem zastaja odprava ozkih grl in 
uresničevanje sprejetega programa razvoja. Delež sredstev za 
ceste v maloprodajni ceni pogonskih goriv se zmanjšuje. 
Predvideni viri iz kreditov tujih bank in udeležbe sofinancerjev 
so izpadli. Obremenjenost s pokrivanjem tečajnih razlik je 
izredno visoka. To so vzroki, da se je Skupnost za ceste znašla 
v težkem gospodarskem položaju. Nadaljnja realizacija pro- 
grama novogradenj, modernizacij in rekonstrukcij, predvsem 
pa vzdrževanja in varstva cest, je ogrožena. Kljub temu, da se 
je z 2. 6. 1984 povečal prispevek za enostavno reprodukcijo 
cest v litru pogonskega goriva za tri din ter da so povečane 
pristojbine za domača motorna vozila za 30% in cestnine za 
50%, pa Skupnosti za ceste Slovenije še vedno primankuje 
okoli 900 mio din za pokrivanje tečajnih razlik v letu 1984 ter 
okoli 25% sredstev za vzdrževanje in varstvo cest po sprejetih 
standardih in normativih s čimer je, med drugim, ogrožena 
tudi varnost četnega prometa. Neuveljavljanje predvidenega 
porasta cen ptt storitev, izpad kreditnih sredstev, restrikcije 
pri uvozu opreme in težave pri oskrbi z repromaterialom pa 
so, med drugim, privedle do popolne izkoriščenosti preno- 
snih sistemov, ki ne zmorejo več dodatnega telefonskega 
prometa, z realno možnostjo, da se sistema kot celota sesuje. 
Podobni, vendar nekoliko milejši, so problemi tudi v luški in 
letališki infrastrukturi, tako da ocenjujemo, da bo program 
opredeljen v dogovoru v letih 1981-1983 na področju pro- 
metne infrastrukture realiziran le z okoli 55%. 

Omejena naložbena sredstva in stabilizacijske usmeritve 
narekujejo skrajno selektiven pristop pri izvajanju sprejetih 
nalog v letih 1984 in 1985. Zato menimo, da bo investicijska 
dela potrebno usmeriti predvsem v: najnujnejše moderniza- 
cije prog, vozlišč, remonte prog ter nabavo tovornih vagonov 
in dizelmotornih vlakov; nadaljevanje gradnje terminalov za 
sipke tovore, za les in za generalne tovore v luki Koper; razvoj 
sredstev in opreme integralnega transporta; vzdrževanje cest- 
nega omrežja po veljavnih standardih in normativih ter grad- 
njo predora Karavanke, AC Naklo-Ljubljana, AC Šmarje Sap- 
Višnja gora, hitre ceste skozi Maribor (II in III. etapa), sabotin- 
ske ceste in ljubljanskih obvoznic; povečanje zmogljivosti za 
mednarodni tranzitni in končni promet, za telefonski promet z 
drugimi tranzitnimi območji, med glavnimi centralami in vo- 
zlišči ter končnimi centralami, pričetek izgradnje javnega 
omrežja za prenos podatkov ter izgradnji objektov posebnega 
pomena za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Na 
podlagi ocene dotoka združenih sredstev40) gospodarstva ter 
drugih predvidenih virov financiranja ocenjujemo, da bo pro- 
gram razvoja prometne infrastrukture iz dogovora v letih 
1981-1985 uresničen z največ 70%. To pomeni, da bo v 
naslednje srednjeročno obdobje potrebno prenesti znaten del 
nalog iz tekočega srednjeročnega obdobja, kar pa nikakor ne 
pomeni njihovo štartno prioriteto v letu 1986. V obdobju 
1986-1990 bo namreč, razen nedokončanih naložb (ki razum- 
ljivo terjajo čimprejšnje dokončanje) treba dati posebno prio- 
riteto predvsem tistim nerealiziranim projektom, ki v največji 
meri zadoščajo dolgoročnim stabilizacijskim usmeritvam na 
področju prometa in zvez, to-je: nadaljnjim modernizacijam, 
rekonstrukcijam in gradnji prioritetnih odsekov na železni- 
škem in cestnem prometnem križu, objektov in opreme inte- 
gralnega transporta, objektov splošne infrastukture in termi- 
nalu za razsute tovore v luki Koper, izgradnji mednarodnih, 
magistralnih in tranzitnih tt zmogljivosti in omrežja za prenos 
podatkov, naložbam, ki bodo zagotovile varnost zračne 
plovbe in razširile sistem zračnih povezav s STOL letali ter 
naložbam v objekte posebnega pomena za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. 

II. 11. TURIZEM - boljše perspektive 
Razvoj v turizmu in gostinstvu v prvih treh letih planskega 

obdobja le delno sledi načrtom (planirana je bila povprečna 

40 Ocenjujemo, da je na podlagi združevanja sredstev po enotnih virih, osnovah 
in merilih za uresničevanje programa razvoja skupnega pomena na področju 
Železniške, luške in cestne infrastrukture v obdobju 1981-1985 realizirano okoli 
15% manj sredstev, kot je bilo planirano. 
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letna stopnja rasti deviznega priliva 10%, tujega turističnega 
prometa 6% in domačega prometa 3,5%). Pri prenočitvh so 
bili v letu 1983 ob velikih naporih in aktivnostih turističnega 
gospodarstva sicer doseženi boljši rezultati (povečanje glede 
na leto 1982 je 2%), vendar je bil turistični promet še vedno za 
4% nižji od tistega v letu 1980. Slovenija je v letu 1983 
ustvarila 4.759.589 domačih prenočitev ali 4% manj kot leta 
1980 in 2.666.661 tujih prenočitev ali 5% manj kot leta 1980. 

Vzrok temu je zlasti stagnacija mednarodnega turističnega 
povpraševanja, boljša propaganda nam konkurenčnih držav, 
naše gospodarske razmere (zlati problemi pri preskrbi s pre- 
hranskimi proizvodi in pogonskim gorivom v letu 1982), ter 
prešibka koordinacija dejavnikov, ki sooblikujejo turistično 
ponudbo. Naša turistična ponudba se ne prilagaja dovolj 
uspešno kvalitativnim zahtevam mednarodnega turističnega 
povpraševanja. 

V letih 1981-1983 ni bil ustvarjen pričakovani devizni priliv 
(po podatkih NBJ je evidentirano v letu 1980 169 mio $, v letu 
1981 205 mio $, v letu 1982 139 mio $ in v letu 1983 175 mio $ 
konvertibilnega deviznega priliva). Od priliva v letu 1983 se 
turističnemu gospodarstvu zaradi sprememb Zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino priznava le 
devizni priliv ustvarjen z direktnimi nakazili organizacijam 
združenega dela turizma in gostinstva iz tujine (67,3 mio $ ) in 
z dinarskimi čeki NBJ (vnovčenih dinarskih čekov za okoli 10 
mio $). Zmanjšanje priznanega deviznega priliva, izguba raz- 
polagalne pravice za devize zamenjane v menjalnicah in 
zmanjšanje bančnih, lastnih in združenih sredstev za naložbe 
povzroča, da izgradnja prenočitvenih in drugih" objektov ter 
pripadajoče infrastrukture zaostaja.4' Plan predvidene izgrad- 
nje v družbenem sektorju je bil v letih 1981-1983 realiziran 
fizično le okoli 31%. Zgrajenih je okoli 4.400 ležišč, od tega 
2.100 v osnovnih in 2.300 v dopolnilnih nastanitvenih zmoglji- 
vostih. Razvoj kmečkega turizma je v prvih treh letih plan- 
skega obdobja uspešen le na posameznih območjih (Koroška, 
Mozirje, Skofja Loka, Tolmin, Slovenjske Konjice). Po oceni 
bo ob dosedanji 43% realiziraciji v celem tekočem srednjer- 
očnem obdobju zgrajenih le okoli 70% predvidenih ležišč 42 

Posamezni investicijski programi organizacij združenega dela 
turističnega gospodarstva in kmečkih gospodinjstev se bodo 
prenesli v naslednje srednjeročno obdobje.43 Glede na to, da 
je turistično gospodarstvo nizko akumulativno, je tudi nadalj- 
nje financiranje razširjene reprodukcije odprto in nerešeno. 
Občani pa so od načrtovanih 700 ležišč že izgradili okoli 66%, 
torej bo sprejeta naloga izpolnjena. 

Aktivnosti in napori turističnega gospodarstva, da z rastjo 
kvalitete storitev vzdrže v konkurenčni borbi na mednarod- 
nem tržišču, so se z rahlim porastom tujega in domačega 
turističnega prometa (2%) odrazili že v letu 1983. Glede na 
povečano mednarodno turistično povpraševanje in povečano 
prodajo organiziranih potovanj v letu 1984, bp ob sprejetih 
programih in ukrepih za povečan devizni priliv, le ob dobri, 
skupni organiziranosti in oskrbljenosti jugoslovanskega turi- 
stičnega trga, možno povečati število tujih prenočitev za okoli 
8%, domačih za največ 2% in devizni priliv za 20%. Tako 
lahko zaključujemo, da bodo do konca tega planskega ob- 
dobja ustvarjeni ugodnejši rezultati, saj bi podobna gibanja 
mogli doseči tudi v letu 1985. 

II. 12. DROBNO GOSPODARSTOVO - preveč 
po starem 

Kljub večji aktivnosti za razvoj drobnega gospodarstva ta 
dejavnost v tekočem srednjeročnem obdobju ne odigrava 
potrebne vloge. Prispevala naj bi k prestrukturiranju in pove- 
čanju deviznega priliva. Delež drobnega.gospodarstva v druž- 

' Organizacije združenega dela turističnega gospodarstva so pri izdelavi sred. 
njeročnih planov investici| načrtovale pridobivanje investicijskih sredstev v 
visini 30% od predračunske vrednosti investicije z združevanjem sredstev z 
organizacijami združenega dela ostalih področij na osnovi devizne komponente. 

Razvoj kmečkega turizma bo uspeSen le ob pospešeni povezavi kmetov preko 
zadružnih organizacij s turističnimi agencijami, še večji fleksibilnosti posamez- 
nih nosilcev razvoja in učinkoviti Investicijski politiki bank. Od leta 1981 so se 
poslabšali naložbeni pogoji. Obrestna mera se je dvignila od 3% v letu 1981 na 
12 do 24% v letu 1983. Ljubljanska banka ni podpisala Družbenega dogovora o 
pospeševanju kmečkega turizma, kjer je za razvoj kmečkega turizma pomem- 
ben 6. člen, ki govori o izenačevanju naložb v osnovno kmetijsko proizvodnjo. 
'Med drugim: Marina-lzola, Bele skale Izola, Hotel Radenska, razširitev in 

preureditev objektov Laško .. 

benem proizvodu ostaja še vedno nizek, izpod 10%, kar je 
bistveno nižje od razvitih gospodarstev. Tudi število enot 
drobnega gospodarstva se ni bistveno povečalo. Na področju 
združenega dela OZD in POZD beležimo celo nazadovanje. 
Ocene kažejo, da tudi pri zaposlenosti ni bistvenih premikov. 
Pri samostojnem osebnem delu je ta dinamika sicer ugo- 
dnejša od združenega dela, stopnje rasti pa so nižje od 
stopenj v predhodnem obdobju. 

Pomanjkanje repromateriala, predvsem tistega iz uvoza 
(devizna sredstva ustvarjena z indirektnim izvozom ne pokri- 
vajo uvoza), visoka obrestna mera, neelastična cenovna poli- 
tika ipd. so še vedno poglavitni vzroki za težave in prepočasno 
gospodarsko rast. 

Ponudba proizvodov in storitev ne pokriva rastočih potreb. 
Deficit nastaja predvsem pri vzdrževanju trajnih dobrin ter 
storitvah gospodinjstvom. 

Struktura po dejavnostih je še vedno neugodna. Od skupno 
100% zaposlenih v samostojnem osebnem delu odpade le cca 
11% na osebne storitve in storitve gospodinjstvom, na avto- 
prevozništvo pa cca 15%. 

Angažiranje sredstev prebivalstva v produktivne namene je 
majhno. Vzrokov za to je več, v glavnem pa draga vlaganja, 
težave z uvoznimi dovoljenji in carinskimi olajšavami, pred- 
vsem za opremo, kar še posebno velja za zdomce. 

Preraščanje samostojnega osebnega dela v združeno delo 
stagnira. 

Enote drobnega gospodarstva se le počasi povezujejo z 
večjimi asociacijami. Razvoj kooperantske in specializirane 
proizvodnje so v zadnjem času pričele pospeševati večje 
organizacije združenega dela s tem, da preko poslovno infor- 
macijskega centra pri poslovni skupnosti Magos v Ljubljani 
posredujejo programe primerne za drobno gospodarstvo. Vse 
to pa zahteva nastajanje novih enot drobnega gospodarstva 
na področju združenega in osebnega dela, ki bi bile ekonom- 
sko in tenološko usposobljene za razvoj proizvodnje z večjim 
vključevanjem znanja in visoko stopnjo predelave ob čim 
manjši porabi energije. 

Za doslednejše izvrševanje planskih nalogo bo potrebno 
posvetiti več pozornosti zagotovitvi lokacij in virov za izgrad- 
njo in adaptacijo poslovnih prostorov predvsem za storitvene 
dejavnosti, izgradnji obrtnih con, knjigovodskih servisov ter 
prilagoditvi kreditne in cenovne politike. 

II. 13. GRADBENIŠTVO, STANOVANJSKO IN 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - ODSEV 
KRIZE 

Ekonomski položaj gradbeništva se še nadalje zaostruje. 
Kljub nekaterim pozitivnim premikom na področju racionali- 
zacije proizvodnje so kazalci uspešnosti poslovanja panoge 
znatno pod povprečjem gospodarstva. Tudi nadaljnje zmanj- 
šanje števila zaposlenih za 3% je le delno kompenziralo izpad 
prihodka zaradi zmanjšanja fizičnega obsega del na doma- 
čem tržišču (ind. 88) in vse težjega položaja v tujini. Gradbe- 
niki so ob vse ostrejši mednarodni konkurenci, ob lastni 
organizacijski neusklajenosti in v pomanjkanju medpanožne 
povezanosti vse manj uspešni pri pridobivanju del v tujini. 
Opazno je porasla le angažiranost v socialističnih državah, ki 
je bila do sedaj zelo majhna. Ob zaključku tekočih del se bodo 
zato vse bolj stopnjevali problemi presežka kapacitet (v tujini 
dela prek 6000 delavcev) in vračanja mehanizacije z gradbišč 
v tujini (še vedno neurejena zakonodaja). 

Upadanje gradbene dejavnosti doma je najbolj občutno na 
področju visoke gradnje. Zmanjšani investicijski aktivnosti 
gospodarstva so se pridružili še zastoji v stanovanjski gradnji. 
Tako je v primerjavi z letom 1982 stanovanjska gradnja druž- 
benega sektorja v letu 1983 upadla kar za 23% in je dosegla 
najnižjo raven po letu 1970. 

Kljub neugodnim kazalcem v letu 1983 ocenjujemo, da se 
bo upadanje gradbene dejavnosti v Sloveniji letos zmanjšalo 
in v letu 1985 zaustavilo. To pa pomeni, da bo fizični obseg del 
znašal le še 65% fizičnega obsega iz leta 1981 (ob tem se je 
število delavcev do sedaj zmanjšalo le za 12%). 

Industrija gradbenega materiala je v preteklem letu kjub vse 
težjemu dohodkovnemu položaju in težavam pri oskrbi z 
gorivom beležila le neznaten nadaljnji upad proizvodnje (ind. 
99,9); največji padec je bil v proizvodnji azbestno-cementnih 
izdelkov (ind. 90,4) zaradi pomanjkanja uvoznih azbestnih 
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vlaken in v proizvodnji gradbenih prefabrikatov (ind. 96,6) 
zaradi zmanjšanih potreb tržišča. 

Sicer pa je bila glavna aktivnost panoge v preusmerjanju 
uporabe energetskih virov. Tako sta mazut opustili dve ope- 
karni, pet opekarn pa se na to pripravlja. Trboveljska cemen- 
tarna je že nadomestila 15% mazuta s premogom, pripravlja 
pa se na popolen prehod. Do leta 1985 se bo na plin preusme- 
rila še zadnja od treh apnenic. 

Preusmerjanje ne proizvodnjo energetsko ugodnejših grad- 
benih materialov je proces, ki bo zahteval večje investicije in 
bo brez dvoma ena od prioritetnih nalog v prihodnjem ob- 
dobju. 

Trend upadanja stanovanjske gradnje, ki je prisoten že od 
leta 1981, sicer resneje ne ogroža realizacije planirane grad- 
nje 58.000 stanovanj v tekočem srednjeročnem obdobju, opo- 
zarja pa na kritično stanje, ki bo nastopilo ob prehodu v novo. 
Strmo upadanje fizičnega obsega beležimo v družbeni gradi- 
tvi stanovanj (od leta 1981 je ta upadla kar za 36,6%), medtem 
ko zasebna gradnja narašča in je že presegla družbeno, 
čeprav dogovor predvideva, da bo individualno zgrajenih le 
40% od skupnega števila stanovanj. 

Še občutnejše upadanje družbene gradnje je bilo omiljeno 
s pospešenim dograjevanjem že začetih objektov, s čimer pa 
se je bistveno zmanjšal fond nedokončanih stanovanj (od leta 
1980 kar za 44%). Ta gibanja in zastoji pri pripravi lokacij, 
dokumentacije in opremljanju zemljišč kažejo na resno ogro- 
ženost kontinuitete stanovanjske graditve v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju. Poleg težav, ki jih je prinesel interventni 
zakon o zaščiti kmetijskih zemljišč in spremenjen sistem 
investitorstva v stanovanjski graditvi, so vzroki za zastajanje 
gradnje tudi v premajhni učinkovitosti in neusklajenosti de- 
javnikov v stanovanjski gradnji. 

Cene stanovanj so se v preteklem letu zvišale v povprečju za 
32%, kar je skladno z gibanjem cen v industriji, pa vendar nad 
rastjo osebnih dohodkov (povprečna cena m2 stanovanjske 
površine znaša že 1,84 povprečnega OD v SRS). Rast stanarin 
v preteklem letu (29,8%) ni sledila niti rasti cen gradnje; kljub 
že sprejetim stališčem in tekoči politiki za postopen prehod 
na ekonomske stanarine do konca leta 1985 je izvajanje 
sklepov zavrl zvezni odlok o zamrznitvi cen. 
Izdelava normativov in standardov za stanovanjsko graditev 
bo zaključena sredi tega leta, prav tako metodologija za 
vrednotenje investicijskih programov v stanovanjski gradnji. 

Graditev študentskih domov poteka skladno s planom. Prav 
tako ni resnih ovir za realizacijo planiranega obsega sofinan- 
ciranja za zagotavljanje kadrovskih stanovanj na manj razvitih 
območjih. 

Ekonomski položaj komunalnega gospodarstva se je v letu 
1983 še nadalje poslabšal. Kljub že več let prisotnemu spoz- 
nanju o nujnosti usklajevanja cen komunalnih storitev s stro- 
ški enostavne reprodukcije se dispariteta veča. Komunalne 
organizacije izobljšujejo svoj dohodkovni položaj z opravlja- 
njem nekomunalnih dejavnosti,-kar pa neizbežno vodi v zapo- 
stavljanje osnovne dejavnosti, predvsem pri rednem in inve- 
sticijskem vzdrževanju komunalnih naprav. 

Ob naporih za omilitev problemov tekočega poslovanja pa 
ostajajo vse bolj v ozadju temeljni problemi učinkovitega 
delovanja komunalnega gospodarstva. Že nekoliko daljša 
sušna obdobja so povzročala kritične izpade pri dobavi pitne 
vode na nekaterih območjih ter dokazala nujnost dograjeva- 
nja in širitve kapacitet. Dinamika opremljanja naselij s kanali- 
zacijskim omrežjem in napravami za prečiščevanje odpadnih 
voda ter sanacijo obstoječih še zdaleč ne sledi naraščajočim 
potrebam. Organizirano zbiranje, reciklaža in odlaganje ko- 
munalnih odpadkov zaostaja zaradi pomanjkanja potrebnih 
sredstev, pa tudi zaradi neustrezne organiziranosti komunal- 
nih organizacij. Tudi razvoj informacijskega sistema dejavno- 
sti ostaja kot ena ključnih nalog za naslednje obdobje. 

Poleg številnih lastnih materialnih, organizacijskih in ka- 
drovskih problemov pa učinkovitejše delovanje komunalnega 
gospodarstva zavirajo tudi številni zunanji faktorji, kot so: 
neopredeljenost poselitvenih območij v prostorskih sestavi- 
nah občinskih družbenih planov (ta situacija se je z intervent- 
nim zakonom o zaščiti kmetijskih zemljišč kritično zaostrila), 
neučinkovito in slabo koordinirano delo udeležencev v stano- 
vanjski gradnji, pomanjkanje planov kompleksnejše prenove 
starih mestnih jeder, neizoblikovane dolgoročnejše usmeritve 
pri namenski rabi prostora itd. 

II. 14. RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN 
UČINKI PRESTRUKTURIRANJA - SREDSTVA 
OMEJUJEJO 

V obdobju od leta 1981 do 1984, enako pa bo še v letu 1985, 
so bile družbene dejavnosti izpostavljene velikemu pritisku 
omejevanja sredstev za skupno porabo. Zaradi različne spo- 
sobnosti, da se z obsegom in standardi prilagodijo novim, 
odloča o večini zadovoljevanja skupnih potreb, je prišlo v tem 
času do prestrukturiranja družbenih dejavnosti kot posledice 
zmanjšanih realnih sredstev za skupno porabo. Delež sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih potreb v družbenem proiz- 
vodu je od leta 1981, ko je bil 12,0%, v letu 1983 padel na 
10,1%, v letu 1984 bo predvidoma 9,3%, leta 1985 pa 9,0%. 
Programsko so se družbene dejavnosti prilagodile zmanjša- 
nju sredstev s črtanjem oziroma opustitvijo financiranja inve- 
sticij iz sredstev samoupravnih interesnih skupnosti, (razen 
tistih, ki so bile začete pa nedokončane v prejšnjem obdobju), 
kar je po drugi strani pomenilo, da se je v investicijah v 
družbenih dejavnostih še povečal delež sredstev, zbranih s 
samoprispevki. Tudi obseg investicij v družbenih dejavnostih 
v vseh investicijah se je v tem obdobju še manjšal in je sedaj 
ponekod že na takšni ravni, da ovira (in že skoraj onemogoča) 
redno in nujno obnavljanje opreme in vzdrževanje drugih 
osnovnih sredstev. 

Drugih programov samoupravne interesne skupnosti niso 
mogle ali uspele zmanjšati in predrugačiti v takšni meri, da bi 
lahko govorili o bistvenem programskem prestrukturiranju. 
Večina programov je namreč tako ali drugače normativno 
predpisana in je pogoj za spremembo programa tudi spre- 
memba tistih norm, ki dejavnost opredeljujejo. Čeprav spre- 
memba norm ne bi nujno pomenila zmanjšanje programov, 
pa bi v vsakem primeru zahtevala spremembo ustaljenih nači- 
nov uresničevanja pravic. Do tega pa ne prihaja na enostaven 
način, saj so pravice in ustaljeni način njihovega uresničeva- 
nja del vrednostnega sistema, ki ga ne moremo spremeniti na 
hitro. Predvsem pa ga ne moremo in ne smemo spremeniti 
nepremišljeno in v nasprotju z voljo in pripravljenostjo ljudi, ki 
kot uporabniki in izvajalci odločajo o zadovoljevanju skupnih 
potreb. 

Odgovor družbenih dejavnosti na nezmanjšanje programov 
ob zmanjšanih sredstvih je bila njihova relativna pocenitev. 
Izvajalci kar najbolj racionalno porabljajo material, zamenju- 
jejo dražje materiale s cenejšimi, uvožene z domačimi in ožijo 
njihov izbor. Čeprav v glavnem sicer zadržujejo dejavnost na 
isti ravni, se tudi zaradi tega ponekod že zmanjšuje kvaliteta 
storitev. 

Drug način zmanjševanja cen storitev so tudi manjši vraču- 
nani osebni dohodki v cenah storitev, ki jih plačujejo SIS. V 
pogojih strogih omejitev prihodkov in istočasno hitrega infla- 
cijskega povečevanja izplačanih osebnih dohodkov je v za- 
četku leta planirani osebni dohodek vedno veliko nižji, kot se 
naj bi ob koncu leta izplačal (ali vsaj vračunal v ceno storitve), 
če bi hoteli zadržati vsaj enakomerno gibanje osebnih dohod- 
kov izvajalcev v družbenih dejavnostih z gibanjem osebnih 
dohodkov v celotnem združenem delu. Družbene dejavnosti 
tudi nimajo možnosti, da bi z neposredno svobodno menjavo 
dela nadoknadile izpad prihodkov, ki bi jim omogočil izenače- 
vanje, saj so kvantitativne omejitve pri razporejanju dohodka 
tudi na strani uporabnikov, poleg tega pa tudi še nimajo (ali 
tudi ne morejo imeti) takšnih programov, ki bi bili za uporab- 
nike tako atraktivni, da bi zanje hoteli (tudi če bi mogli) 
združevati dodatna sredstva. 

Med družbenimi dejavnostmi so se izvršili premiki v njiho- 
vih relativnih deležih. Večina teh razlik je bolj posledica nuj- 
nosti, da se izvedejo nekateri programi, ker so zakonsko 
predpisani ali ker so materialni pritiski tako veliki, da jih ni 
mogoče izvesti drugače in v manjšem obsegu kot so se. Na 
premike so torej bolj- vplivale strukture pravic in strukture 
vrednostnih elementov programov kot pa zavestno dajanje 
prednosti eni ali drugi dejavnosti, kar je z razvojnega vidika 
bolj pomembno. Predvsem zaradi teh razlogov so zato svoj 
delež sredstev v vseh sredstvih zbranih v občinah povečale 
zdravstvene skupnosti, skupnosti za zaposlovanje in kulturne 
skupnosti. Ohranile so ga skupnosti socialnega skrbstva in 
raziskovalne skupnosti, zmanjšal pa se je delež izobraževal- 
nih skupnosti, skupnosti otroškega varstva in telesnokultur- 
nih skupnostih. 
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Za zagotovljene programe v okviru družbenih dejavnosti so 
uveljavljeni sistemi solidarnega združevanja sredstev, ki so jih 
v skupnostih sprejeli na začetku obdobja. Zmanjšan realni 
obseg sredstev ni onemogočil izvajanje zagotovljenega pro- 
grama, pojavile pa so se težave pri uresničevanju solidarnost- 
nih sistemov. Povzročniki teh težav so predvsem: 1. veliko 
realno upadanje sredstev ob njihovem nezadostnem nominal- 
nem dvigu v solidarnostnih sistemih, ki so bili prirejeni za 
gibanje, kjer ne bi prihajalo do realnih padcev in 2. strogo in 
praktično linearno omejevanje prihodkov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, pri tem pa nerešen problem omejevanja 
sredstev, ki jih delavci in delovni ljudje solidarno združujejo 
za zagotovljeni program. Zato je solidarnost postala problem 
in bila tudi reševana kot problem občin, zgubila pa je svoj 
prvinski smisel, da bi bila solidarnost delovnih ljudi in obča- 
nov. Tako so občine ponekod svojevoljno spreminjale kriterije 
ali drugače obračunavale in poravnavale obveznosti, ki bi jih 
zaradi solidarnosti morale poravnati, po drugi strani pa neka- 
tere občine tudi niso mogle združiti več sredstev kot so jih, 
zaradi omejitve prihodkov oziroma povezave rasti sredstev 
skupne porabe z rastjo dohodka. 

Kljub vsem težavam in materialnim stiskam so se na po- 
dročju družbenih dejavnosti začeli tudi procesi prestrukturi- 
ranja, ki pomenijo takšne programske spremembe in spre- 
membe v izvajanju programov, ki bodo družbene dejavnosti 
(na novo) osmislile kot tisto pot in način, s katero si delovni 
ljudje in občani zagotavljajo svoje skupne potrebe in zboljšu- 
jejo svoj standard in pripravljajo pogoje za bolj produktivno 
delo in bolj polno življenje. 

Raziskovalna dejavnost v svojem razvoju v tem srednjeroč- 
nem obdobju ni dosegla bistvenih kvalitetnih premikov. Kljub 
težnjam po prestrukturiranju v smislu kvalitetnejšega razvoja 
in integriranja raziskovalne dejavnosti v razvojne naloge go- 
spodarstva in družbe do večjih rezultatov ni prišlo. 

Če gledamo na prestrukturiranje v raziskovalni dejavnosti s 
kadrovskega vidika, lahko ugotovimo, da narašča število raz- 
iskovalcev in število raziskovalnih enot v gospodarstvu, ven- 
dar je glede na razvojne potrebe to premalo, delujejo pa tudi 
preveč razdrobljeno. Zmanjšuje se število raziskovalcev v 
samostojnih raziskovalnih organizacijah in visokošolskih or- 
ganizacijah združenega dela. V zadnjem obdobju se je sta- 
rostna struktura slovenskih raziskovalcev poslabšala, majhen 
je tudi prirast doktorjev znanosti. Ena temeljnih nalog raz- 
iskovalne dejavnosti je, da skupaj z univerzo vzgaja in obli- 
kuje raziskovalni kader. Te naloge pa očitno ne opravlja 
dobro. Priliv mladih raziskovalcev je majhen, raziskovalne 
organizacije vse težje do konca usposobijo mlade raziskoval- 
ce. Eden poglavitnih vzrokov za nizek priliv mladih raziskoval- 
cev je njihov izrazito slab materialni in družbeni položaj. 
Prešibko je bilo uveljavljeno kvalitativno soočanje raziskoval- 
nega dela z razvojnimi rezultati, ki bi lahko ob pozitivni 
selekciji v obstoječem kadrovskem potencialu in s preverja- 
njem kvalitete raziskovalnega dela prispevalo k večjim učin- 
kom raziskovalne dejavnosti. 

Interes uporabnikov za raziskovalno delo se povečuje. Go- 
spodarske organizacije združenega dela se skušajo iz težav 
reševati tudi s povezovanjem z raziskovalno dejavnostjo. Ta 
boljša povezanost med raziskovalno dejavnostjo in gospodar- 
stvom, pa se žal v preveliki meri kaže le v storitvah za razvojne 
in vzdrževalne potrebe obstoječih proizvodnih programov, 
premalo pa je povezovanj na daljši rok in neposredne me- 
njave dela, ki bi temeljila na dohodkovnem povezovanju in 
skupnem ustvarjanju dohodka. V zadnjem času se stvari ven- 
darle premikajo na bolje. Oblikujejo se interdisciplinarni pro- 
grami, ki so usmerjeni v dogovorjene prednostne naloge v SR 
Sloveniji. 

V tekočem srednjeročnem obdobju se kot posebej pereč 
pojavlja problem raziskovalne opreme. Izrabljenost in zasta- 
relost opreme se povečuje, težave pri nabavi nove opreme pa 
so zaradi omejitev ali celo prepovedi uvoza velike. Težave so 
tudi pri uvozu tuje znanstvene literature, bistveno pa so zaradi 
devizne problematike zmanjšane tudi komunikacijske možno- 
sti s svetom. 

V dogovoru opredeljene naloge na področju raziskovalne 
dejavnosti se uresničujejo v drugačnih materialnih okvirih kot 
je bilo planirano. Sredstva za izvedbo programov Raziskoval- 
ne skupnosti Slovenije in Posebnih raziskovalnih skupnosti 
ter odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega pomena so 

glede na obseg planiranih sredstev realno nižja za 11%. Tako 
se naloge zastavljene v okviru skupnega raziskovalnega pro- 
grama, ki ga sestavljajo temeljne in dolgoročne raziskave v 
naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih in medicinskih vedah, 
ki so posebnega pomena za skladen razvoj raziskovalne de- 
javnosti in raziskave na področju družbenih in humanističnih 
ved, ki imajo posebej nacionalni pomen, ne uresničujejo v 
celoti. V Raziskovalni skupnosti Slovenije prednostno obrav- 
navajo in izvajajo tiste programe, katerih rezultati bodo najhi- 
treje omogočili izvedbo aplikativnih raziskav, ciljno usmerje- 
nih v razreševanje najbolj perečih družbenoekonomskih pro- 
blemov. Prizadevanja, da bi v okviru skupnega programa v kar 
največji meri bile zastopane le temeljne in dolgoročne razi- 
skave, katerih osnovni namen je ustvarjanje novega znanja in 
vzgoja raziskovalnega kadra, niso bila uspešna. 

Posebne raziskovalne skupnosti niso v polni meri zaživele 
kot mesto sporazumevanja grupacij združenega dela z izva- 
jalci raziskovalnega programa. Predvsem je izostala predvi- 
dena podpora raziskovalnim programom, ki bi jo uporabniki 
zagotovili z neposredno svobodno menjavo dela, očitno pa 
šepa tudi programska ponudba, oziroma pobuda s strani 
raziskovalne sfere. 

Izvajanje programa v okviru Enote Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 
pomena poteka kljub zmanjšanim materialnim okvirom rela- 
tivno uspešno tudi zaradi povečanja deleža sredstev organi- 
zacij združenega dela, katerih dejavnost je povezana z izkori- 
ščanjem rezultatov teh raziskav. 

Pri osnovnem izobraževanju so bili doseženi nekateri kvali- 
tativni premiki44, ki sicer res kažejo na izboljšanje pogojev za 
kvalitetno vzgojnoizobraževalno delo, ni pa nujno, da se je 
izboljšala tudi kvaliteta samega učnega procesa. 

V osnovni šoli se ie postopoma uvajajo prvine novega 
programa življenja in dela osnovne šole, ki zahteva višjo 
kvaliteto vzgojnoizobraževalnega dela, boljše povezovanje z 
okoljem, večjo aktivnost učencev in učiteljev. Ta proces je 
treba pospešiti, da bi interesne dejavnosti in dejavnosti na 
področju naravoslovja, kulture, tehnične in telesne kulture 
prerasle svoj »šolskost«, dobile novo, pestrejšo vsebino in 
bile spodbuda učenčeve ustvarjalnosti. 

V skladu s sitemom solidarnosti opredeljenim v samouprav- 
nem sporazumu o usklajevanju planov izobraževalnih skup- 
nosti dobiva solidarnostna sredstva za izvedbo zagotovlje- 
nega programa 18 občinskih izobraževalnih skupnosti, 23 pa 
jih sredstva za solidarnost združuje 45. Sistem solidarnosti na 
področju osnovnega šolstva ni bil nikoli sporen. Težave so • 
nastajale zaradi ostrih meril za izračunavanje višine sredstev 
za zagotovljeni program. Ta merila je nujno spremeniti, če- 
prav bi bil rezultat višja kalkulacija oziroma potreben večji 
obseg sredstev za zagotovljeni program. V vsakem primeru pa 
bodo morale občinske skupnosti preveriti, kako se obravna- 
vata zagotovoljeni in dodatni program, zavedajoč se pri tem, 
da ima absolutno prednost zagotovljeni program. 

V obdobju 1981-1985 bi se moralo v srednješolsko izobra- 
ževanje vpisati okoli 147.396 učencev, če bodo gibanja enaka 
dosedanjim bi s tako dinamiko do leta 1985 dosegli 94% 
realizacijo predvidenega vpisa. Vzrok odstopanja je delno 
posledica zmanjševanja generacij, manjšega priliva učencev 
iz drugih republik in tega, da se v šolanje ne vključuje vsa 
generacija, ki zaključuje osnovno šolo. 

Obseg šolskega izobraževanja odraslih že nekaj let pada. V 
vzgojnoizobraževalne programe se je vpisala komaj dobra 
petina s planom predvidenega števila delavcev. Vzrokov za 
upad študija ob delu je več. Med njimi sta verjetno najpo- 
membnejša pomanjkljiva informiranost delavcev in preslaba 
materialna stimulacija za študij. 
44 Izboljšala se je izobrazbena struktura pedagoških delavcev (v šolskem letu 
1980/81 je bilo 86,2% učiteljev z ustrezno izobrazbo, v šolskem letu 1983/84 pa 
že 91,1%), zmanjšalo se je število učencev v oddelku (v poprečju za SR Slovenijo 
25 učencev po občinah, v več kot polovici oddelkov manj kot 26 ter le redko 
oddelki s 33 učenci) zmanjšalo število učencev na učitelja (v Šolskem letu 
1978/79 19 učencev na učitelja, v šolskem letu 1982/83 pa že 17 učencev) in 
povečala vključenost v celodnevno osnovno šolo začetek šolskega leta 1983/84 
- 14,5%, v letu 1980/81 11,3%. 
"' Brežice, Črnomelj, Gornja Radgona, Laško, Lenart, Lendava, Ljutomer, Mo- 
zirje, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Sevnica, Slovenska Bistrica, 
Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trebnje. Celje, Hrastnik, Izola, Jesenice, Koper od leta 
1982 dalje, Kranj, Lj. Bežigrad, Lj. Center, Lj. Moste-Polje, Lj. Šiška, Lj. Vič- 
Rudnik, Maribor Pesnica. Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, 
Maribor - Tabor, Maribor Tezno, Postojna od leta 1982 dalje, Radoljivljica od leta 
1982 dalje, Trbovlje, Tržič, Velenje, Vrhnika 
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V prve letnike študija na visokem šolstvu naj bi se skladno z 
načrtovano politiko vpisalo 45.891 študentov. V obdobju 
1981-1983 se je obseg vpisa realiziral 64%, v letih 1984 in 
1985 se bo po ocenah vpisalo še okoli 18.000 Študentov. Tako 
bi do konca planskega obdobja realiziran vpis za približno 5% 
presegel planiranega. 

Visoko šolstvo se pripravlja na reformo (šolsko leto 
1985/86). V teku je priprava programov. Vprašanje je, če bodo 
pripravljeni in usklajeni do take mere, da bodo tak prehod 
prenesli. Do takrat mora biti jasna tudi vertikalna prehodnost 
izobraževalnih programov srednjega šolstva. Če ta ne bo 
dosežena ali pa bo bistveno omejena, postaja izvedba re- 
forme v svojem prvotnem smislu problematična. 

V srednje šolstvo se postopno uvaja usmerjeno izobraževa- 
nje, tako da se po novih programih izobražujejo učenci prvih 
treh letnikov. Spremljanje in vrednotenje usmerjenega izobra- 
ževanja kaže, da se cilji še ne uresničujejo v celoti. Program- 
sko je srednje šolstvo še vedno precej razdrobljeno, kar delno 
vpliva tudi na še vedno veliko razdrobljenost in neracional- 
nost mreže srednjih šol. 

Kaže, da so učni načrti posameznih programov preobsežni, 
prezahtevni in prenatrpani in bo krčenje programov nujno, če 
je učna snov definirana do take mere, ko krčitev ne prenese, 
bo potrebno razmisliti o podaljšanju izobraževanja, da bi bilo 
zahtevam programa zadovoljeno. Hkrati bo potrebno z 
ustrezno diferenciacijo v skladu s sposobnostmi in usmeri- 
tvijo učencev omogočati uspešno šolanje v programu katere- 
koli stopnje zahtevnosti. 

Dosedanja mreža šol je programsko razdrobljena. Programi 
se izvajajo mimo načel sprejetih z dogovorom o mreži šol. 
Tako stanje je potrebno sanirati, sicer ne bo pogojev za 
ohranjanje in razvijanje kvalitete pedagoškega procesa, mate- 
rialni položaj srednjega šolstva pa bo zaradi neracionalne 
razmestitve slabši. 

Cilj usmerjenega izobraževanja je bila tudi usposobitev 
učenca za začetek dela v svojem ali sorodnem poklicu. Tu 
nastajajo težave. Kritična točka bo usposabljanje za samo- 
stojno delo, kjer v tem trenutku ne bo toliko prostih delovnih 
mest, da bi vsem diplomantom omogočili pripravništvo. Ker 
bo v letu 1984 končalo programe, ki izobražujejo za III. in IV. 
stopnjo zahtevnosti okoli 9000 učencev, je potrebno vpraša- 
nje usposabljanja v OZD in za samostojno osebno delo čim- 
prej urediti. Narediti je treba vse, da bi bilo sodelovanje OZD, 
posebnih izobraževalnih skupnosti in skupnosti za zaposlova- 
nje pri tem uspešnejše. 

Delež strokovnega izobraževanja v OZD je majhen. Tu je 
mišljeno usposabljanje delavcev za I. in II. stopnjo zahtevno- 
sti, usposabljanje po pridobljeni strokovni izobrazbi, izpopol- 
njevanje za zahtevnejša dela in izpopolnjevanje za delo v 
drugem poklicu. Delež takega izobraževanja v OZD je bil med 
vsemi vrstami organiziranega izobraževanja zastopan v šol- 
skem letu 1981/82 z 8,6% in v šolskem letu 1982/83 z 8,8%. 
Zastopanost ostalih vrst izobraževanja je naslednja: izpopol- 
njevanje iz varstva pri delu 28,4%, izobraževanje za potrebe 
SLO in DSZ 24,7%, družbenopolitično izobraževanje 22,7%, 
splošno izobraževanje 15,4%. 46 

Ne gre zanikati velike vloge, ki jo poznavanje iz varstva pri 
delu ima za osebno varnost delavca in ne zmanjševati po- 
mena izobraževanja za potrebe SLO in DSZ ter družbenopoli- 
tičnega izobraževanja, vendar pa bi z vidika zahtev družbe- 
nega in tehnološkega razvoja potreb po hitrem in stalnem 
prilagajanju, kazalo dati v OZD neprimerno večji poudarek 
strokovnemu izobraževanju. Kadri, ki so spremembe spo- 
sobni anticipirati in tudi hitro reagirati so pravzaprav tisti, ki 
višajo produktivnost in učinkovitost družbe. 

V tem obdobju je bilo število investicij precej večje kot bi 
bilo pričakovati glede na združevanje sredstev v samouprav- 
nih interesnih skupnostih. Sredstva so se zbirala preko drugih 
virov. V deležu (okoli 60%) je velika udeležba sredstev samo- 
prispevkov. Tako so izobraževalne skupnosti delež svojih 
sredstev za investicije močno skrčile, drgžba kot celota pa v 
izobraževanje vlaga. Ko bodo objekti predani namenu, se 
bodo potrebe po sredstvih, zadovoljene preko interesnih 
skupnosti, povečale. 

S samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialno- 
varstvenih pravic, ki se nanašajo na področje socialnega 

6 Vir podatkov: Statistične informacije, Zavod SR Slovenije za statistiko 

skrbstva, otroškega varstva, štipendiranja in upokojencev, 
participacij v zdravstvu ter solidarnosti na področju stano- 
vanjske dejavnosti (veljati bo pričel v letu 1985 ali pa v začetku 
prihodnjega srednjeročnega obdobja), smo v naši socialni 
politiki dosegli kvaliteten premik. Na tej osnovi bo vsem 
upravičencem do socialnovarstvenih pomoči zagotovljena 
enotno dogovorjena socialna varnost, onemogočeno bo po- 
dvajanje različnih pomoči (kar je v preteklosti povzročalo 
dokajšnje neenakosti med ljudmi z nizkimi osebnimi dohodki) 
in poenostavljeni bodo postopki za uveljavljanje teh pomoči, 
ki se bodo vodili na enem mestu, na osnovi enotnega za- 
htevka ter na usklajenih osnovah in merilih. Ta določila bodo 
z dodatnimi zakonskimi spremembami vnesla določene spre- 
membe tudi v socialno varstvo borcev, vojaških in civilnih 
invalidov vojne. 

Osnovni pogoj za izvajanje tega sporazuma pa je enotna 
skupna evidenca prejemnikov socialnovarstvenih pomoči, ki 
pa je bila do konca leta 1983 oziroma v začetku leta 1984 
uvedena šele v 35 občinah. 

V otroškem varstvu se število prejemnikov nadomestil 
osebnih otroških dohodkov za porodniški dopust zmanjšuje 
(in sicer v obdobju 1981-1983 od 27.102 na 23.605), kar je 
predvsem posledica zmanjševanja rojstev, ki se dogaja že od 
leta 1979 dalje.47 Od marca 1982 leta pa je nadomestilo za 
porodniški dopust izkoristilo 388 združenih kmetic (leta 1982 
117 in leta 1983 271). 

Valorizacija teh nadomestil se je sicer izvajala skladno z 
rastjo poprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih, ker pa 
se nadomestila valorizirajo šele po šestih mesecih trajanja 
porodniškega dopusta, jim realna vrednost precej upade. 
Tako je v letu 1983 poprečno mesečno nadomestilo osebnih 
dohodkov znašalo 11.841 din, kar je le 65% poprečnega 
mesečnega osebnega dohodka na zaposlenega v istem letu. 
Pri zavitku za opremo novorojenca pa se pojavlja problem 
stroškov (visoke cene bombaža), ki se bo v prihodnje še 
zaostril. 

V letu 1983 je pri vključevanju otrok v vzgojnovarstvene 
organizacije opazen rahel zastoj. Število otrok vključenih v 
VVO se je v letu 1983, v primerjavi z letom 1982 povečalo za 
3391 (medtem ko je v predhodnih letih znašalo letno poveča- 
nje poprečno 4800 otrok). Ob takšni dinamiki, ni mogoče 
računati, da bomo dosegli srednjeročni cilj - 83.000 otrok 
vključenih v VVO in 43,4% zajetje. 

Še naprej bo potrebno razvijati popoldanske vzgojne pro- 
grame za otroke nad 3 leti (kt predstavljajo pomemben ele- 
ment odpiranja vrtcev v okolje), kamor je vključno s popol- 
dansko malo šolo vključenih 27.542 predšolskih otrok, ki niso 
redni varovanci VVO. 

V pripravo na šolo je bilo konec leta 1983 v okviru dnevnega 
varstva vključenih 23.463 otrok, v popoldanske programe pa 
13.983 otrok, ki niso redni varovanci VVO (od tega že 3083 
otrok obiskuje 600-urni program, kar praktično pomeni celo- 
letno pripravo na šolo). 

Eden od kazalcev potreb po otroškem varstvu so odklo- 
njene prošnje za sprejem v VVO, ki po podatkih repubHških 
skupnosti otroškega varstva že od leta 1980 mčno upadajo in 
sicer od 15.170 konec leta 1980 na 6999 konec leta 1983. To je 
po eni strani sicer odraz precejšnjega zajetja v tem obdobju, 
po drugi strani pa visokih oskrbnin za vrtec, kar nam kaže 
podatek o številu, oziroma deležu otrok, za katere družba 
prispeva (od dogovorjene cene) del stroškov oskrbe. Tako je v 
letu 1980 75,1 odstotkom otrok v VVO del oskrbnine krila 
družba, v letu 1983 pa že 81,0 odstotkom otrok. 

Kvaliteta storitev v vzgojnovarstvenih organizacijah je na- 
slednja: 

1980 1982 1983 
Število otrok v VVO na enega 
zaposlenega pri 
vzgojnem delu 11,8 9,2 11,6 
Površina igralnic v VVO na 
enega otroka (-v m4) 1,9 1,9 2,2 
Skupna zunanja površina v 
okviru VVO na enega 
otroka (-v m2) 11,4 11,7 11,8 

Vir podatkov: Zavod SR Slovenije za statistiko (stanje na 
dan 31. 3.) 
47 ko je bilo 30.604 ilvorojenlh otrok, leta 1983 pa jih je bilo (po oceni na osnovi 10 
mesečnih podatkov) 27.400, se pravi 3.204 manj. 

poročevalec 35 



Iz tabele vidimo, da se je kadrovski standard v letu 1983 v 
primerjavi z letom 1982 poslabšal in da je praktično na nivoju 
leta 1980. Prostorski standard igralnic seje izboljšal, čeprav 
so se normativi v letu 1981 zaostrili, kar lahko pomeni, da 
oddelki v poprečju niso polno zasedeni. Prostorski standard 
zunanjih površin se je le rahlo izboljšal, tako da smo še vedno 
daleč od sprejetega normativa - 15 m2 zunanjih površin na 
otroka. 

Število uporabnikov storitev socialnega skrbstva narašča. 
Tako je bilo knec leta 1980 50.198 otrok in mladostnikov 
deležnih pomoči ali oskrbe socialnega skrbstva, konec leta 
1983 pa že 58.991 ali 17,5% več. V istem obdobju je naraslo 
tudi število odraslih oseb, deležnih storitev socialnega 
skrbstva in sicer od 39.324 na 48.545 oziroma za 23%. 

Zaradi povečanega obsega dela na področju socialnega 
skrbstva (zaradi novih zakonov in predpisov) se je povečalo 
število storitev v centrih za socialno delo, tako da se je število 
uporabnikov storitev povečalo od 215 oseb na strokovnega 
delavca v letu 1980 na 230 v letu 1983. 

Zaradi naraščanja potreb po storitvah socialnega skrbstva, 
kakor tudi zaradi spremeb v zakonodaji, ki se nanaša na to 
področje, se prestrukturiranje socialnega skrbstva prepočasi 

"uresničuje. 
V zavodskem varstvu starejših občanov (katerim je na ob- 

činskem nivoju namenjena večina sredstev) prestrukturiranje 
pomeni prerazporeditev stroškov med socialnim skrbstvom in 
zdravstvenim varstvom (saj je v teh zavodih vedno več oseb, 
potrebnih zdravstvene nege, ki pa je obenem tudi cenejša kot 
v bolnišnicah), ki pa se zelo počasi realizira. 

Konec leta 1983 je bil sprejet Zakon o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb, ki pomeni velik napredek 
na področju varstva invalidov,48 ki do sedaj po končanem 
usposabljanju, razen če so bili v zavodu, niso bili deležni 
nobene družbene pomoči. 

Nadomestila za invalidnost ter dodatek za tujo nego in 
pomoč, ki izhajajo iz tega zakona, se bodo začela izplačevati 
junija letos.49 

V juliju tega leta bo pričel z delom Zavod za varstvo in 
delovno usposabljanje otrok in mladostnikov na Igu pri Ljub- 
ljani (104 mesta), do konca planskega obdobja pa bo uspo- 
sobljenih še 90 mest. Tako bo realizirana že dolgo pričako- 
vana investićija, za katero je bilo združenih v obdobju 
1981-1983 45,8 mio din, v letu 1984 pa je za ta namen 
predvidenih še 10 mio din. 

Tudi sredstva za kulturne dejavnosti so v letih tekočega 
planskega obdobja realno upadala; njihovo zmanjšanje je bilo 
res manjše kot pri večini drugih družbenih dejavnosti, vendar 
predvsem zaradi vključitve Cankarjevega doma v programe 
kulturnih skupnosti. Upadanje finančnih sredstev za druge 
kulturne dejavnosti je bilo delno ublaženo z zmanjševanjem 
investicij; vendar je ta možnost v glavnem že izčrpana. Kljub 
temu se obseg dejavnosti v kulturi ni bistveno zmanjšal, zlasti 
zaradi varčevanja na vseh ravneh. Visoka rast materialnih 
stroškov povzroča največje težave gledališčem, varstvu kul- 
turne in naravne dediščine (gradbeni stroški), knjigi (cena 
papirja in grafičnih storitev) ter knjižnicam. Zato se bo za 
naprej potrebno predvsem usmeriti na ohranjanje in razvija- 
nje tistih oblik kulture, ki največ prispevajo k ohranjanju 
nacionalne identitete ali pa so najbolj odvisne od materialne 
podpore družbe. Zelo neustrezna postaja zaščita kulturnih 
spomenikov; gledališčem transportna kriza krči občinstvo, 
finančno pa omejuje gostovanja, kar pomeni tudi neustrezno 
izkoriščenost številnih dvoran po Sloveniji, ki so bile zgrajene 
ali adaptirane v zadnjih letih; podoben je položaj v filmski 
proizvodnji, kinematografiji in televizijskem kulturnem pro- 
gramu. Pri knjigi je poleg zmanjševanja produkcije vse večji 
problem tudi slabša struktura izdaj ter njena dostopnost (indi- 
vidualna zaradi zmeraj višje cene knjig in kolektivna, na ka- 
tero vplivajo knjižnice s premajhno ponudbo). 

Na področju radiotelevizije se usmeritve in naloge iz dogo- 
vora uresničujejo - čeprav v vse težjih materialnih pogojih. 
Zaradi velikih prizadevanj v okviru RTV Ljubljana in krepitve 
sodelovanja med RTV Ljubljana in drugimi radiodifuznimi 

"pri katerih je invalidnost nastala v otroški, oziroma v mladostni dobi. 49 in sicer: - nadomestilo v višini 35% poprečnega mesečnega čistega osebnega 
dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji v preteklem letu, kar znaša 6.390 din in - 
dodatek za tujo nego in pomoč v poprečni višini 25% oz. 15% omenjenega OD iz 
preteklega leta, kar znaša 4.565 oz. 2.739 din. 

organizacijami se obseg, zlasti pa kvalitativna raven radijskih 
in televizijskih programov nista zmanjšala. Nasprotno, druž- 
beno napredovala je angažiranost, politično-informativne 
funkcije ter vsestranska vsebinska bogatitev radijskih in TV 
programov. Rast RTV naročnin, ki so poglavitni vir prihodkov 
RTV, je bila v skladu z dogovorom nižja od rasti maloprodaj- 
nih cen in precej nižja od rasti materialnih stroškov v proiz- 
vodnji in oddajanju RTV programov. V teku je postopek za 
sklenitev dogovora, s katerim naj bi republika in občine zago- 
tovile skupaj v obdobja 1984-1986 nekaj več kot 270 mio din 
za program najnujnejše obnove in modernizacijo oddajni- 
škega in prenosnega sistema RTV. 

Za informativno - politične - dnevnike SR Slovenija v 
skladu z dogovorom nadomešča razliko med proizvodno in 
prodajno ceno in to na podlagi sprejetih meril v okviru razpo- 
ložljivih materialnih možnosti. Razlike pa ni mogoče pokrivati 
le s sredstvi, ki so za ta namen predvidena v republiškem 
proračunu v posameznem letu, čeprav je stopnja rasti teh 
sredstev že nekaj let višja od vsakoletne stopnje rasti celot- 
nega proračuna. V letu 1983 je bilo v republiškem proračunu 
poleg 117 mio din za pokrivanje razlike v letu 1983 dodatno 
zagotovljeno še nekaj več kot 90 mio din za pokrivanje razlike 
za 1982. leto. Položaj je težak tudi letos. 

Kljub večjim težavam se uresničuje zagotovljeni program 
zdravstvenega varstva, ki ga določa 46. Člen Zakona o zdrav- 
stvenem varstvu. Vanj je vključeno približno 60% celotnih 
zdravstvenih storitev. 

Uveljavlja se delitev dela med zdravstvenimi organizacijami. 
Okrepilo se je osnovno zdravstveno varstvo, kjer so doseženi 
dobri uspehi na področju higiensko epidemiološke službe, 
mladinskega zobozdravstva, zdravljenja in nege bolnika na 
domu in preventive. Z velikimi napori smo uspeli zmanjšati 
število bolnišničnih postelj, bolnišničnih oskrbnih dni in 
skrajšati ležalno dobo v bolnicah. 

Zmanjšal se je obseg nadurnega dela v zdravstvenih organi- 
zacijah. Na področju zmanjševanja začasne odsotnosti z dela 
zavoljo bolezni, poškodb in nege obolelega svojca nismo 
dosegli Željenih uspehov. Začasna bolezenska odsotnost z 
dela je znašala leta 1980 - 4.55%, leta 1981 -4,71%, leta 1982 
- 4,70% in leta 1983 - 4,81%. 

Zdravstvena informatika se ni razvijala v načrtovanem ob- 
segu, kar ima za posledico tehnično in administrativno kom- 
pliciran, drag, neučinkovit in zastarel informacijski sistem, ki 
ne zmore zadovoljiti potreb dinamičnega razvoja zdravstva. 

Dostopnost in kvaliteta zdravstvenih storitev se je približno 
ohranila na nivoju prejšnjega srednjeročnega obdobja. 
Realno krčenje sredstev zdravstvenih skupnosti, ki zdaleč 
niso zadoščala za pokrivanje naraščajočih stroškov, je zdrav- 
stvo lahko preneslo le s povečevanjem participacij za svoje 
storitve. Kljub težkemu ekonomskemu položaju zdravstve- 
nega varstva v tem srednjeročnem obdobju smo uspeli ohra- 
niti doseženo raven zdravstvenega stanja prebivalstva. 

Preskrba tržišča z zdravili, ki je bila v prvih letih srednjeroč- 
nega plana kritična, se je v preteklem letu izboljšala. Še vedno 
pa je največji problem zdravstva nabava nove medicinske 
opreme in rezervnih delov ter nadomestitev izrabljene medi- 
cinske opreme. 

Tudi v preteklih letih se je krepila zavest o pomenu telesne 
kulture, na kar kaže med drugim tudi povečana udeležba ljudi 
pri aktivni telesno kulturni dejavnosti ter vedno večji razvoj 
množičnosti. Zmanjšana materialna sredstva imajo pri tem 
dvojno funkcijo - po eni strani omejujejo samo dejavnost, po 
drugi pa vplivajo na večji razvoj predvsem cenejših oblik 
rekreacije. Sredstva pa neprimerno bolj vplivajo na vrhunski 
šport, kar v različnih panogah različno rešujejo. Kolektivni 
športi so v krizi, za kar pa ne moremo dolžiti le manjših 
finančnih možnosti, ampak so verjetno napake predvsem 
drugod. 

II. 15. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA - primerna raven 

Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
je potekal v minulih treh letih srednjeročnega obdobja v 
skladu z usmeritvami, določenimi v dogovoru, ob upoštevanju 
aktualnih vojaško-političnih razmer v svetu, težavnih družbe- 
noekonomskih razmer in drugih pojavov in dogajanj, ki vpli- 
vajo na obrambno in samozaščitno moč in odpornost. 
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Predvidena poraba 0,47% od narodnega odhodka za nepo- 
sredne naloge splošne ljudske obrambe ni bila dosežena. 
Zaradi zaostrenih družbenoekonomskih razmer se je zniže- 
vala zadnja tri leta in sedaj dosega okoli 0,36% narodnega 
dohodka, kar je spodnja meja, ki še zagotavlja zadostno 
materialno osnovo za ohranjanje dosežene stopnje obrambne 
in samozaščitne pripravljenosti in njeno nadaljnje povečeva- 
nje. Podaljšana je bila uresničitev določenih programov v 
naslednje srednjeročno obdobje (upravne zveze, zaklonišča, 
določeni objekti namenske proizvodnje, oblikovanje nekate- 
rih vrst rezerv ipd). 

Izboljšale so se kadrovske, organizacijske in deloma mate- 
rialne priprave teritorialne obrambe. Na načelu vzajemnosti 
se je zagotovilo najnujnejše opremljanje teritorialne obrambe 
s sodobno oborožitvijo. Izboljšala se je njena usposobljenost. 

Povečalo se je (za 9,3%) načrtovano število v enote in štabe 
civilne zaščite vključenih delovnih ljudi in občanov, mate- 
rialna opremljenost in usposobljenost pa le delno. Okrepile so 
se sile civilne zaščite v temeljnih delovnih in življenjskih 

'okoljih. Za 6% se je povečalo število zakloniščnih mest. 
Izboljšalo se je vključevanje organizacij združenega dela; 
družbenih organizacij in drugih dejavnikov v funkcijo civilne 
zaščite. 

Začel se je graditi sistem upravnih zvez, pri čemer pa je v 
zaostanku izgradnja obhodnih in vzporednih zvez; izgradnja 
celotnega sistema pa je podaljšana do 1990 leta. Delno so se 
izboljšali organizacijski, kadrovski in materialni pogoji službe 
za opazovanje in obveščanje. 

Skupno uresničevanje nalog, aktivnosti in interesov 
splošne ljudske obrambe v tekočem srednjeročnem obdobju, 
zaradi prilagajanja omejenim možnostim, zlasti materialnim, 
zaostaja za načrtovanim, vendar se je kljub temu ustrezno 
povečala obrambna in samozaščitna pripravljenost. Boljše je 
uresničevanje tistih obrambnih priprav, ki so skupnega po- 
mena; pri uresničevanju in krepitvi družbene samozaščite kot 
celovitega angažiranja in delovanja vseh družbenih sil in 
subjektov pa so rezultati le delni. 

II. 16. USKLAJEVANJE SLOVENSKEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA - nekoliko 
počasnejše 

Dogovorjena politika pospeševanja skladnejšega regional- 
nega razvoja se v prvih letih tega srednjeročnega obdobja le 
deloma uresničuje. To potrjujejo tudi najnovejši podatki. 
Osnovni vzroki za to so omejene materialne možnosti, ki so 
vplivale na izvajanje nekaterih nalog, zlasti na področju go- 
spodarske infrastrukture, in na zmanjševanje interesa za na- 
ložbe na manj razvita območja. 

Manj razvita območja se v povprečju hitreje razvijajo, ven- 
dar pa je gospodarski razvoj manj intenziven kot v preteklem 
srednjeročnem obdobju. Hitrejša od povprečja SR Slovenije 
je rast zaposlovanja, vendar pa se v letu 1983 ter prvih mese- 
cih leta 1984 zmanjšujejo razlike do slovenskega povprečja 
50). Nominalna rast družbenega proizvoda je bila v letu 1981 
nekoliko nad republiškim povprečjem, v letu 1982 pa pod njim 
51). Ob tem je treba poudariti, da je bil gospodarski razvoj v 
posameznih-manj razvitih občinah različno intenziven. 

Doseženi rezultati pri rasti zaposlenih in družbenega proiz- 
voda so v največji meri rezultat pospešenih vlaganj na manj 
razvita območja v srednjeročnem obdobju 1976-80.. Vrsta 
podatkov pa kaže, da se v tem srednjeročnem obdobju zmanj- 
šuje interes za vlaganja na ta območja. Tako je bila v letu 1981 
udeležba manj razvitih območij v vseh odobrenih kreditih 
Ljubljanske banke za investicije v SR Sloveniji 18,8%, kar je 
približno na nivoju, ki je bil realiziran v obdobju 1976-1980. V 
letu 1982 je ta udeležba padla na 14,4%, v letu 1983 na 9,1% in 
v prvem tromesečju leta 1984 na 10,6%. 

Uresničevanje nalog, ki so jih prevzele samoupravne inte- 
resne skupnosti s področja materialne proizvodnje, je na 

V letu 1981 Je bila rast zaposlenih v šestih manj razvitih občinah 2,5%, v 
desetih občinah (upoštevane tudi občine, ki so v prehodnem obdobju) pa 2,3% 
(SRS = 0,9%), v letu 1982 je bila v šestih občinah rast zaposlenih 3,3%, v desetih 
občinah pa 2,8% (SRS = 0,9). V letu 1983 pa v šestih občinah 1,2% in v desetih 
občinah 1,5% (SRS = 0,9%). Tudi v prvih dveh mesecih leta 1984 je rast 
zaposlovanja na manj razvitih območjih hitrejša kot v slovenskem povprečju. 51 Rast družbenega proizvoda je znašala v letu 1981 v šestih občinah 43,4%, v 
desetih občinah pa 41,0% (povprečje SRS = 35,7%), v letu 1982 pa v šestih 
občinah 26,7% in v desetih občinah 31,2% (povprečje SRS = 28,0). 

manj razvitih območjih slabše kot v povprečju SR Slovenije. 
Večji zaostanki so pri izgradnji elektroenergetskih in PTT 
objektov, nekoliko manjši pri modernizaciji cestnega omrežja, 
medtem ko se naloge na področju vodnega gospodarstva 
izvajajo v dogovorjenem obsegu. Kljub večjim naporom za 
uresničevanje nalog v letu 1984 in 1985 zamude ne bodo 
nadoknađene. Izenačevanje pogojev družbenega standarda 
na manj razvitih območjih poteka v okviru solidarnostnega 
združevanja sredstev SIS, pri čemer se naloge v osnovi ure- 
sničujejo. 

Iz poročila Izvršnega sveta o uresničevanju sklepov Skup- 
ščine SRS glede aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij v SR Sloveniji 52) je razvidno, da teče vrsta 
aktivnosti, s katerimi naj bi pospešili zlasti gospodarska vla- 
ganja na manj razvitih območjih, pospešili razvoj kmetijstva 
ter uresničili nadaljnjo izgradnjo infrastrukturnih objektov. Te 
aktivnosti bodo prispevale k doslednejšemu izvajanju politike 
skladnejšega regionalnega razvoja v letu 1984 in 1985. Poleg 
teh pa bodo posamezni nosilci konkretizirali in opredelili še 
vrsto drugih nalog, ki se nanašajo na uresničevanje politike 
hitrejšega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. Če pa 
te aktivnosti ne bodo realizirane, bo v letih 1984 in 1985 
gospodarski razvoj manj razvitih območij v primerjavi z repu- 
bliškim povprečjem še manj intenziven kot doslej. 

V programu aktivnosti je med nalogami opredeljena tudi 
priprava sprememb odloka Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o območjih, ki štejejo za manj razvita v obdobju 
1981-1985, kajti z zožitvijo bi omogočili reševanje najbolj 
kritičnih razvojnih vprašanj na teh območjih. Najnovejši po- 
datki kažejo, da vse manj razvite občine še izpolnjujejo po- 
goje, ki veljajo za določanje manj razvitih območij. Pogojev, ki 
veljajo za določanje manj razvitih geografskih območij, ozi- 
roma manj razvitih obmejnih območij, pa več ne izpolnjujeta 
občini Ilirska Bistrica in Tolmin, kar pomeni, da ne izpolnju- 
jejo pogojev tudi Brkini in obmejno Tolminsko. Zaradi speci- 
fičnih razvojnih problemov in še zlasti potrebe zmanjševanja 
odseljevanja prebivalcev menimo, da bi morali ti dve območji 
zadržati status manj razvitega območja do konca tega sred- 
njeročnega obdobja. 

II. 17. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA - problemi ostajajo 

Glede varstva okolja v preteklem triletnem razdobju velja še 
naprej osnovna ugotovitev, da je okolje prekomerno onesna- 
ženo. Z vrsto izpeljanih akcij je zaustavljen trend slabšanja 
njegove kakovosti. Pri varstvu kakovosti voda je glede na 
zožene materialne okvire zastajala gradnja čistilnih naprav (v 
tem okviru velja izpostaviti realizacijo izgradnje čistilne na- 
prave za tovarno papirja in celuloze v Krškem). Nekateri 
podatki pa opozarjajo na slabšanje kakovosti podtalnice in 
drugih vodnih virov, tako da bo potrebno v naslednjem raz- 
dobju več skrbi posvetiti zaščiti vodnih virov in hkrati sprem- 
ljanju njihovih kvalitativnih obeležij. Pri varstvu zraka niso bile 
realizirane naloge razvrstitve območij znotraj posameznih 
občin (I., II., III. in IV. območje kakovosti); zastajala je realiza- 
cija izdelave sanacijskih programov za območja III. in IV. 
stopnje onesnaženosti zraka, čeprav so potrebna le skromna 
sredstva. Enako velja tudi za programe sanacije večjih žarišč 
onesnaženosti zraka. Nastavitev in vzdrževanje katastra virov 
onesnaženosti zraka je v taki fazi, da je že mogoča prva ocena 
celokupnih emisij SO-2 v Sloveniji. Z realizacijo nalog na 
področju ravnanja z odpadki kljub nekaterim uspehom ne 
moremo biti zadovoljni. Ob uspešnih delnih rešitvah za po- 
novno uporabo odpadkov oziroma ostankov iz proizvodnje 
(npr. kurjenje gudrona v Cinkarni, uporaba odsluženih avto- 
mobilskih gum kot dodatnega energetskega vira), so pri raz- 
reševanju problematike t. i. posebnih odpadkov 53), ob po- 
manjkljivi koordinaciji akcije, prevladale regionalne rešitve 
(odlagališče v Mariboru, sežigalnica v Kranju, začetek izde- 
lave projekta za ljubljansko regijo itd). Ker predpostavljamo, 
da je značaj problematike razreševanja odpadkov tak, da 
nujno zahteva skupen koncept za vso Slovenijo, bo potrebno 

" Poročilo Izvršnega sveta In program aktivnosti za izvajanje še neuresničenih 
sklepov Skupščine SRS, ki se nanašajo na uresničevanje politike hitrejšega 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (Poročevalec Skupščine SR Slove- 
nije, 27. 3. 1984, št. 11). 53 S posebnimi odpadki označujemo tiste odpadne snovi, k) so zaradi svojih 
lastnosti, ob neustreznem ravnanju z njimi, posebej nevarne okolju. 
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na osnovi stvarnih podatkov o problematiki ovrednotiti vse 
nastajajoče delne rešitve. 

Na osnovi zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spre- 
minjanjem namembnosti so občine zadolžene, da uskladijo 
svoje družbene plane s tem zakonom. Usklajenost družbenih 
planov z omejenim zakonom omogoča tudi izvajanje posegov 
v prostor v skladu s 112. členom dogovora. Stanje sprejetih in 
dopolnjenih družbenih planov občin na dan 26. 3. 1984 kaže, 
da so samo v 35 občinah usklajevali družbene plane, v ostalih 
občinah pa predvidevajo sprejem dopolnjenih in usklajenih 
planov do konca leta 1984. 13 dospelih dopolnjenih družbe- 
nih planov občin z dokumentacijo na Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje je bilo pregledanih in ocenjenih po spre- 
jeti metodologiji. Pretežni del družbenih planov občin je po- 
manjkljiv tako v vsebinskem kot v formalnem pogledu. Po- 
manjkljivosti se kažejo zlasti zaradi nespoštovanja minimalno 
zahtevane vsebine in načina izražanja odločitev, kar je že 
opredeljeno v predpisih o družbenem planiranju. 

Stanje se lahko ob organizirani strokovni, upravni in druž- 
beni akciji izboljša do konca leta 1984. Kolikor se ne bo hitro, 
enotno in organizirano ukrepalo na dopolnitev in pripravo 
strokovnih osnov za družbene plane, bodo obstoječe slabosti 
vplivale tudi na kvaliteto dolgoročnih in naslednjih srednje- 
ročnih planov. 

Skupni in dodatni program geodetskih del za SR Slovenijo 
in občine se izvaja v zmanjšanem obsegu (realizacija v treh 
letih okoli 25%). Zaostankov ni možno nadoknaditi v preosta- 
lih dveh letih. Med poglavitnimi vzroki za zaostanek pri izvja- 
nju sprejetega programa so zmanjšana sredstva pri financer- 
jih programa (republika, občine, SIS). Pripravljen je predlog 
za selektivno prenašanje nalog iz tega v naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

Na področju naravne in kulturne dediščine se naloge zado- 
voljivo uresničujejo. Republika in občine Jesenice, Radovljica 
ter Tolmin so zavarovale kot narodni park osrednji del Julij- 
skih Alp s pripadajočimi alpskimi dolinami. Republika ter 
občine Brežice, Krško in Šmarje so zavarovale del Sotelskega 
kot spominski park Trebče. Ugotovljene so možnosti in pri- 
pravljena strokovna gradiva za kandidaturo za vpis v svetovno 
naravno dediščino v smislu konvencije o varstvu svetovne 
kulturne in naravne dediščine. Pri pripravi dogovora za vzdr- 
ževanje, sanacijo in aktiviranje zlasti tistih tipičnih ali ključnih 
objektov, ki so na osnovi strokovnega vrednotenja ali družbe- 
nega interesa v prostoru SR Slovenije nenadomestljivi in 
najvišji dosežki ali najznačilnejši primeri kulturne dediščine, 
je bilo opravljeno približno 20% potrebnega dela. Predvide- 
vamo, da bo naloga končana v tem srednjeročnem obdobju. 

Vse ostale naloge iz dogovora so bile delno realizirane. Ker 
gre pri teh nalogah za kontinuirane naloge dolgoročne na- 
rave, se bodo te reševale v naslednjih dveh letih in prenesle v 
naslednje srednjeročno obdobje. 

II. 18. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA - 
NORMATIVNI UČINKI 

Pri razvijanju družbenega sistema informiranja se uresniču- 
jejo predvsem naloge s področja normativnega urejanja. Tako 
je bil v marcu 1983 sprejet Zakon o družbenem sistemu 
informiranja, ki izvajalce zavezuje k razvoju informacijskih 
sistemov skladno z usmeritvami 116. člena dogovora. V po- 
stopku sprejemanja je tudi Zakon o zaščiti in varnosti podat- 
kov in informacij, ustanovljen pa je tudi Svet Socialistične 
republike Slovenije za družbeno informiranje. 

Modernizacija in razvoj informacijskih sistemov v SR Slove- 
niji se izvaja z manjšimi racionalizacijami in modernizacijami 
v okviru informacijskih služb skupnega pomena za republiko. 
Takšno stanje je pogojeno z omejenimi materialnimi mož- 
nostmi (zlasti za nabavo nujno potrebne sodobne, zlasti raču- 
nalniške opreme), nekaterimi omejevalnimi in nestimulativ- 
nimi predpisi glede uvoza in širše uporabe računalniške 
opreme, pomanjkanjem strokovnih kadrov in nezadosstnem 
opiranju na strokovnost, na domače ter tuje znanje. Različne 
oblike nizke oziroma nerazvite informacijske kulture, nerazu- 
mevanje in nepoznavanje temeljnih izhodišč družbenega si- 
stema informiranja in nenazadnje prepočasno uresničevanje 
vrste normativnih in drugih nalog na področju družbenega 
sistema informiranja v federaciji pa dodatno ovirajo razvoj 
informatike. Sedanja iztrošenost opreme in pomanjkanje pro- 

gramske opreme narekuje, da ponovno razmislimo o nekate- 
rih novih oblikah pridobivanja te opreme (npr. najem, uvoz 
hišnih računalnikov za potrebe izobraževanja, itd.). 

Naloga v zvezi z gradnjo javnega omrežja, katerega nosilec 
je PTT, je v teku, tako da je mogoče pričakovati poskusno 
obratovanje omrežja v letu 1985 in redno obratovanje v za- 
četku leta 1986. 

II. 19. VKLJUČENOST SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V JUGOSLOVANSKI 
PROSTOR IN GOSPODARSKO POVEZOVANJE 
Z DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMI - 
NAPREDEK V PROCESIH ZDRUŽEVANJA 

Organizacije združenega dela iz SR Slovenije v različnih 
oblikah sodelujejo z organizacijami združenega dela iz drugih 
republik in avtonomnih pokrajin. Sodelovanje se razvija vse 
od enostavnih komercialno-pogodbenih oblik do najrazvitej- 
ših oblik samoupravnega združevanja dela in sredstev in 
dohodkovnih odnosov na dolgoročnih osnovah. Po posamez- 
nih republikah in avtonomnih pokrajinah je sodelovanje ra- 
zlično po obsegu, strukturi in kvaliteti, odvisno od možnosti in 
poslovne razvitosti obojestranskih interesov. 

Samoupravno združevanje dela in sredstev za skupna vla- 
ganja je v primerjavi s predhodnim srednjeročnim obdobjem 
vse bolj prisotno pri sodelovanju organizacij združenega dela 
iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz SR Hrvat- 
ske, SR Srbije (izven SAP) in SAP Vojvodine. V letih 1981 do 
1983 je bilo zgrajenih ali začetih več skupnih projektov na 
področju proizvodnje energije, kmetijstva, črne in barvne 
metalurgije, kemične industrije, elektronike in na nekaterih 
drugih področjih. 

Spodbudni so dosedanji rezultati pri povezovanju organiza- 
cij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združe- 
nega dela v manj razvitih republikah in SAP Kosovo. K temu v 
veliki meri prispeva možnost, da organizacije združenega 
dela 50% obveznosti za pospeševanje hitrejšega razvoja teh 
območij lahko usmerijo na osnovi samoupravnega združeva- 
nja dela in sredstev. V letih 1981-1983 sta bila podpisana in 
verificirana 102 samoupravna sporazuma o skupnih vlaganjih. 
Poleg drugih sredstev je bilo za te namene usmerjenih 79% 
polovične obveznosti SR Slovenije za pospeševanje gospo- 
darskega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo. Naju- 
godnejši rezultati so bili doseženi pri sodelovanju z organiza- 
cijami združenega dela iz SR Bosne in Hercegovine, saj je bilo 
samoupravno združenih v vseh treh letih več kot 50% obvez- 

' nosti. Zadovoljivi rezultati so bili tudi pri samoupravnem zdru- 
ževanju z organizacijami združenega dela iz SR Makedonije 
in SR Črne gore. Skromnejši pa so bili rezultati pri povezova- 
nju z organizacijami združenega dela iz SAP Kosovo. V prvih 
treh letih tekočega srednjeročnega obdobja je bilo na teh 
osnovah dokončanih 39 projektov, medtem ko jih je v izgrad- 
nji 45 in v začetni fazi izgradnje 18. Navedeni programi bodo 
omogočili zaposlitev okoli 13.400 delavcev. V 39 primerih gre 
za rekonstrukcije in modernizacije, v 63 primerih pa za nove 
kapacitete. Skoraj polovica programov je na področju prede- 
lovalne industrije, večje število programov pa je na področju 
proizvodnje hrane in njene predelave ter programov, ki bodo 
omogočili dolgoročnejšo oskrbo s surovinami in reprodukcij- 
skimi materiali. Prisotni so tudi programi na področju turi- 
zma. Skoraj polovica programov je izvozno usmerjenih. Neka- 
teri samoupravni sporazumi že prispevajo k razvijanju in utr- 
jevanju dohodkovnih odnosov. 

Kljub obojestranskim interesom in prizadevanjem organiza- 
cij združenega dela obstajajo še nekatere težave. Premalo je 
pripravljenih kvalitetnih programov, ki bi bili lahko csnova za 
skupna vlaganja, precejšnjo oviro predstavlja omejena aku- 
mulacijska sposobnost organizacij združenega dela in slaba 
likvidnost ali celo nelikvidnost bank. V manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo so postopki pri oblikovanju samoupravnih 
sporazumov o skupnih vlaganjih in njihovi verifikaciji zelo 
dolgi, na kar vplivajo tudi nekateri njihovi predpisi, ki se 
nanašajo na usmerjanje sredstev. Medsebojno sodelovanje je 
omogočilo, da so bile nekatere ovire ob pripravi posameznih 
projektov sporazumno rešene, oziroma odpravljene. Dose- 
ženi rezultati pri samoupravnem združevanju dela in sredstev 
pa kažejo na upravičenost usmeritve, da pospeševanje go- 
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spodarskega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo vse 
boij temelji na teh osnovah. 

Tudi v prihodnjem obdobju bo ena temeljnih usmeritev SR 
Slovenije združevanje dela in sredstev med organizacijami 
združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega 
dela v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah ob upošte- 
vanju enotnega jugoslovanskega tržišča. V tem okviru bo 
potrebno krepiti tudi združevanje dela in sredstev z organiza- 
cijami združenega dela iz manj razvitih republik in SAP Ko- 

sovo. To pa zahteva postopno odpravljanje nekaterih ovir, ki 
te procese otežujejo. Pospešiti bo treba aktivnosti, ki naj bi 
prispevale k hitrejši pripravi kvalitetnih razvojnih programov 
'in projektov, še zlasti izvozno usmerjenih programov in pro- 
gramov v okviru izvozno usmerjenih reprodukcijskih verig. 
Zaradi manjših razpoložljivih sredstev za investicije pa bo 
potrebno sredstva za pospeševanje gospodarskega razvoja 
samoupravno združevati za manjše število kvalitetnih progra- 
mov in na ta način pospešiti njihovo realizacijo. 

SKUPNA DOKUMENTACIJSKA OSNOVA »ANALIZE 

URESNIČEVANJA SREDNJEROČNIH RAZVOJNIH USMERITEV 

1981-1985 V SR SLOVENIJI« IN »ANALIZE RAZVOJNIH 

MOŽNOSTI SR SLOVENIJE 1986-1990« 

I. OBDOBJE^1981-1985 

UVOD 

Dokumentacija predstavlja skupno in osnovno anali- 
tično podlago Analize uresničevanja srednjeročnih razvoj- 
nih usmeritev SR Slovenije v letih 1991-1985 in Analize 
razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1990. 

Dokumentacija je pripravljena na osnovi razpoložljivih 
uradnih statističnih podatkov Zavoda SR Slovenije za sta- 
tistiko, Službe družbenega knjigovodstva, Narodne banke 
Slovenije in drugih služb statistično-informacijskega si- 
stema, s katerimi je Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje razpolagal do 20. maja 1984. 

Vsi bilančni in drugi izračuni za obdobje od 1980. do 
1982. leta in večina izračunov za leto 1983 so izdelani na 
osnovi dokončnih podatkov. Izračuni in ocene za leto 1984 
predstavljajo strokovne ocene Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje, izdelane na osnovi razpoložljivih po- 
datkov za prve tri oziroma štiri mesece letošnjega leta. Vsa 
predvidevanja in bilančni izračuni za leto 1965 ter za 
obdobje 1986-1990 pa izhajajo iz prvih strokovnih ocen 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje o razvojnih 
možnostih SR Slovenije v prihodnjem letu in prihodnjem 
srednjeročnem obdobju. 

Prvi del dokumentacije (obdobje 1981-1985) objavljamo v tej številki Poročevalca - skupaj z »Majsko 
analizo« - drugi del pa bo objavljen v prihodnjih dneh v naslednji številki Poročevalca skupaj z Analizo 
razvojnih možnosti SR Slovenije 1986-1990 
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TABELA 1: NOMINALNI DRUŽBENI PROIZVOD 
PO PODROČJIH - ČISTE DEJAVNOSTI 

TABELA 2: REALNI DRUŽBENI PROIZVOD PO 
PODROČJIH - ČISTE DEJAVNOSTI 

198« 1985 

I.ABSOLUTNf PODATKI (v milijon din) SKUPAJ v tem:Združeno delo Industrija Kmetijstvo Gozdarstvo Vodno gospodarstvo Gradbeništvo Promet in zveze 
Gostinstvo ln turizem Obrt (proizvod.del) Komunalne dej.(proizvod.del) Druge proizvodne dej. 

2.STRUKTURA (v %) SKUPAJ v tem: Združeno delo Industrija Kmetijstvo Gozdarstvo Vodno gospodarstvo Gradbeništvo Promet ln zveze Trgovina Gostinstvo in turizem Obrt (proizvod.del) Komunalne dej.(proizvod.del) Druge proizvodne dej. 
3.STOPNJE RASTI (v %) SKUPAJ v tem: Združeno delo Industrija Kmetijstvo Gozdarstvo Vodno gospodarstvo Gradbeništvo 

Gostinstvo in turizem Obrt (proizvod.del) Komunalne dej.(proizvod.del) . Druge proizvodne dej. 

250 . 388 230.527 111.639 12.327 3.067 581 21.213 18.206 15.375 7.282 13.777 2.088 9.806 
100,0 92,1 15,8 

339.732 312.050 158.910 17.895 1.616 713 31.209 21.299 58.929 9.670 18.109 3.029 12.023 

15,2 50,5 27,9 28.7 33.5 29,9 32.8 33.6 

131.793 397.007 205.838 25.988 5.525 823 31.709 30 . 9 32 75.182 12.139 21.011 3.775 15.238 
100,0 91,3 17,3 

28.0 27,2 29.5 15,2 19.7 10.8 11.2 27.3 28.1 28.6 30.6 21.7 26.7 

617.500 563-750 301.360 39.185 7.166 967 11.325 10.557 110.010 17.735 32.270 1.915 21.680 

12,0 12.0 16.1 51,9 29,7 17,5 
15,7 12,6 31.2 31,0 12.3 

id.del) 

1.ABS0LJTNI PODATKI (v milijon c SKUPAJ v tem:Združeno delo Industrija Kmetijstvo Gozdarstvo Vodno gospodarstvo Gradbeništvo Promet in zveze 
Gostinstvo ln turizem Obrt (proizvod.del) Komunalne dej.fproizv: Druge proizvodne dej. 

2.STRUKTURA (v %) SKUPAJ v tem: Združeno delo Industrija Kmetijstvo Gozdarstvo Vodno gospodarstvo Gradbeništvo Promet ln zveze Trgovina Gostinstvo in turizem Obrt (proizvod.del) Komunalne dej .(proizvod.del) Druge proizvodne dej. 
3.STOPNJE RASTI (v SKUPAJ v tes: Združeno 

t; 

Trgovina Gostir.it"? in turizez Obrt (proizvod.del; Komunalne dej .(proizvod.del) Druge proizvodne dej. 

TABELA 3: IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV - SKUPAJ 

612.115 563.850 280.180 36.820 6.505 985 58.510 39.360 117.620 18.220 28.680 1.915 20.320 

607.310 557.650 286.900 36.930 6.710 970 51.050 39.010 110.110 17.800 29.230 5.070 20.500 

608.210 555.120 290.700 39.880 
16.950 10.110 107.810 

617.500 563.750 301.360 39.185 7.166 967 11.325 1*0.557 110.010 17.735 32.270 1.915 21.680 
100,0 91,3 18,8 

630.160 575.020 310.600 

38.000 11.570 112.160 18.110 33.560 5.010 22.100 

6,6 17,8 

616.200 589.100 318.990 12.290 7.166 986 38.000 12.800 111.350 19.360 31.900 5.110 22.500 

- v milijon $ 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 198-4 
ocena 

1985 
predvideno 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 

- v tem: direktni priliv 

3. IZVOZ SKUPAJ 

M. Uvoz blaga 2) 
- reprodukcijski material 
- oprema 
- široka potrošnja 

5. Uvoz storitev 
6. UVOZ SKUPAJ 
7. SALDO BLAGA IN STORITEV 

8. Pokritje v% 

1.836 
652 

541 

2.488 

2.463 
1.870 

421 
172 

284 
2.747 
-259 

74,5 

2.256 
973 
864 1 ) 
736 

3.229 
3.120 1) 
2.656 
2.093 

390 
173 

385 
3.041 

+ 188 
+79 1) 
84,9 

2.035 
767 

685 

2.802 

2.160 
1.684 

330 
146 

305 
2.465 

+337 

94,2 

2.072 

617 3) 

2.689 

2.235 
1.774 

331 
130 

332 
2.567 

+ 122 

92,7 

2.383 

710 

3.093 

2.390 
1.898 

370 
122 

365 
2.755 

+338 

99,7 

2.707 

767 

3.474 

2.653 
2.127 

400 
126 

387 
3.040 
+434 

102,0 

1) Podatek je brez prejetih avansov za investicijska dela v tujini (v višini 109 mio$). 
2) Uvoz po namenu za leta od 1980 do vključno 1983 je prikazan po pretežnem namenu; kakor ga spremlja statistika. Za leti 1982 in 

1983 se spremlja v okviru ISE0T in statistike (samo za leto 1983) tudi po namenu iz carinske deklaracije. Pri tem spremljanju 
so velika odstopanja predvsem pri opremi, so pa podatki po carinski deklaracijah pravilnejši. 

3) V zvezni metodologiji spremljanja izvoza^storitev so v letu 1983 nastale spremembe - od turizma so zajeti le direktni prilivi 
in vnovceni čeki. Da je možen izračun stopnje rasti izvoza storitev smo zato izračunali primerljivo osnovo za leto 1982, 
stopnje rasti za leta 1981 in 1982 pa so izračunane glede na uradne podatke, ki so bili objavljani po veljavni metodologiji. 

TABELA 4: STOPNJE RASTI IZVOZA IN UVOZA BLAGA IN STORITEV - SKUPAJ 
- stopnje rasti v % 
- tekoče cene 

1983 1981- 1984 1984 1985 1981- 
1983 r<žso- ocena predvi- 1985 skupaj lucija deno skupaj 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 
3. Izvoz skupaj 
4. Uvoz blaga 

- repromdukc., 
material 

- oprema 
- široka pot- 

rošnja 
5. Uvoz storitev 
6. Uvoz skupaj 

22,9 2,3 
49,2 - 7,8 - 
32,5 1) 3,6 1) 
29,8 - 0,6 
25,4 1) 2,7.1) 

. 1 

7,8 
12,0 

1,2 
- 8,2 

10,8 
9,6 1) 

10,6 1) 
3,3 

• 7,4 -12,0 
0,6 

35.6 
10.7 

- 4,0 
-17,6 
- 8,6 

5,0 
• M 

- 2,9 
9,0 

15,0 
15,0 
15,0 
7,0 

7,0 
7,0 

15,0 
15,0 

13,6 
8,0 

15,0 12,0 
7,0 
7,0 

12,0 
- 0,6 

10,0 
7,3 

11,0 
12,0 
8,0 
3,0 
6,0 

10,3 

12,1 
10,4 
11,7 
5,5 
6,8 

1,2 
8,6 
5,9 

1) Brez avansov za investicijska dela v tujini 



TABELA 5: IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV - KONVERTIBILA v milijon $ 
tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvideno 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 

- v tem: direktni priliv 
3. IZVOZ SKUPAJ • 

Uvoz blaga 2) 
- reprod.mat. 
- oprema 
- široka potrošnja 

5. Uvoz storitev 
6. UVOZ SKUPAJ 
7. SALDO BLAGA IN STORITEV 

8. Pokritje v % 

1.436 
632 

521 
2.068 

2.010 
'1.483 

375 
152 
277 

2.287 
-219 

71,4 

1.670 
939 
830 1) 
703 

2.609 
2.500 1) 
2.111 
1.625 

341 
145 
372 

2.483 
+ 126 

+ 17 1) 
79,1 

1.482 
715 

633 
2.197 

1.680 
1.285 

279 
116 
269 

1.949 
+248 

88,2 

1.582 

570 3) 
2.152 

1.638 
1.263 

279 
96 

293 
1.931 
+221 

96,6 

1.906 

673 
2.579 

1.753 
1.364 

307 
82 

322 
2.075 

+504 

108,7 

2.200 

733 
2.933 

1.930 
1.500 

348 
82 

354 
2.284 

+649 

114,0 

1) Podatek je brez prejetih avansov za investicijska dela v tujini (v višini 109 mio$). 
2) Uvoz po namenu za leta od 1980 do vključno 1983 je prikazan po pretežnem namenu,• kakor ga spremlja statistika. Za leti 1982 in 

1983 se spremlja v okviru ISEOT in statistike (samo za leto 1983) tudi po namenu iz carinske deklaracije. Pri tem spremljanju 
so velika odstopanja predvsem pri opremi, so pa podatki po carinskih deklaracijah pravilnejši. 

3) V zvezni metodologiji spremljanja izvoza storitev so v letu 1983 nastale spremembe - od turizma.so zajeti le direktni prilivi 
in vnovčeni čeki. Da je možen izračun stopnje rasti izvoza storitev smo zato izračunali primerljivo osnovo za leto 1982, 
stopnje rasti za leta 1981 in 1982 pa so izračunane glede na uradne podatke, ki so bili objavljeni po takrat veljavni metodolo- 
giji. 

TABELA 6: STOPNJE RASTI IZVOZA IN UVOZA BLAGA IN STORITEV - KONVERTIBILA - stopnje rasti 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1981-1983 1981 1984 
Skupaj Resolucija Ocena 

povprečje 
1985 1981-1985 

Predvideno Ocena 

1. Izvoz blaga 
2. Izvoz storitev 

3. IZVOZ SKUPAJ 

4. 

5. 
6. 

Uvoz blaga 
- reprodukcijski material 
- oprema 
- široka potrošnja 
Uvoz storitev 
UVOZ SKUPAJ 

16,3 
48,6 '■ 
31,3 1) 
26.2 
20,9 1) 
5,0 
9,6 

-9,0 
-5,0 
34.3 
9,0 

1) 

5,6 
-11,1 

0,8 1) 
-0,5 

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

-18,0 
-7,8 

16,4 
-1,7 

11,0 

6.7 
7,4 
9.8 

-8,6 
18,6 
8,0 

12.7 
9,1 1) 

11.8 1) 

1,8 
3,0 

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

20,0 
20,0 

20,0 

7,0 

7,0 
7,0 

20,5 
18,0 

20,0 

7,0 
8,0 

10,0 
-15,0 

10,0 
7,4 

15.5 
9,0 

13.6 

10,0 
10,0 
13,5 
0 

10,0 
10, P 

14,8 
10,8 

13,7 

4,4 
5,4 
3,9 

-6,5 
9,6 
5,1 

1) Brez avansov za investicijska dela v tujini 

TABELA 7: OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA, PORABLJENIH SREDSTEV IN BRUTO 
DOHODKA GOSPODARSTVA - V MILIJON DIN 

1985 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 1.Prihodki od prodaje na domačen trgu 2.Prihodki od prodaje na tujen trgu 3.Prihodki od prodaje trgovskega blaga t.Ostali prihodki v tem:-prihodki od obresti -pozitivne tečajne razlike 5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 1 ) 
B. PORABLJENA SREDSTVA 6.Porabljene surovine in material 7.Porabljena energija 8.Transportne storitve 9.Nabavna vrednost trgovskega blaga 10.Ostali materialni inz drugi stroški v tem:-negativne tečajne razlike 11.Povečanje zalog nedokončane proiz.in gotovih izdelkov 12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA (brez amortizacije po minlmal nih stopnjah) ( 6 do 11 ) 13-DOSEŽENI BRUTO DOHODEK( 5 - 12) 

387.013 521.212 
66.619 97.108 

260.116 358.232 153-371 215. 131 K.491 7.607 
3.699 5.013 867.182 1191.983 

639-195 871.623 
135.103 213.750 
169.253 702.202 293-117 135.695 13.115 29.978 

9.912 26.123 1536.668 2256.270 

231.59 2 323-56 5 12.123 20.502 12.165 17.951 
291.821 103-393 

92.886 126.619 
1.639 2.312 
8.153 12.002 

610.890 892.030 
226.592 299.953 

1) Zaradi spremembe sistema vir podatkov za leto 1980 1j 

111.910 627-035 25.659 37.127 22.210 31.025 
528.812 789.058 
116.197 191.108 

1.286 13.233 
13-073 26.361 

1117.861 1701.711 
388.807 551.556 
ZR 1981 

1287.150 1878.930 
163-125 761.160 

1051.125 1538.850 615.610 912.260 55.160 91.280 
52.850 92.190 3150.610 5121.200 

971.900 1116.720 59.100 89.100 19.610 
1199.370 
293-390 

26.170 
39.510 

77.160 
1785.120 
131.200 
16.320 
51.100 

261 3.210 3881.300 
837.100 1239.900 

poročevalec 



TABELA 8: OBLIKOVANJE CELOTNEGA 
PRIHODKA, PORABLJENIH SREDSTEV IN BRUTO 
DOHODKA GOSPODARSTVA - INDEKSI RASTI 

TABALA 9: OBLIKOVANJE CELOTNEGA 
PRIHODKA, PORABLJENIH SREDSTEV IN BRUTO 
DOHODKA GOSPODARSTVA - STRUKTURA 

A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 1.Prihodki od prodaje na domačen: trgu 2.Prihodki od prodaje na tujem trgu 3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga '».Ostali prihodki v' tem:-prihodki od obresti -pozitivne tečajne razlike 5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 do 1 ) 
UPORABLJENA SREDSTVA 6. Porabi jene surovine in material 7.Porabi'jena energija 8.Transportne storitve 9.Nabavna vrednost trgovskega blaga i 10.Ostali materialni in drugi stroški v tem:-negativne tečajne razlike ti.Povečanje zalog nedokončane proiz.in gotovih izdelkov 12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA (brez amortizacije po minimal- nih stopnjah) ( 6 do 11 ) 13-DOSEŽENI BRUTO DOHODEK( 5-12) 

13«,7 
116.2 
137,5 110.3 169,3 
135,5 137,1 

139.7 169.1 111.0 
138.2 
136.3 
141.1 
117.2 

122,6 
138.6 
130,3 135.7 175.8 

127,3 122,1 123,7 
130.5 
115,3 
185,0 
109.6 

137,7 
179.5 
150,1 118.6 222,3 
262,5 117,1 

152,3 113,5 139,8 
150,8 
131,2 
308 ,8 
197,7 

1984 1981 1985 reso- ocena pred- lucija videno 

124,5 
150,0 

1980 1) 1981 

125,0 125,0 150,0 

127,5 135,0 135,0 
127,0 
127,0 

139,2 128,3 149,0 127,5 
132,4 129,4 112,6 127,5 

1985 pred- videno 
A.OBLIKOVANJE CELOTNEGA PRIHODKA 1.Prihodki cd prodaje na aoasačeo trgu 44,6 43,^ 41.6 38,8 2.Prihodki od prodaje na tujem trgu 7,7 8,2 8,8 10,8 ?.Prihodki cd prodaje trgovskega blaga 30,0 30,1 30,5 31,1 •».Ostali prihodki 17,7 18,0 19.1 19,3 v tem:-prihcaki od obresti 0,5 9,6 0,9 1,3 -pozitivne tečajne razlike 0,4 0,4 0,6 1,2 5.CELOTNI PRIHODEK ( 1 dO «. ) 100,0 100,0 
B. PORABLJENA 3REDSTVA 6. Porabi jer.e surovine in material 26,7 27,1 26,8 27,8 7.Porabljena energija 1,4 1,7 1,7 1,6 (S.Transportne storitve 1,4 1,5 1,4 1,4 9-Nabavna vrednost trgovsKega blaga 33,7 33,9 34,4 35,0 10.Ostali materialni in drugi stroški 10,7 . 10,6 9,5 8,5. v tem:-negativne tečajne razlike 0.2 ' 0,2 0,3 0,6 11.Povečanje zalog nedokončane proi2.in gotovih Izdelkov 0,9 1»0 0,9 1,2 12.SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA (braz amortizacije po minimal- nih stopnjah) ( 6 do 11 ) 73.9 74.8 74,7 75,4 I 3.DOSEŽENI BRUTO DOHODEK ( 5 - 12 ) 26,1 25.2 25.3 24.6 

ZR 1JJ81 

38.7 
12,5 
30.3 18.4 30.6 18.7 1.6 

27,4 1.7 1.5 
34.7 
8.8 

74,9 
25,1 • 

36.7 
14,9 

100,0 100,0 100,0 100,C 

28,2 1,7 

34,8 34,9 
8,5 8,5 
0.8 0,9 
1,1 1,0 

75,7 75.8 
24,3 24,2 

1) Zaradi spremembe sistema vir podatkov za leto ' 
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TABELA 10: RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA GOSPODARSTVA- V MILIJON DIN 
- v milijon din 
- tekoče cene 

1980 1) 1981 1982 1983 1981 
ocena ob 
nadaljev. 
dosedan. 
gibanj 

1984 
ocena ob 
zmanjšanju 
obveznosti 
gospodarstva 

1985 
pred- 
videno 

BRUTO DOHODEK 
Amortizacija po predpisanih 
minimalnih stopnjah 
DOSEŽENI DOHODEK 
Izguba 
RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 

skupno porabo skupaj 
-SIS družbenih dejavnosti 
-SPIZ in star.zav.kmetov 

-davki iz dohodka 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 
-del doh.za delovno skupnost 
-del doh.za plačilo obresti 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 
-del doh.za SLO in DS 
-del doh.za AM iznad predpisane 
-del doh.za zavarovalne premije 
-de doh.za bančne,SDK stroške, 
kazni in sod.stroške ter 
članarine 

-del doh.za druga plačila 
v tem: 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ŽG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v 
elektrogospodarstvu 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva 

-prisp.za kolektivno 
komunalno rabo 

-prisp.za usposab.zemljišč 
za družb.organ.kmet.proizv. 

-prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh.2) 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 
Bruto osebni dohodki 
v tem: 

-neto osebni dohodki 
-prisp.SIS družb.dej. 
-prisp.SPIZ 
-davki iz OD 
-prisp-sol.za Č.G. 

Skupna poraba v tozd 
Sred.tozd za stanovanj.izgrad. 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 

AKUMULACIJA 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 

226.592 299.953 388.808 554.556 837.400 

21.106 
205.486 

2.259 
207.003 
61.851 

9.523 
6.440 
3.083 
1.837 

19 
18.718 
13.468 
1.250 

359 
4.486 
2.634 

1.892 
7.665 

27.641 
272.312 

4.400 
275.500 
93.388 

20.782 
16.637 
4.145 
2.094 
1.822 

24.691 
19.933 
2.000 

563 
6.314 
3.607 

2.333 
9.249 

3-464 

145.152 
96.851 

66.762 
16.559 
10.754 
2.111 

665 
10.016 
7.992 

1.323 

815 
600 

3-047 
182.112 
120.253 

87-863 
15.511 
13.160 
2.765 

954 
9.721 
8.576 

48.751 
340.057 

8.474 
345.682 
124.495 

26.661 
21.065 
5.596 
3.172 
2.303 

32.291 
32.555 
2.427 
1.049 
4.626 
5.297 

3.172 
10.942 

3.067 

1.662 

1.003 
755 

4.455 
221.187 
151.672 

! 10.945 
18.540 
17.368 
3.606 
1.213 

10.950 
10.201 

67.474 
487.082 

12.778 
494.466 
190.493 

33-000 
25.932 
7.068 
3-474 
2.937 

42.795 
65.242 

3.077 
1-331 
6.873 
7.351 

4.352 
20.061 

5.274 

3.780 

2.180 

1.460 
990 

6.377 
303.973 
198.121 

143.648 
22.915 
24.706 

5.268 
1.584 

15.009 
13.253 

114.859 138.550 172.823 226.383 

30.293 43.562 48.365 77.590 

104.600 
732.800 

19.000 
741.700 
306.496 

48.040 
36.310 
11.730 
4.760 
4.100 

61.000 
123.960 

4.185 
1.800 

10.300 
11.390 

5.920 
31.041 

7.650 

1.491 

5.690 

3.050 

2.200 
1.390 
9.570 

435.204 
277.370 

206.565 
32.080 
31.130 
5.375 
2.220 

21.020 
18.550 

316.940 

118.264 

34.779 49.876 52.990 84.463 128.564 

55.885 77.517 101.472 151.937 233.164 

837.400 

104.600 
732.800 

19.000 
741.700 
296.425 

48.040 
36.310 

' 11.730 
4.284 
4.100 

54.900 
123-960 

3-925 
1.800 

10.300 
10.250 

5.370 
29.496 

7.650 

1 4 91 

5.120 

2.745 

2.200 
1.390 
8.971 

445.204 
277.370 

207.120 3) 
32.080 
31.130 
5.375 
1.665 

21.020 3) 
18.550 4) 

316.940 

128.264 4) 

138.564 

243.164 

1239.900 

159.000 
1080.900 

28.000 
1094.000 
440.420 

69.200 
51.920 
17.280 
5.780 
5.860' 

74.100 
210.730 

5.300 
2.340 

15.140 
14.350 

6.980 
30.640 

5.500 

4.200 

3-700 

3-250 
1.990 

12.000 
653.580 
396.640 

294.850 
45.870 
45.850 
7.690 
2.380 

27.290 
25.000 

448.930 

204.650 

219.790 

378.790 

1)Zaradi spremembe sistema podatki v letih 1980 in 1981 niso primerljivi ( za leto 1980 vzeti iz ZR 1981) 
2)Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča,prispevek solidarnosti iz dohodka, 

biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni reprodukciji in druge manjše prispevke. 
3)Če pa bi zmanjšali sredstva za skupno porabo v tozd za 10 % in ta sredstva usmerili v povečanje neto OD, 

se neto OD lahko povečali za dodatnih 2.100 milijonov din ali za dodatni 1 %. 
4)Če bi znižali tudi stopnjo vzajemnega združevanja sredstev za stanovanjsko gradnjo iz čistega dohodka , 

se akumulacija lahko povečala še za okoli 1,7 milijarde dinarjev ali za dodatnih 1,3 %• 

bi 

bi 
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TABELA 11: RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA GOSPODARSTVA - INDEKSI RASTI 

- indeksi rasti 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 
resolu- 
cija 

1984 
ocena ob 
nadaljevan, 
dosedanjih 
gibanj 

1984 
ocena ob 
zmanjšanju 
obveznosti 
gospodarstva 

1985 
predvi- 
deno 

BRUTO DOHODEK 
Amortizacija po predpisanih 
minimalnih stopnjah 
DOSEŽENI DOHODEK 
Izguba 
RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 
skupno porabo skupaj 
-SIS sružbenih dejavnosti 
-SPIZ in star.zav.kmetov 

-davki iz dohodka 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 
-del doh.za delovno skupnost 
-del doh.za plačilo obresti 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 
-del doh.za SLO in DS 
-del doh.za AM iznad predpisane 
-del doh.za zavarovalne premije 
-de doh.za bančne,SDK stroške, 
kazni in sod.stroške ter 
članarine 

-del doh.za druga plačila 
v tem: 

-prisp* za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ŽG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v 
elektrogospodarstvu 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva 

-prisp.za kolektivno 
komunalno rabo 

-prisp.za usposab.zemljišč 
za družb.organ.kmet.proizv. 

-prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh.1) 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 
Bruto osebni dohodki 
v tem; 

-neto osebni dohodki 
-prisp.SIS družb.dej. 
-prisp.SPIZ 
-davki iz OD 
-prisp.sol.za Č.G. 

Skupna poraba v tozd 
Sred.tozd za stanovanj.izgrad. 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi > 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 

AKUMULACIJA 

SRED.ZA REPRODUKCIJO 

132.4 

130,9 
132.5 
194,8 
133,0 
151,0 

218.2 
258.3 
134.4 
114,0 

131,9 
148,0 
159,9 
156.8 
140,7 
136.9 

123,3 
120,7 

-129,4 142,6 

125,4 
124,1 

131,6 
93,7 

122.4 
131,0 
143.5 
97,0 

107,3 

120.6 

143,8 

176,1 
124,6 
192.1 
125.2 
133,0 

128,1 
126,6 
135,0 
151,6 
126,4 
129,8 
163,3 
121.3 
186.4 
73,4 

146,6 

136,0 
118,3 

125,6 

123.0 
125.8 
146.2 
121.3 
125.9 

126.1 
119,5 
132,0 
130.4 
127, 1 
113.5 
117,3 

124,5 

111,0 

138.2 
143.3 
149,2 
143,0 
153,0 

123.8 
124,7 
120,7 
109,4 
127,7 
132,6 
200,6 
126.9 
127.1 
148.2 
138,9 

137,4 
183, 1 

88,0 174,0 

130,6 

145.5 
131,1 
143,1 
137.4 
130.6 

129.5 
123.6 
142, 3 
145.7 
130,6 
136.8 
129.4 

131,0 

160.5 

127,5 

130 
127 
127 
127 
133 

127,8 
121,5 
151,8 
120 
121,5 
122 
150 
120 
120 
125 
125 

120 
127 

140 

124 

121,5 

127 
121,5 
120 
123 
121.5 

123 
121 T5 
115.6 
120 
121,5 
120 
120 

121,5 

128 

151 

155 
150 
150 
150 
161 

145 
140 
166 
137 
140 
142 
190 
136 
136 
150 
155 

136 
155 

145 

150 

140 

150 
140 
.150 
143 
140 

144 
140 
126 
102 
140 
140 
140 

140 

152 

143,4 106,3 159,4 127,5 152 

138,7 131,2 149,2 129 153 

151 

155 
150 
150 
150 
156 

145 • 
140 
166 
123,5 
140 
128 
190 
127,5 
136 
150 
140 

123 
147 

145 

150 

126 

150 
140 
139,5 
146,5 
140 

144,5 2) 
140 
126 
102 
105 
140 2) 
140 3) 

140 

165,5 3) 

164 

160 

148 

152 
147,5 
147,5 
147,5 
148,5 

144 
143 
147 
135 
143 
135 
170 
135 
130 
147 
1 40 

130 
104 

72 

75 

135 

147 
143 
135 
147 
143 

142 
143 
147 
143 
1.43 
130 
135 

142 

160 

159 

156 

Zaradi spremembe sistema indeksi 1981/80 za skupno- porabo družbenih dejavnosti in sredstev skupne porabe tpzd 
ne izkazujejo dejanskega povečanja. 

UZajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek solidarnosti iz dohodka, za 
biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni reprodukciji in druge manjše prispevke. 

2)Če pa bi zmanjšali sredstva za skupno porabo v tozd za 10 % in ta sredstva usmerili v povečanje neto OD, bi 
se neto OD lahko povečali za dodatno .1 %. 

3)Če bi znižali tudi stopnjo vzajemnega združevanja sredstev za stanovanjsko izgradnjo iz čistega dohodka, bi 
se akumulacija lahko dodatno povečala še za 1,3 %• 
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TABELA 12: RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA GOSPODARSTVA - STRUKTURA 
-struktura v % 
- tekoče cene 

1980 1) 1981 1982 1983 1984 1984 
resolu- ocena ob 
cija nadalj. 

dosedan. 
gibanj 

1984 
ocena ob 
zmanjšan", 
obveznosti 
gospod. 

1985. 
pred- 
videno 

RAZPOREJENI DOHODEK 
Obveznosti iz dohodka skupaj 
v tem: 
-prispevki iz dohodka za 
skupnp porabo skupaj 
-SIS družbenih dejavnosti 
-SPIZ in star.zav.kmetov 

-davki iz dohodka 
-stanovanjski prisp.(solidar.) 
-del doh.za delovno skupnost 
-del doh.za plačilo obresti 
-del.doh.za ohranitev človek.ok. 
-del doh.za SLO in DS 
-del doh.za AM iznad predpisane 
-del doh.za zavarovalne premije 
-de doh.za bančne,SDK stroške, 
kazni in sod.stroška ter 
članarine 

-del doh.za druga plačila 
v tem: 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v ŽG 

-prisp.za pokrivanje stro- 
škov enost.reprod.v 
elektrogospodarstvu 

-prisp.za spodbuj.konver- 
tibilnega deviz.priliva 

-prisp.za kolektivno 
komunalno rabo 

-prisp.za usposab.zemljišč 
za družb.organ.kmet .proizv. 

-prisp.za štipendiranje 
-ostale obveznosti iz doh.2) 

RAZPOREJENI ČISTI DOHODEK 
Bruto osebni dohodki 
v tem: 

-neto osebni dohodki 
-prisp.SIS družb.dej. 
-prisp.SPIZ 
-davki iz OD 
-prisp.šol.za Č.G. 

Skupna poraba v tozd 
Sred.tozd za stanovanj.izgrad. 
Skupaj bruto OD in skupna poraba 
tozd( s stanovanj.sredstvi ) 
Sred.za razširitev materialne 
osnove dela in rezerve 

AKUMULACIJA 

100,0 100,0 
29,9 33,9 

4,6 
3.1 
1.5 
0,9 

9,0 
6,5 
0,6 
0,2 
2.2 
1.3 

70,1 
46,8 

8,0 
5,2 
1,0 
0,3 
4.8 
3.9 

7,5 
6,0 
1,5 
0,8 
0,7 
9,0 
7.2 
0,7 
0,2 
2.3 
1,3 

0,5 

0,3 
0.2 
1, 1 

66,1 
43,6 

100,0 
36,0 

7,7 
6,0 
1,7 
0,9 
0,7 
9.3 
9.4 
0,7 
0,3 
1,3 
1.5 

100,0 100,0 
38,5 40,9 

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

13,2 
0,6 
0,3 
1.4 
1.5 

0,5 

0,3 
0,2 
1,3 

64,0- 
43,9 

0,3 
0,2 
1,3 

61,5 
40,1 

5,6 
4,8 
1.0 
0,3 
3,5 
3.1 

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

6,9 
5,2 
1,7 
0,6 
0,6 
8,2 

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

0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 
3,7 3,4 3,2 4,1 4,1 

1,3 0,9 1,1 1,2 

0,8 0,8 

0,4 0,4 

0,3 
0,2 
1,2 

59,1 
38,3 

32,3 31,9 32,1 .29,1 27,7 
4.6 
5.0 
1.1 
0,3 
3,0 
2.7 

4.6 
4.7 
1,0 
0,3 
2,7 
2,4 

55,5 50,3 50,0 45,8 43,3 

15,7 14,6 15,8 14,0 15,7 

16,8 18,i 15,3 17,1 17,1 

100,0 
41,3 

6.5 
4,9 
1.6 
0,6 
0,6 
8,2 

16,7 
0,6 
0,2 
1.4 
1.5 

0,8 
4,2 

1,0 

0,2 

0,8 

0,4 

0,3 
0,2 
1,3 

58,7 
37,4 

27,9 
4,3 
4,2 
0,7 
0,3 
2,8 
2,5 

42,7 

16,0 

17,3 

100,0 
40,0 

6.5 
4,9 
1.6 
0; 6 
0,6 
7,4 

16,7 
0,5 
0,2 
1,4 
1,4 

0,7 
4,0 

1,0 

0,2 

0,7 

0,4 

0,3 
0,2 
1.2 

60,0 
37,4 

27,9 
4.3 
4,2 
0,7 
0,3 
2,8 
2,5 

42,7 

17,3 

18,7 

100,0 
40,2 

6.3 
4.7 
1,6 
0,5 
0,5 
6.8 

19,3 
0,5 
0,2 
1.4 
1,3 

0,6 
2,8 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 
0,2 
1.1 

59,8 
36,3 

27.0 
4,2 
4.2 
0,7 
0,2 
2,5 
2.3 

41.1 

18,7 

20,1 

1) Zaradi spremembe sisten^ struktura leta 1980 ni primerljiva s strukturo v letih 1981 do 
1985. 

2)Zajemajo prispevek za zaklonišča, za uporabo stavbnega zemljišča,prispevek solidarnosti iz 
dohodka, za biološka vlaganja, za financiranje del v gozdni reprodukciji in druge manjše 
prispevke. 
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TABELA 13: OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV DOLGOROČNIH SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V 
GOSPODARSTVU ZDRUŽENEGA DELA - V MILIJON DIN 

- v milijonih din 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena predvi- 

deno 

I.OBLIKOVANJE SREDSTEV: 
1.Amortizacija po predpisanih 

minimalnih stopnjah 
2.Akumulacija tozd (sredstva za 

razširitev mat.osnove dela 
in rezerve ter amortizacija 
iznad minimal.stopenj ) 

3.Sredstva iz razbremenitve 
gospodarstva 

4.Interna realizacija 
5-Druga izvorno domača sredstva 

za reprodukcijo 
6.Neto dolgoročna sredstva iz 

kredit.potenciala bank 
7.Anuitete iz sklada za manj 

razvite SR in SAP ter odplačilo 
kreditov danih BIH za odpravo 
posledic potresa v Bos.Kraj. 

8.Koriščenje tujih kreditov 
9.Priliv odplačil kreditov 

danih v tujino 
10.SKUPAJ OBLIKOVANA 

DOLGOROČNA SREDSTVA ZA 
REPRODUKCIJO V GOSPODARSTVU 
ZDRUŽENEGA DELA 
(10= 1 do 9= 11 do 18) 

21.106 

34.779 

789 

7-334 

11.762 

732 
10.127 

3-770 

27.641 

49.876 

814 

10.939 

12.255 

921 
7.418 

6.054 

48.751 

52.990 

1.125 

12.682 

9.585 

1.203 
8.141 

6.573 

67.474 

84.463 

1.540 

18.346 

3.507 

1. 160 
18.570 

15.878 

104.600 

128.564 

10.000 
2.160 

26.836 

3.600 

2. 123 
33-180 

22.120 

II.RAZPOREDITEV SREDSTEV: 
11.Obveznosti do manj razvi- 

tih SR in SAP (vključno 
posebni prisp.za Kosovo) 3-622 5.619 6.894 10.119 16.111 

12.Sredstva za odpravo posle- 
dic potresa v Črni Gori 
( kreditni del) 456 460 562 830 1.217 

13.Neto poslovna vlaganja in 
drugi neto plasmani 
v druge SR in SAP 5.101 4.630 3-425 14.652 22.711 

14.Odplačila glavnice tujih kred. 7.909 9.833 12.894 14.206 27.492 
15.Krediti dani v tujino 3-992 8.118 12.742 21.077 35-550 
16.Pokrivanje izgub v gospodar- 

stvu združenega dela 2.259 4.400 8.474 12.778 19.000 
17.Razlika med izplačili za . 

invest.in ustvarjenimi invest. 4.727 5.025 5-367 6.528 8.425 
18.RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA 

SREDSTVA ZA MATERIALNE 
NALOŽBE V OSNOVNA IN V 
OBRATNA SREDSTVA 62.333 77-833 90.692 
v tem: 
- ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 49.417 56.332 64.182 84.646 118.720 
- pokrivanje prirasta 

sialog 12.916 21.501 26.510 46.102 83.957 

159.000 

192.290 

27.500 
3-350 

38.452 

4.000 

2.248 
42.750 

40.500 

90.399 115-918 141.050 210.938 333.183 510.090 

23.925 

1.755 

32.053 
76.500 
54.450 

28.000 

12.100 

130.748 .202.677 281.307 

184.314 

96.993 
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TABELA 14: OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV DOLGOROČNIH SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO V 
GOSPODARSTVU ZDRUŽENEGA DELA - STRUKTURA 

- struktura v 
tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1981» 
ocena 

1985 
predvi- 
deno 

I.OBLIKOVANJE SREDSTEV: 
1.Amortizacija po predpisanih 

minimalnih stopnjah 23,3 23,9 34,6 32,0 31,1 31,2 
2.Akumulacija tozd (sredstva za 

razširitev mat.osnove dela 
in rezerve te,r amortizacija 
iznad minimal.stopenj ) 38,5 43,0 37,6 40,0 38,6 37,7 

3.Sredstva iz razbremenitve 
gospodarstva ...   ...   3,0 5,4 

4.Interna realizacija 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 
5.Druga izvorno domača sredstva 

za reprodukcijo 8,1 9,4 9,0 8,7 8,1 7,5 
6.Neto dolgoročna sredstva iz 

kredit.potenciala bank 13,0 10,6 6,8 1,7 1,1 0,8 
7.Anuitete iz sklada za manj 

razvite SR in SAP ter odplačilo 
kreditov danih BIH za odpravo 
posledic potresa v Bos.Kraj. 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 

8.Koriščenje tujih kreditov 11,2 6,4 5,8 8,8 10,0 8,4 
9.Priliv odplačil kreditov 

danih v tujino 4,2 5,2 4,6 7,5 6,6 7,9 
10.SKUPAJ OBLIKOVANA 

DOLGOROČNA SREDSTVA ZA 
REPRODUKCIJO V GOSPODARSTVU 
ZDRUŽENEGA DELA 
(10=1 do 9= 11 do 18) 100,0 100,0 100,0 100,0 " "100,0 100,0 

II.RAZPOREDITEV SREDSTEV: 
11.Obveznosti do manj razvi- 

tih SR in SAP (vključno 
posebni prisp.za Kosovo) 4,0 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 

12.Sredstva za odpravo posle- 
dic potresa v Črni Gori 
( kreditni del) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

13-Neto poslovna ❖laganja in 
drugi neto plasmani 
v druge SR in SAP 5,6 4,0 2,4 6,9 6,8 6,3 

14.Odplačila glavnice tujih kred. 8,8 8,5 9,2 6,7 8,3 15,0 
15.Krediti dani v tujino 4,4 7,0 9,0 10,0 10,7 10,7 
16.Pokrivanje izgub v gospodar- 

stvu združenega dela 2,5 3,8 6,0 6,1 5,7 5,5 
17.Razlika med izplačili za 

invest.in ustvarjenimi invest. 5,2 4,3 3,8 3,1 2,5 2,4 
18.RAZPOLOŽLJIVA DOLGOROČNA 

SREDSTVA ZA MATERIALNE 
NALOŽBE V OSNOVNA IN V 
OBRATNA SREDSTVA 69,0 67,2 64,3 62,0 60,8 55,1 
v tem: 
- ustvarjene investicije v 

osnovna sredstva 54,7 48,6 45,5 40,1 35,6 36,1 
- pokrivanje prirasta 

zalog 14,3 18,6 18,8 21,9 25,2 19,0 
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TABELA 15: OBLIKOVANJE IN PORABA BRUTO AKUMULACIJE V SR SLOVENIJI - V MILIJON DIN 
v milijon din 
tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvi- 
deno 

I.Sredstva za reprodukcijo gospod. 67-380 93-374 
v tem: 
-amortizacija in lastna akumu- 
lacija ter inter.realizacija 60.046 82.435 

-druga izvorna sredstva za 
reprodukcijo v gosp. 7 - 33^+ 10.939 

2.Sredstva za reprodukcijo 
negospodarstva 21.6,00 24.266 
v tem: 
-stanovanjska akumulacija 9-793 10.400 

3.Akumulacija prebivalstva 13-817 26.900 
4.SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA 

AKUMULACIJA ( 4 = 1 do 3) 102.797 144.540 
5.Neto odlivi akumulacije 

v druge SR in SAP 8.447 9.788 
v tem: 
-neto obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP Kosovo 2.890 4.698 

-sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč v drugih SR in SAP 456 460 

-neto poslovna vlaganja ter 
drugi neto plasmani v 
drugq SR in SAP 5.101 . 4.630 

6.Neto odliv akumulacije v.tujin.o - 1 .996 4.479 
v tem: 
-neto odplačila IN0 posojil - 2.218 2.415 
-neto kreditiranje izvoza 222 2.064 

7.RAZPOLOŽLJIVA AKUMULACIJA ZA 
PORABO V SR SLOVENIJI 
(7=4-5-6) 96.346 130.273 

8.Pokrivanje izgub 2.259 4.400 
9.Pokrivanje tečajnih razlik 

v bankah 810 858 
10.Pokrivanje prirasta zalog in 

časovnih razmejitev 15.102 27.585 
II.USTVARJENE INVESTICIJE V 

OSNOVNA SREDSTVA 78.175 97.430 
v tem: 
-gospodarske investicije 52.989 61.391 
-negospodarske investicije 25.186 36.039 

v tem: 
-stanovanjske investicije 14.135 22.664 
-ostale negosp.investicije 11.051 13-375 

120.891 179-823 

108.209 

12.682 

31-^36 

12.509 
26.760 

179.087 

9.678 

161.477 

18.346 

39-000 

16.190 
30.417 

249-240 

24.441 

5.691 8.959 

562 830 

3-425 
10.922 

4.753 
6.169 

14.652 
835 

-4.364 
5-199 

158.487 223-964 
8.474 * 12.778 

3-174 

38.646 

108.193 

70.581 
37.612 

26.342 
11.270 

5.578 

60.608 

145-000 

93-476 
51.524 

34.670 
16.854 

284.360 

257.524 

26.836 

58.500 

22.650 
36.283 

379.143 

37.916 

22.711 
• 7.74-2 

- 5.688 
13.430 

333.485 
19.000 

11.487 / 

100.798 

202.200 

130.382 
71.818 

49.613 
22.205 

438.592 

400.140 

38.452 

84.359 

32.390 
47.254 

570.205 

55.485 

13.988 21.677 

1.217 1-755 

32.053 
47.700 

33.750 
13-950 

467-020 
28.000 

16.656 

109.164 

313-200 

20.1.562 
111.638 

78.235 
33-403 
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TABELA 16: OBLIKOVANJE IN PORABA BRUTO AKUMULACIJE V SR SLOVENIJI - STRUKTURA 
- struktura v 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvi- 
deno 

I.Sredstva za reprodukcijo gospod. 65,5 64,6 67,5 72,2 
v tem: 
-amortizacija in lastna akumu- 
lacija ter inter.realizacija 58,4 57,0 60,4 64,8 

-druga izvorna sredstva za 
reprodukcijo v gosp. 7,1 7,6 7,1 7,4 

2.Sredstva za reprodukcijo 
negospodarstva 21,0 16,8 17,6 15,6 
v tem: 
-stanovanjska akumulacija 9,5 7,2 7,0 6,5 

3-Akumulacja prebivalstva 13,5 18,6 14,9 12,2 
4.SKUPAJ OBLIKOVANA DOMAČA 

AKUMULACIJA ( 4 = 1 do 3) 100,0 100,0 100,0 100,0 
5.Neto odlivi akumulacije 

v druge SR in SAP 8,2 6,8 5,4 9,8 
v tem: 
-neto obveznosti do manj 
razvitih SR in SAP Kosovo 2,8 3,3 3,2 3,6 

-sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč v drugih SR in SAP 0,4 0,3 0,3 0,3 

-neto poslovna vlaganja ter 
drugi neto plasmani v 
druge SR in SAP 5,0 3,2 1,9 5,9 

6.Neto odliv akumulacije v tujino - 1,9 3,1 6,1 0,3 
v tem: 
-neto odplačila IN0 posojil - 2,1 1,7 2,7 - 1,8 
-neto kreditiranje izvoza 0,2 1,4 3,4 2,1 

7.RAZPOLOŽLJIVA AKUMULACIJA ZA 
PORABO V SR SLOVENIJI 
(7=4-5-6) 93,7 90,1 88,5 89,9 

8.Pokrivanje izgub 2,2 3,0 4,7 5,1 
9.Pokrivanje tečajnih razlik 

v bankah 0,8 0,6 1,8 2,2 
10.Pokrivanje prirasta za'log in 

časovnih razmejitev 14,5 19,1 21,6 24,4 
II.USTVARJENE INVESTICIJE V 

OSNOVNA SREDSTVA 76,2 67,4 60,4 58,2 
v tem: 
-gospodarske investicije 51,6 42,5 39,4 37,5 
-negospodarske investicije 24,6 24,9 21,0 20,7 

v tem: 
-stanovanjske investicije 13,8 15,7' 14,7 13,9 
-ostale negosp.investicije 10,8 9,2 6,3 6,8 

75,0 

• 67,9 

7,1 

15,4 

6,0 
9.6 

100,0 

10,0 

3.7 

0,3 

6,0 
2,0 

1,5 
3,5 

88.0 
5,0 

3,0 

26,7 

53.3 

34.4 
18,9 

13.1 
5,8 

76,9 

70,2 

6,7 

14,8 

5,7 
8,3 

100,0 

9.7 

3.8 

0,3 

5,6 
8.4 

5,9 
2.5 

81 ,9 
M 

2,9 

19,0 

54,9 

35,3 
19.6 

13.7 
5,9 
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TABELA 17: OBLIKOVANJE IN PORABA SREDSTEV ZA INVESTICIJE V STANOVANJSKO GRADNJO 

v milijon din 
tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena pred- 

videno 

1.Izvorna stanovanjska akumulacija 
uporabnikov družbenih- sredstev 10.095,8 
v tem: 
-stanovanjska sredstva iz 

čistega, dohodka 8.153,1 
-stanovanjska sredstva solidar- 
nosti iz dohodka 1.9*12,7 

2.Izvorna stanovanjska akumula- 
cija prebivalstva 6.937,2 
v tem: 
-varčevanje pri poslov.bankah 2.697,0 
-odplačila bančnih posojil ter 
posojil in obresti OZD in SIS 1.641,0 

-amortizacija iz stanarin 296,7 
-vplačilo lastne udeležbe pri 
pridobitvi družb.stanovanj 172,0 

-vloženo lastno delo in sred. 
v individualni gradnji 2.098,4 

-ostalo(namenska sred.za revitali- 
zacijo in prihodki od prodaje 
družb.stanovanjskega fonda) 32,1 

3-Neto stanovanjska sred.bank 421,0 
4.Stanovanjska sredstva SPIZ 422,0 
5.SKUPAJ OBLIKOVANA STANOVANJSKA 

AKUMULACIJA ( 5 = 1 do 4 ) 17.876,0 
6.Neto prenosi stanovanjskih sredstev 

in avansiranje ter neto krediti- 
ranje izvajalcev 2.999,2 

7.Poraba stanovanjskih sredstev 
v nestanovanjske namene (subvencioni- 
ranje stanarin iz sredstev solidar. 
otroški strokovnih služb,komisij, 
SDK in bančni stroški ) 214,0 

8.SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA STANOVANJSKA 
AKUMULACIJA ZA INVESTICIJE V 
STANOVANJSKO GRADNJO (8=5-6-7) 14.662,8 
v tem: 
-za ustvarjene investicije družb.sek. 5.062,8 
-za investicije prebivalstva v 
stanovanjsko gradnjo 9-600,0 

12.942,2 15.490,4 20.531 * 28.600 

10.535,2 

2.407,0 

12.645,8 

' 2.550,0 

2.481,0 
498,8 

859,0 

6.186,3 

70, 1 
665,0 
791,0 

27.044,0 

3.289,0 

212,4 

12.466,9 

3.023,5 

12.054,0 

3.072,7 

3.151,0 
683,9 

1.775,7 

3-226,3 

144,4 
640,4 

1.038,6 

29.223,0 

1.439,2 

409,8 

23.542,6 27.374,0 

6.731,6 10.339,0 

16.811,0 17.035,0 

16.517 

4.014 

17.929 

5.3 22 

3.477 
947 

3.574 

4.186 

423 
1.082 
1.353 

4.149 

442 

36.304 

11.634 

24.670 

23.000 

5.600 

26.300 

7.500 

4.800 
1.400 

5.300 

6.700 

600 
1.500 
1.800 

40.895 58.200 

4.900 

700 

52.600 

15.600 

37.000 

39.200 

31-200 

8.000 

39.750 

9.900 

6.500 
2.300 

9.500 

10.600 

950 
2.200 
2.700 

83.850 

4.650 

1.000 

78.200 

22.400 

55.800 
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TABELA 18: OBLIKOVANJE IN PORABA SREDSTEV ZA INVESTICIJE V STANOVANJSKO GRADNJO - 
deleži v oblikovani stanovanjski akumulaciji v % 

1.Izvorna stanovanjska akumulacija 
uporabnikov družbenih sredstev 
v tem: 
-stanovanjska sredstva iz 

čistega dohodka 
-stanovanjska sredstva solidar- 
nosti iz dohodka 

2.Izvorna stanovanjska akumula- 
cija prebivalstva 
v tem: 
-varčevanje pri poslov.bankah 
-odplačila bančnih posojil ter 
posojil in obresti OZD in SIS 

-amortizacija iz stanarin 
-vplačilo lastne udeležbe pri 
pridobitvi družb.stanovanj 

-vloženo lastno delo in sred. 
v individualni gradnji 

-ostalo(namenska sred.za revitali- 
zacijo in prihodki od prodaje 
družb.stanovanjskega fonda) 

3.Neto stanovanjska sred.bank 
4.Stanovanjska sredstva SPIZ 
5.SKUPAJ OBLIKOVANA STANOVANJSKA 

AKUMULACIJA ( 5 = 1 do 4 •) 
6.Neto prenosi stanovanjskih sredstev 

in avansiranje ter neto krediti- 
ranje izvajalcev 

7.Poraba stanovanjskih sredstev 
v nestanovanjske namene (subvencioni- 
ranje stanarin iz sredstev solidar. 
stroški strokovnih služb,komisij, 
SDK in bančni stroški ) 

8.SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA STANOVANJSKA 
AKUMULACIJA ZA INVESTICIJE V 
STANOVANJSKO GRADNJO (8=5-6-7) 
v tem: 
-za ustvarjene investicije družb.sek. 
-za investicije prebivalstva v 
stanovanjsko gradnjo 

- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ocena pred- 

videno 

56.5 

45.6 

10,9 

38.7 

15,0 

9,2 
1,7 

1,0 

11.6 

0,2 
2,4 
2,4 

100,0 

16.8 

1,2 

82,0 

28,3 

53.7 

47,9 

39.0 

8,9 

46.8 

9.4 

9,2 
1,8 

3,2 

22.9 

0,3 
2.5 
2,8 

100,0 

12.1 

0,8 

87, 1 

24,9 

62.2 

53,0 

42.7 

10.3 

41.2 

10,5 

10.8 
2,3 

6.1 

11,0 

0,5 
2.2 
3,6 

100,0 

4,9 

M 

93,7 

35.4 

58.3 

50.2 

40,4 

9,8 

43,8 

13,0 

8.5 
2.3 

8,7 

10.3 

1.0 
2.6 
3.4 

100,0 

10, 1 

1.1 

88,8 

28.4 

60,3 

49, 1 

39,5 

9,6 

45,2 

12,9 

8.3 
2.4 

9, 1 

11.5 

1.0 
2,6 
3.1 

100,0 

8,4 

1.2 

90,4 

26,8 

63.6 

46,8 

37.2 

9.5 

47,4 

11,8 

7,8 
2,8 

11.3 

12.6 

1.1 
2.6 
3.2 

100,0 

5,5 

1,2 

93,3 

26.7 

66,6 
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TABELA 19: GLOBALNI PREGLED USTVARJENIH INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA V OBDOBJU 
1980-1985 

- v milijonih din 

1980 1981 1982 1983 
ocena 

1981 
ocena 

1985 
predvideno 

1981-1985 
skupaj 

1. Absolutni podatki (tekoče cene) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ 78.700 
Združeno delo 65.527 
- proizvodne 51.160 
- neproizvodne 11 * 367 
- v tem stanovanjske 1.531 
Individualni sektor 13-173 
- v tem stanovanjske 9.601 

2. Nominalne stopnje rasti (v %) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ 
Združeno delo 1 

- proizvodne 
- neproizvodne 
- v tem stanovanjske 
Individualni sektor 
- v tem stanovanjske 

3. Realne stopnje rasti (v %) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ 
Združeno delo 
- proizvodne 
- neproizvodne 
- v tem stanovanjske 
Individualni sektor 
- v tem stanovanjske 

1. Delež investicij v družbenem proizvodu 
celotnega gospodarstva (v %) 
Invest.v osnovna sredstva SKUPAJ 
Združeno delo 
- proizvodne 
- neproizvodne 
- v tem stanovanjske 
Individualni §ektor 
- v tem stanovanjske 

* 31,1 
26,2 
20,1 

5.7 
1.8 
5,3 
3,8 

98:021 
76.151 

,58.968 
17.186 
5.853 

21.870 
16.811 

21,6 
16.2 
15.3 
19,6 
29,1 
66.0 
75.1 

-10,8 
-16,8 
-17.8 
-13,0 
-5,2 

+ 18,9 
+28,6 

28,9 
22,1 
17,1 
5,1 
1,7 
6,1 
1,9 

110.260 
86.826 
67-101 
19.722 
9-307 

23.131 
17.035 

12,5 
11,0 
13,8 
11,8 
59,0 
7.2 
1.3 

-17,5 
-16,1 
-16,0 
-17,8 
+ 13,6 
-21,1 
-27,6 

115.000 
111.500 
88.500 
23* 000 
10.000 
33.500 
21.670 

31,5' 
28,1 
31,9 
16,6 
7,1 

13,0 
11,8 

-1,3 
-3,6 
-2,3 
-8,2 

-11,2 
+7,1 

+ 15,7 

25,1 
20.0 
15.1 
1,5 
2, 1 
5,1 
3,9 

23,5 
18,1 
11,3 
3,7 
1,6 
5,1 
1,0 

202.200 
153.525 
121.125 
29.100 
12.600 
18.675 
37.013 

39,1 
37.7 
10,3 
27.8 
26,0 
15,3 
50,0 

-7,1 
-8,2 
-6,5 

-11,8 
-16,0 
-3,1 
0,0 

21,1 
16,3 
13,1 
3.1 
1,3 
5.2 
3,9 

313-200 
210.120 
192.105 
17.115 
22.103 
73-080 
55.832 

51,9 
56,1 
55,3 
61,3 
77,8 
50,1 
50,8 

+6,9 
+7,9 
+7,1 

+ 11,2 
+22.6 

+ 3,6 
+1,0 

22,5 
17,2 
13,8 
3.1 
1,6 
5.2 
1,0 

-6.3 
-7,9 
-7,6 
-9,1 
-1,0 
+0,2 
+2,3 

23,3 
17,9 
11,2 
3,7 
1,6 
5,1 
1,1 

TABELA 20: GLOBALNI PREGLED IZPLAČIL ZA INVESTiCIJE V OSNOVNA SREDSTVA ZDRUŽENEGA 
DELA 

- tekoče Cene 

1980 1981 1982 1983 1981 1985 1981-1985 
ocena predvideno skupaj 

1. ABSOLUTNI PODATKI (V MILIJON DIN) 
Investicije v osn. sred. skupaj 66.861 71-619 85.196 110.619 150.150 232.725 
- gospodarske 11.723 18.291 56.752 76.987 108.000 167.175 
- negospodarske 22.140 26.321 28.411 33.663 42.450 65.250 

- stanovanjske 13-233 16.777 20.189 24.552 30.750 47.850 
- ostale negosp. invest. 8.907 9-547 8.255 9.112 11.700 17.400 

2. NOMINALNE STOPNJE RASTI (V %) 
Investicije v osn. sred. skupaj 
- gospodarske 
- negospodarske 

- stanovanjske 
- ostale negosp. invest. 

11,6 
8,0 

18,9 
26,8 
7,2 

14.2 
17,5 
8,1 

20.3 
-13,5 

29,9 
35,7 
18.3 
21,6 
10.4 

36.0 
40.3 
26.1 
25.2 
28.4 

54,7 
55,1 
53,7 
55.6 
48.7 

3. REALNE STOPNJE RASTI (V %) 
Investicije v osn. sred. skupaj 
- gospodarske 

; - negospodarske 
- stanovanjske 
- ostale negosp. invest. 

-20,1 
- 23,3 
- 13,2 
- 7,3 
- 21,1 

- 16,8 
- 13,7 
- 22,7 
- 14,1 
- 36,5 

- 2,9 
0,0 

- 9,0 
- 2,9 
-22,1 

- 9,4 
- 6,5 
- 15,9 
- 16,5 
- 14,4 

6,7 
6,9 
6,0 
7,3 
2,6 

9.0 
7,9 

11,4 
7.1 

19,3 
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TABELA 21: USTVARJENE PROIZVODNE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA ZDRUŽENEGA DELA 
PO PODROČJIH - v milijonih din 

- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 
ocena 

1984 1985 
predvideno predvideno 

Skupaj 
1981-1985 

PROIZVODNE INVESTICIJE - SKUPAJ 51.160 58.968 67.104 88.500 124.125 192.705 531-402 

Gospodarska infrastruktura 
1. Energetika 

- elektroenergetika 
- premogovništvo 
- nafta in plin 

2. Prometna infrastruktura 
- železnice 
- luka 
- ceste (novogr.) 
- PTT 
- letališča 

3. Vodno gospodarstvo 

11.972 14.107 13.836 19.637 
6.1 ^0 
4.665 

704 
761 

5.394 
994 
347 

3.141 
862 

50 
448 

6.595 
5.25 
1.033 

311 
7.144 
1.806 

448 
3.681 
1 .180 

29 
368 

6.246 
4.444 
1.443 

359 
7.010 
2.166 

325 
2.951 
1.421 

147 
580 

7.788 
5.377 
2.381 

30 
11.141 
2.840 

758 
5-136 
2.247 

160 
708 

26.685 
10.301 
6.702 
3.103 

496 
15.143 
3.848 

■993 
7.075 
3.103 

124 
1.241 

41.434 
16.188 
10.599 
4.818 

771 
23-319 
5.975 
1.542 

10.791 
4.818 

193 
1.927 

115.699 
47.118 
32.373 
12.768 

1.967 
63.757 
16.635 
4.066 

29.634 
12.769 

653 
4.824 

Industrija brez energije: 
Surovinske dejavnosti 
Strojegradnja 
Elektronika 
Druga industrija 

Kmetijstvo 
Gozdarstvo • 
Gradbeništvo 
Promet (brez infr.) 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt (proizv.del) 
Komunalna dej.(proizv.) 
Tehnične in posl.stor., 
založništvo, lekarne 

NEPROIZVODNE INV. - SKUPAJ 

Stanovanjske inv. 

Druge neproizv.inv. 
Obrt in osebne stor. 
Komunalna dejavnost 
Finance in dr.posl.st. 
Izobraž.in kultura 
Zdrav.in soc.varstvo 
Družb.org.in skupnosti 

21.574 
4.701 
1.726 
1.113 

14.034 

1.370 
427 

2.450 
3-487 
4.310 
1.212 

779 
2.650 

14.367 

4.534 

9.832 
107 
276 
876 

4.347 
3.429 

797 

23-385 
3.910 
1.996 
1.353 ■ 

16.126 

1.803 
799 

2.297 
5.452 
4.793 
1.262 
1.020 
2.982 

1001 

17.186 

5.853 

11.333 
37 

406 
660 

5.031 
3.915 
1.284 

27.832 
5.213 
1.996 
1.499 

19.124 

2.589 
1.340 
2.537 
7.193 
4.586 
1.783 
1.021 
2.915 

1413 

19.722 

9.307 

10.416 
55 

325 
433 

4.796 
3.975 

832 

34.954 
5.306 
2.636 
1.870 

25.142 

4.227 
1.471 
3.085 
8.714 
5.649 
2.270 
1.762 
4.515 

2.216 

23.000 

10.000 

13-000 
70 

405 
540 

5.985 
4.960 
1.040 

50.892 
8.689 
4.965 
3-476 

33.762 

5.213 
1.862 
4.717 

12.413 
8.689 
3-724 
2.234 
5.213 

2.483 

29.400 

12.600 

16.800 
90 

525 
700 

7.730 
6.410 
1.345 

79.009 
15.416 
7.708 
5.396 

50.489 

8.094 
2.891 
7.323 

19.270 
13.489 
5.781 
3.469 
8.094 

3.854 

47.415 

22.403 

25.012 
130 
780 

1.040 
11.516 
9.546 
2.000 

216.072 
38.534 
19.301 
13.594 

144.643 

21.924 
8.363 

19.959 
53-042 
37.206 
14.820 
9-506 

23.719 

11.093 

136.723 

60.163 

76.561 
382 

2.441 
3.373 

35.057 
28.806 

6.502 

INVESTICIJE V 0SN.SR. - SKUPAJ 65.527 76.154 86.826 111.500 153-525 240.120 668.125 

t 
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TABELA 22: REALNE STOPNJE RASTI USTVARJENIH PROIZVODNIH INVESTICIJ V OSNOVNA 
SREDSTVA ZDRUŽENEGA DELA - stopnje rasti v % 

- cene 1983 

1981 1982 1983 
ocena 

1984 
ocena 

1985 
predvid. 

1981-1985 
skupaj 

PROIZVODNE INVESTICIJE - SKUPAJ 

1. Gospodarska infrastruktura 
1.1. Energetika 

- elektroenergetika 
- premogovništvo 
- nafta in plin 

1.2. Prometna infrastruktura 
- železnice 
- luka 
- ceste (novogr.) 
- PTT 
- letališča 

1.3. Vodno gospodarstvo 

2. Industrija brez energije 
2.1. Surovinske dejavnosti 
2.2. Strojegradnja 
2-3. Elektronika 
2.4. Druga industrija 

3. Kmetijstvo 
4. Gozdarstvo 
5. Gradbeništvo 
6. Promet (brez infr.). 
7. Trgovina 
8. Gostinstvo in turizem 
9. Obrt (proizv.del) 
10. Komunalna dej. (proizv.) 
11. Tehnične in posl.storitve, 

založništvo, lekarne 

- 17,8 

- 13,5 
- 22,4 
- 17,4 
+ 7,3 
-71,4 

- 1.0 
+ 38,5 
- t,5 
-13,6 
+ 4,9 
-60,5 

-38,3 

-25,3 
-42,7 
-19,9 
-16,5 
-20,8 

-3,2 
+ 37,7 
-31,1 
+ 16,7 
-19,8 
-24,8 
- 6,3 
-18,2 

-18,0 

- 16,0 

- 26,6 
- 29,5 
- 37,4 

,+ 2'7 

- 7,3 

-25,9 
-13,0 
-44,6 
-38,3 
- 9,5 

+288,2 

+ 13,1 

-13,7 
- 3,3 
-25,0 
-17,9 
-14,5 

+ 7,2 
+23,7 
-14,6 
- 0,6 
-29,9 
+ 3,7 
-25,8 
-29,4 

+ 1,0 

- 2,3 

+ 4,8 
- 7,5 
- 9,0 
+23,8 
-94,9 

+ 16,5 
-5,3 

+58,6 
+26,1 
+28 v 3 
-39,4 

- 4,8 

-26, 1 
- 5,2 
- 9,4 
- 4,4 

+23,6 
-14,4 
- 3,5 
-13,8 
- 3,2 
- 0,3 
+30,6 
+21,9 

+ 13,1 

- 6,5 

- 9,4 
-11,8 
-16,9 
-13,1 

+103,3 

- 9,4 
- 9,7 
-12,7 
- 8,2 
- 7,9 
-48, 1 

+ 16,9 

- 2,9 
+ 9,2 
+25,6 
+23,9 
-10,5 

-17,8 
-15,6 
+ 1,9 
- 5,0 
+ 2,5 
+ 9,4 
-15,4 
-23,0 

-25,4 

7,1 - 7,6 

- 8,4 
-13,5 
-15,7 
+ 4,9 
-30,7 

- 3,8 
+ 2,0 
- 4,7 
- 8,3 
+ 3,4 

- 12,3 

- 3,6 

- 9,4 
-11,4 
- 5,2 
- 3,8 
- 9,8 

+ 2,5 
+ 5,7 
- 9,1 
+ 0,3 
- 9,8 
- 1,9 
- 3,8 

- 10,3 

-5,6 

TABELA 23: STRUKTURA USTVARJENIH PROIZVODNIH INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 
ZDRUŽENEGA DELA " °ene 

- struktura v 

1980 1981 1982 1983 
ocena 

1984 
ocena 

1985 
predvideno 

1981-1985 
skupaj 

PROIZVODNE INVESTICIJE - SKUPAJ 100 100 100 100 100 

1. Gospodarska infrastruktura 23,4 23,9 20,6 22,2 21,5 21,5 
1.1. Energetika 12,0 11,2 9,3 8,8 8,3 M. 

- elektroenergetika 9,1 8,9 6,6 6,1 5, 5, 
- premogovništvo. 1,1 1>8 2,2 2,7 2,5 , 
- nafta in plin . 1,5 0,5 0,5 0,0 0,4 .0,4 

1.2. Prometna infrastruktura 10,5 12,1 10,4 12,6 12,2 12,1 
- železnice 1,9 3,1 3,2 3,2 3,1 3, 
- luka 0,7 0,8 0,5 0,9 0,8 0,8 
- ceste (novogr.) 6,1 6,2 4,4 5,8 5,7 5,6 
_ PTT ' ' 1,7 2,0 2,1 2,5 2,5 2,5 1 

- letališča 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 

1.3. Vodno gospodarstvo 0,9 0,6 0,9 0,8 1,0 1,0 

2. Industrija brez energije 42,2 39,7 41,5 39,5 41,0 41,0 
2.1. Surovinske dejavnosti 9,2 6,6 7,8 6,0 7,0 , 
2.2. Strojegradnja 3,4 3,4 3,0 3,0 4 0 4,0 
2.3. Elektronika 2,2 2,3 2,2 2,1 2,8 2,8 
2.4. Druga industrija 27,4 27,3 28,5 28,4 27,2 , 

3. Kmetijstvo 2,7 3,1 3,9 *1,8 4,2 4,2 
4. Gozdarstvo 0,8 1,4 2,0 1,7 ,5 > 
5. Gradbeništvo 1,8 3,9 3,8 3,5 in'n 
6. Promet (brez infr.) 6,8 9,2 10,7 9,8 10, , 
7. Trgovina 8,4 8,1 6,8 6,4 7,0 7,0 
8. Gostinstvo in turizem 2,4 2,1 2,7 2,6 3, 3, 
9. Obrt. (proizv.del) 1 j5 1,7 1,5 2,0 1,8 , 
10. Komunalna dej. (proizv.) 5,2 5,1 t,3 5,1 , , 
11. Tehnične in posl.storitve, 

založništvo, lekarne 1,8 1,8 2,2 2,5 , , 

100 

21,8 
8,9 
6,1 
2,4 
0,4 

12.0 
3,1 
0,8 
5,6 
2.4 
0,1 

0,9 

40,7 
7,3 
3,6 
2,6 

27,2 

1,1 
1,6 
3,8 

10,0 
7.0 
2,8 
1,8 
4.5 

2.1 



0BM0^E41Z^)GOVORAIfiua' EJŠ,H** POVEČANJE IZVOZA NA KONVERTIBILNO 
198lf°985 (UL SRS°0? 983° TEMELJ,H DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 

Področje-investitor Namen naložbe Zaključek 
investicije 

A. INDUSTRIJA 
Elektro predelovalna industrija 

1. Eta, Cerkno 

2. Iskra-Industrija kndenzatorjev, 
Semič 

3. Iskra IEZE TOZD Keramika 
4. Iskra IEZE TOZD Polprovodniki 

Trbovlje 
5- Iskra IEZE TOZD Upori Šentjernej 

6. Iskra IEZE TOZD Hipot. Šentjernej 

7. Iskra Kibernetika,Kranj,TOZD 
Tovarna števcev ' 

8. Iskra Telematika,TOZD ATC,Kranj 

9. Iskra Feriti.Ljubljana 
10. ISKRA ERO, Kranj 

11. Iskra IEZE, KEKO,Žužemberk 
12. Iskra Industrija elementov za 

elektroniko,Ljubijana 

13. Iskra ŠIPO, TOZD Montaža, 
Spodnja Idrija 

14. RST Mežica,TOZD TAB 
15- Železarna Jesenice,TOZD, Elektrode 
16. Sijaj Hrastnik 

17. Gorenje TGO Titovo Velenje 

Kemična industrija 

18- Belinka, Ljubljana 
19. Color Medvode, TOZD Smole 

20. Donit, TOZD Filtri,Medvode 
21. Elan Begunje 

22. Lek, TOZD Kemija, Mengeš 
23. Juteks,, Žalec 

24. Sava, Kranj 

Predelava nekovin 

modernizacija proizvodnje grelnih plošč, 
cevnih grelcev in termoregulatorjev 
povečanje in modernizacija proizvdnje 
kondenzatorjev in uvajanje nove proizvodnje 
razširitev in modernizacija proizvodnje 
razširitev in modernizacija proizvodnje 
polprevodnikov 
razširitev 'in modernizacija proizvodnje 

razširitev in modernizacija proizvodnje 
hibridnih vezij 
povečanje in posodobitev proizvodnje 
električnih števcev 
povečanje proizvodnje novih zasebnih 
telefonskih central sistema ISKRA 2000, 
telefonskih aparatov in sekretarskih "naprav 
razširitev in modernizacija proizvodnje 
pridobitev prostorov in nabava sodobne 
tehnološke opreme v Kranju 
proizvodnja večslojnih kondenzatorjev 
izgradnja II.faze Iskra mikroelektronika 
dokompletiranje tehnologije za proizvodnjo 
integriranih vezij 
proizvodnja kompresorskih motorjev 

razširitev proizvodnje specialnih baterij 
proizvodnja aglomeriranih praškov za varjenje 
modernizacija in povečanje proizvodnje 
svetlobnih teles 
modernizacija in razširitev kapacitet za pralno 
tehniko 

povečanje zmogljivosti perspojin 
rekonstrukcija in razširitev proizvodnje 
poliesterskih smol 
povečanje proizvodnje filtrov 
razširitev proizvodnje čolnov,jadralnih letal 
in VW streh "plastika 82" 
fleksibilne organske sinteze (delni projekt) 
rekonstrukcija linije PVC talnih oblog 

proizvodnja plaščev "BEST" za osebna vozila 

1985 

1985 
1985 

1985 1) 
1985 1) 

1985 

1985 

1985 
1985 

1985 
1985 

- 1985 
- 1985 

- 1984 
- 1985 

- 1985 

- po letu 1985 

- 1985 

- 1985 
- 1984 

- končana 
- končana 
- končana predvidoma 

1985 
- 1985 

25. Steklarna Boris Kidrič, 
Rogaška Slatina 

26. Steklarna Hrpelje,Kozina 

27. Comet, Zreče 

Lesno predelovalna industrija 

28. Alpies, Železniki 

29. Liko Vrhnika, TOZD Tovarna 
stolov * 

30. KLI Logatec 
31. INLES, Ribnica 
32. Kopitarna, Sevnica 

povečanje proizvodnje kristalnega stekla - 1986 
povečanje in modernizacija proizvodnje 
embalažnega stekla - 1984 
razširitev proizvodnje visokoturažnih brusov - 1985 

proizvodnja RTV ohišij ter masivnih ploskovnih 
pohištvenih elementov - končana 
proizvodnja kolonialnega sedežnega pohištva 

- končana 
razširitev proizvodnje kolonialnih stolov - končana 
izgradnja nove žage - 1984 
proizvodnja lesenih podplatov — končana 

33- Slovenijales, Tovarna pohištva 
Brežice 

34. ZLIT, Tržič 
35. STOL Kamnik, TOZD Sedežno 

pohištvo 

proizvodnja masivnega pohištva - 1985 
proizvodnja masivnega pohištva - 1984 
Izgradnja linije za površinsko obdelavo pohištva 
z opremo in računalniškim krmiljenjem - 1984 



Področje-investitor Namen naložbe Zaključek 
investicije 

Kovinsko predelovalna industrija 

36. ZIV TAM, Maribor 
37. Kostroj, Slovenske Konjice 

38. SOZD Agros, SIP Šempeter 
39. EMO Celje 
40. Saturnus, Ljubljana 
ti. Litostroj, Ljubljana 
42. Metalna, Maribor 
43. Gostol, Nova Gorica 

44. Jeklo, Ruše 

45. IKOS, Kranj 

46. RIKO, Ribnica 

47. IMV, Novo mesto 

proizvodnja tlačno polnjenih motorjev 
povečanje proizvodnje krznarskih in usnjarskih 
strojev 
razširitev proizvodnje kmetijskih strojev 
tehnološka modernizacija težke posode 
proizvodnja žarometov in svetil za motorna vozila 
razširitev proizvodnje elektroenergetske opreme 
razširitev proizvodnje elektroenergetske opreme 
povečanje proizvodnje opreme za pekarne in livarne 
namenjene za izvoz 

povečanje proizvodnje investicijske opreme vodnih 
programov 
povečanje proizvodnje strojev za obutveno 
industrijo 
povečanje proizvodnje komunalne opreme,namenjene 
za izvoz 
uvedba nove tehnologije za sendvič sistem za 
prikolice 

- 1985 1) 

- 1985 
- 1985 
- 1985 
- 1986 
- po letu 1$85 
- po letu 1985 

- delno do 1985, 
del. pa po letu 1985 

- 1985 

- 1985 

- 1985 

Tekstilna industrija 

48.. Tekstilna, Ajdovščina 
49. Mariborska tekstilna tovarna 

Maribor 
50. Mura, TOZD Ženska oblačila 

Murska Sobota 
51. Tekstilna tovarna Prebold 
52. Metka, Celje 
53. Vezenine Bled 
54. Bombažna predilnica in tkalnica 

Tržič 

zamenjava opreme za povečanje proizvodnje 
izboljšanje kvalitete proizvodnje zaradi 
večje usmeritve v izvoz 

izboljšanje tehnologije in pogojev dela 
modernizacija tkalnice in povečanje proizvodnje 
modernizacija proizvodnje za izvoz 
razširitev proizvodnje vezanih zaves 

predelava steklenih vlaken 

končana 

končana 

končana 
končana 
končana 
končana 

- po letu 1985 

Usnjarska industrija 

55. Planika, Kranj 
56. Industrija usnja Vrhnika 
57. Tovarna usnja Slovenj Gradec 

Grafična industrija 

58. Mladinska knjiga, Ljubljana 

Proizvodnja živilskih proizvodov 

59. Mercator, TOZD Slovenija sadje 
Ljubljana 

60. SOZD Timav Kras, Sežana 
61. Droga, Portorož 

62. Dana, Mirna 
63. HP Kolinska, Ljubljana 
64. MIP, Nova Gorica 
65. Slovin, Ljubljana 

povečanje proizvodnje športne obutve Adidas 
obrat za proizvodnjo usnjene konfekcije 
proizvodnja termoplastičnih podplatov 

razširitev in modernizacija tiskarne - I.fkza 
ostali dve fazi po letu 1985 

predelava sadja in izgradnja skladiščnih 
prostorov 
rekonstrukcija pršutarne 
modernizacija proizvodnje in predelave drobnih 
plavih rib 
povečanje proizvodnje sadnih koncentratov 
predelava govejega in kokošjega mesa 
razširitev proizvodnje mesnih izdelkov 
rekonstrukcija in povečanje kleti 

končana 
končana 
končana 

1985 

1985 
1985 

po letu 1985 
po letu 1985 
1985 
1985 
1985 

1) Rok izgradnje je odvisen od uvozne opreme preko IFC kredita 
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TABELA 24b: ZAKLJUČEK NALOŽB V PROIZVODNJO DEFICITARNIH SUROVIN, IZ DOGOVORA O 
TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 (UL SRS 30/1983) 

Področje-investitor Namen naložbe Zaključek 
Investicije 

1. Železarna Jesenice 

2. Železarna Ravne, 
Ravne ne Koroškem 

3. Železarna Štore 
4. Rudnik svinca in cinka 

Mežica 
5. Tovarna glinice in aluminija 

Kidričevo 
6. Mariborska livarna 

7. SOZD Kema, Tovarna dušika Ruše 
8. SOZD Kemija, Donit Medvode  

9. SOZD Kemija, Helios Domžale 
10. SOZD Kemija, Melamin Kočevje 

11. SOZD Kemja, Helios Domžale 
12. SOZD Kemija, Teol Ljubljana 

13- TOK Ilirska Bistrica 
14. Tovarna kem. izdelkov Hrastnik 

15- Cinkarna Celje 
16. Cinkarna Celje 

17- SOZD Kema, Tovarna dušika Ruše 
18. SOZD Kema, Tovarna dušika Ruše 

19. SOZD Kema, Pirius Rače 

20. Iplas Koper , 
21. Iplas Koper_ 
22. Sozd Kemija, DO Belinka 

Ljubljana 
23- SOZD Kema, Zlatorog Maribor 

nadomestilo zmogljivosti za proizvodnjo 
350.000 ton elektrojekla 
modernizacija, izboljšanje asortimenta in 
povečanje proizvodnje valjancev 
povečanje proizvodnje v jeklarni in valjarni 
povečanje proizvodnje na 10.000 ton svinčevega 
in na 10.000 ton cinkovega koncentrata 
postopna modernizacija proizvodnje primarnega 
aluminija 
povečanje proizvodnje sekundarnega aluminija 
za 5.000 ton 
proizvodnja specialnih feroligur 
kasirani laminati 

povečanje zmogljivosti umetnih smol 
povečanje zmogljivosti za proizvodnjo melaminskih 
smol 
proizvodnja pigmentnih premazov 
proizvodnja površinsko aktivnih snovi in holin 
klorida 
povečanje zmogljivosti organskih kislin 
povečanje zmogljivosti za proizvodnjo natrijevega 
tripolifosfata 

proizvodnja železovih pigmentov 
povečanje zmogljivosti proizvodnje titanovega 
belila 
povečanje zmogljivosti umetnih gnojil 
modernizacija zmogljivosti kalcijevega karbida 

povečanje proizvodnje tekočih rastlinskih 
zaščitnih sredstev 

modernizacija proizvodnje mehčal 
proizvodnja poliesterskih folij in past 

proizvodnja pentaeritriola 
proizvodnja emulgatorjev 

- po letu 1985 

- po letu 1985 
- po letu 1985 

- po letu 1985 

- po letu 1985 

- po letu 1985 
- po letu 1985 
- I. faza do 1. 

19850 ostalo 
po 1. 1985 

- 1985 

- 1985 
- 1985 

- po letu 1985 
- 1985 . 

- del II. faze 
1. 19810 
ostalo po 
1. 1985 

- 1985 

- 1986 
- 1985 
- I. faza 

1. 19850 
ostalo po 
1. 1985 

- I. f a za 
1. 19850 
ostalo po 
1. 1985 

- 1984 
- 1984 

- po letu 1985 
- končana 
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TABELA 25: OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA - V MILIJON DIN 
- v milijon din 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
Ocena 

1985 
Predvideno 

1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

132.729 

84.219 
16.358 

21.672 

16.964 
2.609 

1.822 
277 

1.006 

974 
32 

1.286 

-1.159 
3-326 

6.022 

11.513 

6.151 

8.389 

3.500 

150.772 

173-976 

110.071 
19.916 

28.039 

22.151 
3-110 

1.661 
511 

1.198 ' 

1.121 
77 

1.609 

*-1.156 
1.250 

9.716 

22.117 

9.221 

12.896 

3-850 

199.913 

216.251 

139.211 
21.780 

36.228 

29.129 
3.939 

2.273 
587 

1.703 

1.589 
111 

2.096 

-2.132 
5.633 

10.699 

27.696 

13.012 

11.651 

1.275 

250.222 

279.618 

175.571 
31.575 

16.936 

38.521 
I.722 

2.951 
7^9 

1.965 

1.801 
161 

2.250 

-1.616 
8.191 

II.800 

38.815 

18.100, 

20.715 

5.530 

323.993 

108.115 

252.827 
15.152 

71.102 

60.281 
6.280 

3.810 
998 

2.106 

2.160 
216 

2.051 

-1.000 
13-738 

21.839 

58.065 

26.930 

31-135 

7.210 

173-690 

581.103 

359.011 
63.210 

100.650 

86.390 
8.160 

1.800 
1.300 

3.276 

2.916 
360 

2.700 

-1.000 
23.621 

32.932 

85.280 

39.990 

15.290 

9.370 

679.053 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 38.859 59.172 66.980 82.579 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 6.895 15.602 13*708 11.150 
- Povečanje gotovine v obtoku 5.577 5.600 7-370 7.910 
- Investicije prebiv.v stanov. 

izgrad. 9.601 16.811 17.035 21.670 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 172 859 1.715 783 
- Krajevni samoprispevek 2.012 2.218 2.869 3*671 
- Carine, takse in davki 2*318 3*176 5*103 5-398 
- Prispevek za solidarnost 112 182 361 157 
- Zavarovalnine 136 150 30 -91 
- Izdatki za igre na srečo 111 180 230 300 
- Plačila obresti od posojil 1*387 1.719 2.391 3-169 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 2.511 3-017 3-930 5.100 
- Izdatki za neblagovne storitve 7.631 9.958 12.235 15.911 

od tega: 
- stanarine 996 1.328 1.675 2.111 
- druge osebne storitve 6.635 8.630 10.560 13.830 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 111.913 110.171 183.212 211*.111 
( 1 - 5 ) 

111.310 

11.611 
11.380 

37-011 

910 
1.555 
6.930 

657 
120 
130 

1.160 

7.750 
22.800 

2.750 
20.050 

362-350 

156.123 

'16.691 
19.700 

55.817 

1.120 
5.558 
9.150 

922 
150 
590 

1.990 

10.975 
30.760 

3.710 
27.050 

522.630 
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TABELA 26: OBLIKOVANJE (N PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA - STOPNJE RASTI 

- stopnje rasti y % 
- tekoče cene 

1981 1982 1983 1984 

Ocena 

16,1 

1985 

Predvideno 

^3,1 ' 1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- osebni prejemki iz" ostalih 

dejavnosti 

;3* Prejemki iz inozemstva 

4. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

izgrad. 
- Lastna udeležba pri priaob. 

družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carine, takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: 
- stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) 

31,1 

30.7 
21.8 

29,4 

32.4 
30,7 

-8,7 
84.5 

48.9 

45,9 
140,6 

25,1 

27,8 

61,8 

52,1 

49.8 

53,7 

10.0 

32,6 

53.1 

126, 3 
0,4 

75.1 

399,4 
10.2 
35.3 

-58,8 
10,3 

•25,0 
23.9 

20.0 
30,5 

33,3 
30.1 

25,5 

25.4 

26.5 
24.4 

29.2 

31,1 
15.5 

36.6 
14,9 

13.7 

11.8 
48,1 

30.3 

32.5 

9,8 

25,2 

41,4 

13.6 

11.0 

25.2 

12,6 

-12, 1 
31,6 

1,3 

99.6 
29,4 
60.7 
98,4 

-80,0 
27.8 
39.3 

30.3 
22.9 

26.1 
22.4 

30.5 

28,1 

26, 1 
27,4 

29,6 

30,9 
19,9 

30,0 
25,9 

15,4 

13,3 
43,9 

7,4 

45,5 

38,3' 

40, 1 

38,8 

41,4 

29.4 

29.5 

23.3 

5,4 
7.7 

44,8 

-54,3 
28, 1 
5.8 

26.6 
213,3 
30.4 
44, 9 

37,4 
30,3 

26,2 
31,0 

31,6 

44,0 
43.0 

52.1 

56,5 
33,0 

30,0 
35, 1 

22,4 

19,9 
50,0 

-8,8 

67.7 

47,6 

49.6 

48.8 

50.3 

30.4 

46.2 

34,8 

1, 1 
43.3 

50,0 

20, 1 
24,0 
28.4 
43.8 
27.7 
40,0 
19.9 

43.5 
43.0 

30.1 
45,0 

50, 1 

42,0 
40,0 

41,0 

43,3 
29,9 

25,0 
30,3 

36.2 

35,0 
46.3 

31,6 

7 V,9 

50.8 

46.9 

48,5 

45,4 

30.0 

43.4 

40.5 

14,2 
73.1 

50.8 

19.2 
22,0 
32,0 
40, 3 
25,0 
40.5 
20,0 

41.6 
34.9 

34,9 
34,9 • 

44,2 
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TABELA 27: OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA - STOPNJE RASTI, CENE 1983 

- stopnje rasti v 
- cene 1983 

1981 1982 1983 1981 1985 1981-1985 
ocena predvideno skupaj 

1. Osebni prejemki družb.sektorja -8,1 -3,6 -8,7 -2,6 -1,3 -M,9 

- Osebni dohodki -8,4 -2,8 -10,1 "!l'2 ~o'l 7'^ 
- Drugi prejemki od dela -14', 6 -4,M -9,2 ,7 -3, 1 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja -9,3 -0,7 -7,8 1, - , ' 
od tega t 
- pokojnine in invalid. -7,2 0,8 -6,7 ^,3 Ti*o 

-8,4 -11,2 -1^,5 -11,3 -10,4 -11,2 - otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja -36,0 5,0 -7,3 -13,3 -13,8 •-14,2 £*a tal UVUIIJU —' 1 I . * *") ry 
prejemki soc. skrbstva 29,4 -11,7 10,3 -9,9 -10,1 -3,7 

- Osebni prejemki od drugih 
4,4 -12,6 -17,7 -18,4 -6,1 -10,5 skupnosti 

od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- stanovanjska posojila 

(prirast) 13,5 -15,6 -1,1 -1,6 1,0 -0,7 

3. Prejemki iz inozemstva 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 

2,3 -14,1 -19,2 -20,1 -6,9 -12,0 
68*7 13,8 2,6 0,0 0,9 14,7 

-12,3 X 0,2 -23,1 -39,2 -9,2 -18,0 

-iojl M 3,7 11,9 1.8,6 1,7 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 6,7 -3,8 -0,1 -0,3 ,3 , 
v tem: 
- osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 7,8 -12,7 0,8 0,2 0,3 -0,9 

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

-22,9 -11,7 -7,8 -13,1 -10,3 -13,9 

1. SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA • -7,0 -3,8 -7,7 -2,5 -1,1 "1,5 
(1 do 3) 

7,1 -13,1 -12,1 -10,1 -3,1 -6,6 

  t  58,7 -32,1 -21,9 -32,6 -21,2 -15,6 
- Povečanje gotovine v obtoku -29,6 1,2 -23,2 -1,5 19,1 -0,9 
- Investicije prebiv.v stanov. 

izgrad. 22,8 -22,1 3,2 0,0 1,0 0,5 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 250,2 53,4 -67,4 -19,9 -17, , ^ 
- Krajevni samoprispevek -22,7 -0,5 -8,7 -17,3 -15,9 ~ 0 
- Carine, takse in davki -5,1 23,5 -24,6 -14,4 -9,0 -7, 
- Prispevek za solidarnost -71,1 52,5 ~^»1 '1 
- Zavarovalnine -22,6 -84,6 123,3 -14,9 -13,-8 -27,9 
- Izdatki za igre na srečo -12,3 -1,8 -7,1 -6,7 -3,1 "07 
- Plačila obresti od posojil -13,1 7,1 3,3 -20,1 -17,2 - ,7 
- Odliv sredstev prebiv. . 

v druge SR in SAP -15,9 0,2 -2,1 -4,3 -2,3 -5,1 
- Izdatki za neblagovne storitve -8,5 -5,5 -7,1 -^,7 -7,0 - , 

od tega: _ „ 
- stanarine -6,5 -3,1 -10,1 -13,3 -7,0 - , 
- druge osebne storitve -8,8 -5,9 -6,6 -3,3 -7,0 - ,3 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 ) -12,0 0,3 -6,1 0,1 -0,5 -3,8 
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TABELA 28: OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA - STRUKTURA 

- struktura v 
- tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1984 
Ocena 

1985 
Predvideno 

1. Osebni prejemki družb.sektorja 
v tem: 
- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
- pokojnine in invalid. 
- otroški dodatki 
- prejemki zdravstvenega 

zavarovanja 
- prejemki soc. skrbstva 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
od tega: 
- štipendije 
- povračila za nezaposl. 

- Drugi osebni prejemki iz 
proračuna 

- Potrošniška posojila 
(prirast) 

- Obresti 
- stanovanjska posojila 

(prirast) 

2. Osebni prejemki 
individualnega sektorja 
v tem: 
- osebni prejemki iz 

kmetijstva 
- osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 

3. Prejemki iz inozemstva 

SKUPAJ PREJEMKI PREBIVALSTVA 
(1 do 3) 

5. Odbitki, ki ne predstavljajo, 
osebne porabe prebivalstva 
v tem: 
- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotovine v obtoku 
- Investicije prebiv.v stanov, 

izgrad. 
- Lastna udeležba pri pridob. 

družb.stanovanj 
- Krajevni samoprispevek 
- Carine, takse in davki 
- Prispevek za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Izdatki za igre na srečo 
- Plačila obresti od posojil 
- Odliv sredstev prebiv. 

v druge SR in SAP 
- Izdatki za neblagovne storitve 

od tega: 
- stanarine 
- druge osebne storitve 

6. OSEBNA PORABA PREBIVALSTVA 
( 4 - 5 j 

88,0 

55,8 
10,8 

14, 4 

11,3 
1,7 

1,2 
0,2 

0,7 

0,7 
0,0 

0,9 

' -0,8 
2,2 

4,0 

9,7 

4,1 
5,6 

2,3 

100,0 

25,8 

4.6 
3.7 

6,3 

0,1 
1.3 
1,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,9 

.1,7 
5,1 

0,7 
4.4 

74,2 

87.0 

55.1 . 
10,0 

14,0 

11.2 
1,7 

0,8 
0,3 

0,7 

0,7 
0,0 

0,8 

-0,6 
2,1 

'4,9 

11,1 

4,6. 

6,5 

1,9 

100,0 

29,7 

7,8 
2,8 

8,3 

0,4 
1,1 
1 ,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 

1 ,5 
5,0 

0,7 
4,3 

70,3 

87,2 

55.7 
9,9 

14,5 

11.8 
1,6 

0,9 
0,2 

. 0,7 

0,6 
0,1 

.0,8 

-0,9 
2,3 

4",'3 

11,1 

5,2 

5,9 

1.7 

100,0 

26,8 

5.5 
2,9 

6.8 

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

1.6 
4.9 

0,7 
4,2 

73,2 

86,3 

54,1 
9,8 

14,5 

11,9 
1,5 

0,9 
0,2 

0,6 

0,6 
0,0 

0,7 

-0,5 
2.5 

4.6 

12,0 

5.6 

6.4 

1.7 

100,0 

25,5 

4.5 
2.5 

7.6 

0,2 
1,1 
1.7 

. 0,1 
0,0 
0,1 
1,1 

1,7 
4,9 

0,6 
4,3 

74,5 

86,2 

53,4 
9.5 

15,1 

12,8 
1,3 

0,8 
0,2 

0,5 

0,5 
0,0 

0,4 

-0,2 
2,9 

4.6 

12,3 

5,7 ( 

6,6 

1 ,5 

23,5 

3.1 
2.4 

7,8 

0,2 
1 ,0 
1.5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,9 

1 ,6 
4,8 

0,6 
4.2 

76,5 

86,1 

52,8 
9,3 

14,8 

12,7 
1,2 

0,7 
0,2 

0,5 

0,4 
0,1 

0,4 

-0,2 
3,5 

4,9 

12,6 

5,9 

6,7 

1 ,4 

100,0 

23,0 

2.5 
2,9 

8,-2 

0,2 
0,8 
1.4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,7 

1.6 
4.5 

0,5 
4,0 

11,'0 
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TABELA 29: OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB FO V8RSH 
ZDRUŽEVANJA . T  
. ---- ^ ^ ^82 ig83 igg4 ig85 

* ocena predvideno 
 T   
1) ABSOLUTNI PODATKI 

(v milijon din) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH £ 
DEJAVNOSTI: 30.539,4 tO. 815., 4 51.069,8 62.489,0 87.484,2 
- iz osebnih dohodkov 23-386,0 20.988,3 24.549,3 31.259,3 
- iz dohodka 7.153,4 19.827,1 26.520,8 31.229,7 43.721,2 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN „ „„ _ ■ „ 0 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 15.668,1 21.196,5 28.022,7 39-251,2 52.567,8 
~ iz osebnih dohodkov 12.167,2 16.430,4 21.572,3 31 -470,6 39. --3, 
w iz dohodka 3-500,9 4.766,1 6.450,4 . -7.780,6 2-^5,8 
skupaj 46.207,5 62.011,9 79.092,5 101.840,2 140.053,0 
- iz osebnih dohodkov 35.553,2 37.418,7 46.121,3 62.729,9 
- iz dohodka 10.654,3 ' 24.593,2 32.971,2 39.010,3 56.637,0 

2) STRUKTURA (v %) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI: 66,1 65,8 64,6 61,4 62,5 
- iz osebnih dohodkov 50,6 33,8 31,0 30,7 ; 5 

- iz dohodka 15,5 32,0 33,6 30,7 31,2 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN , o7 c 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 33,9 34,2 35,4 3«,b 3f,5 
- iz osebnih dohodkov 26,3 26,5 o 
- iz dohodka 
SKUPAJ 
- iz osebnih dohodkov 
- iz dohodka 

7,6 7,7 8,1 7,7 9,2 
100,0 TO'0,0 100,0' 100,0 100,0 
76,9 60,3 58,3 61,6 59,6 
23,1 39,7 41,7 38,4 40,4 

3) NOMINALNE STOPNJE RASTI (v %} 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 

■ DEJAVNOSTI: 33,6 25,1 22,4 40,0 
- iz osebnih dohodkov -10,3 - 17,0 2/,3 0,0 
- iz dohodka 177,2 33,8 17,8 40,0 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA: 35,3 32,2 40,1 33,9 
- iz o sebnih dohodkov 35,0 31,3 45,9 
- iz dohodka 36,1 35,3 20,6 66,0 
SKUPAJ 34,2 27,5 28,6 -37,7 
- iz osebnih dohodkov 5,2 23,3 36,0 
- iz dohodka 130,8 34,1 13,3 45,2 

4) REALNE STOPNJE RASTI (v %) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI " -6,4 "2>3 -12,5 -6,7 

SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA -5,1 1,6 -0,1 -10,8 
SKUPAJ -6,0 -1,7 -8,2 -8,2 

1) Leto 1980 je korigirano za prenose sredstev rned SPIZ in SIS družbenih dejavnosti. 
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TABELA 30: SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB OBLIKOVANJA S SVOBODNO 
MENJAVO DELA PO NAMENU PORABE 

1980 1) 1981 1982 1983 1981 
ocena 

1985 
predvideno 

1) ABSOLUTNI PODATKI 
(v milijon din) 

SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI SKUPAJ 
v tem: 
- za OZD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplačilo 

kreditov 
- drugo 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
SKUPAJ 

2) STRUKTURA (v %) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI SKUPAJ 
v tem: 
- za OZD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplačilo 

kreditov 
- drugo 

3) NOMINALNE STOPNJE RASTI (v *) 
SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI SKUPAJ 
v tem: 

- za OZD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplačilo 

kreditov 
- drugo 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
SKUPAJ 

4) REALNE STOPNJE RASTI (v %) 

SREDSTVA SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI SKUPAJ 
v tem: 
- OZD družbenih dejavnosti 
- socialni prejemki 
- investicije in odplačilo 

kreditov 
- drugo 
SREDSTVA SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
SKUPAJ 

30.539,4 

21.665,2 
4.995,0 

2.718,8 
1.130,4 

15.668,1 
16.207,5 

100,0 

70,9 
16,1 

9,0 
3,7 

10.815,1 

28.680,3 
6.523.6 

3.102.7 
2.508.8 

21.196,5 
62.011,9 

100,0 

70,3 
16,0 

7,6 
6,1 

33,6 

32,1 
30,6 

12,9 
121,9 

35,3 
31,2 

-6,4 

. "3-3 -4,6 

-17,5 
62,1 

-5,1 
-6,0 

51.069,8 

37.211,1 
8.321.1 

3.061.2 
2.166,8 

28.022,7 
79.092,5 

100,0 

72,9 
16,3 

6,0 
4,8 

25,1 

29,8' 
27,6 

-1,2 
-1,7 

32,2 
27,5 

-2,3 

1,4 
-0,3 

-22,8 
-23,2 

1,6 
■1,7 

62.489,0 

47.236,9 
9.999,1 

2.426,4 
2.826,6 

39.251,2 
101.740,2 

100,0 

75,6 
16,0 

3,9 
4,5 

22,4 

26,9 
20,1 

-20,8 
14,6 

40,1 
28,6 

-12,5 

-9.3 
-14,2 

-43,4 
-18,2 

-0,1 
-8,2 

87.484,2 

67.101,9 
13.998,7 

2.426,4 
3.957,2 

52.568,8 
140.053,0 

100,0 

76,7 
16,0 

2,8 
4,5 

40.0 

42.1 
40,0 

0,0 
40,0 

33,9 
37,7 

-6,7 

-5,3 
-6,7 

-33,3 
-6,7 

-10,8 
-8,2 

125.102,4 

96.513,8 
20.018,1 

2.911.7 
5.658.8 

77.433,8 
202.536,2 

100,0 

77,1 
16,0 

2,3 
4,5 

43,0 

43,8 
13,0 

20,0 
13,0 

17,3 
11,6 

-1,4 

-0,8 
-1,4 

-17,2 
-1,4 

1,6 
-0,3 

1) Leto 1980 je korigirano za prenose med posameznimi SIS, ki so bili opravljeni v letu 1981. 
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TABELA 31: SREDSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SPLOŠNIH DRUŽBENIH POTREB 

1980 1981 1982 1983 

- tekoče cene 

1984 1985 
ocena predvi- 

deno 

30.500 

13-720 

16.780 

21.542 

8.157 
13.385 
50.300 

26.600 

23.700 

80.800 
t 

37,7 

17.0 

20,7 

26,7 

10.1 
16,6 
62.3 

32,9 

29.4 

100,0 

137,4 

139,2 

136,0 
153,0 

150,0 

156,0 

146,7 

- 8,4 

- 7,2 

- 9,3 
2,0 

0,0 

t,3 

- 2,2 

43.600 

19.600 

24.000 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) 
1. Prihodki za splošno. 

porabo v SR Sloveniji 13.547 16.140 19.475 • 22.197 
v tem: 
- prihodki občin.proračunov 5.667 7.112 9.272 9.859 
- prihodki neto republiške- 

ga proračuna 7.880 9.028 10.203 12.338 
Limitirani del proračunske" 
porabe v SR Sloveniji ... ... 16.197 
v tem: 
- občinski proračuni ... ... ... 6.133 
- neto repub.proračun ... ... ... 10.064 

2.Prispevek zveznemu proračunu 12.121 18.582 23.066 32.888 
v tem: 
- kotizacija 5.841 9.236 12.024 17.735 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 6.280 9-346 11.042 15.153 
3.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 25.668 34.722 42.541 55.085 
2.STRUKTURA V % 

1.Prihodki za splošno 
porabo v SR Sloveniji 52,8 46,5 45,8 40,3 
v tem: 
- prihodki občin.proračunov 22,1 20,5 21,8 17,9 
- prihodki neto republiške- 

ga proračuna 30,7 26,0 24,0 22,4 
Limitirani del proračunske 
porabe v SR Sloveniji "... ... ... 29,4 
v tem: 
- občinski proračuni ... ... ... 11,1 
- neto repub.proračun ... ... ... 18,3 
2.Prispevek zveznemu proračunu ' 47,2 53,5 54,2 59,7 

v tem: 
- kotizacija 22,8 26,6 28,3 32,2 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 24,4 26,9 25,9 27,5 
3.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 100,0 100,0 100,0 100,0 
3.NOMINALNI INDEKSI RASTI 

1.Prihodki za splošno 
porabo v SR Sloveniji 119,1 120,7 114,0 
v tem: 
- prihodki občin.proračunov 125,5 130,4 106,3 
- prihodki neto republiške- 

ga proračuna 114,6 113,0 120,9 
2.Prispevek zveznemu proračunu 153,3 124,1 142,6 

v tem: 
- kotizacija 158,1 130,2 147,5 
- direktni odliv temeljnega 

prometnega davka 148,8 118,1 137,2 
3.Skupaj sredstva za zadovolje- 

vanje splošnih družbenih potreb 135,3 122,5 129,5 
4.REALNE STOPNJE RASTI (cene 1983) 

1.Prihodki za splošno 
porabo v SR Sloveniji . - 13,0 - 5,7 - 18,9 
v tem: 
- prihodki občin.proračunov - 8,3 1,9 - 24,3 
- prihodki neto republiške- 

ga proračuna - 16,3 - 11,7 - 1.3,9 
2.Prispevek zveznemu proračunu 12,0 - 3,0 1,5 

v tem: 
- kotizacija 15,5 1,7 5,0 

■ - direktni odliv temeljnega 
prometnega davka 8,7 - 7,7 - 2,3 

3.Skupaj sredstva za zadovolje- 
vanje splošnih družbenih potreb — 1,2 - 4,3 - - 7,8 

70.400 ' 

37.200 

33.200 

114.000 

38,3 

17,2 

21,1 

61 ,7 

32,6 

29,1 

100,0, 

143,0 

143,0 

143,0 
140,0 

140,0 

140,0 

141,0 

- 1,4 

- 1,5 

- 1,3 
- 3,5 

- 3,6 

- 3,4 

- 2,7 



TABELA 32: OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA KONČNO 
POTROŠNJO V SR SLOVENIJI t , „   .  - tekoče cene 

1980 1981 1982 1983 1981 
ocena 

1985 
predvi- 
deno 

1.ABSOLUTNI PODATKI (v milijon din) 

1.DRUŽBENI PROIZVOD 
2.Saldo odlivov sredstev iz 

SR Slovenije skupaj 
v tem: 
2.1.Saldo odlivov sredstev 

v tujino 
2.2.Saldo odlivov sredstev 

v federacijo in v 
druge SR in SAP 

3-Razpoložljiva sredstva 
v SR Sloveniji 
v tem: 
3.1.Sredstva za finančno 

sanacijo združ. dela 
3.2.Osebna potrošnja 
3-3-Materialni izdatki 

neproizvod.dej. 
3.4.Ustvarjene investicije 

v osnovna sredstva 
3-5.Prirast zalog 

2.STRUKTURA V % 

1.DRUŽBENI PROIZVOD 
2.Saldo odlivov iz 

SR Slovenije skupaj 
v tem: 
2.1.Saldo odlivov sredstev 

v tujino 
2.2.Saldo odlivov sredstev 

v federacijo in v 
druge SR in SAP 

3.Razpoložljiva sredstva 
v SR Sloveniji 
v tem: 
3.1.Sredstva za finančno 

sanacijo združ. dela 
3-2.Osebna potrošnja 
3-3-Materialni izdatki 

neproizvod.dej. 
3.4.Ustvarjene investicije 

v osnovna sredstva 
3. 5. Prirast zalog 

TABELA 33: GIBANJE CEN 

250.388 

- 16.629 

+ 1.618 

- 18.277 

233-759 

111.913 

19.172 

72.443 
30.231 

100,0 

- 6,6 

+ 0,7 

- 7,3 

93,4 

44,7 

7,7 

28,9 
12,1 

339.732 434.793 617.500 944.700 1393.500 

- 34.836 - 45.186 - 53.970 - 99.780 - 163.000 

4.165 - 12.751 742 18,012 - 42.300 

- 30.671 - 32.435 - 54.712 - 81.768 - 120.700 

304.896 389.607 563.530 844.920 1230.500 

140.471 

28.331 

91.923 
44.171 

100,0 

- 10,3 

- 1,2 

- 9,0 

89,7 

41,3 

8,3 

27,0 
13,0 

183.242 

40.157 

105.144 
61.064 

100,0 

- 10,4 

- 2,9 

" 7,5 

89,6 

42.1 

9,2 

24.2 
14,0 

241.414 

58.558 

144.000 
119.558 

100,0 

- 8,7 

10.000 
362.350 

27-500, 
522.630 

89-170 132.400 

199.200 
184.200 

100,0 

■ 10,6 

308.200 
239.770 

100,0 

- 11,7 

+ 0,1 - 1,9 

91,3 

39,1 

9,5 

23.3 
19.4 

- 8,7 

89,4 

3,0 

8,7 

38,3 

1,0 2,0 
38.4 37,5 

9,4 9,5 

21,1 22,1 
19.5 17,2 

- stopnje rasti v °) 

1981 1982 1983 1984 1985 
Ocena Predvideno 

POVPREČNE LETNE STOPNJE RASTI 
(LETO NA LETO) 
Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 
Cene na drobno 
Cene kmetijskih pridelkov 
Cene življenjskih potrebščin 
Deflator družbenega proizvoda 

STOPNJE RASTI CEN 
(DECEMBER NA DECEMBER) 
Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 
Cene na drobno 
Cene kmetijskih pridelkov 
Cene žlvljenskih potrebščin 

42.5 
45,1 
45.6 
42,6 
36,9 

31,9 
38,8 
37,5 
36,3 

23,1 
29.0 
39,5 
30.1 
28,0 

22,8 
29,5 
36,8 
29,4 

30,6. 
40,4 
47,6 
40,3 
40,0 

56,3 
60,1 
65,7 
60,1 

50,0 
50,0 
43,0 
50,0 
50,0 

26,0 
40,0 
40,0 
39,0 

45,0 

i 



- indeksi rasti 
TABELA 34: INDEKSI CEN INDUSTRIJSKIH IZDELKOV PRI PROIZVAJALCIH (1980= 100) <1980=100) 

1981 1982 1983 

112.4 
179.5 
158,5 

175,4 
218.1 
186.2 

194.6 
173.2 
263.7 
185,1 
186,1 
174,7 
156.0 
179.6 
157.1 
151.7 

174,4 
207.4 
185,1 
171.8 
182.7 
136.5 
171.8 
179.5 
153,7 
181,1 
154.6 
141,5 
158.9 
185.1 
179.3 
206.2 
190.3 

229,1 
297.5 
249.6 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 
Elektrogospodarstvo 
Pridobivanja premoga 
Pridobivanja nafte in zemeljskega plina 
Proizvodnja naftnih derivatov 142,9 
Črna metalurgija 133,1 
Pridobivanje rud barvnih kov. 136,2 
Proizvodnja barvnih kovin 145,9 
Predelava barvnih kovin 149,4 
Proizvodnja nekovin, rudnin 127,6 
Predelava nekov. rudnin 138,9 
Predelava kovin 154,3 
Strojegradnja 127,7 
Proizvodnja prometnih sredstev 133,8 
Ladjedelništvo 
Proizvodnja električnih strojev 142,7 
Proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov 152,2 
Predelava kemičnih izdelkov 142,8 
Proizvodnja kamna in peska 129,6 
Proizvodnja gradbenega materiala 148,8 
Proizvodnja žaganega lesa 127,3 
Proizvodnja končnih lesnih izdelkov 142,9 
Proizvodnja in predelava papirja 135,7 
Proizvodnja preje in tkanin 132,3 
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov 137,4 
Proizvodnja usnja in krzna 116,7 
Proizvodnja obutve in galanterije 117,0 
Predelava kavčuka 135,5 
Proizvodnja živilskih proizvodov 141,6 
Proizvodnja pijač 154,8 
Proizvodnja krmil 161,0 
Proizvodnja tobaka 134,2 
Grafična dejavnost 
Proizvodnja raznovrstnih izdelkov 
TABELA 35: INDEKSI RASTI FIZIČNEGA OBSEGA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PANOGAH 

1980 1981 1982 1983- 1984 1985 1981-1985 
ocena predv. skupaj 

299.7 
252,1 
329,5 
241.8 
233,4 
212,4 
201 ,8 
211.0 
174.3 
197,7 

213.4 
263.5 
260.6 
202.1 
256,5 
170.2 
209.9 
228,4 
208,0 
241,0 
203» 2 
178,4 
219,0 
273.7 
233,2 
257,0 
326,4 

INDUSTRIJA SKUPAJ 102,6 101,9 102,1 103,7 103,1 102,7 '10<;>7 
Elektrogospodarstvo 104,1 104,0 128,4 109,0 102 103 10 ,9 
Pridobivanje premoga 100,8 106,6 100,4 104,7 100 110 10 ,3 
Pridob.nafte, zem.plina 108,8 78,3 97,6 93,5 110 100 
Proizv. naft. derivatov 87,2 81,7 9,9, 1 92,9 160 100 103,8 
črna metalurgija 99,3 103,6 98,6 103,1 104 100 101,8 
Pridob. rud barvnih kovin 92,4 99,1 96,5 108,5 101 102 101,3 
Proizv. barv. kovin 78,3 , 95,8 89,7 101,5 100 102 97,7 
Predelava barv.kovin 104,0 98,3 116,1 100,9 102 102 103,7 
Proizv. nekov. rudnin 94,5 100,8 105,4 99,2 102 102 101,9 
Predelava nekov. rudnin 104,6 102,6 99,0 104,2 103 103 102,3 
Predelava kovin 105,5 99,3 99,7 99,9 100 101 100,0 
Strojegradnja 101,5 107,0 106,0 108,7 106 106 106,7 
Proizv.prometnih sred. 101,2 100,3 102,6 98,2 102 101 100, 
Ladjedelništvo 101,0 113,9 83,6 96,7 ~ 
Proizv.elek. strojev.,ap. 101,7 97,3 107,4- 109,3 105 105 104,7 
Proizv. bazičnih kem.izd. 103,2 109,4 102,3 114,8 110 103 107,8 
Predelava kem.izdelkov 104,5 100,5 96,0 103.9 106 104 102,0 
Proizv. kamna in peska 96,9 101,3 87,3 100,3 100 100 97,0 
Proizv.gradb.materiala 105,0 94,4 94,4 99,9 101 100 97,9 
Proizv.žaganega lesa . 98,4 96,6 101,2 102,0 101 100 100,1 
Proizv.konč.lesnih izdel. 105,9 103,4 94,7 101,2 104 102 101,0 
Proizv. in predel.papirja 106,7 100,8 103,0 102,8 103,5 102 102, 
Proizv.preje in tkanin 100,8 104,2 99,0 106,4 103 . 103 103,1 
Proizv. konč.tekst.izdel. 105,7 106,2 99,7 101,8 102 102 102,3 
Proizv. usnja in krzna 106,8 109,8 98,4 91,6 102 102 100,6 
Proizv.obutve in galant. 102,1 106,4 99,4 97,9 102 102 101,5 
Predelava kavčuka 98,4 103,5 100,0 106,3 106 104 103,9 
Proizv.živil. proizvodov 101,7 105,5 100,7 103,7 103 102 103,0 
Proizvodnja pijač 92,5 99,5 112,7 94,5 95 102 
Proizvodnja krmil 109,3 99,1 96,8 111,1 107 105 1 3,7 
Proizvodnja in predelava tobaka 101,9 105,1 97,1 105,5 105 103 103, 
Grafična dejavnost 104,0 105,9 100,5 97,5 100 i02 '\0'\,'\ 
Proizv.raznovrst.izdel. 86,8 113,8 95,9 90,4 103 102 100, 



TABELA 36: STOPNJE RASTI FIZIČNEGA OBSEGA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PROIZVODNIH 
GRUPACIJAH „ - stopnje rasti v % 

1980 1981 1982 1983 1981 1985 1981-1985 
ocena predv. skupaj 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO SKUPAJ 2,6 1,9 2,1 3,7 3,1 2,7 2,7 
v tem: 
Industrija brez energije 2,6 1,7 0,7 3,2 3,1 2,6 2,3 
Predelava kovin 1) 2,6 0,2 3,8, 4,4 3,1 3,2 2,9 
Surovinske dejavnosti 1,5 0,1 -0,2 3,3 3,2 1,2 1,5 
v tem:-metalurgija 2) -3,0 1,6 0,5 2,5 2,9 0,6 1,6 

-nekovine in.gradbeni 
material 3,5 -1,8 -4,3 1,7 1,7 1,3 -0,3 

-druge surovinske dej. 3) 2,9 0,9 2,2 4,8 4,3 1,6 2,7 
Ostala industrija 3,0 4,1 -1,6 2,0 3,2 2,6 2,0 

1) Zajema kovinsko predelovalno dejavnost, strojno industrijo, proizvodnjo prometnih sredstev, 
ladjedelništvo in proizvodnjo električnih strojev in aparatov. 

2) Črna metalurgija, pridobivanje rude barvastih kovin, proizvodnja barvastih kovin in predelava barvastih 
kovin 

3) Proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, proizvodnja žaganega lesa in plošč in proizvodnja in predelava 
papirja 

TABELA 37: PROIZVODNJA IN PORABA ENERGIJE 

Merska 
enota 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Ocena Predvideno 

I. PROIZVODNJA 

Električna energija 
Rjavi premog 
Lignit 
Surova nafta 
Naftni derivati 
- energetski 
- neenergetski 
Zemeljski plin 

GWh 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
mio Nm3 

7.538 7.927 
1.525 1.639 
4.702 5.001 

3,4 3 
501 397 
426 347 

75 50 
8 6 

9.190 
1.662 
5.010 

2,4 
368 
328 
40 

7 

9.129 
1.806 
5.027 

2,4 
332 
299 

33 
6 

8.899 
1.790 
4.800 

3 
632 
562 

70 

11.155 
1.875 
4.900 

2 
632 
562 

70 

II. PORABA 

Električna energija 
Rjavi premog 
Lignit 
Surova nafta 
Naftni derivati 
- energetska raba 
- neenergetska raba 
Zemeljski plin 

MWh 8.079 8.336 8.525 8.611 9.049 10.164 
1000 t 1.525 1.873 2.097 1.807 2.117 2.100 
1000 t 6.516 5.626 5.737 7.555 4.848 5.338 
1000 t 2.114 1.892,4 1.726,0 1.659 1.858 1.895 
1000 t 2.093,3 1.873,7 1.709,2 1.643,2 1/840 1.738 
1000 t 1.871 1.639,7 1.492,9 1.388 1.620 1.385 
1000 t 223 234 216,3 ,256 220 353 
mio Nm3 512 629 705 800 786 952 

. v,bor 
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TABELA 38: PORABA ENERGIJE, POMEMBNEJŠIH SUROVIN IN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA 
 v  
Proizvod Merska 1980 1983 1985 

enota predvideno 

Električna energija tisoč MWh 8.079 8.611 10.164 
Rjavi premog tisoč t 1.525 1.807 2.100 
Lignit tisoč t 6.516 7.555 5.338 
Surova nafta tisoč t 2.114 1.659 1.895 
Nafni derivati tisoč t 2.093 1.643 1.738 
- za energetsko rabo tisoč t 1.871 1.388 1.385 
- za neenergetsko rabo tisoč t 223 256 353 
Zemeljski plin mio. Nm3 512 800 952 
Koks tisoč t 192 217 240 
Železova ruda tisoč t 329 357 410 
Jekleni odpadki tisoč t 725 806,9 780 
Surovo jeklo tisoč t 783,7 802 850 
Končni izdelki črne metalurgije 
(vključno beton.jeklo) tisoč t 842 805 850 
Betonsko jeklo tisoč t 140 93 90 
Boksit tisoč t 303 277 300 
Aluminij tisoč t 53 47 55 
Kuhinjska sol - natrijev klorid tisoč t 65 63 70 
Žveplova kislina tisoč t 125,4 128 130 
Fosforna kislina tisoč t 24,7 28,5 29 
Natrijev hidroksid tisoč t 38 40,5 40,5 
Vodikov peroksid 100% tisoč t 6,2 7 8,3 
Borati in perborati tisoč t 3.7 4,3 4,4 
Natrijev tripolifosfat tisoč t 7,6 8 8,5 
Metanol . tisoč t 46 37 40 
Formaldehid tisoč t 79 61,5 65 
Pentaeritritol tisoč t 0,7 0,8 1,1 
Anhidrid ftalne kisline tisoč t 1,4 1,9 2 
Anhidrid maleinske kisline tisoč t 0,3 0,4 0,6 
Kaprolaktam tisoč t 5,2 8,9 8,9 
Sintetični kavčuk - tisoč t 11,3 13,1 14 
Naravni kavčuk . tisoč t 9,2 11,6 13 
Cement tisoč t 1.500 1.373 1.200 
Opečni izdelki tisoč kosov NF 527.000 521.000 580.000 
Apno tisoč m3 324 323 , 330 
Hlodi listavcev tisoč m3 578 550 620 
Celulozni les iglavcev tisoč m3 629 720 610 
Celulozni les listavcev tisoč m3 268 209 340 
Les za plošče iglavcev tisoč m3 334 299 310 
Les za plošče listavcev tisoč m3 345 299 440 
Drugi teh.les iglavcev tisoč m3 279 323 320 
Drugi teh. les listavcev tisoč m3 62 97 40 
Drva listavcev tisoč m3 147 240 200 
Žagan tropski les tisoč m3 34 15 20 
Plemeniti furnir tisoč m3 23 30 30 
Neoplemenitene iverne plošče tisoč m3 260 280 280 
Vlaknene plošče tisoč m2 7 21 21 
Žagan les iglavcev tisoč m3 516 445 445 
Žagan les iglavcev tisoč m3 13 , 28 28 
Žagan bukov les tisoč m3 145 180 200 
Žagan les drugih trdih listavcev tis'oč m3 '11 12 14 
Žagan les mehkih listavcev tisoč m3 12 24 24 
Celuloza tisoč t 273 198 232 
Lesovina tisoč t 102 83 90 
Polkemična celuloza tisoč t - 
Stari papir tisoč t 168 187 • 194 
Bombažno vlakno tisoč t 19,8 11,6 15 
Volneno vlakno in česanec tisoč t 4 3 3,5 
Naravni polimeri (viskoza) tisoč t 6 3,2 7,5 
Sintetično vlakno tisoč t 16 .19,5 21 
Ostala naravna vlakna tisoč t 1 2,7 3 
Goveja koža tisoč t 10 19 12,5 
Svinjska koža tosoč t 23 26 28,3 
Kože drobnice tisoč t 0,8 1 1 
Goveje usnje in cepljenec tisoč m2 1.700 2.000 2.100 
Svinjsko usnje, cepljenec, podlag 
in oblačilno usnje tisoč m2 1.100 2.000 1.800 
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TABELA 39: RAST FIZIČNEGA OBSEGA KMETIJSKE PROIZVODNJE - stopnje rasti v % 

1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvi- 
deno 

1981-1985 
skupaj 

Kmetijstvo skupaj M 7,1 - 1,6 4,0 3,0 2,8 

Poljedelstvo 
Sadjarstvo 
Vinogradništvo 
Živinoreja 

7,0 
-24, 1 
-25,9 

0,8 

3,2 
114,6 
62,9 

3,0 

- 4,6 
-2 6, 1 
-8,9 
2,8 

4,9 
8,0 
4,0 
3,2 

5,0 
-10,0 

0 
3,0 

3,0 
3,0 
2,7 
2,6 

TABELA 40: SEČNJA IN GOZDNA PROIZVODNJA 

1980 1981 

- v 000 m3 

1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predv. 

Posek v bto 
- iglavci 
- listavci 

Gozdna proizvodnja v neto 
- iglavci 
- listavci 

- tehnični les 
- drva 

Blagovna gozdna proizvodnja v neto 
- iglavci 
- listavci 

- tehnični les 
- drva 

Neblagovna proizvodnja v neto 
- iglavci 
- listavci 

3340 
1910 
1430 

2881 
1626 
1255 

2374 
507 

2331 
1476 
855 

2184 
147 

550 
150 
400 

3661 
£058 
1603, 

3160 
1750 
1410 

2658 
502 

2610 
1600 
1010 

2458 
152 

550 
150 
400 

- tehnični les 190 200 
- drva 360 350 
TABELA 41: LESNA BILANCA V LETIH 1981 IN 1985 

3815 
20,91 
1724 

3295 
1778 
1517 

2670 
625 

2719 
1666 
1053 

2494 
225 

576 
150 
426 

176 
400 

3772 
2091 
1681 

3258 
1778 
1480 

2671 
587 

2691 
1678 
1013 

2491 
200 

567 
140 
427 

180 
387 

3758 
2095 
1663 

3240 
1780 
1460 

2658 
582 

2678 
1610 
1068 

2478 
200 

562 
140 
422 

180 
382 

3750 
2050 
1700 

< 
3240 
1740 
1500 

2680 
560 

2700 
1600 
1100 

2500 
200 

540 
140 
400 

180 
360 

- v 1000 m3 

1981 
Skupna Gozd. Les- Sku- Druge 
poraba sort. ni paj repu- Uvoz 
lesa ostanki bliue 
1981 

1985 
Skupna Gozd. Les- Sku- Druge 
poraba sort. ni paj repu- 
lesa ostanki blike 
1985 

Uvoz 

1. Les za mehansko 
predelavo skupaj 
od tega - iglavcev 

- listavcev 

2. Les za celulozo 
in plošče 
-les za celulozo 
skupaj 
od tega-iglavcev 

-listavcev 
les za plošče - 
skupaj 
od tega-iglavcev 

-listavcev 

3. Tehnični les za druge 
namene skupaj 
od tega - iglavci 

- listavci 

4. Drva-listavci-skupaj 

5. Vsa poraba - skupaj 
od tega - iglavci 

- listavci 

1.777 1.550 
1.090 1.087 

687 463 

1.550 129 98 
1.087 3 

463 126 98 

1.670 1.470 
1.050 1.050 

620 420 

854 
633 
221 

766 
279 
487 

393 
313 

80 

152 

237 
172 

65 

84 
84 

321 108 
256 6 

65 102 

425 
371 

54 

3-942 
2.315 
1.627 

278 253 
28 211 

250 42 

. 393 
313 
80 

152 

2.610 
1.600 
1.010 

531 173 62 
239 33 7 
292 140 55 

393 
313 

80 

337 
295 

42 

152 

2.947 
1.895 
1.052 

950 
610 
340 

750 
310 
440 

360 
320 

40 

200 

410 
42 

368 

585 
378 
207 

3.930 
2.290 
1.640 

320 
190 
130 

350 
40 

310 

360 
320 

40 

200 

2.700 
1.600 
1.100 

100 
100 

300 
270 

30 

400 
370 

30 

1.470 
1.050 

420 

420 
290 
130 

650 
310 
340 

360 
320 

40 

200 

3.100 
1.970 
1.130 

100 

100 

150 
10 

140 

100 

100 

100 

100 

380 
310 
70 

350 
10 

340 

480 
310 
170 



TABELA 42: OBSEG STORITEV PROMETNIH DEJAVNOSTI 

PROMETNA PANOGA 
Merska 
enota 1980 1981 1982 1983 1981 1985 , 

ocena Predvideno 

ŽELEZNIŠKI PROMET 
Blagovni promet 
potniški promet 

CESTNI PROMET 
blagovni promet 
potniški promet 

POMORSKI PROMET • 
Blagovni promet 

ZRAČNI PROMET 
potniški promet 

LETALIŠKI PROMET 
potniški promet 
blagovni promet 

PRETOVORNI PROMET 
blagovni promet 

LUŠKI PROMET 
blagovni promet 

MESTNI PROMET 
potniški promet 

mio. tkm 
mio. pkm 

mio. tkm 
mio. pkm 

mio. trni 

mio. pkm 

00,0 potnikov 
ton 

000 iz.ton 

000 ton 

mio potnikov 

3.851 
1.436 

3.013 
4.857 

15.007 

879 

635 
6.398 

5.706 

2.606 

110 

3-862 
1.158 

3.075 
5.131 

13.938 

907 

715 
7.078 

5.551 

2.191 

133 

3.923 
1.566 

3-295 
5.215 

11.801 

926 

656 
6.671 

6.391 

2.760 

137 

1.011 
1.573 

3.211 
5.919 

11.161 

958 

631 
6.968 

8.813 

2.766 

151 

1.122 
1.601 

3.290 
6.127 

11.303 

1.017 

662 
7.390 

9.513 

2.850 

166 

1.216 
1.636 

3-322 
6.250 

11.588 

1.078 

696 
7.866 

10-371 

2.919 

183 

TABELA 43: STOPNJE RASTI FIZIČNEGA OBSEGA STORITEV NA PODROČJU PROMETA IN ZVEZ 
- Stopnje rasti v ■ 

1981 1982 1983 1984- 1985 
ocena predv, 

1981-1985 
skupaj 

POTNIŠKI PROMET 

TOVORNI PROMET 

PROMET SKUPAJ 

PTT PROMET 

PROMET IN ZVEZE 
SKUPAJ 

10,1 2,0 5,0 4,0 3,5 

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

-2,0 4,2 -1,0 2,2 2,3 

13,4' 7,5 ; 14,0 6,0 5,0 

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

4,9 

0,8 

1,1 

9,1 

2,1 

% l 
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TABELA 44: POMEMBNEJŠI KAZALCI RAZVOJA TURIZMA 

1980 1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvideno 

1. ABSOLUTNI PODATKI 

Število gostov skupaj (000) 2.378 2.418 
Število domačih gostov (000) 1.509 1.556 
Število tujih gostov (000) 869 862 

Število prenočitev skupaj (000) 7.771 7-679 
Število domačih prenočitev (000) 1.976 t.731 
Število tujih prenočitev (000) 2.795 2.918 

Konvertibilni devizni 
priliv (mio$) 169,1 204,8 

Prenočitvene zmogljivosti 
(število stalnih in pomožnih ležišč) 71.871 71.478 

2. STOPNJE RASTI (v %) 

Število prenočitev skupaj _ 1 
Število domačih prenočitev _ 5 
Število tujih prenočitev 6 

Konvertibilni devizni priliv 21 

Prenočitvene zmogljivosti - 0 5 

2-359 
1.590 

769 

7.304 
4.696 
2.608 

139,6 

72.940 

- 6 
- 1 

- 12 

- 32 

2 

2.350 
1.566 

784 

7.426 
4.759 
2.667 

175,8 

76.887 

2 
1.3 2>3 

25 

5.4 

TABELA 45: GIBANJE PREBIVALSTVA 

1980 

2.440 
1.600 

840 

7.730 
4.850 
2.880 

210 

77.000 

20 

0,7 

2.500 
1.650 

850 

7.950 
4.950 
3-000 

250 

78.000 

5 
2 

10 

20 

0,6 

1981 1982 1983 1984 
ocena 

1985 
predvideno 

1) ŠTEVILO V TISOČ 
Prebivalstvo - po registru 1) 
Prebivalstvo - stalno 2) 
AKTIVNO PREBIVALSTVO SKUPAJ 
AKTIVNI VKLJUČENI V DELO 
od tega: 
GOSPODARSTVO 
- industrija 
- kmetijstvo 3) 
- ostalo gospodarstvo 
NEGOSPODARSTVO 
REGISTIRANI NEZAPOSLENI 

1.901,2 
1.878,0 

924,1 
913,3 

791,6 
348.6 
102,1 
340,9 
121.7 
10,8 

1.917,5 
1.891,9 

930,7 
918,4 

794,0 
350.0 
101.1 
342,9 
124,4 
12,3 

1.931.6 
1.905.7 

936.8 
923,1 

795.9 
353.1 
99,3 

343,5 
127.2 
13,7 

1.943,4 
1.919,6 

945.8 
930,0 

800,5 
356,7 
98,9 

344.9 
129,5 
15,8 

1.956,0 
1.933,5 

957,9 
941.0 

809,9 
363,5 
98,0 

348,4 
131.1 
16,9 

1.969.3 
1.947.4 

968,4 
950.4 

817,7 
368.5 
92,0 

352,2 
132,7 
18,0 

2) STOPNJE RASTI (v%) 
Prebivalstvo - po registru 
Prebivalstvo - stalno 
AKTIVNO PREBIVALSTVO SKUPAJ 
AKTIVNI VKLJUČENI V DELO 
od tega: 
GOSPODARSTVO 
- industrija 
- kmetijstvo 
- ostalo gospodarstvo 
NEGOSPODARSTVO 
REGISTRIRANI NEZAPOSLENI 

0,9 
0,7 
0,7 
0,6 

0,3 
0,4 

-1,0 
0,6 
2,5 

13,9 

0,7 
0,7 
0,7 
0,5 

0,2 
0,9 

-1,8 
0,2 
2,2 

11,4 

0,6 
0,7 
1,0 
0,8 

0,6 
1,0 

-0,4 
0,4 
1,8 

15,3 

0,6 
0,7 
1,3 
1,2 

1,2 
1,9 

-0,9 
1,0 
1,2 
7,0 

0,7 
0,7 
1.1 
1,0 

1.0 
1.4 

-1,0 
1.1 
1.2 
6.5 

1) Vključeno tudi prebivalstvo, Jci je začasno prisotno v SR Sloveniji 
2) Za leto 1981 po popisu prebivalstva, za ostala leta po projekciji Urbanističnega inštituta SR Slovenije 
3) Število aktivnih v samostojnem osebnem delu v kmetijstvu je dano s koeficientom ostarelostl prebivalstva. Za obdobje 1980-1985 

je bil uporabljen koeficient 0,2488. Število aktivnih kmetov v zasebnem kmetijstvu naj bi po tem izračunu znašalo: leta 1980 - 
91,2 tisoč; 1981 - 89,4 tisoč; 1982 - 87 tisoč; 1983 -86,3 tisoč; 1984 - 85,1 tisoč; v letu 1985 pa 83,8 tisoč oseb. 
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TABELA 46: ZAPOSLENI V ZDRUŽENEM IN SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 

1980 1981" 1982 1983 1981 
ocena 

1985 
predvideno 

1) ŠTEVILO V TISOČ 
Zaposleni skupaj 
ZDRUŽENO DELO 
GOSPODARSTVO 
v tem: 
- industrija in rudarstvo 
- kmetijstvo 
- ostalo gospodarstvo 
NEGOSPODARSTVO 
SAMOSTOJNO OSEBNO DELO 

2) STOPNJE RASTI (v%) 
Zaposleni skupaj 
ZDRUŽENO DELO 
GOSPODARSTVO 
v tem: 
- industrija in rudarstvo 
- kmetijstvo 
- ostalo gospodarstvo 
NEGOSPODARSTVO 
SAMOSTOJNO OSEBNO DELO 

791.1 
772,9 
651.2 

348,6 
11,0 

294.6 
118.7 
21,7! 

800,7 
778,6 
657,0 

350,0 
11,7 

295,3 
121,6 
22,1 

0,8 
0,7 
0,1 

0,4 
6.1 
0,2 
2,4 
4.2 

807,5 
781,1 
660,5 

353,1 
12,3 

295,1 
123,9 
23,2 

0,8 
0,7 
0,5 

0,9 
5,1 

-0,1 
1,9 
5,0 

TABELA 47: PRODUKTIVNOST DELA V GOSPODARSTVU 

815,2 
790.8 
661.9 

356,7 
12,6 

295,6 
125,9 
21,4 

0,9 
0,8 
.0,7 

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

826,0 
800,6 
673.4 

363.5 
12,9 

297,0 
127,2 
25,4 

1,3 
1.2 
1.3 

1,9 
2,1 
0,5 
1.0 
4.1 

837,2 
810.4 
681 ,6 

368.5 
13,2 

299,9 
128,8 
26,8 

1.3 
1,2 
1.2 

1.4 
2.3 
1,0 
1.2 
5.5 

- cene 1983 

1980 1981 1982 1983 1981 
ocena 

1985 
predvideno 

1. ABSOLUTNI PODATKI 
(v tisoč din) 

Družbeni proizvod na aktivnega prebivalca v 
gospodarstvu 
Družbeni proizvod na zaposlenega v gospodarstvu 
združenega dela 
Družbeni proizvod na zaposlenega v industriji 
in rudarstvu 

773.7 

861 .9 

801,6 

.2. STOPNJE RASTI (v%) 

Družbeni proizvod na aktivnega prebivalca v 
gospodarstvu 
Družbeni proizvod na zaposlenega v gospodarstvu 
združenega dela 
Družbeni proizvod na zaposlenega v industriji 

TABELA 48: DELAVCI V ZDRUŽENEM DELU PO ŠOLSKI IZOBRAZBI 

761,9 

818,8 

819,7 

-1,1 

-1,5 
1,9 

761.2 

840,9 

823.3 

0,0 

-0,9 
0,4 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

1981 1983 1) 1985 
ocena predvideno 

771,4 

817,9 

811,8 

0,9 

0,8 
2,7 

778,1 

853,9 

851,5 

0,9 

0,7 . 
1,1 

1981 

STRUKTURA V% 

1983 
ocena 

790,3 

861,7 

865,6 

1,6 

1,3 
1.3 

1985 
predvideno 

SKUPAJ 789.697 797.878 

Visoka in višja 74-753 78.192 
Srednja 2) 383.669 400.535 
Ostalo 331.275 319.151 

809.600 

80.960 
419.373 
309.267 

100,0 

9,5 
48,6 
41 ,9 

100,0 

9,8 
50,2 
40,0 

100,0 

10,0 
51,8 
38,2 

1) Stanje zaposlenih v združenem delu je vzeto iz "Nekateri pomembnejši podatki v SR Sloveniji", po stopnjah 
izobrazbe pa so izračunani absolutni podatki preko ocenjene strukture za leto 1983 

2) V srednjo izobrazbo so všteti delavci s 4 letno in 3 letno srednjo šolo ter VKV delavci 

72 poročevalec 



TABELA 49: ZAJETJE PREBIVALSTVA V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 

1980 1981 1982 1983 

- število v tisoč 

1981 1985 
ocena predvideno 

OSNOVNA SOLA 
v tem: 
- celodnevna'osnovna šola 
- podaljšano bivanje 
SREDNJE ŠOLSTVO 
VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO 
DIPLOMANTI REDNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Srednje šolstvo 
v tem: 
- 3-letne 
- 4-letne 
VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO 
DIPLOMANTI PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA 2) 

217,9 

22.1 
28,7 
89.2 
20,9 

21.600 

10.790 
10.810 
1.236 

241 

219,1 

24,8 
28,3 
91,3 
19,3 

21.869 

11.227 
10.642 
4.786 

262 

219,1 

28.3 
28.4 
93,4 
19,6 

23.053 

12.031 
11.022 
4.780 

231 

219,7 

30,4 
27,4 
89,3 
20,0 

23.011 

12.142 
10.869 
4.772 

279 

221,9 

32,1 
25,6 
87,0 
20, 3 

20.000 

9.000 1) 
11.000 
5.200 

282 

222,0 

37,0 
24,0 
86,0 
24,0 

21.100 

10.000 
11.100 
4.100 

290 

1) V letu 1983 so pri poklicnih šolah upoštevani tudi diplomanti skrajšanih programov srednjega izobraževanja. 
2) Upoštevani specialisti,magistri, doktorji znanosti. 

TABELA 50: NEKATERI KAZALCI NA PODROČJU RAZISKOVALNEGA DELA 

1980 2) 1981 2) 1982 2) 1983 
ocena 

1984 
ocena 

1985 
predvideno 

1. Število raziskovalcev 1) skupaj 3.256 
od tega: 
- v raziskovalnih organizacijah 2.294 
- v raziskovalnih enotah 633 
- v visokošolskih 0ZD 329 

3.262 

2.114 
855 
293 

3.575 

2.266 
1.011 

298 

3.290 

2.050 
940 
290 

3-300 

2.050 
955 
295 

3-327 

2.000 
1.027 

300 

Celotna sredstva za 
raziskovalno dejavnost 
Tekoče cene, v mio din 3-373,4 
v tem: 
- sredstva združena v SIS za 

raziskovalno dejavnost 3) 784,7 

Cene - 1983 v mio din 8.275,8 
v tem: ^ 
- sredstva združena v SIS za 

raziskov. dej. 3) 1.925,1 

4.113,9 

1.202,6 

7.372,1 

2.155 

6.722,1 

1.591 ,5 

9.411 

2.228,1 

7.657 

2.149,4 

7.657 

2.149,.4 

11.995,2 

3-305,8 

7.996.8 

2.203.9 

18.115,5 

4.877.3 

8.329,0 

2.242.4 

1) Za polni delovni čas in ekvivalent polnega delovnega časa, ki je določen tako, da je za raziskovalce 
upoštevan faktor 0,24, ker RSS priznava od 1.700 ur za raziskovalca le 400 ur pedagogom - raziskovalcem. 

2) Vir: Rezultati raziskovanj- Raziskovalne organizacije, Zavod SR Slovenije za statistiko. 
3) Obrazec B-2, SDK 

- pedagoge 

I 

■ f- . 
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TABELA 51: OSNOVNI KAZALCI RAZVOJA ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA 

1980 1981 1982 1983 1981) 
ocena 

1985 
predvideno 

1. SPLOŠNI KAZALCI 
Realni letni porast 
življenjskega standarda v% 
v era: 

- osebni standard 
- družbeni standard 

DELEŽ SREDSTEV ZA ŽIVLJENJSKI 
STANDARD V DRUŽBENEM PROIZVODU 
( v%) 
v tem: 

- delež sredstev za osebni 
standard 

- delež sredstev za družbeni 
standard 

2. KOLIČINA POTREBNEGA DELOVNEGA 
ČASA ZA NAKUP NEKATERIH IZDELKOV 

v tem: 
prehrambeni izdelki (1 kg): 
- kruh črni 
- govedina s kostmi 
- surovo maslo 
- jabolka 
- grozdje 

industrijski izdelki: 
- električni štedilnik 
- pralni stroj 
- črno beli televizor 
- avto"Zastava 750" 

3. STRUKTURA OSEBNE 
POTROŠNJE ŠTIRIČLANSKE 
DELAVSKE DRUŽINE 

v tem: 
- hrana,pijača,tobak 
- od tega samo hrana 
- obleka in obutev 
- stanovanje 
- kurjava in razsvetljava 
- stanovanjska oprema 
- higiena,kozmetika, 

zdravje 
- izobrazba in razvedrilo 
- prometna sredstva in 

storitve 
- ostalo 

4. OPREMLJENOST 
GOSPODINJSTEV S TRAJNIMI 
P0TR0ŠNIMI DOBRINAMI 

število TV sprejemnikov na 
1000 prebivalcev 
število avtomobilov na 
1000 prebivalcev 
število telefonov na 
1000 prebivalcev 

5. OTROŠKO VARSTVO,ŠOLSTVO 
IN KULTURA 

Število predšolskih otrok 
zajetih v dnevno varstvo 
(v% od generacije) 
Število učencev na 1 oddelek 
Število učencev na 1 učitelja 
Letna naklada časopisov na 
prebivalca 
Letna naklada knjig na 
prebivalca 

6. ZDRAVSTVO 
Število prebivalcev na 
zdravnika 
Število prebivalcev na 
zobozdravnika 
Število postelj v 
bolnišnicah na 1000 
prebivalcev 

7. STANOVANJSKI STANDARD 
Število vseh zgrajenih 
stanovanj 
povprečna površina enega 
zgrajenega stanovanja 
v m 2 

1 

1 

11min. 
2h03min. 
2h4lmin. 

26min. 
36min. 

123h08min. 
190h21min. 
175h^9min. 
7m.10 dni 

100,0 
4 

*»1,3 
35,8 
11.3 
5.2 
6,1 
5.3 

3.7 
7.8 

12,6 
6,1 

272 ' 

222 

67 

36,1 
25,3 
19,1 

57,9 

1,9 

585 

1.979 

7,2 

-8,7 

-12,0 
1,1 

56,9 

11,7 

12,2 

12min. 
Ihllmin. 
3h05min. 

22min. 
31min. 

112h01min. 
232h01min. 
158h26min. 
8m.2l dni 

100,0 

12,3 
37,1 
10,8 
5,7 
7,1 
1,7 

3,1 
6,9 

12,7 
6, 1 

272 

227 

71 

38,1 
25,1 
18.7 

68.8 

1,5 

567 

1.919 

7,1 

13.672 11.671 

78 76 

-3,1 

0,3 
-15,1 

51.2 

11.3 

12,9 

1Imin. 
1h53min. 
3h07min. 

22min. 
35min. 

158h29min. 
253h55min. 
177hl5min. 
8m.5 dni 

100,0 

12,5 
37,2 
11,2 
5,7 
7,6 
1,1 

3,1 
6,9 

12,2 
6,3 

282 

235 

83 

10,2 
25,1 
17,5 

71,7 

1,0 

571 

1.959 

6,8 

13-215 

77 

-1,7 

-6,1 
0,9 

53,7 

12,1 

11,6 

lOmin. 
2h28min. 
3h3Qmin. 

21min. 
32min. 

136hl6min. 
236n55min. 
191h59min. 
8m.5 dni 

100,0 

11,3 
39,0 
11,5 
5.8 
8,5 
1,0 

3,0 
7,0 

9,0 
6.9 

282 

213 

91 

11,1 
21,9 
17,1 

71,0 

3,5 

578 

1.979 

6,8 

12.725 

80 

-1,1 

0,1 
-5,5 

19,8 

39,1 

10,7 

100,0 

11,5 
39,1 
11,8 
6,0 
8,8 
3,8 

2,7 
7.0 

8.1 
7,0 

288 

217 

99 

11,7 
21,9 
17,0 

77,2 

3,1 

579 

1.973 

6,7 

0,5 

-0,5 
1,1 

17,7 

37,5 

10,2 

100,0 

11,5 
39\5 
12,0 
6.2 
8,9 
3,6 

2,6 
6,9 

8.3 
7,0 

293 

251 

108 

12,0 
25,0 
>7,0 

80,5 

2,8 

581 

1.967 

6,6 

10.700 

82 

10.500 

83 



TABELA 52: SOCIALNO VARSTVENE POMOČI 
- tekoče cene 

d - < 1«f1 19x2 1983 « 1981( ooena 1985 Predvid. Poprečni Število Poprečni Število Poprečni Število Poprečni Število Poprečni Število 
mesečni upra- mesečni upra- mesečni uprti- messečni upra- mesečni upra- 
znesek vicencev znesek vičencev znesek vičencev znesek vičencev znesek vičencev 

1. Družbena denarna 
pomoč, ki upravi- 
čencu predstavlja 
edini vir pre- 3,100 D.200 D.300 K.162 1.933 3.960 6.500 - 6.500 1) 

2. Družbena denarna 
pomoč, ki upravi- 
čencu predstavlja 
dopolnilni vir 
preživljanja 1.700 8.550 2.150 8.710 2.150 8.770 3.250 - 3 250 1) 

3. Otroški dodatek 2) 936 211.112 1.200 165.021 1.350 132.101 1.900 130.000 
4. Varstveni dodatek 

za upokojence 1.276 28.152 1.365 33-161 1.730 35.357 - 37 445 ^ 
5. Dodatek za pomoč 

in postrežbo za 
upokojence 3) 2.510 11.651 3-130 12.885 3.606 12.999 1.581 13 821 

6. Starostna kmečka 
pokojnina 1) 1.924 40.856 2.800 39.510 3.580 38.531 1.190 34.960 

7. Pokojnine kmetov '' 

8. Varstveni dodatek ~ " 1°-°88 2"850 

kmetov-borcev 
N0V 2.516 2.810 3.317 2.771 1.000 2.744 i 9. Nadomestilo in pomoč 
za brezposelne 5) 1-.864 3.421 2.296 4.154 2.500 5.445 

1) Cene leta 1984 
2) To so najvišji zneski. 
3'drugeeosebeSa UpokoJenci' kater1''1 Je za zadovoljevanje vseh ali večine osnovnih življenskih potreb, nujna pomoč in postrežba 

S?l0Š?^ t" posebnlh popisih, od leta 1984 dalje pa le po splošnih predpisih, ker imajo kmetje borci NOV p ovih predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju pokojnino enako najnižji pokojnini delavcev; tako obenem tudi izgu- 
bijo pravico do varstvenega dodatka. 

5) Pomeni vsoto nadomestil in pomoč za brezposelne. 

TABELA 53: NEKATERI KAZALCI RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Nominalne stopnje rasti Delež 'investicij v vseh 
družbenega proizvoda Stopnje rasti zaposlenih 1) investicijah v 
cel.gospodarstva (v%) (v %) SRS (v %) 

1981 1982 1981 1982 1983 1980 1981 1982 

MANJ RAZVITE OBČINE 43,1 26,7 '2,5 "3^3 i~2 3" 3*9 2~8~ 
Lenart 32,1 11,2 4,2. 5,8 0^6 o! 3 o',2 0*3 Lendava 31,3 28,5 2,9 1,7 0,8 0,9 0,8 0 5 Ljutomer 55,5 17,0 3,2 3,4 1)7 06 0 n 0 4 
9rwoz 55>5 38,5 2,7 6,1 1,7 1,0 0,8 0 3 Šentjur pri Celju 51,9 13,1 -0,6 0,0 0,1 0,4 0 3 0 3 
Šmarje pri Jelšah 39,6 30,4 2,5 4,0 1,8 0,5 1,4 1^0 

OBČINE, KI IMAJO STATUS 
PREHODNEGA OBDOBJA 

frnomelj 36,4 36,1 0,7 2,6 2,7 0,5 0 1 0 4 
Murska Sobota 36,6 38,9 2,7 2,7 19 1 7 1 5 /7 
*°lmln "2.8 28,3 1,4 1,5 1,7 M o',9 o',7 TrebnJe "5,0 31,0 2,6 3,0 0,2 / 0,5 0,6 0,3 

SKUPAJ 10 OBČIN 41,0 31,2 2,3 2,8 1,5 7,5 7,3 5,9 

SR SLOVENIJA 35,7 28,0 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0 100,0 

1) Povprečje števila zaposlenih po stanju 31.marca in 30. septembra 
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TABELA 54: NEKATERI KAZALCI RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ indeksi ravni 
(SRS=100) 

Delež vseh zap. 
v skupnem številu 
prebivalstva 
1980 1983 

Akt. osn.sred. 
po nab.vred. 
na preb. 
1980 1982 

Indeks rasti 
preb.v obdobju 
med popisoma 
1971 1981 

Družb.proiz. Delež prim. 
cel.gosp.na sekt.v družb, 
preb. proizvodu 
1980 1982 1980 1982 

MANJ RAZVITE OBČINE 51,0 54,2 43,4 16,5 

Lenart 33,5 36,6 23,6 19,1 
Lendava 59,1 62,0 60,0 64,3 
Ljutomer 66,0 71,0 48,-7 51,9 
Ormož M, 7 49,6 32,8 72,3 
Šentjur pri Celju 44,5 43,2 35,7 35,2 
Šmarje pri Jelšah 51,9 55,6 47,0 34,2 

OBČINE, KI IMAJO STATUS 
•PREHODNEGA OBDOBJA 

Črnomelj 84,0 87,2 54,7 55,7 
Murska Sobota .64,6 68,6 40,7 39,2 
Tolmin 75,6 78,4 91,5 102,8 
Trebnje 61,0 64,1 58,1 54,3 

SKUPAJ 10 OBČIN 59,6 62,9 48,5 50,5 
SR SLOVENIJA 100,0 100,0 100,0 100,0 

101 ,6 

99,3 
99,3 

103,4 
97,0 

108,9 
102,4 

102.4 
100,7 
97,7 

101,1 

101,1 
109.5 

47,7 50,6 310,9 

32,8 
62,5 
61,2 
38,4 
44,4 
42,0 

72,4 
56,2 
65,4 
66,4 

35.5 
61.6 
65,1 
48.7 
45,0 
44,6 

78,2 
62,2 
70,1 
73,4 

440,6 
'228,1 
342,2 
585,9 
234,4 
234,4 

207.8 
235.9 
175.0 
253.1 

54,4 58,7 262,5 274,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Promet v trgovini 
na drobno 

1980 

58,3 

1982 

Delež pred- 
šolskih otrok 
v VVZ 
1980 1983 

Delež študentov 
višjih in vis. 
šol na preb. 
1980/81 1982/83 

Zdravniki v osn. 
zdrav, mrež i na 
10.000 preb. 
1980 1982 

MANJ RAZVITE OBČINE 58,3 64,2 

Lenart 48,7 50,4 
Lendava 47,7 61,3 
Ljutomer 80,3 84,3 
Ormož 61,8 67,2 
Šentjur pri Celju 51,1 53,9 
Šmarje pri Jelšah 61,7 66,2 

OBČINE, KI IMAJO STATUS 
PREHODNEGA OBDOBJA 

Črnomelj 65,6 66,3 
Murska Sobota 72,8 76,5 
Tolmin 77,0 71,4 
Trebnje 83,3 80,2 

SKUPAJ 10 OBČIN 65,8 69,2 
SR SLOVENIJA 100,0 100,0 

79,6 

66,3 
86,0 
93,9 

100, 6 
76.0 
61.1 

69,0 
71,4 

108,2 
47,4 

76,9 
100,0 

74,7 

56,4 
89,0 
83,2 
67,2 
82,7 
66,9 

62,7 
66,4 

101,8 
52,6 

72,2 
100,0 

58, 1 

45.6 
52,2 
61,0 
63,2 
55,9 
64.7 

80.2 
64,7 

105,2 
74.3 

66,2 
100,0 

58.6 

47.7 
52.3 
66.4 
53,9 
57,0 
68,0 

73,4 
66.4 
88,3 
87.5 

65.6 
100,0 

56.2 

57,5 
60.3 
57,5 
45,2 
52,1 
57,5 

78.1 
82.2 

'97,3 
71,2 

68,5 
100,0 

66,2 

56.8 
68.9 
78,4 
67,6 
58,1 
64,9 

77,0 
89,2 

108,1 
86,5 

77,0 
100,0 

1) Kazalci, ki so opredeljeni v spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja ■ 
obdobju 1981-1985 

0) 
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TABELA 55: GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V LETU 1983 
.  _ - stopnje rasti v% 

SFRJ BIH Črna 
gora 

Hrvatska Makedonija Slovenija Srbija Ožja Kosovo 
Srbija 

Vojvodina 

Fizični obseg 
industrijske 
proizvodnje 1,3 3,0 2,6 -1,7 

Zaposlenost 
(družbeni sektor) 2,1 4,5 3,6 1,0 

Izvoz blaga - skupaj 0 0-5 -2 

Izvoz blaga - 
konvertibila 13 15 .5 

Uvoz blaga - skupaj -5 -5 .39 

Uvoz blaga - 
konvertibila -11 -15 „31 

Cene na drobno 39 39 41) 

Življenjski stroški Ml 40 45 

Povp.nominalni OD na 
zaposlenega 26,4 28,7 18,6 

Povp.realni OD na 
zaposlenega -10,3 -8,3 -8,3 

Izplačila za 
investicije v OS 
nominalno 15,8 20,1 -8,2 

Izguba v gospodarstvu 80,4 108,5 35,1 

Delež izgube v 
dohodku (v%) 4,2 3,8 6,8 

H: 

-16 

-18 

10 

41 

25,4 

-10,8 

3,2 

109,6 

5,0 

4,3 

3.7 

-3 

12 

1 

-23 

40 '* 

42 

25,6 

-11,5 

9.8 

48,4 

8,0 

3,7 

0,8 

8 

16 

11 

7 

40 

40 

27.1 

-9,4 

30.2 

49,2 

2,6 

0,7 

1,7 

-6 

6 

-16 

-19 

37 

39 

26,7 

-9,0 

21,3 18,3 

78,0 209,7 

0,9 

1,7 

-2 

13 

-5 

-12 

37 

39 

27,2 

3,7 3,0 

2,5 

2,8 

-2 

31 

3 

6 

38 
/ 

42 

24.7 

-12,1 

36.8 

19,0 

9,4 

stopnje rasti v% 
SFRJ 

I.-IV.1984 
I.-IV.1983 

S RS 
I.-IV.1984 
I.-IV.1983 

1. Industrijska proizvodnja 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Kmetijska proizvodnja 
4. Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure) 
5. Zaposlenost v združenem delu 
6. Iskalci zaposlitve v 1000 
7. Izvoz blaga 

v tem: konvertibila 
8. Uvoz blaga 

v tem: konvertibila 
9. Uvoz reprodukcijskega materiala 
10. Pokritje uvoza blaga z izvozom 

v% 
- konvertibila 

11. Izplačila za investicije 
v tem: gospodarske 

stanovanjske 
ostale negospodarske 

12. Neto OD na zaposlenega 
Realni OD na zaposlenega 

13- Sredstva za skupno porabo 
v tem: SIS družbenih dejavnosti 

-SPIZ 
14. Sredstva za splošno porabo v SRS 

(neto rep.pr.+občine) 
Prisp.zvez.proračunu 
(Kotiz.+odliv tem.promet.davka) 

15. Cene proizvalacev ind.izd. 
16. Cene na drobno 
17. Življenjski stroški 
18. Celoten prihodek gospodarstva 
19- Doseženi dohodek gospodarstva 
20. Akumulacija v gospodarstvu 
1) I.-III. 1964 

I.-III. 1983 
2) Konec marca 1984 
3) Januar 1984 

4,3 

3) 
-5,7 1) 
2,1 3) 

943 
3,0 

11,0 
-2,0 
-3,0 

91,4 
92,1 
31,9 1) 
32.0 1) 
17,7 1) 
72,7 1) 
39.1 3) 

-13,7 3) 

42,3 1) 
56,6 1) 

56.6 
56,4 
54.7 

4,6 
2,4 

- 0,7 
1,4 1) 

15,6 2) 
8,0 

15,0 
-9,0 
-5,0 

103.7 
111,0 
73,2 
72.2 
52.3 

133.8 
44,7 1) 
-7,2 1) 
34,1 
36.5 
65.6 
38,1 
59,3 
55.3 
53.6 
66,6 1) 
59.4 i) 
77,9 1) 

1,8 

1,5 

10 

34 

26 

13 

35 

38 

29,0 

-6.5 

23.6 

21.7 

4,5 

TABELA 56: INDIKATORJI TEKOČIH GIBANJ V SFRJ IN SR SLOVENIJI V ZAČETKU LETA 1984 
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TABELA 57: GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH V ZAČETKU LETA 1984 - stopnje rasti v % 
oŽJA 

SFRJ BIH ČRNA GORA HRVATSKA MAKEDONIJA SLOVENIJA SRBIJA SRBIJA KOSOVO VOJVODINA 

Fizični obseg industrijske 

podatki^6 (Predh0dnl 4,3 0,9 17,! 3,2 10,3 M 4,4 6,2 "5-4 '2.5 
1.-1.1984/1.-1.1983 
Zaposlenost (družbeni . 
sektor) 2,1 4,0 1,2 1.3 2.6 1.5 1,8 1,5 4,2 1,7 
1.-2.1984/1.-2.1983 
Izvoz blaga - skupaj 4 -1 29 -1 14 7 4 -2 26 19 
1.-4.1984/1.-4.1983 „ ,, ' ,, 
Izvoz blaga - konvertibila 12 9 81 3 22 15 
1.-4.1984/1.-4.1983 
Uvoz blaga - skupaj 0 -4 89 10 10 -9 0 -22 0 66 
1.-1.1981/1.-1.1983 
Uvoz blaga - konvertibila -1 0 107 20 2 -1 -9 -25 -7 55 
1.-1.1981/1.-1.1983 
Cene na drobno 59 56 59 61 58 60 59 59 60 56 
1.-2. 1984/1.-2-. 1983 
Življenski stroški 58 58 60 59 59 59 58 59 64 57 
1.-2.1984/1.-2.1983 

nezaposlenega"* 40,4 38,5 31,0 40,7 35,5 46,2 39,4 36.4 33,5 40,9 
1.-2.1981/1.-2.1983 
Povprečni realni OD na _ ^ -11,5 -11,8 -9,1 tV1,2 -14,2 -18,6 -10,3 
zaposlenega -11,1 -12,3 ~ ' 
1.-2.1981/1.-2.1983 
Izplačila za investicije ^ ,5>7 ,6>5 11>3 16,3 
v OS - nominalno 3« »o 51,3 ' »' 
1.-3.1981/1.-3.1983 - ■ 
Dohodek (brez dela za DSSS) 56,2 49,3 65,5 57,3 56,6 61,2 55,0 52,7, 60,1 60,0 
1.-3.1984/1.-3.1983 

Izguba napram dohodku 13,7 11,1 26,1 18,7 17,2 7,6 12,1 11,8 20,3 11,3 
1.-3.1981/1.-3-1983 

»MAJSKO ANALIZO« SO PRIPRAVILI: 
I.1. Andrej Hartman 

2. Nina Prešern 
3.1. Nina Prešern ob sodelovanju Pavla Gmeinerja 
3.2. Nina Prešern in Pavle Gmeiner 
3.3. Andrej Hartman ob sodelovanju Stojana Pečli- 

na, Jerine Kodelja, Franca Jamška 
3.4. Dušanka Stričević 
3.5. Saša Kovačič in Maja Bergant 

3.6.1. Stane Vencelj ob sodelovanju Igorja Strmšni- 
ka, Siniše Mitroviča, Jasne Kondža, Saše Ko- 
vačič 

3.6.2. Vida Brus 
3.6.3. Stane Vencelj 

3.7. Stane Vencelj 
4. Andrej Hartman ob sodelovanju Marjete Šiško 

in Tomaža Kraigherja 
5. Stane Vencelj 
6. team 

II.1. Pavle Gmeiner 
2. Marjeta Šiško-Debeljak, Andrej Kavčič 
3. Siniša Mitrovič 
4. Jerina Kodelja 
5. dr. Anton Povše in Branko Bužan, Peter Sra- 

kar, Jure Furlan, Nastja Marinšek, Milena Mir- 
kovič 

6. Lojze Stare. 
7. Božena Leonardi ob sodelovanju Nastje Ma- 

rinšek 
8. Dagmar Fajdiga 
9. Dagmar Fajdiga 

10. Rado Škrabar 
11. Milenka Gaberšek 
12. Franc Dragan 

13. Uroš Lokošek 
14. Dušan Kidrič in Stojan Pečlin, Vida Mohorčič- 

Špolar, Maja Bergant, Matjaž Hanžek, Anton 
Birsa 

15. Peter Polšak 
16. Andrej Briški in Dunja Ukmar-Hvastija 
17. Zlatko Lavrenčič ob sodelovanju Fedorja Čer- 

neta, Margite Jančič, Eve Košak 
18. Franc Jamšek 
19. Andrej Briški 

Dokumentacija: Andrej Hartman, Stane Vencelj, 
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Kavčič, Marjana Zaplatil, Jasna 
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Bergant, Vida Brus, Dagmar Faj- 
diga, Milenka Gaberšek, Jerina 
Kodelja, Božena Leonardi, To- 
maž Kraigher, Uroš Lokošek, Mi- 
lena Mirkovič, Vida Mohorčič- 
Špolar, Stojan Pečlin, dr. Anton 
Povše, Peter Srakar, Lojze Stare, 
Dušanka Stričević, Rado Škra- 
bar, Dunja Ukmar-Hvastija 
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Franc Jamšek, Živko Pregl, dr. 
Ivo Lavrač, Andrej Hartman Me- 
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POROČILO 

Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju 

politike družbenoekonomskega razvoja v 

letih 1983 in 1984 in ocenitev možnosti 

razvoja v letu 1985 

UVOD 
1. Po zakonu o temeljih sistema družbenega pla- 

niranja in o družbenem planu Jugoslavije pošilja 
Zvezni izvršni svet Skupščini SFRJ poročilo o ure- 
sničevanju srednjeročnega družbenega plana Ju- 
goslavije v preteklem obdobju in oceno možnosti 
razvoja v naslednjem letu ter predloge ukrepov, ki 
so potrebni za uresničevanje družbenega plana Ju- 
goslavije v tekočem letu. 

Pri predlaganju tega poročila je Zvezni izvršni 
svet izhajal iz tega, da družbeni plan Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 dejansko ni bil edina podlaga 
za resolucijo o družbenoekonomskem razvoju v le- 
tih 1983 in 1984 in iz ocene, da mora biti poročilo 
ZIS omejeno na uresničevanje politike družbenoe- 
konomskega razvoja v letih 1983 in 1984 ter na prvo 
oceno možnosti razvoja v letu 1985 kot letih uresni- 
čevanja nalog prve etape dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, ki so določene v resoluciji 
za leto 1984. 

Upoštevali smo tudi, da je bila Skupščina SFRJ 
redno obveščena o dejavnostih v zvezi z uresniče- 
vanjem stabilizacijskega programa in v tem okviru 
tudi o dejavnostih ZIS. Poročilo o dvoletnem delu 
ZIS z ekspozijem vsebuje del vprašanj, kijih obrav- 
nava tudi to poročilo. 

Zanesljivejše elemente ekonomske politike za 
leto 1985 je mogoče predlagati na podlagi gospo- 
darskih gibanj za devet mesecev tega leta. Ocene za 
leto 1984 in ocenitev za leto 1985 naj bi bile zato le 
preliminarne. 

2. Skupaj s poročilom je bila Skupščini SFRJ 
poslana tudi analiza uresničevanja politike družbe- 
noekonomskega razvoja in možnosti razvoja v letu 
1985 (majska analiza) z analitično dokumentacij- 
skim gradivom: 

1) glavni kazalniki družbenoekonomskega raz- 
voja in ekonomske politike SFRJ v letih 1984 in 
1985; 

2) analiza uresničevanja investicijske politike v 
letu 1983 in v prvih mesecih leta 1984; 

3) uresničevanje politike hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v 
letu 1983 in v začetku leta 1984. 

Hkrati je bilo poslano tudi tole gradivo: 
1) poročilo o združevanju dela in sredstev OZD 

SR in SAP z OZD iz gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v prvih treh letih srednje- 
ročnega plana; 

2) analiza izvajanja politike na področju splošne 
in skupne porabe s posebnim prikazom proračun- 
ske porabe federacije; 

3) poročilo o uresničevanju projekcije plačilne 
bilance za leto 1983; 

4) poročilo o uresničevanju projekcije devizne 
bilance v letu 1983; 

5) uresničevanje temeljnih elementov socialne 
politike v letih 1983 in 1984; 

6) razvoj drobnega gospodarstva v funkciji ure- 
sničevanja dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije; 

7) uresničevanje politike cen v letu 1984 in prikaz 
gibanja cen v obdobju januar-maj; 

8) uresničevanje skupne devizne politike v letu 
1984. 

Hkrati se zaradi seznanjanja pošiljajo tudi: 
- pregled uresničevanja programa dejavnosti in 

ukrepov za izvajanje resolucije o družbenoekonom- 
skem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije 
v letu 1984; 

- pregled pomembnejših nalog pri uresničevanju 
stabilizacijskega programa in stopnja njihove ure- 
sničitve; 

Na podlagi 3., 8., 18., 121. in 123. a člena zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Juqo- 
slavije Zvezni izvršni svet predlaga Skupščini SFRJ 

POROČILO 
O URESNIČEVANJU POLITIKE 

DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA 
V LETIH 1983 IN 1984 IN OCENA 
MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1985 

Zvezni izvršni svet ter drugi subjekti družbenoekonom- 
skega in političnega sistema so si skrajno prizadevali, da v 
letu 1983 in v začetku leta 1984 sprejmejo spremembe gospo- 

darskega sistema in ustrezne ukrepe ekonomske politike. 
Spremenjene so bile nekatere sistemske rešitve v ekonomskih 
odnosih s tujino, sprejeti zakoni in odloki za izvajanje eko- 
nomske politike, zlasti zd uskladitev porabe z razpoložljivimi 
sredstvi, največja pozornost pa je bila posvečena ustvarjanju 
materialnih in drugih pogojev za oživljanje proizvodnje, pove- 
čanje izvoza, zagotovitev redne poravnave obveznosti do tu- 
jine in povečanje deviznih rezerv ter brzdanje inflacije. Po- 
membni so bili tudi ukrepi, da se uredijo odnosi na trgu in na 
področju cen, zmanjša nelikvidnost, finančno utrdijo gospo- 
darstvo in banke ter zmanjšajo materialne obveznosti gospo- 
darstva. Tekoče so se obravnavali problemi in sprejemali 
ukrepi socialne politike. 

Zahvaljujoč prizadevanjem delovnih ljudi in ukrepom eko- 
nomske politike, ki so jih sprejeli federacija, republike in 
pokrajini ter druge družbenopolitične in samoupravne skup- 
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nosti so se zmanjšali neugodni trendi in dosegli pomembni 
uspehi pri uresničevanju programa stabilizacije in nalog iz 
resolucije za leto 1984, zlasti pri prilagajanju proizvodnje in 
porabe ostrejšim pogojem gospodarjenja in usmeritvi v smo- 
trnejše gospodarjenje in porabo. K temu so pripomogle tudi 
ralnejše kategorije gospodarjenja - obresti, devizni tečaj di- 
narja, amortizacija idr. v skladu z opredelitvami iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije. 

Vložena prizadevanja vseh subjektov gospodarstva in 
družbe, spremembe sistemskih rešitev ter ukrepi in dejavnosti 
ekonomske politike so v letih 1983 in 1984 kljub številnim 
materialnim težavam dolgoročnejšega porekla in neugodnim 
zunanjim okoliščinam odprli pozitivne procese za spremembe 
v ekonomski aktivnosti, za katero je značilno: 

- postopno oživljanja proizvodnje in začetek strukturnega 
prilagajanja ostrejšim pogojem gospodarjenja na domačem 
in tujem trgu; 

- pozitivni rezultati in spremembe v zunanjetrgovinski me- 
njavi, zlasti glede izvoza na konvertibilno področje, in glede 
deviznega priliva, plačilne bilance ter pokritosti uvoza z izvo- 
zom; 

- ustavitev rasti zunanjega dolga in ustvarjanje pogojev za 
njegovo absolutno in relativno zmanjšanje ter normalizacijo 
zunanjefinančnega sodelovanja na dolgoročni podlagi z ome- 
jitvijo odplačil na ekonomsko znosnejšo raven; 

- bolj umerjeno gibanje splošne in skupne porabe in sora- 
zmerno zmanjšanje materialnih obveznosti gospodarstva 
skupaj z znatno omejitvijo obsega investicij in njihovega de- 
leža v družbenemu proizvodu; 

- začetek finančnega utrjevanja gospodarstva in bank, do- 
ločena omilitev nelikvidnosti in začetek sanacije prej nakopi- 
čenih deficitov različnih oblik z usmeritvijo v odpravo inflacij- 
skega financiranja; 

- prizadevanja za ustavitev čezmerne rasti cen in močnih 
inflacijskih pritiskov ter začetek odpravljanja disparitete cen; 
brzdanje inflacije. 

Vse to pa poteka ob zaostrenih socialnih problemih, zlasti 
pa ob nadaljnji rasti brezposelnosti in upadanju realnih oseb- 
nih dohodkov, s čimer je prizadeto predvsem zaposleno 
mestno prebivalstvo in družine z nizkimi prihodki. 

Zaradi dolgoročnih problemov gospodarske in regionalne 
strukture, regionalnega zapiranja, materialnih zunanjetrgo- 
vinskih in notranjih debalansov, nerazvitih motivacij za delo in 
ustvarjalnost ter povečano vlogo znanosti in tehnično-tehno- 
loškega napredka še vedno ni bilo mogoče začeti širšega 
procesa za rast delovne storilnosti ter ekonomije dela in 
sredstev, kar bi se moralo začeti v naslednjem obdobju, za- 
čenši z naslednjim letom. 

Številne organizacije združenega dela so kljub zaostrenim 
pogojem gospodarjenja uspešno premostile težave in dose- 
gle ugodne poslovne rezultate. To je tudi potrdilo za vitalnost 
in dolgoročnost temeljnih rešitev družbenoekonomskega si- 
stema na podlagi samoupravljanja in sposobnosti sistema, da 
se prilagaja nastalim situacijam ter premaguje težave in raz- 
vojne probleme. 

Po ocenah Zveznega izvršnega sveta je ravno sedaj najbolj 
pomembno, da se pri uresničevanju stabilizacijske politike 
začnejo še globlje kakovostne spremembe, predvsem pa od- 
ločno podprejo začeti pozitivni procesi prilagajanja in rasti 
gospodarske dejavnosti in njenih kakovosti. Da bi se začeti 
preobrat pozitivno nadaljeval, je nujno uresničiti naloge prve 
etape stabilizacijskega programa in s tem omogočiti, da se v 
drugi etapi (1986-1990) opravijo nujna strukturalna usklajeva- 
nja in zato zagotovijo pogoji. To bi morala biti glavna vsebina 
novih srednjeročnih razvojnih načrtov in programov, zlasti pa 
skupne razvojne in ekonomske politike na enotnem jugoslo- 
vanskem gospodarskem področju. 

I. 

1. Politika družbenoekonomskega razvoja se je v letu 1983 
uresničevala v izjemno.težkih in zahtevnih razmerah. Gospo- 
darstvo je bilo soočeno z ogromnimi, več let kopičenimi 
problemi, ki so se kazali zlasti v velikih obveznostih do tujine, 
nezadostni proizvodnji in izvozu, visoki inflaciji in drugih 
motnjah. Premagovati je bilo treba neugodne zunanje vplive, 
kot so podražitev kapitala, oteženi pogoji in možnosti za 
črpanje zunanjega kapitala in vse večji porotekcionizem v 

mednarodnih ekonomskih odnosih ter vse ostrejša politična 
situacija v svetu. Kljub takšnim pogojem pa so bili tudi v letu 
1983 doseženi pomembni uspehi na področju politike eko- 
nomske stabilizacije. Industrijska proizvodnja se je povečala, 
opravljene so bile določene strukturne spremembe, med ka- 
terimi so najpomembnejše: blaga rast deleža domače ener- 
gije, metalurgije in kemije pri industrijski proizvodnji, porast 
deleža prometa železniškega prometa v celotnem prometu.1 

Pri ekonomski menjavi s tujino je bil dosežen suficit plačilne 
bilance. Izvoz na konvertibilno področje se je povečal, pred- 
vsem v industrijsko razvite zahodne države. Povečala se je 
pokritost uvoza z izvozom blaga.2 Z velikimi prizadevanji so se 
redno poravnavale obveznosti do tujine. Devizne rezerve so 
se počasneje zmanjševale. Odnosi med porabo in razpoložlji- 
vimi sredstvi so bili skladnejši, vendar je največje breme 
zmanjšanja te porabe padlo na delavce in upokojence, katerih 
edini vir prihodka so osebni dohodki oziroma pokojnine. 
Zmanjšal se je realni obseg investicij v osnovna sredstva ter 
izdatki za splošno in skupno porabo3 in njihov delež v družbe- 
nem proizvodu. Čeprav se je zmanjšal delež gospodarstva v 
dohodku, so pri delitvi čistega dohodka gospodarstva hitreje 
rasla izločanja za krepitev materialne osnove dela od izločanj 
za osebne dohodke, hitreje pa so se povečevala tudi celotna 
sredstva za reprodukcijo4. V letu 1983 se je število zaposlenih 
povečalo za 2%, in sicer največ v industriji. 

Kljub velikim naporom celotne družbe pa nalog družbeno- 
ekonomskega razvoja, določenih za leto 1983, objektivno ni 
bilo mogoče v celoti uresničiti na številnih področjih. Druž- 
beni proizvod celotnega gospodarstva ter proizvodnja v grad- 
beništvu in promet v trgovini so bili manjši kot v predhodnem 
letu, medtem ko je bila kmetijska proizvodnja blizu rekordne 
iz leta 1982. Delovna storilnost in ekonomičnost ter drugi 
kazalniki kakovosti gospodarjenja so se še bolj poslabšali. 
Celoten izvoz se je zmanjšal. Izgube v gospodarstvu so se 
visoko povečale. Inflacijska stopnja je bila visoka. Življenjska 
raven se je zmanjšala, zlasti pa so se zmanjšali realni osebni 
dohodki''. Poseben problem je bil ta, da se je v letu 1983, zlasti 
v drugi polovici, povečala rast inflacije, izvoz pa zmanjševal. 

Čeprav so se pogajanja z Mednarodnim monetarnim skla- 
dom in drugimi finančnimi institucijami, komercialnimi ban- 
kami in vladami razvitih zahodnih držav začela pravočasno, 

V primerjavi z letom 1982 je bila industrijska proizvodnja večja za 1.3%. 
Nadpovprečno pa se je povečalo pridobivanje premoga za 6,7%, električne 
energije 5,6% in predelave premoga za 24%. Delež družbenega proizvoda teh 
panog se je v družbenem proizvodu industrije povečal z 9,75% na 10,34%. 
Porasla je proizvodnja črne in barvaste metalurgije za 8,1%, pridobivanje rud 
barvastih kovin za 3,2%. Delež družbenega proizvoda metalurgije se je v družbe- 
nem proizvodu industrije povečal s 6,64% v letu 1982 na 7,38% v letu 1983. 
Proizvodnja kemičnih izdelkov se je v preteklem letu povečala za 5,9%, prede- 
lava kemičnih izdelkov pa 5,1%, zato se je delež družbenega proizvoda teh 
panog v družbenem proizvodu industrije povečal z 7,49% v letu 1982 na 7.76% v 
letu 1983. S hitrejšo rastjo proizvodnje energetike, metalurgije in kemije od 
povprečne rasti industrijske proizvodnje se je povečal njihov delež v družbenem 
proizvodu industrije z 26,89% v letu 1982 na 28,23% v letu 1983 Promet v 
železniškem in pomorskem prometu se je povečal za 5%, medtem ko je promet v 
cestnem prometu stagniral. 

Suficit plačilne bilance je znašal v celotni menjavi 274 milijonov dolarjev, v 
menjavi s konvertibilnim področjem pa 299 milijonov dolarjev. V regionalni 
strukturi izvoza so bile tudi kakovostne spremembe. Izvoz na konvertibilno 
področje je bil večji za 13%, v razvite države pa za 28%. Pokritost uvoza z 
izvozom blaga se je povečala z 78% v letu 1982 na 82%, pokritost uvoza z 
izvozom na konvertibilno področje pa z 61% na 78%. 

Računa se, da se je osebna poraba zmanjšala približno za 2%. Povprečni 
osebni dohodki so se realno zmanjšali za 10%, vendar so nekatere kategorije 
prebivalstva zboljašle svoj ekonomski položaj (kmetijsko prebivalstvo, imetniki 
deviz, zaposleni izven družbenega sektorja). Po ocenah se je realen obseg 
investicij v osnovna sredstva zmanjšal za 12,5%. Prihodki splošne in skupne 
porabe so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za 3,6%. vendar je bil 
njihov realni pad manjši, kot je bilo predvideno z ekonomsko politiko. 

Ustvarjeni dohodek je bil v primerjavi s predhodnim letom večji za 40%. 
Znatno počasneje je rasel del dohodka, ki ostane gospodarstvu (33.7%) od dela 
dohodka, ki se izloča za druge udeležence pri delitvi (52,6%). Zato se je delež 
gospodarstva v dohodku zmanjšal z 61,2% v letu 1982 na 58,1% v letu 1983. 
Povečane obresti so najbolj vplivale, da se je zmanjšal delež gospodarstva pri 
delitvi dohodka Del dohodka, ki je bil izločen za obresti v letu 1982, je znašal 
približno 20", milijarde dinarjev, v letu 1983 pa 396 milijard dinarjev, kar je za 94% 
več kot v letu 1982 V okviru čistega dohodka so bila izločanja za akumulacijo in 
rezerve večja za 43%, izločanja za osebne dohodke in skupno uporabo pa za 
30% Delež sredstev akumulacije in rezerv v čistem dohodku se je povečal na 
24,2%. 

Družbeni proizvod celotnega gospodarstva je bil v letu 1983 po oceni manjši 
kot v predhodnem letu - za 1.3%. kmetijska proizvodnja približno za 1%. 
proizvodnja v gradbeništvu za 4%. promet v trgovini 4%, delovna storilnost v 
industriji 1.2%. ekonomičnost poslovanja 2%, izvoz blaga in storitev 0,67o. življenjska rav/en za 2,5%. Izgube v gospodarstvu so bile večje za 80%. Inflacij- 
ska stopnja je bila v decembru 1983 v primerjavi z istim mesecem v letu 1982- 
8.50%. 
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so se končala v drugem polletju, zato tudi kreditov ni bilo 
mogoče pravočasno uporabiti. 

V daljšem časovnem obdobju so bili poglobljeni strukturni 
disproporci pri materialnem razvoju zelo očitni v letu 1983 in v 
tem letu, posledice pa se kažejo predvsem v povečanih deba- 
lansih, deficitih in drugih neskladnostih v tokovih družbene 
reprodukcije. To so predvsem: izgube iz leta 1983 in nekrite 
izgube iz prejšnjih let; neplačana realizacija; prekoračitve 
predračunske vrednosti investicij; tečajne razlike gospodar- 
stva in prebivalstva, fiktivne terjatve v zvezi z nekritimi plačil- 
nimi instrumenti v kupoprodajnih odnosih; ocenjene zaloge 
obratnih sredstev; in predvsem nezadostno obračunavanje 
amortizacije za ohranitev substance in reproduciranje osnov- 
nih sredstev.6 Zahvaljujoč ogromnim prizadevanjem se je le 
neznatno povečala zadolženost v tujini.7 

2. Zvezni izvršni svet je v letu 1983 v mejah svoje pristojnosti 
in v sodelovanju z organi republik in pokrajin predlagal in 
sprejel števine ukrepe in aktivnosti, da bi omilil neugodno 
stanje, preprečil poglabljanje motenj in podprl pozitivne spre- 
membe v reprodukcijskem procesu. Posebna pozornost je 
bila posvečena oživljanju proizvodnje in povečanju izvoza, 
zlasti na konvertibilno področje. Zboljšala se je oskrbljenost 
trga z življenjsko pomembnimi proizvodi za standard prebi- 
valstva, ogromni napori so bili vloženi za poravnavo obvezno- 
sti do tujine, sprejeti so bili ukrepi in predpisi, da bi se 
zagotovila sredstva za poravnavo zapadlih obveznosti, dose- 
žen pa je bil tudi sporazum z mednarodnimi finančnimi insti- 
tucijami, komercialnimi bankami in vladami nekaterih indu- 
strijsko razvitih držav o refinanciranju zapadlih obveznosti ter 
črpanju novih kreditov. Poudariti moramo, da je bil obseg 
kreditov, črpanih v letu 1983 manjši kot so znašale poravnane 
obveznosti.8 

II. 

3. V prvih mesecih leta 1984 se je industrijska proizvodnja 
še naprej povečevala, povečal se je izvoz, zlasti na konverti- 
bilno področje, ter tudi uvoz. Devizni priliv se je povečal od 
turizma in drugih storitev. Pri delitvi čistega dohodka gospo- 
darstva so se hitreje povečevala izločanja za krepitev mate- 
rialne osnove dela kot za osebne dohodke. Kljub visoki nomi- 
nalni rasti osebnih dohodkov, splošne in skupne porabe inve- 
sticij, so bila dosežena skladnejša razmerja med ponudbo in 
povpraševanjem. Rast cen je bila v prvih petih mesecih zmer- 
nejša kot v enakem obdobju leta 1983, ko je bil v uporabi 
odlok Zveznega izvršnega sveta o določitvi najvišje ravni cen 
proizvodov in storitev. 

4. Industrijska proizvodnja je bila v prvih štirih mesecih leta 
1984 za 4,3% večja kot v enakem obdobju preteklega'leta." S 
tem se je nadaljevala pozitivna rast industrijske proizvodnje, 
ki se je začela sredi preteklega leta. Ugodna okoliščina je bila! 
da se je nadpovprečno povečala proizvodnja nekaterih ener- 
getskih in suruvinskih panog (pridobivanje premoga, prede- 
lava premoga, proizvodnja kemičnih izdelkov) ter nekaterih 
izvozno usmerjenih panog (ladjedelništvo, električni stroji in 
aparati, končni lesni izdelki, gotovi tekstilni izdelki, usnje in 
obutev). Rast industrijske proizvodje je bila v prvih mesecih 
leta 1984 podprta s povečanim uvozom ob koncu leta 1983, 
povečanimi zalogami in uporabo kreditov, prenesenih iz leta 
1983. V prvih štirih mesecih leta 1984 energetska situacija ni 
znatneje omejevala proizvodnje, čeprav so bili problemi pri 
oskrbi posameznih območij z električno energijo. Problem 
energije pa je še naprej težak. 

Izgube gospodarstva so v letu 1983 znašale z nekritimi izgubami iz prejšnjih 
let več kot 130 milijard dinarjev Neplačana realizacija je znašala približno 280 
milijard dinarjev: konec septembra 1983 so prekoračitve predračunske vredno- 
sti tekočih investicij (na tretjini objektov) znašale 603 milijarde dinarjev: po 
ocenah so znašale tečajne razlike gospodarstva in poslovnih bank približno 340 
milijard dinarjev, tečajne razlike Narodne banke pa približno 960 milijard dinar- 
jev. Zaloge obratnih sredstev so v zadnjih dveh letih prikazane nerealno za več 
kot 200 milijard dinarjev. Z deticitom je treba šteti tudi ekonomsko in moralno 
izrabljenost osnovnih sredstev, ki je večja od njihove finančne amortizacije. 

Celoten dolg je znašal ob koncu leta 1983 20.6 milijarde dolarjev, od tega 
18.951 milijonov dolarjev v konvertibilnih valutah. 

O črpanju kreditov in o sporazumu z mednarodnimi finančnimi organizacijami 
je bila Skupščini SFRJ poslana posebna informacija 

Gibanje industrijske proizvodnje je bilo po republikah in avtonomnih pokraji- 
nah različno. V SH Bosni in Hercegovini se je Industrijska proizvodnja povečala 
za 0.9%. v Crni gori za 17.1%. Hrvatski 3.2%. Makedoniji 10.3%. Sloveniji 4.6%. 
Srbiji 4.4% - ožje območje 6.2% in Vojvodini 2.5%. medtem ko je bila na Kosovu 
za 5.4% manjša kot v obdobju januar-april 1983. 

Zaradi zmanjšanih setvenih površin za pšenico v jesenski 
setvi, so z načrtom za spomladansko setev predvidene večje 
površine tako glede obsega kot tudi strukture spomladanske 
setve. Spomladanska setev je bila po svojem obsegu uspešna, 
vendar struktura, načrtovana v dobro industrijskih kultur, še 
vedno zaostaja, čeprav je boljša kot v preteklem letu. 

Gospodarska gibanja so bila na drugih področjih različna. 
Povečuje se promet, vendar počasneje raste devizni priliv od 
turizma. Še vedno se zmanjšujeta gospodarska dejavnost v 
gradbeništvu ter promet v trgovini. 

5. Število zaposlenih se je v prvih treh mesecih povečalo za 
2% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Kljub temu pa precej 
hitreje raste število nezaposlenih, predvsem mladih strokov- 
nih kadrov, zlasti pa število nezaposlenih v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo. Zvezni izvršni svet je dal 
pobudo za določitev skupnih dejavnosti in ukrepov na po- 
dročju zaposlovanja. V tem smislu je bil pripravljen družbeni 
dogovor o temeljih skupne politike zaposlovanja in njenem 
uresničevanju, ki bo kmalu sklenjen. Zvezni izvršni svet bo v 
sodelovanju z republikami in pokrajinama obravnaval tudi 
druge možnosti za večje zaposlovanje ter predlagal ustrezne 
ukrepe in dejavnosti. 

6. Izplačila za investicije v osnovna sredstva so se v prvih 
štirih mesecih 1984 v primerjavi z enakim obdobjem lani 
povečala za 36,7%'0, pri rasti celotnega prihodka pa za več 
kot 60%, vendar je po ocenah realni obseg investicij nižji kot v 
enakem obdobju leta 1983. Izjemno visoka je rast negospo- 
darskih investicij (razen stanovanjske graditve), do katere je 
prišlo po prenehanju veljavnosti intervencijskega zakona. 

7. Pri ekonomski menjavi s tujino so bili doseženi po- 
membni uspehi, pri čemer so se nadaljevali pozitivni procesi, 
začeti že lani. V prvih petih mesecih 1984 je bila ekonomska 
menjava s tujino usklajenejša kot v enakem obdobju lani, 
vendar zaenkrat še vedno na nižji ravni od predvidene. Skupni 
izvoz se je povečal za 8%, izvoz na konvertibilno področje pa 
za 16%. Skupni uvoz ter uvoz s konvertibilnega področja sta 
se povečala za 3%. Precej se je povečal izvoz v industrijsko 
razvite zahodne države, t.j. za 35%, medtem ko je bil uvoz s 
tega področja večji le za 1%'1. Najbolj se je povečal uvoz za 
reprodukcijo in široko porabo, znatno manjši pa je bil uvoz 
opreme. 

Deficit trgovinske bilance je bil manjši za 25%, deficit trgo- 
vinske bilance v menjavi s konvertibilnim področjem pa za 
50%. Pokritost uvoza z izvozom je bila s 85% v prvih petih 
mesecih 1983 povečana na 89%, pokritost v menjavi s konver- 
tibilnim področjem za 80% na 90%, pokritost uvoza z izvozom 
v razvite zahodne države pa z 58% na 78%. 

V prvih štirih mesecih 1984 je bil deficit plačilne bilance 60 
mio dolarjev, kar je manj kot 40% dificita v enakem obdobju 
lani. Realizacija je bila približno 20% manjša od izvoza, ven- 
dar se je povečal odstotek realizacije izvoza v primerjavi z 
enakim obdobjem lani. Zahvaljujoč temu sta bila iz skupno 
povečanega deviznega priliva financirana uvoz in del zapadlih 
obveznoti v zvezi s krediti. 

V prvih štirih mesecih 1984 se je torej zaradi prizadevanj 
proizvajalcev in sprejetih ukrepov povečal izvoz, dosežene pa 
so bile tudi kakovostne spremembe glede usmeritve v večji 
izvoz na konvertibilno področje, zlasti v industrijsko razvite 
države. Vendar je treba poudariti, da izvozni tokovi niso ustav- 
ljeni in da je na tem področju še vedno veliko problemov, kot 
so: izvoz surovin, kakovost in roki; visoka rast domačih cen, 

Izplačila za investicije so se po SR in SAP povečala takole: v Bosni in 
Hercegovini 46,6%. Crni gori 18.2%, Hrvatski 41.4%. Makedoniji 17.4% Sloveniji 
73.1%. Srbiji 23.6%, ozemlju Srbije brez SAP 16.0%. Kosovu 10.9% in Vojvodini 
23.7%. Problem investicij je celotneje obdelan v ustreznem separatu 

V republikah in pokrajinah je bila rast celotnega izvoza in uvoza neenako- 
merna Največji izvoz je imela Črna gora - 37%,Vojvodina - 22%. Kosovo - 20% 
Slovenija - 14%. Makedonija - 11.%. Bosna in Hercegovina - 8%. Srbija in 
Hrvatska -5%. medtem ko je imelo ožje območje Srbije za 1% manjši izvoz Uvoz 
Slovenije je bil manjši za 5%. ožjega območja Srbije za 20%. medtem ko je bil 
uvoz Crne gore večji za 64%. Hrvatske 15%. Makedonije 10%. Vojvodine 55%, 
Kosova 10%. Bosne in Hercegovine 5% in Srbije 1%. 
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neorganiziran nastop, zunanje ovire in podobno. Zlasti velik 
je problem izvoza v države v razvoju, vendar manjši kot lani'2. 

8. V prvih mesecih 1984 se uresničuje dogovorjena mone- 
tarna in kreditna politika, čeprav denarna masa in bančni 
plasmaji rastejo nekoliko hitreje, kot je predvideno. Večji 
porast bančnih plasmajev je usmerjen v organizacije združe- 
nega dela v gospodarstvu. Kratkoročni krediti še vedno hitreje 
rastejo od dolgoročnih. Neto domača aktiva je rasla poča- 
sneje, kot je bilo predvideno, medtem ko so plasmaji narodnih 
bank iz primarne emisije rasli tako, kot je bilo določeno13'. 

9. V obdobju januar-marec 1984 je bila dosežena nomi- 
nalno visoka rast celotnega prihodka (61,8%), vendar je bila 
zaradi hitrejše rasti porabljenih sredstev (63,2%), rast do- 
hodka gospodarstva počasnejša (56,2%). Ekonomičnost po- 
slovanja še naprej upada. Pri delitvi čistega dohodka so 
precej hitreje rasla sredstva za akumulacijo in rezerve (63,5%) 
kot osebni dohodki (43%) in sredstva skupne porabe v orga- 
nizacijah združenega dela. Obresti za kredite so se povečale 
za 92%. 

Tekoče izgube v gospodarstvu znašajo 98,8 milijarde dinar- 
jev, vendar je njihov delež v ustvarjenem dohodku s 15,0% v 
obdobju januar-marec 1983 zmanjšan na 13,7% v enakem 
obdobju letos. Problem izgub v gospodarstvu je še vedno zelo 
akuten in zahteva Učinkovitejše ukrepe za saniranje in od- 
pravo njihovih vzrokov. 

10. V začetku leta 1984 se je nadaljevala visoka nominalna 
rast osebnih dohodkov in prihodkov splošne in skupne po- 
rabe. V prvih štirih mesecih 1984 so se osebni dohodki v 
primerjavi z enakim obdobjem leta 1983 povečali za 41%, 
prihodki splošne porabe za 56%, skupne porabe za 48% in 
druge porabe za 50%'4'. Za rast prihodkov splošne in skupne 
porabe se uporablja mehanizem omejevanja (imobilizacija 
presežkov idr.), določen v resoluciji. Pri financiranju potreb 
posameznih uporabnikov proračunskih sredstev federacije so 
zaradi inflacije težave, ker so sredstva določena v fiksnem 
znesku. , 

11. V prvih mesecih 1984 je bilo vloženega precej truda, da 
bi se uredili odnosi na trgu in pri gibanju cen. Blagovni in 
denarni skladi so bili bolj usKlajeni kot leto dni poprej, pre- 
skrba trga pa tudi precej boljša. Boljši odnosi na trgu so 
prispevali k sklenitvi družbenega dogovora o zagotavljanju in 
uporabljanju deviz za plačevanje prednostnega uvoza določe- 
nih proizvodov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo v letu 
1984 na enotnem jugoslovanskem trgu. Vendar je še vedno 
precejšen problem redno zagotavljanje deviz za uresničeva- 
nje tega dogovora. Primanjkovalo je določenih proizvodov, 
pomembnih za reprodukcijo in življenjsko raven prebivalstva. 
V nekaterih delih države je bil zlasti izražen problem oskrbe z 
električno energijo. 

Zaradi sprejetih ukrepov so cene in življenjski stroški rasli 
počasneje, vendar je po odmrznitvi čutiti močne tendence za 
povečanje cen. V primerjavi z decembrom 1983 so se proizva- 
jalske cene industrijskih proizvodov v maju letos povečale za 
6,3%, nadrobne cene za 9,7% in življenjski stroški za 10,4%. 
Del porasta letošnjih cen je nastal tudi zaradi nujne odprave 
najizrazitejših disparitet ob koncu leta 1983. 

12. Še naprej se zaostrujejo socialni problemi. Še vedno 
upadajo realni osebni dohodki, pokojnine in drugi prejemki. 
Po ocenah bodo povprečni realni osebni dohodki v obdobju 
januar-april 1984 približno za 12% manjši kot v enakem 
obdobju 1983. Po drugi strani pa se zaradi premalo učinkovite 
davčne politike hitro povečujejo prihodki imetnikov deviz, 
dela kmetijskega prebivalstva in drugih kategorij prebivalstva. 

13. V precej ostrejši obliki se izražajo neugodna ekonomska 
gibanja v manj razvitih republikah in SAP Kosovo, razlike pa 

Zvezni sekretariat za finance je pripravil posebno poročilo o izvrševanju 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino s predlogi, o čemer 
ho Skupščina obveščena 

Denarna masa se je povečala za 55,2 milijarde dinarjev, bančni plasmaji pa 
za 156.7 milijarde dinarjev. Neto domača aktiva bank se je povečala za 118,6 
milijarde dinarjev (predvidenih je bilo 135 milijard dinarjev), medtem ko so se 
plasmaji narodnih bank iz primarne emisije povečali za 18,6 milijarde dinarjev 
(previđenih je bilo 19.5 milijarde dinarjev). 
U24 Prihodki splošne porabe so se v prvih štirih mesecih 1984 povečali: v 

Bosni in Hercegovini za 43%. Črni gori za 47%. Hrvatski za 47%, Makedoniji za 
40%. Sloveniji za 42%. Srbiji za 67%, ozemlju Srbije brez SAP za 69%, Kosovu za 
43% in Vojvodini za 60%. Prihodki skupne porabe so bili večji v Bosni in 
Hercegovini - za 50%. Črni gori - za 49%, Hrvatski - za 55%, Makedoniji in 
Sloveniji - za 35%, Srbiji - za 50%, ožjem območju Srbije - za 52%, Kosovu - za 
44% in Vojvodini - za 47%. 

so velike tudi med temi družbenopolitičnimi skupnostmi. V 
prvih štirih mesecih je bila povprečna rast industrijske proiz- 
vodnje v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo 
3,7% (v Jugoslaviji 4,3%). Stopnja rasti zaposlenosti je bila na 
teh območjih večja od povprečne stopnje v državi, vendar je 
bilo večje tudi število tistih, ki iščejo zaposlitev. Rast izplačil 
investicije na tem območju je bila nižja od izplačil vse države, 
zlasti na Kosovu, v Makedoniji in Črni gori. Doseženi so bili 
prvi uspehi pri združevanju dela in sredstev Sklada. Sklenje- 
nih je bilo 386 samoupravnih sporazumov s predračunsko 
vrednostjo več kot 175 milijard dinarjev - od tega odpade na 
združena sredstva Sklada 43 milijard dinarjev ali 24,5%. To bi 
zagotovilo zaposlitev približno za 60 tisoč novih delavcev. 
Vendar se sredstva dejansko zelo počasi združujejo. Na teh 
območjih je zlasti zaostren problem nelikvidnosti. 

Za spodbujanje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in 
SAP Kosovo je bilo iz Sklada federacije do sredine aprila 
razporojenih približno 24 milijard dinarjev. Iz proračuna fede- 
racije je bilo razporejenih približno 8 milijard dinarjev za 
financiranje družbenih dejavnosti15'. 

14. V minulih mesecih 1984 so si združeno delo in drugi 
družbeni dejavniki veliko prizadevali za uresničevanje politike 
družbenoekonomskega razvoja v letu 1984, pri čemer so bili 
doseženi tudi pomembni uspehi, zlasti pri nadaljnjem oživlja- 
nju proizvodnje, povečevanju izvoza, poravnavanju obvezno- 
sti do tujine, zboljševanju preskrbe trga, zaviranju inflacije, 
ublaževanju socialnih problemov in uresničevanju drugih na- 
log, določenih v resoluciji za leto 1984. Menimo pa, da ti 
procesi v družbenoekonomskem razvoju niso toliko ustaljeni, 
da bi zagotovili želeni preobrat in izhod iz neugodnega go- 
spodarskega stanja. V industrijski proizvodnji imamo kljub 
določenemu ublaževanju še vedno znane strukturne neuskla- 
jenosti, problem energije in veliko odvisnost proizvodnje od 
uvoza. V kmetijstvu se tudi letos ne uresničuje načrtovana 
struktura kmetijske proizvodnje, zlasti pri industrijskih kultu- 
rah, čeprav so bili pravočasno sprejeti spodbujevalni ukrepi. 
Zaostreni so tudi problemi živinorejske proizvodnje - tako 
glede rasti kot glede porabe in izvoza živinorejskih proiz- 
vodov. Ker zaposlenost raste hitreje od celotne gospodarske 
dejavnosti, se zmanjšuje storilnost tekočega dela (storilnost 
celotnega družbenega dela se sicer zmanjšuje v dolgoročnem 
obdobju). Ključna naloga ekonomske politike za leto 1984 je 
povečati izvoz, predvsem na konvertibilno področje, da bi 
poravnali obveznosti in zagotovili nujen uvoz za proizvodnjo. 
Vendar je izvoz v prvih petih mesecih zaostajal za dinamičnim 
planom. V teh mesecih smo imeli največ težav pri uresničeva- 
nju dogovorjene politike cen in brzdanju inflacije. Pritiski na 
rast cen so močnejši zaradi velikih debalansov, izgub in 
deficitov v gospodarstvu in prizadevanja, da se dohodek po- 
veča z dvigovanjem cen tudi tam, kjer za to ni opravičila. 
Izraženi so bili zlasti problemi zaradi upadanja realnih oseb- 
nih dohodkov in pokojnin, ki ga je povzročila visoka rast 
življenjskih stroškov. Ti in drugi dolgoročni problemi, kot so 
velike obveznosti do tujine, spodkopana enotnost jugoslo- 
vanskega trga, neusklajeni odnosi pri primarni delitvi in 
drugo, otežujejo nadaljevanje začetih pozitivnih procesov, 
zaradi česar je nujno sprejeti nadaljnje energičnejše ukrepe v 
skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije. V 
prihodnjih mesecih si morajo vsi subjekti gospodarstva in 
družbe še bolj prizadevati in sprejeti nadaljnje predvidene 
ukrepe, da bi se naloge iz resolucije za leto 1984 čim popol- 
neje in kakovostneje uresničile. 

III. 

Poleg tega, kar je povedano v drugih delih poročila in 
analitični dokumentaciji, so v tem delu nekoliko obsežneje 
prikazane dejavnosti in ukrepi, ki so bili sprejeti in se še vedno 
sprejemajo za uresničevanje ciljev in nalog iz prvega dela 
resolucije oziroma za uresničevanje prve etape dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. 

15. Naloge pri izvajanju dolgoročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije, ki so določene v resoluciji o politiki družbe- 

Problem razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo je po- 
drobneje obdelan v analitičnem separatu k majski analizi: »Uresničevanje poli- 
tike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v letu 
1983 in ob začetku leta 1984« 
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noekonomskega razvoja v letu 1984, so konkretizirane v pro- 
gramu dejavnosti in ukrepov za izvajanje resolucije. V pro- 
gramu so določeni roki, v katerih je treba opraviti posamezne 
naloge, in nosilci nalog. Naloge iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije so konkretizirane v načrtu Zveznega 
izvršnega sveta za uresničevanje dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, v katerem je določena tudi njihova 
dinamika. Predvideno je, da je treba največ nalog opraviti v 
prvem polletju 1984. Zvezni izvršni svet redno spremlja ure- 
sničevanje programa in stopnjo dokončanosti posameznih 
nalog in probleme v zvezi s tem. Pri tem upošteva, da pri 
uresničevanju tega programa sodelujejo številni subjekti 
družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema v me- 
jah svojih pristojnosti. 

16. Za oživitev proizvodnje in njeno strukturno prilagajanje 
in usposabljanje za večji izvoz je bilo vloženega precej truda, 
predvsem za zagotovitev sredstev za plačilo uvoza energije! 
zlasti nafte in njenih derivatov, nadomestnih delov in repro- 
dukcijskega materiala za proizvodnjo energije, posebno pre- 
moga. Zagotovljena so biia ustrezna sredstva za uvoz surovin 
za proizvodnjo umetnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin, 
nadomestnih delov in gum ter za uvoz potrebnih količin 
bombaža, volne in surovih kož. 

Zaradi spodbujanja proizvodnje in urejanja odnosov na trgu 
je bil sprejet samoupravni sporazum o enakomerni preskrbi 
jugoslovanskega trga s koksom pod enakimi pogoji. Spreme- 
njen je bil zakon o blagovnih kreditih, da bi se zagotovilo 
njihovo uspešnejše črpanje in boljša preskrba industrije. Ob 
začetku leta 1984 so bili sprejeti tudi določeni ukrepi, ki naj bi 
omilili posledice pomanjkanja električne energije'6. 

Sprejeti so bili programi izvoza kmetijskih pridelkov, pogoji 
in ukrepi za uresničevanje programa žetve za leto 1984 ter 
družbeni dogovor o pospeševanju oljarstva za obdobje 
1984-1986. Poteka razprava o družbenem dogovoru o pogo- 
jih in ukrepih za proizvodnjo hrane v ekonomskem letu 
1984/1985 s programom jesenske setve. Sklenjen je bil druž- 
beni dogovor o strategiji tehnološkega razvoja SFRJ. Sprejeta 
sta bila samoupravni sporazum bank o združevanju sredstev 
za kreditiranje izvoza kapitalnih dobrin pri Jugoslovanski 
banki za mednarodno sodelovanje v letu 1984 in samoupravni 
sporazum bank o izvajanju selektivne kreditne politike v letu 
1984. 

Zvezni izvršni svet je intenziviral svojo dejavnost pri spreje- 
manju ukrepov, določenih v resoluciji o politiki diužbenoeko- 
nomskega razvoja za leto 1984, predvsem pa pri sprejetju 
družbenega dogovora o varčevanju in smotrni uporabi elek- 
trične energije ter o solidarnosti socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin ob pomanjkanju elek- 
trične energije; pri sprejetju ukrepov za spodbujanje prehoda 
porabnikov mazuta in kurilnega olja na porabo premoga in 
drugih energetskih goriv; pri sprejetju odloka o spremembi in 
dopolnitvi odloka o oprostitvi oziroma znižanju posebnih ca- 
rinskih davščin in taks za uvoz, zlasti opreme in naprav za 
promet in zveze, ki jih ne izdelujemo pri nas; pri sklenitvi 
dogovora o ukrepih in dejavnostih za uspešnejše gospodarje- 
nje železniškega prometa in sprejetju ukrepov za zagotovitev 
sredstev za financiranje nakupa tirnih vozil domače izdelave; 
pri sprejetju ukrepov za usmerjanje kreditnega bančnega 
potenciala prek Jugoslovanske banke za mednarodno-eko- 
nomsko sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme in ladij na 
kredit in za izvajanje investicijskih del v tujini na kredit ter 
drugih ukrepov, določenih v resoluciji in programu dejavnosti 
in ukrepov za uresničevanje resolucije. 

V skladu z ekonomsko politiko za leto 1984 pripravljamo 
samoupravna sporazuma o enakomerni preskrbi jugoslovan- 
skega trga z naftnimi derivati pod enakimi pogoji, vštevši tudi 
primarni bencin za petrokemijo; o preskrbi jugoslovanskega 
trga s petrokemičnimi izdelki ter družbeni dogovor o razvoju 
proizvodnje farmacevtskih surovin. Hkrati z reševanjem pro- 
blemov tekoče proizvodnje pripravljamo tudi rešitve za razvoj 
energetike v naslednjem obdobju. V ta namen bodo pristojni 
zvezni organi v sodelovanju s splošnimi združenji naftnega 
gospodarstva, premogovniki in Skupnostjo jugoslovanskega 
elektrogospodarstva pripravili dogovor o kontinuiteti graditve 
energetskih zmogljivosti in dogovor o temeljih družbenega 

Uvožene so bile dodatne količine električne energije in delno zagotovljena 
sredstva za uvoz potrebnih nadomestnih delov za elektrarne in premogovnike. 

plana Jugoslavije za razvoj energetike v obdobju 1986-1990. 
Pravočasno bo sprejet program jesenske setve, določene 

proizvajalske prodajne cene kmetijskih pridelkov letine 1985 
in sprejeti ukrepi za ustrezno preskrbo kmetijstva z gnojili, 
semenom, naftnimi derivati, nadomestnimi deli in gumami. 
Sprejeti bodo tudi predvideni ukrepi za zboljšanje organizira- 
nega odkupa pšenice in koruze. 

17. Zvezni izvršni svet je ob koncu leta 1983 povečal cene 
proizvodov energetike, nekaterih osnovnih surovin in železni- 
škega prometa, in tako začel odpravljati najizrazitejša nesora- 
zmerja med cenami. 

Zvezni izvršni svet je po izdaji odloka o določitvi najvišje 
ravni cen za vse proizvode in storitve še naprej intenzivno 
pripravljal ukrepe in ustvarjal pogoje za odpravo tega odloka 
in zato, da se v oblikovanje cen proizvodov in storitev v 
modsebojnih odnosih organizacij združenega dela vključijo 
ekonomska merila, kar naj bi zagotovilo liberalizacijo cen in 
omejilo administrativne intervencije na najnujnejše, vendar 
učinkovite ukrepe. 

Sprejeta sta bila zakon o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen ter odlok 
o pogojih in načinu oblikovanja cen in družbeni kontroli cen v 
letu 1984. Določen je bil tudi mehanizem za oblikovanje cen 
naftnih derivatov. Zvezni izvršni svet bo v letu 1984 v sodelo- 
vanju z izvršnimi sveti republik in izvršnima svetoma avtono- 
mnih pokrajin veliko odločneje in na vsem gospodarskem 
področju sprejemal vse potrebne ukrepe, da se bodo cene 
gibale v družbeno sprejemljivih in dogovorjenih mejah. Na- 
men sprejetih ukrepov je omogočiti pozitivno delovanje tržnih 
meril na boljšo izrabo zmogljivosti proizvodnje, delitev in 
porabo ter ustvariti pogoje, da o cenah odločajo predvsem 
proizvajalci. Med letom bodo sprejeti tudi dodatni ukrepi, po 
katerih se bodo cene še bolj oblikovale glede na tržne raz- 
mere. 

Iz gibanja na področju cen neposredno po uveljavitvi novih 
predpisov o cenah je razvidno, da so pritiski na rast cen še 
vedno veliki in da so napovedana povečanja cen nad obse- 
gom, določenim v projekciji o dogovorjeni politiki cen. Zato 
bo treba poskrbeti za dosledno izvajanje sprejetih predpisov, 
okrepiti celotno družbenopolitično dejavnost ter sprejeti do- 
ločene ukrepe ekonomske politike, ki bodo vplivali na vzroke 
inflacije in morda imeli učinke že letos. Pospešeno se priprav- 
lja zakon o družbeni kontroli cen. 

Sprejeti so bili ukrepi za usklajenejše odnose na trgu. 
Spremenjen je bil zakon o določitvi virov sredstev za financi- 
ranje zveznih blagovnih rezerv in sklenjen družbni dogovor o 
zagotavljanju in uporabljanju deviz za plačevanje prednost- 
nega uvoza določenih proizvodov oziroma surovin za njihovo 
proizvodnjo v letu 1984 na enotnem jugoslovanskem trgu 
(zdravila, detergenti, sladkor, olje idr.), za uresničitev kate- 
rega je v odloku o skupni devizni politiki predvidenih 560 
milijonov dolarjev. Sklenjen bo dogovor o organiziranem od- 
kupu pšenice letine 1984. Vsi ti ukrepi sozboljšali preskrbo na 
nekaterih področjih trga. 

18. V luči uresničevanja nalog dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije v ekonomskih odnosih s tujino sta 
bila ob koncu leta 1983 spremenjena zakon o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s tujino ter zakon o plačilih v 
konvertibilnih valutah. V preteklem obdobju leta 1984 so bili 
sprejeti zakon o spremembah zakona o najemnaju določenih 
blagovnih kreditov v tujini, zakon o zadolževanju Narodne 
banke v tujini v letu 1984, enotna merila iz 69. a člena zakona 
o deviznem poslovanju in tekočih odnosih s tujino za leto 
1984, enotna merila o zadolževanju v tujini in odobritvi kredi- 
tov v tujini v letu 1984, samoupravni sporazum o določanju 
pravice do vračila carin in drugih uvoznih davščin, samou- 
pravni sporazum o ugotavljanju in razporejanju pravice do 
nakupa deviz, ki se izločajo po enotnem odstotku kot pravice 
do deviz za nakup družbeno priznanih reprodukcijskih po- 
treb, odlok o pogojih, organizaciji in delu enotnega deviznega 
trga v letu 1984 in drugi predpisi Vsi ti ukrepi so prispevali k 
pomembnejšim uspehom naše zunanje menjave. Toda šte- 
vilni elementi deviznega sistema in trga ne delujejo zadovo- 
ljivo. 
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Ker v letu 1984 zapadejo velike obveznosti do tujine17, ki jih 
je težko poravnati brez novega zadolževanja, se je Zvezni 
izvršni svet v skladu s stališči Predsedstva SFRJ in odloki 
Skupščine SFRJ pogajal ter sklenil kreditni aranžma z Medna- 
rodnim monetarnim skladom, z vladami razvitih zahodnih 
držav in komercialnimi bankami o novih kreditih. Po računu 
bomo najeli približno 3,6 milijarde dolarjev zunanjih kreditov, 
od tega 3,2 mlrd dolarjev s konveratibilnega področja, in sicer 
za refinanciranje obveznosti, ki zapadejo v letu 1984, za pove- 
čanje deviznih rezev in za uvoz blaga na kredit. V letu 1984 
računamo tudi na črpanje neizkoriščenih kreditov iz aranžma- 
jev iz leta 1983 (po podatkih NBJ znašajo neizkoriščeni bla- 
govni krediti iz leta 1983 525 milijonov dolarjev). 

V okviru Zveznega izvršnega sveta in zveznih organov se za 
premagovanje plačilnobilančnih omejitev in težav zunanjefi- 
nančnega sodelovanja pripravlja dolgoročna politika tega so- 
delovanja v okviru skupne strategije zunanjetrgovinske me- 
njave z usmeritvijo, da se obseg zunanjega dolga postopno 
zmanjšuje in da se deluje, da se ta dolg normalizira na 
dolgoročni podlagi in tako ustvarijo pogoji za zmanjševanje 
deleža odplačil v deviznem prihodku. 

Z nadaljnjim oživljanjem in stabilizacijo proizvodnje in go- 
spodarske dejavnosti v celoti ter usklajevanjem domačega 
povpraševanja z razpoložljivimi sredstvi bodo ustvarjeni po- 
goji za povečanje izvoza in deviznega priliva v celoti. To bomo 
še naprej spodbujali tako, da bomo dajali pri črpanju blagov- 
nih kreditov prednost proizvodnji, ki je namenjena izvozu. Z 
ugodnim kreditiranjem bomo še naprej spodbujali izvoz. Za- 
gotovili bomo sredstva za pravočasno izplačilo carinskih in 
davčnih vračil. Spodbujali bomo devizni priliv iz vseh nebla- 
govnih naslovov. Ukrepali bomo tudi drugače, da bi ustvarili 
devizni priliv od turizma in drugih storitev in zmanjšali devizni 
odliv. Še naprej bomo vodili politiko realnega tečaja dinarja. 

19. V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabili- 
zacije smo ukrepali za zboljšanje finančnih tokov, omilitev 
problemov dinarske nelikvidnosti in krepitev dinarja kot edi- 
nega plačilnega sredstva v državi. 

S politiko družbenoekonomskega razvoja je predvideno 
ekonomsko vrednotenje proizvodnih dejavnikov, predvsem s 
postopnim povečanjem obresti do realnih obrestnih mer. S 
samoupravnim sporazumom o politiki obrestnih mer je dolo- 
čena splošna minimalna 30,5% obrestna mera za kredite iz 
bančnih sredstev (razen kreditov za stanovanjsko-komunalno 
graditev), 25,5% za investicijske kredite za primarno kmetij- 
sko proizvodnjo in 18% za kredite za druge prioritetne na- 
mene, določene z resolucijo o politiki družbenoekonomskega 
razvoja v letu 1984. S politiko obrestnih mer je treba zagotoviti 
smotrnejše razpolaganje z zalogami in sredstvi v celoti ter 
njihovo usmerjanje v proizvodnjo, ki je učinkovita in renta- 
bilna. 

Zvezni izvršni svet je sprejel program ukrepov in dejavnosti 
za finačno konsolidacijo gospodarstva in bank, ki se pospe- 
šeno uresničuje. Sprejetje bil zakon o zagotavljanju obratnih 
sredstev, s čimer je bil narejen pomemben korak k uresniče- 
vanju finančne konsolidacije gospodarstva in bank ter dolo- 
čeno, da organizacije združenega dela zagotavljajo trajna 
obratna sredstva iz trajnih in dolgoročnih virov, dokler pa 
tega ne storijo, ne smejo uporabljati družbenih sredstev za 
investicije in dolgoročne plasmaje, banke pa takšnim organi- 
zacijam ne smejo dajati kreditov za investicije. Spremenjen je 
bil zakon o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin. 

Treba je pospešiti dejavnost, da se sprejmeta: zakon o 
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka 
ter zakon o konverziji in spreminjanju kratkoročnih bančnih 
kreditov v organizacijah združenega dela iz primarne emisije 
v dolgoročne kredite za obratna sredstva. Združenje bank 
Jugoslavije mora pospešiti ukrepe za selektivno reprogrami- 
ranje obveznosti gospodarstva do bank. Zvezni izvršni svet 
intenzivno išče rešitve za kritje tečajnih razlik in pripravlja 
zakon o posebnih pogojih za dajanje kreditov za investicije. 

" Po projekciji plačilne bilance zanfta anuiteta približno 5,4 milijarde dolarjev, 
od tega 3,2 milijarde dolarjev odplačila glavnice In 2,2 milijarde dolarjev obresti. 
Toda sedaj je ocenjeno, da bodo anuitete znašale 5,54 milijarde, in sicer, 
glavnica 3,54, obresti pa 2 milijardi dolarjev. 

Ocenjujemo, da imajo banke bilančne možnosti, da repro- ; 
gramirajo 60 milijard dinarjev dolga, s čimer bi se zboljšal i 
finančni položaj gospodarstva. V Gospodarski zbornici Jugo- 
slaslavije pripravljajo rešitve za učinkovitejše izkoriščanje 
sredstev. V Združenju bank iščejo možnosti za omilitev pro- 
blemov obratnih sredstev in ustrezne ukrepe v zvezi s tem. 
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije bo ugotovila 
možnosti za zboljšanje plačilnega sistema in plačilnega pro- 
meta (večstranski kliring, večstranske kompenzacije, asigna- 
cije in cesije, konto-korenčno razmerje, delovanje menic 
ipd.). Za krepitev likvidnosti gospodarstva je treba angažirati 
vse družbenoekonomske dejavnike, od organizacij združe- 
nega dela do družbe v celoti. Vsi družbenoekonomski subjekti 
morajo sprejeti ustrezne programe, s katerimi bodo določeni 
in okrepljeni motivacijski dejavniki za delo in ustvarjalnost, 
spodbujanje proizvodnje in delovne produktivnosti, zmanjše- 
vanje vseh oblik porabe, povečanje koeficienta obračanja 
obratnih sredstev in koeficienta učinkovitosti osnovnih sred- 
stev, povečanje finančne discipline in drugi ukrepi za poveča- 
nje učinkovitosti gospodarjenja. Predlogi sprememb v banč- 
nem momentarnem in kreditnem sistemu so bili poslani 
Skupščini SFR Jugoslavije. 

20. Na področju pridobivanja in delitve dohodka je bilo s 
politiko družbenoekonomskega razvoja za leto 1984 predvi- 
deno ustvarjanje pogojev za stvarno ugotavljanje delovnih 
rezultatov in krepitev materialne osnove združenega dela. 
Sprejetih je bilo več aktov o ureditvi odnosov in namenov 
uporabe sredstev ter zakon, s katerim se začasno prepove- 
duje razpolaganje z delom družbenih sredstev za izplačilo 
osebnih dohodkov v letu 1984. 

Pripravlja se sprememba zakona o ugotavljanju in razpore- 
janju celotnega prihodka in dohod kater zakona o amortizaciji 
osnovnih sredstev. V pripravi je tudi družbeni dogovor o 
skupnih temeljih za samoupravno ureditev pridobivanja in 
razporejanja dohodka in čistega dohodka ter o delitvi sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo v SFRJ. Poleg tega 
je bilo predvideno tudi sprejetje dogovora, ki bi določil enotna 
merila za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat posebne 
ugodnosti na trgu pri pridobivanju dohodka ter način razpola- 
ganja s tem dohodkom. 

21. Pri izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja 
smo v letu 1984 ukrepali, da bi onemogočili investicije brez 
kritja in zaprli vse kanale fiktivne akumulacije. V tem smislu so 
bili sprejeti zakoni, ki začasno prepovedujejo dajanje garancij 
in drugih listin o zagotavljanju sredstev iz bodočega priliva ter 
razpolaganje z delom družbenih sredstev za financiranje gra- 
ditve novih termoelektrarn, energetskih objektov in toplarn na 
tekoča goriva. Nujno je sprejeti zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o posebnih pogojih za dajanje kreditov za 
investicije ter družbeni dogovor o merilih za investiranje in 
metodologiji za ugotavljanje družbenoekonomske opraviče- 
nosti nameravanih investicij. 

22. Sprejeti so bili ukrepi, da se vse oblike porabe spravijo v 
meje razpoložljivih sredstev. Sprejet je bil zakon o prepovedi 
razpolaganja z delom sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
za porabo v letu 1984. Sprejet je bil družbeni dogovor o 
ukrepanju za zmanjševanjem materialnih obveznosti gospo- 
darstva, v republikah in avtonomnih pokrajinah pa so bili 
predvideni in sprejeti konkretni ukrepi. 

V skladu z zakonom se mora zagotoviti, da bo povečanje 
ustreznih prihodkov za splošno in skupno porabo manjše od 
povečanja dohodka iz predhodnega obračunskega obdobja, 
presežek prihodkov pa se mora vrniti organizacijam združe- 
nega dela. Ponovno je treba proučiti vse oblike porabe, pred- 
vsem pa splošno in skupno, in ju spraviti v dogovorjene 
okvire. 

Okrepili bomo kontrolo uporabe predpisov in onemogočili 
financiranje investicij izven realnih sredstev ter pogojev, dolo- 
čenih z zakonom. 

23. Za razčlenitev davčnega sistema in krepitev vpliva davka 
kot stimulativnega dejavnika in dejavnika zmanjševanja so- 
cialnih razlik, s prenosom težišča na direktne davke, da bi 
enakomerneje razporedili materialno breme, je bil pripravljen 
osnutek dogovora o usklajevanju davčnega sistema, ki se 
usklajuje med republikam in porakjinama. Intenzivno se pri- 
pravlja dogovor o temeljih davčne politike, ki ga bomo kmalu 
začeli usklajevati. Te dejavnosti je treba okrepiti in skupaj 
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najti ustrezne rešitve, pri tem pa upoštevati tako ekonomski 
kot tudi socialni pomen davčnega sistema. 

24. Zaradi večletne stagnacije 'n zmanjšanja življenjske 
ravni, zlasti nekaterih kategorij prebivalstva, se mora življenj- 
ski ravni in socialnim problemom posvetiti veliko večja pozor- 
nost na vseh ravneh. Življenjska raven se mora varovati pred- 
vsem s povečanjem proizvodnje in produktivnosti ter z ukrepi 
in dejavnostmi za umirjanje inflacije pa tudi s posebnimi 
ukrepi za varstvo življenjske ravni posameznih kategorij pre- 
bivalstva. 

V mejah materialnih možnosti smo delovali in ukrepali za 
varstvo življenjske ravni. To so delale predvsem organizacije 
združenega dela, občine (stanovanjsko-komunalna po- 
dročja), republike in pokrajini ter samoupravne interesne 
skupnosti in druge družbene organizacije. Še naprej bomo 
izvajali aktivno socialno politiko. 

25. Kot je bilo poudarjeno v poročilu, smo leta 1983 in v 
preteklih mesecih leta 1984 sprejeli veliko ukrepov, ki se 
nanašajo na prvo etapo uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, zlasti na naloge, ki jih je treba 
izpolniti v letu 1984. Ugotoviti moramo, da je bilo veliko 
ukrepov, da so bile spremenjene tudi določene sistemske 
rešitve in da so se spreminjali materialni odnosi. Glavna 
usmeritev je bila, da se s spremembami sistemskih rešitev in 
ukrepi ekonomske politike podpirajo strukturna prilagojeva- 
nja gospodarstva in odpirajo prostori za pozitivno delovanje 
ekonomskih zakonitosti in ekonomske prisile in da se na 
takšni ekonomski podlagi ustvarjajo pogoji, da proizvajalci 
obvladajo pogoje in delovne rezultate. 

Zvezni izvršni svet ocenjuje, da smo z določenimi spremem- 
bami sistemskih rešitev in ukrepov ekonomske politike v 
zamudi, da so tudi določene neusklajenosti, pa tudi odpori 
Zvezni izvršni svet meni, da morajo vse družbenopolitične 
skupnosti, vse samoupravne interesne skupnosti in vse orga- 
nizacije združenega dela ponovno proučiti svoje rezultate pri 
uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije in ugotoviti probleme ter okrepiti prizadevanja za uresni- 
čevanje ciljev in nalog, ki izhajajo iz opredelitev stabilizacij- 
skega programa. 

IV. 
l!-.q9i>tu £bt?l uie 

26. Pri uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije v letu 1985 bomo še naprej spreminjali razvojno 
politiko, materialne odnose in usklajevali gospodarski sistem 
z zahtevami ekonomske stabilizacije. S temi spremembami 
bomo zagotovili močnejši vpliv ekonomskih zakonitosti, 
tržnih meril in ekonomske prisile na pogoje za gospodarjenje 
in njegove rezultate, odločilen vpliv delavcev na vse družbene 
zadeve, krepitev motiviranosti za delo, ustvarjalnost, kreativ- 
nost, uporabo znanstveno-tehničnih dosežkov in druge de- 
javnosti, ki prispevajo k povečanju produktivnosti družbe- 
nega dela, učinkovitosti uporabe sredstev in k napredku 
družbe nasploh. 

27. Glavne naloge politike družbenoekonomskega razvoja v 
letu 1985 bodo: stabilizacija rasti proizvodnje in njeno nadalj- 
nje oživljanje; povečanje izvoza in deviznega priliva ter smo- 
trna nadomestitev uvoza, absolutno in relativno zmanjševanje 
zunanjega dolga ter poravnava obveznosti do tujine. S poli- 
tiko družbenoekonomskega razvoja je treba v letu 1984 uskla- 
diti porabo z razpoložljivimi sredstvi; še naprej urejati odnose 
na trgu in pri gibanju cen; doseči nadaljnjo finančno konsoli- 
dacijo gospodarstva in bank; produktivno zaposlovanje 
predvsem šolanih kadrov; nadaljevati z aktivno socialno poli- 
tiko in varstvom življenjske ravni, zlasti najbolj ogroženih 
kategorij prebivalstva. Še naprej bomo izvajali politiko hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. Krepili bomo splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. Posebna naloga v letu 1985 bo pripravljanje in 
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28. Politika družbenoekonomskega razvoja bo v letu 1985 

pomenila nadaljevanje politike uresničevanja prve etape dol- 
goročnega programa ekonomske stabilizacije in politike 
družbenoekonomskega razvoja v letu 1984. Prizadevamo si, 
da največ problemov pri družbenoekonomskem razvoju re- 
šimo s sistemskimi rešitvami, na trajnejši podlagi, in da 
osnovne odnose v procesu*reprodukcije opredelimo s sistem- 

skimi rešitvami na dolgoročni podlagi in glede na dolgoročne 
interese udeležencev v procesu reprodukcije, predvsem zdru- 
ženega dela. 

29. Po najnovejših ocenah bomo morali letu 1985 odplačati 
tujini 3,6 milijarde dolarjev glavnice in približno 1,8 milijarde 
dolarjev obresti. V takšnih razmerah bi imeli v plačilni bilanci 
1,8 milijarde dolarjev suficita in bi morali pri tem črpati krat- 
koročne in dolgoročne zunanje kredite v višini približno 3,2 
milijarde dolarjev. Za uresničitev teh proporcev je treba izvo- 
ziti vsaj za 13,5 milijarde dolarjev blaga in ustvariti približno 
4,7 milijarde dolarjev prihodka od storitev oziroma 21,7 mili- 
jarde dolarjev celotnega deviznega prihodka. Zato bi se moral 
izvoz blaga in storitev v primerjavi z ocenjenim izvozom v letu 
1984 povečati približno za 18%. 

30. S spodbujanjem strukturnih sprememb v gospodarstvu 
in prilagajanjem pogojem in spremembam na svetovnem trgu 
bomo ustvarjali pogoje za oživljanje proizvodnje in stabiliza- 
cijo njene rasti ter za krepitev povezanosti med seboj odvisnih 
proizvajalcev v procesu reprodukcije na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. Spodbujali bomo hitrejši razvoj oroizvodnje ener- 
gije iz domačih virov, surovin, osnovnih kmetijskih pridelkov, 
železniškega prometa, tujskega turizma in drobnega gospo- 
darstva ter druge proizvodnje, s katero se krepi položaj naše 
države v mednarodnih ekonomskih odnosih in bolj valorizi- 
rajo in izkoriščajo domače možnosti. 

31. S politiko družbenoekonomskega razvoja v letu 1985 
bomo spodbujali večji izvoz, zlasti na konvertibilno področje, 
in sicer kot trajno usmeritev jugoslovanskega gospodarstva. 
Izvoz bomo spodbujali tudi z ustreznimi ukrepi ekonomske 
politike (realni tečaj, spodbude, ugodnejši krediti). 

Računamo tudi na črpanje zunanjih kreditov in sklepanje 
kreditnih aranžmajev na dolgoročnejših podlagah z medna- 
rodnimi finančnimi institucijami, poslovnimi bankami in vla- 
dami, pri čmer je treba ugotoviti možnosti za relativno in 
absolutno zmanjševanje zunanjega dolga. 

32. Porabo bomo uskladili z razpoložljivimi sredstvi, in sicer 
na selektivnih podlagah. Še naprej bomo zmanjševali delež 
splošne in skupne porabe v družbenem proizvodu, zlasti pa 
delež investicij, pri tem pa naj bi splošna in skupna poraba 
ostali na doseženi ravni, investicije v proizvodnji pa bi se 
nekoliko povečale. 

Ukrepali bomo, da ustavimo upadanje realnih osebnih do- 
hodkov. V skladu z opredelitvami dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije je bolj kot doslej nujno konkretno 
razčleniti in uporabljati ukrepe aktivne socialne politike, pred- 
vsem v OZD, SIS in občinah na vsej področjih socialne varno- 
sti, zlasti pa ukrepe za varstvo življenjske ravni tistih kategorij 
prebivalstva, ki jih je najbolj prizadelo povečanje življenjskih 
stroškov. 

Z davčnim sistemom in politiko ter z drugimi ukrepi eko- 
nomske politike družbenopolitičnih skupnosti je treba vpli- 
vati, da se ekonomske težave enakomerneje razporedijo na 
vse prebivalstvo in funkcije aktivne socialne politike bolj kot 
doslej vključijo v te ukrepe. 

Dosledneje je treba uresničevati priporočilo o skupni dejav- 
nosti na področju življenjske ravni za določene kategorije 
prebivalstva, ki so ga sprejeli Predsedstvo sveta ZSJ, ZK, 
SZDLJ in ZIS, in v ta namen ob solidarnosti in uporabi drugih 
virov prihodkov zagotoviti nujna sredstva. 

33. Izvajali bomo antiinflacijsko politiko. Še naprej bomo 
spreminjali razmerja med cenami v luči usklajevanja odnosov 
v primarni delitvi, predvsem tako, da bomo usklajevali do- 
mače cene z izvoznimi, da bi podpirali proces strukturnega 
prilagojevanja in oblikovanja močno usmerjenega izvoznega 
gospodarstva v skladu s strategijo ekonomskih odnosov s 
tujino, ki jo je treba razčleniti do konca tega leta. « 

34. Z monetarno in kreditno politiko ter z vsemi ukrepi 
ekonomske politike bomo zmanjšali nerealno povpraševanje 
in ga še naprej usklajevali z razpoložljivo ponudbo. 

35. V letu 1985 bomo določili in sprejeli družbeni plan 
Jugoslavije za obdobje 1986—1990, dokumente o temeljih tega 
plana in dokumente za njegovo izvajanje. S planom bomo 
natančneje ugotovili in določili uresničevanje dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije v njegovi drugi etapi. 

V teku so priprave in prve obravnave o prvih analitičnih 
gradivih in dokumentih za pripravljanje osnutka dolgoroč- 
nega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000. Ta 
plan je treba sprejeti do konca tega leta. Hkrati so v teku tudi 
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priprave ustreznih dokumentov (smernice in analize) za sred- 
njeročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1986-1990, 
katerega sprejetje je predvideno za konec leta 1985. Menimo, 
da je treba čimprei začeti z dogovarjanjem o temeljih plana, 
da je treba, kot je bilo sklenjeno na Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. v Socialistični zvezi, Zvezi sindikatov in 
Gospodarski zbornici Jugoslavije, pospešiti planske dejavno- 
sti vseh nosilcev planiranja, da bi odpravili posledice zamud, 
ter pripravili nove plane in programe dela in razvoja, ki bodo, 
kar se kakovosti glede znanstvene in samoupravne utemelje- 
nosti tiče, realni in zanesljivi, in jih sprejeti. Pri tem moramo 
izhajati iz opredelitev in meril stabilizacijskega programa ozi- 
roma iz ciljev in nalog druge etape njegovega uresničevanja 
(1986-1990). To naj bi bili plani, s katerimi bi odprli perspek- 
tivo nadaljnjemu samoupravnemu razvoju in s katerimi bi 
odpravili strukturne disproporce in ustvarili pogoje za bolj 
uravnovešen razvoj, ki bodo temeljili na samoupravni koncen- 
traciji in mobilnosti akumulacije in na uspešni razširjeni re- 
produkciji; njihovi nosilci morajo biti organizacije združenega 

dela v celoti, zlasti pa tiste na glavnih smereh skupne razvojne 
strategije in razvojne politike (skupni razvojni programi, pod- 
prti z ukrepi skupne ekonomske politike). 

36. Uresničevanje predvidenega povečanja izvoza, zagotav- 
ljanje ocenjenih kreditov in uresničevanje drugih proporcev 
glede deviznega priliva bi omogočilo, da poravnamo obvez- 
nosti, ki zapadejo v letu 1985, ter povečamo uvoz blaga in 
storitev, da bi zagotovili nadaljnje oživljanje proizvodnje in 
gospodarske dejavnosti v celoti. Če se bodo uresničevali 
proporci v ekonomskih odnosih s tujino in če bodo sprejeti 
drugi ukrepi, lahko pričakujemo, da se bo družbeni proizvod 
povečal približno za 3%, industrijska proizvodnja približno za 
4%, kmetijska proizvodnja pa približno 2,5%, da se bo neko- 
liko povečala produktivnost dela, število zaposlenih pa pri- 
bližno za 2,5%. 

37. Zvezni izvršni svet bo v rokih in postopku, določenih z 
zakonom, pripravil in predlagal politiko družbenoekonom- 
skega razvoja v letu 1985 ter predlagal oziroma sprejel ukrepe 
za uresničevanje te politike. 
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