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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

POROČILO
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
izvajanju

resolucije

o

uresničevanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje

1986-1990 v letu

1986 (ESA-52)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 6. seji dne 12. 6.
1986 obravnaval:
- POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O POLITIKI
URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-1990 V LETU 1986,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. 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,
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kulturo,
- Alojz KLEMENČIC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske
zadeve,
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Pavel KUNO, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za energetiko,
- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno
varstvo,
- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo,
- Franci PIVEC, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo,
- Cvetka SELŠEK, članica Izvršnega sveta in predsednica
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo,
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SRS za družbeno planiranje.

Izvršni svet je sproti seznanjal Skupščino o
gospodarskih gibanjih v republiki in o pobudah za
aktivnosti za doseganje resolucijskih nalog. To
poročilo skupaj z Majsko analizo Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje dopolnjuje oceno
gospodarskih gibanj podanih v Informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 28. maja v

Skuščini SR Slovenije. Na osnovi programa aktivnosti sprejetega na zborih Skupščine 28. maja in
razprav ob Poročilu v delovnih telesih Skupščine
pa bo za zasedanje 24. julija Izvršni svet pripravil
dodatne informacije in morebitne pobude za aktivnosti oziroma predloge ukrepov za realizacijo
resolucijskih usmeritev v letu 1986.

I.
Pri oblikovanju letošnje resolucije samo izhajali iz zahteve,
da v letu 1986 kot prvem letu uresničevanja dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije utrdimo pozitivne dosežke preteklih let in ustvarimo pogoje za hitrejše
uresničevanje začrtanih razvojnih ciljev in usmeritev. Predpostavljali smo, da bodo mehanizmi gospodarskega sistema in
ekonomske politike zahtevali in spodbujali uveljavljanje kakovostnih dejavnikov razvoja ter krepili odgovornost gospodarskih subjektov za rezultate posldvanja in lasten ter skupen
družbeni razvoj. Tako bi ustvarjali družbeno klimo in dogovarjali ekonomske spodbude, da bodo prizadevanja vseh nosilcev odločitev usmerjena v krepitev vzvodov, ki lahko dolgoročneje zagotavljajo hitrejši razvoj na kakovostnih osnovah.
Kot temeljni vzvod gospodarske aktivnosti in rasti proizvod2

nje v letu 1986 resolucij9 postavlja rast izvoza na konvertibilno področje, ki bo omogočal uvoz za potrebe proizvodnje,
spodbujal organizacije združenega dela za prožnejše prilagajanje progamov in hitrejšo tehnološko posodobitev ter ob
uresničevanju drugih resolucijskih nalog in usmeritev skupaj
s stabilnejšo dinamiko proizvodnje omogočal postopno doseganje notranjega in zunanjega ravnovesja.
Izvršni svet ugotavlja, da v prvih mesecih letos ne uresničujemo ključnih usmeritev resolucije. Konvertibilni izvoz in
struktura proizvodnje ne dosegata potrebne dinamike za
doseganje resolucijskih in razvojnih ciljev. Slabi izvozna
naravnanost proizvodnje na zahtevnejše trge, upadata interes
in prizadevanje za kakovostne premike v smeri prestrukturiranja proizvodnje. Visoka inflacija oblikuje visoko nominalno
rast dohodka in kategorij njegove delitve. Hkrati razvrednosti
poročevalec

vsakršno dolgoročno usmeritev, ruši razmerja med blagovnimi in kupnimi skladi ter sproti razvrednoti prizadevanja za
uveljavljanje kakovostnih činiteljev poslovanja in dela. Ob
pričakovanju nadaljevanja teh gibanj se ohranjajo ali ceno
krepijo avtomatizmi izločanja iz dohodka in oblikovanja sredstev za posamezne porabe neodvisno od doseženih rezultatov. Povečujejo se izgube in zmanjšuje obseg akumulacije v
gospodarstvu, s tem pa so zoženi najpomembnejši viri za
razvoj in prestrukturiranje.
Ocenjujemo, da se razmere v prvih mesecih letos bistveno
poslabšujejo, na nekaterih področjih pa postajajo že kritične.
Zato menimo, da je potrebno takoj sprejeti vzpodbudne
ukrepe tekoče ekonomske politike na področju ekonomskih
odnosov s tujino, denarno posojilne politike ter oblikovanja
sredstev za porabo ter tako preprečiti, da bi nakopičeni problemi zahtevali ukrepanje mimo sprejetega sistema.
Nadaljevanje takšnih gibanj bi razvrednotilo tudi prve rezultate kvalitativnih premikov gospodarjenja, zlasti bolj uravnoteženih odnosov v menjavi s tujino v preteklih letih in bi
pomenilo kritično poglabljanje neskladij. V državi upada pripravljenost in tudi sposobnost za uresničevanje tistih sprememb v gospodarstvu, ki so predvidene v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije. To pri delovnih ljudeh in
občanih zbuja vse pogosteje dvom v sposobnosti samoupravnega socialističnega sistema za razreševanje krize ter pri
nekaterih spodbuja zahteve za državno ukrepanje in prevzemanje odgovornosti na vseh področjih družbene reprodukcije.
V resoluciji za 1986 leto je za doseganje ciljev dolgoročnega razvoja SR Slovenije in družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 in ključnih nalog v letu 1986 dana
usmeritev k nadaljnjemu utrjevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov za sproščanje ustvarjalnih sil delavcev v
vseh organizacijah in skupnostih. Osnova za delovanje naj bi
bile sprejete usmeritve dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije, sprejetih planskih aktov v federaciji in republiki
kot tudi usmeritve sprejete na kongresih družbeno-političnih
organizacij. Za gospodarska gibanja v letu 1986 pa je kljub
temu značilno, da ob sicer sprejetih usmeritvah o opori na
lastne moči prevladuje državno-gospodarski pristop, zasnovan na zakonu o družbenem planiranju in konec leta sprejetem deviznem in denarno posojilnem sistemu. Rastoča centralizacija in redistribucija deviznih in dinarskih sredstev ter
ukrep tekoče ekonomske politike bistveno spreminjajo
pogoje poslovanja organizacijam združenega dela. V takih
razmerah organizacije združenega dela vse manj prevzemajo
odgovornost za dosežene rezultate v tem rezultatom ne
podrejajo politike delitve, zlasti ker se je v delu gospodarstva
s prvimi premiki v smeri prestrukturiranja oblikovalo samozadovoljstvo z doseženim, ni pa ustvarilo zavesti, da je te procese treba nadaljevati z razvijanjem novih izdelkov, vgrajevanjem več znanja in posodabljanjem organizacije in poslovanja. Premajhno samokritičnost omogočajo tudi instrumenti
ekonomske politike, ki ne vzpodbujajo uresničevanja načela
delitve pe razultatih dela in ne zaostrujejo odgovornosti za
upravljanje in gospodarjenje z družbenimi sredstvi. Ne uresničujemo ustavno načelo, da mora biti položaj in usoda vsake
samoupravne organizacije in skupnosti, pa tudi družbenopolitične skupnosti odvisen v prvi vrsti od rezultatov njegovega
dela in uspeha v gospodarjenju.
Oblikovanje in sprejemanje planskih dokumentov v organizacijah združenega dela in v samoupravnih interesnih skupnostih kasni, s tem pa tudi prevzemanje in uresničevanje
planskih nalog za tekoče obdobje. Za oblikovanje skupnih
planov in skupnih programov razvoja so značilne začetniške
težave ob nejasnih predstavah o vsebini le-teh, in ob nezaključeni razpravi glede vloge ukrepov ekonomske politike, ki naj
pospešijo njihovo oblikovanje in realizacijo. Ob inflacijskem
razvrednotenju sredstev tudi ni osnov za krepitev interesnega
povezovanja, združevanja dela in sredstev za družbeno najbolj smotrno uporabo akumulacije. V delitveni politiki se ne
izhaja iz soodvisnosti med akumulacijo, kot pogojem razvoja
in tekočo porabo. V sistemu delitve osebnih dohodkov se
krepijo avtomatizmi, hkrati pa se zmanjšuje njihova neposredna povezanost z rezultati dela in gospodarjenja.
Ocenjujemo, da sprejeti ukrepi ekonomske politike povečujejo obremenitev poslovno uspešnejših delovnih organizacij.
V teh pogojih se vse manj ločijo dobre delovne organizacije
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od neuspešnih, kar ne vzpodbuja organizacij združenega dela
v oblikovanje in uveljavljanje kvalitativnih sprememb v proizvodnji, organizaciji in upravljanju. Tako se tudi ne usmerjajo
dovolj v zmanjševanje stroškov, ampak probleme rešujejo
predvsem s povečevanjem cen. Zato je opuščanje nedonosnih programov počasno, ostaja pa se pri obstoječi gospodarski strukturi. Pomanjkanje neposrednega gospodarskega
motiva in prelivanja dohodka zavirata tudi hitrejši razvoj in
uveljavljanje znanja v proizvodnji in upravljanju. \/se bolj se
kaže problem pomanjkanja kadrov, ki oblikujejo razvojne
programe in poslovno politiko v organizacijah združenega
dela.
II.
1. Začetni pozitivni premiki v izvozni naravnanosti slovenskega gospodarstva na konvertibilno področje v preteklem
srednjeročnem obdobju so se izražali v trgovinskem presežku
v zadnjih dveh letih. Podatki za prvih pet mesecev letošnjega
leta kažejo, da je letošnje leto prelomno, kar kaže tudi deficit v
trgovinski bilanci. Gibanja na področju ekonomskih odnosov
s tujino so v veliki meri odraz prevladujočih značilnosti pogojev gospodarjenja in poslovanja opredeljenih ž ekonomsko
politiko ter tesno povezana z uveljavitvijo novega deviznega
sistema. Nemotiviranost organizacij združenega dela za proizvodnjo za izvoz na konvertibilno področje je bistveno preusmerilo prodajo. Delež v celotnem prihodku od prodaje u
tujini se znižuje.
Realizacija izvoza in deviznega priliva v Jugoslaviji in Sloveniji letos ne poteka skladno z resolucijsko opredelitvijo. Rast
konvertibilnega izvoza je bistveno nižja od predvidene, še
posebej je neugodna valutna struktura izvoza. V prvih petih
mesecih letošnjega leta celotni izvoz tako v Sloveniji kot
Jugoslaviji komajda dosega lanskoletni obseg. V Sloveniji je
poleg tega prisoten trend povečevanja izvoza na klirinško
področje. Ugodna gibanja izvoza na konvertibilno področje v
začetku letošnjega leta so večinoma rezultat že lani sklenjenih izvoznih poslov ter lansko leto nabavljenih surovin in
reprodukcijskega materiala.
V strukturi jugoslovanskega in slovenskega uvoza iz konvertibilnega področja se povečuje predvsem uvoz opreme
(delež uvoza opreme se v skupnem uvozu v zadnjih dveh letih
zmanjšuje), medtem ko je uvoz repromateriala že manjši kot v
lanskem letu. Uvoz se je v pretežni meri realiziral na podlagi
prehodnih zaključkov iz leta 1985, saj so organizacije združenega dela ob spremembi sistema skušale izkoristiti vse
»stare- uvozne možnosti (to posebej velja za uvoz opreme in
reprodukcijskega materiala).
Vrsta težav, ki so jih prinesli nova devizna zakonodaja in
instrumenti ekonomske politike povzroča v gospodarstvu
težave pri ohranjanju proizvodnje za izvoz ter poslovnim bankam nemoteno plačevanje obveznosti do tujine.
Zastoji pri izpolnjevanju obveznosti do tujih dobaviteljev že
povzročajo motnje v reprodukcijskem procesu, ker se zaloge
uvoženih materialov, ki so si jih organizacije združenega dela
zagotovile do konca lanskega leta ali uvažale na podlagi
prehodnih zaključkov postopoma zmanjšujejo. Organizacije
združenega dela imajo prav tako težave v dogovarjanju s
tujimi partnerji, ki poznajo navedeno stanje ter zahtevajo
ažurno izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti. Konkurenčnost izvoznikov na konvertibilne trge ob praviloma nižjih
cenovnih razredih se še poslabšuje zaradi neustrezne tečajne
politike, čeprav smo v zvezni resoluciji jasno opredelili vodenje realne politike tečaja dinarja, ki mora predstavljati glavni
dohodkovni motiv organizacij združenega dela za večji izvoz
na konvertibilno področje. Izvozne stimulacije so se sicer
povečale, vendar ne dovolj, kar še posebej velja za organizacije združenega dela, ki izvažajo na dolarsko področje Organizacije združenega dela že zmanjšujejo redni izvoz, ki nosi
največje izgube tudi zaradi tega, ker kontingenti omogočajo
realizacijo uvoza ne glede na izvozne rezultate. Zmanjšujejo
se tudi različne specifične oblike uvoza, kot npr. kompenzacijski posli, obmejni promet, uvoz po blagovnih-kreditih, itd.
Poslovne banke ne morejo razrešiti kritične situacije v
posamezni organizaciji združenega dela, ker so plačila vselej
odvisna od prioritet, ki se dogovorijo na medbačnem
sestanku. Od aprila se ne izvršujejo plačila nakazil niti za
aktivne izvoznike, nemoteno potekajo v glavnem le plačila
fiksnih in garantiranih obveznosti. Organizacije združenega
3

dela se s tujimi partnerji ne morejo dogovoriti za uporabo
tistih oblik plačil v zunanjetrgovinski menjavi, ki so jih doslej
standardno uporabljale, saj jim poslovne banke ne morejo
dati nobenih zagotovil, kdaj bodo posamezna plačila opravljena. Zato se organizacije združenega dela stihijsko usmerjajo v tiste oblike plačevanj, ki so v danem trenutku v banki
»odprte« (npr. akreditivi, dokler niso izčrpane mesečne kvote,
itd).
Uradnih podatkov o deviznem prilivu še ni. Glede na težave
na deviznem trgu je očitno, da je devizni priliv prenizek za
pokritje vseh fiksnih in garantiranih obveznosti ter drugih
uvoznih potreb. Od vsega začetka je bil uveljavljen interventni
sistem (110. člen deviznega sistema), ki je sicer predviden le
za izjemne situacije. Plačila v tujino so se lahko odvijala na
podlagi prioritet, ki jih je globalno določil Zvezni izvršni svet.
Rezultat prekomernih pritiskov na devizni trg je vsak dan
večje število zadržanih nalogov za plačevanje v tujino pri
poslovnih bankah. Ta obseg znaša pri LB-ZB že mesečno
povprečno okoli 70 mio S. Ker v juniju zopet dospevajo večja
odplačila za fiksne in garantirane obveznosti, do jeseni ni
izgledov za normaliziranje deviznega poslovanja jugoslovanskih bank. To pa pomeni, da so neizbežni zastoji tako pri
proizvodnji, kot prt oskrbi prebivalstva.
Na podlagi ocene stanja ter razmer na področju ekonomskih odnosov s tujino, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v
začetku marca sprejel konkretne pobude, ki jih je posredoval
Zveznemu izvršnemu svetu ter na teh osnovah vodil tudi svojo
aktivnost. Ker se je situacija aprila in maja še poslabšala je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v mesecu maju oblikoval
dodatne nove pobude za dopolnitev tekoče ekonomske politike ter dopolnitve deviznega sistema.
2. Rast proizvodnje v prvih mesecih letos sloni na povečanem domačem povpraševanju. Zaradi močno povečanega
uvoza v zadnjih mesecih preteklega leta in tudi letos je bilo
gospodarstvo relativno dobro oskrbljeno z uvoženimi surovinami in reprodukcijskim materialom, vendar pa zaloge kopnijo. Proizvodnja za domači trg vodi v poglabljanje zunanjega
neravnoveseja saj se odpirajo škarje med uvozom in izvozom.
To bo poglobilo tudi notranje neravnovesje, ker bo proizvodnja naletela na uvozno bariero, ob kateri bodo razpoložljivi
kupni skladi še večji od razpoložljivih blagovnih skladov.
Neustrezna rast proizvodnje je posledica vzrokov, ki so
prisotni že več let: zastarelost opreme in tehnologije, stagnacija produktivnosti in zmanjševanje motivacije za delo,
majhna vlaganja v posodobitev proizvodnje, pomanjkanje
tržno zanimivih in zahtevnejših programov, predvsem za izvoz
na zahtevnejše trge, slabšanje poslovnega uspeha in zniževanje akumulacije, pomanjkanje sposobnih strokovnih kadrov,
prevelika angažiranost vodstev v organizacijah z reševanjem
tekočih problemov in zato nezadostna aktivnost za razvoj,
pripravo in realizacijo novih boljših programov, premalo
povezovanja z drugimi organizacijami in znanostjo, neprimerna delitev dela in zato dražja proizvodnja v majhnih serijah, premalo pozornosti zagotavljanju in kontroli kakovosti
izdelkov ter varčevanju z ehergijo itd.
Proizvodnja v industriji je v prvih štirih mesecih za 1,5%
višja kot v enakem obdobju lani. zlasti zaradi visokega porasta
v aprilu. Nadaljevanje takšne rasti do konca leta bi sicer
zagotovilo z resolucijo predvideno 2,4% rast proizvodnje, pri
čemer pa bi bilo treba doseči dinamičnejšo rast v tistih dejavnostih, ki zagotavljajo proizvodnjo za izvoz oziroma predstavljajo tehnološko osnovo : prestrukturiranja slovenskega
gospodarstva. Usmeritev pro zvodnje v izvoz na konvertibilno
področje upada, negotovost glede možnosti oskrbe v prihodnjih mesecih in dohodkovna nezanimivost zmanjšujeta interes za sklepanje novih izvoznih poslov. Nezadostno poznavanje tujih trgov in premajhno prilagajanje njihovim zahtevam
vpliva na doseganje nižjih cen v izvozu; v letu 1986 probleme
zaostruje še nestimulativna politika tečaja dinarja, krčenje
stimulacij in hitre spremembe medvalutarnih odnosov. Te
razmere zlasti prizadevajo pretežne izvoznike, saj ekonomska
politika ni naravnana v spodbujanje doseganja nadpovprečnih rezultatov v konvertibilnem izvozu.
Ugotavljamo, da je relativno malo pripravljenih razvojnih
programov in da v organizacijah združenega dela posvečajo
premajhno pozornost razvojno raziskovalnemu delu in pritegnitvi ustvarjalnih kadrov v snovanje takih programov. Ob
pomanjkanju programov tudi ne prihaja do povezovanja orga4

nizacij in združevanja sredstev za takšne skupne razvojne
programe ter vključevanja raziskovalnih in visokošolskih
organizacij v njihovo snovanje in pripravo. V takšnih razmerah želijo organizacije združenega dela skupne razvojne programe bolj uporabiti kot možnost za prednosti in olajšave v
ukrepih razvojne in tekoče ekonomske politike, manj pa kot
priložnost za integracijo v razvojno propulzivnih programih,
ki bi omogočili kvalitetnejši prodor na tuje trge in doseganje
višjih cenovnih razredov na teh trgih.
3. Kmetijstvo po prvih ocenah ne bo doseglo predvidene
rasti proizvodnje. Največji odmik od začrtanih ciljev ocenjujemo v živinoreji, zlasti pri prireji govejega in delno tudi
prašičjega mesa. Ugodnejše rezultate pričakujemo v proizvodnji poljščin (razen zgodnje zelenjave in sladkorne pese) in
krmnih rastlin kot tudi v vinogradništvu in sadjarstvu.
Osnovni razlogi za take razmere so v nadaljnjem poslabševanju ekonomskega položaja kmetijstva. Še vedno niso sprejeti nekateri pomembnejši ukrepi iz zvezne resolucije (beneficiranje obresti, povečanje izvoznih spodbud, oblikovanje blagovnih rezerv), s katerimi bi zagotovili izboljšanje pogojev za
stabilnejšo rast kmetijske proizvodnje in izvoz in boljši ekonomski položaj proizvajalcem hrane. Bistveno manjši od
predvidenih so tudi učinki ukrepov, ki izhajajo iz republiške
resolucije (ukrepi za izboljšanje posojilnih obveznosti, usmerjanje depozitnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in
presežkov prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije v
pridelavo hrane). Kljub delnemu povečanju cen nekaterih
kmetijskih in živilskih proizvodov je še vedno prisotno zaostajanje rasti cen kmetijskih proizvodov za rastjo cen potrebnih
surovin in reprodukcijskega materiala.
V takšnih razmerah se niso mogli v zadostni meri odraziti
sprejeti ukrepi na področju intervencij v proizvodnji hrane in
regresiranju cen mineralnih gnojil, zagotovljenem uvozu
reprodukcijskega materiala in konverziji dela kratkoročnih
kreditov iz primarne emisije v dolgoročne.
Na slabše rezultate v proizvodnji, izvozu in dohodkovnem
položaju kmetijstva vplivajo tudi ukrepi, sprejeti v državah
EGS in Bližnjega vzhoda zaradi povečane radiacije. Problemi
pri izvozu zaradi dodatnih omejitev na tujih trgih, povezani s
pretekcionističnimi ukrepi pa bodo zahtevali novo ovrednotenje razvojne in izvozne usmeritve v agroživilstvu.
4. Ocenjujemo, da bomo v SR Sloveniji letos uresničili
predvideno rast turističnega prometa. Akcije za pravočasno
pripravo na sezono, boljšo organizacijo v turističnem gospodarstvu in popestritev ponudbe so prispevale, da zlasti v
turističnih centrih dosegamo višjo kakovostno raven turistične ponudbe. Ob tem pa ugotavljamo, da še vedno ni
zadovoljiva pripravljenost in organiziranost drugih področij
gospodarstva in družbenih dejavnosti za oblikovanje celovite
turistične ponudbe. Razlogom, ki so povezani s premajhno
prožnostjo pri oblikovanju programov in delovanju v drugih
dejavnostih se pridružuje tudi manjša motivacija za soustvarjanje turističnega prometa, saj ocenjujemo, da je bila soudeležba na ustvarjenem deviznem prilivu v preteklih letih ključna
spodbuda na tem področju.
5. V SR Sloveniji zagotavljamo v letu 1986 sredstva za
izvajanje ključnih nalog gospodarske infrastrukture na podlagi posebnega interventnega zakona. V proizvodnji električne energije, železniškem gospodarstvu in PTT gospodarstvu za enkrat ne uresničujemo resolucijske usmeritve na
pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije s cenami, kar
zaostruje odnose in poslovanje v teh sistemih (zlasti elektrogospodarstvu) ter uresničevanju njihovih razvojnih nalog.
Povečujejo se pritiski za reševanje dohodkovnega položaja s
povečanim obsegom združevanja sredstev gospodarstva za
pokrivanje izgub. V prvih mesecih letos je posebej pereč
problem vzdrževanja cest zaradi posledic zime, zapostavljenega vzdrževanja v preteklih letih ter nedorečenih odnosov v
cestnem gospodarstvu.
6. Družbene dejavnosti uresničujejo naloge, ki so bile sprejete s srednjeročnimi plani, ali ki izhajajo iz njihovih trajnih
programskih usmeritev. Vendar delovanje in učinkovanje
omejuje podcenjenost programov iz prejšnjega obdobja in
nezmožnost, ponekod pa tudi nepripravljenost, da bi programe posodobili in vsebinsko prilagodili spremenjenim
potrebam uporabnikov.
Vsebinska prilagoditev programnov se je v družbenih dejavnostih začela že v preteklem srednjeročnem obdobju. Ni še
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doseženo boljše in učinkovitejše delovanje teh sistemov in
izboljšanje njihovih storitev. Družbene dejavnosti svoje programske rešitve snujejo premalo z vidika zahtev in potreb
uporabnikov oziroma družbeno sprejetih usmeritev.
V vseh temeljnih organizacijah združenega dela še niso
obravnavali in sprejeli samoupravnih sporazumov o temeljih
planov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti. V večini občin so sprejeli samoupravne sporazume o
temeljih planov občinskih interesnih skupnosti, niso pa še
sklenjeni samoupravni sporazumi republiških skupnosti (ISS,
RSS, PIS in PORS). To povzroča tako probleme pri uresničevanju novih planiranih nalog kot tudi pri tekočem financiranju. S koncem prvega polletja se izteče interventni zakon za
zagotavljanje sredstev v družbenih dejavnostih. Zato je nujno
pospešiti sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih
planov.
7. Zaradi čimprejšnje finančne konsolidacije gospodarstva
in bank so bili v letošnjem letu že sprejeti nekateri zakoni, s
katerimi so uporabniki družbenih sredstev razbremenjeni
določenih kreditnih obveznosti ter obveznosti za nadomeščanje določenih vrst odhodkov, zlasti negativnih tečajnih razlik.
Nekatere od teh zakonskih ureditev so še v postopku obravnave.
Temeljna značilnost navedenih ureditev je v nepopolni
oceni razlogov za predlagano prerazporeditev ustvarjene akumulacije, predvsem pa ob tem niso bile ugotovljene celovite
posledice njihovega izvajanja ter vzporedni učinki, ki se pri
tem pojavljajo. Večina ureditev temelji na dodeljevanju posebnih pravic OZD z območja manj razvitih republik, SAP Kosova
in SR Srbije, ki pa ne razrešujejo temeljnih vprašanj zaradi
katerih so ukrepi predlagani. Poleg tega so vsi ukrepi zasnovani na nerealnih predpostavkah o materialnih možnostih
njihove izvedbe, zlasti v delu, ki se nanaša na dodatno zbiranje denarnih sredstev zaradi ustvarjanja materialne podlage
za uveljavitev zakonsko določenih materialnih pravic organizacij združenega dela in bank. Obveznosti družbeno političnih skupnosti namreč za te namene niso bile znane ob določanju glavnih razmerij za razporejanje družbenega proizvoda
v planskih dokumentih za letošnje leto, zato takd naknadno
določene obveznosti rušijo temeljne planske usmeritve, navajajo k neizogibnemu uvajanju novih obveznosti organizacij,
delovnih ljudi in občanov ter tako delujejo inflacijsko.
V takšnih razmerah prihaja vedno češče do dodatne uporabe primarne emisije iznad okvirov, določenih s skupno
emisijsko in denarno politiko, do podaljševanja kreditov, odobrenih iz primarne emisije in do znatnega zniževanja obrestnih obveznosti po teh osnovah. Tako prihaja do dodatnega
inflacijskega učinkovanja emisijskega sistema, ki zaradi omejitev v obsegu in dinamiki bančnih plasmajev ne more biti vsaj
deloma kompenzirano s plasmaji v pogojih prekomerno
visoke likvidnosti bančnega sistema v celoti.
Pri obravnavanju novih ukrepov s področja finančne konsolidacije je potrebno vztrajati pri doslednem spoštovanju
načela enakopravnosti OZD pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela. Vsi ukrepi morajo biti zasnovani na
oceni področja, na katerem bodo izvajani, ter oceni materialnih posledic njihovega učinkovanja. Opustiti je potrebno vse
ukrepe, ki učinkujejo destimulativno na uresničevanje temeljnih usmeritev planskega razvoja, predvsem na povečanje
izvoza na konvertibilno področje, rast produktivnega zaposlovanja ter učinkovitejše izrabe družbenih produkcijskih sredstev. Hkrati je potrebno s poglobljeno analizo materialnih
posledic doslej sprejetih ukrepov na tem področju ugotoviti,
da posredni ukrepi, s katerimi se prerazporeja družbena akumulacija, terjajo več sredstev, kakor pa neposredno ukrepanje na področjih, ki so ključnega pomena za nemoten potek
družbene reprodukcije. Zato je potrebno opustiti nadaljnjo
konverzijo določenih kreditov na zakonskih osnovah, ki predstavlja le delno dohodkovno sanacijo po določenem, navadno
teritorialnem ali dejavnostnem načelu izbranih organizacij,
nikakor pa ukrepa, ki bi razreševal realno naraščajoči primanjkljaj trajnih obratnih sredstev.
Odločno je potrebno preseči dosedanjo prakso nadomeščanja nekritih izgub s sanacijskimi krediti ter ob ohranjanju
vseh obveznosti iz zakona o sanaciji omogočiti, da organizacija v sanacijskem programu določi ukrepe in roke, v katerih
bo nadomestila izgubljena družbena sredstva, ne da bi bila
njena sanacija pogojena s pridobitvijo sanacijskega kredita za
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kritje nekrite izgube. Pri prevzemanju kreditnih obveznosti je
potrebno uveljaviti načelo, da je vodenje politike realnih
obrestnih mer uvedeno zaradi ohranjanja realne vrednosti
družbenih sredstev v denarni obliki, ne pa zaradi inflacijskega
povečevanja dohodka, namenjenega za razporeditev. Zato je
potrebno v kreditnih pogodbah določiti v bodoče obveznosti
vračila valorizirane glavnice, pri čemer bodo obresti po kakršnikoli obrestni meri obračunane od valoriziranega dela neodplačane glavnice, zavzemale realno vrednost. To načelo je
potrebno dosledno uveljaviti v vseh kreditnih razmerah in v
odnosih skupnih vlaganj pri pridobivanju skupno ustvarjenega dohodka.
Sanacijo trajnih virov obratnih sredstev je potrebno zasnovati na načelu, da imajo vlaganja v lastna obratna sredstva v
primerih ugotovljenega primanjkljaja trajnih in dolgoročnih
virov prednost pred investicijskimi naložbami in pred obveznimi združevanji sredstev. Na ta način bodo organizacije
hitreje in na dejanskih materialnih podlagah uskladile razmerja med poslovnimi sredstvi in njihovimi viri, hkrati pa bo
obseg razpoložljive akumulacije organizacij s presežkom trajnih in dolgoročnih virov predstavljal tudi materialni okvir za
načrtovanje investicijske aktivnosti na vseh ravneh družbene
reprodukcije v delu, kjer je z družbenim planom predvideno,
da se za te namene uporabijo le ustvarjena sredstva akumulacije.
Pri razreševanju problematike tečajnih razlik je potrebno
izhajati iz načela, da se v tekočem obračunskem obdobju
nadomeščajo le realizirane teča,ne razlike in da je intervencija
družbenopolitične skupnosti utemeljena le tedaj, kadar so
organizacije pri nadomeščanju tečajnih razlik uporabile vse
možnosti, ki jih določata zakon o celotnem prihodku in zakon
o amortizaciji, pa so kljub temu izkazale nekrite izgube, odlaganje njihovega kritja pa bi povzročilo večje motnje v procesu
družbene reprodukcije. Vendar je tudi v teh primerih
potrebno v sanacijo izgub pritegniti temeljne banke, ki so
jamčile za prevzete obveznosti do tujine, ter družbenopolitične skupnosti, predvsem republike, ki so odgovorne za
nemoteno odvijanje družbene reprodukcije. Vpliv ekonomske
politike na politiko obrestnih mer pa naj bo izražen le preko
eskontnih stopenj Narodne banke Jugoslavije. Na ta način bo
temeljnim bankam omogočeno hitrejša dohodkovna in naložbena sanacija posledic v preteklosti sprejetih odločitev,
predvsem s samostojno zasnovanimi ukrepi za pridobivanje
cenenih depozitov in njihovo plasiranje v dohodkovno zanimive naložbe.
8. Čeprav podatki za prvo četrtletje še niso dovolj zanesljivi
pokazatelj glede letne ravni izgOb, je očitno, da so le-te v SR
Sloveniji v znatnem porastu in terjajo večji del dohodka drugih organizacij, ki uspešno poslujejo. Vso podporo zasluži
aktivnost Gospodarske zbornice, da se na podlagi objektivnih
pokazateljev ocenijo vzroki izgub, »prag« možnega rentabilnega poslovanja ter s skupno družbeno akcijo likvidira proizvodnja ali organizacija, ki nima drugih možnosti, da izide iz
izgube.
9. Cene v letošnjem letu naraščajo znatno hitreje kot je bilo
predpostavljeno ob sprejemu resolucije. Podatki za maj in
ocene za junij sicer napovedujejo nižji porast kot je v povprečju dosežen doslej, upoštevajoč nekatera znatna povečanja, ki so bila izvedena v prejšnjih mesecih, ter zmanjšanje
cen nafte in naftnih derivatov v proizvodnji. Proizvajalčeve
cene so letos v SR Sloveniji še znatno bolj porasle kot v
Jugoslaviji, kar je delno možno pripisati povečanju z namenom, da se na domačem trgu nadomestijo zmanjšanje
dohodka v izvozu, neenaki pogoji poslovanja in zagotovi
dohodek za povečanje osebnih dohodkov. Razmere na trgu
so to omogočile predvsem zaradi močnega porasta končnega
povpraševanja.
Z naravnavanjem cen na pričakovano inflacijo z namenom
ohraniti položaj v primarni delitvi, OZD odlagajo spopad s
stroški v proizvodnji in organiziranosti, ne uveljavljajo kvalitativne preobrazbe in hkrati skozi avtomatizme delitve omogočajo nominalno naraščanje vseh oblik porabe.
10. Pri oblikovanju politike razporejanja in delitve dohodka
za leto 1986 smo predpostavljali, da bo delitvena politika v
1985. letu realizirana v resolucijskih okvirih in da bo delitev in
razporejanje dohodka v tem letu usmerjeno v podporo uresničevanja temeljnih razvojnih usmeritev, t. j. v prestrukturiranje
proizvodnje s poudarkom na razvoju tistih družbenih dejavno5

sti, ki pomenijo večji in kvalitetnejši vložek v proizvodnjo, ob
globalnem ohranjanju obsega programov, ki pomenijo doprinos h kvaliteti življenja iz leta 1985. Hkrati nadaljujemo izvajanje politike približevanja ravni osebnih dohodkov delavcev v
negospodarstvu ravni osebnih dohodkov v gospodarstvu.
Ugotavljamo, da v letu 1985 nismo uresničili resolucijskih
usmeritev. Osebni dohodki so za 6,6% presegli rast primerljivega dohodka, sredstva izločena za akumulacijo pa so se
realno znižala. Z zvišanjem realne vrednosti osebnih dohodkov, prehodom na tekoče usklajevanje pokojnin ter sprotnim
usklajevanjem socialnovarstvenih prejemkov je bilo sicer zaustavljeno upadanje življenjske ravni prebivalstva, vendar pa
ugotavljamo, da smo glede na raven doseženih rezultatov v
lanskem letu preveč ustvarjenega dohodka namenili za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb.
Skromno realno povečanje družbenega proizvoda v preteklih letih je ob naraščajoči inflaciji močno zaostrilo razmerja
pri razporeditvi družbenega proizvoda in razpoložljivih sredstev za posamezne oblike končne porabe. Udeležba ustvarjenih investicij v osnovna sredstva se je v petih letih znižala od
28,9% na 20,2% družbenega proizvoda, visoko pa se je povečal delež družbenega proizvoda, ki ga gospodarstvo usmerja
za povečanje vrednosti zalog, kar je predvsem posledica
visoke in stalno rastoče inflacije, zmanjševanja hitrosti obračanja zalog in neučinkovitega poslovanja z obratnimi sredstvi
ter možnosti fiktivnega povečevanja dohodka s povečevanjem vrednosti zalog.
Negativni trendi v razporejanju in delitvi dohodka iz preteklega leta se v določeni meri nadaljujejo tudi v letošnjem letu.
Hitreje od dohodka naraščajo obračunana sredstva za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev ter obračunana sredstva
za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb. Hitreje naraščajo tudi druge obveznosti iz dohodka, rast akumulacije pa je
nižja od rasti dohodka.
Dosežena razmerja v razporejanju dohodka v prvem trimesečju letos postavljajo pod vprašaj temeljno usmeritev letošnje razvojne politike, po kateri naj bi se sredstva za materialne
naložbe oblikovala vsaj na lanskoletni realni ravni. Ocenjujemo, da bomo ob intenzivnih družbenih aktivnostih za uskladitev tekoče porabe z resolucijskimi izhodišči le težko dosegli
lanskoletni realni obseg sredstev za reprodukcijo. Del teh
sredstev bo potrebno nameniti za odplačilo domačih in tujih
kreditov, za pokrivanje izgub in sanacije ter za razne druge
obveznosti, znaten del pa bo namenjen že začetim vlaganjem
po odločitvah iz preteklih let. Vse to opozarja, da bodo materialne in finančne možnosti gospodarstva za vlaganja v tehnološko prenovo manjše in da bo potrebno ob skrajni zaostritvi
kriterijev in odgovornosti glede naložb ustvariti ugodne
pogoje pridobivanja dodatne akumulacije, zlasti na osnovi
skupnih vlaganj s tujimi partnerji, z angažiranjem blagovnih in
drugih kreditov mednarodnih finančnih institucij ter varčevanja prebivalstva.
Rast sredstev za osebne dohodke v prvih treh mesecih
letošnjega leta presega rast dohodka za 27,3%. Z gibanjem
osebnih dohodkov v gospodarstvu se usklajujejo osebni
dohodki v negospodarstvu, pokojnine in socialno zdravstveni
prejemki prebivalstva. Takšna dinamika rasti pomeni odstop
od sprejetih družbenih usmeritev. Tudi zato je toliko bolj
pomembno, da se gibanje osebnih dohodkov v gospodarstvu
"naveže na rezultate gospodarjenja, na rast dohodka in čistega
dohodka v odvisnosti od povečanja produktivnosti, proizvodnje in izvoza.
K nesorazmerjem v razporejanju dohodka je privedlo tudi
usmerjanje razporejanja dohodka s samoupravnimi sporazumi dejavnosti. Z uveljavitvijo v sporazumih opredeljenih
razmerij v zahtevnosti del in nalog in povečanim osebnim
dohodkom nismo dosegli večje motivacije za delo, niti v
sistem vgradili v zadostni meri spodbud za inovativno in
ustvarjalne) delo.
Kljub opredeljeni obvezi v slehernem sporazumu dejavnosti, da mora razporejanje ob upoštevanju opredeljenih osnov
in meril iz sporazuma, potekati skladno z v resoluciji in planskih aktih sprejetimi družbenimi usmeritvami, so sporazumi v
praksi prepogosto služili kot opravičilo za neupravičeno opravičevanje osebnih dohodkov. Zaradi tega bo potrebno funkcije in način oblikovanja samoupravnih sporazumov že v
letošnjem letu temeljito proučiti ter jih dograditi v skladu z
družbenim dogovorom v SR Sloveniji ter drugimi sistemskimi
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usmeritvami s tega področja, zlasti pa onemogočiti, da prihaja do prekomerne rasti osebnih dohodkov tudi v organizacijah združenega dela, ki izkazujejo podpovprečne poslovne
rezultate ali celo izgubo.
Visoki prilivi sredstev na račune samoupranih interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti so v največji meri posledica
hitrejšega gibanja prispevnih osnov od planiranih, zlasti osebnih odhodkov, ki pri oblikovanju sredstev za zadovoljevanje
skupnih potreb pomenijo osnovo za okoli 86% prispevkov. Z
resolucijo za letošnje leto pa smo sprejeli tudi dodatne programe, ki zahtevajo povečanje sredstev in prispevnih stopenj.
Dinamika priliva sredstev za financiranje skupnih potreb
presega z resolucijo začrtana razmerja. V samoupravnih sporazumih o temeljih planov SIS družbenih dejavnosti bo zato
potrebno zagotoviti obseg sredstev za družbene dejavnosti, ki
bo dosledno usklajen z resolucijskimi usmeritvami.
Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb so v
prvih štirih mesecih letošnjega leta za 115% večja od priliva v
enakem obdobju lanskega leta, predvsem zaradi visokih prilivov prometnih davkov ter povečanih davčnih obremenitev. Z
rebalansi neto republiškega proračuna in občinskih proračunov bodo sredstva za splošno porabo dosledno usklajena z
resolucijskimi usmeritvami. Temu bodo prilagojeni tudi viri
sredstev za splošno porabo. Ob tem pa pri republiškem proračunu ostaja odprto vprašanje rebalansa zveznega proračuna
in s tem višine sredstev, ki jih bo v ta namen potrebno
zagotoviti z republiškim proračunom.
Izvršni svet ocenjuje, da je treba vse obveznosti iz dohodka
dosledno podrediti ustvarjenemu dohodku, naloge in porabo
sredstev pa omejiti v okvire dejansko razpoložljivega
dohodka. To zahtevo moramo dosledno uveljaviti tudi pri
razreševanju skupnih problemov v federaciji.
III.
Ob nadaljevanju sedanjih gibanj, resolucijskih usmeritev na
dveh najpomembnejših področjih, na področju delitvene politike in na področju izvozne proizvodne politike, ne bomo
uresničili. S tem pa bo ogrožena izvedba tudi drugih resolucijskih nalog in ciljev tega srednjeročnega obdobja.
Da bi dosegli kakovostne in količinske usmeritve in cilje
resolucije je potrebno;
1. dograditi sistem ekonomskih odnosov s tujino in spremeniti ukrepe ekonomske politike, tako da bo konvertibilni izvoznik vzpodbujen za večji izvoz in povečanje deviznega priliva;
2. z učinkovtejšim gospodarjenjem doseči realno rast
dohodka in na tej osnovi zagotoviti realno raven življenjskega
standarda ter obseg sredstev za nove naložbe vsaj na lanskoletni ravni.
Podpreti moramo tiste organizacije združenega dela, ki
ustvarjajo ali pa so sposobne ustvarjati visok realni dohodek,
kajti le z večjim realnim dohodkom bomo lahko uspešno
razreševali obstoječa protislovja v družbeni reprodukciji in
tudi protislovja v materialni in družbeni nadgradnji. Ukrepe
razvojne in ekonomske politike bomo morali naravnavati po
dobrih in ne po slabih proizvajalcih, sicer bomo še naprej
podpirali tendenco v povprečje in s tem v stagnacijo in nazadovanje.
1. Glede na stanje, razmere in oceno, da izvoz do konca leta
ne bo dosegel predvidene stopnje rasti, je nujno, da se takoj
odpravijo nekatere najbolj očitne pomanjkljivosti novega
deviznega sistema in njegovih izvedbenih predpisov. V deviznem sistemu od vsega začetka delujejo interventni mehanizmi, katerih posledica ni povečevanje, ampak zmanjševanje
izvoza. Zvezni izvršni svet mora oceniti stanje in probleme, s
katerimi se srečujejo OZD pri proizvodnji za izvoz ter v smislu
prvega odstavka 24. člena deviznega zakona ter 27. člena
zakona o prometu blaga in storitev s tujino v prvi vrsti predložiti dopolnilne ukrepe za povečevanje izvoza. Ti morajo OZD
siliti in motivirati za večji izvoz in devizni priliv, saj je dohodkovni položaj izvoznikov eden glavnih razlogov za slabe rezultate.
Predlagamo naslednje dopolnitve in usmeritve:
- sprejem ustrezne metodologije za oblikovanje tečaja
dinarja do konvertibilnih valut (upoštevati ne samo razmerje
med rastjo domačih in svetovnih cen, ampak' tudi razmerje
med domačimi in izvoznimi cenami, ki jih naši izvozniki dosegajo na trgih konvertibilnih držav) ter do obračunskega
dolarja (upoštevati razmerja med izvoznimi cenami dosežeporočevalec

nimi v državah s klirinškim načinom plačevanja in domačimi
cenami ter razmerja med cenami, ki jih za isto blago dosežejo
OZD pri izvozu na konvertibilno in na klirinško področje);
- da bodo vse oblike uvoznih režimov, razen prostega
uvoza, vezane na uresničevanje izvoznih aktivnosti organizacij združenega dela in v sorazmerju z njimi, (to pomeni, da je
nujno selektivno zmanjšanje uvoznih pravic, skladno z dosežen i/n izvozom);
- da bodo poslovne banke prevzemale odgovornost skupaj z organizacijami združenega dela ter v okviru predvidenih
in razpoložljivih sredstev same izvrševale plačila do tujine,
odvisno tudi od ocene situacije v posameznih organizacijah
združenega dela, razen za anuitete katerih plačevanje mora
biti zagotovljeno v vsej državi;
- da se takoj izdela realna ocena deviznih prilivov v letu
1986 in uskladi s predvidenimi odlivi;
- da se uveljavijo vse oblike plačevanja do tujine oziroma
uvoza in uvedejo stimulativni ukrepi zanje (npr. blagovni
krediti, odložena plačila, kompenzacijski posli, itd.);
- da se kratkoročna zadolženost poslovnih bank ohrani na
lanski ravni ter nameni poravnavanju obveznosti njihovih članic in dogovori način pokrivanja stroškov;
- da se zagotovi dohodkovni položaj izvoznikov s politiko
tečaja in izvoznih stimulacij tako, da bodo OZD, ki izvažajo
visokokvalitetne proizvode na konvertibilno tržišče ustvarjale
vsaj tak dohodek kot s prodajo na domačem tržišču;
- omogočiti uvedbo kontokorentnih računov v tujini za
prevoznike v mednarodnem prometu;
- da se spremenijo pogoji za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa proizvodnim OZD (omogočiti registracijo, če imajo ustrezne kadre) in trgovinskim OZD (omogočiti
registracijo za toliko oddelkov carinske tarife, za kolikor izpolnjujejo cenzus);
- podaljšanje 60-dnevnega roka za vnos deviz na 90 dni;
- ugodnejšo obrestno mero za kredite za izvoz in pripravo
proizvodnje za izvoz;
- redno izplačilo izvoznih stimulacij;
- vzpostavitev ustreznega sistema evidenc, na podlagi
katerega bodo na razpolago ažurni podatki o prilivu in odlivu
deviz;
- ustrezno metodologijo izračunavanja in korekcij DPRP
ter kontingentov, ter uvozne možnosti uskladiti z izvoznimi
rezultati, korekcije pa izvrševati v relativnih razmerjih;
- hitrejše sprejemanje sprememb zakonov, ki urejajo
področje carinske zaščite (zakon o carinski tarifi in carinski
zakon) ter podzakonskih aktov, ki bi prispevali k razbremenitvi gospodarstva pri plačevanju uvoznih dajatev. V tem smislu
je potrebno pospešiti revizijo carinskega sistema v smislu
opredelitev v letnih resolucijah in srednjeročnem planu ter v
smislu carinskih olajšav za uvoz blaga na podlagi blagovnih
kreditov;
- pripraviti kriterije in možnosti za bodoče zadolževanje v
tujini (kdo se lahko zadolžuje in kdo nosi stroške tega zadolževanja; dogovoriti možnosti in način zadolževanja za
potrebe družbenih dejavnosti);
- izdelati navodila za ponovno reciklažo blagovnih kreditov v poslovnih bankah tako, da bodo sredstva usmerjena v
poživitev uvoza reprodukcijskega materiala;
- uvesti olajšave za uvoz blaga iz DVR, ki ga OZD uvažajo
na podlagi neporavnanih terjatev do teh držav;
- uvesti republiške izvozne spodbude v podporo strategiji
razvoja in strategiji regionalne usmerjenosti izvoza.
2. Težišče ukrepov za konsolidacijo gospodarstva in bank
mora biti na dosledni uveljavitvi vseh tistih elementov gospodarskega sistema in ekonomske politike, ki bodo spodbujali
dinamiziranje proizvodnje na kvalitetnih temeljih, zlasti za
izvoz na konvertibilna področja, ustvarili pogoje za izboljšanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva, eliminirali fiktivne postavke v bilancah gospodarstva in bank ter prisilili
organizacije združenega dela in banke, da sanirajo svoje
poslovanje in konsolidirajo svoja bilančna stanja. Zato si
bomo prizadevati, da se v konkretnih ukrepih za konsolidacijo
gospodarstva in bank uveljavijo zlasti naslednje opredelitve:
- s spremembami v sistemu amortizacije je potrebno
ustvariti pogoje za bistveno povečanje minimalne zakonske
stopnje amortizacije in, kjerkoli je ekonomsko racionalno,
omogočiti uvajanje funkcionalne amortizacije; sistem obračuna amortizacije je treba poenostaviti, pravtako pa tudi uveporočevalec

ljaviti fleksibilnejše oblike prometa s sredstvi v družbeni lastnini;
- v sistem obračuna skupnega prihodka in dohodka vgraditi rešitve, ki bodo realneje izkazovale poslovne stroške ter
skupen prihodek kot denarni izraz družbeno priznane vrednosti na trgu, preprečevale izkazovanje fiktivnih rezultatov
poslovanja ter obračunski sistem dosledno postavile v funkcijo antiinflacijske politike; obračunski sistem mora postati
stabilnejša in objektivna informacijska osnova za poslovno
odločanje in oblikovanje gospodarsko - finančnih bilanc;
- s spremembo in dopolnitvijo predpisov zaostriti ekonomske. kriterije in odgovornost za odpravo vzrokov izgub,
spodbujati preusmeritve programov in proizvodnje, ki je tržno
zanimiva, zaostriti odgovornost poslovodnih, samoupravnih
in drugih organov za rezultate poslovanja in odpravljanja
izgub ter okrepiti vlogo sanatorjev in bank ter njihovo odgovornost v postopku sanacije;
- z doslednim izvajanjem že sprejetih rešitev kakor tudi z
dopolnitvijo zakona o obratnih sredstvih, zakona o bankah in
drugih predpisov je potrbno zagotoviti, da bodo organizacije
združenega dela v večji meri zagotavljale obratna sredstva iz
lastnih izvorov, zadrževanje prekomernih zalog pa destimulirati z ukrepi denarno-posojilne politike;
- zagotoviti dosledno spoštovanje določb novega zakona
o temeljih bančnega in kreditnega sistema, zlasti glede uveljavitve načel likvidnosti, sigurnosti naložb in rentabilnosti, kontrole racionalne in namenske uporabe sredstev, kreditne sposobnosti posojilojemalca, likvidnosti in bonitete poslovnih
bank, itd.;
v
N
- preprečiti nadaljnje konverzije kreditov iz primarne emisije, vse eventualne oblike reprogramiranja, konverzije ali
odpisov dolgov pa odpravljati individualno, v odnosu med
neposrednimi subjekti in v breme razpoložljivega dohodka;
- z doslednim uveljavljanjem že sprejetih ukrepov ter njihovo dopolnitvijo - tudi z okrepitvijo nadzorne in analitske
funkcije SDK - je potrebno zagotoviti red in odgovornost v
poslovanju, bistveno zmanjšati nepokrite obveznosti in terjatve, izboljšati likvidnost ter zagotoviti, da se posledice nesolventnosti in neekonomičnosti ne bodo prenašale na dobre
organizacije združenega dela.
3. V prvem polletju je treba zaključiti sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti ter pospešiti obravnave in sprejem samoupravnih sporazumov o temeljih plana
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje
do konca septembra. V primeru, če samoupravni sporazumi o
temeljih planov republiških samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti ne bodo sprejeti, bo Izvršni svet
predlagal interventne ukrepe, s katerimi bo zagotovil nemoteno uresničevanje ključnih nalog na tem področju. Prav tako
bo v primeru, ko so samoupravni sporazumi o temeljih planov
uveljavljeni, ker jih je že sklenila večina udeležencev, predlagal, da se z zakonom zavežejo udeleženci, ki samoupravnih
sporazumov niso sklenili, k plačevanju prispevkov, določenih
s samoupravnim sporazumom.
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti
bodo uskladile programe za teto 1986 z resolucijskimi usmeritvami ter prilagodile prispevne stopnje valoriziranim programom. Kolikor obveznosti na podlagi samoupravnih sporazumov ne bodo usklajene z dogovorjeno politiko bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravil interventne ukrepe za uskladitev obveznosti z resolucijskimi določili.
V letu 1986 je treba v vseh občinah sprejeti planske dokumente občin in jih dopolniti z manjkajočimi sestavinami.
4. OZD bodo preverile razmerja v razporejanju dohodka, jih
primerjale z doseženimi rezultati ter ukrepale za doseganje
boljših rezultatov in delitvenih razmerij v skladu z resolucijskimi usmeritvami. Na podlagi obravnave razmer v proizvodnji, izvozu in razporejanju dohodka v zborih združenega dela
bodo skupščine občin ukrepale v primerih najbolj izrazitih
neskladij.
Do konca leta je treba dograditi samoupravne sporazume
dejavnosti o razporejanju dohodka in oblikovanju sredstev za
osebne dohodke v skladu z družbenim dogovorom v SR
Sloveniji ter drugimi sistemskimi usmeritvami s tega področja.
5. Kljub občutnim zaostankom na začetku leta 1986 Izvršni
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svet ocenjuje, da so možnosti, da ob predlaganih dopolnitvah
in ukrepih na področju ekonomskih odnosov s tujino, zlasti
pa z zavzetejšim uresničevanjem že dogovorjenega v prihodnjih mesecih zaustavimo negativna gibanja in se postopno
začnemo približevati večini resolucijskih ciljev. Zato so nujni
napori vseh, da intenzivneje izvajamo naloge, ki smo jih
oblikovali v republiški in zvezni resoluciji ter da dosledno
uresničujemo programe, ki smo jih letos sprejeli na posameznih področjih. Vsa prizadevanja v združenem delu moramo

usmeriti v doseganje višje rasti proizvodnje in družbenega
proizvoda, ki bi olajšala razreševanje strukturnih problemov
ter omogočila spodbudnejše pogoje za porabo ter delo in
razvoj družbenih dejavnosti. V organizacijah združenega
dela, njihovih združenjih, upravnih organih in družbenopolitičnih organizacijah moramo zavzeteje in hitreje uresničevati
dogovorjene naloge ter storiti vse, da odpravimo vzroke malodušja, ki v posameznih okoljih maje zaupanje v možnosti
stabiliziranja jugoslovanskega gospodarstva in družbe.

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE
MAJSKA ANALIZA 1986
Analiza ključnih trendov in procesov razvoja SR
Slovenije v obdobju 1981-1985 ter uresničevanja
usmeritev srednjeročnega družbenega plana za
obdobje 1986-1990 v letu 1986 s prvo oceno
razvojnih možnosti v letu 1987 (ESA-52)*

L POGLAVJE:
KLJUČNI TRENDI IN PROCESI

DRUŽBENOEKONOMSKEGA

RAZVOJA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1981-1985 V LUČI
IZVAJANJA PLANSKIH USMERITEV
UVOD:
Namen I. poglavja letošnje »Majske analize« je:
1. osvetliti poglavitne procese in dogajanja v izvajanju
usmeritev razvojne politike preteklega srednjeročnega
obdobja, ki imajo bistven pomen tudi s stališča aktualnih
vprašanj sedanje razvojne politike;
2. omogočiti presojo rezultatov in učinkov uresničevanja
razvojnih usmeritev iz obdobja 1981-1985 predvsem na
tistih področjih gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja, na katerih je učinke potrebno ocenjevati
predvsem v daljšem obdobju.
Obdobje preteklega srednjeročnega plana in družbeno
ekonomski razvoj SR Slovenije v tem času še ni bilo
analizirano na podlagi doseženih rezultatov. Podane so

bile le ocene za celotno obdobje, in sicer nazadnje v maju
leta 1984 - pred analizo razvojnih možnosti. Soočali smo
naloge iz Dogovora o temeljih družbenega plana
1981-1985 z oceno dosežkov v teh petih letih. Za Dogovor
kot izvedbeni akt plana je bil namreč v letu 1983 speljan
rebalans (glede na korenite spremembe in zaostritev
pogojev izvajanja razvojne politike!), medtem ko za sam
družbeni plan - niti na zvezni in tako tudi ne na republiški
ravni - ni bil. Zato se tudi tokrat v presojanju rezultatov
predvsem opiramo na Dogovor o temeljih plana ter na
ključne vsebinske planske usmeritve.
Na vrsti področij razvojne politike, ki jih analiziramo,
doseženi rezultati celotnega obdobja skupaj z letom 1985
- dodatno zaostrujejo razmere, v katerih bo potekala izpeljava družbenega plana za obdobje 1986-1990.

• Analiz* temelji na lnformad|ah In podatkih dosegljivih do 25. 5.1M6.
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1. SPLOŠNI, GLOBALNI TRENDI V
SVETU IN JUGOSLAVIJI IN NJIHOVI
VPLIVI V PRETEKLEM
SREDNJEROČNEM OBDOBJU
1981-1985
V svetu je bilo preteklo obdobje značilno kot obdobje relativno velikih ekonomskih sprememb, ki so jih spremljale tudi
politične spremembe. Razvoj je tekel tako, da so vse bolj
opazne težnje prehajanja pretežno industrijske družbe v
postindustrijsko - z vedno večjo uporabo informatike in
novih skupin tehnologij. Predvsem informacija in informatika
postajata čedalje pomembnejši prvini družbenih odnosov z
vse močnejšim vplivom. Informacija in še bolj znanje s svojo
ustvarjalno močjo pa postaja - kot sodijo sodobni analitiki
svetovnih družbenih dogajanj - celo strateški vir bogatstva,
moči, gospodarski resurs, »ki se ne samo obnavlja ampak tudi
sam proizvaja«1. Čedalje bolj izrazit, celo eksploziven je bil v
preteklih letih tudi napredek novih skupin tehnologij (z vsemi
spremljajočimi riziki!) ter pospešeno izpolnjevanje starih - s
kvalitativnimi premiki v produkcijski strukturi. Na drugi strani
pa se poglablja tehnološki zaostanek tistih v svetovnem
gospodarstvu, ki zaradi pomanjkanja kapitala, zaradi nižje
(lokalne) tehnično-tehnološke ravni in nižje ravni znanja, ne
morejo slediti, razvijati in absorbirati svetovnih ter tudi svojih
tehnoloških ter ustvarjalnih sposobnosti.
Svetovna trgovina se je globalno v prvi polovici osemdesetih let povečala za 13,4%, a v veliki meri je bila to posledica
trgovinskih tokov razvitih med seboj. Poglobil se je - in se še
nadalje poglablja - protekcionizem v mednarodni menjavi.
Letne stopnje gospodarske rasti pa so bile med državami
različne, a v poprečju relativno nizke (od 0 od 4%). V finančnem pogledu se je v razvitejših deželah v teh letih bistveno
zmanjšala inflacija, izstopili pa so problemi velikih dolžnikov,
kar je še dodatno otežila rast obresti in dolarja.
Naša domača prizadevanja v iskanju ravnovesij so bila pod
pritiskom nakopičene zunanje zadolženosti (tuja sredstva pa
v preteklosti niso bila uporabljena dovolj ekonomsko učinkovito) ter pod pritiskom zahtev za splošno stabiliziranje jugoslovanskega gospodarstva, kar v I. fazi ni uspelo vsebinsko
dovolj v skladu z generalnimi vizijami. Zunanji, najbolj vidni
izraz tega je naraščajoča inflacija, ki v startu srednjeročnega
plana 1986-1990 dobiva še novo težo (glej tudi: gospodarska
gibanja št. 160, EIPF, »primopredajni paket - Majska analiza«), v ozadju pa so nerešena proizvodnja, naložbena, tržna
in finančna nesorazmerja, še posebej vprašanje finančne konsolidacije v takih razmerah.
Nujno normaliziranje naših zunanjih bilanc v tem obdobju
je bilo sicer deloma podprto s povečevanjem izvoza (22%
večji izvoz blaga SFRJ v letu 1983 kot v letu 1979), a mnogo
bolj z drastičnim krčenjem uvoza (za 40% manjši v letu 1983
kot v letu 1980). Slednje je zadelo pravzaprav vse gospodarske sektorje in dejavnosti - bodisi zaradi reprodukcijskih
materialov, še bolj pa zaradi uvoza opreme.
Po sektorjih in dejavnostih pa se je v posledicah odrazilo
različno. Pomenilo je tudi močno zmanjšanje globalne
ponudbe z vsemi neugodnimi efekti na produkcijo in porabo,
ki jih to prinaša.
Pogoji gospodarjenja, ki so bistveno opredeljevali obnašanje ekonomskih subjektov, so bili podvrženi relativno hitrim,
tudi večsmernim spremembam. Rezultati dokazujejo, da
pogoji gospodarjenja tega srednjeročnega obdobja nikakor
niso dovolj sproščali prizadevanj za gospodarjenje, ki bi bilo
učinkovitejše tudi z bolj dolgoročnega, razvojnega zornega
kota. Nasprotno, v veliko število ukrepov - zakonskih in
podzakonskih aktov (v celoti jih je bilo po približni oceni v tem
obdobju več sto) je bila vpeta možnost socializacije slabših
rezultatov. To je sicer imelo svoje konkretne razloge (visok
odstotek gospodarstva, ki v normalnih razmerah ne dosega
1. Po nekaterih ocenah se število znanstvenotehnićnih podatkov oziroma
v svetu podvoji že v letu dni.
A izvoz blaga na prebivalca znaia v letu 1985 1076 S kar pomeni, da Se naprej
močno zaostaja za izvozom/prebivalca v sosednjih deželah (v letu 1984 je
dosegla npr Avstrija 2081 $, Italija pa 1288 t izvoza blaga na prebivalca).
3informacij
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rentabilnostnega praga, zlasti na nekaterih teritorialnih
področjih), vodilo pa je proč od tiste generalne usmeritve
stabilizacijskega programa iz leta 1983, ki je terjala ekonomska merila in večjo vlogo tržnih zakonitosti.
Za slovensko gospodarstvo je bilo v tem obdobju in v širših
razmerah značilno določeno obračanje k zunanjemu trgu 2,
relativno precej visoka stopnja zaposlenosti, a šibka, v dolgoročnem trendu celo pojemajoča gospodarska rast, precejšnje
izčrpavanje in zastarevanje obstoječe opreme, realno upadanje naložb, manj strukturnih premikov od plansko zastavljenih ter do leta 1984 trend oženja vseh oblik porabe. Kar je
kljub določenim gospodarskim rezultatom tega obdobja najbolj zaskrbljujoče, je prešibka vitalna in programska moč
gospodarstva, kot zadosti trdno zagotovilo za nadaljnji prodornejši razvoj. Le tega pa terja tako vloga in položaj slovenskega gospodarstva znotraj celotnega jugoslovanskega, kot
"tudi nevarnost, da ne bi ostali na obrobju ekonomskega in
tehnološkega napredka v svetu - celo tam, kjer imamo določeno komparativno šanso.
Družbeni proizvod, ki ga ustvarja slovensko gospodarstvo,
se je v petih letih povečal po sedanji oceni skupaj za 3,5. Pri
tem so ipdustrija (ki ustvarja največji del - približno polovico
družbenega proizvoda), ter obrt, turizem in gostinstvo, promet in zveze, kmetijstvo, gozdarstvo in druge proizvodne
dejavnosti prispevale k njegovi rasti. Predvsem padec družbenega proizvoda gradbeništva (-30%) ter nekoliko tudi trgovine in komunalnih dejavnosti v petih letih pa so ga vlekli
navzdol.
Tako je - v celoti vzeto - produktivnost dela v gospodarstvu upadala, družbeni proizvod na prebivalca v SR Sloveniji v
tem obdobju pa je v poprečju stagniral. V njegovem ustvarjanju in delitvi pa se odpirajo številni problemi z novimi
poudarki, ki opredeljujejo tudi razvojne možnosti, zlasti v
startnih letih srednjeročnega plana 1986-1990.
2. PRESTRUKTURIRANJE
2. A. PROIZVODNE IN STORITVENE
DEJAVNOSTI - USPEHI IN NEUSPEHI
V preteklem srednjeročnem obdobju je bila za industrijo SR
Slovenije značilna relativno nizka proizvodna rast, saj je bila
povprečna letna stopnja fizičnega obsega proizvodnje le
2,2%.
Industrija - kljub določenim naporom in dobrim rezultatom
v nekaterih razvojno in tehnološko intenzivnih programih ob bitki za zagotavljanje proizvodnje ter v pogojih krčenja
investicijskih možnosti ni mogla opraviti zadosti bistvenih
premikov v željenem in koncipiranem prestrukturiranju v kvalitativnem smislu. Predvsem v prvih treh letih obdobja (v
nekaterih panogah pa tudi kasneje) je namreč predstavljala
osrednji problem oskrba s surovinami in reprodukcijskim
materialom, zlasti uvoženim, kar je bilo neposredno povezano
s plačilno-bilančnim položajem države in republike.
Pomanjkanje večjega števila prodornih proizvodnih in razvojnih programov ter pomanjkanje investicijskih sredstev je
zaviralo prestrukturiranje, ki je potekalo počasi, premalo
načrtno in preveč nepovezano v reprodukcijskih verigah. To
je ohranjalo programsko, razvojno in kapacitetno neusklajenost industrijske proizvodnje.
V drugi polovici srednjeročnega obdobja položaj industrije
slabša dejstvo, da je odpisanost in relativna ter absolutna
zastarelost osnovnih sredstev in opreme čedalje večja, zelo
stare delovne priprave in večletno upadanje deleža investicijskih vlaganj pa v vrsti dejavnosti ne dajejo zadostne vitalne
osnove za nadaljnji pospešeni razvoj industrijske proizvodnje
in njenega prestrukturiranja, zlasti ne v dejavnostih, katerih
razvoj v svetu izredno hitro napreduje.
Premike k željeni večji kvaliteti izdelkov zavira slabšanje
kvalitete surovin in reprodukcijskega materiala ter nesolidnost v poslovanju (na primer nespoštovanje dobavnih rokov).
Kvaliteta surovin in materialov povzroča tudi večje izmete in
hkrati ob vrsti drugih vzrokov v predelavi tudi večjo porabo
surovin, ki je v nesorazmerju s proizvodnjo.
Izvozna konkurenčnost industrije v globalu pada in to tako
zaradi nesodobne tehnologije, kot tudi neustreznega gospo9

darjenja in vodenja v organizacijah združenega dela, katerih
proizvodnja je predraga in nekvalitetna. Zato so proizvodni
stroški vse večji. Pada pa tudi zaradi premajhne ekonomske
motiviranosti za izvoz na konvertibilno področje kot posledice
»nerealnega« tečaja dinarja, pojemajočih izvoznih stimulacij
in v zadnjem času vse bolj poslabšanih odnosov uvoznih in
izvoznih cen.
Nimamo dovolj manjših organizacij združenega dela, ki bi
se bile sposobne hitro prilagajati zahtevam trgov in zaradi
kadrovsko izobrazbene strukture in ravni znanja hitro in
uspešno osvajati nove programe, zahtevne tehnologije in
tehnološke postopke.
Večje organizacije združenega dela zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja zlasti ob koncu planskega obdobja zvečine
niso dovolj razmišljale o prenosu dela svoje proizvodnje, ki bi
jo bilo smotrno razvijati v enotah drobnega gospodarstva v že
obstoječe enote drobnega gospodarstva, nasprotno.
Poslovno povezovanje in kooperacijski odnosi z drobnim
gospodarstvom so celo zaostajali.
Prestrukturiranje z vidika nekaterih kvalitetnih dejavnikov
in posameznih proizvodnih programov pa kaže tudi pozitivne
spremembe. Tako so bile fizične stopnje rasti v ključnih programih kovinsko-predelovalne, strojne in elektro industrije, v
bazični kemiji ter proizvodnji zdravil in farmacevtskih surovin,
ki so razvojno in tehnološko intenzivno usmerjene (opredelitev iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985), znatno višje kot v celotni industriji in
rudarstvu (poprečna letna stopnja rasti proizvodnje ključnih
programov je v obdobju 1981-1985 znašala 6,5%, celotne
industrijske proizvodnje pa 2,2% - glej tabelo 37A).
Merilo za obseg prestrukturiranja so tudi spremembe proizvodnih programov, ki so statistično registrirane kot novi proizvodi, prvič uvedeni v proizvodne organizacije (rezultat nove
tehnologije, uporaba drugih surovin, povsem nove tehnološke karakteristike in zadovoljitev novih potreb). Tako je leta
1980 245 organizacij uvedlo 2.050 novih proizvodov in 120
organizacij opustilo 877 proizvodov. Leta 1984 pa je 240
organizacij uvedlo 2.496 novih proizvodov in 116 organizacij
opustilo 1.154 proizvodov. Pri tem se število organizacij
bistveno ne spreminja, medtem ko se je število novo uvedenih
proizvodov v teh letih povečalo za 22%.
Pri uvajanju novih proizvodov je proizvodnja električnih
strojev in aparatov vseskozi najprodornejša, še posebej na
področju elektronskih aparatur ter nekaterih drugih električnih proizvodov. V kovinsko predelovalni industriji je največji
delež sprememb zabeležen pri repromaterialih in litih izdelkih. Na področju predelave kemičnih izdelkov prednjačijo
predvsem proizvodnja zdravil, kozmetike, barv in lakov ter
predelava plastičnih mas, medtem ko v bazni kemični industriji prevladuje proizvodnja novih kemikalij. Proizvodnja
končnih lesnih izdelkov izkazuje največje spremembe na
področju pohištvene dejavnosti (bolj zadovoljitev novih
komercialnih potez kot tehnoloških sprememb). Podobno je
tudi pri proizvodnji končnih tekstilnih izdelkov ter preje in
tkanin. Prispevkov spremembe proizvodnih programov strojegradnje in proizvodnje prometnih sredstev ne gre zanemariti
kljub relativno nižjemu številu novih proizvodov, saj so npvo
uvrščeni stroji in naprave - avtomatsko krmiljeni in opremljeni z elektroniko precej vrednejši, pa tudi njihov prispevek k
gospodarnosti je večji, kot pri nekaterih drugih dejavnostih, ki
se ponašajo z večjim številom sprememb proizvodnega programa.
Tako v skupini ključnih proizvodnih programov strojegradnja in nekatere druge industrije prilagajajo svoj proizvodni
program zahtevam tujega in domačega trga ^kompletiranjem
proizvodnega sortimenta, specializacijo in z razvojem zahtevnejših izdelkov. To predstavlja tudi prilagajanje izdelkov mednarodnim normativom in standardom glede kvalitete in ostalih tehničnih karakteristik in privajanjem splošnim pogojem
pogojem nastopanja na tujih tržiščih. Realizacija te naloge, ki
je dolgotrajen proces, zahteva v sedanjih težkih pogojih
gospodarjenja še posebno velike napore v OZD. Tako se je že
delno izboljšala struktura proizvodnje v korist izdelkov z višjo
zahtevno stopnjo na račun manj zahtevne proizvodnje. Posledica je tudi povečan izvoz in stopnja pokritja. Vse to pa je med
drugim terjalo tudi organizacijske spremembe.
V elektroindustriji so povečali delež programov z več vgrajenega znanja ob istočasnem strukturnem zmanjšanju proiz10

vodnje z sorazmerno manj vgrajenega znanja. To se je odražalo v ugodnih rezultatih izvoza. V panogi je bil podpisan
samoupravni sporazum o skupnem razvoju, proizvodnji, trženju in vzdrževanju računalniških sistemov ni pa bil realiziran
družbeni dogovor o razvoju, proizvodnji in uporabi mikroelektronike v Sloveniji.
Organizacije združenega dela Kemične in gumarske industrije so izvajale svoje naloge prestrukturiranja z vlaganji v
razvojno tehnološko proizvodnjo s poudarkom na povečanju
izvoza in v večjo proizvodnjo osnovnega reprodukcijskega
materiala. Tako se povečuje stopnja pokritja uvoza z izvozom,
pri čemer pa se povečuje uvoz kemičnih proizvodov v delovnih organizacijah drugih panog kar kaže na še prepočasen in
neustrezen razvoj kemične industrije, čeprav se je v preteklem
obdobju povečal delež bazne proizvodnje napram predelovalnemu. Intenzivnost prestrukturiranja pa se kaže tudi v tem, da
močno pada delež gradbenih del na račun modernizacij v
strojno opremo in z intenzivnim vlaganjem v informacijski
sistem in strokovne kadre.
Dolgoročno gledano ostaja še vedno odprto vprašanje prepočasnega procesa modernizacije (ne samo v predelovalnih,
ampak tudi v bazičnih vejah industrije, ki jih na sedanji stopnji
razvoja ne moremo zanemariti ali podcenjevati njihove vloge
za skladen razvoj) in avtomatizacije ter uvajanja računalniško
vodenih procesov ter modernih strojev in vloge raziskav pri
razvoju proizvodnje. Izdelav investicijskih programov preteklega obdobja prav gotovo ni dovolj spremljala priprava
ustreznih strokovnjakov, njihovega izobraževanja in usposabljanja. Tako so tudi končani investicijski programi premalo
sposobni nadaljnjega razvoja, pospeševanja in uvajanja nove
moderne tehnologije. Bančna sredstva so vse premalo usmerjena v tehnološko intenzivne dejavnosti, pri katerih bi morali
dajati prednost tistim sklopom, ~za katere imamo primerjalne
prednosti.
Nikakor ne moremo biti zadovoljni ne s spremembo strukture investicij ne s spremembo strukture dohodka v industrijskih panogah, ki naj bi bila v korist razvoja tehnološko intenzivnih in izvozno usmerjenih panog. Zelo redki so tudi investitorji, ki so uskladili svoje samoupravne akte z zahtevami
zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu in določili
strokovno organizacijo, da preveri v posebnih primerih strokovne podlage, še slabše pa je z opredelitvijo odgovornosti za
odstopanje od predvidenih rezultatov. Strokovne podlage
investitorjev sicer računajo na doseganje in preseganje minimalnih kriterialnih zahtev, aktivizacija zmogljivosti pa praviloma zamuja in pokaže na velike težave v zvezi s pričakovanim
dohodkom na domačem in zlasti tujem trgu. Komisije za
investicije so sicer opazno pripomogle k boljši in formalno
predpisani izdelavi investicijskih programov, ne morejo pa
preko instituta dajanja mnenja o upravičenosti namer vplivati
na investicijske odločitve, ki so predlagane s prevelikim tveganjem v ustvarljivosti rezultatov, zlasti zaradi hitrih sprememb v pogojih gospodarjenja in v mednarodni menjavi.
Republiški predpis o presoji investicijskih namer, ki je v
postopku sprejemanja, bo zato določil primere ?a obvezno
preverbo namer v bankah, znanstvenih in strokovnih institucijah. Kvaliteta investicijskih odločitev pa se kljub izboljšavam
ne bo mogla bistveno popraviti, dokler bo dinar neenotno
merilo vrednosti in dokler bodo obstajale velike disparitete
cen osnovnih proizvodnih tvorcev.
Težnja po kvalitetnem prestrukturiranju iz preteklega
obdobja se kaže predvsem v povečanem številu izvozno
deklariranih programov. Zaostajamo pa z načrtovanjem in
oblikovanjem programov na podlagi uspešno osvojene oziroma doma razvite tehnologije. Kljub določenim uspehom
zaostajamo v usposobitvi za nuđenje kompleksnih objektov,
kompletnih proizvodnih linij, uporabi mikroelektronskih vezij
in proizvodnji nekaterih surovin in kemikalij. Vzrok je tudi
pomanjkanje finančnih sredstev za uvoz sodobne opreme in
ponekod pomanjkanja3 ustreznih kadrov, čeprav so tu tudi
pozitivne spremembe . Zadovoljni ne moremo biti z reprodukcijskim sodelovanjem organizacij združenega dela v jugo3

Tako beležimo v letih 1981-1985 3,5% povprečno letno zvišanje zaposlenih v
razvojno in tehnoloških intenzivnih panogah (strojegradnja, elektronika, farmacija), pri surovinskih panogah pa le 0,1% in 0,9% povečanje zaposlenih v
klasičnih predelovalnih industrijah (lesna, tekstilna in usnjarska industrija).
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slovanskem gospodarstvu. Prepočasi nam je uspevalo povezovanje jugoslovanskega gospodarstva v skupnih razvojnotehnoloških naporih v delitvi proizvodnih programov pri izgrajevanju širših reprodukcijskih celot, zlasti pri pospešenem
razvoju moderne, razvojno-tehnološko intenzivne proizvodnje.
Neopravljene naloge v industriji so v določeni meri tudi
posledica razmer v kmetijstvu in gozdarstvu. V kmetijstvu je
nagel padec dohodkovnega položaja omejil nakupe sredstev
in reprodukcijskega materiala. Tako je bil upočasnjen razvoj
tistih industrijskih panog, ki so neposredno vezane na kmetijsko proizvodnjo (strojna, proizvodnja mineralnih gnojil in
zaščitnih sredstev). Na drugi strani pa je nizka kupna moč
vplivala na strukturo proizvodnje hrane, ki se v zadnjem
obdobju ni gibala v skladu z razvojnimi načrti. V gozdarstvu
so naravne katastrofe in umiranje gozdov ogrozili trajno in
racionalno regeneracijo. Upadanje vitalnosti sestojev in nižje
lesne zaloge pa bodo povzročile slabši prirastek in strukturno
spremenjeno proizvodnjo v prihodnje.
Razvoj kmetijstva je bil zadovoljiv samo v prvih letih, ko so
bili tudi doseženi pomembni proizvodni rezultati; povprečna
stopnja rasti fizičnega obsega kmetijske proizvodnje je v letih
1981-1984 dosegla 2,5%. Nekateri ugodni premiki v organiziranosti proizvodnje, uvedene intervencije v spodbujanje
tekoče proizvodnje in urejanje zemljišč ter normativno urejanje določenih področij so sprožile prve pozitivne smeri prestrukturiranja proizvodnje.4 Gre za hitrejše povečevanje tržne
proizvodnje od skupne (v letih 1981-1984 je bila dosežena
5,7% realna rast tržne proizvodnje) in spremembo strukture te
proizvodnje v skladu s programi intenzifikacije pridelave
poljščin in živinoreje. Po letu 1984 je kmetijska proizvodnja
upadala (poprečna stopnja rasti 1984-1985 je - 4,0%), v letu
1985 pa je bila dosežena pri nekaterih pomembnih proizvodih
tudi manjša raven tržne pridelave (sladkorna pesa, goveje in
svinjsko meso ter ulov rib). Kmetijstvo se je znašlo v krizi, ki je
posledica tako zaostrenih problemov v gospodarjenju (dispariteta cen, nadpovprečna izdvajanja iz dohodka, povečanje
izgub) kot tudi izjemno težkih vremenskih prilik. Krizo je
povzročilo tudi podrejanje ekonomske politike na ravni vse
države predvsem tekočim razmeram v proizvodnji in tržišču,
medtem ko je bilo premalo učinkovitih ukrepov npr. na
področju kreditno-monetarne in cenovne politike, trga in
rezerv ter izvoza.
Posestna in parcelna struktura kmetijskih obratov sta pravtako omejitvena faktorja razvoja. Tako kmetijski obrati težko
uvajajo racionalne tehnične sisteme. Nekateri družbeni obrati
ob razmeroma velikih koncentracijah živali nimajo površin za
pridelavo krme in nekateri tudi povzročajo ekološke probleme. Doslej se še ni v zadostni meri uveljavila že sprejeta
usmeritev prehoda na manjše živinorejske obrate z domačo
krmo, kar bi zagotavljalo večjo gospodarnost in manjšo obraemenitev okolja. Kmetije so premajhne 5 in razdrobljene, kar
vpliva na neustrezno izbiro dejavnosti na kmetijah, premajhno
rentabilnost, drago in po obsegu premajhno proizvodnjo.
Tako kmetije tudi v ravninskih predelih razvijajo izključno
delovno intenzivne usmeritve kot je govedoreja in prireja
mleka ter prašičereja (odvisno od nakupa krme), premalo pa
so sposobne, da bi povezano s tem razvijale tudi pridelavo
poljščin. Tržna proizvodnja jim na majhnih površinah
namreč
ne omogoča zadostne zaposlitve in dohodka 6. Z zakoni so
sprejeta nekatera določila, ki bodo omejevala nadaljnjo drobitev posesti in v določeni meri pospeševala združevanje zemlje. Vzporedno teče proces opuščanja hribovskih in kraških
območij in s tem opuščanja travinja.
Pridelovanje žit, industrijskih rastlin in reje prašičev pa tudi
govedi ne more biti uspešno brez pospešenega spreminjanja
velikostne in parcelne strukture v ravninskem območju (približevanje tehničnemu optimumu), prav tako je nujno poklicno
4

A v državah zapadne Evrope (EGS) so intervencije na enoto proizvoda petkrat
kot pri nas!
Povprečna slovenska kmetija ima 2,6 ha obdelovalne zemlje oz. 3,7 ha kmetij6skih zemljišč in je 4x manjša kot kmetija v EGS.
Majhne kmetije do 10 ha obdelovalne zemlje praviloma ne dajejo zadostnega
dohodka zato ostarijo ali pa prehajajo v mešane. Proces je ravno nasproten kot
v zapadni Evropi in je od vseh kmečkih gospodarstev le še okoli 10% takih, ki
pridobivajo dohodek izključno od kmetijske dejavnosti. Pri različnih opravilih od
priprave zemlje do spravila pridelka so delovni stroški pri 0,5 ha parceli (v
Sloveniji je večina parcel pod 0,5 ha) za 100% do 20% večji kot pri 10 ha parceli;
stroški prireje mleka pa npr. pri čredi do 8 krav za več kot 50% večji kot npr. pri
čredi 16 krav.
5večjfc
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izobraževanje kmetov. Prestrukturiranje kmetijstva terja tudi
organiziranje kmetov v dinamični, poslovno usmerjeni kmečki
zadrugi, v kateri se uveljavlja odločanje članov in odgovornost strokovnjakov članom zadruge.
Preusmeritve živilske industrije so delno šle v smeri kvalitetnejšega in pestrejšega asortimana in povezovanja s primarno proizvodnjo. V nekaterih vejah pa je bila izkoriščenost
kapacitet (npr. klavnice) še vedno neustrezna, asortiman
skromen, ponudba pa nezadostna. Sprejeti kratkoročni in
dolgoročni programi sodelovanja v reprocelotah večinoma
niso dali pričakovanih rezultatov, na kar je vplivalo: nezadostno sodelovanje OZD oskrbe, (ki so bile spričo ekonomskega položaja pogosto nemočne) neenotno nastopanje na
tujih trgih, nerešeni problemi participacije pri sovlaganjih
(krediti, investicije, devizna sredstva), neurejeni cenovni
odnosi ter tudi zapiranje udeležencev v lastne OZD oz. regije.
Prepogosto se zlasti v širšem jugoslovanskem prostoru to
sodelovanje omejuje le na medsebojno usmerjanje blagovnih
tokov po dnevnih tržnih cenah. Te razmere so tudi posledica
ekonomskega položaja živilskih OZD, ki ga povzroča veliko
neskladje med administrativno določenimi cenami živilskih
proizvodov in cenami surovin, pomanjkanje surovin (koruza,
uvožene proteinske komponente), nadpovprečna obremenjenost s kratkoročnimi krediti (sezonski značaj nakupa surovin)
in zmanjšanje ter struktura investicijskih naložb v živilsko
industrijo.
Razmere, ki so vplivale na razvoj industrije in agroživilstva,
so zoževale kvalitativno, strukturno in kvantitativno ponudbo
njihovih izdelkov, kar je pogojevalo tudi razvoj storitvenih
dejavnosti. V gostinstvu in turizmu ter obrti je sicer rast
družbenega proizvoda intenzivnejša kot v celotnem gospodarstvu, vendar izpod planirane. Povprečna.letna stopnja rasti
družbenega proizvoda v gospodarstvu je bila 0,7%, na
področju turizma in gostinstva 2,2%, v obrti (proizvodni del)
3,3%, medtem ko je na področju trgovine celo negativna.
Do napredka v kvaliteti storitev ter hitrejšega zaposlovanja
kvalitetnejših strokovnih kadrov je delno prišlo v turizmu in
gostinstvu, pri obrtnih storitvah, deloma pri osebnih storitvah,
ne pa pri trgovini. Zaposlovanje v storitvenih dejavnostih je
bilo v povprečju hitrejše kot v celotnem gospodarstvu (1,4% v
storitvenih dejavnostih, 0,8% v gospodarstvu, v trgovini pa se
je število delavcev znižalo).
Planske usmeritve so že za preteklo obdobje zahtevale od
turističnega gospodarstva prestrukturiranje turistične
ponudbe, da bi ta zagotovila boljše celotne rezultate in večji
devizni priliv 7. V celoviti turistični ponudbi naj bi koordinirano sodelovala poleg turizma in gostinstva tudi ostala
področja, 8ki imajo pomemben delež v integralnem turističnem
proizvodu . Strukturni premiki v turistični ponudbi so bili
vidni zlasti po letu 1983, k čemer je pripomogla tudi kvalitetnejša in pestrejša ponudba s področja osebnega dela gostinstva. Premikom v turizmu so le delno sledili premiki ostalih
področij zlasti prometa in zvez, komunale, trgovine. Tako še
nadalje ostaja odprta naloga koordiniranega vključevanja teh
področij v turistično ponudbo.
Plan investicijske izgradnje je bil realiziran 86%. V investicijskih vlaganjih gre za prestrukturiranje, saj so bila usmerjena v konjunkturnejše turistične objekte, izboljšanje kvalitete
obstoječih in v turistično infrastrukturo (marine, letališče,
športno-rekreacijski objekti itd.) Podprta je bila z dohodkovno
povezavo na osnovi devizne komponente med OZD turističnega gospodarstva z OZD-i ostalih področij. Na dohodkovni
povezavi so bile tudi uspešno vspostavljene povezave za
dobro oskrbljenost. V letih 1984 in 1985 izboljšani poslovni
rezultati OZD gostinstva in turizma - izvoznic, so se odražali
tudi v povečanem interesu zaposlovanja kvalitetnejših strokovnih kadrov, delno v izboljšani kvaliteti storitev in povečal
se je tudi vpis dobrih dijakov v gostinske šole. Novi predpisi s
področja ekonomskih odnosov s tujino postavljajo vrsto začetih pozitivnih gibanj v razvoju turizma in gostinstva v povsem
drugačne pogoje.
7

Ocenjuje se, da je bila dosežena 8% letna rast direktnega deviznega priliva, ta
vedno pa nI sprejeta ustrezna metodologija ugotavljanja In razporejanja turističnega
deviznega priliva.
8
V Integralnem turističnem proizvodu sodelujejo: gostinstvo In turistično posredovanje (z 31,8%), trgovina na drobno (z 8,6%), promet In zveze (s 7,4%),
kmetijstvo (z 10,4%), prehrambena Industrija (s 25%), proizvodnja pijač (z 11,4%).
Ta Izračun izhaja Iz Komparativne analize narodno gospodarskih učinkov
turizma z medsektorsko analizo (Inštitut za ekonomska raziskovanja .jubljana).
11

Pogoji gospodarjenja in organiziranost trgovine v preteklih
5 letih tej dejavnosti niso omogočili razvoja, še manj možnosti
prestrukturiranja v smeri večje specializacije, izgradnje
modernejšega prodajnega prostora in tehnične opremljenosti. Stagnacija ob slabšanju ekonomskega položaja trgovine,
zlasti trgovine na drobno se od leta 1980 nadaljuje. Trgovina
je poslovala v pogojih administrativnega zadrževanja marž,
restriktivne kreditno monetarne politike s težavami pri vzdrževanju zalog, tako da so se zaloge v trgovini zmanjševale in
prenašale k proizvajalcem. Proces združevanja dela in sredstev je dal pozitivne dosežke predvsem tam, kjer je združevanje temeljilo na dolgoletnih poslovnih stikih, medtem ko
obvezno združevanje često ni dalo pričakovanih rezultatov.
Nizka materialna osnova je zavirala aktivnosti trgovine (zlasti
trgovine na debelo) pri opravljanju selektivnega izbora kvalitetnih izdelkov proizvajalcev, spodbujanju ekonomičnosti in
razvoju standardov in normativov.
Na področju osebnih storitev so bile stopnje rasti izredno
nizke tako glede števila enot kot števila zaposlenih s tem, da
je tako v združenem delu kot samostojnem osebnem delu
primanjkovalo ustrezne kvalificirane delovne sile. Občine so s
stimulativno davčno politiko poskušale pospeševati razvoj
predvsem deficitarnih dejavnosti. S pomočjo bank so si prizadevale, da bi obrtniki zlasti s področja zadovoljevanja potreb
občanov v stanovanjskih naseljih lažje prišli do poslovnih
prostorov. Na področju samostojnega osebnega dela gostinske dejavnosti so premiki v kvalitetnejši ponudbi, premaio
vlaganj pa je bilo v obrate, ki nudijo usluge višje stopnje.
Vključevanje v turistično ponudbo osebnega dela drugih storitvenih dejavnosti, kot so zasebne trgovine, servisne delavnice, izdelki domače in umetne obrti ni primerno zaživelo.
Skladen razvoj storitvenih dejavnosti in razvijanje celovite
turistične ponudbe zahteva hitrejši razvoj teh dejavnosti še
posebej v turističnih krajih. Zato morajo občine načrtovati
razvoj osebnih storitev, predvsem tistih, ki dopolnjujejo turistično ponudbo in povečujejo izvenpenzionsko porabo in
skrbeti, da bodo ti programi imeli prednost pri razvijanju
turističnega in celotnega gospodarstva.
2. B. RAZISKOVALNI POTENCIALI - IN
UČINKI ZA KVALITETNO
PRESTRUKTURIRANJE
GOSPODARSTVA
V preteklem srednjeročnem obdobju je sicer prišlo do realnega 9upadanja sredstev združenih preko raziskovalnih skupnosti, celotna sredstva za raziskovalno dejavnost v SRS pa so
se realno povečala. To pomeni, da se je tako imenovana
neposredna menjava med uporabniki in izvajalci okrepila, še
posebej med gospodarskimi organizacijami združenega dela
in raziskovalnimi organizacijami oziroma enotami. Tako se
delež sredstev, ki ga gospodarstvo neposredno namenja raziskovalnemu delu, v vseh sredstvih za znanstveno raziskovalno dejavnost giblje blizu 70%. Povečuje se število raziskovalnih enot in organizacij v gospodarstvu. Blizu polovica
organizacij in enot, katerih temeljna dejavnost je raziskovalno
delo, je v sklopu gospodarskih organizacij oziroma dela za
potrebe gospodarstva. Podobno je z razporeditvijo raziskovalcev. Približno polovica raziskovalcev je zaposlenih v samostojnih raziskovalnih organizacijah in enotah v sklopu gospodarskih organizacij. Oceno potrjujejo tudi podatki iz Ankete
enotnih kazalcev razvoja za obdobje 1981-1985, kjer je po
podatkih, ki so jih dali subjekti združenega dela, opravljalo
znanstveno-raziskovalno delo v gospodarstvu v letu 1980
2000 ljudi, za leto 1985 pa je bilo planirano, da jih bo 3000. A v
strukturi zaposlenih te številke pomenijo zanemarljive deleže.
Tako je delež znanstveno-raziskovalnih delavcev v industriji
nižji od 1%, v proizvodnji električnih strojev in aparatov, ki
ima od vseh panog najvišji delež raziskovalnih delavcev, pa
znaša še vedno skromnih 2,5%.10
Tej »kvantitativni« podobi povezanosti raziskovalnega
potenciala z gospodarstvom pa je nujno dodati oceno, ki se
V zadnjem letu obdobja beležimo realno rast teh sredstev, kar je posledica
dodatnega
namenskega združevanja za raziskovalno opremo.
10
Da to v svetovnih merilih nI veliko, nam pokaže naslednja primerjava: Delež
inženirjev In raziskovalnih delavcev v proizvodnji električnih strojev in aparatov
je bil v SR Sloveniji v letu 1980 v strukturi vseh zaposlenih v panogi okrog 3,5%,
npr. v Zvezni republiki Nemčiji pa prek 10%.
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nanaša na kvaliteto te povezanosti. Ocenjuje se, da v neposrendi menjavi prevladujejo razdrobljene in v reševanje kratkoročnih problemov združenega dela usmerjene raziskave,
pogosto pod ravnijo zmogljivosti visoko usposobljenih raziskovalcev. Raziskovalne organizacije so potisnjene v vlogo
reševalca tekočih rutinskih proizvodnih zadev, zaposleni raziskovalci v gospodarstvu, oziroma v industriji pa se pretežno
ukvarjajo z rutinskimi opravili in ne opravljajo zahtevnejšega
raziskovalnega dela. Ob upoštevanju teh ocen pa se rahlo
optimistična slika, za preteklo obdobje, ki izhaja iz kvantitativnih podatkov, precej poslabša, predvsem če gledamo na to s
stališča pričakovanih oz. željen'h in dejanskih učinkov raziskovalnega potenciala na gospdarski in družbeni razvoj ter
prestrukturiranje. Postavlja se vprašanje, zakaj gospbdarski
subjekti ne angažirajo raziskovalnega potenciala na ustreznejši način. Poglavitni razlog je bržčas v razmerah, ki subjektom gospodarjenja omogočajo pridobivanje dohodka na
druge načine (podcenjen kapital, dvigovanje cen, zapiranje
trga itd). Če slabo delo in slabe proizvodne in poslovne
odločitve ne bodo sankcionirani, če subjekti gospodarjenja
ne bodo bolj prisiljeni graditi svojega razvoja in položaja na
trgu s kvalitativnimi produkcijskimii faktorji, tudi ni prave
stimulacije za kvalitetnejšo vpetost raziskovalnih potencialov
v gospodarski razvoj.

2. C. IZOBRAŽEVANJE KOT TEMELJ
ZNANJA, KADRI, ZAPOSLOVANJE USTREZNOST RAZVOJA Z VIDIKA
ZAHTEV PRESTRUKTURIRANJA
Analiza o tem, kako družba vrednoti znanje oziroma l<ako
zna z znanjem gospodariti11/ kažejo, da ni problem le preprosto pomanjkanje strokovnjakov, temveč predvsem njihova
neprimerna delovna obremenitev s tekočimi posli iri administiranjem, z delom, ki ni povezano z ustvarjalnim, razvojnim in
raziskovalnim delom, kar bi za visoko izobražene kadre
morala biti njihova prvenstvena naloga.
Rezultati raziskav o vrednotenju znanja v naši družbi 12
kažejo, da imajo slovenski študenti ob začetku študija na
univerzi bistveno bolj optimistično predstavo o svoji bodoči
zaposlitvi kot njihovi kolegi v drugih deželah. Ko se zaposlijo,
pa se predstave močno spremenijo in njihova pričakovanja
niso uresničena. Tri četrtine zaposlenih diplomantov izjavlja,
da bi njihovo delo lahko opravljali tudi taki delavci, ki imajo za
eno ali dve stopnji nižjo izobrazbo. Videti je, kot da bi imeli v
Sloveniji strukturo dela, za katero je naša izobrazbena struktura previsoka. Zaposleni diplomanti tudi ocenjujejo, da imajo
premajhne možnosti za inovativno delo in osebno napredovanje ter premajhen vpliv na odločanje in prenizke osebne
dohodke. Ocenjujejo, da ni večjih možnosti za inovativno delozaradi nizke akumulativne sposobnosti podjetij in - po njihovem mnenju - konzervativnosti vodstvenega kadra.
V srednjeročnem planu SR Slovenije za obdobje
198&-1990 je posebej navedeno, da bomo sposobne, nadarjene in inovativne kadre sistematično usmerjali v specializacije in podiplomski študij, da bi z ustreznim prispevkom
znanja dosegli s planom predvidene razvojne usmeritve. V
letih 1981-1985 se je število diplomantov podiplomske stopnje ustalilo med 200 do 300 letno (glej tabelo 51). Največ jih je
z naravoslovno-matematičnega, tehničnega področja ter iz
področja družbenih ved. Prihajajo pretežno iz vrst visokošolskih učiteljev in iz znanstvenih ustanov (prek 60%) in manj iz
delovnih organizacij (30%). ko dosežejo diplomo III. stopnje
imajo magistri in specialisti v povprečju 33 let, doktorji znano" Analiza uveljavljanja Inovativnosti združenih delavcev - ključna smer stabillzacije, Skupščinski poročevalec, 3/86.
12. Center za razvoj univerze, Ljubljana Mednarodna raziskava FORM.
Zastavljena je tako, da spremlja razvoj posameznih študentov od njihovega
vstopa na univerzo (1977 - zajetje 4196 študentov) do zgodnjih obdobij življenja
po diplomi (1984 - zajetje diplomantov 1800). Sodeluje 7 evropskih dežel Avstrija, Jugoslavija, Nizozemska, Poljska, švedska, Velika Britanija, ZRN.
poročevalec

sti pa med 38 in 39 let. Povprečna doba študija za magisterij in
specializacijo je 4 leta. Vse to kaže, da študijski pogoji in
programi še niso prilagojeni potrebam. Po obdobju stagnacije se je v letu 1985 število študentov ob delu na visoki stopnji
študija povečalo, vendar je težko reči, da je to odraz potreb
združenega dela po več znanja na višji in visoki stopnji,
temveč predvsem odraz osebnih nagnjenj zaposlenih ter
posledica daljšega zadrževanja v proces študija, v katerega je
študirajoči prisiljen zaradi zahtev in obremenitev v delovnem
procesu.
Podatki kažejo, da je v usmerjenem izobraževanju manj
učencev, učitelji pa opozarjajo, da je vedno več učencev, ki po
končani osnovni šoli ne nadaljujejo izobraževanja, temveč se
zaposlujejo kot nekvalificirani delavci. Vzroki manjšega vpisa
na srednje šole so tudi manjše generacije in manjši obseg
vpisa učencev iz drugih republik. K prvemu lahko pripomore
tudi vrednotenje izobrazbe in znanja, saj smo še vedno priča
poveličevanju fizičnega in enostavnega dela in delovnih izkušenj. Ob takih pogojih je potrebno, vendar tudi težje izvedljivo, sistematično usmerjanje v izobraževanje in to tako mladine kot tudi že zaposlenih. Če se bi sedanje tendence nadaljevale, bo manjši tudi vpis v 1. letnike višjih in visokih šol. Vse
skupaj pa se bo odražalo na strukturi priliva v zaposlitev, ki ne
bo omogočala ustrezne kadrovske obnove in izboljšanja kvalifikacijsko-izobrazbene ravni zaposlenih. Vprašanje vrednotenja znanja je tako eno ključnih vprašanj za razrešitev tega
problema. Hkrati bo na nekaterih področjih visokošolskega
študija (tehniško področje, predvsem elektrotehnika in strojništvo) potrebno prilagoditi študij povečanim potrebam organizacij združenega dela, ne pa ga omejevati, ker sicer ne bo
možno zadostiti potrebam razvoja in prestrukturiranja in
povečati števila usposobljenega raziskovalnega kadra.
Zaposlovanje v tehnološko in razvojno intenzivnih panogah
je v letih 1981-1982 še bilo intenzivno, kasneje se je stopnja
rasti opazno znižala, s tem da zaposlovanje delavcev s srednjo in tudi višjo stopnjo strokovne izobrazbe v teh panogah ni
potekalo v pričakovanem obsegu. Strokovnih kadrov tudi
nismo zaposlovali v zadovoljivem obsegu na področju storitev, zlasti v trgovini. Ob tem se v gospodarstvu ponovno
javljajo večje potrebe po strokovno slabše usposobljenih
delavcih. Takšne spremembe v zaposlovanju tudi niso omogočale vsem na novo zaposlenim strokovnim delavcem kreativno in produktivno zaposlovanje, zlasti to velja za delavce,
ki bi se ali so se zaposlili na področju proizvodnje.
V SR Sloveniji smo v preteklih petih letih ob 1,1% povprečni
letni rasti števila delavcev zaposlili okoli 170 tisoč oseb, od
tega iz kontingenta mladih približno 120 tisoč. Področje
gospodarstva je z novimi in predvsem izpraznjenimi delovnimi mesti zajelo skoraj 75% teh delavcev, med njimi tudi
generacije iz šol z zadosti ugodno ravnijo izobrazbe. Področje
proizvodnje je zaposlilo več kot polovico teh delavcev.
V obdobju 1981 -1985 so se deleži letnega priliva delavcev v
zaposlitev z višjo izobrazbo povečevali, deleži delavcev z
visoko izobrazbo pa se bistveno niso spreminjali, oziroma se
je ta delež v letu 1§85 celo zmanjšal, kar spet potrjuje, da se
kvalifikacijsko-izobrazbena struktura zaposlenih ne izboljšuje
dovolj hitro. V prilivu v zaposlitev se počasi zmanjšuje delež
delavcev s prvo in drugo stopnjo strokovne zahtevnosti. Od
leta 1985 se bolj povečuje zaposlovanje pripravnikov v negospodarstvu kot v gospodarstvu. Približno dve petini se zaposluje za nedoločen čas, tri petine pa za določen. Ker organizacije združenega dela želijo ugotoviti primernost posameznega pripravnika,za opravljanje delovnih nalog, spoznati njegove strokovne in delovne sposobnosti ali pa ne poznajo
dovolj dobro bodočih pogojev poslovanja, se raje odločajo za
zaposlovanje pripravnikov za določen čas. Po končanem pripravništvu je delež tistih, ki jim dejansko preneha delovno
razmerje manjši, saj se nekateri najprej zaposlijo za nedoločen čas. Tako zaposlovanje ni odraz kvalitetne kadrovske
politike, v kateri mora biti enakovredno zastopano selektivno
produktivno zaposlovanje tako novih kot že zaposlenih delavcev. Splošna združenja in posebne izobraževalne skupnosti
bodo morale pripraviti ustrezno vsebinsko in strokovno izvajanje programov pripravništva in usposabljanja po pridobljeni
izobrazbi.

3. INVESTICIJE - POMEN ZA
GOSPODARSKO RAST IN
PRESTRUKTURIRANJE
Po tem, ko so v letu 1980 ustvarjene investicije v SR Sloveniji predstavljale še 29,1% družbenega proizvoda, je ta delež
neprestano upadal in ocenjujemo, da je v letu 1985 dosegel le
še 20,2%.
Nižja investicijska stopnja, kakršno smo dosegli v Sloveniji
v tem obdobju, je sicer normalna za razvita gospodarstva z
učinkovitim sistemom razporejanja investicijskih sredstev za
posamezne namene. V Sloveniji in Jugoslaviji pa se srečujemo z vedno težjimi razvojnimi problemi, ki bi še vedno
zahtevali večjo investicijsko stopnjo, hkrati pa tudi učinkovitejše razporejanje razpoložljivih investicijskih sredstev. Vprašanje učinkovite podjetniške in tehnološke alokacije naj bi
reševali s kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva in i opredeljenimi pomembnejšimi proizvodnimi nalbžbami, od katerih
je realizirana večina naložb, pomembnejših za povečanje
izvoza na konvertibilno območje, medtem ko realizacija
naložb v proizvodnjo deficitarnih surovin zaostaja za programom.
Kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva so pomenili realizacijo Smernic za pripravo družbenega plana za obdobje
1981-1985 in njegovih ciljev, zlasti z nalogo odločne preusmeritve gospodarstva na povečanje deleža razvojno intenzivne proizvodnje in storitev, ki ima dolgoročne (izvozne)
pogoje za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na
vložena sredstva.
Očitno je, da bi bila nizka rast družbenega proizvoda v
preteklem planskem obdobju še nižja, da niso bili dokončani
nekateri večji projekti (kot npr. nuklearka). Žal jih je v premajhni meri spremljala učinkovitejša modernizacija in posodabljanje slovenske predelovalne industrije, ki je bila vse
premalo dolgoročno načrtovana. Zato vse bolj izgublja konkurenčno sposobnost na tujem trgu. To prihaja letos še posebej do izraza, ko visoki proizvodni stroški ne lovijo dohodkovne motiviranosti v izvozu in bo potemtakem upadanje
investicijske stopnje v obdobju 1981-1985, zlasti pa struktura
investicij, usodna za gospodarsko rast v vsem tekočem srednjeročnem obdobju.
Panožna struktura gospodarskih investicij se v preteklih
letih bistveno ni spremenila (glej tabelo 23). Proizvodni programi so v pogojih nizke investicijske stopnje, v glavnem na
nivoju vrednosti amortizacije, obdržali povezanost ne le s
panogo, ampak tudi z lokacijo, čeprav so se v tem času v
svetu spremenili tehnološki pogoji in so v teku velike strukturne in lokacijske spremembe. Procese nastajanja programov na sodobnih podlagah in tehnologiji je potrebno vzpodbujati še zlasti na nivoju SOZD-ov in ob pomoči Gospodarske
zbornice Slovenije, saj je bilo te aktivnosti kljub zmanjšanim
investicijskim sredstvom premalo. Pač pa prihaja do večjih ali
manjših sprememb znotraj panog. Vendar se modernizacije
razen izjem izvajajo počasi in ne bo moč pričakovati še kmalu
vseh sinergetskih učinkov znotraj reprodukcijskih celot, zlasti
pa še ne na začetku srednjeročnega obdobja (največji investiciji v industriji - Jeklarna 2 in TGA Kidričevo - bosta dajali
večje učinke proti koncu tega obdobja). Manjše modernizacije in odprava ozkih grl, zlasti v izvozno in razvojno tehnološko intenzivnih panogah, so često odraz ne samo pomanjkanja finančnih sredstev, ampak tudi neizdelane dolgoročne
usmeritve investitorja in njegove vklopljenosti v širši reprodukcijski prostor. Mnoge težave v pomanjkanju sredstev in
omejitvah za uvoz opreme namreč lahko prebrodijo programi
izvozne usmerjenosti, saj imajo ti prednost v ponudbi sofinaciranja 13) s strani International Financial Corporation (IFC)
ali svetovne banke (posojila SAL).
Vse kaže, da so v jugoslovanskem mehanizmu gospodarjenja možne večje spremembe le ob hkratni visoki realni (ne
samo nominalni) rasti dohodka in domačih razpoložljivih
investicijskih sredstev, povečanih za neto priliv tuje akumula13
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cije, nikakor pa ne v razmerah, ko so skupne investicije v SR
Sloveniji manjše za eno tretjino v letu 1985 v primerjavi z
letom 1980! Možnosti hitrejših sprememb v industrijski strukturi so manjše tudi zaradi relativno visokih vlaganj v gospodarsko infrastrukturo, ki jih zahteva notranji razvoj in srednjeevropski prostor in ki jih je racionalno graditi le v zmogljivostih, ki ustrezajo zahtevam prihodnjega desetletja. Predvidena višja planska investicijska stopnja v tem obdobju pa
hkrati zavezuje uporabnike družbenih sredstev, banke in institucije za preverbo upravičenosti programov, da dosledno
upoštevajo predvidene kriterialne zahteve, njihovo uresničljivost in občutljivost na možne spremembe doma in na tujem.
Metodološke priprave za ocenjevanje, izvajanje in spremljanje
realiziranih investicij so v teku in bodo ustrezali praksi mednarodnih institucij. Uporaba »prisojenih« cen in realnih obresti bo prisilila investitorje, da praviloma in ne več izjemoma
kot dosedaj razmišljajo alternativno. Prenehati bo potrebno
tudi s prakso »deklariranih« rezultatov, tudi z opredelitvijo
odgovornosti v splošnih aktih investitorja in s sankcijami v
republiških predpisih.
Dokajšnja koncentracija investicijskih sredstev v prostoru
se odraža skozi
celotno srednjeročno obdobje (glej karto:
Pomembnejše14 investicije z začetkom gradnje v obdobju od
sredine leta 1981 do konca leta 1985) preko razporeditve
pomembnejših investicij. Od okoli 490 pomembnih objektov
jih je bilo 320 v regionalnih centrih, v ostalih občinskih centrih
69 in,v drugih naseljih 97. Koncentracija v prostoru je sicer v
kriznih letih dokaj normalen pojav. Vendar so razmerja med
regionalnimi centri s stališča velikih investicijskih objektov
takšna, da so nekatera področja v SR Sloveniji skorajda
pasivna (zlasti Novo mesto, Murska Sobota, Revir ter koroško
somestje, dokaj' »pasivna« pa so tudi območja - občine:
Metlika, Šentjurja, Laško, Cerknica, Kočevje, Grosuplje, Litija,
Trebnje, Ormož, Lenart, Gornja Radgona). Seveda pa je to
deloma odvisno tudi od infrastruktui ":ih in drugih pogojev.
Zelo izrazit pojav, pravzaprav temeljni faktor razmestitve, je
pojav lokacijske vztrajnosti. Investicijske pobude izraščajo iz
lokalnih okolij in se vanje, v kolikor se uresničijo, tudi vračajo.
Obseg uresničenih investicijskih pobud po številu in po velikosti predračunske vrednosti generirata obstoječa razporeditev družbenega kapitala in panožna pestrost posameznega
proizvodnega in oskrbnega centra. Izostaja presoja posamezne investicijske pobude z vidika raznih lokacijskih možnosti. Od 170 pomembnejših objektov v industriji (brez elektrogospodarstva) in terciaru (brez prometne infrastrukture) se
v samo 13 primerih razlikuje naselje sedeža investitorja in
naselje graditve investicijskega objekta, le v 9 primerih pa gre
tudi za različne občine. Močna težnja k lokacijski vztrajnosti
je poznana že iz prejšnjih srednjeročnih obdobij. V preteklem
srednjeročnem obdobju pa je sploh potencirano prisotna
težnja obračanja vase in iskanje notranjih rezerv. Večina investicij je rekonstrukcij, modernizacij, novih programov, nabav
opreme in razširitev kapacitet v okviru istih prostorov.
Težnjo lokacijske vztrajnosti je opaziti tudi v pripravi dolgoročnih planov občin. Pretežno skušajo občine zaposliti svoj
naravni prirastek v okviru programov lastnega gospodarstva,
kateremu do leta 2000 tudi namenjajo industrijske površine.
Prvi korak k mobilnejšemu investiranju v prostoru SR Slovenije, pa tudi k operativnejši razmestitveni politiki, bi bil
katalog potencialnih lokacij, ki bi informiral investitorje o
možnostih in pogojih lociranja v SR Sloveniji ter drugi, tudi
diferenciranje ekonomske politike v prostoru SR Slovenije
(pozitivne izkušnje politike do manj razvitih območij).

13. Pred Izborom pro|ektov za »financiranj« zunanjih finančnih Institucij bi
morali lnvaatltor|l In nate banka natančnejie pregledati ustreznost vlaganj
notranjim cll|em razvo|a, zlasti Se uveljavljanju domačega znan|a In domače
opreme. Načelno'ne bi smeli ponujati projektov v sofinanciranje, ki bo pokrilo
tehnologijo In znanja, ki je na razvitih tržUčih že zaatarelo In bo zato v Izvozu
dosegalo slabte Iztrike In konkurenčnost na račun nižjega nivoja vrednosti dela
In akumulacije. Okrog 120 naložb, ki jih ja v zadnjih letih predložila LB-ZB IFC-ju
naj bi dajalo res okrog 300 mlo $ deklariranega neto deviznega učinka, vendar Je
tak kriterij preozek glede na nate razvojne koncepcl|e. izpostavljen pa je tudi
resni kritiki razvojne teorije na doktrino Mednarodnega monetarnega sklada,
svetovne banke In njunih aflllaclj.
14. Glede na cenzus Komisije SR Slovenije za ocenjevanje Investicij.
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4. UČINKI RAZVOJA GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE,
STANOVANJSKEGA IN
KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA IN
DEJAVNOSTI SIS MATERIALNE
PROIZVODNJE
Dejavnosti, ki delujejo v okviru samoupravnih interesnih
skupnosti materialne proizvodnje so posebnega in širšega
družbenega pomena.
Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje
(v nadaljevanju »skupnosti«) so se v preteklem planskem
obdobju s samoupravnimi sprazumi dogovorile o združevanju
sredstev uporabnikov (gospodarstva) za realizacijo skupnih
nalog in razvojnih programov (izračuni na osnovi podatkov,
zbranih od SIS). Posamezne skupnosti so realizirale od 44%
do 92% v planu predvidenih sredstev po realni vrednosti,
vendar je bila pri nekaterih skupnostih materialna realizacija
manjša od finančne. Vzrok so zlasti v nezadostni racionalnosti pri izvajanju programov. Izstopajo tiste skupnosti, ki za
svojo dejavnost združujejo sredstva uporabnikov (cestno,
vodno, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo) in je bil
nadzor uporabnikov nad porabo sredstev nezadosten. Ostale
skupnosti, ki ustvarjajo dohodek s prodajo blaga ali storitev,
pa so ob administrativnem določanju cen, ki niso pokrivale
stroškov, prelivale razvoju namenjena sredstva v pokrivanje
redno nastajajočih in celo vnaprej predvidenih izgub.
V preteklem petletnem obdobju je bilo odločanje na
področju infrastrukture dokončno presneseno v samoupravne interesne skupnosfi materialne proizvodnje, kjer se
samoupravni in družbenoekonomski odnosi še niso povsod v
celoti uveljavili. Udeleženci ne uveljavljajo povsod svojih vlog
enakopravno, niti še niso v celoti izpeljali nalog, ki so jim bile
zaupane z neposrednim odločanjem o razvoju gospodarske
infrastrukture in s tem dane možnosti vpliva na celoten družbeni in ekonomski razvoj.
Del težav je bil povezan z nedoslednim izvajanjem posameznih zakonov (zakon o cestah, zakon o vodah) in pomanjkanju nekaterih podzakonskih aktov, ter pomanjkljivosti v
strokovnem delu (zlasti izvajalcev). Skupno problematiko, ki
je v preteklem petletnem obdobju omejevala možnosti uspešnega samoupravnega dogovarjanja v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje ter zmanjševala učinkovitost in racionalnost naložb in porabe sredstev za gospodarsko infrastrukturo lahko strnemo v naslednje:
Vlogo strokovnih služb v skupnostih materialne proizvodnje so predvsem prevzeli izvajalci (kar vodi v monopolno
ravnanje izvajalcev in omejevanje vpliva uporabnikov) in so s
tem kljub formalni neoporečnosti samoupravne organiziranosti uporabniki v podrejenem položaju. Sistem samoupravne
organiziranosti, kakršen je bil doslej v praksi, izloča mehanizme, ki bi vodili k racionalnejši rabi sredstev in k večji
kvaliteti dela izvajalcev.
Za dela, ki jih opravljajo izvajalci po principih svobodne
menjave dela v skupnostih, niso dogovorjeni ustrezni normativi, kar ni omogočalo obračuna za delo izvajalcev sorazmerno količini in kvaliteti opravljenega dela. Odnosi med
skupnostmi in izvajalci niso bili vedno urejeni z ustreznimi
samoupravnimi sporazumi (marsikje so ostali še čisti pogodbeni odnosi).
Dosedanje dogovarjanje in oddajanje del neposredno izvajalcu znotraj skupnosti je postavljalo te izvajalce v prednostni
položaj pred ostalimi. Optimalno angažiranje razpoložljivih
finančnih sredstev in zadovoljevanje potreb samoupravnih
interesnih skupnosti, zlasti na področju razširjene.reprodukcije, pa tudi pri večjih vzdrževalnih delih, bi bilo možno doseči
le z oddajo del najugodnejšemu usposobljenemu izvajalcu, ki
bi bil izbran na javni licitaciji. To lahko omogočijo le od
izvajalcev neodvisne, strokovno usposobljene službe uporabnikov.
Nekatere skupnosti niso imele strokovnih in neodvisnih
služb, ki bi ščitile interese uporabnikov pri realizaciji del
(stanovanja, ceste, vode). Tako je odsotnost kontrole uporabnikov dopuščala slabšo materialno realizacijo planov (primer:
za enaka sredstva manj m2 stanovanj, ali rrr cest in drugo).
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Možnost samoupravnega dogovarjanja na področju gospodarske infrastrukture je bila v preteklem petletnem obdobju
omejevana z upravnim določanjem cen nekaterih proizvodov in storitev (železnica, PTT, elektrika, stanovanja) ali z
omejevanjem dotoka sredstev od neposrednih uporabnikov
(npr. nezadostna vključitev stroškov obrabe ceste v ceno
goriv pri cestah).
Ker neposredni uporabniki ne plačujejo »polne cene«, so
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje
iskale druge vire za pokrivanje stroškov do polne cene storitev. Razlik^ se je praviloma pokrivala iz celotnega gospodarstva z enotnimi prispevnimi stropnjami, kar je zamegljevalo
stvarne ekonomske odnose in zmanjševalo stimulacijo uporabnikov za racionalnost pri koriščenju teh proizvodov in
storitev.
Pri večini samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje je prišla do izraza nepovezanost občinskih ali
območnih skupnosti z republiškimi, pa tudi različnih področij
med seboj. Slabo usklajeni so bili tako programi, kakor delo
(ceste, PTT, vode, energetika).
Razen skupnih značilnosti pa je stanje po področjih, ki jih
pokrivajo skupnosti, vendarle različno in specifično od
področja do področja.
ENERGETIKA
Značilnosti dogajanj v energetiki v preteklem petletnem
obdobju so razvidne iz sprememb v količinah letno porabljene končne energije po vrstah in po porabnikih (glej tabelo
št. 38 in 38A). Celotna poraba končne energije praktično
stagnira oz. počasi raste vzporedno z razstjo družbenega
proizvoda, pač pa med vrstami energije hitro narašča poraba
električne energije, kar je razumljivo ob njeni relativno nizki
ceni in stalni dostopnosti, kar nista bili lastnosti ostalih virov
energije. Rast porabe energije v industriji je v konstantnem
porastu, ne glede na obseg proizvodnje. V času, ko je bila
večina naporov usmerjena v ohranjevanje obsega proizvodnje
in ko so bila investicijska sredstva močno omejena, ni moglo
priti do zaželenih prestrukturiranj v proizvodnji, niti ne do
znatnih vlaganj, ki bi jih zahtevala racionalnejša raba energije.
Zmanjšanje rabe energije v prometu in zelo počasna rast
splošne rabe odražata zmanjšanje življenjske ravni individualnih porabnikov; ti so se v prometu preusmerili na javne
prevoze in posegli po vseh možnih načinih za racionalizacijo
in zmanjšanje rabe energije za ogrevanje. Na tem področju se
v največji meri kažejo tudi uspehi naporov za raiconalnejšo
rabo energije, med katere lahko štejemo tudi predpise o
izolaciji zgradb (in zlasti njihovo izvajanje), davčne olajšave,
izboljšanje obveščenosti na tem področju in podobno, čeprav
tudi tu možnosti še zdaleč niso izčrpane. Iz stopenj rasti
porabe energije po posameznih vrstah v okviru splošne rabe
vidimo, kako so se porabniki preusmerili. Preusmeritev uporabnikov na trda goriva je povzročala pomanjkanje premoga
na tržišču, ni pa tudi v skladu s težnjami za ohranjanje zdravega okolja.
- Elektrogospodarstvo in premogovništvo
Pomanjkljiva povezanost občinskih in republiških interesnih skupnosti za energetiko, pa tudi med uporabniki in izvajalci znotraj njih, je onemogočala zadostno kontrolo pri
porabi sredstev in ni vodila k optimalnemu angažiranju sredstev in izboru investicij (npr. zaostanek pri izgradnji elektroprenosnega sistema, nevsklajenost republiškega in lokalnih
plinovodnih omrežiji ter toplovodnih sistemov), nezadostna je
bila vsklajenost pri dobavi opreme in vprašljiv nadzor nad
izvajanjem vzdrževalnih in investicijskih del.
Skupnosti so predvsem skrbele za zadovoljevanje potreb
po energiji, manjkala pa je organizacija, ki bi skrbela in
usmerjala porabnike k racionalni rabi energije.
Pri investicijskih odločitvah, zlasti v gospodarstvu, je bil
podcenjen problem stroška energije in zagotavljanja dodatno
potrebnih energetskih kapacitet. Poraba energije na enoto
proizvoda je v nekaterih proizvodnjah tudi do 3-krat večja od
porabe na enoto v razvitem svetu! V narodnogospodarskem
pogledu to ni moglo voditi k željenemu prestrukturiranju
gospodarstva.
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Elektrogospodarstvo in premogovništvo sta poslovanje v
letih 1982,1983 in 1985 zaključila z izgubo, ki je bila pokrita s
sredstvi zbranimi na podlagi posebnega republiškega zakona.
Ta je nalagal TOZD gospodarstva plačilo prispevka iz
dohodka TOZD za pokritje dela stroškov tekočega poslovanja
OZD elektrogospodarstva in premogovništva.
- Naftno in plinsko gospodarstvo
Plinovodna mreža je dimenzionirana za bodočo predvideno
porabo in dosedanja neizkoriščenost plinovoda zato nadmerno obremenjuje ceno plina. Dobavitelj je dobavljal dogovorjene količine, ni pa mogel pokriti nepredvidenega povečanja potreb zaradi pospešenega preusmerjanja iz tekočih na
plinasta goriva.
PROMET IN ZVEZE
- Železniško gospodarstvo
Na železnici je v preteklem planskem obdobju zmerno
naraščal tovorni promet, bolj potniški promet, predvsem primestni in medmestni. Povečanje je rezultat preusmerjanja
individualnega potniškega prometa na javnega, zaradi racionalizacije porabe tekočih goriv na pričetku planskega
obdobja in zaradi padanja življenjske ravni v naslednjih letih.
Nizke prevozne tarife so to preusmeritev še vzpodbudile.
Na zveznem nivoju regulirane tarife so pokrivale vsako leto
manjši delež stroškov prevozov in železniško gospodarstvo je
del izgube pri prevozih po tarifi pokrivalo z dohodki od transportnih storitev za dogovorjeno ceno, preostanek izgube pa
vse slovensko gospodarstvo.
Tako prelivanje sredstev je v nasprotju z razvojnimi usmeritvami. Nizke cene masovnih prevozov po tarifi so ugodne za
proizvodnje nižje stopnje predelave in za težko industrijo,
nove proizvodnje pa morajo nesorazmerno visoke stroške
plačevati za kvalitetne prevoze, poleg tega pa jim dohodek
zmanjšuje še prispevek za pokrivanje nastalih izgub s prevozi
po tarifi.
Železniško gospodarstvo je iskalo nove možnosti poslovanja, z dodatnimi napori je prilagodilo ponudbo storitev potrebam, v tovornem prometu tudi v dogovoru z neposrednimi
uporabniki in z Luko Koper. Ob visoki stopnji izkoriščenosti
obstoječih kapacitet so bili potrebni dodatni organizacijski
napori za ohranitev in za povečanje varnosti v železniškem
prometu. Izjemen napredek v kvaliteti in v organiziranosti
poslovanja pomeni ob koncu obdobja vpeljani informacijski
sistem. Ta bo poleg drugega (zlasti ob uveljavitvi realnega
voznega reda, ki mora biti osnovno vodilo za delo in urejevanju odnosov v železniškem gospodarstvu Jugoslavije) omogočal tudi neposredno kontrolo in obračunavanje dela jugoslovanskih železnic, ob katerem se pokaže neustreznost še ne
povsod pokopanih idej o centralizaciji železnic.
Možnosti za nadaljnje preusmerjanje tovorov iz cest na
železnico in s tem razbremenitev cest (skladno z eno od
glavnih nalog v jugoslovanskem Dolgoročnem programu
gospodarske stabilizacije v prometu), so omejene zaradi
visoke stopnje izkoriščenosti kapacitet, ozkih grl in zaradi
nezadostne gostote prog. Možnosti se še zmanjšujejo z razvojem proizvodenj z višjimi stopnjami predelave,
z diverzifikacijo proizvodnje in policentričnim razvojem ,5.
Preusmerjanje tovorov s cest na železnico je ovirala tudi
konkurenčnost cestnega prevoza, ki ne plačuje vzdrževanja
in obnove cest v ustreznem znesku, sorazmerno opravljenim
prevozom, medtem ko je železniško gospodarstvo prisiljeno
iz dohodka plačevati tudi stroške vzdrževanja in obnove prog.
V preteklem obdobju so se delno uveljavile ideje o integrajnem transportu in spoznanja o komplementarnosti železniškega i cestnega prevoza - kar je posebej pomembno in
prilagojeno specifičnim potrebam v Sloveniji. Železniško
gospodarstvo je povečalo izkoriščenost svojih kapacitet in se
prilagodilo potrebam uporabnikov s kombiniranjem železniških prevozov s cestnimi.
15> Notranle rezerve v delovanju železnic In prevzeman|u lovorov • čast »o
morda već|e v drugih rapubllkah, k|ar |a IzkorIMenoet železnic manjia In kjar ao
potreba po Ironaportnlh atorltvah drugačne.
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- Cestno gospodarstvo
Cestno gospodrstvo ima dva organizacijsko nepovezana
sektorja:
A. cestni promet t6. in B. gospodarjenje s cestami.
a) Cestni promet
Kapacitete prevoznikov so razdrobljene med javne prevoznike, delovne organizacije za lastne potrebe in individualne
prevoznike. Večina javnih cestnih prevoznikov je vključenih v
Poslovno skupnost Avtoprevozništvo, ni pa organizirana
posebna skupnost, ki bi povezovala celoto.
Zadovoljevanje naraščajočih poteb po javnih prevozih
(posebno potniškem) je vedno bolj otežkočeno zaradi naraščajočih stroškov popravil, obnavljanja vozil, rezervnih delov in
gum. Ta problem še stopnjuje vedno večja zastarelost voznega parka javnih cestnih prevoznikov, ki je cca 80% odpisan.
Slabo stanje regionalnih in lokalnih cest povečuje obrabo
vozil in stroške njihovega vzdrževanja. Ti problemi slabšajo
kvaliteto prevozov in otežkočajo zagotavljanje varnosti v prometu.
Javnim cestnim prevoznikom ni uspelo z izboljšanim trženjem odvzeti pomembnega dela poslov in zmanjšati obsega
prevozov delovnih organizacij za lastne potrebe. Pričakovana
racionalizacija rabe sredstev in izboljšana organizacija v cestnem prometu ni bila realizirana, otežkoča jo velika razdrobljenost cestnih prevoznikov, ki nimajo svoje dovolj močne
skupne organizacije in je tako ta možnost v tem srednjeročnem obdobju ostala neizkoriščena.
Glede na stanje v cestnem prometu v preteklem obdobju ocenjujemo, da so v tem področju slovenskega gospodarstva
še velike možnosti za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje
stroškov.
b) Gospodarjenje s cestami
Gospodarjenje s cestami je doživelo obsežne organizacijske spremembe, ki naj bi omogočile samoupravno dogovarjanje med uporabniki in izvajalci. Organizirana je bila Skupnost
za ceste Slovenije za magistralne in avtoceste ter občinske
skupnosti za ceste za regionalne in lokalne ceste. Izkazalo se
je, da cestne službe niso bile primerno organizirane, ni bila
zagotovljena racionalna raba sredstev, nista bila izdelana
dolgoročni sistem financiranja in sistem alokacije sredstev, ki
bi trajno funkcionirala in trajno nudila cestno mrežo določene
kvalitete, skladno z možnostmi. Plan 1981-1985 ni bil realiziran niti finančno, še manj pa po obsegu, pa vendar je delež
realizacije višji na področju rednega vzdrževanja in pri novogradnjah, kakor je pri modernizaciji cest (posledice se že
kažejo v večanju obratovalnih stroškov prevoznikov, slabšanju varnosti v cestnem prometu in v nezadovoljstvu javnosti s
kvaliteto cest).
Vzrok temu moramo iskati v sistemu financiranja, ki ni
zagotavljal dovolj sredstev, v pomanjkljivi organiziranosti in
pešanju strokovnega dela vzdrževanja cest in cestnih služb in
v sprotnem reševanju trenutnih problemov, kar je vse zmanjševalo možnost, da bi se gospodarjenje s cestami odvijalo po
realno postavljenem in sprejetem programu in se sistematično prilagajalo možnostim in potrebam ostalega gospodarstva na dolgi rok.
Ob koncu preteklega srednjeročnega obdobja so bili
odnosi znotraj SOZD Združenih cestnih podjetij Slovenije
zaostreni, učinkovitost SOZD-a navzven pa nezadovoljiva in ni
pričakovati, da se bodo razmere na tem področju dovolj hitro
izboljšale brez pomoči od zunaj. Razlogi za tako stanje niso
sami v poslabšanih pogojih gospodarjenja, pač pa tudi v
premajhnem naporu SOZD-a Združenih cestnih podjetij za
uspešnejše gospodarjenje s cestami.
Gospodarjenje s cestami je bilo v preteklem planskem
obdobju tudi pod pritiskom izvajalcev gradbenih del, ki so v
konjunkturnem obdobju 1970-1980 podešeterili svoje kapacitete. Po preobratu I. 1980 pa niso več polno zaposleni na
področju, za katerega so usposobljeni, zato skušajo z monopolnim obnašanjem svoje visoke fiksne stroške in nizko produktivnost pokrivati s povečevanjem cen.
16) Pod cestni promet štejemo javni cestni prevoz, prevoz OZD za lastne
potrebe, privatne prevoznike in individualni prevoz.
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V preteklem planskem obdobju je zapadel v odplačilo del
kreditov, ki jih je za svoj razvoj najemalo cestno gospodarstvo
v preteklosti. To breme so še povečale tečajne razlike, za
katere Skupnost za ceste Slovenije meni, da jih ni dolžna
pokrivati.
Razvoj cest je tudi v preteklem srednjeročnem obdobju
financiralo celotno slovensko gospodarstvo, saj stroškov za
vzdrževanje cest v celoti zaradi omejitev zvezne politike še
vedno ni bilo možno prenesti na neposredne uporabnike v
sorazmerju z uporabo ceste. Delež za ceste v ceni goriv se je
tudi v tem obdobju manjšal, hkrati pa so bila v ceni tekočih
goriv vključena sredstva tudi za druge namene. '
V sklopu reorganizacije in Zakona o cestah, ki je začel
veljati v preteklem srednjeročnem obdobju, so prešle v upravljanje občinskih skupnosti za ceste tudi regionalne ceste. Na
nivoju odnosov Skupnosti za ceste Slovenije z občinskimi in
ostalimi skupnostmi za ceste se vedno bolj odraža premajhna
zainteresiranost občinskih skupnosti za razvoj in povezovalno
vlogo regionalne cestne mreže, čeprav so prav le ceste
bistveni element republiške prometne infrastrukture z izjemnimi učinki na družbeni in gospodarski razvoj Slovenije.
- Luški promet
Luka Koper je uspešno realizirala 71% programa razvoja v
tesni povezanosti s prevozniki, predvsem z Železniškim
gospodarstvu, pri čemer se je prilagajala danim možnostimm
in še posebej tržišču. Niti njenemu razvoju niti Jugoslaviji pa
ne koristi konkurenca drugih jugoslovanskih luk, ki v zadnjem
času prevzemajo tovor po dumpinški ceni.
- PTT promet
Na področju zvez stagnira pisemski promet, pač pa močno
narašča brzojavni in telefonski promet, skladno s tendenco
razvoja v svetu. Potrebe uporabnikov kažejo, da bi bila
potrebna hitrejša rat, vendar zaradi pomanjkanja sredstev, pa
tudi nespoštovanja pogodbenih obveznosti dobaviteljev
opreme in izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zahtev po kvaliteti in
pogodbenih rokov, tega ne dosegamo. Za potrebami zaostaja
tudi število telefonskih priključkov.
Razvoj in dopolnitev ponudbe PTT uporabnikom s sodobnimi informacijskim sistemom in z drugimi dosežki na
področju pretoka informacij je prepočasen. V preteklem planskem obdobju je sredstva v višini 20% od impulza združevalo
le gospodarstvo. Realiziranega pa je bilo le 27% razvojnega
programa Skupnosti za PTT promet Slovenije. Tudi na tem
področju zvezna cenovna politika zavira tehnološki napredek
in podpira ohranjanje zastarelih tehnologij.
V preteklem obdobju je bila pričeta gradnja sodobnejšega
sistema za prenos podatkov. A brez sočasne vzpostavitve
javnega sistema informiranja z ustrezno organizacijo zbiranja, hranjenja in distribucije javnih podatkov tudi nove tehnične možnosti ne morejo dati pričakovanega. Najbolj je
očiten zaostanek na področju organiziranih javnih informacijskih sistemov in baz podatkov.
- Letališka dejavnost
Letališka dejavnost je bila organizirana v skupnost na
pobudo uporabnikov (zaradi potreb po hitrem in kakovostnem tovornem in potniškem prometu) in izvajalcev, ki so
spoznali, da bo le na ta način možno financirati in vzdrževati
letališča z vsemi napravami in opremo, ki je potrebna za varen
mednarodni promet. Tako zbrana sredstva gospodarstva ob
simbolično nizkih pristojbinah, ki jih plačujejo domači letalski
prevozniki, še vedno ne omogočajo normalnega poslovanja.
To vodi do občasnih težav znotraj kolektiva, ki z letališči
upravlja.
VODNO GOSPODARSTVO
V vodnem gsopodarstvu je bilo v obdobju 1981-1985 zagotovljeno 94% predvidenih sredstev za realizacijo vodnogospodarske dejavnosti in vzdrževanje, obrambe pred poplavami in
regulacijskih delih na hidromelioracijskih sistemih. Osnovna
vodnogospodarska dejavnost je zaostala za povprečjem realizacije celotnega programa, dočim je realizacija objektov
poročevalec

obrambe pred poplavami dosegla visok odstotek realizacije;
izgradnja zadrževalnikov je zamujala, dela so se izvajala s
pomanjkljivo dokumentacijo, kar je povzročalo velike prekoračitve investicijskih stroškov (tudi 5,5 x!).
Program osnovne odvodnje je realiziran 100%, ni pa bil v
celoti izpolnjen pri Območnih vodnih skupnostih, ki so prejemale združena sredstva, niti v finančnem niti fizičnem
pogledu. Poraslo pa je izvajanje osnovne odvodnje na območjih, ki niso bila predvidena kot prioriteta.
Na področju varstva voda, kakovosti in količin je realizacija
programov zadovoljiva, vendar je boljša na področju vodnooskrbe, kot na področju kakovosti voda, oziroma sofinanciranja gradnje čistilnih naprav.
Vodne skupnosti se še vedno niso v zadostni meri uveljavile
kot mesto dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev v zadovoljevanju potreb, usklajevanju interesov glede delovanja in skupnega načrtovanja vzdrževanja in urejevanja voda. Podrobneje
je treba razčleniti dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu
posebnega družbenega pomena, in določiti storitve, ki se
bodo izvajale po principu svobodne menjave dela. Pospešiti
je potrebno izdelavo vodnogospodarskih osnov, saj je njihova
izdelava v velikem zaostanku za potrebami uporabnikov. K
nedoseganju nekaterih ciljev v preteklem planskem obdobju
je prispevala tudi nedorečenost zakona o vodah in pomanjkanje podzakonskih aktov. Ob prešibkem vplivu Zveze vodnih
skupnosti na optimalno porabo sredstev za vodno gospodarsko dejavnost je prihajalo tudi do neracionalnosti in neustreznega usmerjanja sredstev za vodno gospodarstvo po področjih, zaostajalo pa je tudi strokovno delo in njegov napredek v
organiziranosti na nivoju Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
Kot posledice pomanjkljivosti, ki so se v preteklem obdobju
pokazale v stanovanjskem gospodarstvu in so v dobršni meri
tudi odraz (ne) učinkovitosti v delovanju in organiziranosti
skupnosti stanovanjskega gospodarstva, lahko v izpostavimo:
- Nedorečnosti na področju investitorstva v družbeno
usmerjeni stanovanjski gradnji in posledice, ki iz tega izhajajo
(cena, kvaliteta, dinamika...)
- nedoseganje planov družbeno organizirane stanovanjske gradnje
- nezadostno usmerjanje individualne gradnje v organizirane oblike graditve (ta segment stanovanjske gradnje je
največkrat le obrobno in formalno prisoten v delovanju SISov)
- pomanjkljivosti v procesu upravljanja z družbenim stanovanjskim fondom in nezagotavljanje enostavne reprodukcije v tem segmentu stanovanjskega gospodarstva
Problemi so se v različnih okoljih pojavljali z različno intenziteto, praviloma pa so se najbolj zaostrili prav v centrih z
intenzivno gradnjo. Takšno stanje je v dobršni meri tudi odraz
prešibke strokovne usposobljenosti in nedorečenosti v razmejitvi samoupravnih in strokovnih funkcij pri delovanju interesnih skupnosti. Problem velikega pomanjkanja stanovanj v
določenih okoljih in problemi oblikovanja cen v stanovanjski
gradnji so le končna posledica nedorečenosti in neracionalnosti v procesu izvajanja stanovanjske graditve. V tem procesu pa imajo (ali naj bi imele) stanovanjske interesne skupnosti ključno vlogo, tako na področjih planiranja, usklajevanja interesov in zagotavljanja pogojev za gradnjo (tako družbeno kot individualno), kot na področju izvajanja investitorskih nalog za vse oblike družbeno organizirane stanovanjske
gradnje. Predvsem za slednje je bila strokovna pomoč in
podpora uporabnikom prešibka in premalo učinkovita, s
čimer je bil zapostavljen ključni namen takšnega interesnega
združevanja - učinkovitejše in racionalnejše reševanje stanovanjskih problemov.
KOMUNALNE DEJAVNOSTI
Specifika organizacije in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti na področju komunalnih dejavnosti je izrazito
lokalističen in parcialen pristop pri reševanju komunalne problematike v okviru posameznih družbenopolitičnih skupnosti.
Čeprav imajo nerešeni komunalni problemi neredko zelo
široke in dolgoročne posledice na bivalno okolje v širših
območjih, so primeri sodelovanja med posameznimi skupporočevalec

nostmi le redke izjeme. Usklajevanje na nivoju republike je
omejeno predvsem na temeljno raziskovalno delo in načelne
razvojen opredelitve, medtem ko skupnih, kvantificiranih in
vsebinsko opredeljehih nalog nismo reševali niti v preteklem
niti ne v tekočem obdobju.
Namen povedanega je v prvi vrsti dati prispevek za bolj
učinkovito delo v bodoče. Treba je poudariti, da so se skupnosti v svojem prvem petletnem obdobju spopadle z izjemno
težavnim položajem v gospodarstvu, da so nastopili problemi
s financiranjem, še posebej zaradi kreditov, ki so zapadli v
plačilo. Skupnosti so delovale v težjih pogojih kot so bili pred
njihovo ustanovitvijo. Ocene o delovanju skupnosti in vplivu
gospodarske infrastrukture na gospodarski in družbeni razvoj
pa ne bi bile celovite, če si ne bi zastavili še vsaj dvoje
vprašanj:
1. ali je dosedanji sistem in način dela skupnosti na
področju materialne proizvodnje za materialno infrastrukturo
zagotavljal tudi zadostno vsebinsko usklajenost med
področji, ki jih interesne skupnosti pokrivajo
2. ali obstoječe samoupravne skupnosti materialne proizvodnje pokrivajo vsa in prav tista področja gospodarske
infrastrukture, ki so ključna in ki bodo resnično podpirala in
vzpodbujala tak družbeni in gospodarski razvoj, za kakršnega
smo se odločili: preusmerjanje k proizvodnji višje stopnje
predelave, uvajanje naprednih proizvodenj, večje tehnološko
znanje.
5. A) NARODNOGOSPODARSKI
BILANČNI VIDIKI OBLIKOVANJA
DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA V
SR SLOVENIJI IN NJEGOVE DELITVE
Analiza doseženih razmerij pri oblikovanju vrednosti proizvodnje oziroma družbenega bruto proizvoda in družbenega
proizvoda v SR Sloveniji ter njegove delitve oziroma razporeditve na posamezne elemente končne porabe kaže, da je v
preteklih petih letih prišlo do nekaterih bistvenih strukturnih
sprememb tako na strani oblikovanja družbenega bruto proizvoda kot tudi na strani njegove delitve na posamezne elemente končne porabe.
Pod vplivom visoke in stalno rastoče inflacije so se v preteklih petih letih sicer vsi elementi, ki vstopajo v obračun vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda v svojem nominalnem izrazu izredno močno povečali: tako je bila vrednost
celotnega družbenega bruto proizvoda SR Slovenije v letu
1985 v nominalnem izrazu kar za okoli 8 krat večja (indeks
797) od ustvarjenega oziroma vrednostno izkazanega družbenega bruto proizvoda v letu 1980. Takšno nominalno »napihnjenje« vrednosti ustvarjene proizvodnje v petih letih je bilo
seveda skoraj v celoti posledica rasti cen, saj so se v istem
obdobju cene vseh elementov, ki vstopajo v obračun vrednosti proizvodnje oziroma družbenega bruto proizvoda (t. im.
splošni oziroma globalni deflator) v globalu povečale kar za
preko 7,5 krat, in so torej »doprinesle« kar 96% točk k celotnem povečanju vrednosti družbenega bruto proizvoda, le 4%točke pa je v vseh petih7 letih skupaj šlo na račun realnega
povečanja proizvodnje ' .
Na strani oblikovanja družbenega bruto proizvoda v SR
Sloveniji 18 je v preteklem petletnem obdobju zlasti prišlo do
17) Ob taktni nominalni napihnjenosti vseh vrednostih kategorij v obračunih
družbenega proizvoda, ki )ih obenem spremljajo ie velike razlike v dinamiki
posameznih statističnih kategorij cen, je za analitike praktično Izredno težko ali
pa že skoraj nemogoče realno ugotavljati, kakina so stvarna gibanja realnih
tokov v gospodarstvu.
18) Analiza razmerij pri oblikovanju družbenega bruto proizvoda temelji na
prikazu odnosov v formiranju vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda po
metodologiji Zveznega zavoda za statistiko. Pri tem so izračuni za leto 1985 še
predhodni (izdelani v Zavodu SRS za družbeno planiranje) In izhajajo iz sprejete
zvezne metodologije za obračun vrednosti proizvodnje v proizvodnih dejavnostih združenega dela v letu 1985, ki pa zaradi precejinjih sprememb v samem
obračunskem sistemu in nekaterih drugih sistemskih sprememb, zlasti na
področju EOT, na področju trgovine idr., po naftem mnenju ne omogoča popolne
primerljivosti posameznih kategorij v obačunu družbenega bruto proizvoda in
družbenega proizvoda za leto 1985 z ustreznimi kategorijami v letu 1984. Zato
ocenjujemo (čeprav Zavod za statistiko Izračunov fte ni dokončal), da je oziroma
bo izkazana kategorija družbenega bruto proizvoda, na tej podlagi pa tudi
kategorija družbenega proizvoda za leto 1985, dejansko nekoliko previsoka
glede na statistično Izkazano kategorijo družbenega proizvoda za leto 1984.
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precejšnjih premikov v smeri povečanja deleža proizvodnje, ki
je bil realiziran s prodajo na tujem trgu in zmanjševanja dela
proizvodnje, ki je bila realizirana s prodajo proizvodov na
domačem trgu. Delež družbenega bruto proizvoda, dosežen s
prodajo proizvodov in storitev na domačem trgu, se je pod
vplivom realnega upaanja vseh oblik domačega povpraševanja od leta 1980 (ko je bil v strukturi vrednosti družbenega
bruto proizvoda udeležen s 65,4 %) do leta 1985 konstantno
.zmanjševal in je v letu 1985 nanj odpadlo le še 55,5% od
ustvarjene celotne vrednosti proizvodnje. Pod vplivom naporov slovenskega gospodarstva za povečevanje izvoza pa se je
delež družbenega bruto proizvoda, ki je bil ustvarjen s prodajo na tujih trgih konstantno povečeval od 11% leta 1980 na
skoraj 16% v letu 1985 (podrobnejši vpogled v razmerja pri
oblikovanju družbenega bruto proizvoda glej v tabelah 1 in
1A. Tako lahko ugotovimo, da je k sicer dokaj skromnemu
realnemu povečanju družbenega bruto proizvoda v Sloveniji
(v petih letih skupaj je družbeni bruto proizvod realno porastel za okoli 4,5%, oziroma povprečno le za okoli 0,9% letno),
v bistveni meri doprineslo precejšnje realno povečanje tistega
dela realizirane vrednosti proizvodnje, ki je bila prodana na
tujih trgih (celotna vrednost proizvodnje, ki je bila realizirana
na tujih trgih, se je v preteklih petih letih skupaj po ocenah
realno povečala za okoli 45% ali povprečno za okoli 8% letno).
Del družbenega bruto proizvoda, ki je bil realiziran s prodajo
proizvodov in storitev na domačem trgu, pa je v petih letih
skupaj celo realno padel za okoli 4%.
Ob relativnem poslabševanju ekonomičnosti poslovanja in
zmanjševanju splošne učinkovitosti gospodarstva je tudi pri
razporejanju ustvarjenega družbenega bruto proizvoda na
del, ki odpade na materialne stroške (oziroma t. im. reprodukcijsko porabo) in na del, ki predstavlja novoustvarjeno vrednost, prišlo v preteklem petletju do poslabšanja globalnih
razmerij. Delež vseh materialnih stroškov v družbenem bruto
proizvodu, ki vstopajo v obračun vrednosti proizvodnje, se je
od leta 1980 (ko je nanje odpadlo okoli 59,5% družbenega
bruto proizvoda), v naslednjih letih povečeval in je v letu 1984
presegel 62% celotne vrednosti proizvodnje oziroma družbenega bruto proizvoda. V letu 1985 je po predhodnih izračunih
njihov delež nekoliko padel, vendar (glej uvodne opombe
glede primerljivosti obračuna DBP za leto 1985 z letom 1984)
po naši oceni ne toliko, kot sicer kaže obračun (in je torej
računsko izboljšanje ekonomičnosti poslovanja v letu 1985
verjetno le posledica sprememb v obračunu). Največji del
materialnih stroškov predstavljajo porabljene surovine in
material, katerih vrednost je bila v letu 1985 kar prek 7 krat
večja kot v letu 1980 (ob izključitvi rasti cen pa so se po
ocenah stroški porabljenih surovin in materiala tudi realno
povečali v petih letih skupaj za okoli 10%, oziroma za okoli 2%
letno, kar je skoraj dvakrat toliko kot je porastel realni družbeni bruto proizvod). Stroški porabljene energije in transportnih storitev, ki so zaradi zadrževanja rasti cen zlasti električne
energije in železniških storitev v strukturi materialnih stroškov
v preteklem petletju dejansko precej podcenjeni (leta 1980 so
predstavljali skupaj okoli 4% družbenega bruto proizvoda, v
letu 1985 pa okoli 5,6% družbenega bruto proizvoda), so v
gobalu povečali delež v celotni vrednosti proizvodnje predvsem na račun vpliva cen nafte na celotne stroške energije in
transporta.
Ob takšnih gibanjih materialnih stroškov se je delež družbenega proizvoda v celotni ustvarjeni vrednosti proizvodnje
oziroma družbenega bruto proizvoda SR Slovenije zmanjšal
od okoli 40,5% v letu 1980 na 37,8 % v letu 1984 ( v letu 1985
pa se je ob že omenjenih problemih primerljivosti po sedanjih
predhodnih izračunih sicer ponovno povečal na okoli 40%,
vendar glede na ne povsem primerljivi bruto družbeni proizvod).
Nominalna vrednost celotnega družbenega proizvoda SR
Slovenije je bila v letu 1985 tako za okoli 6,9 krat večja od leta
1980; njegov realni obseg pa se je v petih letih skupaj povečal
le za 3,5%, oziroma povprečno za okoli 0,7% letno (pri čemer
je - kot je razvidno iz tabele 3 v Dokumentaciji, v prvih dveh
letih preteklega srednjeročnega obdobja celo realno nazadoval, v zadnjih dveh letih pa porastel nekoliko iznad petletnega
povprečja)
Ob takšnem, dokaj skromnem realnem povečanju družbenega proizvoda so se seveda v teh letih močno zaostrila tudi
razmerja pri razporeditvi družbenega proizvoda in razpoložlji18

vih sredstev na posamezne oblike končne porabe v SR Sloveniji (o čemer smo v naših vsakoletnih analizah sicer že precej
pisali).
Spričo povečanih obveznosti SR Slovenije do tujine, pa tudi
povečanih odlivov sredstev v federacijo in druge SR in SAP,
se je ob dokaj skromnem realnem povečanju ustvarjenega
družbenega proizvoda delež razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo okvir za vse oblike končne potrošnje v SR Sloveniji v
posameznih letih precej znižal, znižal pa se je tudi njihov
realni obseg (glej tabeli 34 in 35). Spričo povečanih neto
obveznosti za odplačila tujih kreditov je v posameznih letih
preteklega petletja prišlo do neto odliva dela družbenega
proizvoda v tujino. Res je sicer, da je bil neto odliv družbenega proizvoda v tujino zlasti v zadnjih dveh letih manjši
spričo doseženih dogovorov s tujimi partnerji na ravni Jugoslavije o reprogramiranju oziroma refinanciranju kar precejšnjega dela zapadlih inozemskih posojil. V povprečju pa je v
preteklih petih letih skupaj Slovenija odlila v tujino okoli 1,5%
ustvarjenega družbenega proizvoda.
Neto odlivi sredstev v federacijo in v druge SR in SAP so v
pretekih petih letih predstavljali med 7,5% in 9% družbenega
proizvoda SR Slovenije.
Vsi odlivi sredstev iz SR Slovenije so tako v preteklih letih
angažirali med 8% in 10,5% ustvarjenega družbenega proizvoda SR Slovenije, tako da je za vse oblike končne potrošnje v
SR Sloveniji ostalo v posameznih letih na razpolago le med
89,5% in 92% ustvarjenega družbenega proizvoda.
Pri razporeditvi tako razpoložljivih sredstev za končno
potrošnjo pa je, kot smo že v dosedanjih analizah podrobneje
razčlenjevali, prišlo do precej neugodnih strukturnih premikov. Zaradi izredno zaostrenih možnosti pri oblikovanju razpoložljivih sredstev za materialne naložbe se je v preteklih
petih letih najbolj zmanjšala udeležba ustvarjenih investicij v
osnovna sredstva v družbenem proizvodu (v petih letih skoraj
za 10 strukturnih točk, in sicer od skoraj 29% na okoli 19,5 $S
družbenega proizvoda). Spričo velikega realnega padca osebnih dohodkov v prvih treh letih prejšnjega srednjeročnega
obdobja (ki ga ponovna realna rast zlasti v letu 1985 ni mogla
nadoknaditi), se je močno zmanjšala tudi udeležba osebne
potrošnje v družbenem proizvodu (od okoli 44,5% v letu 1980
na slabih 36% v letu 1985).
Ob velikem realnem znižanju naložb v osnovna sredstva pa
se je v preteklih petih letih stalno povečeval delež sredstev, ki
jih je gospodarstvo namenjalo za povečevanje vrednosti
zalog. Tako se je delež prirasta vrednosti zalog, ki vstopajo v
obračun na strani končne porabe družbenega proizvoda, od
leta 1980, ko je znašal 12,1% družbenega proizvoda, v naslednjih letih konstantno povečeval in v letu 1985 dosegel kar
28,5% vrednosti družbenega proizvoda. Takšno povečanje
deleža prirasta vrednosti zalog v družbenem proizvodu pa v
pretežni meri ni le odraz fizičnega povečevanja zalog (po
razpoložljivih ocenah je realni prirast zalog v letu 1980 angažiral le okoli 1,4% družbenega proizvoda, v letu 1985 pa okoli
4% družbenega proizvoda), pač pa predvsem posledica
visoke in stalno rastoče inflacije, ki je ob nenehnem zmanjševanju učinkovitosti poslovanja z obratnimi sredstvi, zmanjšanju hitrosti obračanja zalog, pa tudi zaradi možnosti, ki jih je
dajal sam obračunski sistem, da se s povečevanjem vrednosti
zalog ustvarja fiktivno večji dohodek (in s tem tudi fiktivno
večji družbeni proizvod!), omogočala stalno povečevanje
deleža vrednosti zalog v ustvarjenem družbenem proizvodu

5.BJ SPREMEMBE V STRUKTURI
DRUŽBENEGA BOGASTVA SR
SLOVENIJE 20
Stanje družbenega bogastva, ki z njim v določenem trenutku razpolaga družba je sintetični in integralni indikator
dosežene stopnje in strukture gospodarske razvitosti. Ob
19) Po grobih ocenah )e tako tisti del prirasta vrednosti zalog, ki je bil rezultat
Inflacijskega povečanja, v letu 1960 predstavljal okoli 10% družbenega proizvoda, v letu 1985 pa že preko 24% družbenega proizvoda, iz tesar bi lahko
potegnili tudi možno ugotovitev, da je bil za toliko v teh letih precenjen tudi
družbeni proizvod SR Slovenije.
poročevalec

koncu 1984. leta je sedanja vrednost družbenega bogastva SR
Slovenije znašala 4.311 milijard din, to je nekaj manj od
petkratne vrednosti družbenega proizvoda v tem letu. Okoli
55% sedanje vrednosti družbenega bogastva je bilo v družbeni in 45% v zasebni lastnini. V lastninski strukturi je opazna
tendenca postopnega zniževanja deleža družbene lastnine (v
obdobju 1980 do 1984 za 2,5 odstotne točke) in deleža samostojnega osebnega dela (za 2,4 odstotne točke). Delež lastnine prebivalstva v sedanji vrednosti družbenenega bogastva
se je temu ustrezno povečal za 4,9 odstotne točke (od okoli
30,5% na okoli 35,5% vrednosti vsega družbenega bogastva
Slovenije). V tem obdobju so naraščala sredstva življenjskega
standarda hitreje od proizvodnega potenciala, kar je v veliki
meri posledica zmanjšanega investiranja.
Najpomembnejša postavka obračuna družbenega bogastva
je proizvedeno bogastvo oziroma vrednost proizvedenih
materialnih dobrin, ki predstavlja 95% skupne vrednosti družbenega bogastva. V preteklih petih letih se je ta kategorija
povečala za 4,1 krat. Vrednost zemljišč se je v tem obdobju
povečala za 3 krat, vrednost gozdnega sklada za 2,3 krat,
saldo blagovno-finančnih odnosov z drugimi republikami in s
tujino pa za 6,6 krat (glej tabeli 13A, 13B in 13D).
Za preteklo petletno obdobje je značilno povečevanje stopnje odpisanosti osnovnih sredstev v sektorju družbene lastnine. Tako so bila ob koncu 1980. leta osnovna sredstva
proizvodnih dejavnosti združenega dela v povprečju odpisana
52,3 odstotno (oprema 69,9 odstotno), ob koncu leta 1984 pa
57,1 odstotno (oprema pa kar 72,3 odstotno). Z izjemo leta
1982, ko so bili aktivirani nekateri večji gospodarski objekti v
republiki, je tendenca večanja odpisanosti osnovnih sredstev
značilna za vsa leta. Problemi odpisanosti osnovnih sredstev
in še posebej opreme so najbolj izraziti zlasti v industriji, kjer
je stopnja odpisanosti opreme v nekaterih razvojno pomembnih predelovalnih panogah že presegla 80%, pa celo 90%
(npr. v kovinski industriji 86%, strojni industriji 80%, proizvodnji električnih strojev in aparatov 82%, tekstilni industriji 90%,
proizvodnji usnja 92%), pa tudi v nekaterih surovinskih panogah je stopnja odpisanosti opreme že kritična (npr. v črni
metalurgiji 87%, proizvodnji barvastih kovin 98%). Povečevanje odpisanosti osnovnih sredstev, ki je v teku preteklih petih
let v nekaterih dejavnostih že dosegla kritično mejo, je seveda
neposredna posledica močnega realnega upadanja naložb v
osnovna sredstva (proizvodne investicije so v preteklih petih
letih skupaj realno padle kar za preko 35%), kar se je seveda
odrazilo tudi v izredno velikem padcu deleža vrednosti investicij v teku v strukturi sedanje vrednosti proizvedenega bogastva (od 11% na okoli 4,5%), pri čemer se ta padec deleža
investicij v teku v celotni vrednosti proizvedenega bogastva
spet najbolj izrazito čuti v industriji (še zlasti v nekaterih
pomembnih predelovalnih dejavnostih, kot npr. v strojni industriji, v proizvodnji električnih strojev in naprav, predelovalni
kemiji, v živilski industriji idr.).
V osnovni namenski strukturi proizvedenega bogastva v
družbeni lastnini se je ob zmanjševanju deleža vrednosti
investicij v teku v osnovna sredstva, hkrati stalno povečeval
delež vrednosti zalog. Tako je znašal delež vrednosti zalog v
sedanji vrednosti vsega proizvedenega bogasta ob koncu
1980. leta 20,5% štiri leta kasneje pa že 25%. V vrednosti vseh
proizvedenih sredstev ima vrednost zalog v našem gospodarstvu izredno velik delež. Iz primerjave z nekaterimi razvitimi
zahodnimi državami se vidi, da je pri nas kar tri do petkrat
večji. Delež zalog v celotni vrednosti proizvodenega bogastva
se je v preteklih petih letih zlasti močno povečal v industriji
(od 30,4% leta 1960 na okoli 38% ob koncu 1984).
Vprašanje velikih zalog in naraščanje njihovega deleža v
strukturi vrednosti sredstev je najbolj izrazito v panogah predelovalne industrije, kjer je ob koncu leta 1984 vrednost
zalog
že presegla sedanjo vrednost osnovnih sredstev21. Povečanje
zalog v zadnjih letih opozarja na slabo organiziranost, medse20) V leločnjam letu Je M prvič oprevijan sistematični obračun celotnega
družbenega bogastva za Slovenijo. Podatki, ki so razpoložljivi za preteklo sredn|aročno ob«lob)a do vključno lata 1994, zato pradstavlJs)o uvajanje novih
inforamclj v ekonomsko analizo In planiranja. V obračun vradnosti druibanaga
bogsstvs republika ja vključena vrednost proizvodnih mstsrislnih dobrin, zemIjitč, gozdnega sklada ter saldo blagovno-finančnih odnosov republik z drugimi
republlkiksml In s tujino. Vrednost posameznih elementov družbenegs bogsstvs
Je obračunana in prikazana po stenju 31. decembrs vsakega Iste po nsčeiu
čistih dsjavnosti.
21
TskO Je bila npr. v kovinski Industriji ob koncu 1984. leta vrednost zalog za
okoli 10% večja od sedanje vrednosti vaeh oanovnih sredstev, v strojni industriji
ie skoraj za 40% večja In v proizvodnji električnih strojev in naprav za preko 90%
večja od sedenje vrednosti vseh osnovnih sredstev (glej tabeli 13 C in 13 D).

bojno nepovezanost in strukturno neusklajenost proizvodnih
kapacitet. Eden od vzrokov naraščanja deleža zalog v strukturi vseh sredstev pa je tudi podcenjenost nabavne vrednosti
osnovnih sredstev. Tako je primerjava vrednosti osnovnih
sredstev ob koncu 1980. leta z vrednostjo ustreznih investicijskih vlaganj v tem letu zelo okvirno opozorila, da je bila
nabavna vrednost osnovnih sredstev takrat podcenjena za
okoli 20 do 30 odstotkov. V pogojih pocenitve domače valute
in visoke stopnje inflacije v zadnjih letih, se je to vprašanje še
zaostrilo, na kar poleg povečanja stopnje odpisanosti osnovnih sredstev opozarjajo tudi spremembe v strukturi vrednosti
proizvodnega bogastva.
5. C) SPREMEMBE V FINANČNI
STRUKTURI SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA
Tudi analiza finančne strukture slovenskega gospodarstva,
gledana skozi prizmo sprememb v strukturi vseh poslovnih
sredstev gospodarstva na eni strani ter virov poslovnih sredstev na drugi strani (analiza t. i. bilanc stanja celotnega
slovenskega gospodarstva) kaže na precej neugodne tendence v zadnjih petih letih. Struktura sredstev in virov poslovnih sredstev gospodarstva se je v preteklem petletnem
obdobju pod vplivom rezultatov poslovanja precej spremenila, ob stalni tendenci k poglabljanju bilančnega neravnotežja med posameznimi oblikami poslovnih sredstev in njihovih virov (glej tabele 13 do 13/6 v dokumentaciji).
Na slabšanje razmerij na strani sredstev (v aktivi) kaže
globalno povečanje deleža obratnih sredstev v vrednosti
vseh poslovnih sredstev gospodarstva, še zlasti pa slabšanje
kvalitativnih odnosov v njihovi strukturi. Vztrajno se krči delež
denarnih sredstev (v strukturi vseh obratnih sredstev je sicer
že leta 1980 znašal le 9,1%, do leta 1985 pa je zdrsnil na 6,1%).
Denarna sredstva gospodarstva predstavljajo osnovni potencial za vzdrževanje tekoče likvidnosti. Njihova počasnejša rast
od drugih oblik obratnih sredstev kaže, da je gospodarstvu
stalno primanjkovalo lastnih sredstev. Hkrati se je povečeval
delež obratnih sredstev v zalogah in v različnih vrstah terjatev
iz poslovnih razmerij, to je v oblikah, ki se najdlje zadržujejo v
enem ciklusu in se najpočasneje transformirajo v višjo likvidno obliko. Delež terjatev iz poslovnih razmerij v strukturi
obratnih sredstev (med njimi predstavljajo največji del terjatve
do kupcev), se je od leta 1980 do konca leta 1985 povečal od
19,8% na 25,5%. Hkrati pa se je delež zalog, v kateriah je bilo
že leta 1980 angažiranih prek 31% vseh obratnih sredstev, v
letu 1985 povečal na predk 34%. Visoko povečanje zalog
gospodarstva se je odrazilo v poslabševanju koeficienta obračanja vseh obratnih sredstev , ki je v našem gospodarstvu že
sicer precej nizek in je znašal leta 1985 le 2,38%, kar pomeni,
da je v gospodarstvu povprečen čas vezave obratnih sredstev v enem ciklusu proizvodnje kar 5 mesecev! To kaže. da
naše gospodarstvo v celoti ne dosega take racionalnosti v
koriščenju obratnih sredstev, ki bi ustrezala doseženim
finančnim rezultatom, kar seveda v pogojih rastoče inflacije
drobršnemu delu gospodarstva (zlasti tistega, ki posluje na
meji izgub) resno ogroža likvidnost. Poleg visoke rasti cen so
na povečevanje deleža zalog v strukturi obratnih sredstev (in s
tem tudi v strukturi celotne aktive) vplivale tudi neusklajenosti
v asortimanu proizvodov glede na zahteve tržišča, Spekulativno zadrževanje gotovih proizvodov v skladiščih v pričakovanju povečanja cen, kopičenje posameznih vrst surovin in
materialov iznad optimalne meje zaradi negotove in nestabilne oskrbe itd.
Na prvi pogled'ugoden vtis, ki ga daje povečanje deleža
osnovnih sredstev (v strukturi vseh poslovnih sredstev
gospodarstva se je povečal od okoli 30% v letu 1980 na okoli
35% ob koncu leta 1985) zbledi, če upoštevamo, da se je to
zgodilo pretežno na račun revalorizacije osnovnih sredstev:
medtem ko je še leta 1980 na račun učinkov revalorizacije
odpadlo okoli 63% letnega prirasta vrednosti osnovnih sredstev in 37% na račun aktiviranja novih naložb v osnovna
sredstva, je v letu 1985 na račun aktiviranja novih naložb
odpadlo le 22% povečanja vrednosti osnovnih sredstev in
88% na račun revalorizacije, t. j. uskladitve vrednosti osnovnih sredstev z rastjo cen.
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Razmeri« med celotnim prihodkom In povprečno uporabljenimi obratnimi
•redstvl.

Podobno Kot na strani sredstev, tudi prvi pogled na struakturne spremembe, ki jih je slovensko gospodarstvo doseglo
na strani virov poslovnih sredstev, kaže na videz ugodne'
premike: trajni viri sredstev (poslovni sklad gospodarstva) so
od leta 1980 do konca leta 1985 povečali svojo udeležbo v
skupnih virih poslovnih sredstev od 37% na 39%. Hkrati se je
precej zmanjšal delež dolgoročnih, zlasti kreditnih virov (od
23% v letu 1980 na 17,5% ob koncu 1985), ob terr^ pa se je
povečal delež kratkoročnih virov sredstev (od 40% v letu 1980
na 43% v letu 1985).
Vendar že dejstvo, da gospodarstvo manj kot 40% poslovnih sredstev financira z lastnimi trajnimi viri sredstev, več kot
60% virov sredstev pa je »tujih«, kaže na to, da je ob poslabševanju učinkovitosti poslovanja in gospodarjenja, poslabšanih odnosih v delitvi dohodka in nezadostni amortizaciji in
akumulaciji, gospodarstvo v pogojih visoke inflacije prisiljeno
iskati dodatne »tuje« vire sredstev za financiranje poslovnih
sredstev. Primerjava vrednosti poslovnega sklada kot lastnega trajnega vira poslovnih sredstev z vrednostjo osnovnih
sredstev in zalog pokaže, da je leta 1980 gospodarstvo z
lastnimi trajnimi viri uspelo pokriti 71,5% vrednosti osnovnih
sredstev in zalog, v letu 1985 pa le še 69,5%. K povečanju
poslovnega sklada gospodarstva je v bistveni meri prispeval
vnos vsakoletne revalorizacije osnovnih sredstev v poslovni
sklad in v mnogo manjši meri ustvarjena sredstva za reprodukcijo iz vsakoletne delitve dohodka. Medtem ko je leta 1980
k povečanju poslovnega sklada gospodarstva »prispeval«
vnos opravljene revalorizacije osnovnih sredstev okoli 51%,
amortizacija, ki jo je gospodarstvo obračunalo v delitvi
dohodka okoli 38%, vnos ustvarjenih sredstev za razširitev
materialne osnove dela v poslovni sklad pa okoli 11%, se je to
razmerje v naslednjih letih močno slabšalo. Ob koncu leta
1985 je k povečanju poslovnega sklada prispevala obračunana amortizacija le še 15%, vnos sredstev, ki jih je gospodarstvo ustvarilo za razširitev materialne osnove dela le 10%
in kar 70% vnos učinkov obvezne revalorizacije osnovnih
(oziroma v tem letu tudi obratnih) sredstev! Povečanje deleža
poslovnega sklada v strukturi vseh virov poslovnih sredstev
gospodarstva je bil tedaj predvsem posledica učinkov revalorizacij, to je računskega prilagajanja bilančnih postavk visokim stopnjam inflacije.
Na drugi strani pa zmanjšanje deleža dolgoročnih kreditnih
virov v strukturi vseh virov sredstev gospodarstva tudi ne
odraža realne slike. Ne glede na to, da je v preteklih letih
spričo zaostrene kreditno-monetarne politike prišlo do prejšnjega omejevanja bančnih kreditov, je padec deleža dolgoročnih kreditov v strukturi virov poslovnih sredstev predvsem
posledica dejstva, da v našem gospodarstvu nimamo uvedenega sistema revalorizacije kreditov in se zato njihov delež v
celotnih virih poslovnih sredstev - ob sicer vpeljani revalorizaciji poslovnega sklada - nerealno zmanjšuje. Hkrati pa se
je v strukturi virov sredstev - ob siceršnjem pomanjkanju
dolgoročnih kreditov - v preteklih petih letih povečeval delež
kratkoročnih virov sredstev, ki jih je gospodarstvo ob nezadostnih lastnih sredstvih potrebovalo za financiranje tekoče
reprodukcije. Medtem ko so kratkoročni krediti gospodarstva
v letu 1980 v primerjavi z dolgoročnimi krediti predstavljali le
40%, je ob koncu leta 1985 obseg kratkoročnih kreditov v
gospodarstvu v primerjavi z obsegom dolgoročnih kreditov
predstavljal že okoli 75%. Ob povečanem kratkoročnem
zadolževanju gospodarstva je zlasti v zadnjih treh letih prišlo
v pogojih intenzivnejšega prilagajanja obrestnih mer inflacijski stopnji do večjega odliva sredstev gospodarstva za plačila
obresti, kar je dodatno zmanjševalo izkazano akumulacijsko
sposobnost gospodarstva in s tem pri določenem delu gospodarstva povzročilo iskanje novih kratkoročnih kreditov ali pa
- v izogibanju dodatnim bremenom visokih obresti - sprožilo povečevanje dolžniško-upniških odnosov. Ti se v bilancah gospodarstva kažejo v povečanem deležu obveznosti iz
poslovnih razmerij v strukturi virov poslovnih sredstev (od
17% v letu 1980 na preko 19% v letu 1^5).
5. D) KAJ SE DOGAJA
2 AKUMULACIJO?
Domača sredstva za reprodukcijo v Sloveniji, oblikovana v
obdobju 1981—1985, so znašala 1.735 mlrd dinarjev, njihova
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realna vrednost, merjena s povprečno letno stopnjo rasti, pa
je praktično stagnirala.
Med viri sredstev za investicije je opazen premik v smeri
povečanja deleža sredstev za reprodukcijo gospodarstva in
zmanjševanja reprodukcijskih sredstev negospodarstva in
prebivalstva. Z vidika razpoložljivih sredstev za investicije so
bila, predvsem v zadnjih treh letih srednjeročnega obdobja,
ugodna tudi gibanja v odnosih s tujino. Tako smo imeli, ob
reprogramiranju odplačil dolgov, v letu 1983 in 1985 celo neto
priliv akumulacije iz tujine.
Strukturni premiki na strani porabe sredstev za reprodukcijo pa so predvsem posledica poblematike vrednotenja
zalog. Naraščajoča inflacija namreč zaostruje probleme, ki
izhajajo z inflacijskih pogojev neustreznega obračunskega
sistema. V skupaj oblikovanih sredstvih za investicije se je
tako prav v vseh letih obravnavanega srednjeročnega
obdobja močno povečeval delež investicij v zaloge (obratna
sredstva), zmanjševal pa delež ustvarjenih investicij v
osnovna sredstva.
Razpoložljiva akumulacija 23, ki je ostala v organizacijah
združenega dela po pokritju izgub (ki so nastale kot posledica
slabega gospodarjenja in zgrešenih investicijskih odločitev),
dogovorjenih obveznosti za sofinanciranje investicij v infrastrukturnih dejavnostih in plačilu sredstev namenjenih za
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosova, je v celotnem srednjeročnem obdobju znašala
okoli 60% sredstev razporejenih za razširitev materialne
osnove dela in rezerve (v letih 1982 i_n 1983 je bila zaradi
relativno visokih izgub nekaj manjša). Če iz akumulacije izločimo še odplačila za dolgoročne kredite, ki jih je potrebno
vrniti v naslednjem letu in obveznosti za zapadla, vendar
neplačana odplačila iz dolgoročnih kreditov, lahko ugotovimo, da je bila v prvih treh letih minulega srednjeročnega
obdobja praktično vsa akumulacija že vnaprej angažirana.
Stanje v zadnjih dveh letih se je močno spremenilo (20 oziroma 30% akumulacijskih sredstev ni imelo vnaprej določenega namena porabe), kar je posledica relativnega zmanjševanja obremenjenosti gospodarstva z odplačili dolgoročnih
kreditov zaradi razvrednotenja dolgov, oziroma dejstva, da je
povprečna obrestna mera v gospodarstvu, kljub politiki prilagajanja obrestnih mer inflaciji, še daleč pod stopnjo inflacije.
Tako so odplačila za dolgoročne kredite, ki so zapadli v
plačilo v letu 1981, angažirala kar 72% sredstev, ki so bila v
letu 1980 razporejena za razširitev materialne osnove dela in
rezerve, v-letu 1985 pa le še okoli 35%.
Za gospodarstvo relativno ugodnejšo sliko pa postavi v
popolnoma drugačno luč odgovor na vprašanje^ kako so bila
ustvarjena reprodukcijska sredstva porabljena. Če je bil delež
prirasta zalog v porabljenih sredstvih za reprodukcijo (amortizacija in akumulacija) v letu 1980 še okoli 50%, pa je bil v letu
1985 prirast zalog že večji od skupno ustvarjenih zalog. Povedano drugače, da bi gospodarstvo pokrilo le prirast zalog s
trajnimi viri sredstev, kot je to zakonsko določeno, bi se
moralo dodatno zadolžiti.
Na podlagi doslej povedanega lahko ugotovimo, da se je
stanje, gledano z vidika možnih sredstev razpoložljivih za
investicije v osnovna sredstva, tekom srednjeročnega
obdobja poslabševalo in je na prehodu v novo srednjeročno
plansko obdobje na splošno že kritično. Očitno je, da v
minulem srednjeročnem obdobju amortizacijska sredstva
sama niso zadoščala za ohranitev enostavne reprodukcije v
gospodarstvu. Zato je zagotavljanje amortizacije v obsegu, ki
bo le-to omogočal, eden ključnih problemov, ki ga je v tekočem srednjeročnem obdobju potrebno ustrezneje rešiti. Le
tako lahko zagotovimo, da se bo gospodarstvo nemoteno
reproduciralo, porabo akumulacije, ki bi se realno zmanjševala, pa približamo že od nekdaj teoretično opredeljenemu
namenu.
V letu 1985 so bile na temelju sprejetega Zakona o ugotavljanju In razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka uvedene tudi nekatere
pomembne obračunske novosti. Med drugim, je bila predpisana obvezna revalorizacija stanja obratnih sredstev. Posle23. Zakon o ugotavljanju In razporejanju celotnega prihodka In dohodka ter o
ugotavljanju In razporejanju dohodka implicitno definira akumulacijo kot sredstva za razširitev materialne oanove dela in rezerve, Izvzema pa doslej (po
definiciji Zakona o združenem deiu) vsebovano amortizacijo nad predpisanimi
stopnjami.
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V planskih dokumentih za preteklo srednjeročno obdobje
smo prestrukturiranju slovenskega gospodarstva v bistveno
večjo izvozno naravnanost predvsem za konvertibilno
področje dali osrednji pomen. Večje vključevanje v mednarodno delitev dela je strateškega razvojnega pomena, saj le z
zagotovitvijo večjega deleža v svetovni menjavi blaga in storitev in z večjo konkurenčnostjo na tujih trgih gospodarstvo
lahko doseže večjo ekonomsko učinkovotost in optimalnejši
razvoj. Dolžniška kriza dežel v razvoju in tudi Jugoslavije, ki je
začela močneje naraščati po drugem naftnem šoku v letih
1979/1980, je ob naraščajoči svetovni recesiji v začetku osemdesetih let potrdila pravilnost take orientacije, čeprav sami
ukrepi tekoče ekonomske politike njene uspešne izvedbe niso
vedno dosledno podpirali.
Manjše možnosti za najemanje novih tujih kreditov in hitra
rast obrestnih mer na svetovnih denarnih trgih so za Jugoslavijo (ki je dodatno tujo akumulacijo v preteklosti prelila predvsem v domačo pcjjrošnjo, namesto v izvozno sposobno proizvodnjo) pri odplačevanju najetih kreditov pomenili čedalje
večje breme. Stopnja zadolženosti, ki je 1981. leta znašala že
okoli 31%, se je zaradi nezadostnega izvoza in deviznega
priliva iz konvertibilnega področja v 1983. letu povzpela že na
okoli 40%. To je narekovalo refinanciranje dela glavnice dolga
v letih 1983, 1984 in 1985, s čimer je bilo breme odplačil do
tujine v teh letih sicer ublaženo, dejansko pa le preloženo na
kasnejša leta.
Čeprav je bilo breme odplačevanja dolgov za Slovenijo v
načelu bistveno manjše od jugoslovanskega (1981. leta je
stopnja zadolženosti znašala okoli 17,5%, do konca 1985. leta
pa je porastla na okoli 22%), pa je bilo tudi za slovensko
gospodarstvo kot integralni del jugoslovanskega, proti koncu
srednjeročnega obdobja čedalje težje: zaradi težav pri tekočem plačevanju uvoza za posamezne gospodarske subjekte
(zmanjševanje razpolaganja
z ustvarjenimi konvertibilnimi
deviznimi sredst..)24, poslabšanja razmerja med rednim izvozom in negotovinskimi oblikami zunanje menjave ter'zaradi
visokih stroškov refinanciranja.
Kljub temu, da pri menjavi s tujino v Sloveniji nismo uresničili načrtovanega, pa dosežena rast kaže, da so bili napori
vloženi zlasti v povečevanje konvertibilnega izvoza, razmeroma uspešni. V obdobju 1981-1985 smo na to področje
nominalno povečevali izvoz blaga in storitev v povprečju za
okoli 11% (skupno za okoli 9,5%)25 letno. Izmenjavanje višjih
in nižjih stopenj rasti izvoza po posameznih letih kaže na to,
da so bili izvozni rezultati bolj posledica enkrat več drugič
manj izvozu naklonjenih kombinacij ukrepov ekonomske politike kot pa dolgoročno zastavljene in dosledno izvajane razvojne strategije, ki bi morala rezultirati v bolj stabilni izvozni
dinamiki. Na nizko dinamiko rasti industrijske proizvodnje in
na nihanje izvoza je vplivala tudi nestabilna oskrbljenost s
surovinami in reprodukcijskim materialom iz uvoza. Uvoz
reprodukcijskega materiala in surovin, ki v omenjenem
obdobju predstavljajo od 85-90% uvoženega blaga, je v povprečju dosegel skromno rast (2,7% nominalno oziroma 0,7%
realno), poleg tega pa administrativno omejevan in realno
negativen uvoz opreme (nominalna povprečna letna rast je

znašala okloli 4,5%, realna pa okoli - 6,5%), zlasti v funkciji
modernizacije obstoječih zmogljivosti in odpravljanja ozkih
grl, ni pripomogel k zmanjševanju tehnološkega zaostanka.
Ob precej restriktivni uvozni politiki (povprečna letna nominalna rast uvoza blaga in storitev je bila okoli 2,5%) smo v
vseh letih dosegali presežek menjave
blaga in storitev na
skupnem in konvertibilnem področju 26, od 1984. leta dalje pa
smo dosegali tudi presežek zunanjetrgovinske menjave.
Izvozni rezultati Slovenije v celoti in na konvertibilno
področje bi bili lahko še bžljši, če bi tudi tekoča ekonomska
politika podpirala napore za hitrejše prestrukturiranje gospodarstva. Nestabilni pogoji gospodarjenja, ki so se na področju
ekonomskih odnosov s tujino kazali v neprestanem spreminjanju tečajne politike, politike izvoznih spodbud, pogojev
izvoznega kreditiranja, zmanjševanju razpolaganja z ustvarjenimi konvertibilnimi devizami in na koncu v koreniti spremembi sistemske zakonodaje, so sproti zmanjševali rezultate
gospodarstva v smeri izvoznega prestrukturiranja. Proizvajalci, ki so na ukrepe ekonomske politike v smeri spodbujanja
konvertibilnega izvoza sprva reagirali s povečanim obsegom
proizvodnje za izvoz in s povečanim izvozom na to področje v
okviru danih kapacitet (kar je kratkoročno edino možno), se
kasneje zaradi velikega tveganja, ki ga nosi s seboj nestanovitno izvajanje proklamirane ekonomske politike, v večini
primerov niso upali spustiti v že tako tvegane izvozne naložbe.
Tečajna politika kot osnovni instrument za pospešitev rasti
izvoza, predvsem na konvertibilno področje, poleg razmerja
med rastjo domačih in tujih cen ne bi smela zanemariti, da
izvozniki pri prodaji svojih izdelkov na konvertibilne trge
dosegajo bistveno slabše, pri prodaji na klirinške trge pa
bistveno boljše dohodkovne učinke (cene) kot pri prodaji
doma. Taka politika je zlasti v zadnjih letih srednjeročnega
obdobja zaradi tradicionalno visokega deleža izvoza Slovenije na konvertibilno področje (dobre 3/4 vsega izvoza) zmanjševala razpoložljivi dohodek gospodarstva. Ob izdatni podpori zveznih in dodatnih republiških spodbud je tečajna politika do konca 1983. leta še pozitivno vplivala na dohodkovno
motiviranost izvoza. Z opustitvijo aktivne tečajne politike v
1984. letu pa je ob hkratnem drastičnem zniževanju zveznih
izvoznih spodbud 27, naraščanju dinarskih stroškov za kreditiranje izvoza in slabšanju razmerja med doseženimi cenami pri
prodaji na konvertibilnih trgih v primerjavi s prodajo na domačem (za 15-20% nižje kot doma) ter boljšem razmerju pri
prodaji na trge s klirinškim načinom plačevanja (za okoli 30%
bolje kot doma) začel dohodkovni interes slovenskega gospodarstva za izvoz na konvertibilno področje hitro upadati.
Slovenija je tudi v preteklem srednjeročnem obdobju ohranila visok delež blagovne menjave z razvitimi zahodnimi državami, saj je vanje v povprečju izvozila okoli 53%, iz njih pa
uvozila kar okoli 64% blaga. Ugotavljamo pa, da se je v
primerjavi z obdobjem 1976-1980 delež menjave blaga s temi
državami nekoliko znižal pri uvozu in pri izvozu. Restriktivna
uvozna politika Jugoslavije (predvsem do dežel s konvertibilnim načinom plačevanja) v obdobju 1981-1985, ki jo je ob
pičlem razpoložljivem deviznem prilivu narekovala potreba po
odplačevanju zapadlih obveznosti do tujine, pri izvozu pa
čedalje večja konkurenca prezadolženih dežel na tržiščih
razvitih držav ter poleg tega huda recesija v samih teh državah, so vplivali tudi na regionalno preusmerjanje tokov izvoza
in uvoza. Slovensko gospodarstvo je tako zmanjšalo delež
izvoza blaga v razvite države (za okoli 7 odstotnih točk) na
račun povečevanja deleža izvoza v socialistične države in
deloma v države v razvoju, razmeroma
močneje pa kompenziralo uvoz blaga iz razvitih držav 28 z uvozom iz socialističnih
držav. Na ta način je Sloveniji uspelo znižati tudi kronično
zelo visok deficit trgovinske bilance z razvitimi državami brez
stcateških odločitev za premike v tej smeri, kar nam po svoje
potrjuje tudi dejstvo, da je menjava z deželami v razvoju
napredovala daleč slabše, kot bi bilo pričakovati po nesporno

24. Delež razpolaganja z ustvarjenim konvertibilnim deviznim prilivom se je
od 65% 1981. leta zmanjia! na okoli 44% v letu 1985.
25. Če bi Izključili izjemno visoko rast izvoza v 1981. letu, bi povprečno
nominalna stopnja rasti Izvoza blaga in storitev na konvertibilno področje v
obdobju 1982-1985 znaiala le okoli 8,5% letno (oziroma okoli 6% za skupni
izvoz).

26. Konvertibilni presežek se Je od 17 mio S leta 1981 povzpel na 464 mio $ v
1985. letu.
27. Delež zveznih izvoznih spodbud v konvertibilnem deviznem prilivu se je od
okoli 23% v sredini 1983. leta znižal na vsega 9% v 1985. letu.
28. V obdobju 1976—1980 smo Iz razvitih držav v povprečju uvozili kar okoli
75,5% vrednosti blaga.

dica tega je v letu 1985 v primerjavi s predhodnimi leti realno
zmanjšana raven akumulacije. Tak efekt je bil pričakovan in
sam po sebi še ne pomeni, da so se realno zmanjšala tudi
razpoložljiva sredstva za investicije v osnovna sredstva. Eden
od namenov, zaradi katerega je bila obvezna revalorizacija
stanja obratnih sredstev uvedena, je namreč prav dejstvo, da
mora biti razporejena akumulacija po namenu porabe kvalitetnejša, to je v večji meri uporabljena za investicije v osnovna
sredstva.
6. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO REZULTATI POD PRISILO
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opredeljenih in sprejetih
sklepih konferenc neuvrščenih držav
in držav v razvoju 29.
Proizvodi visoke predelave so tudi v preteklem planskem
obdobju dajali osnovni ton dinamiki blagovne menjave, žal pa
je bila smer teh gibanj na ravni republike manj ugodna.
Medtem ko delež proizvodov visoke predelave na izvozni
strani kaže rahlo tendenco k zmanjševanju (od 78,3% v 1981.
letu na 76,6% v 1985. letu), pa na uvozni strani proti koncu
srednjeročnega obdobja ta delež nekoliko narašča (od 56,3%
v 1981. letu na 59,4% v 1985. letu), kar gre pripisati tudi
upadanju deleža
vrednosti uvoza neobdelanih proizvodov po
1983. letu 30, zaradi odločitve zveznih organov, da uvoz nafte
statistično ne bremeni republik po njihovi dejanski porabi.
V strukturi izvoza blaga SR Slovenije ima izvoz industrijskih
proizvodov daleč največji pomen. Delež izvoza industrije v
celotnem blagovnem izvozu gospodarstva se je v vseh letih
preteklega srednjeročnega odboja povečeval in je tako znašal
v letu 1985 že 96,8%. V okviru industrije se je v tem obdobju
najbolj povečal izvoz proizvodov črne metalurgije, prometnih
sredstev, izdelkov bazne kemične industrije, končnih lesnih
proizvodov in živilskih proizvodov; z izjemo leta 1985 so
povečevale delež v izvozu tudi proizvodnja usnja in krzna,
predelovalna kemična industrija in papirna industrija. Po
rahlejšem upadanju izvoza strojegradnje, električnih strojev
in aparatov, končnih tekstilnih izdelkov, obutve in galanaterije
ter raznovrstnih izdelkov v letih 1983 in 1984 se je njihova
udeležba v izvozu v letu 1985 spet povečala.
7. UČINKI CENOVNIH TRENDOV
Cenovna gibanja v letih 1981-1985 kažejo, da ukrepi v prvi
fazi izvajanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije niso dali pozitivnih rezultatov, nasprotno, rast cen se je
celo stopnjevala. Izjemno je bilo le leto 1982, ko zaradi administrativne kontrole cen, manj pa zaradi bolj uravnoteženih
gospodarskih tokov, beležimo najnižje stopnje rasti cen (29%
letna rast) v vsem petletnem obdobju. Letne rasti cen so v
vseh petih letih višje od stopenj, predvidenih v dokumentih, s
katerimi se je opredeljevala letna politika cen.
Politika zmanjševanja vseh oblik domače porabe, nujnega
za vzpostavitev plačilno bilančnega ravnotežja, je ob tem, da
vsak Subjekt skuša zadržati nespremenjen realni obseg
porabe, porajala močne inflacijske pritiske (pa tudi fizično
racioniranje porabe). Z letom 1983 se je začela postopno
izvajati politika realnejšega vrednotenja najbolj redkih proizvodnih tvorcev in čeprav ni bila dosledno izpeljana, je povzročila močne stroškovne pritiske. Proizvodnja, temelječa na
podcenjenem kapitalu in uvozu, tega ni nadomestila s povečano učinkovitostjo, pač pa z dvigovanjem cen. Monopolna in
oligopolna tržna struktura, pomanjkanje konkurence
(domače in tuje) ter strukturna neskladja v proizvodnji - sta ji
to tudi omogočali. V pogojih gospodarjenja, kjer ekonomski
položaj gospodarskih organizacij ni odvisen izključno od njihove proizvodne uspešnosti, plasmaja na trgu, investiranja in
medsebojne konkurence, stagnacija v razvoju in inflacija
postanejo zakonitosti, ki jih sama protiinfalcijska politika ne
more odpraviti.
Močna aktivnost ekonomske politike na cenovnem
področju se je v preteklem planskem obdobju održala zlasti v
neprekinjenem menjavanju obdobij administrativnega »zamrzovanja« in »odmrzovanja« cen. Efekt take politike so bile
praviloma le krtatkoročne zaustavitve statistično izkazane
inflacije, ki se korenin problema niso dotkale. Še več, n a ta
način je cenovna politika povečevala notranjo nestabilnost in
neposredno povečevala inflacijska pričakovanja, zanemarjala
pa razvojne in druge funkcije politike cen. Tudi restriktivna
kreditno monetarna politika ni mogla zadržati inflacijskih
pritiskov in pričakovanj, ker ni bila sposobna preprečiti »sive«
emisije.
Politika spreminjanja relativnih cen v korist nekaterih energetskih in surovinskih dejavnosti je sicer delno izboljšala
29. Delež Izvoza blaga v države v razvoju je od 18,2% v 1982. lelu padel na 13,4
v letu 1985, delež uvoza blaga Iz teh dežel pa je od 13% v 1981. letu zdrsnil na
vsega 4,9% v letu 1985.
30. DrugI skok naftnih cen 1979. leta se kaže tudi v vrednostni strukturi uvoza
blaga po stopnji obdelave. Od okoli 12%, kolikor je v obdobju 1976-1980 v
povprečju znaftal delež uvoza neobdelanih proizvodov, se |e le-ta v letih
1961-1985 v povprečju povzpel na okoli 22%.
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pogoje za zmanjševanje nekatereih strukturnih disproporcev,
hkrati pa je, gledano v celoti, zaostrovala relativen dohodkovni položaj slovenskega gospodarstva v Jugoslaviji, zlasti
do leta 1983. Izredno hitro naraščanje cen repromateriala, ki
je sicer popravilo dohodkovni položaj bazičnega dela industrije, je imela neposredne posledice v predelovalnih panogah
gospodarstva, saj se je v celotnem prihodku stalno povečeval
delež porabljenih sredstev. Od leta 1984 dalje pa se je položaj
slovenskega v okviru jugoslovanskega gospodarstva v primarni delitvi izboljšal.
V proizvodnji reprodukcijskega materiala so glede na
splošno raven cen industrijskih proizvajalcev v, petih letih
(obdobje 1981-1985) hitreje naraščale cene v elektrogospodarstvu (za 40% nad splošno ravnjo), pridobivanju rud barvastih kovin (za 39%), v proizvodnji naftnih derivatov (za 27%), v
proizvodnji baznih kemičnih izdelkov (za 44%) ter v ročni
metalurgiji (za 12%). Zaostajanje za splošno rastjo cen je med
temi panogami izkazano le pri pridobivanju premoga (za
13%). V panogah predelovalne industrije pa so relativne cene
v petih letih zaostajale v strojegradnji (za 31%), proizvodnji
obutve in galanterije (za 35%), proizvodnji preje in tkanin (za
18%), predelavi nekovinskih rudnin (za 20%), proizvodnji
končnih lesnih izdelkov (za 16%) in proizvodnji krmil (za 16%).
V prometu in komunalnih dejavnostih se izravnavanje
cenovnih neskladij ni odvijalo, saj so realtivne cene ob koncu
1985, glede na leto 1981, zaostajale za splošnim nivojem cen
za več kot 20%. Še bolj so zaostale cene stanarin in sicer za
41% pod splošnjo ravnijo.
8. OSEBNI DOHODKI Z RAZVOJNEGA
STALIŠČA
h
V preteklem petletnem obdobju so bili osebni dohodki
močno pod pritiskom krčenja domače porabe družbenega
proizvoda in imperativa, ki je podrejal druge cilje potrebi po
normalizaciji zunanjih bilanc ter vračanju dolga tujini. Tako je
realni osebni dohodek na zaposlenega precej nazadoval, saj
je v letu 1984 v SR Sloveniji pristal na nivoju osebnega
dohodka iz sredine šestdesetih let. Samo v obdobju
1981-1984 se je kupna moč osebnega dohodka skričiia za
20%. Zaradi dodatnega omejevanja sredstev za skupno in
splošno porabo je bila rast osebnih dohodkov v negospodarstvu še počasnejša in se je njihova kupna moč zmanjšala celo
za 25%. Razmerje med osebnimi dohodki v negospodarstvu in
osebnimi dohodki v gospodarstvu se je močno poslabšalo.
Nesorazmerja v osebnih dohodkih negospodarstva so se
začela odpravljati v letu 1985 na osnovi smernic iz Resolucije
in Dogovora o nalogah in uresničevanju družbenih usmeritev
razporejanja dohodka v letu 1985 ter na osnovi programov,
sprejetih v samoupravnih interesnih skupnostih.
V letu 1984 se je močno upadanje realnega osebnega
dohodka na zaposlenega že zaustavilo, v letu 1985 pa je realni
osebni dohodek začel naraščati. V celem letu je bil realni
porast osebnega dohodka na zaposlenega glede na preteklo
leto večji za okoli 10%. To povečanje se je samo delno prelilo
v tekočo potrošnjo, saj je velik del teh sredstev prebivalstvo
namenilo za varčevanje (v bankah in doma). To potrjujejo tudi
podatki o trgovini na drobno. Visoka rast osebnih dohodkov
torej skozi povpraševanje še ni povzročila takega impulza
inflacije, kot bi ga sicer lahko.
Ob močnih inflacijskih gibanjih ter zelo konkretnem ukrepanju na področju delitve dohodka za osebne dohodke je bila
v zadnjih letih rast osebnega dohodka predvsem odvisna od
le teh dveh momentov, od produktivnosti dela pa v globalu le
marginalno. Posebej to velja, če se upošteva še močno prisotno tendenco socializacije izgub. Ti momenti so vsekakor
zmanjševali motivacijo delavcev. V letu 1985 je za izvajanje
politike delitve dohodka dogovor kot izvedbeni akt resolucije
dobil podrejeno vlogo, saj so se v večji meri uveljavili samoupravni sporazumi. Sprejeto je bilo skupno 41 sporazumov
dejavnosti, ki pa niso zagotovili uresničevanje resolucijskih
usmeritev za razporejanje dohodka.. Po zadnjih ocenah je le
40% organizacij združenega dela vgradilo usmeritve sporazumov dejavnosti glede razporejanja in delitve osebnih dohodkov v svoje samoupravne splošne akte. Razlogi za tako
počasno usklajevanje samoupravnih takov s sprejetimi sporazumi so odpori do sprememb veljavnih razmerij v delitvi
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osebnih dohodkov ter odpori do sprememb samoupravnih
aktov, če hkrati ne prinašajo višjih osebnih dohodkov vsem
delavcem. Po obdobju dolgega realnega zniževanja so v letu
1985 osebni dohodki začeli naraščati mimo doseženih dohodkovnih okvirov. Zaradi omenjenih slabosti panožnih samoupravnih sporazumov ni bilo ustreznega instrumentarija za
uokvirjanje delitvenih razmerij v resolucijske okvire.
Pod vplivom krčenja sredstev za osebne dohodke so se
uravnilovske težnje v prvih letih srednjeročnega obdobja krepile, v letu 1984, še posebej v letu 1985, pa so se začele
zmanjševati. To kaže distribucija organizacij združenega dela
glede na razpon med najnižjim in najvišjim osebnim dohodkom, ki se je zgostila v razpon do 1:3, a se od leta 1984
ponovno širi. Ti premiki so sicer majhni, saj je v letu 1983
imelo okoli 72% organizacij združenega dela oziroma enot v
njeni sestavi osebne dohodke v razponu do 1:3, v letu 1985 pa
68,5%. Nadaljevanje začete tendence bi pomenilo, da se
pojavljajo kvalitetni premiki v interni delitvi, ki jih doslej ni
bilo, tudi tedaj ne, ko so imeli osebni dohodki pozitivno realno
rast.
,
9. TRENDI Z VIDIKA PORABE
Osebna poraba
V pogojih, v kakršnih so se v preteklih letih oblikovala
sredstva za porabo, se je močno spreminjala struktura osebne
porabe. V družinskih proračunih se je povečala udeležba
izdatkov za hrano, skrčila pa udeležba izdatkov za prometna
sredstva in storitve, izobrazbo in razvedrilo in deloma za
obleko in obutev, za kozmetiko, higieno in zdravje. Te spremembe bi bile v globalu še močnejše, če prebivalstvo tekoče
potrošnje ne bi zagotavljalo tudi iz prihrankov iz preteklih let
in z zmanjšanjem sprotnega varčevanja.
V obdobju 1981-1985 je prebivalstvo namenilo za tekočo
potrošnjo v povprečju vsako leto realno za 3% manj sredstev
kot predhodno leto. To pomeni, da so sredstva osebne porabe
zmanjšala udeležbo v družbenem proizvodu. Krčenje realnega obsega sredstev osebne porabe pa dejansko ni potekalo
enakomerno. V letu 1981 so bila realna sredstva osebne
porabe manjša za 12% glede na predhodno leto, v letu 1985
pa je obseg teh sredstev realno za 7% porastel glede na
predhodno leto.
Ta gibanja pa so imela svojo težo pri spremembah v strukturi prejemkov prebivalstva in izatkov, ki ne predstavljajo
tekoče osebne porabe (akumulacija prebivalstva, davki, takse,
odlivi v druge republike, itd.). Osebni dohodki in prejemki
prebivalstva, ki predstavljajo prelivanje iz sredstev skupne
porabe, so v globalu zadržali svojo udeležbo. V prejemkih
prebivalstva iz sredstev skupne porabe se je povečala udeležba pokojnin, (povečano število upokojencev), zmanjševala
pa udeležba prejemkov iz naslova varstva matere in otroka ter
sredstev za štipendije.
v
Prilagajanje porabe realno zmanjšanim prejemkom je najbolj vplivalo na obseg varčevanja. Do leta 1983 se je delež
prihrankov v prejemkih prebivalstva močno zmanjševal, po
tem letu pa se je začel povečevati, predvsem zaradi spdobudnejših obrestnih mer za dinarske vezane hranilne vloge pri
bankah. S kreditno monetarno politiko so se te obresti bolj
tekoče prilagajale stopnji inflacije šele od leta
1983 naprej,
vendar so, čeprav realno še vedno negativne3',Zadržale prosta sredstva prebivalstva na hranilnih vlogah in s tem odigrale
nadvse pomembno stabilizacijsko funkcijo. Politika obrestnih
mer je po drugi plati vplivala tudi na zmanjšanje potrošniških
postojil (v letu 1981 so bančna sredstva za potrošniška posojila predstavljala 30% varčevanja prebivalstva, leta 1985 pa le
še 12%).
Skupna poraba
V obdobju 1981-1985 se v gibanju sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb odražajo vsakoletne resolucijske opredelitve o omejevanju vseh oblik tekoče porabe. Glede na pogoje
31) V obdobju 1981-1985 so bile npr. realne obrestne mere za trimesečne
vezane hranilne vloge v primerjavi s tekočo trimesečno Inflacijo pozitivne le
aprila, junija in julija 1985.
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vin možnosti; pridobivanja in delitve dohodka je bil obseg
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb vsako leto opredeljen z določenim odstotkom zaostajanja rasti teh sredstev za
rastjo dohodka gospodarstva. Poleg tega pa so na oblikovanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb vplivali tudi
zvezni intervencijski zakoni, ki so včasih še ostreje od letnih
republiških resolucij omejevali rast sredstev SIS družbenih
dejavnosti.
Najbolj so bila sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb
omejevana v letu 1993 in 1984, ko so se realno zmanjšala kar
za 11,7% oziroma za 7,9%. V letu 1985 se je tendenca upadanja realne rasti zaustavila in se je obseg sredstev realno
povečal v primerjavi z letom poprej za 11,2%. V letih
1981-1985 so se sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb
realno zmanjševala po stopnji 2,9% poprečno letno.
Po posameznih dejavnostih so se realno najbolj znižala
sredstva v otroškem varstvu, telesni kulturi in izobraževanju,
najmanj pa v kulturi, medtem ko so se sredstva v raziskovalni
dejavnosti realno nekoliko povečala.
Politika omejevanja sredstev za zadovoljevanje skupnih
potreb je terjala od SIS družbenih dejavnosti selektiven pristop pri izvajanju propramov in uvajanju različnih oblik racionalizacije poslovanja.
Tudi investicijska dejavnost je bila močno omejena. To je
privedlo do spremembe strukture porabe sredstev SIS družbenih dejavnosti. V vseh letih se je povečal delež sredstev
namenjenih za OZD družbenih dejavnosti in sicer od 71,7% v
letu 1981 na 78,6% v letu 1985. Istočasno pa se je zmanjševal
delež sredstev namenjenih za investicije in sicer od 8,2% v
letu 1981 na 4,3% v letu 1985. Nekoliko se je zmanjšal tudi
delež sredstev za razne oblike socialnih prejemkov.
Omejevanje skupne porabe se je odrazilo v ekonomskem
položaju organizacij združenega dela v družbenih dejavnostih, katerim se je položaj v začetku obdobja poslabševal. V
najtežjem položaju so bile v letu 1983, predvsem zaradi
zmanjšanih prihodkov od samoupravnih interesnih skupnosti
iz naslova svobodne menjave dela. V letu 1984 so se negativni
trendi deloma zaustavili, v letu 1985 pa že lahko zasledimo
izboljšanje položaja.
V obdobju 1981-1985 se je celotni prihodek realno zmanjševal, kar je vplivalo na spremembo strukture porabe ustvarjenih sredstev. Do leta 1983, deloma pa tudi še v letu 1984, so
materialni in drugi stroški rastli hitreje kot celotni prihodek,
kar je pomenilo, kljub zmanjševanju amortizacije (kar pa je
vodilo v neustrezno vzdrževanje in zamenjavo osnovnih sredstev), da je delež dohodka v strukturi celotnega prihodka
upadal. Temu so se organizacije prilagajale z racionalizacijo
poslovanja, predvsem pa z omejevanjem sredstev za osebne
dohodke ter skupno porabo iz čistega dohodka.
V letu 1985 sicer amortizacija, deloma pa tudi skupna
poraba iz čistega dohodka še naprej realno upadata, vendar
pa so materialni stroški naraščali počasneje kakor pa celotni
prihodek. To je omogočilo, kljub povečanim obveznostim iz
dohodka, da so v strukturi in tudi realno namenili večji delež
za osebne dohodke in akumulacijo.
Sploina poraba
Tako kot vse druge oblike tekoče porabe, so bila tudi
sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v
obdobju 1981-1985 omejevana, tako da so vsa sredstva upadala po 5,2% letno, sredstva neto republiškega (brez kotizacije) in občinskih proračunov pa po 7,6% letno, kar pomeni,
da so se v celotnem obdobjnu realno zmanjšala za 32,5%. pri
tem pa je potrebno opozoriti, da so bili v letu 1985 realizirani,
predvsem v okviru republiškega proračuna, precejšni nerazporejeni prihodki, ki pa so namenjeni predvsem za pokrivanje
obveznosti v letu 1986, za katere v republiškem proračunu za
leto 1986 sicer niso bila zagotovljena sredstva v potrebni
višini (glej tabelo 33).
Omejevanje se je odrazilo tudi na spremenjeni strukturi
porabe sredstev neto republiškega in občinskih proračunov
(glej tabelo 33 b). V strukturi vsa leta narašča delež sredstev
za delo upravnih organov, predvsem zaradi »čiščenja« drugih
postavk v splošni porabi. Kljub povečevanju tega deleža so se
tudi ta sredstva realno zmanjševala, kar je narekovalo čimvečjo racionalizacijo stroškov, kakor tudi zaostajanje osebnih
dohodkov delavcev v upravnih organih v obdobju 1981-1985
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so bila na samoupravne sklade prenešena sredstva za intervencije v proizvodnji in porabi hrane ter za blagovne rezerve,
del sredstev za varstvo borcev NOV je bil prenesen na SPIZ,
vsa leta pa so se tudi zmanjševala sredstva za negospodarske
investicije. V strukturi pa so se povečevala t. i. sredstva za
druge splošne družbene potrebe zaradi povečanih obveznosti
republiškega proračuna do uporabnikov izven SR Slovenije
na podlagi sprejetih zveznih predpisov, za katere niso veljale
omejitve republiških ali zveznih resolucij. Upoštevaje povedano, kakor tudi strukturo odhodkov v letu 1985, smo očitno
blizu meje, ko bi vsako nadaljnje omejevanje zahtevalo precejšnje sistemske spremembe.
Na strani virov sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb je značilno (glej tabelo 33 a), da se je v tem
obdobju okoli tri četrtine sredstev alimentiralo s prometnimi
davki, zmanjševal pa delež davkov iz osebnega dohodka, in
da je precej nihal delež davka iz dohodka OZD v strukturi vseh
sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb.
10. SOCIALNI RAZVOJ,
ZADOVOLJEVANJE POTREB
Kakovostno ter vsestransko zadovoljevanje človekovih
materialnih, osebnih in družbenih potreb in interesov je stalni
in dolgoročni cilj družbenega razvoja. Uresničevanje tega
cilja pa pomeni, da se moramo kot družba in posamezniki
stalno prilagajati novim in drugačnim potrebam, da jih
moramo vedno znova proučevati (in ugotavljati), da moramo
iskati, vzpodbujati in dopuščati vedno nove načine zadovoljevanja potreb.
Za preteklo petletno obdobje je bilo značilno, da so bili viri
(finančni in deloma tudi časovni) za zadovoljevanje potreb
ponekod drastično, povsod pa občutno skrčeni. Posledica
tega je bila, da marsikaj ni bilo mogoče zadovoljiti (bilo je
bodisi odloženo ali pa sploh črtano); ljudje so se ob tem bolj
pogosto in z nostalgijo ozirali v preteklost, ko so bile možnosti večje. Manjše možnosti pa so po drugi strani narekovale
razprave in iskanje drugačnih načinov zadovoljevanja obstoječih in novih potreb.
Za človeka je pomembno, da je zdrav, varen, ustvarjalen,
socialno integriran in materialno neodvisen (preskrbljen), za
kar so bile razvite nekatere institucije (predvsem družbene
dejavnosti) z določeno strukturo načinov zadovoljevanja
potreb, ki pa niso ustrezale času, ko so bile materialne (in
finančne) restrikcije največje. Temu so se prilagajale z zmanjševanjem programov, s pocenitvijo storitev (predvsem s pocenitvijo živega dela) in z odlokom nekaterih programov.
Sočasno je okolje bolj izražalo tudi nezadovoljstvo z vsebino,
z načinom izvajanja programov in z njihovo usklajenostjo z
družbenimi in posamičnimi potrebami. Zato so v tem času
družbene dejavnosti sprejele in začele izvajati svoje reformne
programe, katerih cilj je bil večja usklajenost. Odgovori na
pritisk zmanjšanih materialnih možnosti in na pritisk po večji
usklajenosti pa niso bili ustrezni, zato mnogo problemov še
ostaja. Tudi sredstva še vedno niso zadostna, niti niso vedno
pravilno uporabljena.
Otroško varstvo se je v preteklem obdobju razvijalo predvsem kvantitativno; povečevalo je kapacitete in število ter
delež otrok v vrtcih. V začetku šolskega leta 1985/86 pa je v
vrtce vključevalo manj otrok kot v začetku leta 1985, kar je
posledica upadanja števila rojstev, delno pa tudi visokih
oskrbnin za nekatere skupine staršev. Krajši vzgojni programi
namenjeni vsem predšolskim otrokom se slabo razvijajo oziroma so celo upadli. To je še posebej problematično za otroke
iz socialno in materialno šibkejših družin, katerih delež v
vrtcih je pričel upadati.
Več kot polovica otrok je v vrtcu 10 in več ur, oddelki so
pogosto močno natrpani. S programskega vidika pa je problematična tudi velika dnevna odsotnost 3vzgojiteljic (poprečno
dnevno jih manjka okrog 460 ali 13% 22, tako da za otroke
skrbijo le varuhinje, od katerih pa je skoraj polovica strokovno
neusposobljenih.
V vzgojnoizobraževalnem sistemu je bilo premalo pozornosti posvečene zadovoljevanju potreb otrok in mladine
(socialni integriteti, ustvarjalnosti), preveč pa formalnemu
funkcioniranju izobraževalnega sistema samega ter izvajanju
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reforme izobraževanja. Dejavnost je bila preveč pod vtisom
zagotavljanja pogojev za delovanje vzgojno izobraževalnega
sistema, ki pa, tako kot v drugih družbenih dejavnostih, niso
bili ugodni.
Kljub strateškim usmeritvam - reforma izobraževanja, program življenja in dela osnovne šole - je sam izobraževalni
sistem premalo studiozno pripravljal spremembe programov
in izvajalske pogoje; projekt dolgoročnega razvoja visokega
šolstva se je začel šele v zadnjih letih obdobja, evalvacija
.usmerjenega izobraževanja šele po dveh letih izvajanja novih
programov, celostna evalvacija programa življenja in dela
osnovne šole pa še ni napovedana.
Šola sama sicer ni primarni socializator, kot vzgojnoizobraževalna dejavnost pa ima tudi funkcijo socialne integracije.
Nekaj znakov je, da se mladina, ki zapušča šole, potem ko je
prešla skozi vzgojnoizobraževalni proces, ne čuti dovolj integrirane, kar se kaže v neskladju med ambicijami in namerami
ter vpisnimi možnostmi, usmerjanjem ter kasnejšimi dejanskimi vpisi, v izpadu ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo ter
še naprej nezmanjšanih izstopih iz programov izobraževanja.
Naloga šole je med drugimi tudi ta, da v učencu vzbuja
potrebo po znanju in ustvarjalnem izražanju. Togost izobraževalnih programov in načinov podajanja snovi, ki tudi zaradi
prenatrpanosti teh programov v šolah prevladuje, ne prispeva
k razvijanju ustvarjalnosti. V takšnem režimu dela šole premalo pridobijo najbolj nadarjeni učenci, za katere ni ne časa
ne možnosti, da bi se v okviru šolskega dela poglabljali v
dejavnosti, ki jih posebej zanimajo. PrezŽhtevnost programov
skupne vzgojnoizobrazbene osnove v srednjem šolstvu za
ene učence in premajhna zahtevnost za druge bo težko
rešljiva samo z individualizacijo in notranjo diferenciacijo
pouka.
Pred univerzo je ob sprejetih novih programih in izkušnjah
preteklega obdobja naloga preverjanja programov z vidika
prevelike drobitve programov in študijskih smeri ter obremenitve študentov. Ne glede na normative in standarde bo
potrebno vsebine, ki sodijo v podiplomski Studij, v te programe tudi prenesti ter v dodiplomskih ohraniti le temeljna
znanja posameznih strok, potrebna za pričetek dela.
V osnovnem šolstvu še vedno ostaja problem zagotavljanja
enakih vzgojnoizobraževalnih možnosti vsem učencem, v
okviru tega pa je strokovno premalo rešeno vprašanje celodnevne osnovne šole.
Možnosti zadovoljevanja potreb po izobraževanju so z
vidika vpisov v formalne oblike izobraževanja pri odraslih
manjše. Manjši so vpisi v osnovno šolstvo (ob približno 150
tisočih zaposlenih z nedokončano osnovno šolo jih je v izobraževanje vključen komaj 1%), stagnirali so vpisi v srednje in
visoko šolstvo. Zadnja leta planskega obdobja je sicer opaziti
pozitivne premike, vendar bi morali biti stalnejši, da bi lahko
govorili o oživitvi izobraževanja odraslih. Problemi na tem
področju so v veliki meri v programih, ki so zahtevam odraslega slabo prilagojeni, v izvajalcih, ki za delo z odraslimi niso
vedno in povsod dovolj dobro usposobljeni ter v normativnih
aktih, ki specifiko izobraževanja odraslih premalo upoštevajo.
V preteklem srednjeročnem obdobju so v zdravstvu uspeli
ohraniti in ponekod celo izboljšati doseženo raven, standard
in dostopnost zdravstvenih storitev, kar je zasluga predvsem
boljše organiziranosti, racionalnejšega vodenja in prestrukturiranja izvajalcev, z večjim poudarkom na razvoju cenejših in
učinkovitejših oblik osnovnega zdravstvenega varstva. V
osnovnem zdravstvenem varstvu se je izboljšala diagnostika
in terapija. Povečalo se je število prvih in zmanjšalo število
ponovnih specialističnih pregledov. Zdravljenje bolnikov na
domu se je od leta 1980 povečalo za več kot sto odstotkov;
uspešno se je razvijala dispanzerska služba za potrebe najbolj
ogroženih skupin prebivalstva. Skrajševala se je ležalna doba,
zmanjševalo število bolnišničnih oskrbnih dni, bolniških
^ postelj in tudi število bolnišnično zdravljenih občanov. Zdravstvena služba je dokaj uspešno usposabljala terapevte in
skrbela za prenos najnovejših in najkvalitetnejših oblik delovanja na vseh stopnjah in oblikah njene dejavnosti. Odsotnost
z dela zaradi bolezni se je ustalila na okoli 4,5%; na znižanje
bolezenske odsotnosti v zadnjih dveh letih so verjetno najbolj
vplivali dejavniki zunaj zdravstvenega varstva - predvsem
prenos izplačevanja boleznin na organizacije združenega
dela in nizka nadomestila za čas bolezenske odsotnosti z
dela. Razlike v zadovoljevanju potreb po zdravstvenih storiporočevalec

tvah med posameznimi regijami naše republike pa se niso
bistveno zmanjšale.
Kultura je eden najpomembnejših dejavnikov krepitve
ustvarjalnosti ljudi in njihove družbene integriranosti. To
svojo vlogo je v preteklosti kljub zmanjšanim sredstvom za
njeno delovanje z racionalnejšim delom uspela ohraniti, na
nekaterih področjih pa celo razširiti. Pri razširjanju kulturne
ponudbe je tako tehnično kot vsebinsko eno izmed pomembnih vlog nedvomno odigral Cankarjev dom s svojimi prostorskimi, tehničnimi in tehnološkimi možnostmi. Raznolikost
njegovega delovanja je bila dobro sprejeta, kar kaže naraščajoči obisk njegovih kulturnih programov. Večjo organsko integriranost v družbo in kulturno raznolikost kažejo tudi novo
nastajajoča alternativna kulturna gibanja, ki kljub svoji hoteni
marginalnosti pomenijo tudi pomemben kulturni in ustvarjalni izziv institucionalnizirani in zato večkrat neživljenjski
miselnosti in ustvarjalnosti. Knjiga, ki predstavlja enega najpomembnejših medijev za prenos vrednot in kulturnega spomina, po eni strani postaja zaradi cene manj dostopna za
individualni nakup, po drugi strani pa manjše založbe s specifičnimi željami in interesi (študentske, društvene ipd.) širijo
naš kulturni pogled. Knjižnice bi s svojimi prostori v večji 'meri
morale postati ne le izposojevalec knjig, ampak tudi socialni
integrator - razširiti morajo svoje delovanje na druge medije
pa tudi druge vrste (kulturne) ustvarjalnosti ali njenega
spremljanja. Ta zavest se sicer počasi, a vendarle širi, pri
čemer so največja zavora neustrezne prostorske razmere pri
večini knjižnic. Podobne trende večje širine opažamo tudi na
drugih področjih. Žal neustrezna (prepočasna) zaščita kulturnih spomenikov pomeni tudi večjo nevarnost za kulturni spomin, zato bo nujno poleg sredstev kulturnih skupnosti iskati
tudi druge vire za njihovo zaščito, ki bi obenem pomenila tudi
revitalizacijo z novimi vsebinami. Vedno bolj se krepi tudi
zavest o nujnosti varovanja in razvijanja (kulturnega) okolja.
Žal pa je neustrezno vrednotenje ustvarjalnega dela vzrok za
neugodne razmere, ki spremljajo vrhunsko ustvarjalnost. Kultura pa si je v zadnjem času med ljudmi tudi pridobila ugled
zaradi s\*>jega angažiranega vključevanja v reševanje aktualnih družbenih problemov.
Telesna kultura in športna rekreacija vedno bolj dobivata
svoje mesto v zavesti ljudi, kot dejavnik čuvanja zdravja in
socialne integracije. Raste število ljudi, ki se aktivno ukvarjajo
s telesno kulturo in rekreacijo, slabši materialni standard pa
vpliva na to, da se večina ukvarja s cenejšimi oblikami. Večje
neuspehe v jugoslovanskem in svetovnem merilu doživlja
kolektivni šport, ugled športne družbe pa rešujejo uspehi na
tistih področjih, kjer razvoj vrhunskega športa ni odvisen
samo od družbenih podpor.
Za popolnejše razumevanje zadovoljenosti potreb pa ni
dovolj le spremljanje in analiziranje delovanja inštitucij družbenih dejavnosti, ampak so pomembni tudi občutki in mnenje
ljudi samih o svojem življenju in zadovoljenosti svojih potreb.
Prebivalci Slovenije čutijg leto 1985 kot leto, v katerem se je
negativni trend življenja na materialnem, nekaterih duhovnih
in družbenih področjih ustavil, čeprav
še vedno prevladuje
pesimistični pogled na prihodnost33. Nekoliko manj kot pred
dvema letoma jih ugotavlja, da je življenje danes v primerjavi z
življenjem pred petimi leti slabše. Sočasno i izboljšanjem
materialnega stanja se kaže tudi nekoliko manj negativna
percepcija drugih področij življenja - demokratičnost odločanja, samoupravljanje, spoštovanje zakonitosti. Tudi občutek, da se možnosti za preživljanje otrok izboljšujejo v primerjavi z letom 1984 daje upati, da bomo v letošnjem letu vsaj
ustavili, če že ne obrnili trend upadanja rojstev v Sloveniji. Še
vedno pa je prisotno mnenje, da se v naši družbi delo in
delavca ne spoštuje, da se dobro delo ne nagrajuje in da so
zveze in poznanstva najpomembnejša za napredovanje. Ljudje so manj indiferentni za življenje okoli sebe; v preteklih
letih so se prepričali, da se morajo sami vključevati v reševanje svojih življenjskih problemov. Ljudje čutijo večanje socialnih razlik, vzroka pa ne vidijo v boljšem nagrajevanju po delu.
Vedno manj se tudi zavzemajo za egalitarizem, ampak za
plačilo po delu kljub morebitnemu večanju socialnih razlik
med njimi.
32. Po podatkih Zavoda SR Slovenije za Šolstvo: poročilo o stanju vzgoje in
varstva predšolskih otrok v SR Sloveniji v 1985 letu.
33. Raziskava Slovensko javno mnenje: Raziskovalni inštitut FSPN, Ljubljana,
1986.
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Z redno zaposlitvijo je ljudem zagotovljena večina materialne34 in socialne varnosti. To posredno dokazuje tudi podatek , da se ravno pri nezaposlenih v največji meri pojavlja
skeptičnost in strah pred prihodnostjo. Ker pa zaslužek iz"
redne zaposlitve ne omogoča željenega življenjskega standarda, se večina prebivalcev Slovenije55 ukvarja še z neformalnim (popoldanskim) delom, kar narekujejo tudi pomanjkanje, visoke cene ali nizka kvaliteta nekaterih dobrin in storitev.
Poleg boljšega življenjskega standarda in komplementarnosti
redni zaposlitvi dopušča neformalno delo posamezniku tudi
večjo avtonomijo in ustvarjalnost. Tako ljudje večino prostega
časa porabijo za delo ali pa za pasivno spremljanje množičnih
občil in medsebojno obiskovanje, le minimalno pa za aktivno
kulturno udejstovanje ali študij.
Dve petini prebivalcev Slovenije sodi, da je materialni položaj njihove družine slabši kot pred petimi leti35. Enako je v
obdobju 1981/82 sodila tretjina anketiranih, v letu 1984 pa naj
bi živelo slabše kot pred petimi leti skoraj polovica slovenskih
družin. Leto 1986 več kot polovica slovenskih družin pričakuje prihodnost z bojaznijo in v dvomih. To je sicer dokaj
pesimistično gledanje, pa vendar je bil pred dvema letoma ta
pesimizem še izrazitejši. Obe ugotovitvi nakazujeta obrat v
smislu nekoliko manj pesimističnega gledanja na prihodnost
in nekoliko ugodnejših življenjskih razmer. To dejstvo nam
potrjuje tudi mnenje, da so možnosti za imeti in preživljtati
otroke nekoliko ugodnejše kot so bile v letu 1984.
Najtežje živijo socialno in materialno ogrožene družine,
katere često spremlja invalidnost, bolezen, starost, alkoholizem, nezaposlenost, vedenjska motenost itd., kar vse vodi v
vse izrazitejšo socialno izoliranost. Te družine se pogosto
preživljajo le z enim osebnim dohodkom in s socialnovarstvenimi pomočmi, ki kljub povišanjem še vedno težko sledijo
življenjskim stroškom.
Najtežje je osebam, ki jim pomeni družbena denarna pomoč
edini vir preživljanja, saj kljub temu, da so bile te pomoči
povišane za 78%, z njimi krijejo le dobro polovico ocenjenih
minimalnih življenjskih stroškov.
Strokovno svetovanje centrov za socialno delo ima še
vedno kurativen značaj. Organizirana strokovna pomoč na
domu se, predvsem za starejše ljudi, kar dobro uveljavlja.
Dejavnost medsebojne pomoči in prostovoljnega dela na tem
področju se je sicer nekoliko okrepila, vendar brez organizacijskega in strokovnega »sodelovanja socialnih služb ne bo
šlo.
11. REGIONALNI RAZVOJ V SR
SLOVENIJI - V RAZMERAH SKROMNE
AKUMULACIJE
Uresničevanje politike skladnega regionalnega razvoja se je
v preteklem srednjeročnem obdobju, kljub splošno zaostrenim gospodarskim razmeram in skromni akumulaciji, nadaljevalo v znamenju prizadevanj
za skladnejši regionalni razvoj
celotne republike36 in še posebej manj razvitih območij.
Gospodarski razvoj manj razvitih območij je v preteklem
obdobju potekal s spremenljivo intenzivnostjo po posameznih območjih. Nominalna rast družbenega proizvoda je bila v
letih 1981 in 1983 nekoliko nad republiškim povprečjem, v
letih 1982 in 1984 pa pod njim. Hitrejša od povprečja SR
Slovenije je bila rast zaposlovanja v najmanj razvitih občinah,
vendar ni bila toliko intenzivna, da
bi nadalje zmanjševala
odstotek relativne nezaposlenosti37, ki v teh občinah ostaja
nespremenjen. Šibka dinamika razvoja manj razvitih območij
34 Ocene in pričakovanja prebivalcev v SR Sloveniji (Allensbachov Indikator),
štev. 1.: Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo, Ljubljana.
35 Kvaliteta življenja v Sloveniji, Inštitut za sociologijo, Ljubljana, 1985.
36 V študiji »značilnosti regionalnega razvoja SR Slovenije« (inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, 1982) ugotavljajo, da se tudi v razvitih slovenskih regijah pojavljajo razvojni problemi, ki narekujejo prizadevanja za skladen
regionalni razvoj SR Slovenije kot celote, podprt z ukrepi na drugih področjih
ekonomske politike (politika cen, pogoji za pridobivanje dohodka). Le-ta je v
dosedanjem razvoju nekatere panoge In regije postavljala v slabši dohodkovni
položaj.
37 V letu 1984 je relativna brezposelnost v šestih manj razvitih občinah
dosegla 5,9% (povprečje SR Slovenije je 1,9%) ob tem, da je v letu 1985 In prvih
treh mesecih leta 1986 število brezposelnih še naprej naraščalo, predvsem v
Pomurju.
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izhaja iz zoženih materialnih pogojev gospodarjenja, ki so
povzročili manj intenzivno uresničevanje začrtane politike
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja. Posledice
se kažejo predvsem na področju gospodarske infrastrukture
in v zmanjševanju obsega gospodarskih vlaganj v manj razvita
območja, ki upadajo zlasti zaradi pomanjkanja lastnih sredstev kot tudi prodornih in obetavnih programov.
Tudi podatki o udeležbi manj razvitih območij v vseh odobrenih kreditih Ljubljanske banke za investicije v SR Sloveniji
kažejo, da je leta 1981 dosegla 18,8%, leta 1985 le še 8,5%, v
prvem trimesečju leta 1986 pa samo 1,4%. Vzrok temu so
poleg skromnejših razpoložljivih sredstev za naložbe tudi
pomanjkanje ustreznih programov in projektov in za sedanje
gospodarske razmere premalo učinkovite spodbude investitorjem za vlaganja na teh območjih (davčne olajšave, ugodnejši kreditni pogoji bank). Pričakovati je, da bodo v začetku
leta 1986 sprejete dodatne ugodnosti v obdobju 1986-1990
(zmanjšanje obveznosti do Sklada federacije investitorjem na
manj razvitih območjih v SR Sloveniji) vzpodbudile interes
organizacij združenega dela za vlaganja od manj razvitih
območjih ter ob vključevanju ustreznih subjektov v republiki
in regijah (gospodarske zbornice, banke, Komisija Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega
regionalnega razvoja, občine itd.) pospešile koordinirano
usmerjanje investicij v ta območja. Na področju gospodarske
infrastrukture je bil v preteklem srednjeročnem
obdobju planiran razvoj omrežij le deloma uresničen38. Relativno skromnejši obseg vlaganj predvidevajo tudi
planski dokumenti
nekaterih SIS materialne proizvodnje39, kar pomeni, da zaostanki pri izpolnjevanju nalog iz let 1984 in 1985 ne bodo
nadoknađeni.
V družbenih dejavnostih se uresničuje solidarnostno prelivanje sredstev za zagotovljene programe na ravni republike,
medtem ko so na regijski ravni odprta še nekatera vprašanja.
Ob tem je treba opozoriti, da je obremenitev gospodarstva v
manj razvitih območjih, ki je povezana z izvajanjem teh programov, relativno večja zaradi manjše gospodarske moči.
Zaostrene gospodarske razmere močneje prizadevajo manj
razvita območja in tako onemogočajo pospešeno odpravljanje vzrokov manjše razvitosti, med njimi naj navedemo
neugoden družbenoekonomski položaj kmetijstva kot ene
prevladujočih dejavnosti, ekstenzivnost v zaposlovanju in razvoju industrije, pojav izgub in nelikvidnosti v organizacijah
združenega dela, ki naj bi bile nosilke razvoja, ter spremenjeno strukturo vlaganj, ki so bila ob skromnejših sredstvih
usmerjena predvsem v modernizacijo na obstoječih lokacijah.
Kljub motnjam pri uresničevanju - politike pospeševanja
skladnejšega regionalnega razvoja so nekatere manj razvite
občine presegle merila, ki po zakonu določajo manjšo razvitost, tako da se je število manj razvitih občin zmanjšalo.
Politika skladnega regionalnega razvoja pa postaja vedno bolj
aktualna predvsem zaradi počasnejšega razvoja manj razvitih
geografskih in obmejnih območij ter pojava depresiranih
območij v SR Sloveniji.

Prednostne naloge v preteklem srednjeročnem obdobju so
bile razvoj teritorialne obrambe, narodne zaščite, civilne zaščite ter obrambnega usposabljanja.
Izboljšala se je zanesljivost in konkretnost priprav za organiziranje in vodenje splošnega ljudskega odpora, za zaščito in
reševanje ter delovno varnostnih priprav. Sorazmerno
uspešno so se začeli uveljavljati številni programi urejanja
prostora za obrambo in zaščito kot del mirnodobnih dejavnosti.
Prepočasi pa se je krepila pripravljenost in sposobnost
posameznih nosilcev obrambnih priprav za samoiniciativno
samozaščito preprečevanje in odpravljanje družbeno škodljivih pojavov in dogajanj. Posebej to velja za varstvo družbene
lastnine, požarno varnost, varstvo naravnih danosti in varstvo
pred nesrečami, ki izvirajo iz tehnoloških procesov. Premalo
usklajeno in povezano je izvajanje posameznih oblik in vrst
obrambno-samozaščitnega usposabljanja. Ponekod smo premalo aktivni pri izvajanju programov opremljanja delovnih
ljudi in občanov za osebno in kolektivno zaščito ter pri graditvi večnamenskih zaklonišč.
Na začetku preteklega srednjeročnega obdobja je bil določen materialni okvir razvoja neposrednih nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v višini 0,47% od
ustvarjenega narodnega dohodka. Ekonomske težave in prilagajanje porabe razpoložljivim materialnim možnostim z letnim usmerjanjem izvrševanja obrambno razvojnih načrtov je
rezultiralo v tem, da smo za neposredne naloge splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite namenjali 1981
0,44% narodnega dohodka, leta 1985 pa po oceni le še 0,28%.
Zaradi zniževanja materialnih sredstev za neposredne naloge
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite so se
pričele pojavljati težave pri zagotavljanju dosežene ravni
obrambne pripravljenosti, ki pa so se reševale z določanjem
večje selektivnosti nalog in podaljševanjem programov oziroma s skrajševanjem nekaterih programov, omejevanjem
lastnih obrambnih priprav, večjim angažiranjem kreditnih
sredstev, racionalnejšim izvajanjem nalog in z uveljavljanjem
načela vzajemnosti in izenačevanja materialnih pćgojev med
občinami za izvajanje nalog tehničnega opremljanja teritorialne obrambe, ki so skupnega pomena.
13.GOSPODARJENJE V PROSTORU SR
SLOVENIJE
13. A) Prostorski problemi, ki se
prenašajo iz preteklega obdobja

Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v
SR Sloveniji je v preteklem srednjeročnem obdobju potekal
kot sestavni del prizadevanj za večjo obrambno in samozaščitno sposobnost SFRJ v skladu z idejnopolitičnimi usmeritvami, priporočili Skupščine SR Slovenije in ob upoštevanju
aktualnih vojaškopolitičnih odnosov v svetu ter notranjih razmer. Dokončano je bilo dopolnjevanje in noveliranje temeljnih doktrinarnih in sistemskih rešitev za nadaljnjo praktično
krepitev in uveljavljanje obrambno-samozaščitnega sistema.
Poudarek je bil na prednostnemu uresničevanju tistih nalog
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, pri katerih
so obrambni interesi kar najbolj usklajeni z mirnodobnimi.

V preteklem srednjeročnem obdobju so bili sprejeti oziroma novelirani nekateri
zakoni, ki pomembneje vplivajo na
urejanje prostora40. Čeprav z zamudo so bili sprejeti tudi
podzakonski predpisi, ki so predvsem omogočili bolj jasen,
organiziran pristop k pripravi novih planskih dokumentov.
Velik pomen za razvoj v prostoru ima zlasti interventni
zakon o varovanju kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti iz leta 1982. Zahteval je preverjanje in uskladitev vseh sprejetih družbenih planov za obdobje 1981 do 1985.
Kategorizacije kmetijskih zemljišč ter sprejeta družbena odločitev o razvrstitvi kmetijskih zemljišč (1. in 2. območje kmetijskih zemljišč) v dopolnjenih srednjeročnih družbenih planih
občin za obdobje 1981 do 1985 so povzročile bistvene premike tako v odnosu do kmetijskih zemljišč (zemlja kot resurs)
kot do ostalih zemljišč, predvsem pa do zemljišč za potrebe
poselitve in infrastrukture.
V dolgoročnih planih občin se ta trend nadaljuje. Gre pa
seveda tudi za soočanje navskrižnih interesov v prostoru. Da
bi jih lahko uspešno usklajevali, še vedno manjkajo strokovne
osnove (za problemska interesna območja) na posameznih
področjih. Bistvena bi bila predvsem izdelava agrokarte
(potencial, izkoriščenost, rajonizacija, bilance - zemljišče,
proizvodnje, vrednostne itd.), kakor tudi izdelava strokovnih

38 Na področju širjenja PTT omrežja je bita realizacija plana le 35%.
39 V dogovorih o temeljih planov za obdobje 1986 do 1990 SIS za energetiko in
ceste predvidevajo relativno nižji obseg sredstev za naložbe v manj razvita
območja kot v preteklem petletnem obdobju.

40. Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
SFR Jugoslavije, Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju naselij in drugih
posegih v prostor, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih.
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osnov za ureditvena območja naselij (obseg stavbnih zemljišč, njihova opremljenost, izkoriščenost, stroški razširitve,
vzdrževanje stavbnih zemljišč, bilance - zemljiške, vrednostne, prostih zmogljivosti), do katerih se še nismo uspeli
dokopati.
Problem, ki se iz predhodnega planskega obdobja nadaljuje tudi v sedanje in postaja z vidika urejanja prostora že
kritičen, je tudi skupen obseg planiranja geodetskih del za
potrebe urejanja prostora, ki je zajet v program geodetskih
del. Problem izhaja zlasti iz pomanjkanja sredstev.
Sprejeti podzakonski predpisi na osnovi zakonov o urejanju
prostora, urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
stavbnih zemljišč zahtevajo nastavitev in vzdrževanje evidenc
za potrebe urejanja prostora ter možnost posredovanja
podatkov evidenc uporabnikom. Sredstva, ki bi omogočila
nastavitev teh evidenc, so v programih skromna ali pa jih celo
ni. Da te evidence potrebujemo za dobro gospodarjenje oziroma urejanje zemljišč, je bilo ugotovljeno in odločeno ob
sprejetih zakonih. Nadaljnje odlaganje evidenc ter posredovanja podatkov iz njih lahko povzroči resne organizacijske,
vsebinske in materialne posledice. Zato bi bilo potrebno
zagotoviti izvedbo tega vsaj v etapah, da bo mogoče tudi
racionalnejše gospodarjenje s prostorom.
Preverjanje dolgoročnih planov občin je doslej pokazalo,
da je največ problemov pri ugotavljanju možnosti posegov na
1. območje kmetijskih zemljišč. Dokončne odločitve o posegih je možno sprejeti v srednjeročnih planih na osnovi izdelanih projektov, ki bi kot strokovno osnovo predstavljali potreben obseg zemljišč in lokacijo v prostoru.
13. B Varstvo kulturne in naravne
dediščine
Na področju varovanja kulturne in naravne dediščine je v
preteklem petletnem obdobju veljala glavna pozornost pripravi strokovnih osnov za normativno zavarovanje delov kulturne in naravne dediščine, posameznih spomenikov ali znamenitosti. Število ovrednotenih spomenikov in znamenitosti v
SR Sloveniji je že preseglo 15.000 enot. A samo normativno
zavarovanje še ne zagotavlja pravilnega odnosa in ne ustvarja
potrebne osnove za ohranitev in razvoj kulturne in naravne
dediščine. Zato strokovne službe pripravljajo zahtevno metodologijo vrednotenja širših območij s temeljnimi karakteristikami dediščine. Metodologija naj bi bila osnova za aktiviranje
delov dediščine in naj bi določila osnovne pogoje, pod katerimi se le-to lahko izvaja. V naslednjem obdobju je potrebno
to delo intenzivno nadaljevati s težnjo, da bi bila vsa območja
SR Slovenije ovrednotena po njihovih temeljnih lastnostnih
kulturne in naravne dediščine in da bi bile hkrati opredeljene
osnovne omejitve ali možna dopolnilna raba spomenikov oziroma znamenitosti ali delov naravne in kulturne dediščine. To
je osnova za učinkovito aktivnost in vključevanje dediščine v
družbeni razvoj in predpogoj za njeno ohranitev in razvijanje.
Terja pa okrepitev kadrovske strukture v strokovnih zavodih
za varstvo kulturne in naravne dediščine in predvsem aktivno
sodelovanje kulturnih skupnosti, ki so nosilci teh dejavnosti v
sistemu družbenega planiranja.
13.C Okolje in ekološki problemi
Za minulo srednjeročno obdobje je za Slovenijo značilno,
da je večji obseg ukrepov proti onesnaževanju okolja zmanjšal rast onesnaževanja. Splošna onesnaženost zraka, vode,
kmetijskih zemljišč ter ogroženosti žive narave pa se je povečevala.
Zlasti proti koncu obdobja se je v družbi močno razvila
zavest o ogroženosti okolja. Stekle so različne akcije za reševanje posameznih ekoloških problemov, družbena organiziranost na področju varstva okolja pa še vedno ne ustreza
stopnji ogroženosti okolja in družbenemu pomenu tega problema. Kljub dobrim zakonskim osnovam nam še ni uspelo
razviti ocenjevanja investicij v instrument ekološke politike.
Slabosti organiziranosti na ravni uprave in gospodarskih
zbornic so se pokazale izrazito pri reševanju problematike
posebnih odpadkov, kjer nevarno zamujamo.
Varstvo okolja tudi še ni bilo celovito vključeno v program
raziskav Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 1986
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do 1990, niti še nimamo inventarizacije dosedanjega raziskovalnega dela na tem področju. Pri izboru in ocenjevanju
investicij so še vedno podcenjeni ekološki učinki investicij.
Pomemben napredek v institucionalnih prizadevanjih pri
reševanju ekoloških vprašanj pa pomeni izvajanje programa
usklajenega inšpekcijskega nadzora za zmanjševanje onesnaženosti in ogroženosti okolja v SR Sloveniji, ki zajema v prvi
fazi 200 največjih onesnaževalcev.
Onesnaženost zraka je naraščala kljub nekaterim izvedenim
sanacijskim,ukrepom predvsem zaradi povečanega obsega
porabe premoga z visoko vsebnostjo žvepla v gospodinjstvih
pa tudi pri velikih porabnikih.
Onesnaževanje voda napreduje z manjšo močjo; na nekaterih odsekih vodotokov se je kakovost vode izboljšala, na
splošno pa se je povečala onesnaženost v zgornjih tokovih
vodotokov.
Zaradi vse večjega števila nesreč - izlivov nevarnih snovi in
divjega odlaganja nevarnih snovi v okolje v preteklosti - je
vse bolj ogrožena podtalnica.
V SR Sloveniji je bilo do konca preteklega planskega
obdobja zgrajenih okrog 120 mehansko-bioloških čistilnih
naprav, ki pa so pretežno manjših zmogljivosti (pod 1000 E) in
zaradi različnih vzrokov ne dosegajo predvidenih učinkov.
Na področju posebnih odpadkov razen ureditve deponije
posebnih odpadkov v Metavi pri Mariboru v tem obdobju ni
bilo končanih večjih uspešnih akcij, predvsem pa se ni
bistveno premaknilo reševanje tega problema na ravni Slovenije. Med rezultate na tej ravni lahko štejemo pripravo Pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, izdelan pa je bil tudi
predlog projektne naloge za razreševanje problematike
posebnih odpadkov na ravni republike.
V tem obdobju smo se morali soočiti tudi s pojavom umiranja gozdov, ki ni omejen samo na zaledja lokalnih virov
onesnaževanja, ampak je posledica onesnaženosti zraka v
planetarnem okviru. Že 54,6% našega gozda kaže vidne znake
umiranja, kar bo imelo dolgoročne in drage posledice na
ekološki, gospodarski in socialni ravni. Tak obseg v času
sprejemanja planskih aktov za obdobje 1986 do 1990 oziroma
do leta 2000 še ni bil znan, zato verjetno že narekuje dopolnilne ukrepe.
V posebno ozki povezavi s kakovostjo okolja je razvoj
energetike, kjer bi bilo pred končnimi odločitvami treba pripraviti (in ovrednotiti) tudi strokovnodorečene in utemeljene
osnove morebitnih alternativnih konceptov razvoja, (Eden od <
argumentov za to npr. tudi letošnje jedrske nesreče).
Odnos do ekološkega stanja v SR Sloveniji se zelo hitro
spreminja. Med ljudmi je vse bolj prisotna zavest, da s svojim
ravnanjem močno in na dolgi rok ogrožamo in uničujemo
okolje.
Rezultati javno mnenjske raziskave 41 iz marca letos so
pokazali, da narašča delež tistih, ki jih osnesnaževanje okolja
moti oziroma mislijo, da jim to škoduje; 50,4% vprašanjih se je
popolnoma ali v glavnem strinjalo, da je okolje v Sloveniji
onesnaženo že do take mere, da bo težko še kaj popraviti;
65,5% jih je za to, da se zaprejo tovarne, ki onesnažujejo in
niso sposobne zgraditi čistilnih naprav; le 13,0% je bilo mišljenja, da je razvoj mogoč le ob gradnji novih jedrskih elektrarn;
66,2% jih misli, da bi morali naše gospodarstvo bolj usmerjati
v turizem, lahko industrijo in informatiko; kar 89,0% se jih
zavzema za reciklažo odpadkov; 59,8% pa naklonjeno ocenjuje ekološko gibanje.
Ena od formalnih ovir za večjo učinkovitost ekološke politike pri nas je dejstvo, da Jugoslavija ni ratificirala vrste
mednarodnih pogodb, konvencij in drugih dokumentov, ki
zadevajo Varstva okolja. Spisek teh dokumentov šteje okog
100 enot, med njimi pa so pomembnejši: Konvencija o daljinskem prekomejnem onesnaževanju zraka (1979) s protokolom
(1984), Konvencija Združenih narodov o morskem pravu
(1980), Konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja
zaradi izmetavanja odpadkov z ladij in letal (1972), Konvecija
o zaščiti favne in flore v njenem naravnem okolju (1933),
Evropski sporazum o restritkivni uporabi določenih detergentov v proizvodih za pranje in čiščenje (1968) in Konvencija o
zaščiti morja pred onesnaževanjem s kopnega (1974).
41 Slovensko javno mnenje 1986: Raziskovalni Initltut FSPN, Ljubljana, 1986.
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14. MESTO IN VLOGA SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA V
JUGOSLOVANSKEM PROSTORU
Slovensko gospodarstvo je na pragu novega srednjeročnega obdobja z 12,9% vseh zaposlenih v Jugoslaviji ustvarilo
17,4%, celotnega prihodka, 18,7% dohodka, 20,0% izvoza ter
17,2 uvoza blaga celotnega jugoslovanskega gospodarstva. V
primerjavi z letom 1980 kot izhodiščnim letom preteklega
srednjeročnega obdobja se je v jugoslovanskem merilu po
nekoliko poslabšanih razmerah v obdobju 1980 do 1983
zaradi hitrejše rasti cen proizvajalcev industrijskih proizvodov
v celotni Jugoslaviji kot v Sloveniji rahlo izboljšal položaj
slovenskega gospodarstva v primarni delitvi in s tem v zvezi
dohodkovni položaj. Pri tem beležimo po posameznih
področjih slovenskega gospodarstva manjša odstopanja.
Medtem ko je Slovenija svoje deleže v celotnem prihodku
kmetijstva in ribištva, gozdarstva, prometa in zvez, obrti in
obsebnih storitev ter finančnih in poslovnih storitev Jugoslavije v letu 1985 glede na leto 1980 nekoliko povečala, pa
beležijo slovenska industrija in rudarstvo, vodno gospodarstvo, gradbeništvo, turizem in gostinstvo ter stanovanjskokomunalna dejavnost njihovo rahlo upadanje. Ne glede na to
je Slovenija v letu 1985 ustvarila v industriji in rudarstvu,
gradbeništvu, turizmu in gostinstvu ter stanovanjsko-komunalni dejavnosti Jugoslavije večji delež dohodka kot v letu
1980.
Skromne, a vendarle ugodne premike je dosegla slovenska
industrija v jugoslovanskih okvirih tudi z vidika strukturnih
sprememb. Medtem ko je jugoslovanska industrija v strukturi
celotnega prihodka povečala zlasti delež energetskih 42 in
surovinskih43 ter le v neznatni meri tehnološko intenzivnih 44
panog, je Slovenija povečala zlasti delež tehnološko intenzivnih in manj surovinskih panog. Posledica take razvojne politike je rahlo povečan delež Slovenije v celotnem prihodku
tehnološko intenzivnih in rahlo zmanjšan delež v celotnem
prihodku energetskih in surovinskih panog Jugoslavije. Tako
je Slovenija v letu 1985 ustvarila 31,4% celotnega prihodka
tehnološko intenzivnih (leta 1980 30,7%), 19,2% celotnega
prihodka ostalih industrijskih (leta 1980, 19,i%), 15,1% celotnega prihodka surovinskih (leta 1980 17,1%) in 7,4% celotnega prihodka energetskih (leta 1980 7,9%) panog Jugoslavije. Pri tem je odpisanost osnovnih sredstev in opreme v
slovenski industriji znatno višja kot v drugih delih Jugoslavije.
Obratne premike beleži Slovenija v jugoslovanskih okvirih
na izvoznem področju, kjer se je njen delež v izvozu tehnološko intenzivnih kot tudi drugih predelovalnih industrijskih
panog Jugoslavije v letu 1985 glede na leto 1980 nekoliko
zmanjšal, povečal pa se je njen delež v izvozu energetskih
panog Jugoslavije, vendar bolj kot posledica zmanjšanega

skupnega izvoza energetskih panog Jugoslavije (manjši izvoz
premoga iz Bosne in Hercegovine ter naftnih derivatov iz
Hrvatske), kot povečanega izvoza slovenskih energetskih
panog (izvoz viškov električne energije iz SR Slovenije). Tako
je Slovenija v letu 1985 ustvarila 27,3% izvoza tehnološko
intenzivnih (leta 1980 28,3%), 18,5% izvoza ostalih (leta 1980
19,8%), 17,5 izvoza surovinskih (kot v letu 1980) in 6% izvoza
energetskih (leta 1980 0,4%) panog Jugoslavije. Seveda pri
tem ne gre pozabiti visok delež slovenskega gospodarstva v
skupnem blagovnem izvozu Jugoslavije (20,0%), še višji delež
v skupnem konvertibilnem blagovnem izvozu Jugoslavije
(25,3%), bistveno višjo pokritost blagovnega uvoza z izvozom
v Sloveniji (101,8%, od tega konvertibilnega 103,3%), kot v
Jugoslaviji (87,5%, od tega konvertibilnega 79,4%) ter
bistveno ugodnejšo regionalno strukturo blagovnega izvoza
slovenskega gospodarstva (77,5% delež konvertibilnega
izvoza v skupnem blagovnem izvozu) glede na jugoslovansko
(61,2% delež konvertibilnega v skupnem blagovnem izvozu).
V delitvi dohodka slovensko gospodarstvo v primerjavi s
celotnim jugoslovanskim dosega v letu 1985 glede na leto
1980 manj ugodne rezultate. Medtem ko vstopa v novo srednjeročno obdobje z večjim deležem ustvarjenega dohodka
(18,7%) kot pet let poprej (17,8%) in večjim deležem osebnih
dohodkov (leta 1980 16,6%, leta 1985 17,5%) v jugoslovanskem merilu, pa je delež slovenske v jugoslovanski akumulaciji v letu 1985 (17,2%) glede na leto 1980 (19,6%) upadel. To
je bilo bolj posledica dodatnih obremenitev iz dohodka slovenskih organizacij združenega dela (dodatne spodbude za
izvoz, prispevek za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v elektrogospodarstvu in premogovništvu, prispevek za
pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železniškem
gospodarstvu, idr.) kot pa hitrejše rasti osebnih dohodkov v
Sloveniji. Slovensko gospodarstvo namreč še vedno namenja
izmed vseh republik in avtonomnih pokrajin, z izjemo Hrvatske, najmanjši deiež razporejenega dohodka (47,1%) za
osebne dohodke, ustvarjeni dohodek na delavca pa bistveno
bolj presega jugoslovansko poprečje (za 40,5%) kot čisti
osebni dohodki na delavca (za 31,8%). Akumulativna in reproduktivna sposobnost slovenskega gospodarstva relativno
upada in v letu 1985 le-še neznantno presega jugoslovansko
poprečje (za 3,95% oziroma 0,13%).
42 zajema: elektrogospodarstvo, pridobivanje in predelavo premoga, pridobivanje nafte in zemeljskega plina, proizvodnjo naftnih deritvatov
43 zajema: pridobivanje železove rude, črno metalurgijo, pridobivanje rude
barvastih kovin, proizvodnjo barvastih kovin, predelavo barvastih kovin, proizvodnjo bazičnih kemičnih izdelkov, proizvodnjo žaganega lesa in plošč in proizvodnjo in predelavo papirja
44 zajema: strojegradnjo, proizvodnjo električnih strojev in aparatov, predelavo kemičnih izdelkov

II. POGLAVJE
ANALIZA TEKOČIH GIBANJ V LETU 1986 V SR SLOVENIJI V LUČI
IZVAJANJA USMERITEV RESOLUCIJE O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA
PLANA ZA OBDOBJE 1986-1990 V LETOŠNJEM LETU
UVOD:
V analizi in ocenah smo upoštvali podatke, dosegljive, iz
informacijskega sistema do 25. 5. 1986. Pri tem velja
opozoriti, da se dostopnost in sporočilna moč podatkov in
informacij, relevantnih za makroekonomsko (zlasti
bilančno) analizo na ravni republike, zožuje. Na vrsti
področij pa se zlasti pod vplivom inflacijskih deformacij
zaskrbljujoče slabša kvaliteta podatkov in njihova sporo1. GLOBALNA OCENA
Za prvo leto izvajanja srednjeročnega družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je značilno,
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čilnost. Spremembe obračunskega sistema uveljavljene v
letu 1985, pa niso vplivale le na primerljivost podatkov o
gospodarjenju in poslovanju, pač pa odpirajo vrsto metodoloških vprašanj in posledic (npr. na področju obračuna
družbenega proizvoda itd.). Zato je v naslednjem obdobju
nujno nameniti več pozornosti raziskovalnemu in operativnemu delu v zvezi z metodologijo vrste makroekonomskih kategorij in agregatov tako na ravni SR Slovenije, še
bolj pa na ravni SFR Jugoslavije.
da gospodarjenje poteka v razmeroma težkih in zapletenih pogojih, predvsem pa v znamenju in pod vplivom
konec leta 1985 sprejetih sistemskih rešitev na
področju ekonomskih odnosov s tujino, sprememb na
poročevalec

področju bančnega sistema in nekaterih specifičnih
sistemskih rešitev na globalnem finančnem področju,
ki naj bi imele za cilj vzpostavljanje osnove za možno
finančno konsolidacijo gospodarstva, vendar pa elementi, ki so bili sprejeti, še ne zagotavljajo zdrave
konsolidacije (konverzija kreditov, dosedanje rešitve
na področju tečajnih razlik itd ).
Ob pogojih gospodarjenja, kakršni so veljali v prvi
polovici leta 1986, ter ob družbeno ekonomskih razmerah in ključnih trendih, ki izhajajo iz preteklega
obdobja, se razmere v ustvarjanju družbenega proizvoda v SR Sloveniji ter tudi v njegovi delitvi dodatno
zaostrujejo. Kljub določenim uspehom v izpeljevanju
razvojne politike je ključna šibka dinamika celotne
proizvodnje in zaostren položaj nekaterih vitalnih
dejavnosti (deloma znotraj industrije, pa tudi v prometu, kmetijstvu itd.) in popuščanje izvozne aktivnosti.
Temu se poleg inflacijskih pritiskov pridružujejo nekatere dosedanje neugodne tendence v izpeljavi delitvene politike, ki pomenijo - če se ne bodo obrnile korak vstran od resolucijskega razvojnega koncepta za
letošnje leto in - s stališča ustvarjanja pogojev za
razširitev materialne osnove dela - tudi spodkupujejo
poglavitne planske usmeritve, zlasti možnosti izpeljave
naložbene politike:
Tako plan kot resolucija sta namreč opredeljevala
usmeritev v tehnološko posodabljanje proizvodnje,
hitrejše prilagajanje programov tehnološkim in drugim
zahtevam tujih trgov ter tudi na tej osnovi utrjevanje
usmeritve slovenskega gospodarstva v konvertibilni
izvoz blaga in storitev. Teh usmeritev sedanje tendence
tekočih gibanj letos še ne potrjujejo.
Na posameznih področjih družbene reprodukcije, ki
jih analiziramo zlasti s stališča možnosti za ustvarjanje
in usmerjanje delitve družbenega proizvoda v letu
1986, podajamo v nadaljevanju analize nekatere konkretnejše ocene in poglede glede potrebnih usmeritev
aktivnosti z globalnega razvojnega stališča.
2. PROIZVODNI TOKOVI S STALIŠČA
RESOLUCIJSKIH NALOG
INDUSTRIJA
Slovenska industrija je v prvih štirih mesecih letos proizvedla za 1,5% več kot v enakem obdobju lani; nadaljevanje
sedanje dinamike do konca leta bi moralo zagotoviti 2,4% rast
proizvodnje, predvidene z letošnjo resolucijo (preverjeno z
metodo JMP, razvito v Ekonomskem inštitutu Pravne fakultete). Tekoča mesečna dinamika proizvodnje je nekoliko
živahnejša kot lani in kaže, da je kratkoročni ciklus stagnacije
iz leta 1985 vsaj začasno prekinjen. Lani v tem času je namreč
prodaja na domačem trgu usihala, proizvodnja se je kopičila v
skladiščih in zaloge izgotovljenih izdelov so pospešeno
naraščale. Letos je stanje obratno - domače povpraševanje
se krepi, zaloge izgotovljenih izdelkov so upadle in še upadajo (aprila so za 5,1% nižje kot v istem mesecu lani. predvsem na račun 12% znižanja zalog blaga za potrošnjo), tako da
ponudba nekaterih proizvodov že ne zadošča več za zadovoljitev celotnega povpraševanja. Letošnje tržne razmere odraža
tudi rast industrijske proizvodnje po namenskih skupinah.
Živahneje naraščata proizvodnja blaga za potrošnjo in reprodukcijskega materiala, medtem ko proizvodnja sredstev za
delo trendno upada, tudi zaradi precejšnjih zalog izgotovljenih izdelkov iz lanskega leta.
Podatki po panogah kažejo, da se konjunkturni val širi v vse
večje število manjših panog, posebej v proizvodnji reprodukcijskega materiala, medtem ko najpomembnejše panoge z
največjimi deleži v celotni proizvodnji zvečine stagnirajo ali le
počasi napredujejo (po štirih mesecih je npr. proizvodnja
kovinskopredelovalne industrije večja le za 0,1%, strojne
industrije za 1,1%, predelava kemičnih izdelkov za 1,2%, tekporočevalec

stilne preje in tkanin manjša za 0,3%, izgotovljenih tekstilnih
izdelov manjša za 2,9% itd.). Tudi proizvodnja v ključnih
tehnološko razvojno intenzivnih programih letos ne narašča s
takim tempom kot v preteklih letih (glej tabelo 37 a), zaostaja
celo za povprečjem celotne industrije.
Oskrbljenost industrije z domačimi surovinami je letos razmeroma dobra, v primerjavi s prejšnjimi leti celo močno
izboljšana, z uvoženimi surovinami pa se v primerjavi s koncem lanskega leta postopno slabša, čeprav je še vedno na
precej višji ravni kot v letih, ko je bila glavni omejitveni faktor
proizvodnje. Vendar zaloge uvoženih surovin, ki so jih lani
proizvajalci nakopičili v pričakovanju spremenjenega sistema
ekonomskih odnosov s tujino, kopnijo, možnosti tekočega
uvoza pa so zaradi deviznolikvidnostne situacije izredno omejene (povečan je obseg zadržanih nalogov za plačilo uvoza v
tujino, tudi novih akreditovov za plačila v tujino ni možno
odpirati). Posledice se že sedaj kažejo v tem, da tuji partnerji
postajajo previdejši in nezaupljivi in blaga ne dobavljajo več
na odprt račun, v prihodnje pa lahko neredna oskrba z uvoženimi ^epromateriali povzroči zastoje v proizvodnji in ogrozi
izpolnjevanje proizvodnih in izvoznih načrtov.
Zaradi soodvisnosti med proizvodnjo, uvozom in izvozom
bo ključnega pomena za rast industrijske proizvodnje predvsem konvertibilni izvoz, ne samo slovenskega, ampak celotnega jugoslovanskega gospodarstva. Pogoji gospodarjenja in
poslovanja tudi pod vplivom ekonomske politike pa letos k
večjemu interesu za izvoz niso pripomogli, ampak se je ta celo
zmanjšal. Zmanjšujejo ga predvsem visoko povpraševanje na
domačem trgu, nestimulativna tečajna politika in kasnitve pri
urejanju odprtih vprašanj v novem sistemu ekonomskih odnosov s tujino. Manjka tudi vrsta instrumentarija, ki je v pomanjkanju deviz omogočal boljšo oskrbo izvozne proizvodnje z
uvoženimi repromateriali (npr. blagovni komercialni in drugi
krediti, kompenzacije ipd.). Posledice - upad konvertibilnega
izvoza v Sloveniji in Jugoslaviji v prvih petih mesecih letos pa ne ogrožajo le letošnjih proizvodnih in izvoznih načrtov,
ampak spodkopavajo tudi prizadevanja za kvalitetno, v izvoz
usmerjeno prestrukturiranje industrije kot enega ključnih
ciljev srednjeročnega družbenoekonomskega razvoja. Le s
hitro normalizacijo in rešitvijo odprtih problemov na področju
ekonomskih odnosov s tujino je 2,4% resolucijski porast industrijske proizvodnje v letošnjem letu dosegljiv.
V prvih mesecih letošpjega leta v črni in barvasti metalurgiji s proizvodnjo ni bilo večjih težav. Oskrbljenost s surovinami je bila zadovoljiva. Za naslednja dva ali tri mesece
predvidevajo, da bo še možno normalno poslovanje. Pozneje
pa se položaj v proizvodnji lahko zaostri zaradi težav (pomanjkanje deviz) pri preskrbi s surovinami. Na domačem trgu v
glavnem ni težav, na tujem pa je za barvasto metalurgijo
povpraševanje celo boljše kot lansko leto. Problem pa so
nizke cene proizvodov na zunanjem trgu in visoke cene
domačih surovin.
V panogah nekovin bodo izpolnili letošnje obveze v proizvodnji in izvozu pod pogojem, da bo oskrba z uvoženim
repromaterialom normalna. Težave z uvozom pa so se že
začele, tako da je predvidevanje pod vprašanjem.
V kovinski in elektro industriji se močno povečujejo stroški
domačega reprodukcijskega materiala, kar sili organizacije
združenega dela v nadaljnje povečanje cen. Visoke cene
končnih izdelkov pa zmanjšujejo konkurenčno sposobnost
prodaje, tako na domačem, kot na tujem tržišču. Izvoz te
dejavnosti - zlasti na konvertibilno tržišče - je postal zaradi
visokih proizvodnih stroškov in neurejene izvozne stimulacije
nezanimiv, zlasti v tistih OZD, ki jim prodaja na tuje ni ekonomska nuja. V ISKRI, za katero je domače tržišče premajhno,
so se odločili, da za poživitev izvoza ponovno uvedejo interno
devizno stimulacijo. Težave nastopajo tudi pri oskrbi z uvoženim reprodukcijskim materialom (problem plačil v tujini).
Oskrbo z uvoženim reprodukcijskim materialom trenutno
rešujejo lanskoletne zaloge in pomoč inozemskih kooperantov.
V kemični in gumarski industriji proizvodnja rahlo narašča,
toda v globalu je še vedno pod resolucijskimi okvirji. Nekatere
organizacije združenega dela čutijo pomanjkanje surovin in
reprodukcijskega materiala, zlasti tistega, ki je potreben v
malih količinah, za normalen potek proizvodnje pa je nujen.
Proizvodnjo sproti prilagajajo razpoložljivim materialom.
Prvenstvena zavora v panogi je nedelovanje deviznega trga 29

zlasti je problematično počasano in togo nakazovanje plačil
dobaviteljem v tujini, kar lahko v prihodnje povzroči padec
proizvodnje in zmanjšanje izvoza. Izvoz je nestimulativen,
zlasti na konvertibilno tržišče; izdelki pa postajajo na tujih
trgih nekonkurenčni zaradi visokih cen domačih surovin, ki
so ponekod celo za 100% višje od uvoženih. Da bi se izognili
slabim finančnim rezultatom je pričakovati, da bodo nekatere
organizacije združenega dela zavestno zniževale izvoz in proizvodnjo.
Poseben problem so zlasti v proizvodnji farmacevtskih
izdelkov in proizvodnji detergentov cenovna neskladja med
vhodnimi surovinami, reprodukcijskim materialom in končnimi izdelki. Težave so tudi v proizvodnji umetnih gnojil.
Obstaja tudi problem oskrbe z aromati, saj jih domače rafinerije dobavljajo vse manj"25. Cena nafte, naftnih derivatov (in s
tem aromatov) in medfaznih izdelkov iz teh surovin v svetu
pada, pri nas pa cene ne slede tem trendom.
V lesno predelovalni industriji se v prihodnjih mesecih
prčakuje rahel porast proizvodnje. Izvoz na konvertibilno
področje postaja vse bolj nezanimiv. Izvozniki se bore z izgubbami, ki jih bo potrebno sanirati - in to z modernizacijami in
prestrukturiranjem v zahtevnejšo proizvodnjo, z ureditvijo
odnosov v reprodukcijskih verigah, s skupnimi programi razvoja proizvodnje surovin, skupnimi razvojnimi programi končnih izdelkov, usmerjenih na zunanje tržišče, prodornejšim
marketingom, pa tudi z ukrepi kreditno denarne politike v prid
izvozne proizvodnje ter s politiko stimulacij.
Ob nekoliko boljši oskrbi z osnovnimi surovinami bo v
proizvodnji in predelavi papirja ob sedanjih zmogljivostih
mogoče rahlo povečati obseg proizvodnje in zadovoljiti
domači in tuji trg predvsem z boljšo kvaliteto proizvodov in
doseči večjo vrednost proizvodnje. Predvidene povečane
zmogljivosti bodo vplivale na večjo proizvodnjo v naslednjem
letu. V panogi je problematično nesorazmerje med cenami
surovin in papirjev. Zaloge nekaterih končnih izdelkov pa so v
porastu.
V tekstilni industriji se bo zaradi pomanjkanja drobnih,
vendar pomembnih komponent ustavljala oziroma zmanjševala proizvodnja v nekaterih segmentih, kar povroča ustavitev
plačil za reprodukcijski material (kemikalije, barvila, rezervni
deli, specifična vlakna in preja) na konvertibilno tržišče in
lahko povzroči ustavitev dobršnega dela tiste proizvodnje, ki
dobavlja izdelke po specifičnih naročilih iz domačega in
tujega tržišča. Splošna preskrbijenost s surovinami je zadovoljiva, vendar bo, ob neizvrševanju plačil v tujino, postala
nezadostna v drugi polovici leta. Rast izvoza bo stagnirala
(letos in v naslednjem letu), če ne bo prišlo do normalizacije v
deviznem poslovanju. Zastarelost in izrabljenost opreme
ostaja še nadalje zaviralni dejavnik panoge. Dohodek upada
in panoga se približuje mejam rentabilnosti, kljub zvečanemu
povpraševanju po dražjih in kakovostnejših izdelkih na domačem trgu.
S podobno problematiko kot v tekstilni industriji se ubadajo
tudi v usnjarski industriji, z razliko , da v panogi še ni izgub in
tudi rast proizvodnje je še na zavidljivi višini. Pomanjkanje
nekaterih reprodukcijskih materialov pa že nakazuje upadanje izvoza in proizvodnje.
Proizvodnja živilskih proizvodov še vedno stagnira. Panoga
se otepa z izgubami in visokimi obrestnimi merami, kar je
posledica nerešenih cenovnih razmerij med surovinami,
reprodukcijskim materialom in končnimi izdelki. Zaradi doseganja nizkih cen na zunanjem trgu (skupno z izvoznimi stimulacijami dosegajo maksimalno 60% lastne cene) se zmanjšuje
izvoz. Nerešena vprašanja deviznega poslovanja bodo vplivala na preskrbijenost z uvoznimi surovinami. Oskrba z domačimi surovinami je trenutno še zadovoljiva, vendar OZD predvidevajo, da bo nastal problem oskrbe v drugi polovici leta.
Pri proizvodnji pijač se zaradi visokih cen (visoki in neusklajeni davki) nadaljuje upadanje proizvodnje brezalkoholnih
pijač, zlasti mineralne vode. Kritična je kvaliteta embalaže ter
pereča oskrba z uvoženimi surovinami in rezervnimi deli.
Proizvodnja močnih krmil še vedno nima zagotovljenih
dovolj sojnih tropin (le 50%), zaradi neustrezno razdeljenega
kontingenta ter neusklajenega samoupravnega sporazuma za
sojino zrno. To lahko privede do hudih motenj v reprodukcijski verigi (živinoreji - zlasti perutninarstvo).
Proizvodnja v predelavi tobaka pada zaradi slabe kvalitete
proizvodov, ki je posledica slabih surovin in zaradi izgube
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deleža prodaje na jugoslovanskem trgu.
V grafični industriji imajo težave z oskrbo z uvoženim
reprodukcijskim materialom, rezervnimi deli in motnjami v
proizvodnji v novozgrajenih zmogljivostih. Izvoz na vzhodno
evropskih tržiščih stagnira zaradi neenotnih nastopov.
V raznovrstni industriji je veliko proizvodov sezonskega
značaja in odtod tudi nihanja v proizvodnji. Z ureditvijo
sistemskih rešitev je upati na realen dvig proizvodnje.
KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO
Tendenca slabšanja ekonomskih pogojev v kmetijstvu in
živiski industriji se podaljšuje v ieto 1986. K temu bo prispeval
tudi izpad dohodka v živinorejski proizvodnji (povečani stroški rejcev in mlekarn), pa tudi v proizvodnji zgodnje zelenjave,
zaradi radioaktivne kontaminacije v maju. Slabši od predvidenih bodo tudi proizvodni rezultati zlasti v živinoreji. Ocenjujemo, da bo zato fizični obseg kmetijske proizvodnje večji za
okoli 2,5% glede na leto 1985 (resolucijski cilj je 3,5%), vendar
le ob pogoju, da se normalizira izvoz vseh vrst mesa in mesnih
izdelkov.
Sodeč po razmerah v prvih mesecih tega leta, v živinorejski
proizvodnji ni izgledov za pozitiven razvoj do konca leta 1986.
V klavnicah pridobljeno meso govedi se iz meseca v mesec
sicer približuje nivoju iz lanskega leta, vendar je v povprečju
za prve štiri mesece za več kot 15% pod to ravnijo; proizvodnja prašičjega mesa je za 7% manjša, večja je le proizvodnja
perutninskega mesa (za 11%). Rast proizvodnje mleka se
upočasojuje - tudi zaradi odloženega prehoda na zeleno
krmo zaradi radiacije v maju. Vse več je zakola na domu in s
tem pada stalna tržna proizvodnja, vse manj je pitancev.
Zaradi previsokih stroškov se iz proizvodnje umikajo tudi
proizvajalci in organizatorji proizvodnje, ki so dosedaj kupovali teleta z lastnimi sredstvi.
V poljedelstvu se pričakuje normalen pridelek razen pri
zgodnji zelenjavi in sladkorni pesi (zaradi slabe realizacije
obsega setve v kooperaciji). Pri oskrbi z reprodukcijskim
materialom ni večjih problemov. Nakup mineralnih gnojil in
zaščitnih sredstev se prepočasi povečuje, težave povzroča
tudi oskrba s sojo.
Izvoz živine, mesa in proizvodov živilske industrije je dosegel v prvih 3 mesecih komaj 68% lanskoletnega izvoza v istem
obdobju, še zlasti pa je bil nizek izvoz perutninskega mesa
(indeks 27,8%) zaradi izpada izvoza v Sovjetsko zvezo. Omejitev uvoza držav EGS v maju zaradi kontaminacije in delno tudi
prepoved izvoza šunke v ZDA (zaradi prevelike vsebnosti
sulfonamidov) bo povzročilo še nadaljnji padec izvoza, tako
da v letošnjem letu planirani obseg izvoza agroživilskih izdelkov ne bo dosežen. Zlasti ne bo dosežen ekonomski učinek.
Poleg zmanjšanega fizičnega obsega izvoza se namreč na
zunanjih trgih dosegajo slabše cene, tudi stimulacije se prepočasi uvajajo.
Ponovno je treba opozoriti na izredno slab ekonomski položaj kmetijstva, zlasti živinoreje, ki je na robu ekonomskega
obstoja (posledica je padec staleža živine,
in zmanjševanje
intenzivnosti reje). Poleg disparitete cen 46 je predvsem problematično47 breme obresti. Posledica teh razmer je tudi padec
investicij tako družbenih kot kooperacijskih. V skladu s
programom se investira le v urejanje zemljišč in dologročnih
posadov. '
V živilski proizvodnji je še vedno nerešeno selektivno registriranje, posebno pa regresiranje obresti za pšenico in sladkor, kar je pripeljalo mlinsko-predelovalne organizacije in
predelavo sladkorja v izgube; nerešena pa so tudi cenovna
razmerja med moko in pšenico.
Vse živilske organizacije ugotavljajo pomanjkanje uvoznih
pravic, kar bo vplivalo na pomanjkanje uvoznih surovin. Nerešen je tudi uvoz rezervnih delov.
Škoda, ki jo je v kmetijstvu povzročila radiacija je v ocenjevanju in se bo verjetno približala 3 mlrd din. Uvrstiti bi se
morala v elementarne nesreče večjega obsega in jo kmetijski
45 Zmanjftuje se del proizvodnje v Colorju, Savi in Aeru zaradi pomanjkanja
aromatov (toluena in M/P ksilena). Izpadla je dobava preko 2.100 ton toluena in
M/P - ksilena.
46 Cene kmetijskih proizvodov še vedno rastejo počasneje, kot cene vhodnih
materialov
47 Delež investicij v kmetijstvo v skupnih gospodarskih investicijah je padel od
4.9% v letih 1983 in 1984 na 2,3% v letu 1985; realno pa naložbe letos še padajo.
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proizvajalci ne morejo kriti sami, zlasti ne v izredno zaostrenem ekonomskem položaju. Zato bo treba ta sredstva zagotoviti v republiki poleg tega pa zagotoviti tudi odkup tiste živine
in živalskih proizvodov, ki jih v maju zaradi zapore uvoza EGS
ni bilo mogoče plasirati na trg.
GRADBENIŠTVO IN STANOVANJSKA
IZGRADNJA
Razmeroma skromne možnosti oživljanja investicijske dejavnosti gradbeništvu tudi v prihodnje ne obetajo občutnega izboljšanja pogojev poslovanja in večjega angažiranja proizvodnih kapacitet. Prav tako ni
realno pričakovati, da bi lahko gradbeniki presežke
kapacitet angažirali na delih v tujini. Zato ostaja
postopno, vendar načrtno usklajevanje kapacitet z
realnimi potrebami še vnaprej najbolj realna pot k
izboljšanju rezultatov poslovanja in položaja delavcev
v tej panogi, nadomeščanje nekvalificirane delovne sile
s strokovnimi kadri pa osnova kvalitetnejšemu nadaljnjemu razvoju.
Vse ostrejše zahteve investitorjev puščajo gradbenikom vse manj »rezerve« za njihove notranje slabosti,
medtem ko je prav obratno na področju gradnje stanovanj in pripadajoče infrastrakture. Tu se izvajalci srečujejo z bolj ali manj neučinkovito organiziranimi investitorji (pri tem je položaj v velikih centrih stanovanjske
graditve najslabši); strokovni dialog in delovanje tržnih
zakonitosti tu nadomešča samoupravno dogovarjanje,
neusklajenost interesov in mišljenj pa se vse pogosteje
rešuje z administrativnim določanjem (omejevanjem)
cen na osnovi poprečnega vrednotenja in ocenjevanja.
Čeprav ne zanemarljiv, pa je gradbeni izvajalec vendar le eden od členov v celotnem procesu stanovanjske graditve, v katerem ostaja lokacija odgovornosti za
realizacijo investicije še naprej zelo meglena. Neracionalnosti in nedorečenosti v postopkih dela, nezadostna učinkovitost in neažurnost postopkov samoupravnega dogovarjanja, predvsem pa nejasna razmejitev samoupravnih in strokovnih funkcij v procesu stanovanjske gradnje - so slabosti, ki jih ugotavljamo že
dalj časa, ki pa so dobile v razmerah visoke inflacije in
visokih stroškov kapitala povsem nove razsežnosti.
Te se kažejo tudi v navidezno izboljšanem razmerju
med statistično ugotovljeno povprečno ceno m2 stanovanjske površine in poprečnim osebnim dohodkom
(glej tabelo 46), čeprav je dejansko stanje ravno
obratno. Statistika prikazuje namreč le ceno stanovanj
ob vselitvi, medtem ko je cena zaradi vse večjih zahtev
izvajalcev po predplačilih realno precej višja (soinvestitorski princip). Pri gradnji po proizvodnem principu bo
zato prišlo do navideznega velikega povišanja cen, saj
bo končna cena ob vselitvi tudi realna.
Uveljavljanje novih principov pri oddaji del in pri
oblikovanju cen v stanovanjski gradnji, skladno z Zakonom o družbeni kontroli cen in z opredelitvami iz
republiške resolucije, bo v tekočem letu gotovo »najtrši oreh« v stanovanjskem gospodarstvu. V številnih
okoljih je namreč že prišlo do občutnih zastojev v
stanovanjski gradnji, tako zaradi nesoglasij glede določil Zakona o družbeni kontroli cen, kot zaradi nepripravljenosti strokovnih služb investitorjev za izbor izvajalcev in oddajo del na podlagi javnega razpisa.
TURIZEM
Večji turistični promet v prvih štirih mesecih letos (za 9%,
tuji za 5%), prodaja in stanje na tujih tržiščih, okrepljena
propaganda, že prisotna prerazporeditev prometa na celo leto
obetajo, da bomo v letu 1986 dosegli okoli 4% planirano
stopnjo rasti turističnega prometa. Osnovna predpostavka za
realizacijo načrtovanih stopenj in s tem večji devizni priliv je
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zlasti nemotena oskrbljenost s prehrambenimi in drugimi
proizvodi, zanimivimi za turiste. Ocenjujemo, da v času turistične sezone ne bi smelo priti do motenj v osnovni preskrbi,
ker so bile povečane aktivnosti OZD turizma in gostinstva za
boljšo oskrbljenost, pogojene s spremembami deviznega
sistema. Prekinjajo se namreč povezave, ki so jih OZD turističnega gospodarstva vspostavile na osnovi SAŠ o združevanju
deviz zlasti z organizacijami združenega dela s področja agroživilstva. K boljši ponudbi trgovine bi prispeval tudi hiter uvoz
blaga za široko potrošnjo za turistične potrebe. Kljub bližajoči
se sezoni po republikah še niso razdeljena sredstva v višini 63
mio $. Razdeljen pa je znesek 120 mio $ za potrebe uvoza
organizacij turizma in gostinstva, ki so registrirane s šifro
dejavnosti 08 po enotni klasifikaciji. Negativen odmev pred
glavno turistično sezono je imel predolg zvezni postopek
glede uporabe dinarskega čeka NB Jugoslavije kot plačilnega
sredstva za nakupe tujcev v letu 1986 (zmanjšan popust od
10% v letu 1985 na 5% v letu 1986). Še vedno ni sprejet odlok o
pogojih in načinu prodaje določenih proizvodov tujim osebam z oprostitvijo prometnega davka.
Naloge, sprejete v letošnji Resoluciji so v izvajanju 48), ne
bo pa realizirana izgradnja 2000 ležišč. Ker so kvalitetne
turistične prenočitvene zmogljivosti v Sloveniji že omejevalni
dejavnik pri nadaljnji rasti tujega turističnega prometa in s
tem deviznega priliva, bi bilo potrebno sprejeti takšne ukrepe
razvojne ekonomske politike, da bi z njimi nadomestili tista
sredstva, ki jih je v preteklem srednjeročnem obdobju zagotavljal interes združevanja na osnovi skupnega deviznega
prihodka. Posledice novih deviznih zakonov namreč postavljajo turistično gospodarstvo.v položaj, ki se bo odražal na
slabših dohodkovnih rezultatih in bo zavrl kvalitativne razvojne premike v smeri boljše ponudbe, kadrovske strukture in
razširjene reprodukcije.
Razvoj turizma v tekočem srednjeročnem obdobju tako
terja ukrepanje v smeri:
- dopolnitev določil zakona o deviznem poslovanju tako,
da se turističnemu gospodarstvu zagotovijo enaki pogoji kot
ostalim izvoznikom; sprejetje metodologije za izračun skupne
devizne realizacije oziroma uvoznih pravic OZD-ov turizma in
gostinstva;
- vključevanja tudi izvenpenzionskih gostinskih in turističnih storitev v osnovo za priznavanje zveznih stimulacij;
48) Sprejemanje občinskih odlokov o organiziranem oddajanju zasebnih sob, vključno na kmetijah; več prireditev; urejanje obratovalnih časov; več propagandnih akcij itd.
- združevanja sredstev v okviru poslovnih bank za naložbe
v izvozni turizem;
- ugodnejših pogojev pri kreditiranju priprave turistične
sezone;
- pospešene priprave investicijskih projektov in pridobitev
lokacij tudi s ciljem tujega sovlaganja, kakor tudi najemanja
inozemskih kreditov s sodelovanjem poslovnih bank;
- aktivnejšega povezovanja vseh področij, ki sodelujejo v
turistični ponudbi;
- izdelave stimulativnih pogojev za vlaganja sredstev
občanov v razvojne programe turizma na osnovi kooperacijskih povezav z združenim delom.
DROBNO GOSPODARSTVO
Padajoči trend kazalcev gospodarjenja v drobnem gospodarstvu se je v letu 1984 zaustavil, ocene za I. 1985 in 1986 pa
kažejo, da bodo rezultati s tega področja nekoliko boljši.
Prvi rezultati in ocene izvajanja resolucijskih nalog za leto
1986 kažejo, da večje OZD še vedno premalo razmišljajo o
tem, da bi ob prestrukturiranju svoje proizvodnje proizvode,
ki bi jih bilo smotrno proizvajati v enotah drobnega gospodarstva, prenašale rra obstoječe in ustanavljale nove enote drobnega gospodarstva. Občine si prizadevajo razvijati drobno
gospodarstvo - v večini primerov so zagotovile prostore za
izgradnjo obrtnih con in sprejele zazidalne načrte, težave pa
se pojavljajo pri zagotavljanju sredstev.
Možna perspektiva enot drobnega gospodarstva je tudi v
nadaljevanju že začetih aktivnosti v povezovanju in ustanavljanju podskupin poslovnih skupnosti dejavnosti drobnega
gospodarstva, kar omogoča enoten nastop na trgu, enotno
razvojno politiko, hitrejše uvajanje sodobne tehnologije in
zmanjšanje režijskih stroškov zaradi združevanja poslovnih
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funkcij. Na področju kemičnega čiščenja je taka podskupina
že ustanovljena, v pripravi pa je za področje oblačilne stroke.
Z nadaljnjim razvojem Poslovno informativnega centra v
smeri računalniško podprtega informacijskega centra za
drobno gospodarstvo, nadaljevanjem organiziranja razstav
izdelkov, zanimivih za kooperacijsko sodelovanje in organiziranjem poslovno tehničnega inženiringa bodo podane boljše
osnove za nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva.
ENERGETIKA
Za načrt graditve objektov elektrogospodarstva in premogovništva je za letošnje leto za pokritje vseh potreb razpoložljivih le 66% sredstev. S temi sredstvi se bodo nadaljevala že
začeta dela in pričeli graditi le najnujnejši prednostni objekti.
Po planu za letošnje leto bodo zaključena dela na HE Solkan,
HE Mavčiče in TE-TO Ljubljana, pričeli pa se bodo graditi
naslednji proizvodni objekti: hidroelektrarne Fala, Vrhovo,
Zadloščica in Lomščica. Pripravila pa se bo tudi tehnična
dokumentacija za termoelektrarno - toplarno Trbovlje III.
Poleg financiranja prednostnih prenosnih in distribucijskih
objektov je predvidena tudi sanacija slabih napetostnih razmer. Za objekte primarne energije bo predvidoma porabljenih
17 mlrd din ali 36% razpoložljivih sredstev.
Poleg omenjenih naložb se bodo financirali še objekti, ki
temelje na medrepubliškem sodelovanju, objekti, za katere se
pripravlja tehnična dokumentacija (deponija Lakonca), male
hidroelektrarne in investicijska dokumentacija, ki se financira
iz združene amortizacije.
Revirski energetski kombinat E. Kardelja nadaljuje geološko-rudarske raziskave predvidene za letošnje leto. V Globokem so v teku raziskave, na osnovi katerih se že izdeluje idejni
projekt za eksploatacijo premoga. Zbirajo se osnovni podatki
za izdelavo predinvesticijske študije za aktiviranje opuščenih
premogovnikov.
Rudarsko energetski kombinat F. Leskošek Luka izvaja
program povečane mehaniziranosti proizvodnje. Končuje se
prva faza odpiralnih del v novem rudniku Lendava, izdelava
upadnikov in prog pa je odvisna od razpoložljivih sredstev.
Dela na 1. in 2. agregatu v hidroelektrarni Mavčiče kasnijo,
vendar je mogoče pričakovati začetek rednega obratovanja še
letos. Dela na tretjem agregatu v HE Solkan se nadaljujejo in
je pričakovati vključitev tega agregata v omrežje še v prvi
polovici letošnjega leta. Proizvodnja uranove rude v Rudniku
urana Žirovski vrh bo letos v poizkusni fazi. Zaradi zaostanka
raziskovalno-odpiralnih del (kasnitve izvajalcev, pomanjk-nje
kadrov) polna proizvodnja rude ne bo dosežena. .Obrat za
predelavo uranove rude pa je sposoben za redno in polno
obratovanje.
Program sanacije TE Šoštanj z vidika varstva okolja je v fazi
priprav za investicijsko dokumentacijo, medtem ko je TE-TO
Ljubljana naročila izdelavo študijske dokumentacije za sanacijo okolja.
V štirih mesecih letošnjega leta je bilo proizvedenih 3.107
GWh električne energije, kar je za 1,6% manj od planirane
proizvodnje. Preskrba odjemalcev je bila v tem času dobra,
saj ni bilo omejitev pri dobavi električne energije. Zaradi zelo
ugodne hidroenergetske situacije v državi in nadplanskih
zalog premoga pri slovenskih toplotnih centralah ocenjujemo, da bo oskrba potrošnikov dobra do konca leta, v kolikor
ne bo večjih okvar v elektroenergetskem sistemu.
V Rudniku lignita Velenje so letos dosegli za okoli 1,7%
manjšo proizvodnjo od načrtovane predvsem zaradi težav
vgrezanja samohodnega hidravličnega podporja. Proizvodnja
rjavega premoga pa je bila za 1,5% večja od planirane. Tudi
dobave pogodbenih količin premoga iz drugih republik so
bile izpolnjene. Oskrbljenost vseh porabnikov s premoga je
bila v tem obdobju dobra.
Rudnik lignita Velenje bo trgovskim organizacijam do
konca leta dodatno dobavil predvidoma 120.000 ton lignita,
Rudniki rjavega premoga pa okoli 35.000 ton rjavega prev
moga. Za te količine je bil sklenjen sporazum med premogovniki in Samoupravno interesno skupnostjo energetike SR
Slovenije na osnovi sovlaganj dela sredstev, ki se zbirajo ob
prodaji premoga široki potrošnji. Poleg tega se trgovske organizacije dogovarjajo s premogovniki iz SR Bosne in Hercegovine in SR Srbije o dobavi 137.100 ton premoga, kar je za
20.000 ton več kot lani. Glede na potrebe široke potrošnje bo
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možno tudi letos uvoziti manjkajoče količine okoli 80.000 ton
briketov rjavega in črnega premoga.
Cene električne energije in premoga ne krijejo stroškov
enostavne reprodukcije in ne sledijo resolucijskim usmeritvam. Posledica tega je izguba v poslovanju, ki se pokriva s
sredstvi zbranimi na podlagi posebnega republiškega zakona,
ki zavezuje TOZD gospodarstvo za plačilo prispevka iz
dohodka za pokritje dela stroškov tekočega poslovanja OZD
elektrogospodarstva in premogovništva.
V planu ISNAP za leto 1986 je predvideno za razvoj naftno
plinskega gospodarstva okoli 13,8 mlrd din. Ta sredstva bodo
namenjena raziskavam ležišč nafte in plina, raziskavam lokacij za podzemno skladišče zemeljskega plina, proizvodnim
objektom, transportnim objektom in ostalim objektom (najpomembnejša investicija je informacijski sistem!).
V prvih štirih mesecih letošnjega leta so znašale dobave
naftnih derivatov 520.428 ton, kar je 30% planiranih količin za
letošnje leto. Z izjemo kurilnega olja in dizel goriva je bila
oskrba zadovoljiva. Problemi z dobavo dizel goriva so r se
reševali z uvozom in izposojo iz republiških rezerv. Osk ba
zlasti zasebnega sektorja z EL kurilnim oljem pa še vedno nI
zadovoljiva, saj znašajo razpoložljive količine 50%
potrebnih.
Iz Sovjetske zveze smo prevzeli okoli 220 mio m3 zemeljskega
plina ali 22,7% količin predvidenih za leto 1986. Odjemalci so
v temtasu porabili okoli 298 mio m3 tega goriva ali 33% glede
na energetsko bilanco. Razlika v porabi se je krila iz skladišč,
tako da pri oskrbi odjemalcev z zemeljskim plinom ni bilo
problemov.
Na področju racionalne rabe energije sta bili izdelani študiji
o uporabi geotermalne energije ter energije bioplina v severovzhodni Sloveniji. V pripravi je dopolnitev družbenega
dogovora o racionalnem ravnanju z energijo, s katerim bodo
posamezni nosilci tudi rokovno zadolženi za izvedbo posameznih nalog. V okviru Gospodarske zbornice Slovenije bodo
po panogah pripravljeni programi za zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda. Poudarek bo dan predvem ukrepom,
povezanim s smotrno rabo energije. Realno bo treba ovrednotiti vse vrste energije, dopolniti tarifni sistem in vspodbujati
takšne razvojne programe, ki prinašajo energetske prihranke
Posebna pozornost pa bo namenjena pravilnemu merjenju
porabe energije.
PROMETNE DEJAVNOSTI
Možnosti za izpolnjevanje planskih usmeritev in za razvoj
na področju prometa so bile omejene, saj je večina izvajalcev
v težkem gospodarskem položaju predvsem skrbela za izpolnjevanje tekočih nalog, I. tromesečje 1986 pa so zaključili z
izgubami, ki so presegle pričakovanja.
V Železniškem gospodarstvu je v primerjavi s prvim tromesečjem lani v prvem tromesečju letos fizični obseg tovornega
prometa upadel po operativnih podatkih za 3,3%, predvsem
zaradi zmanjšanja tranzita, uvoza in izvoza, potniški promet
pa je enak kot lani.
Izguba Železniškega gospodarstva Ljubljana v I. tromesečju
letos je bila ocenjena na 2,8 mlrd din, zlasti zaradi zamika v
dotoku sredstev za pokrivanje enostavne reprodukcije ŽG
Ljubljana, ki se zagotavlja s prispevkom iz dohodka TOZD.
Gospodarstvo ga je namreč dokončno obračunalo za prvo
trimesečje ob sprejetju periodičnega obračuna in bo dotok
teh sredstev realiziran šele v drugem trimesečju.
S sprejemom Skupnih elementov za oblikovanje cen je
dana osnova za oblikovanje ekonomskih cen železniških prevozov in bo potrebno te elemente čimprej uveljaviti. Podražitev železniških prevozov s 1. 6.1986 še ne temelji na osvojenih
»Skupnih elementih«. Večji del podražitve predstavlja uskladitev cen prevozov s splošno rastjo cen in le v manjši meri tudi
planiran postopen prehod na ekonomske cene prevozov. S
tako počasno rastjo cen železniških prevozov ekonomske
cene ne bomo mogli doseči v predvidenem obdobju.
Poleg nizkih cen železniških storitev poslabšujejo finančni
položaj Železniškega gospodarstva še nujnost najemanja
kratkoročnih kreditov v večjem obsegu, manjše devizne stimulacije in zastoji pri njihovem izplačevanju ter visoke obremenitve Železniškega gospodarstva s tečajnimi razlikami,
nejasnosti izvedbenih aktov s področja novega deviznega
sistema in nedelovanje deviznega trga ter slabšanje preskrbIjenosti ŽG Ljubljana z rezervnimi deli. Na nivoju Skupnosti
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Jugoslovanskih železnic je bil osvojen enoten projekt »realnega voznega reda«. Ta bo, podprt z uvedenim informacijskim sistemom, omogočal učinkovito decentralizirano kontrolo in vodenje prometa. Oboje bo omogočalo tudi dosledno
nagrajevanje po opravljnem delu in sankocioniranje neizpolnjevanjua prevzetih nalog.
V javnem cestnem potniškem prometu je bilo v prvih štirih
mesecih tega leta prepeljanih za 3,5% manj potnikov kot v
enakem obdobju preteklega leta. Za enak odstotek se je
zmanjšal tudi obseg prevoženih potniških kilometrov. To je
prvič po dolgoletnem obdobju, da se obseg storitev v javnem
cestnem potniškem prometu znižuje. S tem pa se je stanje v
javnem potniškem prometu še poslabšalo in v prvem tromesečju je večina organizacij združenega dela zaključila z
izgubo. Ta pojav še posebej opozarja na nujnost uresničitve
že večkrat v preteklem srednjeročnem obdobju sprejetih sklepov o optimalizaciji javnega cestnega potniškega prometa.
Stanje v cestnem gospodarstvu je izredno težko, predvsem
na področju vzdrževanja in varstva cest, kar se opaža na
kvaliteti cest. Kljub temu, da so se sredstva za ceste iz naslova
maloprodajne cene bencina in plinskega olja povečala v tem
letu že dvakrat, da smo skladno z resolucijo za leto 1986
znatno povečali cestnino in registrsko takso ter uveljavili
progresivno obremenitev uporabnikov cest v odvisnosti od
osnih pritiskov, dotok sredstev za enostavno reprodukcijo iz
teh virov še vedno zaostaja za potrebami. Pri gospodarjenju s
cestami pa glede na resolucijske naloge ni pomembnih izboljšav.
Napori Skupnosti za ceste Slovenije, da bi, skladno z usmeritvijo v Resoluciji, ustrezen namenski delež sredstev za vzdrževanje cest vgradili v ceno tekočih goriv še niso rodili
pomembnih rezultatov. Delež za ceste v ceni tekočih goriv je
bil letos nominalno že dvakrat povečan, učinek obeh povečanj pa zmanjšuje inflacija in izpad drugih dohodkov. Ta ne
more več pokrivati rastočih stroškov minimalno potrebnega
vzdrževanja. Ob pomladanskem razpadu zanemarjenih cest je
Skupnost za ceste Slovenije ocenila stroške sanacije na 6
mlrd din. Za najnujnejša popravila in uposobitev cest je bilo
nelikvidni Skupnosti za ceste Slovenije dodeljeno premostitveno posojilo v višini 2 mlrd din, ki bo omogočilo optimalno
porabo sredstev za vzdrževanje cest iz letošnjega dotoka. V
sklopu XII. posojila IBRD je del sredstev predviden za rekonstrukcije in odprave ozkih grl na magistralnih in regionalnih
cestah. Program rekonstrukcij in odprave ozkih grl pa še ni
opredeljen v planskih dokumentih.
Poslovanje Luke Koper v I. tromesečju letos je na ravni I
tromesečja lani in pod planom. Pospešena komercialna aktivnost na domačem in tujem trgu bo težko nadomestila zmanjšanje domačega prometa po spremembi deviznega sistema.
Načrtovani razvoj luških zmogljivosti bo upočasnjen zaradi
manjše akumulativne sposobnosti, manjšega priliva združenih sredstev gospodarstva ob hitri rasti cen-gradbenih del.
Splošna plovba Piran je v prvih mesecih letos poslovala
Uspešno, zlasti na svetovnem pomorskem tržišču. Pomorske
voznine stagnirajo ob naraščajočih stroških poslovanja.
Potniški, zlasti pa tovorni promet na letališčih sicer
narašča, doseganje boljših rezultatov pa onemogoča iztrošena oprema za sprejem in odpravo letal in še vedno prenizke
cene storitev sprejema in odpreme potnikov, blaga in letal.
Prvo trimesečje 1986 so 4 PTT organzacije zaključile z
izgubo. Realizacijo večjih razvojnih nalog PTT omrežja ovira
zlasti pomanjkanje sredstev. Ob nerešenem vprašanju razvoja
in organiziranosti proizvajalcev telekomunikacijske opreme
se pojavljajo ideje o sofinanciranju razvoja njihovih proizvodnih programov iz že tako nezadostnih sredstev za razvoj
telekomunikacijskega omrežja in naprav. Nenamenska raba
že tako nezadostnih sredstev bi bila v dani situaciji neskladna
z osvojenimi planskimi usmeritvami ne samo v razvoju telekomunikacijskega sistema Slovenije, ampak lahko zastoj v razvoju PTT ovira celoten družbeni in gospodarski razvoj Slovenije. Ta najbolj propulzivna panoga prometa in zvez je imela v
preteklem obdobju visoko rast, enaki trendi pa se nadaljujejo
tudi v prvem tromesečju letos.
Kljub rasti fizičnega obsega poslovanja pa s cenami storitev
PTT organzacije ne pokrivajo stroškov in prihaja zato do
motenj v poslovanju. Skupne elemente za oblikovanje cen je
Skupnost JPTT sicer že sprejela, ni pa to izhodišče še omogočilo določitve ekonomskih cen PTT storitev.
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Letos bo usposobljen prvi del novega sistema za prenos
podatkov (JUPAK). Splošna in javna uporaba pa bo možna
šele, ko bodo primerno organizirane, dostopne in povezane
tudi javne baze podatkov in celoten na tovrstne komunikacije
vezan informacijski sistem. Formiranje in vzdrževanje javnih
baz podatkov in funkcioniranje informacijskega sistema bo
uspešno le, če bodo jasno določeni usposobljeni nosilci teh
nalog in če bodo na razpolago potrebna sredstva.
3. KVALITETA GOSPODARJENJA
Z resolucijo so začrtane smernice, vzvodi in vzpodbude za
zagotavljanje hitrejšega razvoja na kvalitetnejših osnovah,
vendar pa z dosedaj doseženi rezultati in kvaliteto gospodarjenja zaenkrat še ne moremo biti zadovoljni.
Zahtevano 1,5% letno povečanje produktivnosti bo težko
doseči, saj vsi dosedanji rezultati kažejo, da je naraščanje
zaposlovanja hitrejše, kot je bilo predvideno z resolucijo,
proizvodna gibanja pa ne. Tudi podatki o produktivnosti dela
v industriji kažejo stagnacijo (po 4 mesecih je produktivnost
dela na isti ravni kot v enakem lanskem obdobju).
Ekonomičnost (celotni prihodek na porabljena sredstva
brez amortizacije), se je v letošnjem prvem kvartalu v primerjavi z lanskim povečala za 1,3% v gospodarstvu kot celoti, pri
čemer nad povprečjem izstopajo vodno gospodarstvo, stanovanjsko komunalna dejavnost, promet in zveze ter gozdarstvo. Industrija v celoti pa zaostaja za slovenskim povprečjem.
Gospodarjenje z obratnimi sredstvi se nekoliko izboljšuje delno zaradi zmanjševanja zalog končnih proizvodov. Stopnja
akumulativne sposobnosti v letošnjem prvem kvartalu dosega
le 3/4 lanske ravni. Področja obrti, gozdarstva, trgovine, pa
tudi industrije v celoti so v globalu nad poprečjem gospodarstva, znotraj industrije in rudarstva pa so tudi ekstrem. Krepko
zaostajajo proizvodnja prometnih sredstev, proizvodnja električnih strojev, črna metalurgija, proizvodnja končnih lesnih
izdelkov. Nad poprečjem industrije pa so strojegradnja, proizvodnja krmil, proizvodnja živil, proizvodnja naftnih derivatov
in proizvodnja gradbenega materiala.
Med tistim, kar spodkupuje doseganje resolucijskih ciljev
glede kvalitete gospodarjenja velja omeniti npr. problematiko
cen (predvsem lastnih), oziroma njihovo več stopenjsko graditev, kar še povečuje inflatorne vplive; pomanjkljv oziroma
neobstoječ sistem kontrole potroškov, tako surovin in materialov, kot tudi energije (čeprav naj bi uvajali racionalnejšo
tehnologijo in proizvodnjo); in ne nazadnje stimulativno
nagrajevanje delavcev za inventivne prispevke.
4. ZAPOSLOVANJE, KADRI
Ob tehnološkem zaostajanju in prepočasnem uveljavljanju
kvalitetnih faktorjev razvoja bo tudi zaposlovanje v gospodarstvu v letu 1986 zadržalo ekstenzivno dinamiko rasti iz leta
1985. Ob tem tudi niso, razen v nekaterih panogah surovinskega kompleksa, organizacije združenega dela, kljub povečanemu številu zaposlenih, dvignile obsega izmenskega dela,
da bi na ta način povečale izkoriščenost zmogljivosti ali
podaljševale obratovalni čas. Če upoštevamo, da se začenja
dinamizirati tudi zaposlovanje v negospodarstvu49, lahko pričakujemo v združenem in v samostojnem osebnem delu povečanje števila zaposlenih za okoli 1,6%, kar je več kot je bilo
(ob upoštevanju kvalitetnih premikov v zaposlovanju) predvideno z resolucijo. V takih pogojih terja predvideno selektivno
in postopno skrajševanje delovnega časa tudi skrbno pripravo potrebnih pogojev ter strokovnih in institucionalnih
podlag.
V letu 1986 se bo zaposlilo okoli 34 tisoč oseb, od katerih bo
približno 75% iz šolskih generacij. Med strokovno usposobljenimi diplomanti se jih bo tudi v letu 1986 okoli tretjine zaposlilo mimo pripravništva, nemalokrat na izobrazbi neprimernih delovnih mestih. Med pripravniki bo tudi letos ostajal
delež zaposlenih za določen čas še nadalje visok, med drugim
tudi vsled pomanjkanja delovnih mest, primernih ravni izobrazbe in poklicni usmerjenosti diplomantov, kar je zlasti
pereče na odročnšjših in slabše razvitih predelih Slovenije.
"V glavnem v družbenih dejavnostih (v šolstvu, raziskovalni dejavnosti, v ambulantnem In stacionarnem zdravstvu ter pri oskrbi In
varstvu otrok in ostarelih).
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5. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
Po januarski nenavadno visoki stopnji rasti blagovnega
izvoza se je izvozna dinamika do konca aprila močno znižala,
na konvertibilnem področju pa je vključno z majem že v.
upadanju. Pri tem je izvoz na klirinško področje občutno večji
(v prvih štirih mesecih za 30%, do 26. 5. 1986 pa za 21%). Za
obdobje prvih štirih mesecev je značilen visok uvoz blaga,
predvsem s konvertibilnega področja, kar je posledica
izjemno visokega uvoza opreme glede na isto obdobje lani.
Tako uvoz opreme v višini 73 mio dolarjev bistveno vpliva na
zmanjševanje pokritja uvoza blaga z izvozom (ki je na konvertibilnem področju do 26. 5. 1986 le še 97,7% in pomeni 13 mio
dolarjev primanjkljaja zunanjetrgovinske bilance). Presežek v
blagovni menjavi s klirinškim področjem je pokril primanjkljaj
na konvertibilnem področju in v skupni menjavi pripomogel k
okoli 104% pokritju uvoza blaga z izvozom.
V istem obdobju je jugoslovansko gospodarstvo doseglo v
skupnem izvozu še nižjo dinamiko od slovenskega, rast jugoslovanskega konvertibilnega izvoza pa je bila podobna kot v
SR Sloveniji. Tako Slovenija ohranja 25,2% delež v konvertibilnem izvozu Jugoslavije. Ob siceršnjem zmanjševanju
uvozne dinamike v vseh preteklih mesecih izvoz še zdaleč ne
pokriva uvoza; v obdobju do 26. 5.1986 je Jugoslavija dosegla
941 mio dolarjev zunanjetrgovinskega primanjkljaja, kar
znaša že več kot dve tretjini planiranega za letošnje leto.
Slabšanje dohodkovnega položaja slovenskih izvoznikov
na konvertibilno področje preko celega lanskega leta se
nadaljuje tudi v letošnjem letu. Nevtralna tečajna politika, ki je
sicer sledila rasti jugoslovanskih cen industrijskih proizvodov
(v prvih štirih mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani
je dinar do košarice valut ob okoli 74% rasti cen industrijskih
proizvodov zdrsnil za okoli 75%), ob neupoštevanju doseženih cenovnih razmerij pri prodaji blaga na konvertibilne In
klirinške trge s prodajo doma ni uspela povečati dohodkovnega interesa za izvoz na konvertibilno področje. Za slovensko izvozno gospodarstvo, ki je v veliko večji meri usmerjeno
na konvertibilna tržišča (dobre 3/4 vsega izvoza) taka tečajna
politika pomeni še mnogo manjšo motivacijo, kar gre v veliki
meri pripisati tudi slabljenju dolarja na svetovnih denarnih
tržiščih, ki je intenzivnejše od lanskega septembra naprej. Ker
ameriški dolar v valutni strukturi slovenskega konvertibilnega
priliva od izvoza blaga predstavlja kar 45%50, je 51dinar do
košarice za slovenski izvoz najpomembnejših valut v štirih
mesecih v primerjavi z istim obdobjom lani zdrsnil le za okoli
60%. Izpad dohodka, s katerim se ob dani tečajni politiki,
zaradi dosežene podpovprečne ravni cen na konvertibilnih
trgih srečujejo izvozniki, le ti skušajo kompenzirati s preusmerjanjem na domači trg in klirinške trge. S tem lahko
pojasnimo tudi večjo dinamiko klirinškega izvoza od konvertibilnega. Položaj izvoznikov v letošnjem letu dodatno otežuje
še neredno izplačevanje že tako skromnih zveznih izvoznih
spodbud in izpad sredstev, ki so jih izvozniki dobili z dodatnimi republiškimi spodbudami, za katere z novimi sistemskimi
zakoni v letošnjem letu ni več osnove.
Negativna pričakovanja izvoznikov glede funkcioniranja
nove devizne zakonodaje so se v prvih letošnjih mesecih
potrdila. Nezadosten devizni priliv je praktično zreduciral
delovanje deviznega trga le na prioriteto odplačevanja fiksnih
in garantiranih obveznosti do tujine in povzročil večmesečne
zastoje pri plačilih nalogov za uvoz blaga (konec maja je
obseg zadržanih nalogov v LB-ZB znašal celo 73 mio dolarjev)52. Nekateri večji izvozniki opozarjajo na to, da se bodo ob
tako paraliziranem deviznem trgu težave v proizvodnji in
izvozu, ki so se pokazale že v drugem trimesečju, brez hitrih
dopolnitev obstoječe zakonodaje samo še stopnjevale. Kljub
temu, da je novi sistem ekonomskih odnosov s tujino šele v
prehodni fazi svojega delovanja, se pogostejša opozorila iz
gospodarstva že sedaj kažejo na nujnost rešitev v smeri večje
spodbude proizvodnji in izvozu in spremembe uvoznih režimov v odvisnosti od doseganja izvoznih rezultatov.
50 Pri drsenju dinarja do košarice sedmih valut ima ameriški dolar 15% ponder.
51 Skupno z ameriškim dolarjem predstavljajo nemška marka, italijanska lira,
avstrijski šiling in francoski frank okoli 90% slovenskega deviznega priliva od
izvoza blaga na konvertibilno področje.
52 Ob sicer visokem uvozu blaga je letošnji konvertibilni uvoz surovin in reprodukcijskega materiala komajda na lanskoletnem nivoju.
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Takojšnje sprejetje nekaterih dopolnitev in operativnih
izboljšav v tej smeri bi v naslednjih mesecih verjetno lahko
preprečilo popoln zastoj v tekočem poslovanju gospodarstva
s tujino in omogočilo ponovno vzpostavitev v zadnjih letih
utečenih oblik poslovanja s tujino, ki narodnogospodarsko
sicer niso bile racionalne, a so bile kljub temu racionalnejše
od sedanjih. Dodelitev uvoznih pravic ne glede na dosežene
izvozne rezultate ima za posledico, da npr. velik del organizacij združenega dela uveljavlja svoje potrebe do uvoza po
najlažji poti - preko teh pravic in opušča druge, bolj komplicirane in zahtevne načine (vezava uvoza na izvoz, poslovanje
preko maloobmejnega prometa, koriščenje blagovnih kreditov in druge oblike negotovinskega poslovanja). Po drugi
strani pa togost sistema pri plačilih bank v tujino organizacije
združenega dela sili v neracionalne oblike - odpiranje dragih
akreditivov tudi za simbolično majhne zneske.
Razlika zaradi nižjih cen nafte na svetovnih trgih bo ob
nespremenjenih maloprodajnih cenah derivatov na domačem
trgu v pretežni meri namenjena zveznim izvoznim spodbudam
(po ocenah zveznih organov bo to okoli 94 mlrd dinarjev). Pri
tem se zavedamo, da bo to zaradi visokih vhodnih stroškov
izvoznega gospodarstva le delno izboljšalo dohodkovni položaj izvoznikov, zato je potrebno čimprej doseči tudi medrepubliški dogovor za uvajanje izvoznih spodbud v republikah in
avtonomnih pokrajinah.
Tudi ukrepi ekonomske politike na najvitalnejših področjih
bi se morali nemudoma usmeriti v pospeševanje konvertibilnega izvoza, čeprav je zaradi časovnega odloga, s katerim taki
ukrepi navadno delujejo, v letošnjem letu težko pričakovati
otipljive rezultate. To še toliko bolj pomeni, da je potrebno
ponovno preučiti in ustrezno spremeniti metodologijo vodenja tečajne politike, čeprav se zavedamo, da s samo tečajno
politiko ne bomo uspeli prebiti izvozne stagnacije, kolikor
tudi na področju vhodnih stroškov izvozne proizvodnje ne bo
napravljenih bistvenih premikov. Podobno velja tudi za
uvozno in zaščitno politiko izvozne proizvodnje.
Dosedanja neugodna gibanja in togo reagiranje administrativno zapletenega ukrepanja na področju ekonomskih odnosov s tujino kažejo na to, da z resolucijo zastavljenih ciljev
letos vsekakor ne t}0 možno doseči. Ocenjujemo, da bi ob
izpolnitvi predhodno omenjenih pogojev (operativne izboljšave in dopolnitve sistemskih zakonov), ki lahko dajo pozitivne rezultate še v tem letu, dosegli okoli 6% povečanje
skupnega blagovnega izvoza, na konvertibilno področje pa
okoli 4% povečanje (v resoluciji je bilo predvideno okoli 7,5%
oziroma okoli 7% povečanje). Tudi na uvozni strani ocenjujemo, da bo dinamika počasnejša od predvidene (skupni uvoz
okoli 3,5% in konvertibilni okoli 4,5%). Tako bi še vedno
dosegli preko 100% pokritje uvoza blaga z izvozom in manjši
presežek v zunanjetrgovinski menjavi, vendar se je glede na
izkušnje iz preteklih let bati, da bodo tudi nujne predlagane
izboljšave in dopolnitve sistemskih zakonov sprejete z odlašanjem, kar bo imelo za posledico nadaljnje zaostajanje izvoza
in deviznega priliva ter bodo letošnji izvozni rezultati celo pod
temi predvidevanji.
6. SPOPADANJE Z INFLACIJSKIMI
ŽARIŠČI
Resolucija o gospodarskem razvoju v letu 1986 postavlja
kvalitativne spremembe gospodarjenja in delovanje ekonomskih zakonitosti kot poglavitno usmeritev v borbi proti inflaciji
in zaustavljanju njene rasti. Sodeč po letošnjih stopnjah inflacije, ki daleč prekašajo »programirano« inflacijo (okoli 7%
mesečna rast cen na drobno v letošnjem letu), smo še vedno
daleč od uresničenja teh usmeritev. Rahlo popuščanje inflacijskih pritiskov konec lanskega leta je bilo le začasno; ž
novim inflacijskim valom v začektu leta so začele pospešeno
naraščati vse cene, njihova dinamika pa do aprila ni popustila.
Tako so bile cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih" v SR
Sloveniji v aprilu višje za 90,0%, cene na drobno za 85,6% in
cene življenskih potrebščin za 87,3% glede na lanski april.
Podražitve so le nekoliko višje kot v Jugoslaviji, razen pri
cenah industrijskih izdelkov pri proizvajalcih, ki imajo za 16
indeksnih točk višjo rast kot jugoslovanske.
Ob zaostajanju tečajev tujih valut (oziroma košarice valut)
za domačo inflacijo (relativna pocenitev uvoza), ob realno
poročevalec

negativnih obrestnih merah, relativni pocenitvi nekaterih najpomembnejših inputov (nafta in njeni derivati) v letošnjem
letu najmočnejši stroškovni impulzi slejkoprej prihajajo s
strani stroškov dela.
Osebni dohodki, ki v letošnjem letu nadaljujejo tendenco
neumirjenega nominalnega (in realnega) naraščanja, ob stagnirajoči produktivnosti dela neposredno povečujejo nominalne narodnogospodarske stroške na enoto proizvoda, ki se
v razmerah povečanega domačega povpraševanja prenašajo
na prodajne cene. Globalni tržni odnosi, ki so bili v prvi
polovici lanskega leta prvič po dolgih letih začasno v znamenju ponudbe (upad prodaje, povečanje zalog končnih izdelkov), so obetali večjo usklajenost agregatne ponudbe in povpraševanja, ki bi lahko ob ustrezni podpori ekonomske politike (predvsem izvozno stimulativne) pomenila tudi bolj uravnotežene blagovno-denarne tokove in ugodnejšo plačilno
bilančno situacijo. Hitrejša rast osebnih dohodkov in domačega trošenja od rasti produktivnosti dela in proizvodnje v
Sloveniji in Jugoslaviji so deloma že lani, predvsem pa v
letošnjem letu rušili v preteklih letih vzpostavljene odnose
med porabo in razpoložljivim proizvodom, ki se tako vzpostavljajo lahko le ex posti - z inflacijo. Poskusi, da bi inflacijo
kot zunanji, vidni izraz globalne neusklajenosti agragetne
ponudbe in povpraševanja »izganjali« z administrativnim
zadrževanjem cen, bi rezultirali le v pomanjkanju blaga ali v
izgubah proizvajalcev.
V leto 1986 smo vstopili z novim zakonom o cenah, ki naj bi
urejal samo sistem družbene kontrole cen, sistem oblikovanja
cen pa prepuščal organizacijam združenega dela, obenem pa
na osnovi skupnih elementov za oblikovanje cen urejal specifičen položaj nekaterih infrastrukturnih dejavnosti in energetike.
Kljub opravljanju nekaterih cenovnih disparitet tudi v letošnjem letu, ostajajo cenovna neskladja še vedno največja v
kmetijstvu. Rast cen v kmetijstvu zaostaja v prvih štirih mesecih letošnjega leta glede na leto 1985 za 16 indeksnih točk za
cenami industrijskih izdelkov pri proizvajalcih.
Velike izgube v energetiki in železniškem prometu v SR
Sloveniji kažejo na osnovi razdelanih skupnih elementov za
oblikovanje cen, da bi bilo potrebno za pokrivanje stroškov
enostavne reprodukcije v energetiki, železniškem in PTT prometu povečati cene precej nad splošno rastjo cen industrijskih izdelkov. Takšno povečanje bi po nekaterih ocenah lahko
približno kompenzirali učinki pocenitev nafte na svetovnem
trgu, ki bi potencialno
prispevali k splošnemu znižanju cen,
pri čemer naj bi se 53) cene v industriji zato znižale za 3,5%, v
gradbeništvu pa celo za 4,7%.
Kljub izvajanju restrektivne kreditno-monetarne politike v
letošnjem letu (glej naslednje poglavje) je likvidnost bank in
gospodarstva relativno ugodna, tako da lahko OZD navzlic
relativno slabim finančnim rezultatom izplačujejo visoka
nominalna povečanja osebnih dohodkov in nanje vezanih
prispevkov ter davkov. Po nekaterih ocenah je glavni vir
emisije primarnega denarja v letošnjem letu praksa Narodne
banke Jugoslavije, da ne pokriva povsem letošnjih realiziranih
negativnih tečajnih razlik; s te strani izvirajoče inflacijske
impulze krepi še povečana finančna nedisciplina v združenem
delu (siva emisija), izredno povečanje izgub in z njimi povezana socializacija neučinkovitosti.
7. KREDITNO DENARNA GIBANJA,
LIKVIDNOST, OBRESTI
Dosedanja gibanja na kreditno-denarnem področju kažejo,
da bodo cilji in naloge, postavljene v resoluciji, do konca leta
uresničene (Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in
denarne politike predvideva usklajevanje limitov na področju
denarne mase, neto domače aktive in dinarskih bančnih plasmajev čim bi se doseženi nominalni porast družbenega proizvoda med letom razlikoval za več kot 5 odstotnih točk od
53. Ocena Zveznega zavoda za cene.
združenem delu (siva emisija), izredno povečanje izgub in z njimi povezana
socializacija neučinkovitosti.
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planiranega). Velika verjetnost pa je, da bo imelo gospodarstvo v drugi polovici leta likvidnostne težave zaradi poslabšanega dohodkovnega in likvidnostnega položaja izvoznikov in
zmanjšanega obsega okvirnih kreditov, s katerimi je lani
nadoknadilo primanjkljaje likvidnih sredstev.
Likvidnost bank je bila, v prvih štirih mesecih na splošno,
dobra, tako pri nas kot v vseh državi. Res pa je likvidnost bank
po posameznih območjih in po posameznih bankah zelo
različna, glede na boljše ali slabše stanje v gospodarstvu.
Za prvo trimesečje je značilno sezonsko prelivanje sredstev
iz žiro računov gospodarstva na žiro račune negospodarstva.
V letošnjem letu je sicer tudi prišlo do prelivanja, vendar so
kljub temu narastla sredstva depozitnega denarja, v štirih
mesecih za 13%. Skupna dinarska sredstva pri bankah so se,
po predhodnih podatkih, povečala za 16%, medtem ko so se
dinarske naložbe v istem času povčale le za 10%. Krediti iz
primarne emisije, dani bankam za selektivne kredite za izvoz
in za obratna sredstva, so se do marca zmanjševali tako, da je
bilo stanje konec marca skoraj polovico manjše kot konec
decembra lani. V aprilu pa so začeli zopet naraščati, tako da
so le še za dober poen nižje kot decembra lani. Kljub visokemu porastu kreditov danih bankam iz primarne emisije v
mesecu aprilu še vedno ni izrabljena vsa možnost koriščenja
primarne emisije.
Ne glede na globalno dovolj ugodno likvidnostno situacijo v
gospodarstvu so imele nekatere organizacije zaradi neplačanih obveznosti blokirane žiro račune. Tako so imeli blokirane
žiro račune do 30 dni nekateri TOZD-i v proizvodji premoga,
kovinsko predelovalni industriji, strojegradnji, v gradbeništvu
in v obrti. Najtežjo situacijo je imela proizvodja prehrambenih
proizvodov, ki je imela blokiran žiro račun preko 30 dni in je
morala izplačevati zajamčene osebne dohodke.
Presežek prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije,
ugotovljen v zaključnem računu za 1985 leto v višini 5.572
milijonov din, je bil usmerjen, tako kot je določeno v resoluciji, za blagovne rezerve oziroma tistim OZD, ki zagotavljajo
osnovno preskrbo z živili in drugimi" prehrambenimi izdelki in
ki vzdržujejo rezerve zdravil ter sanitetnega materiala. Del
sredstev je bil preko Gospodarske zbornice Slovenije porabljen za sodelovanje z deželami v razvoju ter za razširitev višjih
oblik gospodarskega sodelovanja v obmejnem območju.
V skladu z resolucijsko usmeritvijo, ki pravi, da bodo
obrestne mere usklajevane s pričakovano stopnjo inflacije,
so bile obrestne mere letos dvakrat spremenjene (v februarju
in aprilu), pa vendar so še vedno nižje od inflacijske stopnje.
Obrestne mere za depozite vezane nad tri mesece tako
gospodarstva kot prebivalstva znašajo zdaj 73%, za negospodarstvo pa so za pol nižje. Od decembra lani do konca marca
letos se je povečalo stanje trimesečnih depozitov prebivalstva
za 47%, oziroma, če odštejemo ocenjene obresti za okoli 30%.
Pregled porasta teh vlog (ki so v skupnem dinarskem varčevanju predstavljale 21% v decembru 1985 in 27% v marcu 1986)
pO mesecih pa kaže, da intenzivnost porasta iz meseca v
mesec upada, da torej tudi okoli 74% obrestrte mere za tri
mesečne vloge niso za občane več tako zanimive kot so bile
doslej. Poleg tega je na povečano varčevanje celo bolj kot
privlačnost obrestne mere vplivala hitra rast osebenih prejemkov v zadnjem času. Ostale dinarske hranilne vloge občanov
tako vezane nad 1 leto, kot na vpogled so se od decembra lani
do konca marca letos povečale le za 5,1%, kar je dosti manj
kot so porastle cene v tem času.
Dinarska pritivrednost deviznih sredstev občanov se je sicer
povečala v prvih treh mesecih letos za 17,5%, kar pa je odraz
spremenjenih tečajev posameznih valut (okoli 2/3 deviznih
vlog je v DM; tečaj DM se je v prvih treh mesecih povečal za
18,5%, ostalih valut pa manj).
Težko je napovedati kaj se bo z obrestnimi merami dogajalo
v drugi polovici leta. Iz gibanj v letošnjem letu lahko le
zaključimo, da sedanje obrestne mere za navezana dinarska
sredstva prebivalstva, kot tudi napovedi za znižanje obrestnih
mer pri deviznih vlogah in pri dnarskih depozitih, vezanih nad
tri mesece, ne bodo spodbujale prebivalstva k varčevanju.
Posledica bi bila dodatno povečano povpraševanje prebivalstva na domačem trgu, ki bi ob okrepljenem inflacijskem
pritisku zmanjševalo razpoložljive količine blaga za izvoz.
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8. ODPRTI PROBLEMI DELITVENE
POLITIKE
A. Kaj kažejo periodični obračuni poslovanja v
prvem kvartalu?
Čeprav finančni rezultati prvega trimesečja še niso dovolj
zanesljiva podlaga za oceno uspešnosti poslovanja OZD, je iz
obstoječih podatkov moč sklepati, da se določeni negativni
trendi v ustvarjanju in delitvi celotnega prihodka in dohodka
nadaljujejo iz leta 1985 tudi v prvem trimesečju letošnjega
leta. Qb hitri rasti cen na domačem trgu, premalo intenzivni
tečajni politiki, negotovosti ob novem deviznem sistemu, ukinitvi republiških izvoznih stimulacij so negativni premiki v
strukturi oblikovaja celotnega prihodka deloma tudi pričakovani. OZD s področja gospodarstva so v prvem trimesečju
obračunale 2,283.163 mio. din celotnega prihodka, 88,4% več
kot v istem obdobju lani. Pri tem pa je prihodek dosežen na
tujih trgih višji le za 67,2% in predstavlja le še 9,8% v strukturi
celotnega prihodka (lani je v prvem trimesečju bilo 11% celotnega prihodka doseženega na tujih trgih). Prihodki od prodaje na domačem trgu pa beležijo 91,6% rast ter povečan
delež v strukturi oblikovanja celotnega prihodka od 40,6% na
41,3%. Višjo rast od celotnega prihodka izkazujejo tudi ostali
prihodki (99,3% rast) med katerimi velja omeniti prihodke od
obresti, ki izkazujejo 142,2% rast in znašajo v deležu celotnega prihodka že 3,0% (lani pa 2,3%). Vse to dokazuje, da sta
novi devizni sistem (vpliva na priliv prihodkov iz tujih trgov) in
visoka inflacija na domačem trgu zmanjšali dohodkovni interes za konvertibilni izvoz, s tem pa razvrednotila rezultate
kvalitativnih premikov v preteklih letih.
Porabljena sredstva OZD gospodarstva so naraščala počasneje od rasti celotnega prihodka za 2,1 indeksnih točk
(86,5%). Podpovprečno so namreč naraščali obračunani stroški porabljenih surovin in materiala (81,2%), porabljene energije (61,1%) in nabavna vrednost trgovskega blaga (80,8%).
Visoko rast pa po drugi strani beležijo stroški za transportne
storitve (99,6%), stroški za druge proizvodne storitve
(118,3%), stroški za neproizvodne storitve (100,5%), obresti za
kredite za obratna sredstva (130,6%) ter izdatki za prehrano
delavcev (143,7%).
Obračunana amortizacija je v rasti to pot presegla rast
celotnega prihodka, saj so OZD obračunale 86.590 mio. din
amortizacije oziroma za 98,8% več kot v istem obdobju lani.
Taka rast predvsem izhaja iz povečanja obsega amortizacije
nad predpisanimi stopnjami (292,3% rast), k čemer je določen
del prispevalo tudi obvezno kritje dela tečajnih razlik za
nabave osnovnih sredstev iz tujih kreditov.
OZD s področja gospodarstva so v prvem trimesečju letošnjega leta obračunale za 96,8% višji dohodek kot v istem
obdobju lani. Rezultati razporeditve dohodka v prvem trimesečju letošnjega leta pa kažejo, da v tem obdobju delitvena
razmerja precej odstopajo od temeljnih izhodišč razporeditve
dohodka, zapisanih v letošnji resoluciji. Hitreje od rasti
dohodka so naraščala obračunana sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb (iz dohodka in iz osebnih dohodkov), za
zadovoljevanje splošnih potreb (iz dohodka in iz osebnih
dohodkov), obračunana sredstva za osebne dohodke in
skupno porabo delavcev ter druge obveznosti iz dohodka. Ob
takih delitvenih razmerjih razporejanja dohodka pa je rast
^akumulacije za 59,4% nižja od rasti dohodka.
OZD s področja gospodarstva so v prvem trimesečju letošnjega leta razporedile za osebne dohodke in skupno porabo
delavcev 247.016 mio. din, kar je za 123,2% več kot v istem
obdobju lani. Tako je v globalu presežena rast dohodka za
27,3%. Na podlagi prej navedenih podatkov lahko ugotovimo,
da so OZD gospodarstva v prvih treh mesecih v globalu
razporejale sredstva za osebne dohodke in skupno porabo
neodvisno od doseženih poslovnih rezultatov (rasti dohodka)
in drugih kvalitativnih dejavnikov poslovanja.
Tudi sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb (iz dohodka
in iz osebnih dohodkov) so naraščala hitereje od rasti doseženega dohodka. V OZD gospodarstva je bilo obračunanih
108.519 mio. din tovrstnih sredstev in so višja za 141,1% od
sredstev prvega trimesečja lani. Visoko obračunana sredstva
so posledica hitrejšega gibanja prispevnih osnov od planira36

nih (zlasti gibanje osebnih dohodkov) ter veljavnih prispevnih
stopenj, ki so nekoliko višje od povprečnih lanskih.
Na področju zadovoljevanja splošnih družbenih potreb je v
letošnjem letu na novo uveden republiški davek iz osebnih
dohodkov, povečana je splošna stopnja davka na doodek
TOZD in DS in uveden je davek iz dohodka TOZD in DS po
posebni stopnji. Na tej osnovi je bil opravljen tudi obračun teh
obveznosti za prvo trimesečje letos (obveznost je bila obračunana in prikazana v bilancah uspeha v višini določeni z
zakonom). Vplačane pa so bile samo akontacije davka po
redni stopnji za prve tri mesece, vse ostale akontacija in
poračuni pa so zadržani do nadaljnjega in jih OZD uporabljajo
kot obratna sredstva, ne morejo pa jih usmerjati v porabo.
Visoko rast izkazujejo tudi obračunane druge obveznosti iz
dohodka ter del dohodka za druge določene namene. To gre
predvsem na račun spremenjene osnove za obračunavanje
prispevka za pokrivanja dela stroškov enostavne reprodukcije
v Železniškem gospodarstvu Ljubljana, ter prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. Prav tako ugotavljamo, da so tudi obveznosti iz
dohodka za varstvo človekovega okolja (vodni prispevek) v
letošnjem letu precej visoke, kljub temu, da del povračil za
vodno gospodarstvo v letošnjem letu bremeni materialne
stroške (v letu 1985 pa so se v celoti pokrivale iz dohodka).
Menimo, da bi bilo potrebno ob polletnih obračunih ponovno
preveriti obveznosti
za te prispevke in po potrebi znižati
prispevne stopnje.54
Da je razporeditev dohodka izven resolucijskih okvirjev,
najbolj dokazuje dosežena akumulacija v prvem trimesečju
letos, ki je v globalu le za 39,3% višja od akumulacije v prvem
trimesečju lani, njen delež v razporejenem dohodku pa se je
znižal od 25,8% na 17,7%. Če upoštevamo neuresničitev razvojne resolucije na tem področju tudi v letu 1985 ter ugotovljeno izredno visoko izgubo v prvem trimesečju letos, se
izredno kaže potreba po aktivnosti in ukrepih za preusmeritev
razporejanja dohodka v prid doseganja resolucijskih okvirov
in sicer v večji uskljenosti vseh oblik porabe z doseženimi
poslovnimi rezultati ter povečevanje deleža akumulacije v
doseženem dohodku.
Pri poslovanju v prvem trimesečju letos so OZD s področja
gospodarstva ugotovile 51.320 mio. din izgub, kar je za
171,2% več kot v istem obdobju lani. Največji delež izgub so
imele OZD v industriji in rudarstvu (56,4% lani in 67,1% letos),
povečuje pa se še delež izgub gozdarstva, trgovine ter obrti in
osebnih storitev.
Velja povedati, da visoko rast izgub izkazujejo OZD v dejavnosti gospodarske infrastruktur^. Elektrogospodarstvo in
premogovništvo izkazujeta že 43% izgub v industriji (v prvih
treh mesecih lani pa 13%), Železniško gospodarstvo pa izkazuje že 44% izgub v prometq.
Značilnost letošnjih izgub je tudi njihova visoka rast v
izvozno usmerjenih panogah gospodarstva. Med temi je
potrebno omeniti organizacije združenega dela v lesno-predelovalni industriji. Izgube teh organizacij znašajo skoraj 20%
izgub industrije, v istem obdobju lani pa samo 7%. So predvsem posledica nizke rasti prihodkov od izvoza na konvertibilno območje oziroma premalo intenzivne tečajne politike v
prvih treh mesecih letošnjega leta.
B. Problemi delitve 1986-s stališča celoletne
ocene
Temeljno izhodišče razporeditve dohodka, zapisano v
letošnji resoluciji, je povečanje deleža akumulacije v doseženem dohodku. Ob uresničitvi tega pogoja in še nekaj drugih
kvalitativnih dosežkov (povečanje produktivnosti dela. izboljšanje ekonomičnosti poslovanja . . .) bi se lahko sredstva za
osebne dohodke in skupno porabo delavcev v globalu povečevala v skladu z rastjo dohodka. Sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb (razen sredstev SPIZ) naj bi se v globalu
povečevala tudi v mejah rasti doseženega dohodka, sredstva
za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki in občinah pa
največ do rasti doseženega dohodka. Resolucija zavezuje tudi
vse druge dejavnike, da ponovno pretehtajo vse zakonske,
54 V bilančnih okvirih ob pripravi letošnje resolucije so bile za letošnje leto za
te tri vrste obveznosti preSvidene nižje obveznosti, kot so bile nato dejansko
sprejete.
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pogodbene in samoupravno dogovorjene obveznosti, ki bremenijo ustvarjeni dohodek, in znižajo prispevne stopnje
(predvsem pa tam, kjer je bilo v letu 1985 združeno več
sredstev, kot je bilo dogovorjeno v resolucijskih izhodiščih).
Doseženi rezultati razporeditve dohodka v prvih mesecih
letošnjega leta kažejo, da na področju delitve dohodka vse
oblike porabe močno presegajo resolucijske usmeritve. Ob
takih delitvenih razmerjih pa seveda ni bilo mogoče uresničiti
temeljnega cilja gospodarjenja, to je povečanje deleža akumulacije v doseženem dohodku. V istem obdobju pa za tako
razporeditev dohodka gospodarstvo ne dosega kvalitativnih
dosežkov.
Ob nadaljevanju aprilskih gibanj v proizvodnji ocenjujemo,
da so ključni proizvodni cilji zastavljeni z letošnjo resolucijo,
realno dosegljivi. Z dodatnimi napori v gospodarstvu bi bilo
do konca letošnjega leta možno doseči okoli 2,5% realno rast
celotnega družbenega proizvoda oziroma 2,4% v letošnji
resoluciji opredeljeno rast industrijske proizvodnje. Take
ocene realnih gibanj in ocene globalne rasti cen do konca
letošnjega leta kažejo, da bo gospodarstvo v globalu realiziralo za okoli 95,5% več celotnega prihodka kot leto poprej.
Velja pa opozoriti, da bi nadaljevanje doslej dosežene dinamike skupnega izvoza (in predvsem konvertibilnega izvoza)
ne zadoščalo za uresničitev resolucijskega cilja v letu 1986 na
področju zunanjetrgovinskih rezultatov. To pa bi se predvsem
odrazilo skozi negativne premike v strukturi oblikovanja
celotnega prihodka oziroma skozi zniževanje deleža prihodkov doseženih na tujih trgih na račun preusmerjanja proizvodnje na domači trg. Zato so na področju ekonomskih odnosov s tujino potrebne takojšnje aktivnosti in spremembe v
smeri uresničevanja dogovorjenih izvoznih nalog.
Ocenjujemo, da bodo v globalu porabljena sredstva gospodarstva v celem letu nekoliko počasneje rasla od rasti celotnega prihodka. Rahlo izboljšanje ekonomičnosti poslovanja
pa bi se moralo odražati predvsem skozi zmanjševanje materialnih stroškov in ostalih poslovnih stroškov, nikakor pa ne na
račun nerealno obračunanih sredstev amortizacije.
OZD gospodarstva bi zato morale v globalu za obnovo
osnovnih sredstev v letošnjem letu obračunati za okoli 100%
več sredstev amortizacije.
Ob takih sedanjih ocenah bi doseženi dohodek v gospodarstvu v celem letošnjem letu porastel za okoli 97%. Računamo,
da bodo dali rezultati sproženih aktivnosti v SR Sloveniji za
odpravo nesorazmerij na področju razporejanja dohodka
gospodarstva oziroma dogovorjenega programa aktivnosti za
uskladitev razporejanja dohodka z usmeritvami resolucije
pozitivne učinke, tako da se bodo do konca leta delitvena
razmerja uskladila z doseženimi rezultati. Do konca leta bi
tako dosegli usklajeno rast sredstev osebne dohodke in
skupno porabo delavcev z rastjo doseženega dohodka (97%
rast).
V delitvi dohodka bi do konca leta v odnosu do doseženih
rezultatov morali uskladiti tudi potrebna sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb. Obseg sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb na začetku leta je bil
planiran previsoko glede na resolucijska izhodišča. Temu
primerno so bile sprejete tudi previsoke prispevne stopnje, ki
sedaj skupaj s povečanimi prispevnimi osnovami povzročajo
visok priliv sredstev. Zato je potrebno v drugi polovici leta
planirati realno nižji obseg sredstev in zmanjšati prispevne
stopnje.
Dodatne aktivnosti oziroma preverjanja pa so bržčas
potrebne tudi na področju takoimenovanih drugih obveznosti
iz dohodka, saj sedanje ocene kažejo, da tudi uskladitev
osebne, skupne in splošne porabe z resolucijskimi izhodišči
do konca leta ne bi zagotovila ohranitve enakega deleža
akumulacije v doseženem dohodku iz preteklega leta. To gre
predvsem na račun povečanih obveznosti iz dohodka gospodarstva. V letošnjem letu sta npr. spremenjeni osnovi za
obračunavanje prispevka za pokrivanje stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana in prispevka za usposbljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo. Prvi se obračunava po stopnji 1,8% od
osnove za plačilo davka iz dohodka TOZD tekočega leta (v
letu 1985 pa je bila osnova iz davčnga obrazca za leto 1984 za preteklo leto), drugi pa 1,5% od davčne osnove B (v letu
1985 pa 0,3 do doseženega dohodka). Potrebno bi bilo
ponovno preveriti dejanske obremenitve gospodarstva (glej
poročevalec

pregled obveznosti - priloga št. 2) in kjer obremenitve
dohodka presegajo z resolucijo dogovorjena razmerja, sprožiti aktivnosti za njihovo usklajevanje z resolucijskimi izhodišči. V primeru neuskladitve te porabe z resolucijskimi izhodišči, bi v globalu do konca leta gospodarstvo lahko oblikovalo samo za 77,5% več sredstev akumulacije, kar bi pomenilo
nadaljevanje zniževanja deleža akumulacije v doseženem
dohodku (v letu 1984 - 21,1%; v letu 1985- 17,0% in letu 1986
- 15,2%). Z nadaljnjim zmanjševanjem obsega akumulacije pa
bi slovensko gospodarstvo še dodatno osiromašilo najpomembnejši vir za potreben razvoj in prestrukturiranje 55).
C. Narodnogospodarski bilančni vidiki
gospodarjenja
Analize in ocene letošnjih gibanj na področju ustvarjanja in
delitve dohodka, kot so nakazane v prejšnji točki analize
opozarjajo, da brez intenzivne družbene akcije, ki naj bi v
naslednjih mesecih prispevala k večji uskladitvi vseh oblik
»ekoče porabe z doseženimi poslovnimi in proizvodnimi rezultati, ni moč pričakovati, da bi se poglavitne naloge, zastavljene tako v letošnji resoluciji, kot v srednjeročnem družbenem planu na področju oblikovanja sredstev za razširjeno
reprodukcijo lahko uresničile. Tako resolucija kot družbeni
plan kot eno temeljnih razvojnih nalog za letošnje leto opredeljujeta zaustavitev že kritičnega večletnega realnega padca
naložb v osnovna sredstva gospodarstva oziroma ohranjanje
realnega obsega razpoložljivih sredstev za naložbe najmanj
na ravni leta 1985, kot pogoja za vsaj najnujnejšo tehnološko
posodobitev slovenske proizvodnje, ki je - kot je pokazala
analiza v ustreznih točkah prvega dela -"zlasti v nekaterih
vitalno pomembnih vejah industrije že zastarela do kritičnih
meja.
Kot bistven pogoj za to, da bi v letošnjem letu omogočili
oblikovanje obsega razpoložljivih sredstev za materialne
naložbe vsaj na lanskoletni realni ravni, resolucija postavlja
zahtevo po hitrejši realni rasti amortizacije od rasti celotnega
prihodka in dohodka gospodarstva na eni strani ter povečanje
deleža akumulacije v delitvi dohodka - in s tem realno rast
akumulacije v gospodarstvu.
Kot je pokazala prejšnja točka analize, sedanje ocene
kažejo, da bi kljub intenzivni družbeni aktivnosti za uskladitev
tekoče porabe z resolucijskimi izhodišči in dodatnimi aktivnostmi za zmanjšanje nekaterih drugih obveznosti, ki bremenijo dohodek gospodarstva, do konca leta le težko dosegli, da
bi gospodarstvo v delitvi dohodka moglo ustvariti vsaj enak
realni obseg sredstev za reprodukcijo (t. j. amortizacije in
akumulacije skupaj) kot v letu 1985, kar pa bi seveda še vedno
pomenilo - glede na slabe rezultate na tem področju v preteklem letu - da letos ne bi dosegli niti realnega obsega ustvarjenih sredstev za reprodukcijo iz leta 1984.
Sedanje ocene možnih razmerij v delitvi dohodka gospodarstva do konca leta kažejo, da bi bilo moč v letošnjem letu v
vsem gospodarstvu - če se bodo gibanja v porabi uokvirila v
resolucijska izhodišča - ustvariti okoli 800 milijard din sredstev za reprodukcijo , kar je sicer nominalno za okoli 90% več
kot v letu 1985, realno pa tak obseg sredstev - glede na
ocenjeno dinamiko rasti cen do konca leta-pomeni za okoli
3-5% manj kot v letu 1985. Obseg ustvarjene akumulacije v
gospodarstvu pa bo po teh ocenah v letošnjem letu v najboljšem primeru znašal manj kot 400 milijard din (kar je nominalno za okoli 80% več kot v letu 1985).
Seveda pa tako oblikovana sredstva za reprodukcijo v
gospodarstvu še daleč ne bodo vsa na voljo za materialne
naložbe.
Tudi v letošnjem letu bo velik del ustvarjene akumulacije
gospodarstvo moralo nameniti za »neinvesticijske« namene.
Preko 40 % (okoli 165 milijard din) ustvarjene akumulacije bo
moralo gospodarstvo po sedanjih ocenah nameniti za odplačilo glavnice zapadlih domačih in tujih dolgoročnih kreditov;
55) Ob tem pa je treba opozoriti, da v izračunih za tedaj ni predvideno pokrivanje
izgub v elektrogospodarstvu in premogovništvu v letošnjem letu Iz dohodka
TOZD, vendar bo verjetno glede na napovedane izgube v elektrogospodarstvu
verjetno moralo gospodarstvo Iz dohodka pokrivati kar precejien del teh Izgub,
kar bo seveda vplivalo na še bolj zaostrena razmerja v delitvi dohodka in čistega
dohodka, oziroma bo verjetno vplivalo na dodatno manjianje akumulacije v
gospodarstvu.
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od tega preko 80 milijard dih za plačilo glavnice tujih posojil56.
Za pokrivanje izgub v gospodarstvu, ki bi se ob usklajevanju
porabe z resolucijskimi izhodišči do konca letošnjega leta po
sedanjih ocenah lahko zmanjšale na okoli 40 milijard din (pri
čemer pa je seveda še odprto vprašanje obsega in virov za
pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu in premogovništvu v
letošnjem letu, ki jih bo najbrž treba pokrivati v pomembnem
delu tudi iz dohodka gospodarstva, kar bo seveda vplivalo na
dodatno zmanjševanje obsega razpoložljive akumulacije), njihovo pokrivanje pa bo angažiralo okoli 10% ustvarjene akumulacije gospodarstva. Poleg tega bo slovensko gospodarstvo moralo iz ustvarjene akumulacije nameniti okoli 15%
sredstev57 za pokrivanje obveznosti do manj razvitih SR in SAP
Kosovo , za kar verjetno sedanje stopnje obveznosti, ki
veljajo za letošnje leto, ne bodo zadoščale.
Če pa upoštevamo še obveznosti za združevanje sredstev
za SIS materialne proizvodnje (tako tiste, ki se oblikujejo po
t.im. enotnih virih, osnovah in merilih, kot ostala združevanja
sredstev iz poslovnega sklada za posamezne SIS materialne
proizvodnje), ki bodo v letošnjem letu skupaj »pobrale« okoli
20% ustvarjene akumulacije, potem globalna računica
pokaže, da bodo vsi »odlivi« akumulacije izven TOZD angažirali skupaj najmanj 85-90% ustvarjene akumulacije v vsem
gospodarstvu SR Slovenije. Po posameznih dejavnostih oziroma panogah gospodarstva je slika še toliko težja, saj v
marsikateri dejavnosti vsi ti odlivi akumulacije izven TOZD že
znatno presegajo celotno ustvarjeno akumulacijo. Zato v marsikateri dejavnosti oziroma panogi gospodarstva za pokrivanje vseh teh obveznosti črpajo sredstva iz ustvarjene amortizacije, ki pa je po svoji ekonomski funkciji sicer namenjena za
obnovo osnovnih sredstev.
V takšnih pogojih je razumljivo, da mora gospodarstvo
iskati - dodatna sredstva za financiranje svojih naložb v
osnovna in obratna sredstva v kreditnem potencialu bank kjer pa so tudi letos ob zaostreni kreditno monetarni politiki
možnosti za oblikovanje dodatnih virov sredstev za reprodukcijo dokaj pičle (po sedanjih ocenah bi v letošnjem letu lahko
računali z okoli 28 mlrd din sredstev iz kreditnega potenciala
bank za naložbe), in v povečanem medsebojnem, zlasti kratkoročnem zadolževanju med organizacijami združenega dela.
Možnosti za pridobivanje akumulacije iz tujine na osnovi
najemanja dodatnih srednjeročnih in dolgoročnih inozemskih
kreditov za nove naložbe so v pogojih zaostrene zunanje
likvidnosti Jugoslavije tudi v letošnjem letu dokaj skromne .
Celotna »bera« v narodnogospodarski bilanci razpoložljivih
sredstev za reprodukcijo, kot se torej v sedanjih računicah
kaže do konca letošnjega leta omogoča oceno, da bo tudi v
letošnjem letu večji del gospodarstva po pokritju vseh obveznosti praktično razpolagal s sredstvi za naložbe v osnovna
sredstva le v višini ustvarjene amortizacije, kar seveda
pomeni, da bodo sredstva amortizacije, ki jih bo v letošnjem
letu ustvarilo gospodarstvo pri razporejanju celotnega prihodka, v pretežni meri opredeljevala tudi celoten obseg razpoložljivih sredstev za naložbe v osnovna sedstva. Le-ta pa se
bodo - kot kažejo bilančni izračuni - le v najboljšem primeru
(kar pa je v bistveni meri odvisno od uskladitve razmerij v
delitvi dohodka z določili resolucije) približala realnemu
obsegu iz leta 1985.
9. INVESTICIJSKA AKTIVNOST
V LETU 1986
Podatki o izplačilih za investicije v prvih mesecih leta 1986
kažejo na izredno pospešeno dinamiko izplačil za gospodarske investicije, medtem ko dinamika izplačil za negospodarske investicije realno zaostaja za lanskoletno. Sodeč po teh
podatkih bi lahko sklenili, da bomo do konca leta resolucijsko
zahtevo, ohranjati gospodarske naložbe najmanj na realni
ravni iz leta 1985, ne samo dosegli, temveč tudi presegli z
56. V letošnjem letu po sedanjih ocenah zapade v plačilo v SR Sloveniji okoli
346 mio $ (kar znese okoli 147 milijard din) glavnice tujih posojil; ob tem pa
ocenjujemo, da bi znašali učinki dogovorov o refinanciranju dela zapadlih tujih
posojil za SR Slovenijo okoli 150 mio S, tako da bi do konca leta odplačali le
okoli 196 mio S.
57. V teh obveznostih je upoštevana sprejeta akontacijska obveznost SR
Slovenije do manj razvitih SR In SAP Kosovo za leto 1986 ter poračuni obveznosti za leti 1984 in 1985.
58. Za sedaj ocenjujemo, da bi bilo možno v letu 1986 v SRS pridobiti okoli
150 mio $ novih dolgoročnih in srednjeročnih kreditov, kar je v primerjavi z
ustvarjeno akumulacijo v gospodarstvu nekaj več kot 15%.
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neko pozitivno realno rastjo. Vprašanje pa je, ali bo dinamika
razpoložljivih sredstev za naložbe to res omogočala. Glede
strukture gospodarskih investicij lahko pričakujemo v letošnjem letu povečan delež izplačil za v preteklih letih začete
naložbe v proizvodnjo deficitarnih surovin (zlasti Jeklarna II in
TGA) ter v izvozno pomembne in energetsko štedljive projekte
na podlagi MBOR in IFC kreditov. Struktura začetih investicij
pa še nadalje kaže na sorazmerno nizek delež investicij v
tehnološko intenzivno proizvodnjo, ki je v prvih treh mesecih
letos še nižji kot je bil lani.
Povečanje investicijske stopnje v razmerah sedanje reproduktivne sposobnosti ne bo mogoče brez angažiranja tujih
posojil, kar slovenska stopnja zadolženosti (dobrih 8% jugoslovanske) sicer potencialno omogoča, praktično pa se v
razmerah skoraj 50% odvajanja deviznega priliva za odplačilo
dolga na jugoslovanski ravni izpostavlja težkim administrativnim preizkušnjam. Zato bi morala SR Slovenija v letošnjem
letu in v prihodnjem obdobju pripraviti kar največ projektov
na osnovi skupnih vlaganj s tujimi partnerji, projektov z angažiranjem tujih blagovnih posojil (tudi SAL) in projektov na
osnovi možnosti realizacije Bakerjevega ali podobnega
načrta Mednarodne banke za obnovo in razvoj, seveda s
kofinansiranjem in mobilizacijo notranjega varčevanja. Le
tako bi lahko v letu 1987 dosegli in presegli v srednjeročnem
planu načrtovano investicijsko stopnjo.
10. PORABA
A. Osebni dohodki in osebna poraba
V prvih treh mesecih letošnjega leta je povprečni osebni
dohodek na zaposlenega v Sloveniji porastel za okoli 117%
glede na preteklo leto. V negospodarstvu so osebni dohodki
imeli za šest odstotnih točk hitrejšo rast (okoli 122%) od
gospodarstva zaradi usklajevanja z osebnimi dohodki v
gospodarstvu. Ob 83% rasti cen življenjskih potrebščin je
realno povprečni osebni dohodek na zaposlenega porastel za
okoli 18,5% glede na enako obdobje v lanskem letu.
Tako visoka nominalna stopnja rasti osebnih dohodkov v
prvih mesecih letošnjega leta je delno tudi rezultat relativno
nizke ravni osebnih dohodkov v začetku lanskega leta.
Mesečna dinamika rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu
kaže na rahlo umi/janje, to potrjujejo tudi predhodni podatki
za april. Tako gibanje osebnih dohodkov je lahko tudi že
posledica ugotovljenih slabih gospodarskih rezultatov v prvih
treh mesecih letošnjega leta. Na osnovi »Programa aktivnosti
za uskladitev razporejanja dohodka z usmeritvami Resolucije
za leto 1986«, ki ga je pripravil Republiški komite za delo, so
izvršni sveti skupščin občin in družbenopolitične organizacije
skupaj z družbenimi pravobranilci samoupravljanja že pričeli
z aktivnostjo za uskladitev delitvenih razmerij. Na osnovi tega
ocenjujemo, da se bo rast sredstev za bruto osebne dohodke
uskladila tekom leta s predvideno 97% rastjo dohodka. Čisti
osebni dohodek bo naraščal za okoli štiri in pol odstotne
točke počasneje zaradi hitrejše rasti sredstev za dogovorjene
programe SIS družbenih dejavnosti in SPIZ, tako da bo v
gospodarstvu predvidoma porastel za 89,5%. Osebni dohodki
v družbenih dejavnostih bodo naraščali za okoli pet odstotnih
točk hitreje kot v gospodarstvu zaradi usklajevanja v skladu z
resolucijskimi usmeritvami za letošnje leto. Povprečni osebni
dohodek na zaposlenega v Sloveniji bo porastel za okoli
90,5% in bo ob predvideni 92% rasti cen življenjskih potrebščin realno na ravni lanskega leta.
V okviru prejemkov prebivalstva bodo sredstva za osebne
dohodke zmanjšala svojo udeležbo, prejemki, ki se prelivajo
iz sredstev skupne porabe, pa bodo svojo udeležbo povečali.
Predvsem se bodo v okviru teh prejemkov povečala sredstva
za pokojnine zaradi sprejete zakonodaje o tekočem usklajevanju pokojnin ter nadomestila osebnega dohodka za čas
odsotnosti zaradi poroda, ki se v letošnjem letu podaljšuje na
1 leto.
Na osnovi gibanj v prvih mesecih letošnjega leta varčevanje
nima več tako dinamične rasti. Manjši realni obseg individualne stanovanjske izgradnje tudi ne bo angažiral toliko sredstev kot bi jih lahko. Zaradi takih tendenc bo udeležba akumulacije prebivalstva v skupnih prejemkih manjša in se bodo
prejemki prebivalstva bolj usmerjali v potrošnjo. To pa
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pomeni, da bo letos s strani povpraševanja večji pritisk na
ponudbo in s tem na cene blaga in storitev.
Ocenjujemo, da bodo v letu 1986 prejemki prebivalstva
porastli za okoli 97 %, odbitki, ki ne predstavljajo osebne
porabe (varčevanje, davki, neproizvodne storitve itd) pa za
okoli 90 % in bodo sredstva za potrošnjo prebivalstva nominalno porastla za okoli 100 %, realno pa za 4,3% glede na
preteklo leto.
B. Skupna poraba
Prilivi na račune samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti so v prvih štirih mesecih višji za 130,6 %,
sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa so se povečala za 144,8 %. V vseh prilivih so se povečali
prispevki iz osebnih dohodkov za 129 %, prispevki iz dohodka
pa za 145,4 %.
Visoki prilivi sredstev so posledica hitrejšega gibanja prispevnih osnov od planiranih, zlasti osebnih dohodkov, saj ti
pri oblikovanju sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb
pomenijo prispevno osnovo za okoli 86 % prispevkov. Poleg
tega pa59so tudi veljavne prispevne stopnje višje od povprečnih
lanskih .
Z resolucijo smo za letošnje leto prejeli dodatne programe,
katerih realizacija zahteva povečanje sredstev in prispevnih
stopenj. V letošnjem letu je podaljšan porodniški dopust na
eno leto, prešli smo na tekoče usklajevanje pokojnin z rastjo
osebnih dohodkov, dodatno bodo zagotovljena sedstva za
družbeno razvojno najpomembnejše programe na področju
znanstveno-raziskovalnega dela in usmerjenega izobraževanja, zlasti na visoki stopnji, kot dejavnikov odpravljanja tehnološke zaostalosti in uveljavljanje v mednarodni delitvi dela, ter
sredstva za usklajevanje ravni osebnih dohodkov delavcev v
družbenih dejavnostih.
Visoko nominalno gibanje osebnih dohodkov tudi v letošnjem letu povečuje vrednost programov SIS družbenih dejavnosti, saj v povprečju dobrih 82 % vseh sredstev v strukturi teh
programov sledi gibanju osebnih dohodkov. Na podlagi planiranih nominalnih gibanj do konca leta ocenjujemo, da bi za
leto 1986 znašala sredstva za zadovoljevanje skupnih-potreb
po opredelitvah resolucije okoli 376 milijard dinarjev, kar je za
okoli 103 % več kot znaša dogovorjena poraba v letu 1985,
oziroma za 95 % več kot je bilo združeno v letu 1985.
Glede na gibanja v prvih štirih mesecih in veljavne prispevne stopnje, ter če osebni dohodki ne bi presegli z resolucijo opredeljenih okvirov, bi v globalu v celem letu SIS družbenih dejavnosti združile okoli 403 milijarde din, kar je za 110
% več kot v lanskem letu. S tem bi bili dogovorjeni okviri
preseženi za okoli 15 indeksnih točk oziroma' za dobrih 27
milijard dinarjev.
V juniju preneha začasno financiranje SIS družbenih dejavnosti. Ob objavi prispevnih stopenj, ki bodo uveljavljene s
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov SIS, je treba
upoštevati prilive sredstev in njihovo dinamiko v prvi tretjini
leta ter z znižanimi prispevnimi stopnjami zagotoviti priliv
sredstev v višini, dogovorjeni z resolucijo.
C. Splošna poraba
Priliv sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb
je v prvih štirih mesecih večji za 115,0 % kot v enakem
obdobju lani, predvsem zaradi gibanj na področju cen (saj se
še vedno približno tri četrtine sredstev alimentira preko prometnih davkov), kakor tudi zaradi povečanih davčnih obremenitev za pokrivanje obveznosti SR Slovenije do zveznega
proračuna. V tem so se sredstva, namenjena zveznemu proračunu, povečala za 108,4 % (vključno z delom kotizacije
pokrite iz virov republiškega proračuna), priliv sredstev,
nemenjenih za splošno porabo v SR Sloveniji, pa je večji za
123,3 % - v tem sredstva občinskih proračunov za 121,3 %
(kar je za razliko od prejšnjih let omogočilo enakomernejšo
dinamiko financiranja v začetku leta), priliv v neto republiški
proračun pa je večji za 124,5 %. Zaradi zadostnega priliva je
59. V obdobju januar-april so prispevne stopnje za družbene dejavnosti Iz
osebnega dohodka in iz dohodka po osnovi osebnega dohodka viije za 0,32
odstotne točke v primerjavi s povprečnimi lanskimi, za skupnost pokojninskega
In invalidskega zavarovanja pa je prispevna stopnja v tem obdobju višja za
0,56 odstotne točke. V primerjavi s povprečjem lanskega leta se je na začetku
leta povečala tudi prispevna stopnja iz dohodka za raziskovalno dejavnost in
sicer za 0,14 odstotne točke.
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zato začasno ustavljeno vplačevanje akontacij davka na
dohodek OZD po posebni stopnji, deloma pa tudi po redni
stopnji.
Predviden je rebalans neto republiškega proračuna in
dogovorjene porabe v občinah, upoštevaje ocenjeno celoletno rast dohodka gospodarstva, tako da bi se sredstva lahko
povečala za 92 % v primerjavi z lanskoletnim obsegom. Temu
bodo prilagojeni tudi viri, tako da bodo zbrana sredstva v
skladu z družbeno usmeritvijo glede obsega splošne porabe.
Uskladitev bo potrebna predvsem pri občinskih proračunih,
dočim pri republiškemu proračunu ostaja odprto vprašanje
rebalansov zveznega proračuna in pokrivanja tečajnih razlik
in s tem višine potrebnih sredstev, ki jih bo do konca leta
potrebno zagotoviti z viri republiškega proračuna. Upoštevaje
sedanje ocene glede teh obveznosti (predvsem glede celoletne višine in strukture virov zveznega proračuna) pa verjetno ni pričakovati bistvenejših sprememb (zmanjševanj)
davčnih obremenitev, ki so v pristojnosti republike.
11. DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN
URESNIČEVANJE RESOLUCIJE
V družbenih dejavnostih ostaja osnovni problem implementacija novih razvojnih strategij. Sprejete so bile že v prejšnjem
srednjeročnem obdobju ali ob sprejemanju dolgoročnih planskih aktov, v sedanjem času pa zadevajo na dane materialne
okvire in na že utečeno prakso, ki se težko spreminja (v
glavnem niso pripravljeni posebni programi prestrukturiranja). Povsod si prizadevajo, da bi tekoče usklajevali osebne
dohodke in odpravljali tudi zaostanke iz preteklih let.
Investicijski program nacionalnega pomena je oblikovan,
toda zaradi tega, ker še niso uveljavljeni vsi samoupravni
sporazumi o temeljih planov, bo začetek financiranja nekoliko
kasnejši in tudi v določeni meri težavnejši.
Raziskovalna dejavnost
Raziskovalna dejavnost je pripravila raziskovalni program,
ki je hkrati program opremljanja in raziskav za odpravljanje
tehnološke zaostalosti. Program je bil sprejet tudi s strani
zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. Od rezultatov, ki jih bodo dale te aktivnosti bo odvisno, v kolikšni meri
bodo realizirane ne samo resolucijske usmeritve, ampak tudi
večji del srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev na področju
raziskovalne dejavnosti.
Vzgoja in izobraževanje
V osnovne šole se skladno z načrti uvaja program življenja
in dela osnovne šole. Spremljanje le-tega je pokazalo premike
v rasti strokovnosti, v načrtovanju in organizaciji vzgojnoizobraževalnega dela ter v sodelovanju zunanjih sodelavcev.
Pri izvajanju tega programa je bilo ugotovljeno, da je za
kvalitetno izvedbo potrebnih več sredstev. Financiranje zagotovljenega programa je urejeno s solidarnostnim sistemom, ki
je pogojno sprejet - do konca leta 1986. Ker je problem pereč,
ga je treba čimprej razrešiti in rešitve predložiti do jesenskih
zasedanj Skupščine.
Prezahtevnost programov skupne vzgojno-izobrazbene
osnove za nekatere učence in premajhna za druge bo težko
rešljiva samo z individualizacijo pouka ter z notranjo diferenciacijo. Zavod SR Slovenije za šolstvo je dal strokovnim svetom PIS pobudo za preoblikovanje tistih štiriletnih programov, ki nimajo manj zahtevnih triletnih smeri. Za te programe
(družboslovno jezikovni, naravoslovno - matematični,
splošna kultura, turistična dela, geologija, vzgojitelji predšolskih otrok, pedagoški programi) bi bile spremembe možne že
v šolskem letu 1986/1987.
Zdravstvo
V letu 1986 se na področju zdrastvenega varstva nadaljujejo
procesi prestrukturiranja in racionalizacije zdravstvenega varstva s poudarkom na razvoju cenejšega in učinkovitejšega
osnovnega zdravstvenega varstva. Dobra organiziranost
zdravstvenega varstva za primer naravnih katastrof se je
pokazala v primeru nesreče v Černobilu, ko je zdravstvena
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služba reagirala promptno in na visokem strokovnem nivoju.
Z decentralizacijo samoupravne organiziranosti zdravstvenega varstva pa je vse težje realizirati skupne republiške
interese, kar se je najbolj pokazalo pri zbiranju sredstev za
predklinični inštitut medicinske fakultete in bolnišnico v Murski Soboti, ko nikakor ni moč doseči sporazuma za potrebna
materialna sredstva z občinskimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi za zdravstveno varstvo, ki gledajo predvsem
potrebe in interese svoje občine in regije.
Socialno varstvo
Resolucijske naloge, sprejete za zagotavljanje socialne varnosti se v glavnem uresničujejo. Tako se letos izvaja tekoče
usklajevanje pokojnin z rastjo osebnih dohodkov. Februarja
je bil dopust za nego in varstvo otrok podaljšan na eno leto, s
čimer je zagotovljena ustreznejša skrb za najmlajše. Tudi
iskalcem zaposlitve, študentkam in srednješolkam se je pričela izplačevati družbena pomoč ob porodu ter za nego in
varstvo otroka.
Štipendije so bile v letošnjem letu povišane dvakrat, (s 1.
marcem za 25% in s 1. majem tudi za 25%), tako da znaša
najvišja štipendija okrog 60% poprečnega osebnega dohodka
iz preteklega leta.
Občinski sporazumi o štipendijski politiki so sprejeti, tako
da bo 1. septembra uveljavljena trimesečna valorizacija štipendij, spremenjeni bodo cenzusi, bolj bo upoštevan študijski
uspeh in regresirana prehrana učencev in študentov.
Socialnovarstvene pomoči so se v primerjavi s preteklim
letom povečale za 98%, kar je sicer več kot življenjski stroški;
ker pa so zneski teh pomoči nizki, upravičencem le s težavo
omogočajo kritje življenjskih stroškov. Družbeni dogovor o
prenovi stavb organizacij za izobraževanje in usposabljanje
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju je sklenjen, tako da bodo dela na tem področju lahko
stekla.
Na stanovanjskem področju se intenzivneje nadaljuje subvencioniranje stanarin.
Pri usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb in pri
razvijanju mobilne službe za pomoč invalidom na domu pa ni
opaziti bistvenih premikov. Zato bo potrebno invalidom zagotoviti več pomoči, tako v organizacijah združenega dela kot
tudi v krajevnih skupnostih.
Število oseb, potrebnih kakršnihkoli pomoči socialnega
skrbstva v letu 1985 še vedno narašča, čeprav nekoliko počasneje kot v letu poprej. Tako so do konca leta 1985 centri za
socialno delo nudili pomoč 60.363 socialno in materialno
ogroženim otrokom in mladostnikom in 51.012 odraslim.
Kultura
Na področju kulturne dejavnosti se resolucijske naloge za
leto 1986 uresničujejo v skladu z materialnimi možnostmi, pri
čemer sta najbolj pereča problema varovanje naravne in kulturne dediščine ter neustrezni avtorski honorarji, s čimer je
povezan tudi materialni položaj kulturnih ustvarjalcev.
12. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA
Nov okvir delovanja družbenega sistema informiranja, ki bo
v marsičem opredeljeval njegov nadaljnji razvoj v naši republiki je lansko leto sprejet samoupravni sporazum o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju
in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju.
Tehnični podpori družbenega sistema informiranja je v preteklem obdobju posvečano precej pozornosti, tudi zaradi
naglega razvoja računalništva in informatike. Potrebno pa je
rešiti probleme standardov javnega sistema za prenos podatkov in ustrezne tehnične opreme posameznih informacijskih
služb, še posebej tistih posebnega pomena, ki bi omogočali
boljšo dostopnost njihovih podatkovnih zbirk. Pripravljen je
že sporazum o zagotavljanju sredstev za finansiranje raziskovalne naloge, ki naj bi opredelila standarde javnega sistema
za prenos podatkov.
V ospredje stopa vsebina, točnost in zanesljivost podatkov,
metodologija zbiranja in standardizacija, racionalizacija in
povezovanje. Gre za vrsto problemov, ki izvirajo iz neprilagojenosti spreminjajočim se družbenim razmeram in jih nismo
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še ustrezno rešili. Vzemimo samo dejstvo, da v pogojih visoke
inflacije marsikateri podatek ne pomeni več isto kot popreje.
Če pa se takšni podatki kopičijo, onemogočijo časovne in
mednarodne primerjave in tako ne omogočajo celovitega
vedenja o družbeni reprodukciji. Dejstvo je, da nezaustavljiva
ekstenzivnost statističnih raziskovanj, prepočasno uveljavljanje uporabe sekundarnih virov za zbiranje podatkov, prekrivanje in neusklajenost njihovega zbiranja in zamude pri obdelavah močno krčijo možnosti poglabljanja v vsebino.
Zaradi tega moramo govoriti več o vsebinskih sestavinah in
v tem sklopu tudi o bistvu odgovornosti za delovanje informacijskega sistema. Družbeni sistem informiranja se bo razvijal
tako, da se bodo vzpostavljali informacijski tokovi, ki bodo
omogočili, da vsak subjekt razpolaga, s podatki in informacijami, ki jih potrebuje za svoje delovanje. Za zanesljivost pa bo
potrebno vložiti še mnogo naporov, strokovnega pa tudi
znanstvenega raziskovanja. Poglabljanje v vsebino opozarja
na prioriteto takšnih nalog kot je npr. integralni sistem družbenih računov, kjer pride do izraza uveljavljanje skupnih
osnov družbenega sistema informiranja in strokovno-raziskovalno delo kot tista oblika delovanja, čigar rezultati bodo
reševali trenutne zagate.
13. VPRAŠANJA SKLADNEJŠEGA
RAZVOJA V NAŠI REPUBLIKI
Ko ugotavljamo uresničevanje resolucije na področju
skladnejšega regionalnega razvoja, lahko govorimo le o
pogojih, ki so vzpostavljeni z namenom pospeševanja razvoja
v manj razvitih območjih v republiki. Vzpodbudili naj bi interes združenega dela za vlaganja v ta območja ki so v začetku
leta dosegla izjemno nizko stopnjo. Poleg že uveljavljenega
sistema davčnih olajšav za investitorje, katerim se osnova za
plačilo davka na dohodek TOZD zmanjša za štirikratno vrednost lastnih vloženih sredstev, in ugodnejših kreditnih pogojev bank, je bila z zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o obveznostih SR Slovenije do Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo uvedena oprostitev dela obveznosti
do Sklada federacije za investitorje v manj razvita obmejna
območja in občino Lenart za 50% zneska, vloženega v posameznem letu iz lastnih sredstev. Za investicije v druga manj
razvita območja ter območja v prehodnem obdobju pa za 33%
zneska lastnih vloženih sredstev v posameznem letu 60. SR
Slovenija je poleg tega v proračunu za leto 1986 namenila za
izdelavo razvojnih programov in projektov na manj razvitih
območjih skupno 115.493.000 din. Na nekaterih področjih
materialne infrastrukture žal ne moremo govoriti o podobnih
vzpodbudah, kar velja predvsem za izgradnjo energetskega,
PTT in cestnega omrežja na manj razvitih območjih, za katera
so v okviru SIS za energetiko, PTT in ceste predvidena relativno nižja sredstva kot v preteklem obdobju. Na področju
družbenih dejavnosti bo sistem solidarnosti omogočal manj
razvitim območjem zagotovljeno raven storitev na področju
vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulture in telesne kulture.
14. A. URESNIČEVANJE
RESOLUCIJSKIH NALOG NA
PODROČJU UREJANJA PROSTORA
Na osnovi členov 49 do 51 zakona o urejanju prostora je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v decembru 1985 ustanovil Medresorsko komisijo za ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občin in planskih aktov SIS, ki za
SR Slovenijo opravljajo dejavnosti posebnega družbenega
pomena, s planskimi akti SR Slovenije. Resolucija pri tem
terja posebno skrb pri varovanju kmetijskih zemljišč.
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje pripravlja stro60

V primeru, da Investitor vlaga na območju občine Lenart ali manj razvitih
obmejnih območij, je za Š0 % vloženih sredstev oproftčen plačila obveznosti do
Sklada federacije in za 16,8% vloženih sredstev se mu zmanjia davek na
dohodek TOZD; skupno so mu za 66,8% lastnih vloženih sredstev priznane razne
olajšave. V primeru vlaganj na ostala manj razvita območja in območja v
prehodnem obdobju dosežejo te olajftave 49.8% lastnih vloženih sredstev.
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kovne ocene usklajenosti planskih aktov občin in SIS, na tej
osnovi pa Republiški komite za varstvo okolja in urejanje
prostora pripravi predlog mnenja o usklajenosti. Mnenje se
sprejme na skupni obravnavi s predstavniki občin.
Ocene oziroma mnenja so izdelana po sprejeti enotni metodologiji za dolgoročne in srednjeročne plane občin in SIS.
Vsebinsko ocena obravnava postopek sprejemanja in usklajenost z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije
ter usmerjevalno popolnost planskih dokumentov glede na
zakonsko zahtevane elemente. .
Sprejetih je 37 dolgoročnih in 27 srednjeročnih družbenih
planov občin. Na osnovi doslej pregledanih 9 dolgoročnih
planov in 2 srednjeročnih je ugotovljeno:
- da občine v glavnem spoštujejo postopek sprejemanja;
- da v glavnem upoštevajo obvezna izhodišča dolgoročnega plana SR Slovenije;
- da pa planski dokumenti niso popolni fizično (tekstualni
del, kartografski del, kartografska dokumentacija k planu) in
da nimajo vseh elementov. Te pomanjkljivosti zahtevajo
dopolnitve, ki so praviloma vsebinskega značaja in zahtevajo
več časa.
- da je potrebno izboljšati kvaliteto planskih dokumentov
oziroma pospešiti delo na njihovem sprejemu.
14. B. VARSTVO OKOLJA
Velika ekološka občutljivost prostora SR Slovenije se je v
letošnjem letu potrdila na vrsti področij. Kot posebej izrazit (in
tudi relativno bolj raziskan) pa se v letu 1986 bolj odpira tudi
problem ogroženosti gozdov. Raziskave so pokazale, da
obseg škode na gozdovih SR Slovenije ni nič manjši kot v
najbolj ogroženih drugih evropskih deželah.
Zagotoviti bo treba dodatna sredstva za sanacijske, meliorativne, protierozijske ukrepe, ker obnova sestojev z gospodarskimi drevesnimi vrstami ne pride več v poštev. Gospodarjenje z gozdovi v različnih stopnjah propadanja in saniranja
ne more več zagotoviti varovalnih, hidroloških, klimatoloških,
higiensko zdravstvenih, estetskih in turistično rekreativnih
funkcij.
Nemudoma moramo začeti s postopno sanacijo žarišč
onesnaženja, čeprav računi kažejo, da bi namestitev čistilnih
naprav (v toplarni ali termoelektrarni) podvojila naložbe v
opremo.
Nadaljevati moramo z raziskavami in spremljanjem posledic
sedanjih razmer. V planskih dokumentih opredeljeni nosilci
morajo pospešiti delo na dogovorjenih nalogah sanacije virov
onesnaženja zraka, tvorno pa se je treba vključiti tudi v
skupne mednarodne akcije in dejavnosti organizacij kakor so
FAO, CIPRA in ALPE-JADRAN. Sem sodi tudi priporočilo
Zveznemu komiteju za kmetijstvo, da ponovo sproži postopek
za ratifikacijo konvencije o daljinskem prekomejnem onesna-

ževanju zraka, ki jo je Jugoslavija podpisala novembra 1979.
leta v Ženevi.
V zadnjih letih vključno z letom 1985 so naravne ujme
katastrofalnih rasežnosti (žled, vetrolomi, snegolomi) v nekaterih gozdnogospodarskih območjih močno načele trajnost in
stabilnost gozdnih sestojev. Za ublažitev teh škod v gozdovih
so na prizadetih gozdnogospodrskih območjih sprejeli kratkoročne in dolgoročne sanacijske programe, katerih izvajanja
so v teku.
15. URESNIČEVANJE RESOLUCIJSKIH
NALOG NA PODROČJU LJUDSKE
OBRAMBE IN DRUŽBENE
SAMOZAŠČITE
Aktivnosti so najbolj intenzivne na področju izpopolnjevanja sistema obrambnega in samozaščitnega usposabljanja ter
pri dograjevanju sistema za opazovanje in obveščanje. Začeto
je uveljavljanje enotnih osnov informacijskega sistema za
potrebe splošne ljudske obrambe. Dogovorjene in v uveljavljanju so priprave za prenos nabora in drugih vojaških zadev
na pristojne organe družbenopolitičnih skupnosti.
Osnovni problemi na področju splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite v začetku 1986 se nanašajo na problem sprejemanja obrambno-razvojnih načrtov in sklepanje
samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev za programe splošne Ijudsk'e obrambe skupnega pomena na
območju občin. S temi sporazumi se zagotavlja materialna
osnova za realizacijo neposrednih nalog splošne ljudske
obrambe v celotnem srednjeročnem obdobju. Ocenjujemo,
da minimalna spodnja raven materialne osnove (0,4% od
predvidenega narodnega dohodka) v letu 1986 ne bo dosežena. Usmeritve letošnje resolucije o razbremenjevanju
gospodarstva in omejevanju rasti sredstev za splošno porabo
povzročajo precejšnje težave pri uresničevanju letnega programa, zlasti na področju usposabljanja posameznih sestavin
SLO (teritorialna obramba, civilna zaščita ipd). Situacijo še
poslabšujejo aktivnosti nekaterih velikih sistemov (ŽG, PTT),
da sporazumov o združevanju sredstev za programe splošne
ljudske obrambe skupnega pomena na ravni občine ne sprejmejo. Za odpravljanje nastalih težav ter za uresničitev sklepov
Skupščine SR Slovenije z dne 15. 10. 1986 o nalogah za
nadaljnjo krepitev splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite se iz čedalje večjega števila občin pojavljajo
pobude za poenotenje financiranja nalog splošne ljudske
obrambe ter delimitiranje splošne porabe. V letu 1986 ne bo
mogoče sprejeti danih pobud, temveč bo potrebno z nadaljnjo racionalizacijo vseh programov nadaljevati z izvajanjem
prednostnih nalog.

III. POGLAVJE:
SINTETSKE UGOTOVITVE ANALIZE, KI TERJAJO AKTIVNO RAZVOJNO
POLITIKO - S PRVIMI OCENAMI RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN POGOJEV V LETU 1987
Prestrukturiranje gospodarstva, razumljeno kot proces kvalitativnih sprememb proizvodnje in storitev - ki naj bi temeljile
predvsem na impulzih znanja, inovativnosti in tehnološkega
napredka - v preteklem obdobju ni bilo zadovoljivo. O določenem napredku je sicer mogoče govoriti glede na to, da je bila
rast proizvodnje nekaterih ključnih programov hitrejša kot v
povprečju ter da se kaže rahel trend rasti tudi pri uvajanju
novih proizvodov - pri čemer ta trend v mednarodnih primerjavah v dokajšnji meri zbledi. Nikakor pa ne moremo biti
zadovoljni s strukturo investicij, ki naj bi podpirala predvsem
razvoj tehnološko intenzivnih in izvozno usmerjenih panog,
pa se to ni dovolj dogajalo. Rezultati tudi ne potrjujejo željene
in pričakovane kvalitete investicij. Premajhen je prispevek
raziskovalnih potencialov, vrednotenje znanja in njegov
napredek nista zadovoljiva. Če želimo stabilnejši, kvalitetno
trdnejši razvoj, za katerega smo se opredelili tudi s srednjeročnim družbenim planom za obdobje 1986-1990, je tako
poročevalec

bistvenega pomena doslednejše izvajanje dogovorjenih
planskih usmeritev. .
Pomanjkanje finančnih sredstev za naložbe, ki je - poleg
neizdelanih dolgoročnih usmeritev investitorjev - botrovalo
prešibki investicijski uspešnosti, bistveno opredeljuje tudi
možnosti na pragu novega srednjeročnega planskega
obdobja. Še zlasti je ob tem potrebno poudariti, da so dejanski materialni rezultati leta 1985 v proizvodnem, izvoznem in
delitvenem pogledu slabši od tistih, ki so bili upoštevani kot
izhodišče za koncepcijo letošnje resolucije o uresničevanju
plana. Nekoliko močnejša dinamika izplačil za investicije v
osnovna sredstva iz prvih mesecev letošnjega leta po- vsej
verjetnosti zaradi nadaljnjega zmanjševanja razpoložljivih
sredstev za naložbe ne bo ohranjena. To pa pomeni stagnacijo investicijske stopnje, ki je tako nizka, da v naših razmerah
vse usodneje posega v gospodarsko rast in določa tudi
možno kvaliteto proizvodnje, namenjeno mednarodni
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menjavi. V pogojih zmanjševanja domače realne stopnje razpoložljivih sredstev je potrebno zato bolj izkoriščati možnosti
IFC kreditov, kreditov MBOR in skupnih vlaganj s tujimi partnerji.
Ugodnejši kreditni pogoji in dosedanje zmanjševanje
obrestnih mer na svetovnih trgih kapitala bi vendarle lahko
omogočili v naslednjem obdobju normalizacijo investicijske
stopnje. Učinki preteklih vlaganj, ki naj bi bila po programu
aktivirana v prihodnjem letu, pa bi morali vendarle povzročiti
določene multiplikativne učinke na rast in kvalitativno izboljšanje, zlasti v proizvodnji. Investitorji morajo dosledno slediti
terminskim rokom in ukrepati, če bi kazalo, da so roki za
dokončanje naložb pod vprašajem.
Na podlagi tega, kar kažejo tendence v preteklem obdobju
ter tudi v letošnjem letu, je na področju industrije za uspešno
izpeljavo resolucijskih nalog in planskih usmeritev nujno
pospešiti dograjevanje zunanjetrgovinske zakonodaje tako,
da bo delovala v prid večje samostojnosti organizacij združenega dela in bank. Urediti je potrebno izvozne stimulacije,
zagotavljati finančna sredstva za kreditiranje izvozno naravnane proizvodnje, zagotoviti nemoteno plačevanje nakazil v
tujino za uvoz, doseči spremembe uvoznih režimov v večji
odvisnosti od doseganja izvoznih rezlultatov. Nujna pa je tudi
aktivnejša tečajna politika ter poenostavljanje administrativnega poslovanja v zunanjetrgovinski menjavi.
Takšna podpora razvojni politiki in razvojnim konceptom je
seveda potrebna tudi s stališča drugih proizvodnih, pa tudi
storitvenih dejavnosti. Potrebujemo gospodarstvo, sposobno,
da prenese tržna merila, vključeno v mednarodno delitev dela.
Po drugi strani pa ni mogoče obiti potrebe po izvozni orientaciji, ki jo narekuje tudi dolžniško breme. Dogovarjanje z mednarodnim monetarnim fondom je z refinanciranjem dela glavnice Jugoslaviji - ob nemajhni ceni - sicer prineslo delno
razbremenitev tekočega deviznega priliva v letih 1983,1984 in
1985. Kljub temu pa se zadolženost zaradi preskromnega
izvoza relativno ne zmanjšuje. Tako lahko za pretekla leta pa
tudi za letošnje ocenimo, da je tekoča ekonomska politika na
ravni vse države doslej vse premalo podpirala prizadevanja
gospodarstva za trajnejše in bolj stabilno usmerjanje v izvoz.
Slab dohodkovni položaj izvoznikov - še zlasti na konvertibilnem področju - pa v dosedanjih pogojih in ekonomski politiki
povzroča celo umik gospodarstva iz tujih na domače trge. To
ilustrira tudi podatek, da se delež prihodkov ustvarjenih na
tujem trgu v celotnem prihodku gospodarstva v letošnjem letu
precej zmanjšuje.
Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje
na področju gospodarske infrastrukture delujejo v zoženih
materialnih in finančnih možnostih. To pa ni edini razlog, da
gospodarjenje z infrastrukturo ne nudi tistega, kar potrebujemo za uspešno stabiliziranje gospodarstva. Predvsem ne
uspeva ohranitev obstoječega fonda infrastrukturnih objektov. Večjo racionalnost pri rabi infrastrukturnih dobrin je
vsekakor potrebno doseči s cenovno politiko in z doslednim
upoštevanjem tržnih mehanizmov, skladno s planskimi dokumenti (elektrika, železnice, PTT, itd.). Večjo racionalnost
porabe na teh področjih pa bi bilo delno možno doseči tudi z
nekaterimi organizacijskimi spremembami v okviru SIS materialne proizvodnje.
Tako na tem kot na drugih področjih je (razvojno) bistvenega pomena odgovor na vprašanje, kaj se dogaja z akumulacijo gospodarstva. Domača sredstva za reprodukcijo so v
preteklem obdobju realno stagnirala. Ob takšnem vrednotenju zalog, kakršnega smo v teh inflacijskih pogojih in ob
rešitvah obračunskega sistema imeli, pa so v porabi sredstev
za reprodukcijo zaloge vezale več in več sredstev in strukturni
premiki so tako šli na škodo razpoložljivih sredstev za naložbe
v osnovna sredstva. Analiza finančne strukture slovenskega
gospodarstva, gledana skozi prizmo sprememb v strukturi
vseh poslovnih sredstev ter virov zanje nas opozarja na neprestano tendenco k poglabljanju bilančnega neravnotežja med
posameznimi oblikami poslovnih sredstev in njihovih virov.
Gospodarjenje z obratnimi sredstvi je tudi v slovenskem
gospodarstvu v globalu izredno neracionalno, saj je - za
ilustracijo - povprečni čas vezave obratnih sredstev v enem
ciklusu proizvodnje kar 5 mesecev!
V strukturi družbenega bogastva Slovenije je za preteklo
petletno obdobje značilen predvsem velik padec deleža vrednosti investicij v teku v osnovna sredstva. Med bistvenimi
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drugimi značilnostmi pa se kaže povečevanje stopnje odpisanosti osnovnih sredstev v sektorju družbene lastnine, še zlasti
odpisanosti opreme in v odnosu med družbeno in zasebno
lastnino znotraj družbenega bogastva tendenca postopnega
zniževanja deleža družbene lastnine in deleža samostojnega
osebnega dela ter povečevanje deleža prebivalstva.
Analiza družbenega bruto proizvoda slovenskega gospodarstva, ki predstavlja vrednost celotne družbene proizvodnje
- skupaj z reprodukcijsko porabo, ki je običajno deležna manj
analitične in družbene pozornosti - je pokazala, da se v
zadnjih letih v slovenskem gospodarstvu konstantno povežuje delež reprodukcijske porabe oziroma materialnih stroškov (v letu 1984 je ta že presegel 62% celotne vrednosti
proizodnje), delež družbenega proizvoda pa se je krčil (s 40,5
v letu 1981 na 37,8% v letu 1984). Ob tem so se zaostrovala
razmerja v razporeditvi družbenega proizvoda in razpoložljivih sredstev za končno porabo, znotraj pa je tudi prihajalo do
neugodnih strukturnih premikov. .Razpoložljiva sredstva za
vse oblike končne porabe so se krčila, saj so odlivi sredstev v
tujino, v federacijo in druge republike angažirali med 8 in
10,5% družbenega proizvoda. Znotraj teh sredstev pa je
ponovno, tudi s tega zornega kota, potrebno opozoriti na
drastično zmanjšanje udeležbe investicij v osnovna sredstva
in stalno povečevanje tistega dela družbenega proizvoda, ki
ga je vpilo inflacijsko povečanje zalog.
Res, da so se v razmerah, ki so terjale podrejanje drugih
sprotnih ciljev zagotavljanju zunanje likvidnosti v preteklih
letih tudi ostale oblike domače porabe realno krčile, vendar
so prav naložbe plačevale največjo »ceho«. Zmanjševanje
vseh oblik domače porabe, nujno za vzpostavljanje plačilno
bilančnih ravnotežij, je ob tem, da je vsak subjekt v praksi na
vsak način poskušal zadržati nespremenjen obseg porabe - v
bistvu porajalo inflacijske pritiske. Z letom 1983 pa se je
začela postopno izvajati politika realnejšega vrednotenja najbolj redkih proizvodnih tvorcev (sredstev, deviz ...), ki je
začasno povzročila - čeprav ni bila dosledno izpeljana - prav
tako stroškovne pritiske. Proizvodnja, temelječa na podcenjenem kapitalu in uvozu, tega ni nadomestila s povečano učinkovitostjo, pač pa z dvigovanjem cen.
Nekajletno potiskanje osebne, skupne in splošne porabe v
ožje okvirje je ob skoraj nespremenjenih institucionalnih rešitvah samo krčilo vire za zadovoljevanje potreb, kar je terjalo
določene linearne, neselektivne restrikcije v programih, še
bolj pa se je odrazilo v »pocenitvi« živega dela v teh dejavnostih, ter v napetostih in neskladjih, ki so proti koncu srednjeročnega obdobja začela prihajati do izraza s takšno intenzivnostjo, da okviri delitvene politike predvsem v letu 1985 niso
»zdržali«. Rast osebnih dohodkov, pa tudi nekaterih oblik
zadovoljevanja potreb, ki jih »pokriva« skupna poraba je
poleg drugih močnejših obremenitev dohodka (ki izvirajo tudi
od infrastrukturnih dejavnosti itd.) se tudi v letošnjem letu
odraža v dosti skromnejšem deležu akumulacije - s tem pa
tudi sredstev za reprodukcijo - od tistega, ki ga za normalno
investicijsko dejavnost predpostavlja tako plan kot tudi resolucija o razvoju v letošnjem letu.
Družbeni plan za obdobje 1986-1990 terja pri oblikovanju
sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo, da tudi
sredstva amortizacije realno naraščajo hitreje od rasti
dohodka - še zlasti v dejavnostih, kjer je hitrejši proces
ekonomskega in tehnološkega zastarevanja. To se je v prvem
kvartalu letošnjega leta, kot kažejo periodični obračuni, tudi
dogajalo. Vendar pa bi morali na vsak način ta trend tudi
ohraniti in ne na račun skromnejšega obračunavanja amortizacije, izkazovati nerealno napihnjenega dohodka, kot »opravičila« za rast osebnih dohodkov in drugih oblik porabe
neodvisno od stvarnih rezultatov gospodarjenja. Da bi do
konca leta 1986-tudi zaradi ustreznega razvojnega izhodišča
za vnaprej - odpravili najbolj vpijoča nesorazmerja pri razporejanju dohodka in zagotovili, da se bodo vse oblike porabe
vsaj približno uokvirile v dosežene rezultate, izkazane tudi v
proizvodnji, kvaliteti gospodarjenja, celotnem prihodku in
stvarnem dohodku, je treba na vsak način vztrajati na uresničevanju usmeritev resolucije.
Dodatne aktivnosti oziroma preverjanja so potrebna tudi na
področju vseh tako imenovanih drugih obveznosti iz
dohodka. Sprejemanje vsakršne dodatne programske usmeritve mora obenem pomeniti tudi jasen račun in presojo materialnih efektov tega, sicer se v razmerah omejenih materialnih
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možnosti, ki jih opredeljujejo možnosti ustvarjanja družbenega proizvoda, krog sklene na škodo razvojnih sredstev ali v
podpihovanju inflacije.
Med vprašanji, ki jih je tačas nujno še posebej izpostaviti, in
ki poleg drugih - v analizi podrobneje obdelanih - kritičnih
točk našega razvoja v sedanjem trenutku terjajo aktivnejšo
razvojno politiko, je brez dvoma tudi zaščita okolja. Za to
obdobje je sicer značilna močnejša osveščenost o problemih
prostora in okolja. Razmere, v kakršnih smo se znašli, pa
terjajo tudi mnogo intenzivnejše ukrepanje in predvsem
dosledno spoštovanje ekološkega kriterija pri investiranju ter
drugih ukrepov, opredeljenih v planu in zakonodaji na tem
področju.
O konkretnejših obetih za naslednje leto je globalno v tem
trenutku še relativno zgodaj govoriti. Predvsem bo izpolnjevanje planskih usmeritev terjalo po vsej verjetnosti relativno
močnejše napore. Širše okolje ne bo dajalo spodbudnejših
pogojev za gospodarjenje.
Prve prognoze evropskih inštitutov glede svetovnih ekonomskih razmer v letu 1987 govorijo o dokaj stabilnem nadaljevanju dinamike v stopnjah gospodarske rasti, pri čemer bi
naj evropske dežele OECD imele nekoliko zmernejšo rast
družbenega bruto proizvoda (okoli 2,5%), ostale dežele OECD
med 3 in 6% (ZDA 6%), dežele v razvoju pa od 2-5% rast in
dežele SEV 3,2% poprečno rast. Prognoze za izvozne možnosti oziroma za obseg svetovne trgovine ta čas kažejo na
možno globalno okoli 4% rast. Cenovno naj bi v teh okvirih
bili najugodnejši izgledi za industrijske izdelke. Za surovine,
katerih cene naj bi v povprečju v letu 1986 nazadovale za 30%
(nafta-42%) pa naj bi bile cenovne možnosti in razmere v letu
1987 nekoliko diferencirane (predvideva se npr. višja stopnja
rasti cen sladkorja, koruze in mesa ter nižja za bombaž, jeklo
itd.) Cene nafte naj bi se ustavile, trend različnih denarnih
kategorij pa obrnil navzgor. Predvsem bo po sedanji oceni
prišlo do rasti kratkoročnih obrestnih mer. Za tečaj dolarja

poročevalec

glede na druge valute pa so napovedi, da bo tudi v naslednjem letu še padal (zlasti napram marki), vendar naj bi bil ta
padec v nadaljevanju zmernejši. Pričakovane inflacijske stopnje so tudi za leto 1987 še naprej nizke.
Pri ocenjevanju možnosti dinamike gospodarske aktivnosti
v naših domačih razmerah je potrebno v veliki meri upoštevati
dogajanja in pogoje gospodarjenja v letu 1986, v katerih gre
za pešanje izvozne aktivnosti, za zmerne stopnje fizične zlasti industrijske rasti, za krepitev rasti proizvodnih stroškov
in povečevanje domačega agregatnega povpraševanja.
Odločilnega pomena je dogajanje v okvirih celotnega jugoslovanskega gospodarskega prostora ter pogoji gospodarjenja, ki jih bo vzpostavljala ekonomska politika na ravni vse
države. V času priprave te ocene žal še nismo imeli na voljo
nikakršnih ocen za leto 1987 na zvezni ravni, niti še nismo
poznali predvidenih sprememb v smereh ekonomske politike,
izhajajoč iz razmer v letu 1986 imajo za slovensko gospodarstvo največjo težo vprašanja, ki zadevajo izvoz, saj se je le-ta v
zadnjih letih izkazal kot izredno pomemben generator rasti.
Na prvem mestu je pri tem vprašanje konkurenčnosti naših
izdelkov tudi na tujih tržiščih, to pa je močno odvisno od
ustrezne tečajne politike, a tu.di od spodbudnih pogojev za
kreiranje novih izvoznih programov, ki ustrezajo povpraševanju in zahtevam tujega trga.
Za slovensko gospodarstvo bi bila nujna vsaj 3,5% realna
rast družbenega proizvoda. Izvoz gospodarstva SR Slovenije
bi se moral- sledeč koncepcijo utrjevanja usmeritve slovenskega gospodarstva v konvertibilni izvoz - povečati vsaj za
7%. V skladu z usmeritvami družbenega plana za to srednjeročno obdobje je slovenskemu gospodarstvu predvsem
potreben povdarek kvaliteti gospodarjenja in rasti (tudi ob
dani tehniki), pospešeno tehnološko posodabljanje ter upoštevanje in krepitev tržnega vrednotenja proizvodov in storitev ter proizvodnih tvorcev.
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IV. GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1981-1986

stopnje rasti v %
Povpr.st.
rasti
1981-85
DRUŽBENIPROIZVOD - naninalno
- realno
Fizični obseg industr.proizv.
Fizični obseg kmet .proizvodnje
Obseg del v gradbeništvu
Zaposlenost v združenem delu
Iskalci zaposlitve (v tisočih)
Produktivnost dela v gosp.
— združeno delo

1985

Resolucija

. 0,7
2,2
1,3
— 8,4

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

54,0
2,5
2.4
3.5
0,0

1,1
14,4

1,5
14,7

1,0

-0,4

0,0

1,5
54, Q
54,0
54,0
53,0
53,0
67,0
63,5

Celotni prihodek gosp. (ncmin.)
Porabljena sredstva (brez
amortizacije po min.stopnjah)
Bruto dohodek v gospodarstvu
Doseženi dohodek v gospodarstvu
Sredstva za bruto OD v gospod.
Akumulacija v gospodarstvu
Sredstva za reprodukcijo v sosp.

81,5 2)
79,0
91,3
93,5
100,7'
55,9
66,0

2)
2)
2)
2)
2)
2)

Izvoz blaga in storitev (nomin.) 9,4
v tem: - konvertibila
10,8
Izvoz blaga (norain.)
8,8
v tem: - konvertibila
10,8
Uvoz blaga in storitev (nomin.)
2,3
v tem: - konvertibila
3,2

9,4
9,1
6,0
5,4
7,8
5,8

7,5
7,5
7,4
6,8
.6,5
6,0

Uvoz blaga (nomin.)
2,6
v tem: - konvertibila
3,2
Pokritje uvoza blaga z izvozom
blaga (v «) - skupaj
95,4
— konvertibila
95,1
Uvoz reprod.mat.-skupaj (nanin.) 2,7
Uvoz reprod.mat.—konvertibila
3,0

3.2
10,9
101,8
103,3
8.3
6,9

6,9
6,2
107,4
112,0

Izplačila za investicije v
osnovna sredstva — skupaj
— nominalno
...
— realno
-8,1 4)
v tem:
— gospodarske investicije:
- nominalno
— realno
—'7,6
— negospodarske investicije:
- naninalno
— realno
—11,8 4)
od tega:
— stanovanjska gradnja
— nominalno
- realno
-9,7 •
— ostale negospodarske investicije
- naninalno
...
— realno
.
—13,3
Življenjski standard
— naninalno
— realno
Osebna potrošnja
— naninalno
— realno
Družbeni standard
— naninalno
— realno
Nominalni OD na zaposlenega
Kealni OD na zaposlenega
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-3,6
-3*0

2,7

I.-IV.1986

1986 ooena

I.-IV.1985

SRS

1,5

96,5
2,5
2.4
2.5
1,5

3,0
3,0
8,0

1,5
14,6

2,5

1,0

0,0

1,7 3)
15,2
88,4 3)
86,0
97.2
96,8
126:5
39.3
64,0

3)
3)
3)
3)
3)
3)

9,2
3,4

7,0
16,8
104,1
100,3

SFRJ 1)

95,5
95,0
97,5
97,0
97,0
77,5
.88,0
5,0
5,5

6.5
5,4
6,0
4,0
3,8
4.6

3,8
4,3

3,5
4,5
104,2
102,7

i!š

87,4 4)
-3,9

126,5 4)

93,8 4)
-0,6

3,0 5)

85,6
-4,8

132,4

95,0
0,0

3.5 5)
1.6 5)
2,9 5)

82,4

102,7
3,9

85,3
-5,0

6;6 5)

90,0
5,1
91 9
i',o

98,3
3,1
100,4
4,3

81,9
2,6

88,7
"2,3

2,0

90,5
0,0

0,0

90,1
10,4

50
0

2,0
2j0

poročevalec

- stopnje rasti v ?>
Povpr.st.
lasti
1981-85
Priliv sredstev za skupno
porabo
- ncnii.-ialno
- realno
v tem:
SIS družbenih dejavnosti
- nominalno
- realno
Skupri .pok .inv.-J.. zavar.
- nominalno
- realno

1985

1936
Kesolucija

198G ocena

I.-IV.1980
I.-IV.1905

3l£

—0,7

108,7
11,0

57,9
5,3

130,2

107,1
6,2

...
-2,2

109,0
11,2

130,6

JJ j
0,0

2,2

108,3
10,8

48,1 6)
-1,3
74,0
16,0

14A.8

125,0
15,0

Priliv sredstev za splošno
porabo v SIS
— noninalno
50,0
92,0
93,1
123,3
- realno
-7,6
2,7
0,0
-1,5
Prispevek zveznemu proračunu
— nominalno
108,4
96,2
132,0
78,9
— realno
-4,8
-2,7
30,8
19,0
v tem (ncmin.):
— kotizacija
148,6
181,0
91,3
116,3
— odliv temeljnega
prometnega davka
45,0
130,0
82,0
67,7
1) Povzeto po: "Osnovni indikatorji družbenoekonomskega razvoja in ekonomske politike 5FH Jugoslavije v 1985
možnosti razvoja v 1986. letu, Zvezni zavod za družbeno planiranje, 2. junij 1986
2) Stopnje rasti izhajajo iz kategorij za leto 1984, preračunih na novi obračunski sistem.
3) I.-III. 1986/1.-III.1985
4) Brez investicijv stanovanjsko gradnjo in družbeni standard v letu 1985 in 1986.
5) Ustvarjene investicije v družbenem in zasebnem sektorju
6) Glede na oceno realizacije v letu 1985.

poročevalec

SFRJ 1)

letu z oceno
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PRILOGA K MAJSKI ANALIZI
PREGLED OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA
V LETU

1986

iz dohodka, iz osebnih dohodkov ter združevanja
sredstev iz čistega dohodka (pregled virov, osnov
in stopenj za posamezne obveznosti)

A. OBVEZNOSTI IZ DOHODKA
1
Vrsta obveznosti

1. PRISPEVEK ZA USMERJENO
IZOBRAŽEVANJE
- prispevek izobraževalni
skupnosti Slovenije
- prispevek posebni«
izobraževalni« skupnostic
2. PRISPEVEK ZA RAZISKOVANJE
- prispevek raziskovalni
skupnosti Slovenije
(skupni prograa)
- prispevek posebni*
raziskovalni* skupnostic
- prispevek občinski*
razisk.skupnosti*

3. PRISPEVEK OBČINSKI«
SKUPNOSTIH ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA

VELJAVNO V LETU 1 9 8 5
Osnova zi obračun
obveznosti

STOPNJA PRISPEVKA

doseženi dohodek

0,39 I

doseženi dohodek

doseženi dohodek

razlifne po posaaeznih
. PIS; led 0,75 1 in 2,801,
povprečna stopnja 1,33 1

0,34 S

SPREJETE STOPNJE ZA LETO 1986
x)

0,351 1)
Mik« stopnja
kot v 1.1989 ( acd 0,731
in 2,801),povp.stopnja 1,331 1>

0,481 1)

doseženi dohodek

različne po posaaeznih
razisk.skupnostih; *ed 0,061
in 0,20 1; povprečna stopnja
0,11 1

enake stopnjo kot
v letu 1985, ocd 0,061 in
0,201; povpr. stopnja 0,111 1)

doseženi dohodek

različne po občinah; led 0,01 1
in 0,13 1; povprečna stopnja
0,041

različne po občinah;*ed 0,0181
in 0,121;povprečna stopnja
okoli 0,041

bruto osebni dohodki

različne po občinah; ted 8,241 in
14,481, povprečna stopnja 10,01

različne po občinah;atd 7,901
in 14,571;povprefn* stopnji
10,091

pogodbe o delu

po sklepu občinske zdravstvene
skupnosti

x)V te* pregledu so prikazane stopnje posaieznih obveznosti, kot so bile sprejete na osnovi zakonov o začasno« financiranju
posaaeznih dejavnosti na ravni republike, oziroaa na osnovi sprejetih občinskih odlokov o začasne* financiranju posutznih
dejavnosti na ravni občine. Sprejete stopnje prispevkov veljajo, dokler ne bodo sprejeti ustrezni saooupravni sporazuai
o teieljih planov posaieznih SIS.
DSprejete stopnje na osnovi zakona o začasne* financiranju SIS družbenih dejanosti za obaočje SRS, ki veljajo do sprejeaa
SS o teaeljih planov teh skupnosti, najdlje pa do 30.6.1986.
46

poročevalec

Vrsti obveznosti

VELJAVNO V LETU 1 9 8 5
Osnova za obračun
obveznosti

SPREJETE STOPNJE ZA LETO 1986
xl

STOPNJA PRISPEVKA

4. PRISPEVEK SKUPNOSTI
POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA:
- za nesreće pri delu in
poklicne bolezni
- prispevek za zavarovalno
dobo, ki se Šteje s
povečanje!

posebni prispevek SPIZ

bruto OD
bruto OD, zavezanci
so le OZD, ki
zaposljujejo delavce
z beni-ficirano del.
dobo

,
ied 3,5 1 in 10,5 1 ; povprečna
stopnja 0,8 1

poslovni sklad po
stanju,izkazane* v
bilanci stanja 1984,
zianjšan za nekatere
odbitne postavke

0,27 1 oziro»a 1,27 1

5. PRISPEVEK SKUPNOSTI ZA
ZAPOSLOVANJE

bruto osebni dohodki

raz 1 ićne po občinah;«ed 0,161
in 0,37 1;
povprefna stopnja 0,241

6. STANOVANJSKI PRISPEVEK
(solidarnostni del)
- solidarnost v republiki

bruto osebni dohodki

solidarnost v občini

bruto osebni dohodki

7. DAVEK IZ DOHODKA T0ZD

8.DODATNI DAVEK IZ DOHODKA
T0ZD PO POSEBNI STOPNJI

davčna osnova,
zianjšana za davčne
olajšave (osnova B za
izračun davka iz
dohodka)

do 31.5. 2,71, od
1.6. dalje 3,6 1

2,7 i

0,295 1

različne po občinah; po saioupravnei
sporazuiu o teieljih plana
stanovanjskega SlS-a; »ed 0,68 X
in 2,205 1; povprečna stopnja 1,5501

aed 3,51 in 10,51

0,50 1 oziroia 2,50 t

različne po občinah;*ed 0,191
in 0,351;povprečna stopnja
0,231

0,1351
(znižanje stopnje
zaradi ukinitve prisp.za
izgradnjo Studentskih in
dijaških doiov)
različne po občinah;ied 0,81
in 4,88I;povprečna stopnja
okoli 1,551 U

T
po zakonu o stopnjah in olajšavah:
Zaradi znižane davčne osnove v
- T0ZD-i s področja gospodarstva in
letu 1986 so stopnje zvišane
njihove delovne skupnosti 3,2 1
in sicer:
- prioritetni T0ZD-i in njihove
- T0ZD-i s področja gosp. 4,2 X
delovne skupnosti 1,0 1
- prioritetni T0ZD-i
1,3 1

davčna osnova A
(brez davčnih olajšav)

U

l)Ker ne razpolagalo s podatki o prispevnih stopnjah za vse občine, je povprečna stopnja orientacijska

poročevalec
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Vriti obveznosti

VELJAVNO V LETI' 1 9 8 5Osnova za obračun
obveznosti

9. IZDATKI ZA OHRANITEV,
DELOVNEGA IN 2IVLJENSKESA OKOLJA
- splošni vodni prispevek
davčna osnova S

- vodni prispevek po
odločbi

- prispevek za varstvo
pred požaro«

10.ČLANARINE IN PRISPEVKI
GOSPODARSKIH ZBORNICAH IN
DRUGIH ZDRUŽENJEM 0ZD
prispevek Gospodarski
zbornici Slovenije
-prispevek Gospodarski
zborpici Jugoslavije
" prispevki splošni«
združenjev v SRS
-prispevki splošni«
združenje« na ravni Jug.
-prispevki »edobčinski« GZ

STOPNJA PRISPEVKA

različne za posaaezre
obsočne vodne skupnosti; eed 0,9 t
in 2,956 X, povpreCna stopnja
okoli 2,30 I

- količina proizvedene
električne energije
- količina uporabljene vode
- količina izpušč.onesn.vode
- količina pitne vode
bruto osebni dohodki

doseženi
dohodek v
pretekle«
letu

11.IZDATKI ZA SPL0SNC LJUDSKO 0BRAHB0
IN DRUŽBENO SAHOZASCITO
- prispevek za financiranje
v večini občin
splošne ljudske obraabe
bruto OD, v nekaterih
in družbene samozaščite
občinah doseženi
dohodek
- prispevek za pokrivanje
določen znesek na
nadomestil osebnega
zaposlenega po
dohodka delavcev, ki v
samoupravne« sporaz.tu
delovne« času opravljajo
v občini
dolžnosti na področ.SLO in DS

SPREJE'E STOPNJE ZA LETO 1986
*)

po SS a
varnost
stopnje
stopnja

0,164 din / KMH
4,11 din / »3
140,69 din /E
1,80 din / i3
teaeljih plana SIS za požarno
oziroma po občinske« odloku;
«ed 0,21 in 0,41,povprečna
0,31

različne za pcsatezne obsočne
vodne skupnosti; aed 1,581
in 2,4I;povprečna stopnja
2,31 1)
3,0295 din/KHH
7,40 din / »3
253,20 din / E
3,25 din / s3

2)
2)
2!
2)

prispevne stopnje različne
po občinah;ned 0,21 in«
0,41

pc SS oziroaa letne« finančne* načrtu
gospodarske zbornice oz. poslovnega
zdrcžer.ja
2,0681

0,0681

0,0231

0,0231

aed 0,0271 in 0,851

»d 0,0271 in 0,851

«ed 0,01151 in 0,151
«ed 0,01931 ir 0,0751

sed 0,01651 in 0,151
ted 0,0161 in 0,0691

različne po občinah; povpreč.
0,5 1 (Cc osnove B0D ) oz. okoli
0,2 1 (kjer je osnova doseženi
dohodek
določen znesek na delavca
!v nekaterih občinah)

samoupravni sporazuei o zdruievanju sredstev za financiranje
nalog SLO in DS skupnega poaena
so v občinah še v sprejemanju. V večini občin za leto
1986 ne predvidevajo višjih
obveznosti kot v letu 1985.

1)0b pripravi resolucije je bilo predvideno, de bi lorale vodne skupnosti zaradi visoke realizacije sredstev v letu 1985 v
letu 1986 znižati stopnje splošnega vodnega prispevka vsaj za 10 1.
2)V letu 1986 se vse te vrste vodnih prispevkov r.e plačujejo več iz dohodka, .pač pa iz materialnih stroškov.
12. KAZNI, TAKSE IN SODNI
STR0SKI

13. ZAVAROVALNE PREMIJE
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sodna odločba

zneski na podlagi predpisov o upravnih
taksah ter na podlagi upravnih in
sodnih odločitev

plačilo po pogodbah
(policah)

višina določena v zavarovalni polici
oziroia pogodbi
poročevalec

Vrsta obveznosti

Osnova za obračun
obveznosti
14. PRISPEVEK SOLIDARNOSTI
IZ DOHODKA TOZD
15. PRISPEVEK ZA SKUPNO
KOMUNALNO RABO

16. NADOMESTILO ZA UPORABO
STAVBNE6A ZEMLJIŠČA

17. PRISPEVEK ZA ZAKLONIŠČA

SPREJETE STOPNJE ZA LETO 1986

VELJAVNO V LETU 19 8 5
STOPNJA PRISPEVKA

davčna osnova A
( brez davčnih olajšav!
bruto osebni dohodki

po odločbah občinskih
skupščin

0,2 I

0,2 t
stopnja prispevka je določena s
saioupravni* sporazuaoa o teiel jih plana
oziroaa z občinski« odloko* ; ied U
in 41, povpreč. stopnja okoli 1,7 1

stopnje različne po občinah;
ied 0,31 in 3,851;
popvprečna stopnja okoli
1,51 1)

podatkov po občinah v tea
času še nisao dobili

po odlokih obč. skupščin;
različne po občinah

znesek stanarine oz. z zakonoa določena višina prispevka :
najeanine za poslovne - uporabniki poslovnih stavb in
prostore
prostorov v družbeni lasti v
velikosti, ki ne sae biti aanjša
nabavna vrednost
od 3 1 skupne letne stanarine oz.
stavbe oz. osnova za
obračun aaortizacije
najeanine
cena gradbenega dela - iaetniki pravice do uporabe
stavbe
poslovnih stavb in poslovnih
prostorov v velikosti, ki ne sae
biti aanjša od 0,06 1 nabavne
vrednosti stavbe oz. osnove za obračun
aaortizacije
- investitorji, ki so oproščeni graditve
zaklonišč plačajo prispevek za
graditev zaklonišč, ki ne sae biti
aanjši od 2 1 in ne večji od 4 1
skupne cene gradbenega dela stavbe

višina teh prispevkov
v letu 1986 je
enaka kot v letu 1985

llKer nisao razpolagali s podatki za vse občine, je povprečna stopnja orientacijska.
18. PRISPEVEK ZA DELOVANJE
SISE0T

19. PRISPEVEK ZA POSPEŠEVANJE
KONVERTIBILNEGA DEVIZNEGA
PRILIVA

dinarska vrednost
- za prvo polletje leta 1985 0,016 1
uvoženega blaga,
plačila za storitev in - za drugo polletje leta 1985 0,03 1
drugi odlivi deviz razen
odlivov iz kreditnih
poslov s tujino

davčna osnova A,zaanjšana
za olajšave izvoznikoa

za prvo polletje 1986 0,031,
v drugea polletju pa
obveznost ugasne
{ ukinitev SISE0T !

2,8 1

poročevalec
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4

Vrst« obveznosti

Osnova za obračun
obveznosti
20. PRISPEVEK ZA POKRIVANJE
DELA STR05K0V ENOSTAVNE
REPRODUKCIJE V 26
LJUBLJANA

21. PRISPEVEK ZA
POKRIVANJE IZGUB V
ELEKTROGOSPODARSTVU IN
PREMOGOVNIŠTVU V LETU
1985
22. PRISPEVEK ZA FINANCIRANJE
DEL V RAZŠIRJENI GOZDNI
REPRODUKCIJI
(plačujejo TOZD-i s
področja *ehanične in
keaične predelave lesa)

SPRiJfTI STOPNJI H LITO 1916

VELJAVNO V LETU 1 9 8 5
STOPNJA PRISPEVKA

davčna osnova A (brez davčnih
olajšav! za preteklo
leto, povečana za odbitne
postavke

1,8 J + 0,51
(dodatni
prispevek)

davčna osnova A (brez davčnih
olajšav) za preteklo leto,
povečana za odbitne postavke

nabavna vrednost
gozdnih sortiientov

1,8X od dosežene
davčne osnove A ( brez
davčnih olajšav ) v
tekoče« letu, povečane
za odbitne postavke 1)

0,88»

najianj 1 t (stopnja je določena
v SS o teieljih plana SIS za
gozdarstvo)

Po nove« zakonu o gozdovih se to
področje ureja s SS aed OZD
gozdarstva in porabniki lesa
z združevanje* sredstev iz
čistega dohodka

1)Po sprejete« zakonu o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v 26 Ljubljana v letu 1986 obračunava od
dosežene davčne osnove v tekoče« letu (in ne od dosežene davčne osnove v letu 1985 ). Opozoriti pa je treba, da takšna rešitev
ob pripravi bilančnih podlag za resolucijo ni bila predvidena in da s«o v resolucijskih izhodiščih za delitev dohodka računali
sicer z enako stopnjo,vendar na davčno osnovo iz leta 1985. Ce bo veljala ta stopnja na doseženo davčno osnovo iz leta 1984 vse
letošnje leto, bo gospodarstvo v cele« letu plačalo skoraj dvakrat večjo obveznost za 26 kot je bilo predvideno ob pripravi
letošnje resolucije.
23. PRISPEVEK ZA USPOSABLJANJE
ZANELJISC ZA DRUŽBENO
ORGANIZIRANO KMETIJSKO
PROIZVODNJO
24. PRISPEVEK ZA OBRAMBO
PRED T0C0
- OZD pricarne k«et.
proizv.
- OZD sekund.kmet.proizv.
- OZD terc. proizv.
25. PRISPEVEK ZA POSPEŠEVANJE
KMETIJSTVA
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doseženi dohodek

doseženi dohodek

0,3 »

stopnje različne po regijah
oz. obtočnih skupnostih
sed 0,32 X in 0,742 X
aed 0,16 X in 0,392 1
aed 0,08 X in 0,15 I

odkupna cena kmetijskih velikost prispevka določi občinska
pridelkov
skupščina z odlokom

1,51 od davčne osnove,
zianjšane za davčne
olajšave (davčna osnova B) 1)
v SS, ki so v
so predvidene
med 0,32 X in
aed 0,16 I in
med 0,08 1 in

podpisovanju
stopnje:
0,44 I
0,30 1
0,15 I

uveden je le v nekaterih
občinah,velikost prispevka
določa obč.skup.z odloko«

poročevalec

Vrsti obveznosti

VELJAVNO V LETU 1 9 8 5
Osnova za obračun
obveznosti

26. PRISPEVEK ZA STIPENDIRANJE

SPREJETE STOPNJE ZA LETO 1986

STOPNJA PRISPEVKA

bruto osebni dohodek

0,51

0,51

i)Stopnja prispevka za uspodsabljanje zemljišč za držb.organ.kmetijsko proizvodnjo za leto 1986 je bila zvišana zaradi spremembe
osnove za obračun prispevka (namesto doseženega dohodka je nova osnova davčna osnova B ), vendar se višina te obveznosti glede
na predvideno višino ob pripravi resulucije za letošnje leto skoraj podvoji.

B. OBVEZNOSTI IZ BRUTO OSEBNIH DOHODKOV
I. PRISPEVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV ZA SIS DRUŽBENIH DEJAVNOSTI \
Vrsta obveznosti

VELJAVNO V LETU 1 9 8 5
Osnova za obratan
obveznosti

SPREJETE STOPNJE V LETU 1986

STOPNJA PRISPEVKA

i. PRISPEVEK ZA SKUPNOST
OTROŠKEGA VARSTVA
SLOVENIJE

bruto OD

1,10 I

2. PRISPEVEK ZA KULTURNO
SKUPNOST SLOVENIJE

bruto OD

0,50 J

3. PRISPEVEK ZA OBČINSKO
SKUPNOST 0TR05KESA VARSTVA

bruto OD

raziične po občinah, povprečna
prispevna stopnja 2,46 1

različne po občinahjied 1,821
in 3,351;povprečna stopnja
2,551 2)

4. PRISPEVEK OBČINSKI
IZOBRAŽEVALNI SKUPNOSTI
ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE

bruto 03

različne po občinah, povprečna
prispevna stopnja 5,39 1

-azlične po občinah;aed 4,491
in 7,001jpovprečna stopnja
5,601 2)

5. PRISPEVEK ZA OBČINSKO
KULTURNO SKUPNOST

bruto OD

-azlične po občinah, povprečna
prispevna stopnja 0,80 1

različne po občinah;«ed 0,291
in l,271jpovprečna stopnja
0,811 2)

6. PRISPEVEK ZA OBČINSKE
TELESNO KUL'URNE
SKUPNOST!

bruto OD

različne pa občinah, povprečna
prispevna stopnja 0,47 1

raz!ične po občinahjmed 0,171
in 1,631;povprečna stopnja
0,511 2)

do

1)Prikazane so stopnje kot so sprejete na osnovi zakona o začasne*
oziroma občinskih odlokov o financiranj. SIS dr.ibenih dejanosti
SS o temeljih planov SIS družbeni h dejavnosti.
2!Ob pripravi Resolucije je bilo predvideno, da stopnje prispevkov
stopenj v letu 1985.
3)Po sprejetju SS o usklajevanju planov SIS otroškega varstva ( od
skupnostih otroškega varstva.
poročevalec

30.4. 1,10 1, od
1.5. dalje 1,471 3)

do 30.4. 0,501, od
1.5. dalje 0,68 1

financiranju SIS družbenih dejavnosti za območje SRS
v posamezni občini, ki veljajo do sprejema ustreznih
v let. 1986 ne bi smele biti vitje od povprečnih
1,5.86. dalje ) se ta prispevek združuje v občinskih
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Vrsta obveznosti

VELJAVNO V LETU 1 9 8 5
Osnova za obračun
obveznosti

7. PRISPEVEK ZA OBČINSKO
SKUPNOST SOCIALNEGA
SKRBSTVA

PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE

9. PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

SPREJETE STOPNJE V LETU 1986

STOPNJA PRISPEVKA

bruto OD

različne po občinah, povprečna
prispevna stopnja 0,96 1

različne po občinah;«ed 0,581
in 1,46X;povprečna stopnja
0,961

bruto OD

različne po občinah, povprečna
prispevna stopnja 0,691

različne po občinah;ied 0,17*
in l,361;povprečna stopnja
0,471

12,541

bruto OD

do 31.5. 13,101, od
1.6. dalje 13,70 1

II. DAVKI IN OSTALI PRISPEVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV :
Vrsti obveznosti

VELJAVNO V LETU 1 9 8 5
Osnova za obračun
obveznosti

SPREJETE STOPNJE V LETU 1986

STOPNJA PRISPEVKA

1 .REPUBLIŠKI DAVEK IZ
0SEBNE6A DOHODKA

bruto OD

2. POSEBNI REPUBLIŠKI
PRISPEVEK ZA INTERVENCIJE
V PROIZVODNJI HRANE

bruto OD

0,4 1

3. POSEBNI REPUBLIŠKI
PRISPEVEK ZA REPUBLIŠKE
BLAGOVNE REZERVE

bruto OD

0,4 I

4. OBČINSKI DAVEK IZ OD

bruto OD

0,35 1 (ni uveden v vseh občinah)

različne stopnje po občinah;
do 0,751; povprečna
stopnja okoli 0,71

5. POSEBNI OBČINSKI
PRISPEVEK ZA INTERVENCIJE V
PROIZVODNJI HRANE

bruto OD

različne po občinah, od 0,5 l do
1,1 1

različne po občinah;aed 0,41
in 1,01

6. POSEBNI OBČINSKI PRISPEVEK
ZA OBČINSKE BLAGOVNE
REZERVE

bruto OD

različne po občinah (ni uveden v
vseh občinah) stopnje od 0,10 1
do 0,5 1

7. DODATNI PRISPEVEK
SOLIDARNOSTI (za odpravo
posledic potresa v
Crni goril

52

bruto OD

0,6 1

0,4 1

\

različne po občinah;aed 0,11
in 0,51

0,2 1

poročevalec

C. OBVEZNO ZDRUŽEVANJE SREDSTEV IZ CISTE6A DOHODKA x)
Vrsta obveznosti

VELJAVNO V LETU 19 8 5
Osnova za obračun
obveznosti

1. OBVEZNOSTI ZA HITREJŠI
GOSPODARSKI RAZVOJ MANJ
RAZVITIH SR IN SAP KOSOVO

SPREJETE STOPNJE V LETU 1986

STOPNJA PRISPEVKA

delež akusulacije v
poslovne« skladu po
zaključne! računu
tekočega leta

različne stopnje glede na delež
akuiulacije v priierjavi s
poslovni« skladoi v podskupini
dejavnosti v katero je razvrSčena
TOZD. Stopnje se gibljejo od
1,3 X do 5,6 X liožna pa je
vrsta olajšav)

sprejeti zakon za leto 1986
stopenj ne spreiinja;
stopnje so različne glede na
delež akuiulacije v priierjavi
s posl.skladoi v podskupini
dejav. v kateri je razvrSčena
tozd;stopnje se gibljejo ied
1,31 in 5,6X ( ložna je
vrsta olajSav)

2. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV
ZA GOSPODARSKO
INFRASTRUKTURO PO ENOTNIH
VIRIH, OSNOVAH IN MERILIH
2.1. Združevanje sredstev za
elektrogospodarstvo
2.2. Združevanje sredstev za
železniSko gospodarstvo
2.3. Združevanje sredstev za
luSko infrastrukturo
2.4. Združevanje sredstev za
SIS za nafto in plin
2.5. Združevanje sredstev za
cesto infrastrukturo
2.6. Združevanje sredstev za
letaliSko infrastrukturo

3. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA
ELEKTROGOSPOARSTVO IN
PREMOGOVNIŠTVO
a) uporabniki na napetosti
110 KN
b) uporabniki na napetosti
1-35 K«
c) uporabniki na napetosti
0,4 KM

doseženi čisti dohodek po
zaključne« računu za
preteklo Ieto,zianjšan
za bruto OD in povečan
za aiortizacijo iznad
minimalnih stopenj

2,11 X
2,13 I
0,921
1,87 X

1,82 X

3,47 X

3,72 X

0,281 2)

0,15 X

fakturirani znesek
porabljene električne
energije

30 X

30 X 1)

fakturirani znesek
porabljene električne
energije

52 X

52 X 1)

fakturirani znesek
porabljene električne
energije

72 X

72 X 1)

d) združevanje sredstev za
nujne potrebe reprodukcije fakturirana cena
v preiogovniStvu
koierc.preioga
4. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA
PTT PROMET

poročevalec

osnova za združevanje
v letu 1986 je čisti
2,26 X
dohodek po ZR za preteklo
leto,zianjSan za
2,88 X
bruto OD
0,49 X

cena telefonskega
iipulza

20 X 1)

20 X

20 X 1)
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SPREJETE STOPNJE V LETU 1986

Vrsta obveznosti

OBVEZNO ZDRUŽEVANJE
SREDSTEV REZERV
- za republiški sklad
skupnih rezerv
- za občinske sklade
skupnih rezerv
6.ZDRUŽEVANJE SREDSTEV Z
STANOVANJSKO IZGRADNJO
(vzajeinost!
- vzaje»nost na ravni
republike
- vzaje«nost na ravni
občine

7. Združevanje sredstev
za koiunalno
gospodarstvo

razlićne stopnje po občinah,
od 0,51 do 5,0J

0,02 l

bruto osebni dohodki
bruto osebni dohodki

različne stopnje po občinah,
od 0,3 X do 3,28 t; povprečna
stopnja 1,16 l
Bruto osebni•dohodki

različne ?c občina1-,
povprečna stopnja
1,21

1. Sprejete stopnje na osnovi interventnega zakona o
združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu 1986, ki veljajo do sprejema SS o
temeljih planov SIS s področja gospodarske infrastrukture
(predvidoma do konca I. polletja). V SS o temeljih planov SIS
s področja gospodarske infrastrukture so za vse dejavnosti
predvidene enake stopnje združevanja kot veljajo v zakonu
za I. polletje, razen za SIS za nafto in plin, kjer je v SS
predvidena stopnja združevanja 2,00%,
2. V letih 1981 -85 so se za letališko infrastrukturo združevala sredstva po SS v višini 0,28% vendar je združevanje
veljalo le za podpisnice SS in ne za vse tozd po enotnih virih,
osnovah in merilih.
3. Upoštevane stopnje, kot so bile sprejete z občinskimi
odloki, ker ne razpolagamo s podatki za vse občine, je povprečna stopnja le orientacijska.
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3 I

5 I
doseženi tisti dohodek
zsanjšan za bruto OD po
zaključnem računu za
preteklo leto

različne stopnje po občinah
povprečna stopnja okoli II

0,02»
različne stopnje po občinah
■ed 0,501 in 5,21 3)
različne stopnje po občinah;
aed 2,41 in 2,3J;povprečna
stopnja okel: 1,11 31

* V tem pregledu so prikazana samo tista obvezna združevanja sredstev iz čistega dohodka, ki so enotno uvedena za
vso SR Slovenijo. V posameznih regijah oz. posameznih
občinah pa so poleg tega uvedeni tudi dodatni prispevki iz
čistega dohodka za posamezne območne ali občinske SIS.
Tako so naprimer v ljubljanskih občinah uvedeni še naslednji
prispevki iz čistega dohodka:
1. Prispevek ža financiranje programa obnove 0,65% od osnove
in rekonstrukcije komunalnih cest
SOD
2. Prispevek za energetiko
1,2% od osnove BOD
3. Prispevek za gradnjo cest v Ljubljani
4,0% od osnove čisti
dohodek, zmanjš. za
BOD
4. Prispevek za sofinanciranje določenih do- 0,5% od osnove BOD
govorjenih naložb na področju družbenih dejavnosti

poročevalec

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE Datum: 30. 5.1986
Grdfične

priloge

majske analize

1986

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA
DRUŽBENO PLANIRANJE
I.GOSPODARSKA GIBANJA SRS
Datum:3fl 51986
1985-1986
1. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA

PRIMERJAVA KUMULAIIVNtGA
OBDOBJA Z ENAKIM OBDOBJE M
PRETEKLEGA LETA
PRIMERJAVA Z ENAKIM
MESECEM PRETEKLEGA LETA
POTREBNO ZA URESNIČITEV
RESOLUCIJE (KUMUL)

1986
2. OSKRBLJENOST INDUSTRIJE

v
/o

RAZLIKA DELEŽEV OZ O Z DOBRO IN
OZ D S KRITIČNO SLABO OSKRBLJENOSTJO
(VREDNOST 100= DOBRA OSKRBLJENOST VSEH OZ O )

40 4
30 "j

1985

1986

3. IZVOZ BLAGA - SKUPAJ
60

STOPNJA
RASTI 50

PRIMERJAVA KUMULATIVNEGA
OBDOBJA Z ENAKIM
06008JE M PRETEKLEGA LETA
PRIMERJAVA Z ENAKIM
MESECEM PRETEKLEGA LETA
POTREBNO ZA URESNIČITEV
RESOLUCIJE (KUMUL )

* KLIRINŠKI IZVOZ ( KUMUL.)

NVERTIBILNI IZVOZ ( KUMUL I

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA
ORU7BENO PLANIRANJE
Datum:30 5 1986
5. OSEBNI DOHODEK NA ZAPOSLENEGA - primerjava i emkir resecer preteklega ieia
STOPRJA
RASTI '
VX 110
•0090
80
cede 7ivljerskih potrebSCir
70
60
'/O
1b
10
5
O
-51

REALNI OD

..
..illlilllll
J F iS ' A M J J A S O N D J F M
1985
1986

A

STOPNJA 50 6. PROMET V TRGOVINI NA DROBNO - REALNO
RASTI
VX
40
30 20
10
0- 10
- 20

PRIMERJAVA KUMULATIVNE.GA
OBDOBJA Z ENAKIM OBDOBJEM
PRETEKLEGA LETA
PRIMERJAVA Z ENAKIM
MESECEM PRETEKLEGA LETA

7 CENE NA DROBNO - PRIMERJAVA Z ENAKIM MESECEM PRETEKLEGA LETA
STOPNJA 100
RASTI
V\
9080
70
605040oH

SKUPAJ
INDUSTRIJSKI IZDELKI
KMETIJSKI PROIZVODI

J F M A
1986

8. IZPLAČILA ZA GOSPODARSKE INVESTICIJE - NOMINALNO
STOPNJA
RASTI 160 V\
150
140
130 120
110
PRIMERJAVA KUMULATIVNEGA
100
0800BJA l ENAKIM 09006JEM
90
PRETEKLEGA LETA
80PRIMERJAVA Z ENAKIM
70
MESECEM PRETEKLEGA LETA
6050
40
Oi
1985
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA
DRUŽBENO PLANIRANJE
Da:»m: 30.5 !?£f.

I.OBDOBJE 1981-1985

9. DELE2 SALDA TEKOČE PLAČILNE BILANCE IN ZUNANJE TRGOVINSKE
BILANCE V DRU2BENEM PROIZVODU

lP

l

SALDO TEKOČE PLAČILNE
' BILANCE
PHH SALDO ZUNANJE TRGOVINSKE BILANCE
UZVOZ BLAGA MINUS UVOZ BLAGA)

2. VALUTNA STRUKTURA IZVOZA BLAGA
SLOVENIJE IN JUGOSLAVIJE
V
'o
»00
90
80
70 60 50 40

IIIIII

30

IIIIII
hz

20 10

U
1983

ol_E
JUGOSLAVIJA

1981
1982
SRS SFRJ

1984

MII
1985

IKEfl

KONVERTIBILNI IZVOZ

I

KLIRINŠKI IZVOZ

I

l

10. REGIONALNA STRUKTURA IZVOZA BLAGA SLOVENIJE IN JUGOSLAVIJE
%
100
90 80 70
60
50
40
30
20 H
10
OJ

RAZVITE DRŽAVE
SOCIALISTIČNE DRŽAVE
I

1981

toročevalec

1982 1983 1984 1985
SLOVENIJA

I

DEŽELE V RAZVOJU

1981 1982 1983 1984 1985
JUGOSLAVIJA
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA
ORU2BENO PLANIRANJE
Oaiuffl 30.5 i S 85
UGIBANJE TEČAJEV VALUT IN CEN PROIZVAJALCEV

12. KOŠARICA VALUT V LETU 1985 (V l)
SLOVENIJA
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JUGOSLAVIJA
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ZAVOD sn SIC v t ti! j t ZA
DhU2BEN0 PLANIRANJE
D«" 11;rr. »30 5 !98r
13. REALNA GIBANJA PORABE (1980 = 100)
INDEKS
RASTI

1981
100 -t

1982

1983

1984
SKUPNA PORABA

90
OSEBNA PORABA
80
—

SPLOŠNA PORABA

70
INVESTI CI JE
60

14. DELE2I ORGANIZACIJ OZIROMA ENOT RAZPOREJENIH PO VIŠINI RAZPONA
MED NAJNIŽJIM IN NAJVIŠJIM OSEBNIM DOHODKOM ZA MESEC SEPTEMBER

DELEŽ
ORGAN IZ
VX

V LETIH 1981, 1983, 1985

30

D
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

Družbenoekonomski

položaj

in

usmeritve elektrogospodarstva

razvojne
in

premogovništva v SR Sloveniji
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 6. seji dne 12. 6.
1986 obravnaval gradivo:
- DRUŽBENOEKONOMSKI POLOŽAJ IN RAZVOJNE
USMERITVE ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA V SR SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
DRUŽBENOEKONOMSKI POLOŽAJ
Elektrogospodarstvo in premogovništvo v SR Sloveniji sta v
letu 1985 napovedala izgubo zaradi izpada prihodka v višini
18.008,5 mio din. Od tako predvidenega izpada prihodka naj
bi odpadlo na elektrogospodarstvo 4.093,1 mio din, na Rudnike rjavega premoga Slovenije 4.011,1 mio din, na Rudnik
lignita Velenje 4.417,3 mio din, na Nuklearno elektrarno Krško
pa 5.478,0 mio din. Na osnovi tako ocenjenega izpada prihodka je bila v letu 1985 napravljena analiza stanja v elektrogospodarstvu in premogovništvu, v kateri je bil ocenjen izpad
prihodka v višini 8.803 mio din ob upoštevanju vseh„notranjih
ukrepov za racionalno poslovanje. Za kritje izpada prihodka v
višini 7.149 mio din je sprejet zakon o določitvi obveznosti
plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva. Razliko do 8.803
mio din pa so udeleženke samoupravnega sporazuma o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v
skupnem prihodku krile preko solidarnostnih krogov na način
kot je določeno v samoupravnem sporazumu o združitvi v
sestavljeno organizacijo združenega dela s področja elektrogospodarstva in premogovništva. Na osnovi zakona je elektrogospodarstvo in premogovništvo prejelo sredstva v višini
6.070,5 mio ali 1.078,5 mio din manj od planiranih. Sredstva
po zakonu so povečala celotni prihodek in s tem zmanjšala
izgubo. Kljub temu ni nobena temeljna organizacija elektrogospodarstva in premogovništva ostala po zaključnem
računu za leto 1985 z nekrito izgubo. Vse izgube po TOZD so
bile krite v višini ugotovljene izgube iz naslednjih virov:
- iz sredstev rezerv
118,4 mio din
- iz skupnih rezerv OZD
995,5 mio din
- začasno krito iz 50% obrač. amortizacije
124,9 mio din
- iz drugih nevračljivih virov
128,9 mio din
Skupaj kritje izgube
1.367,7 mio din
Elektrogospodarstvo in premogovništvo je v letu 1986 preneslo obveznosti po deviznih kreditih na dan 31. 12. 1985 v
znesku 7.956 mio din. Prenos iz lanskega leta v letošnje leto in
povečanje tekočih obveznosti NE Krško zaradi zapadlosti
kreditov v plačilo v I. 1986 v višini 12.472 mio din, tako da
planirana cena električne energije iz NE Krško (za slovenski
del) znaša za leto 1986 pri planirani proizvodnji 1.889.6 GWh
20,98 din/kWh. V tej ceni, ki vključuje tudi dodatne obresti
zaradi reprograma inozemskih kreditov v višini 3,02 din/kWh,
znašajo skupne obresti 9,22 din/kWh. Predivdena vključitev
Rudnika urana Žirovski vrh v skupni prihodek predstavlja
6.859 mio din. Prenos obveznosti iz lanskega leta v tekoče
obveznosti povečujejo nelikvidnost, kar je imelo za posledico,
da je bilo v I. tromesečju 1986 elektrogospodarstvo in premogovništvo blokirano s strani Ljubljanske banke-združene
poročevalec

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu
skupščinskih delovnih teles sodelovala:
— Pavel KUNC, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za energetiko,
- Alojz SAVIOZZI, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za energetiko.
banke za neporavnane obveznosti od inozemskih kreditov kar
52 dni. Resnost družbenoekonomskega položaja potrjujejo
tudi rezultati finančnega poslovanja v I. tromesečju, saj znaša
izpad prihodka elektrogospodarstva in premogovništva kar
15.947 mio din (SOZD EGS 5.972,2 mio din,. SOZD REK
Edvard Kardelj 2.934 mio din in SOZD REK Franc LeskošekLuka 7.041 mio din). Na osnovi tekočega spremljanja stanja v
poslovanju energetskega gospodarstva, še zlasti v elektrogospodarstvu in premogovništvu, je bila napravljena analiza
stanja poslovanja z namenom, da se ugotovijo pogoji, ki bi
zagotavljali elektrogospodarstvu in premogovništvu poslovanje brez večjih motenj.
Po elektroenergetski bilanci za leto 1986 je predvidena
proizvodnja v hidro in termo objektih v SR Sloveniji v višini
9.524 GWh, dodatnih 1.349 GWh pa naj bi prejeli iz RTE
Ugljevik I in Tuzle 5, tako da bi bilo na razpolago skupaj
10.872 GWh.
Rudnik lignita Velenje bo v letu 1986 predvidoma proizvedel
4,9 mio ton lignita, iz drugih SR in SAP pa bomo predvidoma
zagotovili 0,761 mio ton lignita. Manjkajoče količine bomo
zagotovili iz uvoza. Skupna poraba lignita v SR Sloveniji je
predvidena v višini 5.791 mio ton.
Rudniki rjavega premoga Slovenije bodo v letu 1986 predvidoma proizvedli 1,914 mio ton rjavega premoga, od tega v
Zasavskih premogovnikih 1,634 mio ton, v rudniku Senovo in
Kanižarica po 0,12 mio ton in v rudniku Laško 40.000 ton. Iz
drugih SR in SAP planiramo nakup v višini 150.000 ton rjavega premoga, iz uvoza pa 83.000 ton. Skupna poraba rjavega
premoga v SR Sloveniji je predvidena v višini 2,148 mio ton.
V sedanjih izredno zapletenih gospodarskih razmerah, v
katerih se celo sredstva za enostavno reprodukcijo zbirajo na
necenovnih osnovah, je še toliko bolj pomembno, da dobe
delegati v Skupščini SR Slovenije informacijo o poslovanju in
ovrednotenju elektroenergetske bilance za leto 1986.
Z osnutkom ovrednotene elektroenergetske bilance za leto
1986, ki ga je pripravilo elektrogospodarstvo in premogovništvo, je predvideno ovrednotenje v višini 198.133,2 mio din.
Ovrednotenje je bilo napravljeno s predpostavko, da se vsi
problemi poslovanja iz preteklih let in tekoči problemi razrešijo v letu 1986. Tako ovrednotena elektroenergetska bilanca
pa ni v celoti napravljena na osnovi družbeno verificiranih
ocen gospodarskih gibanj in ne izhaja iz istih predpostavk kot
bilančni izračun na ravni SR Slovenije.
Na osnovi opravljene analize, ki bo dopolnjena s poročilom
Službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije, pričakujemo,
da bi z elektroenergetsko bilanco za leto 1986 v višini 160,7
mlrd din elektrogospodarstvo in premogovništvo lahko krilo
najnujnejše stroške pri poslovanju z ukrepi na naslednjih
področjih:
1. S spremembo načina obračuna amortizacije osnovnih
sredstev na osnovi individualnega odpisa namesto skupin61

skega, ki je sicer v skladu s samoupravnimi splošnimi akti
elektrogospodarstva in premogovništva ter upoštevanje približevanja nabavnih cen osnovnih sredstev tržnim cenam.
Po ovrednoteni elektroenergetski bilanci znaša porast
amortizacije po predpisanih stopnjah' od 14.142 mio din v
SOZD EGS skupaj z NE Krško v letu 1985 na 35.593 mio din v
letu 1986. Predlagan zmanjšan obseg obračunane amortizacije bo imel poleg negativnega učinka na potek izgradnje
objektov lahko tudi za posledico zmanjšanje možnosti premoščanja likvidnostnih težav v elektrogospodarstvu in premogovništvu.
2. Stroški za energetsko gorivo v letu 1985 so znašali 21.870
mio din, za leto 1986 pa so predvideni v višini 58.453 mio din.
Navedena razlika ni samo posledica upoštevanja povečanega
obsega proizvodnje električne energije in premoga, resolucijskih izhodišč in podvrednotenih cen premoga v letu 1985,
ampak tudi prevrednotenja posameznih elementov stroškov
in potrebnega dohodka. Upoštevaje rezultate poslovanja v
letu 1985 in vse specifičnosti pridobivanja premoga ter
gospodarske razmere, ovrednotena cena za GJ, ki je v povprečju za več kot 250% višja od dosežene v letu 1985, ni
upravičena.
3. Stroški za obresti za kredite za osnovna sredstva so
planirani v znesku 22.899 mio din in ne upoštevajo dinamike
zapadlosti ter prenešene višine obveznosti iz leta 1985.
4. V porabljenih sredstvih so planirane obresti kreditov za
obratna sredstva 3,0 mlrd din v letu 1985 in 8,7 mlrd din v letu
1986. Elektrogospodarstvo in premogovništvo predpostavljata, da se bodo neugodna gibanja likvidnostne problematike
nadaljevala z enako intenzivnostjo do konca tega leta oziroma
ne upoštevata z resolucijo predvidenih sprememb pogojev
gospodarjenja. Iz tega razloga porast predvidenih obresti
kratkoročnih kreditov ni v celoti utemeljen.
5. Komisija Posebne samoupravne interesne skupnosti za
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije za
ovrednotenje elektroenergetske bilance ugotavlja, da je predvideni znesek razporeditve čistega dohodka z namenom oblikovanja 4/7 primanjkljaja virov obratnih sredstev po zakonu
utemeljen. Elektrogospodarstvo in premogovništvo bo
moralo preko Interne banke elektrogospodarstva in premogovništva vzpostaviti takšen odnos med organizacijami združenega dela v elektrogospodarskem sistemu, s pomočjo katerega bi tudi ugotovljene presežke prelili k tistim TOZD, ki
izkazujejo primanjkljaj. Tudi letošnja predvidena gospodarska gibanja še ne dopuščajo v celoti nadomestila neoblikovanja poslovnega sklada za te namene iz preteklih let.
6. Pri nakupu električne energije izven SR Slovenije je
velika razlika v ceni električne energije proizvedene v termoobjektih na območju SR Slovenije napram podobnim objektom v drugih republikah, iz katerih dobivamo električno energijo na osnovi kupoprodajnega odnosa ali na podlagi sovlaganj. Ne glede na to, da dobava električne energije iz drugih
republik predstavlja v celotni planirani porabi le 12%, je
potrebno poudariti, da stroški za nabavljeno električno energijo izven SR Slovenije relativno bolj povečujejotroške elektrogospodarskega sistema kot ga povečujejo novi objekti
zgrajeni na območju SR Slovenije. Elektrogospodarstvo in
premogovništvo mora pri nakupu električne energije doseči
ugodnejšo ceno električne energije.
7. Stroški energeskega goriva za NE Krško ne vključujejo
dela, ki odpade na proizvodnjo rumene pogače oziroma prve
faze izdelave gorivnih elementov, ampak zagotavlja SOZD
Elektrogospodarstvo Slovenije Rudniku urana žirovski vrh
potrebna sredstva v celoti. Glede na tehnološko, in družbenoekonomsko povezanost rudnika urana Žirovski vrh z NE Krško
ocenjujemo, da je nujno potrebno zagotoviti ustrezen del
sredstev za financiranje proizvodnje Rudnika urana Žirovski
vrh preko NE Krško ob udeležbi Združenih elektrogospodarskih podjetij Hrvaške. Zato mora SOZD Elektrogospodarstvo
Slovenije pospešiti razgovore in skleniti samoupravni sporazum o sovlaganju elektrogospodarstva SR Hrvaške v Rudnik
urana Žirovski vrh, s čimer bomo dosegli poleg razbremenitve
pomanjkanja energetskih sredstev tudi učinek na zmanjšanje
vrednotenja poslovanja SOZD Elektrogospodarstva Slovenije
v letošnjem letu.
8. Med viri za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije ni
upoštevana refundacija tečajnih razlik od Narodne banke
Jugoslavije za leto 1983,1984 in 1985. Elektrogospodarstvo in
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premogovništvo je že dalo zahtevek za refundacijo tečajnih
razlik v višini 973 mio din, kar pa ni upoštevalo v ovrednoteni
elektroenergetski bilanci za leto 1986.
Razporeditev sredstev za osebne dohodke v elektrogospodarstvu in premogovništvu v letu 1985 kaže, da je elektrogospodarstvo v globalu usklajeno z ugotovljeno rastjo osebnih
dohodkov v gospodarstvu SR Slovenije. Rast osebnih dohodkov v premogovništvu je ob tem zaostajala in sicer v Rudniku
lignita Velenje za 3,5 odstotne točke, v Rudnikih rjavega
premoga Slovenije pa za 6,9 odstotnih točk. V organizacijah
elektrogospodarstva globalno preseganje znaša 4,3% znotraj
SOZD Elektrogospodarstva Slovenije pa so odstopanja
različna in se gibljejo od 1,6% do 7,3%.
Odbor za družbenoekonomske zadeve Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije je 13. 6. 1986 ponovno obravnaval 3.
osnutek ovrednotene elektroenergetske bilance in je ob delnem upoštevanju navedenih ukrepov pripravil nov predlog v
višini 175,3 mlrd din.
Razkorak v,oceni celotnega prihodka po ponovno ovrednoteni elektroenergetski bilanci v Posebni samoupravni interesni skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo
SR Slovenije in rezultatom iz analize znaša 14,6 mlrd din
zaradi drugačnega pristopa odbora ISEP za družbenoekonomske zadeve pri obravnavi amortizacije, stroškov za energetsko gorivo in stroškov za obresti za kredite za osnovna
sredstva.
V letu 1986 je po sedaj veljavnih tarifnih postavkah skupni
prihodek od prodaje električne energije predviden v višini
131,9 mlrd din z upoštevanjem 17% povečanja cene električne
energije po odloku o določitvi najvišje ravni cene električne
energije od 1. 10. 1986 dalje. S predvideno uveljavitvijo skupnih meril za oblikovanje cen električne energije od 1. 7. 1986
na tarifne postavke, ki veljajo in se uporabljajo od 1. 7. 1986
ter zagotovitvijo še dodatnih 3,85 din/kWh v povprečju za
prodano kWh, bi zagotovili po oceni odbora ISEP za družbenoekonomske zadeve skupen prihodek v višini 175,3 mlrd din,
medtem ko bi bilo potrebno z realizacijo navedenih osem
ukrepov zagotoviti dodatno 0,54 din v povprečju na prodano
kWh.
V letu 1985 je bila zakonska osnova za pokrivanje dela
stroškov enostavne reprodukcijse elektrogospodarstva in
premogovništva dohodek temeljnih organizacij združenega
dela. Takšna rešitev je v sedanjih gospodarskih razmerah
nesprejemljiva, ker so gospodarske organizacije združenega
dela nosile tudi del bremena uporabnikov družbenih "dejavnosti in gospodinjstev. Zato Izvršni svet skupščine SR Slovenije
priporoča uporabnikom in izvajalcem, da se v okviru Posebne
samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in
premogovništvo SR Slovenije dogpvorijo, da vsi uporabniki s
ceno električne energije krijejo sorazmerni del stroškov, ki jih
povzročajo elektroenergetskedmu sistemu s svojim načinom
odjema.
V tako ovrednoteni elektroenergetski bilanci pa ni upoštevana izguba, ki nastaja pri prodaji komercialnih vrst premoga.
Zato se morajo proizvajaci in trgovinske organizacije v ISEP
dogovoriti za ustrezno razreševanje problemov, saj v letu
1986 te izgube ne morejo pokrivati preko cene električne
energije.
Kolikor se bodo neugodna gospodarska gibanja nadaljevala lahko pričakujemo, da se bo razkorak med predvidenimi
prihodki in stroški povečal. Zato bo ISEP morala tekoče
spremljati poslovanje elektrogospodarstva in premogovništva
ter predlagati rešitve, ki bodo uporabnike bremenile sorazmerno stroškom, ki jih povzročajo elektroenergetskemu
sistemu s svojim načinom odjema.
Elektrogospodarstvo in premogovništvo bo moralo bolj kot
do sedaj analizirati tudi svojo organiziranost in na podlagi
strokovnih analiz ter zaključkov kritične analize delovanja
družbenopolitičnega sistema predlagati vsebinske spremembe in ne nazadnje, če bo potrebno, tudi spremembe
oblike organiziranosti za dosego čim učinkovitejšega in racionalnejšega poslovanja. Predvsem pa bodo morali znotraj
elektrogospodarksega sistema doseči večjo stopnjo v medsebojnem sodelovanju kot tudi v sodelovanju z upravnimi
organi in samoupravnimi institucijami izven elektrogospodarskega sistema, ki se je pri analizi sedanjega stanja v njihovem
poslovanju pokazalo za pomanjkljivo.
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Temu ustrezno pa bodo tudi uporabniki in izvajalci morali
dopolniti ali spremeniti organiziranost energetskih skupnosti.
RAZVOJNE USMERITVE
Pri načrtovanju bodočih potreb po energiji se srečujemo z
dvojnim problemom. Razvoj, priprava in izgradnja energetskih objektov terjajo dolga leta dela in za energetiko je srednjeročno obdobje prekratka doba. Na drugi strani pa je težko
na daljše obdobje predvideti vse gospodarske in družbene
pogoje, v katerih bi moral energetski objekt obratovati.
Natančnost ocen na daljše obdobje je nujno manjša, zaradi
česar je zanesljivost napovedi manjša. V zaostrenih gospodarskih pogojih standardne metode napovedovanja odpovedo. Z rahlimi oscilacijami nam poraba energije kljub gospodarski krizi raste, realni družbeni proizvod pa stagnira ob
izredno visoki inflaciji.
Po planskih dokumentih bo energetska politika SR Slovenije temeljila na racionalnejšemu gospodarjenju z energijo in
preusmerjanju gospodarstva v proizvodnjo z manjšo porabo
energije na enoto proizvoda, zmanjšanju energetske odvisnosti od uvoza, večjem in boljšem izkoriščanju lastnih konvencionalnih virov energije ter nadaljevanju sovlaganja v energetske zmogljivosti v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah in načelih združevanja dela in sredstev.
Z ozirom na sprejeti družbeni plan SR Slovenije in sprejeto
energetsko bilanco za obdobje od 1986 do 1990 planiramo
letni porast primarne energije od 277.476 TJ na 319.012 TJ po
stopnji 2,8. Koriščena energija bo rasla po stopnji 2,4%. Splošen izkoristek pri pretvarjanju primarne v koriščeno energijo
bo ostal praktično nespremenjen med 0,50 in 0,58. Ker je
predviden porast planiran na osnovi zahtev drugih sektorjev,
je potrebno ob tem opozoriti, da predvideni porast potrebne
primarne energije in družbeni proizvod nista v skladu s trendi
razvoja v svetu. Čeprav je nominalna potrebna primarna energija po prebivalcu sorazmerno nizka, pa družbeni proizvod
močno zaostaja za potrebno primarno energijo. Zato je
potrebno ob uveljavljanju smotrnega ravnanja z energijo tudi
bistveno spremeniti vrednost proizvodnje. Poraba električne
energije se bo povečala od 9.321 GWh v letu 2000. V ta namen
bo do leta 1990 za pokrivanje potreb po električni energiji, ob
upoštevanju nadomestitve dotrajanih zmogljivosti, zgrajenih
za 347 MW novih proizvodnih elektroenergetskih kapacitet,
od tega 100 MW v SR BiH.
Gradnja elektroenergetskih objektov v predvidenem
obsegu poleg visokih vlaganj vpliva tudi na splošen izkoristek
pri pretvarjanju primarne v sekundarno, odnosno koriščeno
energijo. Z gradnjo HE se le-to močno izboljšuje, z gradnjo TE
pa znižuje. Zato mora biti uporaba električne energije stimulirana s ceno le tam, kjer se družbeni proizvod dviga bistveno
hitreje kot poraba električne energije.
Sredstva v višini 224 mlrd din, katerih obseg je usklajen z
dogovorom o temeljih plana SR Slovenije, bodo namensko
porabljena za proizvodne objekte v višini 122,7 mlrd din (30,2
mlrd din za objekte kontinuitete s pričetkom obratovanja po
letu 1990), prenosne objekte 13,5 mlrd din, objekte distribucije kV 9,5 mlrd din, objekte primarne energije 58,3 mlrd din
(za premog 55,5 mlrd din in uran 2,8 mlrd din), informativni
sistem 8,2 mlrd din, male HE in DV 4,7 mlrd din in investicijsko
dokumentacijo ter ostalo okoli 7 mlrd din. Za preskrbo z
električno energijo po letu 1990 bo potrebno že v tem srednjeročnem obdobju pričeti s pripravami in gradnjo proizvodnih
objektov moči 700 MW, za kar pa so le delno zagotovljena
finančna sredstva. Za pokritje potreb po električni energiji do
leta 2000 pa bo potrebno zagotoviti okoli 1.950 MW novih
proizvodnih elektroenergetskih zmogljivosti ob predpostavki,
da se struktura porabe električne energije ne bo spremenila.
Po prvih ocenah bo stopnja zanesljivosti pokritja potreb po
električni energiji v letu 1990 znašala 95%, v letu 1991 pa bo
možna le še 80% zanesljivost pokrivanja porabe.
Zaradi omejenosti energetskih virov na območju SR Slovenije bo v prihodnjem obdobju potrebno zagotoviti dll energije
z novih proizvodnih elektroenergetskih kapacitet na območju
irugih republik. Pri oblikovanju samoupravnih sporazumov o
združevanju dela in sredstev pri skupni gradnji in skupnem
koriščenju takšnih objektov bo potrebno doseči, da bo v fazi
gradnje vsak sovlagatelj sam kril stroške zagotavljanja svojega deleža financiranja objekta, v primeru vnaprej vloženih
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sredstev s strani enega sovlagatelja pa mora biti previden
način valoriziranja. Sovlagatelj mora organizirati tehnično in
finančno spremljavo namenske in racionalne porabe investicijskih sredstev, različnost stroškov sovlagateljev pa narekuje
različnost obračunskih cen, kar pomeni, da se mora skupni
prihodek obračunavati za vsakega sovlagatelja posebej z upoštevanjem obračunske cene razpoložljve energije. Amortizacijska sredstva v fazi obratovanja pa se morajo združevati pri
sovlagateljih v razmerju vlaganj v gradnjo objekta z namenom
odplačila kreditov in za bodoče naložbe po planih razvoja.
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo s ciljem
doseči racionalno gradnjo objektov v predvidenih rokih in v
okviru realnih predračunskih vrednosti sprejemala odločitve
o gradnji posameznih objektov na podlagi »metodologije za
optimiranje izgradnje energetskih objektov«, s pomočjo
katere bo tudi sproti preverjala potek izgradnje in ugotavljala
vpliv vstopa novih objektov ria ekonomičnost in rentabilnost
elektrogospodarskega sistema. Kadar za posamezne objekte
iz Samoupravnega sporazuma o temeljih plang Posebne
samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in
premogovništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 ne bi mogla biti sprejega investicijska
odločitev zaradi družbenoekonomskih ali ekoloških zahtev
objekta oziroma zaradi novih tehnoloških spoznanj, bo
morala Skupščina Posebne samoupravne interesne skupnosti
za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije sprejeti potrebne spremembe z letnim planom, kar ne sme imeti za
posledico dodatno združevanje sredstev uporabnikov.
Na uporabniški strani bo interesna skupnost skrbela za
racionalnejšo rabo energije, med drugim tudi s tarifnim sistemom za prodajo električne energije, kar bo vplivalo na tekoči
obseg porabe, kakor tudi na obseg nameravanih investicij pri
uporabnikih oziroma stopnjo energetske intezivnosti novih
investicij. Razen tega bodo na podlagi določil samoupravnega sporazuma izvedeni ukrepi, ki bodo stimulirali racionalnejše ravnanje z energijo od faze pridobivanja preko transformacije in prenosa ter distribucije do smotrnejše porabe,kar
bo po naših predvidevanjih bistveno pripomoglo k nadaljnjemu zmanjšanju predvidene stopnje rasti porabe po izteku
tega srednjeročnega obdobja, ko bo tudi realno pričakovati
učinke prestrukturiranja gospodarstva s stališča porabe energije in s tem relativno zmanjšanje naše uvozne odvisnosti.
V zadnjem obdobju so hidroenergetski objekti na reki Savi
in Muri, ki naj bi pokrivali planirano porabo energije do leta
1990, postali ekološko zahtevnejši. Zato bodo uporabniki in
izvajalci v okviru Posebne samoupravne interesne skupnosti
za elektorgospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije
skladno z določili samoupravnega sporazuma o temeljih
plana za obdobje 1986-1990, morali sprejeti investicijsko
odločitev za gradnjo novih objektov iz širšega izbora objektov, predvidenih za kontinuiteto po letu 1990 glede na samoupravni sporazum o temeljih plana opredeljen izbor za to
srednjeročno obdobje.
Intenzivno potekajo pripravljalna dela za HE Vrhovo na
Savi, kjer so vključena vsa področja, katerih dejavnost je
neposredno ali posredno povezana z izrabo prostora. Cilj
usklajevanja interesov je iskanje skupne optimalne izrabe
reke Save. V kratkem bo pripravljen dopolnjen lokacijski načrt
za obravnavo na Skuščini občine Laško in Sevnica, vzporedno pa je potrebno reševati vprašanje odškodnine za zemljišča, lokacijo strojnice v strugi ^li izven nje, kakor tudi vseh
ostalih problemov, od katerih zavisi dejanski začetek izgradnje.
Pripravljalna dela za izgrandjo verige hidroelektrarn na
Muri so glede razreševanja v zaostanku predvsem zato, ker je
bil podan le energetski vidik izrabe reke Mure. Zato ne bo
možno pričeti z gradnjo hidroelektrarn na Muri, dokler ne
bodo razrešene vse bistvene zahteve po kar najmanjšem
vplivu hidroelektrarn na okolje. To pa istočasno pomeni, da
mora biti pristop razreševanja energetske izrabe reke Mure z
ostalimi uporabniki prostora celovit in interdisciplinaren.
V zveznih in republiških srednjeročnih planski aktih je med
drugim sprejet tudi jugoslovanski jedrski program. Zvezni
izvršni svet, izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin,
elektrogospodarstva in interesne skupnosti elektrogospodarstva republik in avtonomnih pokrajin so že sprejeli Družbeni
dogovor o enotnem postopku za izbiro enotnega jedrskega
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gorivnega ciklusa in tipa jedrskih elektrarn (Ur. list SFRJ, št.
48/85). Jedrski program v SR Sloveniji se bo vključno z mednarodnim razpisom za zbiranje ponfldb nadaljeval do faze, ko
bo z vsestransko primerjavo na osnovi strokovnih podatkov
možna izbira med vodnimi, termo in jedrskimi elektrarnami.
Delovna skupina elektrogospodarstva Slovenije za pripravo
izgradnje druge slovensko-hrvaške nuklearne elektrarne naj
bi na osnovi sprejetega programa skupaj z delovno skupino
elektrogospodarstva Hrvaške pripravila investicijski elaborat,
na osnovi katerega bo mogoče strokovno utemeljeno odločiti
o investiciji v drugo jedrsko elektrarno.
V pripravi je Samoupravni sporazum o sodelovanju med
Elektrogospodarstvom Slovenije in Združenimi elektrogospodarskimi organizacijami Hrvaške, ki bo ompgočil dokončno
izgradnjo rudnika in predelovalnega obrata za uranovo rudo,
nadaljevanje proizvodnje uranove rude in zagotovil plasman
U308 za potrebe Nuklearne elektrarne Krško.
V SR Sloveniji bomo v tem srednjeročnem obdobju predvidoma proizvedli 10,7 mio ton rjavega premoga in 25,2 mio ton
lignita. Zaradi nezadostne proizvodnje premoga bo potrebno
zagotoviti okoli 3 mio ton lignita iz drugih SR in SAP in okoli
3,5 mio ton rjavega premoga, briketov rjavega premoga ter
črnega premoga iz drugih SR in iz uvoza za potrebe široke
potrošnje in industrije. Doslej vložena sredstva za investicije
in geološke raziskave so zadoščala le za nadomeščanje tistih
proizvodnih kapacitet, ki so bile po prvotnih programih premogovništva že izčrpane in predvidene, da bo proizvodnja
prenehala (jama Preloge, premogovnik Laško, Senovo,
Zagorje). Z dodatnimi geološkimi raziskavami in pospešenim
vlaganjem v odpiralna dela so bile v naštetih premogovnikih
kapacitete ponovno vzpostavljene in je zagotovljena proizvodnja še za nadaljnjih 10 do 15 let, v Rudniku lignita Velenje
in Zasavskih premogovnikih pa tudi po letu 2020. V predlogu
Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije 1986-1990 in kontinuitete do leta
1995 v Rudnikih rjavega premoga Slovenije načrtujejo povečanje proizvodnje v premogovnikih Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, vendar bo povečanje proizvodnje doseženo predvsem pri
premogu za transformacijo v električno energijo. Delež premoga iz Rudnikov rjavega premoga Slovenije, ki je bil namenjen široki potrošnji, je v lanskem letu znašal okoli 295.000
ton ali 16,9% dosežene proizvodnje v letu 1985. Tudi zaradi
povečanja mehaniziranega pridobivanja v omenjenih premogovnikih bo zelo težko ohraniti delež proizvodnje debelih vrst
na ravni iz lanskega leta. Pri načrtovani proizvodnji v letu 1990
bi ob deležu premoga za široko potrošnjo iz leta 1985 znašalo
povečanje dobav široki potrošnji v tem letu le okoli 100.000
ton, glede na dobave v letu 1985.
V naslednjih letih torej ne pričakujemo težav pri oskrbi z
energetskim premogom, z omenjenim povečanjem proizvodnje premoga v Rudnikih rjavega premoga Slovenije pa ne
bomo v celoti odpravili težav pri oskrbi široke potrošnje z
rjavim premogom v SR Sloveniji. Zato bomo morali v prihodnjih letih primanjkljaj na tem področju pokrivati z uvozom ob
upoštevanju ekoloških zahtev.
Zadovoljevanje naraščajočih potreb po toplotni energiji,
boljše izkoriščanje bodočih razpoložljivih količin domačega
premoga in hkrati zmanjševanje pritiska na tržišču s premogom za široko potrošnjo je možno doseči le z intenzivnejšo
preusmeritvijo na ogrevanje in uporabo daljinske toplote in s
tem v zvezi izgradnjo toplarniških objektov v večjih mestih
Slovenije.
Pretežni del povečanja načrtovane proizvodnje premogov v
SR Sloveniji bomo lahko dosegli le z odprtjem novih nahajališč premoga v Lendavi in Globokem ter s postopnim aktiviranjem opuščenih premogovnikov. Odpiranje premogovnika v
Lendavi je nujno zaradi izboljšanja oskrbe široke potrošnje v
severovzhodni Sloveniji, ki je sedaj med slabše oskrbljenimi

področji in za zagotovitev potrebnih količin premoga za
bodočo toplarno v Mariboru, hkrati pa bo prispevalo k razbremenitvi transporta. S tem bomo tudi prispevali k zmanjševanju energetske odvisnosti Slovenije in izboljšali osnovne
pogoje za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj tega predela
Slovenije. Podobne ugotovitve veljajo tudi ob načrtovanem
odpiranju premogovnika Globoko in nekaterih opuščenih
premogovnikov.
Oskrba široke potrošnje s premogom namesto kurilnega
olja povzroča zniževanje izkoristkov, zamenjavo še ne dotrajanih naprav in bistveno povečanje onesnaževanja zraka. Zato
bomo v naslednjem obdobju v Sloveniji analizirali družbeno
smotrnost uporabe premoga v široki potrošnji, oziroma zagotovili njegovo uporabo tam, kjer ne bo imel ekoloških posledic. Premog bomo usmerjali predvsem v večja kurišča z
ustrezno tehnologijo kurjenja, ki ne bo obremenjevala okolja.
Od ključnih nalog na področju energetskega gospodarstva
v letu 1986 so pomembne tudi naslednje: nadaljnja širitev
plinovodnega sistema v SR Sloveniji, pospešeno izvajanje
raziskav na nafto in zemeljski plin ter izgradnja novih in
modernizacija obstoječih skladišč za naftne derivate.
Širitev plinovodnega sistema obsega njegovo dograditev na
območju SR Slovenije, priključek na italijansko plinovodno
omrežje zaradi prevzema zemeljskega plina iz Alžira ter
geološke raziskave lokacij in izgradnjo podzemnega skladišča za zemeljski plin.
SOZD Petrol ter INA Naftaplin Zagreb na eni strani ter
alžirska firma Sonatrach
na drugi so že sklenili pogodbo o
dobavah
1 mlrd m3 zemeljskega plina letno in sicer 0,6 mlrd
3
m za potrebe uporabnikov v SR Sloveniji ter 0,4 mlrd m3 za
potrebe uporabnikov v SR Hrvaški.
Dobave zemeljskega plina iz Alžira naj bi se pričele koncem
leta 1988. Sedaj dogovorjene3količine 1 mlrd m3 bi se kasneje
lahko povečale na 1,5 mlrd m letno, skupaj za SR Slovenijo in
SR Hrvaško.
Ker je plin visokokvalitetno gorivo, ki omogoča tako v
industriji kot v široki potrošnji visoko stopnjo avtomatizacije
in visoke izkoristke, ga bomo usmerjali predvsem tja, kjer je
nujno potreben kot tehnološko gorivo in v široko potrošnjo za
kuhanje, pripravo tople vode in individualno ogrevanje naselij, kjer naj bi zamenjal predvsem elektriko in kjer je oskrba z
daljinskim ogrevanjem ekonomsko in tehnično nesmotrna.
Razen v Samoupravnem sporazumu Posebne samoupravne
interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije opredeljenih
raziskav na nafto in zemeljski plin bo SOZD Petrol sodeloval
tudi pri raziskavah nafte in plina v Črni gori. V ta namen je bil
sklenjen samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev za raziskave in proizvodnjo nafte in plina na podmorju
Črne gore. Delež SOZD Petrol v skupni naložbi je 5%.
Iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 izhaja, da bodo do konca leta 1986 izdelane osnove za pripravo programa zmanjšanja emisij škodljivih snovi iz velikih termoenergetskih objektov (TE Šoštanj, TE
Trbovlje in TE-TO Ljubljana). Na tej podlagi bo v letu 1987
sprejet sanacijski program, ki bo določal izdelavo investicijske dokumentacije do konca leta 1989 in realizacijo projektov
zmanjšanja emisij S02 za vsaj 30% glede na stanje iz leta 1980
do konca leta 1993.
Razen izgradnje novih in modernizacije obstoječih skladišč
za naftne derivate in terminala za tekoči naftni plin v Kopru je
potrebno predvsem sanirati razmere v skladišču naftnih derivatov v Zalogu, kjer bodo najkasneje do konca leta 1987
opravljena vsa potrebna dela za odpravo negativnih vplivov
na okolje.
SOZD Petrol je že pripravil tudi program zamenjave obstoječih enoplaščnih rezervoarjev, ki ne ustrezajo sedanjim predpisom s področja varstva okolja.
Prav tako bomo tudi hitrejše uvajali obnovljive vire energije
in razreševali prostorske in ekološke zahteve pri gradnji hi
droelektrarn.
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